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NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH

QUYỂN 9
Bồ-tát Thế Thân giải thích

Trần, Thiên Trúc tam tạng Chân Đế dịch
Nguyên Hồng dịch tiếng Việt

Nhập nhân quả thắng tướng 4
Chương 1: Nhân quả vị

Giải thích: Nghĩa này có 11 chương: 1.Nhân quả vị, 2.Thành lập 
6 số, 3.Tướng, 4.Thứ tự, 5.Lập danh, 6.Tu tập, 7.Sai biệt, 8.Nhiếp, 
9.Đối trị, 10.Công đức, 11.Cùng nhau hiển thị

Luận nói: Như vậy đã nói về ngộ nhập thắng tướng. 

Vậy làm sao biết là nhập nhân quả thắng tướng?

Giải thích: Nêu chung 4 vị nhập duy thức quán trước đã nói, 
cho nên nói “Như vậy”. Trước đã nói trong 4 vị: phương tiện đạo, 
kiến đạo, tu đạo,cứu cánh đạo. Về nhập ưng tri thắng tướng, làm sao 
nói rộng cái nhân của nhập thắng tướng này, và cái quả đạt được sau 
khi nhập để rõ ràng dễ thấy?

Luận nói: Do 6 Ba-la-mật. Tức Đà-na Ba-la-mật, Thi-la Ba-la-
mật, Sằn-đề Ba-la-mật, Tì-lê-da Ba-la-mật, Trì-ha-na Ba-la-mật và 
Bát-nhã Ba-la-mật.
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Giải thích: Đây là trả lời câu hỏi trước. Nói rõ thắng tướng của 
nhân quả, dễ thấy được Lục độ là thể của nhân quả. Trước lấy Lục độ 
làm nhân, sau lấy Lục độ làm quả.

Luận nói: Vì sao do 6 Ba-la-mật được nhập vào duy thức? Và 
vì sao 6 Ba-la-mật thành nhập duy thức quả?

Giải thích: Trước tuy đã nói Lục độ là thể của nhân quả nhưng 
chưa giải thích ý nghĩa. Cho nên lại hỏi vì nghĩa gì nói Lục độ là 
nhân, và vì nghĩa gì nói Lục độ là quả. Lục độ này có khả năng trừ 6 
thức chướng ngại việc ngộ nhập duy thức, nên Lục độ là nhân nhập 
duy thức. Chướng ngại thứ nhất là ưa thích dục trần. Đối với sự giàu 
sang, bản thân hưởng thụ khoái lạc không thấy công đức thù thắng. 
Do chướng ngại này không nhập duy thức được. Bố thí có thể trừ 
chướng ngại này cho nên thí là nhân nhập duy thức. Chướng ngại thứ 
hai là từ tâm khởi thân khẩu ý nghiệp. Do chướng ngại này không 
nhập duy thức được. Giới có thể trừ chướng ngại này nên giới là 
nhân nhập duy thức. Chướng ngại thứ ba là không chịu đựng được 
sự khinh mạn chê bai, các khổ lạnh nóng. Do chướng ngại này không 
nhập duy thức được. Nhẫn có thể trừ chướng ngại này nên nhẫn là 
nhân nhập duy thức. Chướng ngại thứ tư là chấp cho rằng không tu 
hành là sướng, chưa được cho là được, được thì không thấy công 
đức. Do chướng ngại này không nhập duy thức được. Tinh tiến có thể 
trừ chướng ngại này nên tinh tiến là nhân nhập duy thức. Chướng thứ 
năm là các vui thú xen tạp, thấy việc hi hữu thế gian và nhân duyên 
tán loạn là có công đức. Do chướng ngại này không nhập duy thức 
được. Định có thể trừ chướng ngại này nên định là nhân nhập duy 
thức. Chướng ngại thứ sáu là đối với những gì thấy nghe hay biết 
chấp cho là thật, siêng năng học đòi các hý luận của thế gian, đối 
với kinh không liễu nghĩa thì cứ theo văn mà chấp nghĩa. Do chướng 
ngại này không nhập duy thức được. Trí tuệ có thể trừ chướng ngại 
này nên trí tuệ là nhân nhập duy thức.
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Luận nói: Đây là có các Bồ-tát ở trong chính pháp 

Giải thích: Chỉ có tu hành trong chinh pháp mới có thể tạo 
nhân nhập duy thức. Nếu ngoài chính pháp, dựa vào Nhị thừa giáo, 
ngoại đạo và các thế gian giáo không có được nhân này. Cho nên 
minh xác rằng chính pháp là chỗ lập nhân. Người có thể lập nhân 
không phải Nhị thừa v.v…nên nói là Bồ-tát. Bồ-tát tu pháp gì có 
thể nhập duy thức?

Luận nói: không có tâm đắm trước sự giàu có lạc thú, cho đến 
đúng như đạo lý chọn lọc các pháp, được nhập Duy thức quán. 

Giải thích: Đây nói rõ lìa chướng ngại việc bố thí cho đến lìa 
chướng ngại về trí tuệ, đủ như trước giải thích. Cho nên lấy Lục độ 
làm nhân nhập duy thức.

Luận nói: Do y chỉ nơi 6 Ba-la-mật, Bồ-tát đã nhập duy thức 
địa. Tiếp đến được thanh tịnh tín lạc ý, thâu nhiếp 6 Ba-la-mật. 

Giải thích: Bồ-tát do dựa vào Lục độ trừ 6 chướng đã nhập duy 
thức, bấy giờ Bồ-tát lại được thanh tịnh tín lạc ý được thâu nhiếp 
trong 6 Ba-la-mật. Trong chính giáo Lục độ, tâm quyết không nghi 
nên gọi là tín, như chỗ tin giáo pháp cầu muốn tu hành nên gọi là lạc, 
ý tín lạc này có 5 nhân duyên nên gọi là thanh tịnh: Một là vô trước 
thanh tịnh, nghĩa là không khởi pháp trái với Ba-la-mật. Hai là bất 
quán thanh tịnh, nghĩa là trong sự báo ân tự thân với quả báo Ba-la-
mật tâm thường không quán. Ba là không mất thanh tịnh, nghĩa là lìa 
pháp nhiễm ô tương tạp với Ba-la-mật và lìa phi phương tiện hạnh. 
Bốn là vô phân biệt thanh tịnh, nghĩa là lìa như nói chấp tướng Ba-
la-mật. Năm là hồi hướng thanh tịnh, nghĩa là ở trong Lục độ đã sinh 
trưởng và chưa sinh trưởng thường cầu được đại Bồ-đề. Mỗi một 
Ba-la-mật đều gồm đủ 5 thứ thanh tịnh tín lạc. Lại có thanh tịnh tín 
lạc ý, nghĩa là đã qua nguyện lạc địa nhập vào kiến địa v.v…Được 
Thánh nhân tín lạc khác với địa tiền tín lạc nên gọi là thanh tịnh. Lại 
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có thanh tịnh tín lạc ý, nghĩa là do Xa-ma-tha Tì-bát-xá-na nhập chân 
như quán. Được vô phân biệt trí và vô phân biệt hậu trí gồm có tín lạc 
ý nên gọi là thanh tịnh.

Luận nói: Trong chính pháp có các Bồ-tát không có tâm đắm 
trước sự giàu có lạc thú, đối với giới luật không có tâm phạm lỗi, đối 
với sự khổ không có tâm biến hoại, đối với việc tu thiện không có 
tâm lười biếng, không trụ trong các nhân tán loạn này vì vậy thường 
thực hành nhất tâm, đúng như đạo lý chọn lọc các pháp, được nhập 
Duy thức quán. Do y chỉ nơi 6 Ba-la-mật, Bồ-tát đã nhập duy thức 
địa. Tiếp đến được thanh tịnh tín lạc ý thâu nhiếp trong 6 Ba-la-mật. 
Vì vậy giả sử giữa chừng dẫu lìa 6 Ba-la-mật nhưng do công dụng 
gia hành, 

Giải thích: Đã nhập duy thức quán cho nên nói là “Vì vậy”. Từ 
kiến vị cho đến cứu cánh vị là “giả sử giữa chừng”. Người này giữa 
chừng không dụng công tu hành Lục độ, Lục độ tự nhiên đầy đủ. Bởi 
vì sao?

Luận nói: do tín lạc chính thuyết, ái trọng tùy hỷ nguyện được 
tư duy, 

Giải thích: Chính thuyết của Như Lai cung Lục độ tương ưng, 
tuy rất khó hiểu nhưng người này tín lạc không nghi ngờ. Do tín lạc 
này không gì không thực hành, trong sự thực hành Lục độ thấy vô 
cùng công đức, tâm sinh ái trọng. Do ái trọng này mà không gì không 
thực hành. Người nào có thể được tín lạc ý này? Chỉ chư Phật Như 
Lai đã đến địa vị cứu cánh Ba-la-mật có thể được ý này biết là thắng 
nhân được thành. Thâm tâm hân hoan tán thán đối với thắng nhân 
nên gọi là tùy hỷ. Do tùy hỷ này, không gì không thực hành, nguyện 
chúng sinh cùng ta bình đẳng được thanh tịnh tín lạc ý này, nên gọi là 
nguyện được. Do nguyện được này, không gì không thực hành, như 
pháp môn Đại thừa Phật lập ra, dựa vào thí v.v…Lục độ và 12 bộ 
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A-hàm, do văn tư tu tuệ thường xuyên tư duy, do văn tuệ tư duy quả 
đắc viên mãn, do tư tuệ tư duy chỗ nghe pháp tâm được nhập lý, do 
tu tuệ tư duy tự nhiên sự thành. Vì có thể nhập địa và trị địa nên do 4 
thứ tư duy không gì không thực hành.

Luận nói: cho nên thường xuyên không dừng nghỉ. Vì vậy mà 
tu tập 6 Ba-la-mật cứu cánh viên mãn. 

Giải thích: Do 4 tư duy này Bồ-tát thường không buông tuồng 
phóng túng, vì không buông tuồng phóng túng nên tu tập Lục độ. Ở 
trong nhân thì rốt ráo, đến quả thì viên mãn. Địa vị này có thể gồm 
thâu Lục độ, khiến đầy đủ 5 thứ thanh tịnh, nên gọi là thanh tịnh ý vị. 
Tướng ấy nhe thế nào? Để hiển thị tướng này, sau văn trường hàng 
lại nói 3 bài kệ.

Luận nói: Ở đây có bài kệ như sau:

Tu tập pháp viên bạch,
Được nhẫn lợi nhanh chóng.
Bồ-tát đối Đại thừa,
Giảng nói rất sâu rộng.

Luận nói: “Tu tập pháp viên bạch,”

Giải thích: Trước ở trong nguyện hành vị, khéo sinh trưởng đạo 
tư lương. Để làm rõ nghĩa này nên nói câu thứ nhất. Chỗ tu hành đã 
qua 40 tâm vị nên gọi là viên. Thí, giới tu 3 phẩm pháp thanh tịnh 
gọi là bạch. Lại có bạch pháp là tín căn, trí căn, tinh tiến căn và định 
căn. Bốn căn này tức là 4 vị. Niệm căn thông cả 4 vị có thể trừ 4 thứ 
hắc chướng, tức 4 thứ đen tối chướng ngại là Nhất xiển-đề, ngoại 
đạo, Thanh Văn và Độc Giác, có thể được 4 đức là tịnh, ngã, lạc và 
thường, nên gọi là bạch pháp. Nếu viên mãn tư lương rồi lại được 
cái gì?

Luận nói: “Được nhẫn lợi nhanh chóng.”



10 LUẬN TẠNG PHẬT GIÁO TUỆ QUANG - TẬP 31 

Giải thích: Có thể lạc thụ là nghĩa của nhẫn. Trong pháp rộng 
lớn sâu xa khó thụ khó hành mà có thể thụ hành nên gọi là lợi. Thường 
khởi không nghỉ gọi là nhanh chóng. Câu này hiển thị nhẫn là thượng 
thượng phẩm. Nếu Bồ-tát ở trong nhẫn vị này, do cảnh giới này ắt 
được thanh tịnh. Để hiển thị cảnh giới này nên 

Luận nói: “Bồ-tát đối Đại thừa, giảng nói rất sâu rộng lớn.”

Giải thích: Đại thừa chỉ là cảnh giới của Bồ-tát nên nói là tự 
thừa. Đại thừa có thể khiến Bồ-tát thanh tịnh. Trong thừa này có cảnh 
giới riêng biệt. Một pháp vô ngã gọi là rất sâu. Hư không, khí định 
v.v..gọi là rộng lớn. Trước là trí cảnh, sau là định cảnh. Hai cảnh này 
có thể khiến Bồ-tát thanh tịnh. Do tư duy này Bồ-tát được thanh tịnh. 
Để hiển thị nghĩa này nên nói bài kệ thứ hai.

Luận nói: 

Giác ngộ chỉ phân biệt,
Được trí không chấp trước.
Là tín lạc thanh tịnh,
Tức ý địa thanh tịnh.

Luận nói: “Giác ngộ chỉ phân biệt,”

Giải thích: Bồ-tát hiểu rõ Đại thừa tất cả pháp cho đến rất sâu 
rộng lớn đều là do phân biệt làm ra. Sự hiểu rõ như thế gọi là tư 
duy. Tư duy này có thể khiến Bồ-tát thanh tịnh. Bồ-tát thanh tịnh 
thì được gì?

Luận nói: “Vì được trí không chấp,”

Giải thích: Bồ-tát thấy tất cả pháp chỉ là phân biệt, không có 
ngoại cảnh. Ngoại cảnh không thành nên phân biệt cũng không thành. 
Nếu Bồ-tát thấy nội ngoại là vô sở hữu thì không chấp trước. Tức là 
trí vô phân biệt. Trí này là thanh tịnh. Thể tính thanh tịnh này như thế 
nào? Để hiển thị nghĩa này nên nói câu kệ thứ ba .
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Luận nói: “Là tín lạc thanh tịnh.”

Giải thích: Lạc tín tức thể của trí vô phân biệt. Không yêu thích 
7 cõi mê của chúng sinh nên gọi là lạc. Đối với 3 thứ Phật tính tâm 
quyết không nghi ngờ nên gọi là tín. Lìa 7 yêu thích nên lạc thanh 
tịnh. Lìa hư vọng nên tín thanh tịnh.

Luận nói: “Tức ý địa thanh tịnh.”

Giải thích: Do lạc tín thanh tịnh nên địa vị này được gọi là 
thanh tịnh. Lại nữa vị này là kiến vị, là trí cảnh vô phân biệt , là thanh 
tịnh xứ của Bồ-tát. Trí này lấy lạc tín làm thể, nên nói vị này là thanh 
tịnh ý địa. Tướng của thanh tịnh lạc tín như thế nào?

Luận nói: 

Bồ-tát trong dòng pháp,
Trước sau thấy chư Phật.
Đã biết gần Bồ-đề,
Chứng đắc dễ không khó.

Luận nói: “Bồ-tát trong dòng pháp, trước sau thấy chư Phật.” 

Giải thích: Thanh tịnh lạc tín có 2 tướng: một là hằng ở 
trong vắng lặng, hai là hằng rõ ràng thấy Phật. Do lạc, xả 7 ái 
nên hằng nhập quán tu đạo, vì vậy nói là hằng ở trong dòng pháp. 
Nếu Bồ-tát ở trong dòng pháp thì thấy gì? Do tin 3 thứ Phật tính 
nên trước tư duy pháp thân sau chứng pháp thân. Trước so sánh 
trí kiến pháp thân sau chứng trí kiến pháp thân. Lạc tín này có 
công đức gì?

Luận nói:” Đã biết gần Bồ-đề,chứng đắc dễ không khó.”

Giải thích: Nếu người ở trong thanh tịnh lạc tín vị, thấy rõ ràng 
đã gần Bồ-đề. Bản thân đã qua 40 tâm nên nhập chính phương tiện 
không khó, vì vậy dễ được. Do 3 kệ này thành tựu tư lương cảnh giới 
nhẫn. Thể tính tướng mạo của tư duy đều được hiển hiện.
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Chương 2: Thành lập 6 số

Luận nói: Vì sao Ba-la-mật chỉ có 6 số?

Giải thích: Đây hỏi vì sao Ba-la-mật nhất định lập 6 số không 
thêm không bớt?

Luận nói: Vì đối trị 6 thứ hoặc chướng, vì là chỗ dựa để sinh 
khởi tất cả Phật pháp, vì là chỗ dựa để tùy thuận thành thục tất cả 
chúng sinh. 

Giải thích: Lập Ba-la-mật 6 số vì có 3 nghĩa sau đây: một 
là vì trừ hoặc, hai là vì sinh khởi Phật pháp, ba là vì thành thục 
chúng sinh. Trừ hoặc là hiện tại tự được lợi ích. Sinh khởi Phật 
pháp, thành thục chúng sinh là vị lai tự tha được lợi ích. Nếu hoặc 
đã vĩnh trừ thì hiện tại được trụ trong an lạc. Bởi vì sao? Vì không 
phải khởi dụng công để diệt và ngăn chận hoặc này khiến không tái 
sinh, trong hiện tại được lợi ích. Hoặc chướng đã diệt, trong dời vị 
lai ắt tự đầy đủ Phật pháp. Lại có khả năng thành thục chúng sinh 
nên được tự tha lợi ích.

Luận nói: Để đối trị cái nguyên nhân làm cho không phát tâm 
nên lập 2 Ba-la-mật là thí và giới. Nguyên nhân làm cho không phát 
tâm là do tham đắm tiền của nhà cửa. 

Giải thích: Tham đắm của cải trở ngại về thí. Tham đắm nhà 
cửa trở ngại về giới. Do tham đắm này không thể phát tâm tu hành. 

Luận nói: Đã phát tâm rồi, nhưng để đối trị nguyên nhân làm cho 
tâm yếu đuối muốn thoái lui, nên lập 2 Ba-la-mật là nhẫn và tinh tiến. 

Giải thích: Tuy đã có thể hành thí giới nhưng nếu không nhẫn 
chịu việc khổ thì tâm thí giới sẽ yếu ớt thoái lui. Tuy có thể chịu khổ, 
nếu không siêng tu các thiện dứt tất cả ác thì tâm thí giới nhẫn đều 
yếu ớt thoái lui, cho nên để đối trị tâm yếu ớt thoái lui này phải lập 
2 độ này.
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Luận nói: Nguyên nhân làm cho tâm yếu đuối muốn thoái lui là 
những cái khổ trái nghịch của chúng sinh sinh tử .

Giải thích: Không được lý gọi là chúng sinh sinh tử. Trái phản 
với giáo pháp Bồ-tát là trái. Xâm phạm thân Bồ-tát là nghịch. Đây 
đều là những việc khổ. Nếu không thể nhẫn chịu những việc khổ này 
sẽ sinh tâm giận dữ. Giận là nguyên nhân của tâm yếu đuối thoái lui.

Luận nói: và mệt mỏi vì thời gian dài gia hành tu tập thiện pháp. 

Giải thích: Tinh tiến gia hành trong thời gian lâu tu nhất thiết 
thiện. Nếu đối với chúng sinh không có tâm từ bi, yêu tiếc tự thân, 
không thấy tu hành có công đức vượt trội thì trong khi tu hành sẽ sinh 
tâm mệt mỏi. Do có tâm này thì không thể tinh tiến, tức biếng lười, 
biếng lười là nhân của tâm yếu đuối thoái lui. 

Luận nói: Nếu đã khởi phát tâm tu hành và không yếu đuối 
nhưng để đối trị cái nguyên nhân làm hư mất, nên lập 2 Ba-la-mật là 
định và tuệ. Nguyên nhân làm cho cái tâm hư mất là do tà trí tán loạn. 

Giải thích: Do tán loạn nên làm hỏng sự tĩnh tâm. Do tà trí nên 
mất sự hiểu đúng đắn.

Luận nói: Vì vậy để đối trị 6 thứ hoặc chướng, nên lập ra có 6 
Ba-la-mật, là chỗ dựa để sinh khởi tất cả Phật pháp.

Giải nghĩa: Lục độ là nhân sinh trưởng Phật pháp.

Luận nói: Bốn Ba-la-mật trước là nhân của không tán loạn. 

Giải thích: Có 4 chướng là nhân của tán loạn: 1.khí xả chướng, 
2.viễn ly chướng, 3.an thụ chướng, 4.sổ trị chướng. Do tham đắm 
nên không thể xả bỏ. Do tham sân si sinh 10 ác nên không thể xa 
lìa. Do giận dữ nên không an lòng chấp nhận. Do các phiền não 
tham sân si v.v…nên không thể thường xuyên sửa trị. Do 4 chướng 
này mà tâm tán loạn. Bốn độ trước có thể đối trị 4 chướng này nên 
4 độ là nhân của không tán loạn. Tiếp đến lấy 5 thứ ngăn che làm 
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chướng ngại định. Bốn thứ ngăn che là nhân chướng ngại định. 
Một ngăn che là chướng ngại chính định và định phát tuệ. Tham, 
trạo, hối, sân, thùy miên 4 thứ ngăn che là nhân tán loạn. Bốn độ là 
nhân không tán loạn. Nghi duyên cảnh không quyết định nên tâm 
tán loạn. Định tâm quyết giữ một cảnh nên nghi chướng ngại chính 
định. Do nghi không thấy lý nên chướng ngại định phát tuệ, vì vậy 
lấy định tuệ đối trị với nghi.

Luận nói: Tiếp đến một Ba-la-mật là thể của không tán loạn. 
Do y chỉ nơi không tán loạn mà có thể hiểu biết như thật chân lý các 
pháp. Chính pháp của tất cả Như Lai đều được sinh khởi, nên nói là 
chỗ dựa để sinh khởi tất cả Phật pháp. Lập 6 Ba-la-mật là làm chỗ 
y chỉ, để tùy thuận thành thục tất cả chúng sinh. Tức là do Thí Ba-
la-mật, lợi ích chúng sinh. Do Giới Ba-la-mật, không tổn não chúng 
sinh. Do Nhẫn Ba-la-mật, có thể bình tĩnh cho chúng nhục mạ hủy 
báng mà không sinh tâm báo thù. Do Tinh tiến Ba-la-mật, sinh thiện 
căn phá ác căn. Do các nguyên nhân lợi ích này, tất cả chúng sinh 
đều được điều phục. Tiếp đến tâm chưa được vắng lặng thì làm cho 
vắng lặng. Đã được vắng lặng thì khiến cho giải thoát. Cho nên lập 
2 Ba-la-mật là định và tuệ. Do pháp Lục độ này Bồ-tát giáo hóa tốt 
chúng sinh 

Giải thích: Giáo hóa tốt có 2 nghĩa. Một là nói đúng như lý gọi 
là giáo hóa. Hai là thường vì chúng sinh mà nói là giáo hóa tốt.

Luận nói: nên được thành thục. Vì vậy để làm chỗ y chỉ cho tất 
cả chúng sinh tùy thuận được thành thục nên lập ra có 6 Ba-la-mật.

Chương 3: Tướng

Luận nói: Làm sao thấy được tướng của 6 Ba-la-mật này?

Giải thích: Vì sao đặt câu hỏi này? Thế gian, Nhị thừa, Bồ-tát 
đều có thí v.v…6 hạnh. Nếu không rõ tướng của 6 Ba-la-mật Bồ-tát 



 NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH 15

thực hành, làm sao biết được đây là Ba-la-mật hay không phải Ba-la-
mật, cho nên phải hỏi tướng của Ba-la-mật.

Luận nói: Do 6 thứ vượt trội hơn cả. Có 6 tướng chung của Ba-
la-mật. Một là do chỗ y chỉ vượt trội. Nghĩa là y chỉ tâm vô thượng 
Bồ-đề mà khởi.

Giải thích: Đây nói rõ chỗ y chỉ khác nhau. Thế gian và Nhị 
thừa hành bố thí v.v…không y chỉ tâm vô thượng Bồ-đề mà khởi. 
Chỉ Bồ-tát hành bố thí v.v…là y chỉ tâm vô thượng Bồ-đề mà khởi. 
Cho nên lấy chỗ y chỉ vượt trội làm tướng của Bồ-tát hành Lục độ.

Luận nói: Hai là do phẩm loại vượt trội. Nghĩa là mỗi một Ba-
la-mật lược nói đều có 3 phẩm, Bồ-tát đều tu hành đầy đủ. 

Giải thích: Đây nói sở duyên khác nhau, hơn hết thế gian và 
Nhị thừa, không gì có thể hành thí v.v…đầy đủ phẩm loại. Nghĩa 
là ngoài trong và trong ngoài, nếu Bồ-tát hành thí v.v…đều đầy đủ 
phẩm loại, nên lấy phẩm loại vượt trội làm tướng của Lục độ Bồ-tát 
thực hành.

Luận nói: Ba là do việc làm vượt trội. Nghĩa là việc an vui lợi 
ích tất cả chúng sinh. Bồ-tát thực hành Lục độ đều để thành tựu 2 
việc này.

Giải thích: Đây nói việc làm có khác nhau. Bồ-tát thực hành 
Lục độ có những công năng gì? Trước hết là vì tạo sự an lạc thế gian 
cho chúng sinh hiện tại vị lai. Sau là vì căn tính chúng sinh có quả 
khác nhau trong 3 thừa. Thế gian và Nhị thừa hành thí v.v… chỉ vì 
lợi ích an lạc bản thân còn không thành tựu, nói gì đến an lạc lợi ích 
chúng sinh, cho nên lấy tướng Lục độ làm việc làm của Bồ-tát.

Luận nói: Bốn là do phương tiện vượt trội. Tức Bồ-tát dùng trí 
không phân biệt thực hành các Ba-la-mật. Tất cả đều thuộc trí không 
phân biệt. 
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Giải thích: Đây nói sự khác nhau về phương tiện trong tam 
luân thanh tịnh gọi là phương tiện của Bồ-tát. Trong tam luân thanh 
tịnh tức trí vô phân biệt. Do trí này Bồ-tát không phân biệt người bố 
thí, kẻ thụ nhận bố thí và tài vật bố thí. Thế gian và Nhị thừa không 
thể bỏ được 3 sự phân biệt này nên khởi ngã ái và chấp trước tài 
vật, đối với người không thể bình đẳng, cho nên lấy phương tiện là 
tướng Lục độ của Bồ-tát. Tam luân của giới là lìa sự phân biệt thời 
sự đối với chúng sinh. Tam luân của nhẫn là lìa phân biệt lỗi lầm 
mình và người. Tam luân của tinh tiến là lìa phân biệt dụng sự cao 
thấp đối với chúng sinh. Tam luân của định là lìa cảnh phân biệt 
hoặc của chúng sinh. Tam luân của Bát-nhã là lìa cảnh phân biệt trí 
của chúng sinh.

Luận nói: Năm là do hồi hướng vượt trội. Tức Bồ-tát thực hành 
các Ba-la-mật để hồi hướng vô thượng Bồ-đề, quyết định chuyển đến 
quả Nhất thiết trí. 

Giải thích: Bồ-tát nếu hành thí v.v…trước phải khởi tâm như 
vầy: Ta đem vật này thí cho lục đạo chúng sinh. Vật này là của chúng 
sinh. Ta vì chúng sinh mà hành thí. Nguyên tất cả chúng sinh đều 
được vô thượng Bồ-đề. Thí này còn do hồi hướng khiến chúng sinh 
được vô thượng Bồ-đề nên hạnh thí này không bao giờ chấm dứt. 
Thực hành các độ khác trong Lục độ cũng đều hồi hướng như vậy. 
Thế gian và Nhị thừa không hồi hướng nên lấy hồi hướng làm tướng 
Lục độ của Bồ-tát.

Luận nói: Sáu là do thanh tịnh vượt trội. Tức vĩnh viễn diệt trừ 
không để sót 2 chướng phiền não và sở tri. Bồ-tát thực hành các Ba-
la-mật từng phần từng phần diệt trừ 2 chướng cho đến khi diệt được 
hết tất cả.

Giải thích: Trong đây hiển thị 2 thứ thanh tịnh. Một là hiển 
nhân thanh tịnh, hai là hiển vị thanh tịnh. Nhân thanh tịnh là nhân 



 NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH 17

diệt hoặc trí 2 chướng nên thí v.v…sự thanh tịnh. Vị thanh tịnh là 
trước ở địa tiền lần lượt trừ hoặc chướng, sau lên sơ địa lần lượt trừ 
trí chướng. Trong 2 nơi này gọi là từng phần từng phần thanh tịnh, 
tức là nhân vị. Đến quả Phật, Lục độ viên mãn gọi là đầy đủ thanh 
tịnh, tức là quả vị.

Luận nói: Thí tức là Ba-la-mật, hay Ba-la-mật tức là thí ư? 

Giải thích: Câu hỏi này muốn làm rõ điều gì? Là muốn phân 
biệt lựa chọn tướng nào là Ba-la-mật, tướng nào không phải Ba-
la-mật.

Luận nói: Có cái thí không phải Ba-la-mật. 

Giải thích: Đó là sự hành thí lìa 6 tướng y chỉ vượt trội. Thí này 
không ở trong Lục độ nên chỉ là thí không phải Ba-la-mật.

Luận nói: Có Ba-la-mật không phải thí. 

Giải thích: Nghĩa là đủ 6 tướng y chỉ vượt trội. Hành giới v.v…
các độ khác trong Lục độ.

Luận nói: Có cái thí là Ba-la-mật. 

Giải thích: Nghĩa là hành thí đủ 6 tướng y chỉ vượt trội.

Luận nói: Có cái không phải thí không phải Ba-la-mật. 

Giải thích: Nghĩa là lìa 3 câu trước, riêng hành vô ký và bất 
thiện v.v…đều thuộc về câu thứ tư này.

Luận nói: Như trong thí có 4 câu thì nên biết trong các Ba-la-
mật khác cũng có 4 câu.

Giải thích: Như trong thí có phân biệt thấy có phải có không 
phải Ba-la-mật thì đối với các độ khác trong Lục độ cũng phải phân 
biệt như vậy.



18 LUẬN TẠNG PHẬT GIÁO TUỆ QUANG - TẬP 31 

Chương 4: Thứ tự

Luận nói: Vì sao nói Ba-la-mật theo thứ tự như thế?

Giải thích: Đây là hoặc do nghi nên hỏi hoặc không hiểu mà 
hỏi. Nghi nên hỏi tức là tất cả việc làm gì trước phải do trí biết nhân 
quả rồi mới khởi chính cần. Do 2 nhân này, tùy ý muốn đều có thể 
làm cho nên phải đảo thứ tự và không thứ tự, do có nghi này nên phải 
hỏi. Do không hiểu nên hỏi tức là nếu người muốn tu các hạnh, chưa 
biết cạn sâu khó làm dễ làm. Cạn thì dễ làm, sâu thì khó làm. Dễ thì 
phải học trước. Khó thì phải học sau. Vì biết nghĩa này nên phải hỏi.

Luận nói: Vì các Ba-la-mật trước tùy thuận thứ tự phát sinh các 
Ba-la-mật sau. 

Giải thích: Bồ-tát không thể nỡ thấy chúng sinh bần cùng khốn 
khổ, thường tập xả bỏ của cải, thường hay xả bỏ không muốn làm 
chuyện tổn hại chúng sinh, tức bỏ nhà giữ giới, nhân thí sinh giới. 
Bồ-tát vì ái hộ giới đã thụ, không muốn vì chuyện uất hận chúng sinh 
mà phá hủy tịnh giới, tức tập hành nhẫn nhục, nên nhân giới sinh 
nhẫn. Do phiền não không hết, hoặc thành hoặc bất thành, Bồ-tát vì 
ái hộ nhẫn này liền hành tinh tiến, nên nhân nhẫn sinh tinh tiến. Nếu 
người thường hành tinh tiến tức có thể ngự trị tâm. Do tinh tiến này 
nếu tâm này chìm lặng thì có thể vực dậy, nếu tâm xao động thì ức 
chế không cho khởi, nếu tâm bình đẳng thì giữ cho liên tục. Do tâm 
điều hòa nên được định, nên nhân tinh tiến sinh định. Nếu tâm được 
định thì có thể thông đạt chân như, nên nhân định sinh tuệ. Đây tức 
là cái trước có thể sinh cái sau. 

Luân nói: Lại nữa các Ba-la-mật trước do các Ba-la-mật sau mà 
được thanh tịnh.

Giải thích: Thí do giới được thanh tịnh. Nếu người không giữ 
giới thì thân khẩu ý nghiệp không thanh tịnh, việc làm bố thí cũng 
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không thanh tịnh do chỗ y chỉ không thanh tịnh. Nhờ có trì giới y 
chỉ thanh tịnh nên việc hành thí được thanh tịnh. Giới do nhẫn được 
thanh tịnh. Nếu người nhẫn được thì thân khẩu ý nghiệp đều được 
thanh tịnh. Nhẫn do tinh tiến được thanh tịnh, vì tinh tiến có thể sinh 
thiện diệt ác. Tinh tiênd do định được thanh tịnh. Nếu tinh tiến không 
tại tu vị thì không thể trừ hoặc, nên định do trí tuệ được thanh tịnh. 
Nếu không hiểu rõ chân như, cho dầu được định, nhưng vì hữu lưu 
nên là pháp sinh tử. Nếu thấy chân như thì định đạt được thành vô 
lưu, là Niết-bàn đạo. Đó tức là cái sau có thể làm thanh tịnh cái trước. 
Do 2 nghĩa này nên có thứ tự như vậy.

Chương 5: Đặt tên

Luận nói: Dựa vào nghĩa gì lập tên Lục độ? Làm sao thấy được 
nghĩa này?

Giải thích: Thế gian lập tên có nhiều nguyên nhân. Có nguyên nhân 
do sinh loại mà đặt tên, có nguyên nhân do tướng đặt tên, có nguyên 
nhân do giả lập đặt tên, có nguyên nhân do khinh miệt đặt tên, có nguyên 
nhân do kính trọng đặt tên. Trong 5 nguyên nhân này, Lục độ đặt tên 
theo nghĩa nào? Từ 2 nhân đặt tên. Vì khác chủng tính nên từ sinh loại 
đặt tên. Vì nhiều công đức nên từ kính trong đặt tên. Tên đặt ra tự nó có 
chung và riêng. Sáu thứ đều gọi là Ba-la-mật, đó là tên chung. Thí, giới 
v.v…có khác, đó là tên riêng. Vì sao tên chung là Ba-la-mật 

Luận nói: Vì trong tất cả thế gian, Thanh Văn, Độc Giác, thí 
v.v… trong các căn lành là vượt trội hơn hết. 

Giải thích: Có 6 thứ và 3 thứ vượt trội hơn hết. Sáu thứ là 
như trước giải thích trong 6 tướng. Ba thứ là: 1.thời vượt trội, 2.gia 
hành vượt trội, 3.quả vượt trội. Mỗi một độ đều tu hành trong 3 kiếp 
a-tăng-kì nên là thời vượt trội. Gia hành vượt trội là có 4 thứ và 5 thứ. 
Lại có 5 thứ. Lại có 6 thứ. Bốn thứ tức như trước nói 4 pháp tu. Năm 
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thứ tức như trước nói 5 thứ thanh tịnh. Lại có 5 thứ tức 5 pháp tu. Lại 
có 6 thứ tức 6 ý. Ngũ tu, lục ý, văn sau sẽ nói về quả. Nói “vô đẳng” 
nghĩa là vượt trội hơn hết, hiển thị vô thượng Bồ-đề.

Luận nói: Vì có thể đến bờ kia nên gọi chung là Ba-la-mật. 

Giải thích: Đến bờ kia tự có 3 nghĩa: 1. Tùy chỗ tu hành rốt ráo 
không sót, là đến bờ kia. Thế gian, Nhị thừa cũng có chỗ tu hành, tu 
không tận cùng nên không phải là đến bờ kia. 2. Như các dòng sông 
cuối cùng chảy về biển. Thí v.v…cũng vậy, nhập vào chân như là cứu 
cánh, tức lấy nhập chân như là đến bờ kia. Thế gian và Nhị thừa tuy 
tu thí v.v…không thể nhập chân như nên không phải là đến bờ kia. 
3. Để được quả vượt trội là đến bờ kia, mà không có quả nào vượt 
hơn quả này. Vì cao hơn trong các quả nên gọi là bờ kia. Thế gian và 
Nhị thừa tuy tu thí v.v…không cầu quả này nên không phải là đến bờ 
kia. Bồ-tát tu hành để đến bờ kia đều đủ 3 nghĩa này, nên gọi chung 
là Ba-la-mật. Vì sao có tên riêng là Đà, Na v.v…?

Luận nói: Có khả năng tiêu diệt sự bỏn sẻn đố kỵ và cái khổ 
nghèo cùng hạ tiện, nên gọi là Đà. 

Giải thích: Bỏn sẻn là chướng ngại cho đa tài, đố kỵ là chướng 
ngại cho tôn quý. Khi tu nhân có thể diệt bỏn sẻn thì khi đắc quả sẽ 
được đa tài, thoát khỏi nghèo khổ. Khi tu nhân diệt đố kỵ thì khi đắc 
quả được tôn quý, thoát khỏi hèn hạ. Bởi vì sao? Nếu người chưa diệt 
được tâm bỏn sẻn đố kỵ thì không thể hành bố thí, nên nói có thể phá 
trừ chướng này. Nếu người hành thí có thể phá trừ chướng này mà 
sau chịu cảnh khổ nghèo hèn là điều không thể có.

Luận nói: Lại được giàu có sung túc, có khả năng dẫn đến phúc 
đức tư lương, nên gọi là Na.

Giải thích: Có khả năng thí, có thể sử dụng gọi là đại phú chủ. 
Do là chủ cho nên có thể dẫn đến phúc đức tư lương. Do đủ các nghĩa 
này nên gọi là Đà-na.
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Luận nói: Có khả năng làm lặng yên các tà giới và đường ác, 
nên gọi là Thi. 

Giải thích: Khi tu nhân có thể phá trừ tà giới, khi đắc quả có thể 
lìa ác đạo. Nếu người không bỏ ác nghiệp mà có thể giữ giới là điều 
không thể có. Cho nên trước phá tà giới. Nếu người phá tà giới giữ 
chính giới mà đọa vào tứ thú là không có điều đó. Cho nên khi được 
quả có thể lìa đường ác.

Luận nói: Lại có thể được con đường thiện và Tam-ma-đề, nên 
gọi là La. 

Giải thích: Do trước giữ giới sau thụ quả con đường thiện nơi 
cõi nhân thiên. Hoặc tại trong nhân, hoặc tại trong quả, do giữ giới 
nên thân khẩu thanh tịnh. Thanh tịnh nên không hối hận, không hối 
hận nên an tâm, an tâm nên được vui, vui nên được tốt đẹp, tốt đẹp 
nên được vui thích, vui thích nên được định, định nên thấy như thật, 
thấy như thật nên được chán lìa, chán lìa nên được giải thoát. Cho 
nên do giữ giới được Tam-ma-đề. Do đủ các nghĩa này nên gọi là 
Thi-la.

Luận nói: Có khả năng diệt trừ sự giận dữ, lòng phẫn uất hận 
thù, nên gọi là Sằn. 

Giải thích: Khi tu nhân, do quán 5 nghĩa nên diệt trừ giận dữ và 
phẫn uất hận thù do giận dữ sinh ra. Năm nghĩa gồm có: 1. Quán tất 
cả chúng sinh từ vô thủy đến nay là có ơn đối với ta. 2. Quán tất cả 
chúng sinh thường mỗi niệm mỗi niệm diệt. Người nào làm tổn hại. 
Người nào bị tổn hại. 3. Quán chỉ có pháp không chúng sinh thì có 
ai là làm tổn hại có ai là bị tổn hại. 4. Quán tất cả chúng sinh đều tự 
chịu khổ, làm sao còn muốn gia thêm khổ nữa. 5. Quán tất cả chúng 
sinh đều là con ta thì làm sao còn muốn sinh tâm làm hại. Do 5 pháp 
quán này có thể diệt trử giận dữ. Giận dữ đã diệt nên có thể trừ được 
uất ức hận thù.



22 LUẬN TẠNG PHẬT GIÁO TUỆ QUANG - TẬP 31 

Luận nói: Lại có thể tạo được hòa khí giữa mình và người, nên 
gọi là Đề. 

Giải thích: Việc này thông đạt nhân quả. Nhẫn này có thể khiến 
tự mình không bị nhiễm tội lỗi giận dữ, tức tự mình giữ hòa khí 
không uất hận, không gây khổ người khác. Như kinh nói: Nếu người 
hành nhẫn thì được 5 đức: 1.không hận, 2.không trách mắng, 3.được 
người thương yêu, 4.được tiếng khen tốt, 5.sinh vào đường thiện. 
Tức 5 đức này là hòa hảo. Do đủ nghĩa này nên gọi là Sằn-đề.

Luận nói: Diệt trừ tính biếng nhác và các pháp ác, nên gọi là Tì. 

Giải thích: Đắm chìm trong chỗ ác gọi là biếng nhác. Không 
chán cái ác và ác hạnh cũng gọi là biếng nhác. Do biếng nhác nên lìa 
các thiện hạnh, sinh các ác pháp. Ba nghiệp hằng khởi tội lỗi nên gọi 
là ác pháp. Do diệt biếng nhác nên có thể trừ các ác do biếng nhác 
sinh. Đây gọi là tinh tiến diệt hắc pháp.

Luận nói: Lại không buông tuồng phóng đãng, sinh trưởng vô 
lượng thiện pháp, nên gọi là Lê-da. 

Giải thích: Đây nói về tín lạc nhân quả để thấy rõ tinh tiến. Tín 
nhân có thể làm thì lạc quả có thể đạt được. Cho nên thường hành 
hạnh cung kính gọi là không phóng dật. Do hành cung kính có thể 
khiến sinh cái thiện chưa sinh, có thể khiến cái thiện đã sinh tăng 
trưởng. Đây tức sinh được pháp tinh tiến. Do đủ nghĩa này nên gọi 
là Tì-lê-da.

Luận nói: Có khả năng diệt trừ tâm tán loạn, nên gọi là Trì-ha. 

Giải thích: Có 5 tán loạn: 1.Tự tính tán loạn, tức 5 thức, 2.Ngoại 
tán loạn, tức ý thức giong ruổi theo ngoại trần, 3.Nội tán loạn, tức 
tâm cao hạ và hám vị v.v…, 4.Thô trọng tán loạn, tức chấp ngã, ngã 
sở v.v…, 5.Tư duy tán loạn, tức tâm hạ liệt, Bồ-tát bỏ Đại thừa , tư 
duy Tiểu thừa.
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Luận nói: Lại có thể dẫn cái tâm trụ vào nội cảnh, nên gọi là Na. 

Giải thích: Dẫn tâm khiến trụ vào 5 thứ vắng lặng gọi là nội 
cảnh. Do đủ các nghĩa này nên gọi là Trì-ha-na.

Luận nói: Có khả năng diệt trừ tất cả kiến chấp và các tà trí, nên 
gọi là Bát-la. 

Giải thích: Kiến hành tức là 62 kiến chấp. Tà trí tức là sự hiểu 
biết hư vọng của thế gian. Kiến hành tức hoặc chướng. Tà trí tức 
trí chướng.

Luận nói: Có khả năng duyên chân tướng, 

Giải thích: Nghĩa là duyên chân như, tức trí như lý.

Luận nói: tùy phẩm loại 

Giải thích: Phẩm loại có 2 thứ, tức hữu vi vô vi và danh v.v…
gồm cả năm. Nếu biết pháp này tức là trí như lượng. 

Luận nói: mà biết tất cả pháp, nên gọi là Nhã.

Giải thích: Tướng chân như và phẩm loại tên tất cả pháp. Trí 
như lý là Bát-nhã. Trí như lượng là quả của Bát-nhã, cũng gọi là 
Bát-nhã. Hai trí này được hiển thị bởi 3 nghĩa: Một là đối tri, tức 2 
chướng. Hai là cảnh giới, tức chân như. Ba là quả, tức trí như lượng. 
Do đủ các nghĩa này nên gọi là Bát-la-nhã.

Chương 6: Tu tập

Luận nói: Nên biết phải tu tập các pháp Ba-la-mật như thế nào?

Giải thích: Thế gian và Nhị thừa đều có tu tập bố thí v.v…
Tu tập bố thí của Bồ-tát khác với thế gian và Nhị thừa. Làm sao 
biết được?

Luận nói: Đại khái nên biết phải tu tập 5 việc: 
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Giải thích: Nếu nói rộng về sự tu tập thì có 12 thứ: 1.Hiển thị 
tu, 2.Tổn giảm tu, 3.Trị thành tu, 4.Hậu hành tu, 5.Tương ưng tu, 
6.Thắng tu, 7.Thượng thượng tụ, 8.Sơ tế tu, 9.Trung tế tu, 10.Hậu tế 
tu, 11.Hữu thượng tu, 12.Vô thượng tu.

Hiển thị tu là tu Tứ niệm xứ để có thể hiển thị nghĩa Tứ đế. Tổn 
giảm tu là tu Tứ chính cần để có thể diệt dần các ác pháp. Trị thành tu là 
tu Tứ như ý túc để trị thành thiền định là trừ 5 sự khuyết mất và gìn giữ 
Bát diệt tư lương. Hậu hành tu là Ngũ lực để tiếp tục kiến đạo. Thắng tu 
là tu Giác phần để nhập Tứ đế quán. Thượng thượng tu là tu Bát phần 
thánh đạo để thắng kiến đạo. Sơ tế tu là địa vị phàm phu tu giới cho đến 
được Bất tịnh quán và Sổ tức quán để tùy thuận điên đảo. Trung tế tu là 
địa vị hữu học, trong đây không còn chuyển đảo nào để tùy thuận. Hậu 
tế tu là địa vị vô học, trong đây không còn một cái gì gọi là điên đảo. 
Hữu thượng tu là pháp tu của Thanh Văn, Độc giác và các địa vị tương 
đương. Vô thượng tu là 10 địa Bồ-tát, bậc vượt trội hơn cả.

Luận nói: Một, tu phương pháp gia hành. 

Giải thích: Nghĩa là thân khẩu ý nghiệp có thể trở thành thanh 
tịnh rộng lớn vượt trội.

Luận nói: Hai, tu tín lạc. 

Giải thích: Nghĩa là nói về nghe giáo pháp, như giải thích ở 
Chương 1.

Luận nói: Ba, tu tư duy. 

Giải thích: Trong tư duy tu có 3 thứ là ái trọng, tùy hỷ và nguyện 
đắc, hợp gọi là tư duy tu, như đã giải thích ở Chương 1.

Luận nói: Bốn, tu phương tiện thắng trí. 

Giải thích: Tức trí vô phân biệt, có 3 nghĩa một là rộng lớn, hai 
là thanh tịnh, ba là mau chứng thành. Đủ 3 nghĩa này nên đặt tên là 
phương tiện thắng trí.
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Luận nói: Năm, tu làm các việc lợi tha. Trong đây nên biết 4 
pháp tu trước giống như trước đã nói. Còn tu hạnh lợi tha là chư Phật 
dùng cái tâm vô công dụng, không bỏ sự nghiệp Như Lai, 

Giải thích: Nói rõ những gì nói trong giáo lý Đại thừa. Chư Phật 
tuy đã Bát-niết-bàn vẫn còn khởi tâm. Bát-niết-bàn tức pháp thân. 
Khởi tâm trở lại tức 2 thân ứng và hóa. Chư Phật đã trụ pháp thân, do 
sức bản nguyện lìa 3 nghiệp, tùy theo việc lợi ích chúng sinh tự nhiên 
hiển hiện ứng hóa 2 thân, thường không sự nghiệp chân chính của Như 
Lai và hành các Ba-la-mật. Cho nên chư Phật có các tu tập Ba-la-mật.

Luận nói: tu tập các Ba-la-mật cho đến địa vị viên mãn rồi lại 
tu các Ba-la-mật.

Giải thích: Phật và Bồ-tát, hoặc tùy phần viên mãn, hoặc viên 
mãn đầy đủ, trong địa vị viên mãn này nếu tu các Ba-la-mật, việc 
mình đã hoàn thành nên không phải vì mình nữa, thấy chúng sinh do 
thực hành Ba-la-mật này được lìa tứ thú vào đạo quả tam thừa, nên 
lại tu các Ba-la-mật đó là vì việc lợi tha.

Luận nói: Lại nữa tu tập tư duy là ái trọng tư duy, tùy hỷ tư duy, 
nguyện đắc tư duy, gồm trong tu 6 ý.

Giải thích: Chương này nói chung làm rõ nghĩa của tu tập. 
Trước nói 5 pháp tu, có khác với địa vị tu chưa phân biệt. Làm sao 
biết được nguyện hạnh vị tu khác với thanh tịnh vị tu? Nếu 6 ý gồm 
trong 3 tư duy tu các Ba-la-mật phải ở trong thanh tịnh vị. Trong 
nguyện hành vị thì không có nghĩa này. Ba tư duy là căn bản của tu 
hành. Dùng 6 ý trang nghiêm và duy trì 3 tư duy này.

Luận nói: Sáu ý là: 1. ý tưởng rộng lớn. 2. ý tưởng trường kỳ. 
3. tâm ý hoan hỷ. 4. ý tưởng về ân đức. 5. ý tưởng về chí lớn. 6. ý 
tưởng thiện hảo.

Ý tưởng rộng lớn là nếu Bồ-tát trải qua bao nhiêu kiếp a-tăng-kì 
có thể chứng vô thượng Bồ-đề,
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Giải thích: Nói chung số kiếp vô hạn nhiều ít nên nói là “bao 
nhiêu”. Trong các kinh Đại thừa Tiểu thừa, khái niệm về số kiếp 
được sử dụng không giống nhau, không nhất định là số nhiều ít bao 
nhiêu. Tiểu thừa nói 3 a-tăng-kì kiếp được thành Phật. Đại thừa nói 
hoặc 3 hoặc 7 hoặc 33 a-tăng-kì kiếp có thể được thành Phật.

Luận nói: trong thời gian ấy mỗi một sát-na 

Giải thích: Hoặc hợp 3 a-tăng-kì kiếp làm một sát-na, hoặc 
hợp 33 a-tăng-kì kiếp làm một sát-na, nên lại gọi sát-na. Như thế từ 
một sát-na đến vô lượng sát-na là một ngày, một tháng, cho đến một 
a-tăng-kì kiếp. Từ một a-tăng-kì kiếp đến 33 a-tăng-kì kiếp mới được 
thành Phật. Muốn hiển thị ý của Bồ-tát là không nhàm chán nên nói 
thời gian dài như vậy.

Luận nói: Bồ-tát thường xả thân mạng 

Giải thích:Nói “trong thời gian ấy” là nói chung một thời gian 
dài. Chữ “sát-na” ở đây là nói theo nghĩa thế gian, chữ sát-na nói ở 
trước là chỉ thời gian dài. Trong mỗi một sát-na thường xả bỏ thân 
mạng tài sản cho đến thành Phật mà không có tâm nhàm chán.

Luận nói: và của cải bảy báu chứa đầy trong thế giới nhiều như 
cát sông Hằng, bố thí cúng dường Như Lai, từ lúc mới phát tâm cho 
đến khi trụ vào cứu cánh Bồ-đề thanh lương, 

Giải thích: Hữu dư Niết-bàn gọi là thanh, vì lìa phiền não ô 
trược. Vô dư Niết-bàn gọi là lương, vì lìa các khổ thiêu đốt nóng bức. 
Lại nữa Bồ-đề lấy tịnh lạc làm thể, muốn hiển thị tịnh đức nên nói 
là thanh là trong trẻo, muốn hiển thị nghĩa an lạc nên nói là lương là 
mát mẻ.

Luận nói: mà ý Bồ-tát ấy còn cho là chưa đủ. Lại cũng trong 
thời gian ấy, từng mỗi sát-na mỗi sát-na lửa cháy đầy cả 3 ngàn Đại 
thiên thế giới, Bồ-tát ở trong đó vì 4 oai nghi đi đứng nằm ngồi, lìa 
bỏ tất cả phương tiện cung ứng cho đời sống,
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Giải thích: Dưới đây nói Bồ-tát tu 5 độ khác trong Lục độ. Mỗi 
sát-na mỗi sát-na trong thời gian trường kỳ như vậy thường ở trong 
những nơi hết sức khổ nạn, thiếu thốn mọi thứ cho sinh hoạt, Bồ-tát 
tuy chịu khổ như vậy nhưng trong lúc tu các Ba-la-mật chưa bao giờ 
sinh chán nản.

Luận nói: mà tâm Bồ-tát vẫn hằng hiện tiền tu giới, nhẫn, tinh 
tiến, Tam-ma-đề, Bát-nhã, cho đến trụ vào cứu cánh Bồ-đề thanh 
lương, mà Bồ-tát ấy vẫn cho là việc tu giới, nhẫn v.v…cũng chưa đầy 
đủ, tâm không biết chán. Đó gọi là ý tưởng rộng lớn của Bồ-tát. Nếu 
Bồ-tát từ sơ phát tâm cho đến thành Phật, không bỏ cái tâm không biết 
chán, đó gọi là ý tưởng trường kỳ của Bồ-tát. Nếu Bồ-tát do 6 Ba-la-
mật làm các việc lợi tha, thường sinh vô cùng hoan hỷ, hơn cả tâm vui 
mừng của chúng sinh được lợi ích, đó gọi là tâm ý hoan hỷ của Bồ-tát. 
Nếu Bồ-tát hành 6 Ba-la-mật làm lợi ích chúng sinh rồi, thấy chúng 
sinh đối với mình có ân đức lớn, nhưng tự thân không thấy mình có 
ơn gì với các chúng sinh kia, đó là ý tưởng về ân đức của Bồ-tát. Nếu 
Bồ-tát có các thiện căn công đức từ 6 Ba-la-mật sinh ra, thì đem bố thí 
hồi hướng cho tất cả chúng sinh bằng tâm không chấp trước, để khiến 
chúng được quả báo đáng ái trọng, đó là ý chí lớn lao của Bồ-tát. Nếu 
Bồ-tát đem các thiện căn công đức do thực hành 6 Ba-la-mật, khiến 
tất cả chúng sinh đều được hồi hướng vô thượng Bồ-đề một cách bình 
đẳng, đó là ý tưởng thiện hảo của Bồ-tát. 

Do 6 tâm ý này gồm trong ái trọng tư duy Bồ-tát tu tập. 

Giải thích: Ái trọng tư duy, là nói cái tâm muốn cầu chứng đắc 
vì thấy có công đức lớn nên muốn cầu cho được.

Luận nói: Nếu Bồ-tát tùy hỷ vô lượng chư Bồ-tát, tu hành gia 
hành 6 tâm ý, sinh các thiện căn công đức. Như vậy gọi là 6 tâm ý 
của Bồ-tát gồm trong tùy hỷ tư duy. 

Giải thích: Vì hiển thị tâm không nghi ngờ, đã tùy hỷ theo hạnh 
các thắng nhân, quyết định không nghi.
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Luận nói: Nếu Bồ-tát nguyện cho tất cả chúng sinh tu hành 6 
tâm ý gồm trong 6 Ba-la-mật, và nguyện tự mình tu hành 6 tâm ý 
gồm trong 6 Ba-la-mật, tu tập gia hành cho đến khi thành Phật, đó 
gọi là 6 tâm ý của Bồ-tát gồm trong nguyện đắc tư duy. 

Giải thích: Nguyện đắc tư duy là hiển thị cái tâm Đại bikhông 
cầu cho riêng mình. Ba tư duy này trừ 3 tâm: một, trừ tâm không thực 
hành, hai trừ tâm tiến thoái, ba, trừ tâm tiến thiên lệch về một bên.

Luận nói: Nếu người được nghe 6 tâm ý gồm trong tư duy tu 
tập của Bồ-tát, sinh một niệm tín tâm, người này sẽ tập hợp được vô 
lượng vô biên phúc đức. Các ác nghiệp chướng đều tiêu diệt sạch. 

Giải thích: Diệt nghiệp chướng có 2 nghĩa: một là có khả năng 
làm hoại diệt hết các nghiệp, hai là tuy nghiệp còn nhưng sức thiện 
căn lớn có thể ngăn chận quả báo ác đạo khiến vĩnh viễn không thụ 
nghiệp cũng có nghĩa là hoại diệt. 

Nếu người chỉ được nghe, còn được vô lượng vô biên phúc đức, 
huống chi là Bồ-tát có thể tu hành tất cả.

Chương 7: Sai biệt

Luận nói: Làm sao biết được sự sai biệt của các Ba-la-mật?

Giải thích: Câu hỏi này muốn nói điều gì? Phẩm loại các Ba-
la-mật không thể đếm kể. Muốn rõ thể chân thật nên đặt câu hỏi này. 
Do nói các sai biệt của Ba-la-mật mà hiển thị chân thể.

Luận nói: Do mỗi Ba-la-mật đều có 3 phẩm nên biết sự sai biệt.

Giải thích: Đây là nêu con số chung để đáp câu hỏi.

Luận nói: Ba phẩm của Thí là: 1.bố thí pháp, 2. bố thí tài vật, 
3.bố thí vô úy.

Giải thích: Bố thí pháp làm cho tâm người khác được lợi ích. 
Nhờ có pháp thí mà văn tuệ v.v…các thiện căn công đức của người 
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khác được phát sinh. Tài thí thì đem lại lợi ích cho thân người khác. 
Vô úy thí thì lợi ích cho cả thân và tâm của người khác. Lại nữa do tài 
thí mà có trường hợp lôi kéo được người làm ác trở về với cái thiện. 
Do vô úy thí có thể thâu nhận người kia trở thành người thân thuộc. 
Do pháp thí làm cho người kia sinh thiện căn và thành thục giải thoát. 
Do đủ các nghĩa này nên nói thí có 3 phẩm.

Luận nói: Ba phẩm của Giới là: 1.gìn giữ giới luật, 2. giới gồm 
giữ các pháp lành, 3.giới gồm các việc làm lợi ích chúng sinh.

Giải thích: Giữ giới luật là chỗ y chỉ của 2 giới kia. Nếu người 
không lìa bỏ cái ác thâu giữ cái thiện thì không làm lợi tha được. 
Nếu người giữ giới có thể dẫn khởi gồm thâu thiện pháp, làm chỗ y 
chỉ cho Phật pháp và sinh khởi Bồ-đề. Nếu trụ vào 2 giới trước, có 
thể dẫn khởi gồm thâu các giới làm lợi ích chúng sinh, làm chỗ y 
chỉ để thành thục chúng sinh. Lại nữa giữ gìn giới, do lìa bỏ cái ác, 
không có tâm lo rầu vì hối hận, có thể hiện đời này được trụ trong 
an lạc. Do trụ trong an lạc nên có thể tu các thiện pháp để thành 
thục Phật pháp. Nếu người trụ trong 2 giới trước có thể tu các giới 
làm lợi ích chúng sinh để thành thục người khác. Ba phẩm này của 
giới tức là nhân của 4 vô úy. Bởi vì sao? Giới đầu tiên là đoạn đức, 
giới thứ hai là trí đức, giới thứ ba là ân đức. Bốn vô úy không ra 
ngoài 3 đức này cho nên nói là nhân của 4 vô úy. Do đủ nghĩa này 
nên nói giới có 3 phẩm.

Luận nói: Ba phẩm của Nhẫn là: 1.nhẫn chịu sự chê bai hủy 
báng, 2.bình tĩnh nhẫn chịu sự khổ, 3.nhẫn chịu để quan sát pháp.

Giải thích: Do nhẫn chịu sự chê bai hủy báng có thể nhẫn chịu 
những lỗi lầm người khác gây nên. Bởi vì sao? Do Bồ-tát làm việc 
lợi ích cho người, phát tâm tu hành tuy bị người chê bai hủy báng 
không chấp lỗi này mà thoái lui bản tâm tu hành. Do bình tĩnh chịu 
khổ, tuy ở trong khổ nạn sinh tử không vì khổ này mà thoái bản tâm 
tu hành. Do nhẫn chịu để quan sát pháp, Bồ-tát có thể nhập vào chân 
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lý các pháp. Nhẫn này là chỗ y chỉ của 2 nhẫn trước bởi có thể trừ 2 
chấp nhân và pháp. Do đủ nghĩa này nên nói nhẫn có 3 phẩm.

Luận nói: Ba phẩm của Tinh tiến là: 1.siêng năng tinh tiến, 
2.gia hành tinh tiến, 3.tinh tiến không sợ khó khăn thất bại thiếu thốn.

Giải thích: Làm sao biết tinh tiến có 3 thể này? Do Phật nói 
trong kinh là người này có trinh thật, có thắng năng, có dũng mãnh, 
có sức mạnh chế ngự không bỏ việc thiện. Để hiển thị 3 thể nên nói 
5 câu này. Để hiển thị sự siêng năng dũng cảm tinh tiến nên nói có 
trinh thật. Để hiển thị gia hành tinh tiến nên nói có thắng năng. Bởi 
vì sao? Người này trong lúc gia hành có khả năng đắc thắng vì điều 
gì muốn là có thể làm được. Để hiển thị sự không sợ khó khăn thất 
bại thiếu thốn nên thứ tự nói có dũng mãnh, có sức chế ngự, không 
bỏ việc thiện 3 câu. Bởi vì sao? Có người lúc đầu vì muốn được vô 
thượng Bồ-đề, trước có trinh thật gia hành, có lúc có khả năng đắc 
thắng, nhưng vì thời gian lâu quả tướng mong cầu chưa thấy hiện, 
giữa chừng sinh tâm hạ liệt. Để đối trị tâm này, hiển thị không sa sút 
tinh thần tinh tiến, nên nói dũng mãnh. Nếu người tuy có tâm dũng 
mãnh trở lại, không thoái lui, nếu gặp khỏ nạn sinh tử trở ngại tâm 
kia thì sẽ thoái Bồ-đề nguyện. Để đối trị tâm này, thể hiện sự tinh 
tiến khó hư hoại, nên nói có sức mạnh chế ngự. Do có sức mạnh chế 
ngự, khổ nạn sinh tử không thể khiến thoái lui. Nếu người tuy gặp 
khổ không thoái lui nhưng sở đắc chút ít đã có ý tưởng cho là đủ. Do 
ý tưởng cho là đủ, không thể đạt được vô thượng Bồ-đề. Để đối trị 
tâm này, thể hiện sự tinh tiến không mãn túc, nên nói không bỏ việc 
thiện. Do đủ nghĩa này nên nói tinh tiến có 3 phẩm.

Luận nói: Ba phẩm của Định là: 1.định trụ tâm an lạc, 2.định 
dẫn phát thần thông, 3.định tùy lợi tha.

Giải thích: Có định là hiện đời này được trụ trong an lạc. Bởi vì 
sao? Vì có thể lìa bỏ tất cả pháp nhiễm ô. Y vào định này là sinh tự 
lợi. Nghĩa là 3 thứ sáng suốt có thể dẫn thành 6 thần thông. Nhân dẫn 
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thành thần thông mà sinh định tùy lợi tha. Lợi tha tức là tam luân: 
Một là thần thông luân. Tức là thân thông, thiên nhãn thông, thiên 
nhĩ thông. Luân này làm cho kẻ hướng tà trở lại quy chính. Hai là ký 
tâm luân. Tức là tha tâm thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông. 
Luân này làm cho kẻ đã quy chính nếu chưa tin thụ khiến cho tin thụ. 
Ba là chính giáo luân. Tức là túc trụ thông, lậu tận thông. Do túc trụ 
thông biết được căn tính. Do lậu tận thông biết chỗ đắc của mình mà 
vì người nói chính giáo, khiến xuống giống là được thành thục giải 
thoát. Do đủ nghĩa này nên nói định có 3 phẩm.

Luận nói: Ba phẩm của Bát-nhã là: 1.Bát-nhã vô phân biệt gia 
hành, 2.Bát-nhã vô phân biệt, 3.Bát-nhã vô phân biệt hậu đắc.

Giải thích: Do nghe giáo pháp Đại thừa vô tướng, được văn tư 
tu tuệ, nhập phân biệt tưởng không, gọi chung là Bát-nhã vô phân 
biệt gia hành. Đã nhập 3 vô tính, tức trí vô phân biệt, gọi là Bát-nhã 
vô phân biệt. Được trí vô phân biệt, sau xuất quán, như chỗ đã chứng 
trước, hoặc tự tư duy, hoặc vì người mà nói, gọi là Bát-nhã vô phân 
biệt hậu đắc. Bát-nhã lại có 3 phẩm. Tức là 

vị tri dục tri căn, tri căn và dĩ tri căn là tính trụ dụng xuất thế 
gian. Đủ nghĩa này nên nói Bát-nhã có 3 phẩm.

Chương 8: Nhiếp

Luận nói: Làm sao biết các nghĩa của Ba-la-mật nhiếp thuộc 
lẫn nhau?

Giải thích: Vì sao phải biết nghĩa của tất cả thiện pháp khác với 
Bát-nhã Ba-la-mật nhiếp thuộc lẫn nhau?

Luận nói: Tất cả các pháp lành đều nhập vào 6 Ba-la-mật

Giải tthích: Tất cả thiện pháp, tức là nguyện cho đến tứ vô ngại, lục 
thông, pháp tạng bí mật của Như Lai đều nhiếp thuộc trong 6 Ba-la-mật.
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Luận nói: làm tính của chúng.

Giải thích: Do Ba-la-mật là pháp tính của nguyện v.v…Nguyện 
này v.v…cũng nhiếp thuộc các Ba-la-mật. Do nguyện v.v…là tính 
của Ba-la-mật nên các Ba-la-mật đều lấy trí vô phân biệt làm tính, 
nên được nhiếp thuộc lẫn nhau.

Luận nói: Chúng là thành quả của 6 Ba-la-mật, cho nên

Giải thích: Nói chúng tức 6 thần thông, 10 lực, 4 không sợ hãi 
cho đến các Phật pháp như các pháp không chung đều là quả của 6 
Ba-la-mật cho nên

Luận nói: tất cả pháp lành tùy theo đó được thành tựu.

Giải thích: Các thiện pháp như tín, khinh an v.v…là gồm trong 
Bồ-tát đạo, tùy ý sở tác của Bồ-tát các Ba-la-mật đều có thể thành 
tựu. Ba-la-mật là quả từ chúng mà ra nên được nhiếp thuộc vào nhau.

Chương 9: Đối trị
Luận nói: Thế nào là những gì bị Ba-la-mật đối trị?

Vì tất cả các hoặc

Giải thích: Ba-la-mật có thể gồm thâu hết tất cả thanh tịnh phẩm 
thì những gì bị Ba-la-mật đối trị cũng phải bao gồm hết tất cả bất tịnh 
phẩm. Vì sao biết?

Luận nói: là tính của chúng.

Giải thích: Ba-la-mật lấy không chấp trước làm tính nên gồm 
thâu hết tất cả thiện pháp. Những thứ bị Ba-la-mật đối trị lấy sự chấp 
trước làm tính cho nên gồm thâu hết tất cả bất tịnh phẩm

Luận nói: là sinh nhân của chúng nên

Giải thích: Các pháp như bất tín, tà kiến, thân kiến v.v…có thể 
sinh các quả như bỏn sẻn, đố kỵ, tà hạnh, giận dữ v.v…Bởi đồng tính 
nên được làm nhân của chúng.
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Luận nói: là quả do chúng mà ra.

Giải thích: Đây là nói sự bỏn sẻn, đố kỵ, tà hạnh, giận dữ v.v…
do chấp tự tha nên sinh các ác hạnh. Tức là 10 điều ác v.v…cũng vì 
đồng tính nên là quả của chúng. Do các nghĩa đây nên được nhiếp 
thuộc lẫn nhau.

Chương 10: Công đức

Luận nói: Những gì là công đức của các Ba-la-mật?

Giải thích: Hành thí theo thế gian cũng có công đức. Làm sao 
biết công đức Ba-la-mật của Bồ-tát? Công đức Ba-la-mật của Bồ-tát 
với thế gian có chỗ giống có chỗ khác. Có 6 thứ giống, có 4 thứ khác. 
Sáu thứ giống là

Luận nói: Nếu Bồ-tát luân chuyển trong sinh tử thì sẽ sinh vào 
địa vị đại phú, tự tại,

Giải thích: Chuyển luân vương, Thiên đế, Phạm vương là địa 
vị đại phú. Làm chủ trong đó gọi là tự tại. Bồ-tát, phàm phu hành thí 
đều được báo này.

Luận nói: sinh vào nơi thiện thắng, 

Giải thích: Thiện thắng, nguyên văn là đại sinh. Đại sinh có 3 
thứ: một là đạo thắng, hai là tính thắng, ba là uy đức thắng, tức 3 thứ 
vượt trội. Bồ-tát, phàm phu giữ giới đều được báo này.

Luận nói: có đông quyến thuộc, đồ chúng

Giải thích: Thân thích là quyến thuộc, những người theo mình 
là đồ chúng. Quyến thuộc và đồ chúng cũng có 3 sự vượt trội. Như 
trước đã nói nên gọi là đại. Đều thương yêu nhau không sinh ganh 
ghét, thường cùng sum họp vui vẻ, không trái nghịch xa lìa bỏ nhau. 
Nếu Bồ-tát, phàm phu hành nhẫn đều được báo này.

Luận nói: thành tựu lớn nghiệp mưu sinh, 
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Giải thích: Có 4 thứ nghiệp mưu sinh: 1.trồng trọt, 2.chăn nuôi, 
3.buôn bán, 4.quan chức. Hòa đồng không tranh giành gọi là sự. 
Những gì mong muốn không gì không hài lòng toại nguyện là thành 
tựu. Bồ-tát, phàm phu hành tinh tiến đều được báo này.

Luận nói: không bị bệnh tật ưu phiền, ít ham muốn,

Giải thích: Bốn thứ vô lượng đều gồm trong định. Định này 
được quả thân không bệnh tật, tâm không ưu phiền, nên thường vui 
vẻ. Ngoài ra các định đều được quả báo. Tuy ở tại gia chẳng khác 
người tiên ly dục do ít phiền não, được tướng tốt và sống lâu v.v…
Bồ-tát, phàm phu tu định đều được quả này.

Luận nói: thông minh tất cả công nghệ.

Giải thích: Vì để mưu sinh nên phải biết công nghệ, tức thông 
hiểu 16 thứ cho hiện tại vị lai và pháp giải thoát. Trong đây có 2 lý 
lập và phá. Nếu trí tuệ thông minh có thể thành tựu. Bồ-tát, phàm phu 
nếu tu Bát-nhã đều được báo này. Có 4 thứ khác là 

Luận nói: Mọi sự như ý, 

Giải thích: Bồ-tát hành thí v.v…được báo giàu có an vui, thường 
lìa tội lỗi. Nghĩa là không nhiễm ô lợi ích mình và người. Thế gian 
hành thí tuy có công đức nhưng không có được những điều này. Đó 
là tướng khác thứ nhất.

Luận nói: không mất sự giàu có an vui,

Giải thích: Bồ-tát hành thí v.v…được báo giàu có an vui v.v…
trong đó được như ý. Nghĩa là dùng cho mình và cho người khác, 
thường sinh 3 thứ hoan hỷ. Thế gian hành thí v.v…tuy có công đức 
nhưng không có được những điều này. Đó là tướng khác thứ hai.

Luận nói: lấy sự giàu có an vui lợi ích chúng sinh làm chính. 

Giải thích: Bồ-tát hành thí v.v…sinh các công đức thường vì 
chúng sinh, làm các việc lợi ích xuất thế không phải vì bản thân 



 NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH 35

mình. Thế gian hành thí v.v…tuy có công đức nhưng không được 
như thế. Đó là tướng khác thứ ba.

Luận nói: Bồ-tát tu hành công đức Lục độ cho đến khi trụ vào 
cứu cánh Bồ-đề thanh lương, hằng không đổi khác.

Giải thích: Bồ-tát hành thí v.v…sinh các công đức, từ lúc mới 
phát tâm cho đến được quả cao tột, vẫn luôn luôn vì lợi tha không vì 
gì khác. Đó tức là công đức thường trụ. Thế gian hành thí v.v… tuy 
có công đức nhưng không được như thế. Đó là tướng khác thứ tư.

Chương 11: Hiển thị lẫn nhau

Luận nói: Các Ba-la-mật làm sáng tỏ lẫn nhau như thế nào?

Giải thích: Như Bát-nhã Ba-la-mật v.v… trong kinh nói có 36 
câu. Nói mỗi một Ba-la-mật tức nói 5 Ba-la-mật kia. Thế là thế nào?

Luận nói: Thế Tôn hoặc dùng tên Thí mà nói các Ba-la-mật, 
hoặc dùng tên Giới, hoặc dùng tên Nhẫn, hoặc dùng tên Tinh tiến, 
hoặc dùng tên Định, hoặc dùng tên Bát-nhã nói các Ba-la-mật. 

Giải thích: Năm Ba-la-mật nhập vào một Ba-la-mật. Trong một 
Ba-la-mật là gồm đủ sáu. Chỉ lấy một tên Thí mà nói.

Luận nói: Như Lai vì ý gì nói như thế? 

Vì trong phương tiện tu hành Ba-la-mật, tất cả các Ba-la-mật 
đều quy tụ hỗ trợ mà thành. Đó là ý Như Lai nói. 

Giải thích: Nếu Bồ-tát trong mỗi một Ba-la-mật tu gia hành 
thì các Ba-la-mật khác đều hỗ trợ Ba-la-mật này. Như chính khi các 
Bồ-tát hành thí, giữ gìn thân khẩu lìa 7 chi ác, tức giữ giới chính 
ngữ, chính nghiệp, chính mạng. Do giới này mà thí được thành tựu, 
cho nên giới có thể thành tựu thí. Như chính khi Bồ-tát hành thí có 
thể chịu đựng được những lời nói, và hành vi trái ngang của người 
thụ thí, cho đến chịu đựng những nỗi khổ khi hành thí. Do sức nhẫn 



36 LUẬN TẠNG PHẬT GIÁO TUỆ QUANG - TẬP 31 

này mà việc hành thí được thành tựu., cho nên nhẫn có thể thành tựu 
thí. Nếu chính khi Bồ-tát hành thí, do muốn hành thí, tâm có thể trừ 
tham ái, do có Đại bicó thể trừ giận dữ, do tâm nhún nhườngcó thể 
trừ kiêu mạn, muốn khiến người nhận an vui có thể trừ bỏn sẻn đố 
kỵ, biết thí có nhân quả có thể trừ vô minh tà kiến. Tinh tiến có thể 
sinh các thiện pháp như vậy, đối trị ác pháp như vậy, do tinh tiến mà 
thí được thành tựu, cho nên tinh tiến có thể thành tựu thí. Nếu chính 
khi Bồ-tát hành thí, nhất tâm liên tục duyên việc lợi lạc chúng sinh, 
do định này mà thí được thành tựu , cho nên định có thể thành tựu 
thí. Nếu chính khi Bồ-tát hành thí, do hiểu rõ nhân quả, không chấp 
trước tam luân, cho nên Bát-nhã có thể thành tựu . Như thế là các 
Ba-la-mật trợ thành một Ba-la-mật. Cho nên hợp lại nói 6 Ba-la-mật 
gọi chung là Thí. Giống như Thí, Giới v.v… cũng vậy. Một độ đủ 6 
độ nên thành 36 câu.

Luận nói: Ở đây có một bài kệ tự thuyết như sau:

Vị số tiếp theo sau,
Tên, tu tập, sai biệt,
Đối trị và công đức,
Lục độ rõ nghĩa nhau.
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NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH
QUYỂN 10

Giải thích nhập nhân quả tu sai biệt thắng tướng 5
Chương 1: Đối trị

Giải thích: Nghĩa này có 5 chương: 1.Đối trị, 2.Lập danh, 3.Đắc 
tướng, 4.Tu tướng, 5. Tu thời.

Luận nói: Như vậy là đã nói về nhập nhân quả thắng tướng. 

Thế nào là nhập nhân quả tu sai biệt?

Giải thích: Trước đã nói chung về sai biệt nhân quả của Lục 
độ là ở trong nguyện hành vị là nhân, ở trong thanh tịnh vị là quả, 
chưa nói về sự tu sai biệt ở các địa. Hiện tại nói chung như vậy. Trí 
duy thức gọi là nhập. Ba vô tính là thắng tướng. Lục độ tức là trí duy 
thức. Nhập vào nhân quả của 3 vô tính, muốn hiển thị sự tu tập khác 
nhau của các Ba-la-mật nên hỏi làm thế nào biết được.

Luận nói: Đây là do 10 địa, tức 10 thứ bậc tu chứng của Bồ-tát. 
Mười địa là những gì? 1. Hoan hỷ địa, 2. Vô cấu địa, 3. Minh diệm 
địa, 4. Thiêu nhiên địa, 5. Nan thắng địa, 6. Hiện tiền địa, 7. Viễn 
hành địa, 8. Bất động địa, 9. Thiện tuệ địa 10. Pháp vân địa. 

Giải thích: Nếu muốn biết sự tu tập khác nhau thì quán sự khác 
nhau của 10 địa, tức biết sự khác nhau của tu nhân quả.
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Luận nói: Làm sao biết được do nghĩa này thành lập 10 địa?

Giải thích: Câu hỏi này muốn hiển thị nghĩa gì? Nếu Bồ-tát 
nhập sơ địa thấy chân như tức là hết. Bởi vì sao? Vì chân như là vô 
phân biệt. Nếu thấy chân như không hết thì chân như phải có phần 
số. Nếu có phần số thì đồng với pháp hữu vi. Nếu thấy đã hết sao còn 
nói có 10 địa?

Luận nói: Là vì đối trị 10 thứ vô minh chướng ngại ở các địa. 

Giải thích: Chân như thật không có một hai phần số. Nếu nói 
về thể của chân như không thể lập có 10 thứ sai biệt. Chân như có 10 
thứ công đức có thể sinh 10 thứ chính hạnh. Do vô minh che lấp nên 
không thấy công đức này. Do không thấy công đức nên không thành 
chính hạnh. Do cái sở chướng công đức chính hạnh có 10 thứ nên 
phân biệt cái năng chướng vô minh cũng có 10 thứ.

Luận nói: Trong 10 tướng hiển lộ pháp giới,

Giải thích: Mười tướng tức là 10 thứ công đức và 10 thứ chính 
hạnh. Các tướng này đều có thể hiển thị pháp giới.

Luận nói: có 10 thứ vô minh còn tồn tại làm chướng ngại. 

Giải thích: Mười tướng này tuy thật có, nhưng do vô minh che 
chắn không thể hiển lộ. Cho nên biết Bồ-tát mới nhập chân như quán 
chướng, kiến đạo thì vô minh liền diệt. Các vô minh khác vẫn còn tồn 
tại chưa diệt cho nên 10 vô minh che chắn 10 công đức, trở ngại 10 
chính hạnh. Mười thứ vô minh là những gì? Một là vô minh có tính 
phàm phu. Hai là vô minh dựa vào thân nghiệp v.v…khởi tà hạnh 
với các chúng sinh. Ba là vô minh vì nỗi khổ trì trệ, quên mất văn tư 
tu. Bốn là vô minh của vi tế phiền não cộng sinh với thân kiến v.v…
Phiền não này ở bậc thấp nhất nên theo tư duy khởi là đã xa lìa, tùy 
thuận theo việc đã làm, nên gọi là vi tế phiền não. Năm là vô minh ở 
bậc hạ thừa Bát-niết-bàn. Sáu là vô minh của các hành thô tướng. Bảy 
là vô minh của các hành vi tế tướng. Tám là vô minh trong vô tướng 
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khởi công dụng tâm. Chín là vô minh không dụng công đối với việc 
lợi ích chúng sinh. Mười là vô minh không được tự tại trong các pháp. 
Vô minh tính phàm phu là sơ địa chướng. Vô minh này tức thân kiến. 
Thân kiến có 2 thứ: một là nhân hai là quả. Chấp pháp ngã là nhân. 
Chấp nhân ngã là quả. Nhân tức phàm phu tính. Mê pháp vô ngã nên 
gọi vô minh. Nhị thừa chỉ có thể trừ quả không thể đoạn nhân. Nếu 
không đoạn vô minh này thì không thể nhập sơ địa. Cho nên vô minh 
này là sơ địa chướng. Vô minh dựa vào thân nghiệp v.v…khởi tà hạnh 
đối với chúng sinh là nhị địa chướng. Bồ-tát chưa nhập nhị địa sinh 
tưởng như thế. Nghĩa là người Nhị thừa có 3 hạnh sai biệt. Mê lý Nhất 
thừa nên gọi là vô minh. Lại giải thích rằng tất cả việc thiện chúng 
sinh làm không gì không là phương tiện đại thanh tịnh của Bồ-tát. Bởi 
vì sao? Thanh tịnh đã là một, chưa đến địa vị đại thanh tịnh thì không 
có nghĩa là trụ. Nếu tất cả đồng quy về đại đạo của Bồ-tát thì vì sao 
tu phương tiện không tu chính đạo? Chưa nhập nhị địa không có trí 
này. Do mê nghĩa này nên gọi vô minh. Nếu không đoạn vô minh này 
không thể nhập nhị địa. Cho nên vô minh này là nhị địa chướng. Vô 
minh tâm trì trệ khổ là vô minh làm quên mất văn tư tu. Đó là tam địa 
chướng. Chưa đến trí căn vị gọi là trì, tức là chậm. Chưa được vi diệu 
thắng định của Bồ-tát gọi là khổ. Vì chướng căn và tu nên gọi là vô 
minh chướng, văn trì Đà-la-ni không thành tựu được, khiến văn tư tu 
có quên mất nên gọi là vô minh. Nếu không đoạn vô minh này không 
nhập được tam địa nên gọi vô minh này là tam địa chướng. Vô minh 
vi tế phiền não cộng sinh với thân kiến v.v…là tứ địa chướng. Các 
hành của phiền não lấy chủng tử phân biệt pháp chấp làm thể. Sinh trụ 
dị diệt không dừng lại nên gọi là hành. Chủng tử này là nhân của thân 
kiến. Thể của chủng tử này cũng tức là thân kiến. Vì pháp này phân 
biệt chủng loại. Nói phiền não này ở bậc thấp nhất là để giải thích 
nghĩa vi tế. Do ở bậc thấp nhất không thể gây nhiễm ô tâm Bồ-tát nên 
gọi vi tế. Nói tùy theo tư duy khởi là giải thích nghĩa cộng sinh. Nghĩa 
là tuy không thể làm nhiếm ô tâm Bồ-tát nhưng theo chính tư duy 
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khởi, nó cùng với chính tư duy tương ưng nên không thể nói là không 
có. Bởi có thể làm trở ngại nhất thiết trí của Bồ-tát. Nói đã xa lìa mà 
tùy thuận việc đã làm, đây là giải thích nghĩa của ly và bạn. Xưa khi 
ở phàm phu vị và địa tiền, tùy thuận theo tất cả phiền não đã làm, nay 
tu hành tứ địa lìa bỏ nó đã xa, do không rõ pháp không ngã không, 
nên gọi vô minh. Nếu kông đoạn vô minh này thì không thể nhập tứ 
địa, cho nên vô minh này gọi là tứ địa chướng. Vô minh ở hạ thừa 
Niết-bàn là ngũ địa chướng. Nếu người dựa vào quán Tứ đế tu hành 
ngũ địa, thấy sinh tử bị vô lượng tội lỗi như lửa thiêu đốt, thấy công 
đức Niết-bàn viên mãn vô cùng thanh lương tịch tĩnh, không muốn bỏ 
sinh tử là việc làm khó làm, không muốn thủ Niết-bàn việc làm này 
cũng khó làm. Nếu người tu hành ngũ địa, tâm đa cầu Bát-niết-bàn thì 
gọi là vô minh. Nếu không đoạn vô minh này không thể nhập ngũ địa. 
Vì vậy vô minh này gọi là ngũ địa chướng. Vô minh thô tướng hành 
là lục địa chướng. Nếu người tu hành lục địa, tất cả các hành tiếp nối 
sinh, đã chứng như lượng như lý, trong tâm đa phần trụ nơi các hành 
chán ghét cái ác, phần nhiếu chưa trụ trong tâm vô tướng, nên gọi là 
vô minh. Nếu không đoạn vô minh này không thể nhập lục địa. Vì 
vậy vô minh này gọi là lục địa chướng. Vô minh vi tế tướng hành là 
thất địa chướng. Nếu người tu hành thất địa, do tâm trong trăm ngàn 
đại kiếp chưa thể lìa các hành tướng tương tục là sinh và diệt, nên 
không thể thông đạt tướng pháp giới không nhiễm tịnh. Như kinh nói: 
“ Long vương ! Mười hai duyên sinh là hoặc sinh, hoặc chẳng sinh. 
Thế nào là sinh? Là do tục đế. Thế nào là chẳng sinh? Là do chân đế.” 
Trong 12 duyên sinh chưa thể lìa sinh tướng, trụ vô sinh tướng, không 
thể nhập thất địa. Vì vậy vô minh này là thất địa chướng. Vô minh 
trong vô tướng khởi công dụng tâm là bát địa chướng. Nếu người tu 
hành bát địa do khởi tâm có dụng công là vô minh vì trừ vi tế tướng 
hành và vì trụ trong tâm vô tướng, chưa thể tự nhiên hằng trụ liên 
tục nơi tâm vô tướng, nên gọi là vô minh. Nếu không đoạn vô minh 
này không thể nhập bát địa. Vì vậy vô minh này là bát địa chướng. 
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Vô minh không dụng công đối với việc lợi ích chúng sinh là cửu địa 
chướng. Nếu người tu hành cửu địa, tâm tự nhiên hằng trụ vô tướng, 
nhưng trong 4 thứ tự tại đối với lợi ích chúng sinh, chưa thể tự nhiên 
hằng khởi việc lợi ích chúng sinh, nên gọi vô minh. Nếu không đoạn 
vô minh này không nhập cửu địa được. Vì vậy vô minh này là cửu 
địa chướng. Vô minh không được tự tại trong các pháp là thập địa 
chướng. Nếu người tu hành thập địa, đối với việc thành tựu nghiệp 3 
thân và pháp môn vi tế bí mật Đà-la-ni Tam-ma-đề chưa được tự tại, 
nên gọi là vô minh. Nếu kgông đoạn vô minh này không nhập thập địa 
được. Vì vậy vô minh này là thập địa chướng.

Luận nói: 

Những gì có khả năng làm hiển lộ 10 tướng của pháp giới? 

Giải thích: Câu hỏi này muốn cho thấy rõ chân như có 10 tướng 
công đức. Mười công đức này có thể sinh 10 chính hành và 10 quả 
không chung. Để hiển thị cái thể của pháp giới, 10 công đức là hiển 
thị nguồn gốc của pháp giới nên trước hỏi 10 tướng công đức.

Luận nói: Ở địa đầu tiên, do nghĩa phổ biến khắp tất cả nên biết 
pháp giới. 

Giải thích: Pháp giới chân như phổ biến khắp tất cả trong các 
pháp không sót một pháp nào. Bởi vì sao? Trong tất cả các pháp 
không một pháp nào không có. Do 2 chấp nhân và pháp khởi phân 
biệt che lấp nghĩa biến khắp tất cả của pháp giới. Do chướng này, 
người ở nguyện hành vị không nhập sơ địa được. Nếu trừ chướng 
này tức thấy nghĩa chân như biến khắp, 2 chấp nhân pháp được vĩnh 
viễn thanh tịnh, do quán nghĩa này được nhập sơ địa.

Luận nói: Ở địa thứ hai do nghĩa tối thắng,

Giải thích: Nhân pháp 2 không bao hàm tất cả pháp, đều là 
nghĩa biến khắp. Trong tất cả pháp, nghĩa này là thanh tịnh vượt trội 
hơn cả. Do quán nghĩa này được nhập nhị địa.
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Luận nói: ở địa thứ ba do nghĩa thắng lưu, 

Giải thích: Trong tất cả các pháp, chân như là tối thắng. Do 
duyên chân như khởi trí vô phân biệt. Trí vô phân biệt là do từ 
chân như lưu xuất. Trí này vượt trội hơn cả trong các trí. Do trí 
này lưu xuất ra vô phân biệt hậu trí, sinh Đại bi. Đại binày vượt 
trội hơn cả trong các định. Nhân Đại binày, Như Lai muốn an lập 
chính pháp cứu tế chúng sinh nói 12 bộ kinh Đại thừa. Pháp này từ 
Đại bilưu xuất. Pháp này vượt trội hơn cả trông các pháp Phật nói. 
Để được pháp này, Bồ-tát có thể làm tất cả những gì khó làm, có 
thể nhẫn tất cả những gì khó nhẫn. Do quán pháp này được nhập 
tam địa.

Luận nói: ở địa thứ tư do nghĩa không nhiếp thụ, 

Giải thích: Trong chân như tối thắng và pháp lưu xuất từ chân 
như, trong đó Bồ-tát thấy nghĩa không nhiếp thụ. Nghĩa là pháp này 
chẳng phải ta nhiếp thụ cũng chẳng phải người nhiếp thụ.Bởi vì sao? 
Vì tự tha và pháp, 3 nghĩa không thể có. Ví như người Bắc Uất-đan-
việt, đối với ngoại trần không sinh tưởng thuộc về mình hay thuộc 
người khác. Bồ-tát đối với pháp giới cũng vậy, nên không sinh pháp 
ái. Do quán nghĩa này được nhập tứ địa.

Luận nói: ở địa thứ năm do nghĩa tiếp nối không khác, 

Giải thích: Pháp này tuy không nhiếp thuộc, nhưng trong đó 3 
đời các đức Phật đều nối nhau không khác. Chẳng phải có khác như 
nhãn v.v… các căn, sắc v.v… các trần và chúng sinh nối nhau trong 
lục đạo. Bởi vì sao? Vì những pháp này do phân biệt tạo tác ra nên 
tương tục có khác. Tam thế chư Phật do chân như hiển thị nên tương 
tục không khác. Nếu quán nghĩa này được nhập ngũ địa. 

Luận nói: ở địa thứ sáu do nghĩa không nhiễm tịnh, 

Giải thích: Tam thế chư Phật ở trong pháp này, tuy tương tục 
không khác. Pháp này không nhiễm đối với Phật vị lai do bản tính 
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là tịnh, không tịnh đối với Phật quá khứ hiện tại do bản tính không 
nhiễm. Do quán nghĩa này được nhập lục địa.

Luận nói: ở địa thứ bảy do nghĩa các pháp không sai biệt, 

Giải thích: Các pháp môn hiển thị trong 12 bộ kinh, do thành 
lập nhiều nghĩa có khác, do một vị tu hành, một vị thông đạt, một 
vị đến chứng đắc nên không thấy có khác. Do quán nghĩa này được 
nhập thất địa.

Luận nói: ở địa thứ tám do nghĩa không tăng giảm, 

Giải thích: Bồ-tát thấy tất cả pháp khi thành đạo không tăng, 
hoặc khi diệt không giảm. Trí này y chỉ nơi tướng tự tại và cõi tự tại. 
Tướng tự tại là như muốn được tướng như thế nào thì liền được tự tại 
hiện tiền. Cõi tự tại là nếu Bồ-tát khởi nguyện phân biệt, nguyện cõi 
này đều hóa thành pha lê v.v… do tự tại nên nguyện kia liền thành. 
Tự tại ban đầu là để thành thục Phật Pháp, tự tại sau là để thành thục 
chúng sinh. Hai tự tại này do trí không tăng giảm mà được thành tựu. 
Tức là lấy trí không tăng giảm làm y chỉ. Do quán nghĩa này được 
nhập bát địa. 

Luận nói: ở địa thứ chín do nghĩa định tự tại y chỉ, cõi tự tại y 
chỉ, trí tự tại y chỉ, 

Giải thích: Nghĩa 2 y chỉ đầu như trước đã giải thích. Trí tự tại 
là do tứ vô ngại giải hiển thị nên gọi là trí. Trí nầy lấy vô phân biệt 
hậu trí làm thể. Bởi vì sao? Vì khắp tất cả pháp môn đều không điên 
đảo. Do trí này nên thành đại pháp sư, có thể khiến chúng sinh trong 
đại thiên thế giới nhập vào nghĩa rất sâu. Có thể được như ý gọi là tự 
tại. Tự tại này lấy vô phân biệt trí làm y chỉ. Do được tự tại này nên 
nhập cửu địa. Lại có giải thích là thông đạt pháp giới làm trí tự tại y 
chỉ, nên được tứ vô ngại giải. Do quán nghĩa này được nhập cửu địa.

Luận nói: ở địa thứ mười do nghĩa nghiệp tự tại y chỉ, do Đà-la-
ni môn, Tam-ma-đề môn tự tại y chỉ, nên biết pháp giới. 
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Giải thích: Thông đạt pháp giới để làm việc lợi ích chúng sinh. 
Nếu được 3 nghiệp của chư Phật và được pháp môn Đà-la-ni, pháp 
môn Tam-ma-đề thì có thể thông đạt tất cả pháp tạng bí mật của Như 
Lai, được nhập thập địa. Lại có giải thích là thông đạt pháp giới là 
nghiệp tự tại y chỉ. Thông đạt pháp giới là Đà-la-ni môn, Tam-ma-đề 
môn tự tại y chỉ. Do thông đạt này là hóa độ 10 phương chúng sinh 
được 3 nghiệp 3 thân nên gọi là nghiệp tự tại. Do được Đà-la-ni môn, 
Tam-ma-đề môn, như ý thông đạt tất cả pháp tạng bí mật của Như 
Lai, nên gọi là tự tại. Ba tự tại này đều lấy chân như làm y chỉ. Do 
quán nghĩa này được nhập thập địa. 

Nếu thông đạt pháp giới chân như, 10 thứ công đức thì được 
quả gì?

Nếu thông đạt công đức biến mãn của pháp giới thì được 
thông đạt nghĩa tất cả chướng đều không, được quả tất cả chướng 
đều diệt. Nếu thông đạt công đức tối thắng của pháp giới thì được 
quả Bồ-đề tối thắng vô đẳng đối với tất cả chúng sinh. Nếu thông 
đạt công đức văn cú thắng lưu của pháp giới thì được quả vô biên 
pháp âm và có thể làm thỏa mãn ý dục tất cả chúng sinh. Bởi vì 
sao? Vì pháp âm này là vô biên, không điên đảo. Nếu thông đạt 
công đức vô nhiếp của pháp giới thì được quả ứng với tất cả chúng 
sinh làm việc lợi ích. Nếu thông đạt công đức liên tục không đổi 
khác của pháp giới thì được quả pháp thân vô sai biệt với tam thế 
chư Phật. Nếu thông đạt công đức 12 duyên sinh chân như không 
nhiễm tịnh thì được quả tự tương tục thanh tịnh và có thể làm thanh 
tịnh tất cả chúng sinh nhiễm trược. Nếu thông đạt công đức các 
pháp không phân biệt thì được quả tất cả tướng diệt, hằng trụ vô 
tướng. Nếu thông đạt công đức không tăng giảm thì được quả cùng 
chư Phật bình đẳng oai đức trí tuệ nghiệp. Nếu thông đạt công đức 
4 thứ tự tại y chỉ thì được quả 3 thân. Nếu thông đạt vô phân biệt 
y chỉ thì được quả pháp thân. Nếu thông đạt cõi và trí tưi tại y chỉ 
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thì được quả ứng thân. Do ứng thân này, được quả cùng chúng sinh 
thụ pháp lạc trong các đại pháp hội. Nếu thông đạt nghiệp y chỉ thì 
được quả hóa thân. Nhân hóa thân này có thể làm vô biên lợi ích 
cho vô lượng chúng sinh.

Luận nói: Ở đây có bài kệ như sau:

Nghĩa biến khắp, tối thắng,
Thắng lưu và không nhiếp,
Không khác, không nhiễm tịnh,
Các pháp không sai biệt, 
Không tăng giảm bốn thứ,
Nghĩa tự tại y chỉ,
Nghiệp tự tại y chỉ,
Tổng trì, Tam-ma-đề.

Nên biết đây là 2 bài kệ trong Luận Trung Biên Phân Biệt. Lại 
nữa nên biết vô minh này đối với Nhị thừa thì không phải nhiễm ô 
nhưng đối với Bồ-tát là nhiễm ô.

Giải thích: Nhị thừa tu hành không vì nhập thập địa. Vô minh 
này không chướng ngại Nhị thừa, không phải pháp mà Nhị thừa đạo 
phải phá trừ nên không nhiễm ô Nhị thừa. Bồ-tát tu hành cầu nhập 
thập địa. Vô minh này chướng ngại thập địa của Bồ-tát, là pháp mà 
Bồ-tát đạo phải phá trừ nên nhiễm ô Bồ-tát.

Nếu Bồ-tát ở sơ địa có thể thông đạt tất cả địa thì sao còn chế 
lập ra có các địa sai biệt?

Do các trụ địa này tu các hạnh khác nhau nên chế lập 10 địa 
sai biệt.

Chương 2: Đặt tên

Luận nói: Vì sao địa đầu tiên gọi là Hoan hỷ? Vì do mới có 
được công năng làm lợi ích cho mình và người. 
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Giải thích: Bồ-tát lúc mới đăng địa , tức có đủ công năng tự 
lợi lợi tha. Những gì xưa chưa được bây giờ mới được nên hoan 
hỷ. Thanh Văn lúc mới chứng chân như, chỉ được công năng tự lợi, 
không có công năng lợi tha, Thanh Văn cũng có nghĩa hoan hỷ nhưng 
không bằng Bồ-tát nên chỉ Bồ-tát sơ địa lập tên là Hoan hỷ. Sơ quả 
của Thanh Văn không lập tên này. Lại nữa xưa chưa chứng pháp xuất 
thế, nay mới chứng được vô lượng nhân duyên, có sự vui mừng lớn 
hằng tương tục sinh nên gọi Hoan hỷ.

Luận nói: Vì sao địa thứ hai tên là Vô cấu? Vì ở địa này xa lìa 
hết mọi sự vi phạm nhơ bẩn đối với giới Bồ-tát. 

Giải thích: Bồ-tát ở trong địa này có tự tính thanh tịnh giới, 
không phải như sơ địa được là do chính tư lương, nên gọi là Vô cấu. 
Lại nữa ở trong địa này, đã lìa xa tội lỗi cấu uế của tất cả sự phạm 
giới vi tế, tự tính thanh tịnh giới hẳng tương tục thể hiện nên gọi 
Vô cấu.

Luận nói: Vì sao địa thứ ba gọi là Minh diệm? Vì do không 
thoái chuyển Tam-ma-đề và y chỉ Tam-ma-bạt-đề, y chỉ Đại pháp 
quang minh. 

Giải thích: Bồ-tát ở trong địa này chưa từng lìa bỏ Tam-ma-đề 
và Tam-ma-bạt-đề. Vì không thoái định này nên những thuyết giáo 
Đại thừa là y chỉ của định này. Đại pháp nghĩa là giáo pháp Đại thừa. 
Vô phân biệt trí và vô phân biệt hậu trí gọi là quang minh. Bồ-tát 
cũng thường không lìa trí này. Văn trì Đà-la-ni là y chỉ của trí này. 
Lấy định là minh, lấy trí là diệm, nên gọi là Minh diệm. Lại có giải 
thích là định là trí căn nên gọi y chỉ. Trí là định căn nên cũng gọi là 
y chỉ. Lại nữa địa này là vô lượng trí tuệ quang minh, vô lượng Tam-
ma-đề Ván trì Đà-la-ni y chỉ nên gọi là Minh diệm.

Luận nói: Vì sao địa thứ tư gọi là Thiêu nhiên? Vì do các pháp 
trợ Bồ-đề có khả năng đốt cháy tất cả chướng. 



 NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH 47

Giải thích: Bồ-tát ở trong địa này hằng trụ nơi pháp trợ đạo 
nên gọi là nhiên. Do trụ nơi pháp này có thể đốt cháy tiêu các đại 
tiểu hoặc nên gọi là thiêu. Vì vậy tên là Thiêu nhiên. Lại nữa lửa 
đạo cháy mạnh có thể đốt cháy các hoặc như đốt cháy củi nên tên là 
Thiêu nhiên.

Luận nói: Vì sao địa thứ năm gọi là Nan thắng? Vì khiến tương 
ưng nhau hai trí chân và tục thường trái nghịch khó kết hợp. 

Giải thích: Chân trí thì vô phân biệt. Tục trí thì rõ ràng các 
thứ công xảo có phân biệt. Phân biệt và không phân biệt trái nghịch 
nhau, hợp lại khiến tương ưng nhau là điều khó. Bồ-tát trong địa này 
có thể khiến chúng tương ưng nên gọi là Nan thắng.

Luận nói: Vì sao địa thứ sáu gọi là Hiện tiền? Vì do 12 duyên 
sinh trí y chỉ, có khả năng khiến Bát-nhã Ba-la-mật hiển hiện 
trước mắt. 

Giải thích: Bồ-tát ở trong địa này trụ trong quán 12 duyên sinh. 
Do trí lực của 12 duyên sinh được vô phân biệt trụ. Vô phân biệt trụ 
tức là Bát-nhã Ba-la-mật. Bát-nhã Ba-la-mật này hằng trụ rõ ràng, 
nên gọi là Hiện tiền.

Luận nói: Vì sao địa thứ bảy gọi là Viễn hành? Vì ở địa vị này, 
Bồ-tát đã đi đến giới hạn cuối cùng của hạnh có dụng công. 

Giải thích: Bồ-tát ở trong địa này dụng công tu hành rồi đến 
cứu cánh tư duy tất cả tướng đều quyết định xong. Tư duy này do sức 
dụng công mà thành. Tâm dụng công gia hành đến được mức cuối 
cùng nên gọi là Viễn hành. Lại nữa liên tục không gián đoạn tư duy 
tướng các pháp, dài lâu nhập tâm tu hành gần tiếp đến thanh tịnh địa, 
nên gọi Viễn hành.

Luận nói: Vì sao địa thứ tám gọi là Bất động? Vì công dụng của 
tất cả các tướng và tác ý đều không thể tác động. 
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Giải thích: Trong vô tướng và tất cả tướng, tâm công dụng và 
hoặc không thể tác động nên Bồ-tát ở trong địa này có 2 cảnh: một là 
chân cảnh hai là tục cảnh. Chân cảnh là vô tướng. Bồ-tát trụ ở cảnh 
này, tất cả tướng và công dụng không thể làm chuyển động. Lại nữa 
tất cả tướng, tất cả pháp, tất cả công dụng không thể chuyển cái tâm 
vô phân biệt của Bồ-tát. Bởi vì sao? Cái tâm vô phân biệt này diễn ra 
tự nhiên liên tục nên gọi là Bất động.

Luận nói: Vì sao địa thứ chín gọi là Thiện tuệ? Vì y chỉ nơi trí 
tuệ và biện tài vô ngại vượt trội. 

Giải thích: Bồ-tát ở trong địa này được 4 thứ biện tài gọi là tuệ. 
Tuệ này viên mãn, không thoái thất, không cấu uế gọi là thiện, nên 
gọi là Thiện tuệ. Lại nữa Bồ-tát ở trong địa này có thể giảng nói tất cả 
pháp một cách đầy đủ do không mất trí tuệ rộng lớn. Có được công 
năng này nên gọi là Thiện tuệ.

Luận nói: Vì sao địa thứ mười gọi là Pháp vân? Vì duyên cảnh 
chung, biết tất cả pháp, tất cả Đà-la-ni và Tam-ma-đề môn là bao 
trùm tất cả như mây trong hư không che trùm các chướng ngại, có 
thể viên mãn pháp thân.

Giải thích: Bồ-tát ở trong địa này được trí như vậy, có thể duyên 
tất cả pháp chung làm một cảnh. Trí này có công năng vượt trội. Ví 
như mây có 3 nghĩa: có thể hàm chứa, có thể che, có thể làm lợi ích. 
Như nước sạch ở trong mây được mây hàm chứa, đó là nghĩa của hà 
chứa. Trí này cũng vậy. Đà-la-ni môn và Tam-ma-đề môn như nước 
sạch ở trong trí, được trí hàm chứa nên có nghĩa là có khả năng hàm 
chứa.Mây cũng có thể che một phần hư không. Trí này cũng vậy có 
thể che tất cả hoặc chướng thô đại. Vì có khả năng đối trị nên làm cho 
tự địa diệt, làm cho các địa khác không sinh. Lại nữa như mây có thể 
che khắp hư không, trí này cũng vậy có thể chuyển y viên mãn pháp 
thân Bồ-tát. Do 2 ý này nên gọi là có thể che. Bồ-tát do có trí này, 
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như dám mây lớn đối với tất cả chúng sinh, tùy căn tùy tính thường 
mưa xuống những cơn mưa pháp có thể tiêu trừ phiền não nóng bức 
cho chúng sinh, có thể làm cho chúng sinh thoát khỏi 3 chướng trần 
cấu, có thể sinh trưởng giống lành 3 thừa cho chúng sinh, nên có 
nghĩa là có thể làm lợi ích. Pháp là chỉ cho trí này, lấy mây làm thí 
dụ, nên gọi là Pháp vân. Chữ địa là tên gọi chung, có 4 nghĩa: một là 
trụ, hai là nơi , ba là thâu nhiếp, bốn là đối trị. Là trụ vịcủa 11 vô lưu 
thắng trí, nên lấy nghĩa trụ. Là thụ dụng hiện thế an lạc trụ, nơi thành 
thục Phật pháp, thành thục chúng sinh, nên lấy nghĩa nơi. Gồm thâu 
tất cả phúc đức trí tuệ, nên lấy nghĩa thâu nhiếp. Có khả năng đối trị 
các hoặc, nên lấy nghĩa đối trị.

Chương 3: Tướng chứng đắc

Luận nói: Làm sao biết được tướng các địa?

Giải thích: Nếu Bồ-tát đã được Hoan hỷ địa thì được thật tướng.
Tướng này có thể phát khởi tâm tự tinh tiến của Bồ-tát, có thể sinh 
tâm tín lạc cho chúng sinh, có thể khiến Bồ-tát lìa bỏ tâm tăng thượng 
mạn, nên nói tướng sở đắc của địa. Vì vậy hỏi “Làm sao biết”.

Luận nói: Biết được do 4 thứ tướng: 

Giải thích: Trong 4 thứ tướng, tùy một tướng hiển hiện tức 
nghiệm biết rằng người này đã nhập Bồ-tát địa. Bởi vì sao? Bốn 
tướng này tách rời người đăng địa không còn chỗ nào khác.

Luận nói: Một là do đã được tướng tín lạc. Tức đối với mỗi địa 
mỗi địa quyết định sinh tin và yêu thích. 

Giải thích: Có 5 thứ tín lạc được nói trong Địa Trì Luận: 1.không 
phóng túng, 2.làm nơi cứu tế nương tựa cho chúng sinh gặp khổ nạn 
không người cứu giúp không nơi nương tựa, 3.đối với Tam bảo khởi 
tâm rất mực cung kính tôn trọng, cúng dường tất cả, 4.biết lỗi không 
che giấu, phát lồ sám hối, 5.đối với mọi việc và trong tư duy tu tập, 
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trước hết phát tâm Bồ-đề. Trong 5 thứ này tùy một thứ nào hiển hiện 
là nghiệm biết đã nhập Bồ-tát địa. Như người Tu-đà-hoàn được 4 thứ 
tín không hư hoại. Bởi vì sao? Năm thứ này là pháp thường hành trì 
của Bồ-tát, nên có thể cho thấy tướng Bồ-tát đã nhập địa.

Luận nói: Hai là do đã được tướng chính hành. Tức được cùng 
các địa tương ưng với 10 pháp chính hành. 

Giải thích: Bồ-tát tu hành thập địa không ra ngoài 10 thứ chính 
hạnh. Mười thứ chính này là y chỉ của 10 địa. Mười thứ chính hạnh 
như Thập Thất Địa Luận nói: Bồ-tát ở trong Đại thừa có 10 thứ thiện 
pháp chính hạnh để thành thục chúng sinh, tương ưng với Đại thừa 
bao gồm trong Bồ-tát tạng của 12 bộ Kinh Phương Đẳng. Những gì 
là 10? 1.thư tả hành trì, 2.cúng dường, 3.cho người khác, 4.người 
khác nói chính pháp thì cung kính lắng nghe và tiếp nhận, 5.tự mình 
đọc, 6.dạy người khác, 7.nhất tâm tập tụng như đã được nghe, 8.vì 
người khác như lý giải thích rộng rãi, 9.ở một mình nơi yên vắngtư 
duy lựa chọn, 10.do tu tướng nhập ý. Mười thứ chính hạnh này, bao 
nhiêu là đại phúc đức đạo, bao nhiêu là gia hành đạo, bao nhiêu là 
tịnh chướng đạo? Tất cả đều là đại phúc đức đạo, 9 thứ là gia hành 
đạ, thứ 10 là tịnh chướng đạo.

Luận nói: Ba là do đã được tướng thông đạt. Tức trước ở địa 
đầu tiên khi thông suốt pháp giới chân như thì đều có thể thông suốt 
tất cả địa. 

Giải thích: Do 4 tầm tư, 4 trí như thật nên chân như ở mỗi địa 
không khác nhau.

Luận nói: Bốn là đã được tướng thành tựu. Tức tu hành đã đến 
chỗ cứu cánh của 10 địa này.

Giải thích: Tâm thành tựu có 4 thứ. Cảnh sở duyên cũng có 4 
thứ. Bồ-tát ở trong nguyện lạc địa, khéo tăng trưởng thiện căn, đã y 
vào Bồ-đề đạo rời khỏi 2 chấp, là tâm Bồ-tát duyên 4 thứ cảnh khởi. 
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Những gì là 4? Một là duyên Bồ-đề tư lương đời vị lai mau chóng 
viên mãn. Hai là duyên làm việc lợi ích chúng sinh viên mãn. Ba là 
duyên quả vô thượng Bồ-đề. Bốn là duyên tướng đầy đủ của chư 
Như Lai, Phật sự viên mãn. Duyên 4 cảnh này tức có 4 tâm: một tâm 
tinh tiến, hai tâm Đại bi, ba tâm thiện nguyện, bốn tâm thiện hạnh.

Chương 4: Tu tướng
Luận nói: Phải biết tu tướng các địa như thế nào?

Giải thích: Đã nói về việc được tướng các địa, lại phải dùng 
phương tiện gì tu mới được các địa, nên có câu hỏi là “Phải biết … 
như thế nào?”

Luận nói: Trước hết trong mỗi địa mỗi địa chư Bồ-tát tu tập 
Xa-ma-tha và Tì-bát-xá-na. Mỗi thứ đều tu tập 5 tướng mới thành. 

Giải thích: Ba đời các Bồ-tát tu hành đều giống nhau là trước 
hết được cái chưa từng được. Đây cho thấy khi tu là ở tại thanh tịnh 
ý vị. Cho nên nói 10 Ba-la-mật tu trong mỗi địa đều có 2 thể: một 
là không tán loạn làm thể, hai là không điên đảo làm thể. Không tán 
loạn thuọc Xa-ma-tha, không điên đảo thuộc Tì-bát-xá-na. Các địa 
mỗi mỗi đủ 5 tướng tu tập được thành Bồ-tát địa. Nếu không tu tập 5 
tướng nàykhông nhập Bồ-tát địa được.

Luận nói: Những gì là 5? Một là tu tập chung tất cả. 

Giải thích: Dựa vào những điều Phật dạy chính giáo Đại thừa, 
các thứ câu văn, nghĩa lý, pháp môn, do 4 tầm tư và 4 như thật trí 
quán sát danh nghĩa các pháp môn. Tự tính và sai biệt đều không 
thể có được. Không thể nói được cái không thể có này. Vì lìa 3 tính 
không thể nói là không. Vì là quả thanh tịnh phạm hạnh nên những 
gìn Như Lai giảng nói đều chỉ có một vị, cho nên gọi là tu chung tất 
cả. Sự tu tập này dựa vào trí tuệ.

Luận nói: Hai là tu vô tướng. 



52 LUẬN TẠNG PHẬT GIÁO TUỆ QUANG - TẬP 31 

Giải thích: Như trước đã nói 5 thứ thanh tịnh là không chấp 
trước v.v…nên gọi là vô tướng.Lại nữa đối với bản thân không chấp 
trước quả báo báo ân, nên gọi vô tướng. Sự tu tập này dựa vào hạnh 
Đại bi.

Luận nói: Ba là tu không dụng công. 

Giải thích: Bồ-tát không cần phải do dụng công, tự nhiên ở 
trong hạnh Bồ-đề. Nếu các việc khác thì cần phải dụng công. Sự tu 
tập này dựa vào tự tại và chính kiến.

Luận nói: Bốn là tu với tất cả sự mãnh liệt. 

Giải thích: Bồ-tát không đem tâm nhàn rỗi lơ đãng tu hành, bỏ 
cái tâm bậc thấp bậc vừa mà dụng tâm ở bậc cao nhất. Khi tu hành 
đối với thân mạng tài sản không lẫn tiếc nên gọi là mãnh liệt. Sự tu 
tập này dựa vào hạnh tinh tiến.

Luận nói:Năm là tu không cảm thấy đủ.

Giải thích: Như trước đã nói, trong thời gian tu hạnh bố thí dài 
lâu không sinh mệt mỏi, nên gọi là không cảm thấy như vậy là đủ rồi. 
Sự tu tập này dựa vào tín hạnh. Như kinh nói: Nếu người có tín tâm, 
đối với việc thiện không bao giờ chán.

Luận nói: Nên biết ở tất cả các địa đều có 5 pháp tu này. 

Giải thích: Nói ở các địa đều phải tu 5 pháp tu này, có 2 nghĩa: 
một là chưa chứng đắc khiến chứng đắc, hai là đã chứng đắc không 
để thoái thất.

Luận nói: Năm pháp tu này sinh ra 5 quả. 

Giải thích: Năm hành tu tập là nhân. Năm pháp là qủa. Quả có 
2 thứ: một là quả chân thật, hai là quả giả danh. Năm pháp là quả 
chân thật. Địa là quả giả danh. Do 5 pháp mà thành địa nên địa là 
quả giả danh.
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Luận nói: Những gì là 5? Một là mỗi sát-na có thể hoại diệt tất 
cả chỗ dựa của các pháp thô nặng. 

Giải thích: Hoặc chướng là thô. Trí chướng là nặng. Tất cả 
chủng tử huân tập bất tịnh phẩm trong bản thức là chỗ dựa của 2 
chướng này. Sát-na đầu tiên là thứ đệ đạo. Sát-na thứ hai là giải thoát 
đạo. Sát-na đầu tiên phá các hoặc hiện tại làm tiêu diệt. Sát-na thứ hai 
ngăn chận các hoặc vị lai không cho sinh. Lại nữa do trí Xa-ma-tha, 
Tì-bát-xá-na duyên các pháp chung làm cảnh. Mỗi sát-na đều có thể 
phá các nhóm hoặc. Đó là làm cho cái bị đối trị tiêu diệt, cái không 
bị đối trị phát triển. Hoặc này diệt không sinh quả, là do tu chung tất 
cả đạt được.

Luận nói: Hai là có được pháp lạc, có thể thoát ra khỏi các thứ 
loạn tưởng. 

Giải thích: Có thể thoát khỏi các lập tướng tưởng, hiện thụ pháp 
lạc. Bởi vì sao? Như Lai tùy căn tính và các hành phiền não của 
chúng sinh lập ra nhiều thứ pháp tướng. Nếu người cứ chấp văn xét 
nghĩa thì các pháp này trước sau thấy mâu thuẫn. Nếu chấp tướng 
này không khỏi nghi hoặc, trong chính pháp hiện thế không trụ trong 
nghĩa an lạc. Nếu y vào vô tướng tu thì trong chính pháp thoát khỏi 
tưởng các tướng , quán sát chính thuyết này là đồng một vị chân như. 
Tâm không nghi ngờ chán nản, trong chính pháp tự tại như ý, nên 
hiện thế được trụ trong an lạc. Sự thành thục quả Phật này là do tu 
vô tướng đạt được.

Luận nói: Ba là có thể thấy mọi nơi, vô lượng, tướng không 
phân biệt thiện pháp rõ ràng. 

Giải thích: Đứng về pháp 3 thừa mà nói tất cả mọi nơi, lại đứng 
về nội ngoại pháp mà nói tất cả mọi nơi, lại đứng về chân tục mà nói 
tất cả mọi nơi, như thế thì tất cả mọi nơi Bồ-tát có thể thấy vô lượng 
tướng. Như Phật nói pháp tướng và pháp tướng thế gian lập ra, Bồ-tát 
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đều có thể hiểu rõ, tức là trí như lượng. Bồ-tát dùng trí như lý, đúng 
như số lượng hiểu rõ tướng vô phân biệt. Hai trí này có thể chiếu rõ 
2 cảnh chân và tục nên gọi là thiện pháp rõ ràng. Quả của 2 trí này là 
do tu vô công dụng đạt được.

Luận nói: Bốn là nếu tướng phân biệt các pháp, chuyển thành 
phần thanh tịnh, thường xuyên liên tục sinh, thì thành tựu pháp thân 
viên mãn. 

Giải thích: Như chỗ xưa đã nghe, trong tư duy giác quán Xa-
ma-tha Tì-bát-xá-na chưa mãn, chưa lớn, chưa tu hành tùy duyên, 
tu chưa mãnh liệt, nếu chỗ tu tập này hoàn thành, lìa các chướng thì 
chuyển được phần thanh tịnh. Do liên tục sinh nên được viên mãn, do 
viên mãn chạm đến pháp thân, đến cứu cánh vị mà được thành tựu. 
Tức là khi khởi, khi viên mãn, khi thành tựu. Quả xuất ly này là do 
tu mãnh liệt đạt được.

Luận nói: Năm là ở trong thượng phẩm, chuyển tăng làm nhân 
duyên tụ họp cho thượng thượng phẩm.

Giải thích: Bồ-tát đăng địa đã được thượng phẩm, do đối với 
thiện pháp không cảm thấy đủ nên tu tập tiến tới, từ sơ địa chuyển 
chạm đến nhị địa, cho đến từ thập địa chuyển chạm đến Phật quả, 
thành thượng thượng phẩm cao tột. Trước tu phúc đức trí tuệ làm 
hành trang, trí vô phân biệt làm nhân, các pháp trợ đạo làm duyên, 
một thời đầy đủ nên nói là nhân duyên tụ họp. Cái quả viên mãn này 
là do cái tu không cảm thấy đủ đạt được. Ngoài ra nghĩa khác của các 
địa, nên biết như được nói trong Thập Thất Địa Luận. Nghĩa là hữu 
năng vô năng v.v…trong 10 địa có bao nhiêu pháp. Chưa diệt là diệt, 
chưa đắc là đắc cho nên Bồ-tát tu hành 10 địa. Bồ-tát trước ở trong 
nguyện hành địa, trong 10 pháp, tu nguyện nhẫn được thành. Do 
nguyện nhẫn thành, qua nguyện hành địa nhập Bồ-tát chính vị. 
Nguyện thì có 10 đại nguyện: 1. Cúng dường nguyện: nguyện cúng 
dường thắng duyên phúc điền sư pháp chủ. 2. Thụ trì nguyện: nguyện 
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thụ trì chính pháp thù thắng vi diệu. 3. Chuyển pháp luân nguyện: 
nguyện chuyển pháp luân chưa từng có trong các đại pháp hội. 4. Tu 
hành nguyện: nguyện tu hành như Phật nói tất cả chính hạnh của Bồ-
tát. 5. Thành thục nguyện: nguyện thành thục chúng sinh trong khí 
thế giới được thiện căn 3 thừa. 6. Thừa sự nguyện: nguyện vãng sinh 
các cõi Phật thường thấy chư Phật hằng được cung kính phụng sự 
nghe thụ chính pháp. 7. Tịnh độ nguyện: nguyện thanh tịnh cõi này, 
an lập chính pháp và chúng sinh năng tu hành. 8. Bất ly nguyện: 
nguyện ở tất cả nơi sinh ra hằng không lìa chư Phật Bồ-tát , được 
đồng ý hành. 9. Lợi ích nguyện: nguyện trong tất cả mọi thời hằng 
làm việc lợi ích chúng sinh không để trôi qua. 10. Chính giác nguyện: 
nguyện cùng tất cả chúng sinh đều được vô thượng Bồ-đề, hằng làm 
Phật sự. Mười nguyện này cho đến lên sơ địa mới được thành lập. 
Bởi vì sao? Nguyện này lấy chân như làm thể, vì sơ địa có thể thấy 
chân như. Nhẫn tức là trí vô phân biệt. Do nguyện nhẫn thành nên có 
2 thứ thắng năng: tức là năng diệt, năng đắc. Là gì vậy? Có 22 vô 
minh, 11 báo chướng thô nặng, 11 địa. Mỗi địa đều có thể diệt 3 
chướng, đều được thắng công đức. Sơ địa có thể diệt 3 chướng là: 
Một là vô minh của sự phân biệt pháp ngã. Hai là vô minh của ác 
nghiệp đạo. Hai thứ vô minh này chiêu cảm phương tiện sinh tử, gọi 
là quả báo thô nặng. Để diệt 3 chướng nên tu chính cần. Nhân tu 
chính cần diệt 3 chướng rồi, được nhập sơ địa, được 10 phần viên 
mãn: 1. Nhập Bồ-tát chính định vị để nhập vô lưu địa đầu tiên của 
Bồ-tát. 2. Sinh nơi nhà Phật, như các Bồ-tát sinh nơi nhà pháp vương, 
đầy đủ tôn thắng. 3. Chủng tính không thể chê bai vì quá hơn chủng 
tính Nhị thừa và thế gian. 4. Đã chuyển tất cả hạnh thế gian, quyết 
không làm các tà hạnh như sát sinh v.v… 5. Đã tới hạnh xuất thế vì 
các địa đạt được đều là vô lưu. 6. Đã được Bồ-tát pháp như, do được 
tự tha bình đẳng. 7. Đã khéo lập Bồ-tát xứ, do chứng pháp chân thật 
Bồ-tát. 8. Đã đạt tới tam thế bình đẳng, do giác ngộ tất cả pháp vô 
ngã chân như. 9. Đã quyết định ở trong tính Như Lai, đời sau sẽ 
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thành Phật. 10. Đã lìa bỏ việc phá cái vỏ bọc do Phật đạo phá vô 
minh, ngoại Bát-niết-bàn. Bồ-tát ở sơ địa, do thấy nghĩa pháp giới 
biến mãn được 10 phần như vậy. Như Thanh Văn ở quả đầu tiên có 
10 phần công đức, do phần này nên sơ địa viên mãn. Bồ-tát ở sơ địa 
chưa có thắng năng, chưa thể hiểu rõ các tội lỗi phạm giới vi tế trong 
giới Bồ-tát. Sở dĩ chưa được như vậy là do 3 chướng: một là vô minh 
phạm lỗi vi tế, hai là vô minh đối với các tướng nghiệp. hai vô minh 
này chiêu cảm phương tiện sinh tử, nên gọi là báo thô nặng. Để diệt 
3 chướng phải tu chính cần. Nhân tu chính cần diệt 3 chướng đã nhập 
vào địa thứ hai, được 8 thứ công đức thanh tịnh: 1.Tín lạc thanh tịnh, 
2.Tâm thanh tịnh, 3.Từ bi thanh tịnh, 4.Ba-la-mật thanh tịnh, 5.Thấy 
Phật sự thanh tịnh, 6.Thành thục chúng sinh thanh tịnh, 7.Sinh thanh 
tịnh, 8.Oai đức thanh tịnh. Ở thượng thượng địa lìa Như Lai địa. Tám 
công đức này chuyển thượng, chuyển thắng. Do phần này nên viên 
mãn địa thứ hai. Bồ-tát ở địa thứ hai chưa có năng thắng, chưa được 
thế gian 4 định, 4 không, Tam-ma-bạt-đề và Văn trì Đà-la-ni, chưa 
được đầy đủ niệm lực. Sở dĩ chưa được là do 3 chướng: một là dục ái 
vô minh, hai là cụ túc Văn trì Đà-la-ni vô minh. Hai vô minh này 
chiêu cảm phương tiện sinh tử nên gọi là báo thô nặng. Để diệt 3 
chướng nên tu chính cần. Tu chính cần diệt 3 chướng rồi, nhập vào 
địa thứ ba được 8 thứ chuyển thắng thanh tịnh và 4 định v.v.. cho đến 
thông đạt nghĩa pháp giới thắng lưu. Do phần này nên địa thứ ba viên 
mãn. Bồ-tát ở địa thứ ba chưa có thắng năng chưa thể tùy tự mình 
như ý trụ lâu trong các pháp trợ đạo phẩm đã đạt được, chưa thể lìa 
bỏ tâm ái pháp Tam-ma-bạt đề mà trụ trong thanh tịnh. Sở dĩ chưa 
được vì do 3 chướng: một là Tam-ma-bạt-đề ái vô minh, hai là hành 
pháp ái vô minh. Hai vô minh này chiêu cảm phương tiện sinh tử là 
báo thô nặng. Để diệt trừ 3 chướng này nên tu chính cần. Nhân tu 
chính cần diệt 3 chướng đã nhập vào địa thứ tư được 8 thứ chuyển 
thắng thanh tịnh và được như ý trụ lâu trong các pháp trợ đạo phẩm 
đã đạt được cho đến thông đạt nghĩa pháp giới vô nhiếp. Do phần này 
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nên địa thứ tư viên mãn. Bồ-tát ở địa thứ tư chưa có thắng năng. Bồ-
tát chính tu Tứ đế quán, đối với sinh tử Niết-bàn chưa thể xả bỏ nhất 
hướng bội thủ tâm, chưa được 4 thứ phương tiện gồm thâu Bồ-tát đạo 
phẩm. Sở dĩ chưa được là do 3 chướng: một là sinh tử Niết-bàn nhất 
hướng bội thủ tư duy vô minh, hai là phương tiện sở nhiếp tu tập đạo 
phẩm vô minh. Do 2 vô minh này chiêu cảm nhân duyên sinh tử nên 
gọi là báo thô nặng. Để diệt 3 chướng này nên tu chính cần. Nhân tu 
chính cần diệt 3 chướng đã nhập vào địa thứ năm, được 8 thứ chuyển 
thắng thanh tịnh và được xả ly bội thủ tâm v.v…cho đến thông đạt 
nghĩa pháp giới tương tục không khác. Do phần này nên được viên 
mãn địa thứ năm. Bồ-tát ở địa thứ năm chưa có thắng năng. Vì chứng 
như lý các hành pháp sinh khởi tương tục nên nhiều tu hành chán 
ghét tướng các pháp hữu vi, nhưng chưa thể trường kỳ như ý trụ 
trong tư duy vô tướng. Sở dĩ chưa được là vì 3 chướng: một là chứng 
các hành pháp sinh khởi tương tục vô minh, hai là tướng tưởng số 
khởi vô minh. Hai vô minh này chiêu cảm nhân duyên sinh tử gọi là 
báo thô nặng. Để diệt 3 chướng này nên tu chính cần. Nhân tu chính 
cần diệt 3 chướng đã nhập địa thứ sáu được 8 thứ chuyển thắng thanh 
tịnh và không chứng các hành sinh khởi tương tục v.v…cho đến 
thông đạt nghĩa pháp giới không nhiễm tịnh. Do phần này nên viên 
mãn địa thứ sáu. Bồ-tát ở địa thứ sáu chưa có thắng năng, chưa thể 
lìa hành khởi các tướng vi tế của pháp hữu vi, chưa thể như ý trụ lâu 
dài trong tư duy vô gián vô lưu vô tướng. Sở dĩ chưa được là do 3 
chướng: một là vi tế tướng hành khởi vô minh, hai là nhất hướng vô 
tướng tư duy phương tiện vô minh. Hai vô minh này chiêu cảm nhân 
duyên sinh tử, gọi là báo thô nặng. Để diệt 3 tướng nên tu chính cần. 
Do tu chính cần diệt 3 chướng đã nhập địa thứ bảy, được 8 thứ chuyển 
thắng thanh tịnh và lìa các tướng hành khởi vi tế của các pháp hữu vi, 
cho đến thông đạt nghĩa vô sai biệt của các pháp trong pháp giới. Do 
phần này nên địa thứ bảy viên mãn. Bồ-tát ở địa thứ bảy chưa có 
thắng năng, chưa thể lìa tâm dụng công được trụ trong vô tướng tu, 
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tâm chưa được tự tại trong tướng tự lợi lợi tha. Sở dĩ chưa được là do 
3 chướng: một là trong vô tướng quán khởi dụng công vô minh, hai 
là đối với tướng hành tự tại vô minh. Hai vô minh này chiêu cảm có 
sinh tử, gọi là báo thô nặng. Để diệt 3 tướng nên tu chính cần. Nhân 
tu chính cần diệt 3 chướng đã nhập địa thứ tám, được 8 thứ chuyển 
thắng thanh tịnh và lìa tâm dụng công được trụ trong vô tướng tu 
v.v…, cho đến thông đạt nghĩa không tăng giảm của pháp giới. Do 
phần này nên địa thứ tám viên mãn. Bồ-tát ở địa thứ tám chưa có 
thắng năng, chưa được tự tại đối với các phẩm loại danh ngôn khác 
nhau nói đầy đủ trong chính thuyết, chưa được tài thiện xảo nói Đà-
la-ni.     Sở dĩ chưa được là do 3 chướng: một là đối với vô lượng 
chính thuyết pháp, vô lượng danh cú còn vô minh khó giải đáp, đối 
với Đà-la-ni còn vô minh không được khéo léo tự tại, hai là đối với 
4 vô ngại giải còn vô minh chưa quyết nghi. Hai vô minh này chiêu 
cảm hữu hữu sinh tử, gọi là báo thô nặng. Để diệt 3 tướng nên tu 
chính cần. Nhân tu chính cần diệt 3 chướng đã nhập địa thứ chín, 
được 8 thứ chuyển thắng thanh tịnh và trong chính thuyết được tướng 
cụ túc tự tại v.v…, cho đến thông đạt nghĩa trí tự tại y chỉ pháp giới. 
Do phần này nên địa thứ chín viên mãn. Bồ-tát ở địa thứ chín chưa 
có thắng năng, chưa thể chính thuyết viên mãn pháp thân, chưa được 
vô trước vô ngại viên mãn tuệ lục thông. Sở dĩ chưa được là do 3 
chướng: một là lục thông tuệ vô minh, hai là nhập vi tế bí mật Phật 
pháp vô minh. Hai vô minh này chiêu cảm hữu hữu sinh tử, gọi là 
báo thô nặng. Để diệt 3 tướng nên tu chính cần. Nhân tu chính cần 
diệt 3 chướng đã nhập địa thứ mười, được 8 thứ chuyển thắng thanh 
tịnh và được chính thuyết viên mãn pháp thân v.v…, cho đến thông 
đạt nghĩa của pháp giới nghiệp tự tại y chỉ. Do phần này nên địa thứ 
mười viên mãn. Bồ-tát ở địa thứ mười chưa có thắng năng, chưa 
được pháp thân viên mãn thanh tịnh, chưa thể đối với tất cả các cảnh 
phải biết được trí tuệ và chỗ thấy vô trước vô ngại. Sở dĩ chưa được 
là do 3 chướng: một là đối với tất cả các cảnh cần phải biết còn vi tế 
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chấp trước vô minh, hai là đối với tất cả các cảnh cần phải biết còn 
vi tế trở ngại vô minh. Hai vô minh này chiêu cảm vô hữu sinh tử, gọi 
là báo thô nặng. Để diệt 3 tướng nên tu chính cần. Nhân tu chính cần 
diệt 3 chướng đã nhập Như Lai địa, được 7 thứ tối thắng thanh tịnh, 
ly sinh thanh tịnh, và được pháp thân viên mãn thanh tịnh, kiến trí vô 
trước vô ngai v.v…. Do phần này nên Như Lai địa viên mãn. Công 
đức của Thập địa đều là hữu thượng. Công đức của Như Lai địa là vô 
thượng. Các Ba-la-mật là học xứ của Bồ-tát. Vì sao có lúc nói có 6, 
hoặc nói có 10. Nói có 6 có 2 nghĩa: một là 3 cái trước làm lợi ích thế 
gian cho người, hai là 3 cái sau đối trị phiền não cho người. Do Bồ-
tát hành thí, lập tư sinh cụ cho chúng sinh khiến chúng khỏi khổ bần 
cùng. Do Bồ-tát hành giới, lìa bức hại tổn não chúng sinh, khiến 
chúng không sợ hãi. Do Bồ-tát hành nhẫn không báo thù việc ác do 
chúng sinh gây bức hại tổn não, khiến chúng an tâm không nghi ngờ. 
Ba cái này đem lại lợi ích thế gian cho người. Bồ-tát hành tinh tiến, 
nếu người chưa đè bẹp được hoặc và chưa đoạn hoặc có thể an lập họ 
nơi điều thiện và trợ thiện. Do tinh tiến này, các hoặc không thể khiến 
họ thoái lui việc thiện hoặc trợ thiện. Bồ-tát hành định có thể phục 
diệt phiền não cho người. Bồ-tát hành Bát-nhã có thể đoạn trừ phiền 
não cho người. Cho nên 3 cái sau là đối trị phiền não cho người.

Hoặc nói có 10, tức sau lại lập 4 Ba-la-mật là để trợ thành 6 
cái trước. Lập 4 cái sau là chỗ lợi ích của 3 Ba-la-mật trước, được 
hiển thị bởi Tứ nhiếp. Phương tiện Ba-la-mật có thể an lập họ ở nơi 
thiện xứ. Cho nên Phương tiện Ba-la-mật là trợ bạn cho 3 Ba-la-mật 
trước. Nếu Bồ-tát trong đời hiện tại hoặc vì nhiều phiền não, hoặc do 
nguyện sinh hạ giới, hoặc do tâm mạnh yếu, đối với sự hằng tu tập 
và tâm trụ trong không có công năng, định duyên Bồ-tát tạng văn cú 
sinh, không có công năng dẫn đến xuất thế Bát-nhã. Bồ-tát hành chút 
ít công đức thiện căn, nguyện đời vị lai giảm thiểu phiền não, đó là 
sức Nguyện Ba-la-mật của Bồ-tát khiến phiền não giảm thiểu, có thể 
khởi Tinh tiến Ba-la-mật. Tự mình thực hành cũng thế, khiến người 



60 LUẬN TẠNG PHẬT GIÁO TUỆ QUANG - TẬP 31 

thực hành cũng thế. Cho nên Nguyện Ba-la-mật là trợ bạn của Tinh 
tiến Ba-la-mật. Được tinh tiến này rồi, Bồ-tát do phụng sự thiện tri 
thức được nghe chính pháp, tư duy đúng đắn những gì đã nghe có 
thể trừ tâm mạnh yếu, được tâm mạnh mẽ vượt trội đối với cảnh mỹ 
diệu. Đó là Lực Ba-la-mật của Bồ-tát. Do tu lực này Bồ-tát có thể dẫn 
tâm khiến trụ trong nội cảnh. Cho nên Lực Ba-la-mật là trợ bạn của 
Định Ba-la-mật. Được sức lực này rồi, Bồ-tát duyên nội dung văn cú 
trong Bồ-tát tạng được sinh văn tư tu tuệ và duyên trí ngũ minh. Trí 
này có thể như lý lựa chọn cảnh chân tục. Trí này có thể hoặc ở trước 
trí vô phân biệt, hoặc ở sau trí vô phân biệt. Đó là Trí Ba-la-mật của 
Bồ-tát. Do trí này có thể sinh định và dẫn xuất Bát-nhã. Cho nên Trí 
Ba-la-mật là trợ bạn của Bát-nhã Ba-la-mật. 

Lại nữa 10 chỗ học xứ của Bồ-tát tuần tự như thế nào?

Các Ba-la-mật ở trước có thể gom lại thành các Ba-la-mật ở 
sau, làm y chỉ cho chúng. Nếu Bồ-tát không tham tiếc 6 trần và khoái 
lạc bản thân, được thụ giới cấm, Bồ-tát vì giữ gìn giới cấm nên nhẫn 
chịu sự hủy nhục của người. Do có thể nhẫn chịu nên tinh tiến không 
trễ nải. Do tinh tiến này dứt ác sinh thiện, chạm đến Tam-ma-đề. Nếu 
định thành tựu thì có thể dẫn đến xuất thế Bát-nhã. Do Bát-nhã hồi 
hướng Lục độ trước để được Đại Bồ-đề nên thí v.v…không bao giờ 
hết. Bát-nhã có thể dẫn đến nhân phương tiện. Phương tiện này phát 
sinh các thiện nguyện, có thể nhiếp tùy thuận nơi sinh, tất cả nơi sinh 
ra hằng gặp Như Lai ra đời. Cho nên thường hành thí. Phương tiện 
có thể dẫn đến nguyện. Nhân nguyện này được 2 thứ sức mạnh là 
sức tư duy lựa chọn và sức tu tập, đối trị lại sự phá thí v.v… quyết 
định thường có thể tu hành thí v.v… Cho nên nguyện có thể dẫn 
đến lực. Nhân sức này nên giữ nghĩa đúng như lời thì vô minh diệt. 
Được thụ thí v.v…tăng thượng duyên chính thuyết pháp lạc , nhân 
pháp lạc này có thể thành thục thiện căn chúng sinh, nên lực có thể 
dẫn đến trí. Sơ địa thông đạt biến khắp các nghĩa, được trí xuất thế 
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Bồ-tát kiến đạo gồm thâu pháp giới. Tức 2 không, nên có thể hiểu rõ 
tự tha bình đẳng. D được bình đẳng không yêu mình ghét người, có 
hạnh bình đẳng đối với lợi ích mình và người. Vì vậy hành thí ở sơ 
địa viên mãn. Nhị địa do nghĩa thông đạt vượt trội, tức tự tính bình 
đẳng, Bồ-tát tác ý như vậy. Như kinh nói: Chúng ta đồng được thanh 
tịnh này nên xuất ly. Vì vậy phải tu tập chân đạo. Lời kinh này hiển 
thị 2 nghĩa: Một là hiển thị tự tính pháp giới là thanh tịnh tối thắng 
không gì khác. Hai là hiển thị chân đạo quy về pháp giới. Đã không 
thấy pháp giới có thượng trung hạ phẩm nên không cầu quả Nhị thừa, 
chỉ cầu Bồ-fđề vô thượng. Thanh tịnh đạo này tức giới Bồ-tát. Vì vậy 
nhị địa hành giới viên mãn. Tam địa do thông đạt nghĩa thắng lưu 
nên hành nhẫn. Bởi vì sao? Như Lai nói 12 bộ kinh đều là pháp giới 
thắng lưu, vì từ thông đạt pháp giới sinh. Nếu người dựa theo văn 
như lý tu hành được chứng pháp hy hữu này. Bồ-tát tư duy như vậy. 
Như kinh nói để được văn này không có cái khó nhẫn nào là không 
thể nhẫn. Giả sử trong 3 ngàn Đại thiên thế giới đầy lửa cháy mạnh, 
vì cầu pháp này Bồ-tát có thể gieo mình vào lửa. Cho nên hành nhẫn 
của địa thứ ba viên mãn. Tứ địa do thông đạt nghĩa vô nhiếp, quán 
pháp giới không có gì hệ thuộc, vì là cảnh của trí vô phân biệt. Như 
kinh nói do thông đạt Đà-ha-na Tam-ma-đề, Tam-ma-bạt-đề và thiện 
pháp nên ái diệt không sinh trở lại. Trong địa này tất cả định và 37 
pháp đạo phẩm đã cực thành tựu, trong đó ái lạc không thể lìa bỏ. Bởi 
vì sao? Lỗi lầm khó thấy nên nếu không chính cần vượt trội, ái này 
không thể diệt được. Nếu ái này diệt thì biết đã thành tựu chính cần. 
Vì vậy hành tinh tiến của địa thứ tư viên mãn. Ngũ địa do thông đạt 
nghĩa liên tục không khác. Nghĩa là tự tính pháp thân của tất cả chư 
Phật là không khác nhau. Bồ-tát được 10 thứ thanh tịnh ý bình đẳng. 
Ý bình đẳng này tức Bồ-tát định. Bởi vì sao? Bồ-tát định là cảnh giới 
bình đẳng. Do duyên chân như và chúng sinh nên do hành bình đẳng 
thông nhiếp Lục độ. Do phương tiện bình đẳng lìa bỏ tâm cao hạ. Do 
bình đẳng lìa hữu vô nhị biên. Như vậy 10 thứ ý bình đẳng là thể của 



62 LUẬN TẠNG PHẬT GIÁO TUỆ QUANG - TẬP 31 

định. Vì vậy hành định ở địa thứ năm viên mãn. Lục địa do thông đạt 
nghĩa không nhiễm tịnh, Bồ-tát ở trong địa thứ sáu quán 12 duyên 
sinh. Trong quán này không thấy tất cả pháp có tịnh có nhiễm. Bởi 
vì sao? Vì tự tính pháp giới là thânh tịnh. Vô minh v.v… 12 phần chỉ 
phân biệt là tính. Phân biệt đã vô tướng là tính cho nên không thấy 
pháp có nhiễm. Nhiễm đã không thành, nên không thấy pháp có tịnh. 
Như kinh nói: Long vương ! Mười hai duyên sinh, hoặc sinh hoặc 
chẳng phải sinh. Về mặt thế đế nói là sinh. Về mặt chân đế nói là 
không sinh. Lại nữa trong 12 duyên sinh không có pháp nào là nhiễm 
không có pháp nào là tịnh, vì pháp tính không dị biệt. Vì vậy ở địa 
thứ sáu hành Bát-nhã viên mãn. Thất địa do thông đạt nghĩa các pháp 
không khác nhau. Nghĩa là Như Lai nói vô lượng pháp môn trong 
3 thừa đều đồng một vị chân như. Những điều nói trong 12 bộ kinh 
vĩnh viễn không sinh tưởng các tướng. Do biết nghĩa không dị biệt 
của các pháp, nên tất cả các hạnh chân tục đều hồi hướng vô thượng 
Bồ-đề. Tức là phương tiện hồi hướng thắng trí là thể của phương 
tiện, khiến người được lợi ích là dụng của phương tiện, thí v.v…các 
thiện căn không giảm không hết là sự của phương tiện. Các phương 
tiện này chỉ vì lợi tha không vì tự lợi. Vì không hết nên việc lợi tha 
là vô cùng. Vì vậy hành phương tiện ở địa thứ bảy viên mãn. Bát địa 
do thông đạt nghĩa không tăng giảm, Bồ-tát quán khi phiền não diệt 
không giảm khi đạo sinh không tăng. Pháp giới có 2 vị: hữu cấu vị 
và vô cấu vị. Bồ-tát không thấy pháp giới cấu vị có tăng, không thấy 
pháp giới vô cấu vị có giảm. Cũng kkhông thấy vô cấu vị đạo sinh 
là tăng, hữu cấu vị đạo không sinh là giảm. Vì không thấy một pháp 
có tăng giảm nên y vào pháp giới này thắng nguyện được thành. Bồ-
tát ở địa thứ tám duyên cảnh chân tục, 2 trí trái nhau, nếu lìa nguyện 
lực đều không thành nghĩa. Bởi vì sao? Duyên chân thì vô phân biệt 
trí tự tại vì không dụng công. Duyên tục thì Tịnh độ tự tại vì thanh 
tịnh có dụng công. Hai tự tại này dựa vào nguyện lực được thành. 
Nguyện này lấy pháp gì làm thể? Chưa được cầu cho được là thể của 
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nguyện. Như chỗ cầu trước kia tự nhiên thành, là dụng của nguyện. 
Tất cả những nơi sinh ra hằng gặp chư Phật, thường hành thí v.v…
các thiện căn thành lập không dứt, là sự của nguyện. Nguyện này chỉ 
vì lợi tha không vì tự lợi. Do không dứt nên tất cả những nơi sinh ra 
việc lợi tha vô cùng. Vì vậy hành nguyện ở địa thứ tám viên mãn. 
Cửu địa do thông đạt nghĩa trí tự tại y chỉ, trong địa thứ chín được 
2 sức: sức chọn lựa và sức tu tập. Do sức này có thể đè bẹp tất cả 
những gì đối lại với chính hạnh, có thể quyết định thiện hạnh. Sức 
này lấy gì làm thể? Trí năng vô biên là thể của sức này. Có khả năng 
đè bẹp những gì đối nghịch không cho khởi, là dụng của sức này. 
Khiến các việc hành thiện được quyết định, thanh tịnh không xen 
tạp, không trở ngại, là sự của sức này. Sức này chỉ vì lợi tha không vì 
tự lợi. Do quyết định nên lợi tha vô cùng. Vì vậy hành lực trong địa 
thứ chín viên mãn. Thập địa do thông đạt nghĩa nghiệp tự tại y chỉ, 
Bồ-tát quán chân như biến khắp, là y chỉ của ứng hóa thân nên được 
tùy chân như, hiển hiện 2 thân trong 10 phương thế giới làm việc tự 
tha lợi ích. Nghiệp này là do ứng hóa 2 thân hiển hiện. Trí này lấy gì 
làm thể? Bát-nhã và định là thể của trí. Không trụ sinh tử Niết-bàn, là 
dụng của trí. Lợi ích phàm phu và Thánh nhân, là sự của trí. Trí này 
chỉ vì lợi tha không vì tự lợi. Do 2 thân hiển hiện nên lợi tha vô cùng. 
Vì vậy hành trí trong địa thứ mười viên mãn.

Luận nói: Ở trong 10 địa, Bồ-tát theo thứ tự tu 10 Ba-la-mật. Ở 
6 địa trước có 6 Ba-la-mật thứ tự như đã nói. 

Giải thích: Sáu địa trước thông đạt pháp giới 6 thứ công đức 
nên đều hành một Ba-la-mật. Nghĩa này như trước đã nói.

Luận nói: Ở 4 địa sau có 4 Ba-la-mật. 

Giải thích: Nếu nói 6 Ba-la-mật thì 4 ba-la-mật như Phương 
tiện thắng trí v.v…phải biết là thâu nhiếp trong 6. Nghĩa của thâu 
nhiếp, tức bao gồm, như trước đã nói. Nếu nói 10 Ba-la-mật thì 6 Ba-
la-mật trước thuộc vô phân biệt trí, 4 Ba-la-mật sau thuộc vô phân 
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biệt hậu trí. Bốn địa sau y vào vô phân biệt hậu trí tu hành 4 Ba-la-
mật. Làm sao biết phương tiện thắng trí thuộc vô phân biệt hậu trí? 
Ba-la-mật này lấy pháp gì làm thể? Để đáp câu hỏi này

Luận nói: Một là Âu-hòa-câu-xá-la Ba-la-mật. Đây là công đức 
thiện căn do 6 Ba-la-mật sinh ra và nuôi lớn. Tất cả đem thí cho 
chúng sinh một cách bình đẳng, vì tất cả chúng sinh hồi hướng vô 
thượng Bồ-đề. 

Giải thích: Nếu người cầu được vô thượng Bồ-đề, trước tự tư 
duy tất cả những gì là việc lợi ích chúng sinh ta đều phải làm. Vì 
vậy mà cầu vô thượng Bồ-đề. Tất cả những người hành Bồ-tát đạo, 
tâm của họ đều như vậy. Cho nên muốn lợi ích chúng sinh, mọi công 
đức thiện căn đều hồi hướng vô thượng Bồ-đề. Nhân quả đều đồng 
gọi là bình đẳng. Bình đẳng này là cái dụng của phương tiện thắng 
trí. Bát-nhã Đại bilấy làm thể. Bởi vì sao? Sáu Ba-la-mật này dựa 
vào bát-nhã sinh trưởng, dựa vào Đại bivì chúng sinh hồi hướng vô 
thượng Bồ-đề khiến bình đẳng đều được. Do Bát-nhã nên không hồi 
hướng quả phú lạc của Phạm thiên Đế Thích. Do Đại binên không 
hồi hướng quả Nhị thừa. Vì vậy không bỏ sinh tử. Ở trong sinh tử 
không bị nhiễm ô. Đó gọi là phương tiện thắng trí Ba-la-mật. Nếu lìa 
phân biệt thì việc này không thành, cho nên thâu nhiếp trong vô phân 
biệt hậu trí. Lại nữa làm sao biết nguyện Ba-la-mật là thâu nhiếp 
trong vô phân biệt hậu trí? Lại nữa pháp gì là thể của Ba-la-mật này? 
Để đáp 2 câu hỏi này nên

Luận nói: Hai là Ba-ni-tha-na Ba-la-mật. Pháp ba-la-mật này có 
thể dẫn phát tất cả các nguyện, cảm đến sinh duyên Lục độ đời vị lai. 

Giải thích: Nguyện này trong đời hiện tại dựa vào các thiện 
hạnh có thể dẫn đến các thiện nguyện. Nguyện này ở đời vị lai có 
thể cảm tùy Lục độ sinh duyên nghĩa là như công cụ tốt và hành 
trang, thiện tri thức, chính văn v.v…Đó gọi là việc nhân quả của 
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thiện nguyện. Thanh tịnh ý dục làm thể, y Bát-nhã nên được thanh 
tịnh, y Đại binên có ý dục. Nếu lìa phân biệt việc này không thành, 
cho nên thâu nhiếp trong vô phân biệt hậu trí. Làm sao biết Lực Ba-
la-mật thâu nhiếp trong vô phân biệt hậu trí? Ba-la-mật này lấy gì 
làm thể? Để đáp 2 câu hỏi này nên

Luận nói: Ba là Bà-la Ba-la-mật. Tức do năng lực tư duy lựa 
chọn và năng lực tu tập làm cho các Ba-la-mật có sức đối trị, có thể 
liên tục sinh trưởng không khiếm khuyết không gián đoạn. 

Giải thích: Trong các kinh nói lực có 2 thứ: một là tư trạch lực, 
hai là tu tập lực. Tư trạch lực là chính tư duy các pháp lỗi lầm và công 
đức. Tư trạch lực, tức sức tư duy chọn lựa, này nếu tăng, thắng thì 
không phải chỉ tự địa mà hoặc năng động. Kiên cường gọi là lực. Tu 
tập lực là sức tu tập. Tâm duyên pháp này tác quán hạnh khiến tâm 
và pháp hòa hợp làm một như nước với sữa, như xông hương ướp 
áo. Đó gọi là tu. Tu này nếu tăng thì thành thượng thượng phẩm, có 
thể đoạn trừ các hạ địa hoặc. Cũng lấy sự kiên cường nên gọi là lực. 
Trong đây chỉ lấy tư trạch lực đè bẹp tiêu diệt các hoặc đối nghịch 
với Ba-la-mật. Thực hành 6 Ba-la-mật khiến liên tục khôngn gián 
đoạn không khiếm khuyết. Đây tức là sự của Lực Ba-la-mật. Đã chỉ 
lấy tư trạch lực, nên lấy tư tuệ làm thể. Vì lợi tha mà đè bẹp cái ác 
thực hành việc thiện nên thuộc Đại bi. Nếu lìa bỏ phân biệt thì việc 
này bất thành. Cho nên thâu nhiếp trong vô phân biệt hậu trí. 

Làm sao biết Trí Ba-la-mật nhiếp thuộc vô phân biệt hậu trí? Và 
vì sao là thể của Ba-la-mật này? Để đáp 2 câu hỏi này nên 

Luận nói: Bốn là Nhã-na Ba-la-mật. Ba-la-mật này có khả năng 
thành lập trí của 6 Ba-la-mật trước, có thể khiến chư Bồ-tát được thụ 
pháp lạc trong Đại pháp hội và thành thục chúng sinh. 

Giải thích: Ba-la-mật này gọi là Trí Ba-la-mật. Trí có 2 loại: 
một là có phân biệt, hai là không phân biệt. Nay nói trí có phân biệt. 
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Bởi vì sao? Vì có thể thành lập 6 Ba-la-mật trước. Có thể thành lập 
là Như Lai y vào 6 Ba-la-mật nói tất cả chính pháp. Bồ-tát có thể tư 
duy lựa chọn tự được thông đạt và khiến người được thông đạt. Vì 
có thể thành lập Lục độ nên Bồ-tát trong các Đại pháp hội được thụ 
pháp lạc, khiến tự tha thông đạt. Vì thành thục chúng sinh, đây tức 
là sự của Trí Ba-la-mật, cũng lấy tư tuệ làm thể. Trí này đã vì lợi vật 
nên thuộc Đại bi. Nếu lìa bỏ phân biệt thì việc này bất thành, cho nên 
nhiếp thuộc vô phân biệt hậu trí.

Luận nói: Phải biết rằng 4 Ba-la-mật sau này là phần đạt được 
sau của trí vô phân biệt, tóm thâu tất cả Ba-la-mật. Và trong tất cả các 
địa không tu tập đồng thời. 

Giải thích: Tùy theo các địa đều tu một Ba-la-mật, nên không 
đồng thời.

Luận nói: Phải biết rằng các nghĩa của pháp môn này được hiển 
thị rộng từ trong Kinh Ba-la-mật Tạng.

Giải thích: Tất cả pháp Đại thừa gọi là Ba-la-mật tạng. Vì lợi 
tha nên Phật nói Đại thừa thâu nhiếp các Ba-la-mật. Không phải 
Thanh Văn thừa được tên tạng này, bởi Thanh Văn thừa không vì lợi 
tha mà nói. Nếu tất cả Đại thừa đều gọi là Ba-la-mật tạng thì pháp 
môn này từ đâu ra? Pháp môn này được thâu nhiếp trong 10 địa Ba-
la-mật tạng. Dùng văn gồm thâu nghĩa gọi là tạng. Bộ đảng nghĩa 
loại thâu nhiếp lẫn nhau cũng gọi là tạng, nên có trùng tên tạng. Lại 
nữa Phật không vì Nhị thừa mà nói, nên trong Nhị thừa có ẩn nghĩa 
kín, vì vạy gọi là tạng. Trong kinh này nói tất cả Ba-la-mật mỗi địa 
mỗi địa đều tu tập được thành địa này. Chư Phật ở tất cả các cõi hằng 
vì thắng nhân nói. Đây chính nói nghĩa của địa. Như Lai trong pháp 
vì vô đẳng mà nói, vì vô nghĩa, vô hành được thắng nghĩa này. Địa 
này có thể làm y chỉ cho tất cả nghĩa. Bởi vì sao? Do Như Lai lựa 
chọn chỗ vượt trội mà nói. Sở dĩ gọi là thắng vì ngoại trần và chỗ trụ 
của chúng sinh
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NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH
QUYỂN 11

Giải thích nhập nhân quả tu sai biệt thắng tướng 5-2
Chương 5: Tu thời

Luận nói: Qua bao nhiêu thời gian chính hành tu tập, 10 địa 
được viên mãn?

Giải thích: Mười địa này là địa vị trọng đại của Bồ-tất, Thời 
gian tu hành không thể đồng với Nhị thừa. Bởi vì sao? Không phải 
chỉ nhiều vì tế độ bản thân, mà nhiều phương tiện tu tập, chỗ phải đạt 
đến rất cao xa. Ví như hành trình vua đi không như người ngheo khó. 
Thời gian tu hành của Đại Tiểu thừa có dài ngắn. Muốn nói nghĩa này 
nên hỏi thời gian tu hành.

Luận nói: Có 5 hạng người tu hành trong 3 a-tăng-kì kiếp thì 
viên mãn. Hoặc cũng có 7 a-tăng-kì kiếp, hoặc 33 a-tăng-kì kiếp.

Năm hạng người là những người nào?

Người tu hành nguyện, mãn một a-tăng-kì kiếp. Người tu hành 
thanh tịnh ý, người tu hành hữu tướng, người tu hành vô tướng, trong 
địa thứ 6 đến địa thứ 7, mãn a-tăng-kì kiếp thứ hai. Từ đây về sau người 
tu hành vô công dụng, cho đến địa thứ 10, mãn a-tăng-kì kiếp thứ ba.

Giải thích: Năm hạng người là những ai? Một, có 1 người là 
người nguyện lạc hành. Hai, có 3 người là người thanh tịnh ý hành, 
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người hữu tướng hành và người vô tướng hành. Ba, có 1 người là 
người vô công dụng hành. Đó là 5 người. Người nguyện lạc hành tự 
có 4 loại là Thập tín, Thập giải, Thập hành và Thập hồi hướng. Đây 
là 4 thứ phương tiện của Bồ-tát Thánh đạo, cho nên có 4 người. Như 
trước Tu-đà-hoàn đạo có 4 thứ phương tiện. Bốn người này đều gọi 
là nguyện lạc hành địa. Trong kiếp a-tăng-kì thứ nhất tu hành được 
viên mãn. Nếu đã viên mãn địa này, người tu quán hành này chưa 
được thanh tịnh ý. Hành chưa chứng chân như vì chưa được trí vô 
phân biệt. Trí vô phân biệt tức thanh tịnh ý hành. Lại nữa do đồng 
với tâm Nhị thừa nên chẳng phải thanh tịnh ý hành. Lại chưa đến địa 
vị không thoái lui của Bồ-tát nên chẳng phải thanh tịnh ý hành. Như 
người Thế đệ nhất chưa được tâm vô lưu nói là không thanh tịnh. 
Tâm vô lưu duyên pháp tướng không quên mất, nên được tâm vô 
lưu gọi là chính định vị. Tâm hữu lưu có quên mất, nên không được 
tên là chính định. Bồ-tát cũng vậy, chưa nhập sơ địa chưa được tên 
chính định. Người không thanh tịnh ý hành này, nếu thấy chân như 
tức nhập thanh tịnh ý hành địa. Từ sơ địa đến thập địa đồng được tên 
này. Người thanh tịnh ý hành, tự có 4 loại. Một người đầu là từ chung 
mà đặt tên là thanh tịnh ý hành. Ba người sau là từ riêng mà lập tên 
là hữu tướng hành, vô tướng hành và vô công dụng hành. Người 
thanh tịnh ý hành này từ địa thứ 6 trở lui gọi là hữu tướng hành. 
Người hữu tướng hành có 4 thứ tướng cảnh giới: 1.tướng có phân 
biệt, 2.tướng không phân biệt, 3.tướng cứu cánh phẩm loại, 4.tướng 
sự thành tựu. Tướng có phân biệt là định duyên cảnh v.v…phân làm 
Tì-bát-xá-na. Nếu không phân biệt là cảnh Xa-ma-tha. Duyên cảnh 
này sinh xả là tướng định. Duyên cảnh định vô phân biệt chân như 
khởi, gọi là tướng vô phân biệt. Tướng cứu cánh phẩm loại là tu 2 
như lý, như lượng. Tướng sự thành tựu là chuyển y trong Bồ-tát địa. 
Địa thứ 7 là vô tướng hành hữu công dụng. Như Lai nói 12 bộ pháp 
môn tướng cho đến 12 duyên sinh tướng. Tư duy suy lường thuần 
thục nên không duyên pháp môn tướng. Thông đạt thẳng đến chân 
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như vị. Sự thông đạt này nếu tách rời công dụng thì bất thành, nên 
nói địa này là vô tướng hành hữu công dụng. Thanh tịnhý hành, hữu 
tướng hành, vô tướng hành 3 người trong a-tăng-kì kiếp thứ hai tu 
hành được viên mãn. Nếu người nhập địa thứ 8 có vô tướng hành, vô 
công dụng chưa thành tựu. Nếu địa thứ 8 viên mãn, trong địa thứ 8 
vô tướng hành, vô công dụng đã thành tựu. Trong địa thứ 9 thứ 10, vô 
tướng hành, vô công dụng chưa thành tựu viên mãn. A-tăng-kì kiếp 
thứ 3, vô tướng, vô công dụng này mới thành. Ví như 3 vị Tu-đà-
hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm chế lập làm 5 người. Nếu 3 vị làm sao 
chế lập làm 5 người? Do vị sai biệt nên thành 5 người. Từ sơ phương 
tiện đến Tu-đà-hoàn là người thứ nhất. Gia gia là người thứ hai. Tư-
đà-hàm là người thứ ba. Nhất chủng tử là người thứ tư. A-na-hàm là 
người thứ năm. Bồ-tát vị cũng vậy. Sơ địa là đệ nhất vị. Từ nhị địa 
đến thất địa là đệ nhị vị. Từ bát địa đến đệ thập địa là đệ tam vị cũng 
được chế lập làm 5 người. Từ phương tiện đến sơ dịa là người thứ 
nhất. Từ nhị địa đến tứ địa là người thứ hai. Ngũ địa đến lục địa là 
người thứ ba. Thất địa là người thứ tư. Bát địa đến thập địa là người 
thứ năm. Lại nữa do bằng Thanh Văn vị nên biết thứ tự 12 địa Bồ-tát 
cũng như vậy. Như Thanh Văn tính địa, Bồ-tát sơ vị cũng như vậy. 
Như Thanh Văn tu chính định vị gia hành, nghĩa là khổ pháp nhẫn 
v.v…, Bồ-tát đệ nhị vị cũng như vậy. Như Thanh Văn đã nhập chính 
định vị, Bồ-tát đệ tam vị cũng như vậy. Như Thanh Văn đã được bất 
hoại tín, trụ Thánh sở ái giới vị để diệt thượng địa hoặc, Bồ-tát đệ 
tứ vị cũng như vậy. Như Thanh Văn y giới học dẫn nhiếp y tâm học, 
Bồ-tát đệ ngũ vị cũng như vậy. Như Thanh Văn đã được y tuệ học vị, 
Bồ-tát đệ lục, đệ thất, đệ bát vị cũng như vậy. Như Thanh Văn không 
trở lại cảnh giới tư lường, tức vô tướng Tam-ma-đề gia hành, Bồ-tát 
đệ cửu vị cũng như vậy. Như Thanh Văn đã thành tựu vô tướng định 
vị, Bồ-tát đệ thập vị cũng như vậy. Như Thanh Văn đã xuất vô tướng 
Tam-ma-đề vị nhập giải thoát vị, Bồ-tát đệ thập nhất vị cũng như vậy. 
Như Thanh Văn vị đủ tướng A-la-hán, Bồ-tát đệ thập nhị vị cũng như 
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vậy. Mười ba người này gồm thâu trong 5 vị của Bồ-tát. Vị thứ nhất 
gồm thứ nhất thứ hai thứ ba 3 người. Vị thứ hai gồm thứ tư, thứ năm, 
thứ sáu 3 người. Vị thứ ba gồm thứ bảy thứ tám 2 người. Vị thứ tư có 
thứ chín 1 người. Vị thứ năm gồm thứ mười, thứ mười một, thứ mười 
hai 3 người. Nếu theo 5 vị của Thanh Văn cũng được gồm 12 người 
không khác với số của Bồ-tát.

Luận nói: Lại nữa thế nào là 7 a-tăng-kì kiếp?

Giải thích: Muốn nói rõ cái chấp của các bộ khác nên nói “Lại 
nữa …”. Thời gian 7 kiếp a-tăng-kì với 3 a-tăng-kì nói ở trước là 
bằng nhau hay có ngắn dài? Chấp này bằng 3 kiếp a-tăng-kì, chỉ 
có khác nghĩa nên khai ra thành 7. Đại kiếp a-tăng-kì thứ nhất độ 
nguyện hành địa, được hành Hoan hỷ địa. Đại kiếp a-tăng-kì thứ hai 
từ Hoan hỷ địa độ Y giới học địa, Y tâm học địa, được hành Thiêu 
nhiên địa. Đại kiếp a-tăng-kì thứ ba từ

Thiêu nhiên địa độ Y tuệ học địa được hành Viễn hành địa. 
Lại nữa một đại kiếp a-tăng-kì gọi là vô tướng bất định hành độ vô 
tướng hữu công dụng địa. Lại nữa một đại kiếp a-tăng-kì gọi là vô 
tướng định hành độ vô tướng vô công dụng địa. Lại nữa một đại 
kiếp a-tăng-kì gọi là vô tướng thắng hành độ vô vô ngại biện địa. 
Lại một đại kiếp a-tăng-kì gọi là tối thắng trụ độ Quán đỉnh địa. 
A-tăng-kì có 2 thứ . Một là a-tăng-kì kiếp. Bởi vì sao? Do kiếp này 
ngày đêm, nửa tháng một tháng, mùa, năm song v.v…thời không 
thể đếm, nên gọi là a-tăng-kì kiếp. Hai là kiếp a-tăng-kì. Bởi vì 
sao? Trong kiếp này Bồ-tát tu hành, nếu lấy kiếp mà tính thì kiếp 
này cũng không thể đếm được, nên gọi là kiếp a-tăng-kì. Do trong 
kiếp a-tăng-kì trước thời gian không thể đếm. Do a-tăng-kì kiếp sau 
cũng không thể đếm. Trải qua bao nhiêu Đại kiếp a-tăng-kì được vô 
thượng Bồ-đề, nay định 3 Đại kiếp a-tăng-kì được vô thượng Bồ-đề 
không quá không giảm. Nếu Bồ-tát tu hành tối thượng phẩm chính 
cần có thể siêu quá vô số Tiểu kiếp, hoặc siêu quá vô số Đại kiếp, 
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chỉ không thể siêu quá Đại kiếp a-tăng-kì. Nói về trừ 3 phiền não 
là bì phiền não, nhục phiền não và tâm phiền não nên lập 3 a-tăng-
kì kiếp. A-tăng-kì kiếp thứ nhất tâm Bồ-tát chưa sáng suốt linh lợi, 
phương tiện chưa thành, chính cần còn yếu cho nên thật trải qua 
một Đại kiếp a-tăng-kì mới độ Nguyện hành địa. Vị này công hạnh 
và thời gian phù hợp nhau. Đại kiếp a-tăng-kì thứ hai, nếu lấy công 
hạnh ước tính về thời gian, phải trải qua 9 kiếp a-tăng-kì. Do tâm 
dụng của Bồ-tát sáng tỏ linh lợi, phương tiện đã thành, chính cần 
lại vượt trội, tuy trải qua thời gian ít nhưng được nhiều công hạnh. 
Công siêu quá 8 Đại kiếp a-tăng-kì, chỉ trải qua một Đại kiếp a-tăng-
kì thứ hai. Đại kiếp a-tăng-kì thứ ba, nếu đem công hạnh ước tính 
thời gian thì phải trải qua 21 Đại kiếp a-tăng-kì. Do trí tuệ, phương 
tiện, chính cần của Bồ-tát vượt trội hơn cả, tuy thời gian trải qua ít 
mà công hạnh càng nhiều. Công siêu quá 20 Đại kiếp a-tăng-kì, chỉ 
trải qua một Đại kiếp a-tăng-kì thứ ba.

Luận nói: Địa tiền có 3 địa, giữa có 4 địa. Trước 3 đó là: một 
Bất định a-tăng-kì, hai Định a-tăng-kì, ba Thụ ký a-tăng-kì. 

Giải thích: Lại có bộ khác cho rằng 7 kiếp a-tăng-kì là hành 
có cạn sâu, cảnh có chân tục và Đệ nhất nghĩa, cho nên địa tiền trải 
qua 3 kiếp a-tăng-kì , duyên 3 cảnh này, có 3 thứ hành: Một là y vào 
cảnh thứ nhất có bạch pháp và hắc pháp xen lẫn, gọi là thiểu phầ Ba-
la-mật. Hai là y vào cảnh thứ hai có phi hắc bạch pháp và bạch pháp 
xen lẫn, gọi là Ba-la-mật. Ba là y vào cảnh thứ ba có phi hắc bạch 
pháp không xen lẫn, gọi là chân Ba-la-mật. Tức ước về 3 cái này lập 
3 a-tăng-kì: Một, bất định a-tăng-kì, do hắc bạch xen lẫn chẳng khác 
phàm phu. Hai, định a-tăng-kì, đã được pháp vô lưu xen lẫn pháp 
hữu lưu. Đã được vô lưu nên định. Hãy còn xen lẫn nên chưa thể thụ 
ký. Ba là thụ ký a-tăng-kì, chỉ là pháp vô lưu không xen lẫn pháp 
khác. Chỉ có pháp vô lưu nên định không xen pháp khác, nên có thể 
thụ ký. Vì vậy mà địa tiền trải qua 3 kiếp a-tăng-kì.
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Luận nói: Giữa có 4 đó là: một, y thật đế a-tăng-kì, hai y xả 
a-tăng-kì, ba y tịch tĩnh a-tăng-kì, bốn y trí tuệ a-tăng-kì.

Giải thích: Sơ địa đến tam địa gọi là y thật đế địa. Sơ địa phát 
nguyện, Nhị địa tu pháp Thập thiện. Tam địa tu tập các định và y 
cảnh giới, nên gọi y thật đế địa. Tứ địa đến Lục địa gọi là y xả địa. 
Tứ địa tu đạo phẩm. Ngũ địa quán Tứ đế. Lục địa quán Thập nhị 
duyên sinh. Y vào đạo mà xả bỏ các hoặc, nên gọi là y xả địa. Thất 
địa Bát địa gọi là y tịch tĩnh địa, bởi Thất địa là vô tướng hữu công 
dụng, Bát địa là vô tướng vô công dụng, nên gọi là y tịch tĩnh địa. 
Cửu địa Thâp địa gọi là y trí tuệ địa, bởi Cửu địa tự được giải thoát, 
Thập địa khiến người được giải thoát, nên gọi là y trí tuệ địa. Đé có 
3 thứ: một là thệ đế, hai là hành đế, ba là tuệ đế. Thệ đế là từ sơ phát 
tâm lập thệ vì lợi tha. Hành đế là tu hành tương ứng với chỗ lập thệ. 
Tuệ đế là để thành tựu hạnh này và an lập thệ trước, ở trong phương 
tiện trí tuệ tương ưng với hành thệ. Trí tuệ là vượt hơn. Ba cái này 
đều thật không đảo lộn không mâu thuẫn, nên gọi là đế. Bồ-tát như 
xưa kia lập thệ, nay làm việc lợi ích chúng sinh, nên y vào đế mà trụ. 
Bồ-tát có thể xả chướng Lục độ, nên y vào xả mà trụ. Bồ-tát Lục độ 
và công đức tương ưng, nên y vào tịch tĩnh mà trụ. Bồ-tát do tự hành 
Lục độ, hiểu rõ các phương tiện lợi tha, nên y vào trí tuệ mà trụ. Bồ-
tát lập thệ không trái với tâm người mong cầu, tất cả đều thí cho. Do 
lập thệ này , không trái lời thề, nên thật có thể thí cho, tùy chỗ thí cho 
đều sinh hoan hỷ, cho nên y đế hành thí. Bồ-tát có thể bỏ của cải, bỏ 
thành quả, nên y vào xả mà hành thí. Bồ-tát hành thí cho người nhận 
tài vật đến giảm hết cũng không sinh tham giận vô minh sợ hãi, nên 
y vào tịch tĩnh hành thí. Đúng như đáp ứng, đúng lúc, đúng như thật 
mà thí cho. Trong 3 cái trước, cái dụng này rất vượt trội, cho nên y 
vào trí tuệ mà hành thí như xưa đã lập thệ. Không trái với giới đã thụ 
trước, xả bỏ giới ác, tất cả ác hạnh vắng lặng, trong đó trí tuệ là vượt 
trội, cho nên y vào đế mà hành giới. Như xưa đã lập thệ, có thể nhẫn, 
có thể xả, phân biệt lỗi lầm của người tâm giận dữ vắng lặng, trong 
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đó trí tuệ là vượt trội, nên y vào đế mà hành nhẫn. Như xưa đã lập 
thệ, có thể làm việc lợi tha, có thể xả ly tâm yếu đuối, ác pháp vắng 
lặng, trong đó trí tuệ là vượt trội, nên y vào đế mà hành tinh tiến. 
Như xưa đã lập thệ, có thể tư duy tu việc lợi tha, xả ly 5 thứ ngăn che 
v.v… tâm thường vắng lặng, trong đó trí tuệ là vượt trội, nên y vào 
đế mà hành định. Như xưa đã lập thệ, hiểu rõ phương tiện lợi tha, lìa 
bỏ phương tiện thiên lệch sai trái, vô minh nóng nảy đã được vắng 
lặng, có thể chứng nhất thiết tri, cho nên y vào đế v.v…hành Bát-nhã. 
Tùy theo cảnh phải biết và thề xưa, phải biết đó là y vào nghĩa của 
đế v.v…Lìa bỏ loại dục, hoặc dục, phải biết đó là y vào nghĩa của xả. 
Hằng chấm dứt tà nghiệp, phải biết đó là y vào nghĩa tịch tĩnh. Tùy 
theo sự giác ngộ và thông đạt, phải biết đó là y vào nghĩa của tuệ. 
Thâu nhiếp 3 đế có thể chống lại 3 lỗi lầm, đó gọi là y vào đế. Thâu 
nhiếp 3 sự lìa bỏ có thể chống lại 3 lỗi lầm, đó gọi là y vào xả. Thâu 
nhiếp 3 thứ vắng lặng có thể chống lại 3 lỗi lầm, đó gọi là y vào tịch 
tĩnh. Thâu nhiếp vào 3 tuệ có thể chống lại 3 lỗi lầm, đó gọi là y vào 
trí tuệ. Y đế nhiếp y xả tịch tĩnh tuệ, tùy thuận thệ xưa nên không 
mâu thuẫn. Y xả nhiếp y đế tịch tĩnh tuệ có thể xả bỏ sự bị đối trị, 
nên là quả của sự xả bỏ tất cả. Y tịch tĩnh nhiếp y đế xả tuệ vì hoặc 
và nghiệp đốt nóng vắng lặng. Y tuệ nhiếp y đế xả tịch tĩnh, trí tuệ 
là trước tiên nên trí tuệ đi theo. Vì vậy 6 Ba-la-mật y đế sinh, y xả 
nhiếp, y tịch tĩnh tăng trưởng, y trí tuệ thanh tịnh. Bởi vì sao? Y đế là 
sinh nhân, y xả là nhiếp nhân, y tịch tĩnh là tăng trưởng nhân, y tuệ 
là thanh tịnh nhân. Ban đầu lấy đế làm y, lời thề chân thật nên lấy xả 
làm y. Trước đã lập thệ, vì lợi tha có thể xả bỏ tự ái, nên sau lấy tịch 
tĩnh làm y, vì tất cả tịch tĩnh là sau. Sơ trung hậu lấy tuệ làm y. Nếu 
đây có thì kia có. Nếu đây không thì kia không. 

Bốn y và 10 địa thâu nhiếp lẫn nhau như thế nào? Từ sơ địa 
đến tam địa, y đế là thắng hơn. Bởi vì sao? Trong đây Bồ-tát chỉ tu 
trị cảnh quán chân, trong đạo phẩm v.v…công hạnh chưa thành, nên 
y đế nhiếp tam địa. Từ tứ địa đến lục địa, y xả là thắng hơn. Bởi vì 
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sao? Trong đây Bồ-tát tu trị cảnh quán chân đã thành nơi chân cảnh 
vô công dụng tâm. Chỉ vì đối trị hoặc, thành tựu đạo phẩm v.v…do tu 
trị đạo phẩm quán hành, Tứ đế quán hành, Thập nhị duyên sinh quán 
hành, có thể xả bỏ tất cả hoặc, cho nên y xả lại nhiếp thuộc 2 địa. 
Thất địa, bát địa y tịch tĩnh là thắng hơn. Bởi vì sao? Do Bồ-tát đạo 
đã thành tựu, các hoặc đa phần đã ẩn phục, đã diệt không thể xúc tâm 
trở lại. Hai địa này vô tướng và vô công dụng quán hạnh đã thành 
tựu. Tâm địa chuyển thành vi tế, an trụ tịch tĩnh, cho nên y tịch tĩnh 
lại nhiếp thuộc 2 địa. Cửu địa thập địa y trí tuệ là thắng hơn. Một, 
thắng hơn là tự giải thoát. Hai, thắng hơn là khiến người giải thoát. 
Đều có thể tự lợi lợi tha, tự mình vượt qua tịch tĩnh vị, làm nhiều việc 
lợi ích người khác. Nếu lìa bỏ trí tuệ hành, không có phương tiện lợi 
tha nào khác. Do đây 2 địa phần nhiều hành trí tuệ, nên y trí tuệ lại 
nhiếp thuộc 2 địa. Vì nghĩa này, bộ khác chấp có 7 a-tăng-kì.

Luận nói: Lại nữa thế nào là 33 a-tăng-kì?

Giải thích: Có các sư Đại thừa muốn cho thấy hành có 3 bậc 
hạ trung và thượng, muốn hiển thị để được phương tiện chưa được, 
muốn cho thấy phương tiện đã được không mất, muốn cho thấy 
phương tiện đã được không mất mà còn tăng thượng, muốn cho thấy 
3 tự tại là nhập, trụ và xuất nên chia a-tăng-kì làm 33.

Luận nói: Đó là, trong Phương tiện địa có 3 a-tăng-kì: 1. Tín 
hành a-tăng-kì, 2. Tinh tiến hành a-tăng-kì, 3. Thú hướng hành 
a-tăng-kì. 

Giải thích: Địa có 2 thứ: phương tiện địa và chính địa. Chưa 
nhập chính địa, ở trong phương tiện địa có 3 a-tăng-kì. Trong đó Bồ-
tát phụng sự chư Phật, tâm phát nguyện, miệng lập thệ, tin chính giáo 
Như Lai nói và tin Như Lai tu tín căn là hơn cả. Bởi vì sao? Chưa 
chứng pháp minh nên về tu tín căn lập một a-tăng-kì gọi là tín hành. 
Nếu Bồ-tát đã chứng pháp minh, tín căn chuyển thành kiên cố, biết 
chắc chắn sẽ được quả ứng. Trong đó Bồ-tát tinh tiến là hơn cả. Bởi 



 NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH 75

vì sao? Được phương tiện thì tâm đã hiểu ràng, không tham tiếc cái 
vui chán ghét cái khổ, tu hành tinh tiến, nên về tinh tiến lại lập một 
a-tăng-kì, gọi là tinh tiến hành. Nếu Bồ-tát tinh tiến thành tựu, tâm 
được thanh tịnh, hoặc chướng đã trừ, trong đó Bồ-tát lấy sự hướng 
đến làm hơn cả. Bởi vì sao? Đối với quán chân như, tâm cầu đắc sinh 
khởi liên tục không bỏ không trái, cho nên về sự hướng đến lại lập 
một a-tăng-kì, gọi là thú hướng hành.

Luận nói: Trong 10 địa, mỗi địa mỗi địa đều có 3 a-tăng-kì là 
Nhập, Trụ và Xuất. 

Giải thích: Để trù bì phiền não chướng, nhập sơ địa. Để trừ 
nhục phiền não chướng, trụ sơ địa. Để trừ tâm phiền não chướng, 
xuất khỏi sơ địa. Bởi vì sao? Bồ-tát ở mỗi địa đều có 3 phảm phiền 
não. Thượng phẩm gọi là bì, nghĩa là da, tức hiển lộ ra ngoài. Trung 
phầm gọi là nhục, nghĩa là thịt, tức ẩn bên trong. Hạ phẩm gọi là 
tâm, tức vi tế và sâu kín không thể trông thấy. Thượng phẩm được hạ 
phẩm đạo phá trừ, trung phẩm được trung phẩm đạo phá trừ, hạ phẩm 
được thượng phầm đạo phá trừ. Cho đến thập địa nghĩa đó cũng như 
vậy. Theo 3 phẩm này nên đều lập 3 a-tăng-kì. Vì vậy có bộ khác 
chủ trương có 33 a-tăng-kì. Ba mươi ba a-tăng-kì này với 3 a-tăng-kì 
trước cũng như nhau, không có nghĩa ngắn hay dài như trước đã giải 
thích. Trước đã nói xong 3 thứ a-tăng-kì kiếp. Bồ-tát trải qua các kiếp 
như thế, tu hành được vô thượng Bồ-đề. Bồ-tát ở trong sinh tử từ vô 
thủy thường tu hạnh bố thí, hằng phụng sự chư Phật ra đời. Vậy bắt 
đầu tu hành từ khi nào? Hoặc nói 3 a-tăng-kì, hoặc nói 7 a-tăng-kì, 
hoặc nói 33 a-tăng-kì? Để làm rõ nghĩa này nên 

Luận nói: Trải qua các a-tăng-kì tu hành 10 địa như vậy thì 
chính hành viên mãn.

Có thiện căn, nguyện lực,

Giải thích: Bồ-tát có 2 lực, tức 2 sức mạnh: thiện căn lực và 
thiện nguyện lực. Thiện căn lực là tất cả những tán loạn không thể 
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làm sai trái. Thiện nguyện lực là trong tất cả mọi thời hăng gặp Phật 
Bồ-tát làm thiện tri thức.

Luận nói:

Kiên tâm, tiến, tăng thượng.

Giải thích: Do phụng sự thiện tri thức, không bỏ tâm Bồ-đề, 
đời đời và trong hiện thế hằng tăng trưởng thiện căn không bị 
giảm mất.

Luận nói: 

Ba thứ a-tăng-kì,
Là chính hành thành tựu.

Giải thích: Nếu đủ sức thiện căn, sức thiện nguyện, tâm kiên 
cố và tâm tăng thượng 4 nghĩa thì lấy thời này là bắt đầu của a-tăng-
kì. Vì các sư nói không giống nhau, nên có 3 thứ. Trải một thời kỳ 
a-tăng-kì như thế thì tu chính hành thành tựu.

Giải thích Y giới học thắng tướng 6
Luận nói: Như vậy là đã nói về nhập nhân quả tu sai biệt.

Thế nào là y giới học sai biệt?

Giải thích: Trước ở trong phần nói về nhập nhân quả tu sai 
biệt đã đứng về các địa nói rõ sự tu sai biệt, chưa nói rõ Bồ-tát y 
vào giới học có sai biệt đối với Nhị thừa, nên hỏi “Thế nào”, làm 
sao biết được.

Luận nói: Phải biết như trong Bồ-tát địa chính thụ Bồ-tát giới 
phẩm đã nói.

Giải thích: Chữ “địa” đây chỉ vào 2 thứ : một là Kinh Thập Địa, 
hai là Luận Địa Trì. Trong Kinh Thập Địa, Phẩm nhị địa nói rộng về 
chính thụ Bồ-tát giới pháp. Trong Luận Địa Trì, Phẩm Thi Ba-la-mật 
nói rộng về chính thụ Bồ-tát giới pháp. Cần phải biết. 
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Luận nói: Nói đại lược có 4 thứ sai biệt về giới Bồ-tát cần 
phải biết. 

Giải thích: Nếu giải thích rộng thì giới có 11 nghĩa: 1.danh, 
2.danh nghĩa, 3.tướng, 4.nhân, 5.quả, 6.đối trị, 7.thanh tịnh, 8.không 
thanh tịnh, 9.được phương tiện, 10.lập nạn, 11.cứu nạn. Nếu không 
giải thích theo đây là nói đại lược. Lại nếu nói sai biệt 9 phẩm là nói 
rộng, nếu nói sai biệt 4 phẩm là nói đại lược.

Luận nói: Những gì là 4? 1. Sai biệt về phẩm loại, 

Giải thích: Tất cả giới Bồ-tát, nếu gồm phẩm loại thì không ra 
ngoài 3 thứ.

Luận nói: 2. Sai biệt về chỗ học có chung và không chung, 

Giải thích: Trong tính giới gọi là cộng học xứ, trong chế giới 
gọi là bất cộng học xứ. Trong 2 chỗ này có khác nhau giữa Bồ-tát và 
Nhị thừa.

Luận nói: 3. Sai biệt về sự rộng lớn, 

Giải thích: Giới này hoàn toàn không đồng với Nhị thừa.

Luận nói: 4. Sai biệt về tính sâu xa. 

Giải thích: Như Lai không vì nói cho hàng Nhị thừa, cũng 
chẳng phải hàng Nhị thừa hành trì.

Luận nói: Sai biệt về phẩm loại có 3 thứ: 1. Giới nhiếp chính hộ, 

Giải thích: Đây là giới Tì-khưu, Tf-khưu-ni, Thức-xoa-ma-ni, 
Sa-di, Sa-di-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, tại gia xuất gia 2 bộ 7 chúng 
đều hành trì.

Luận nói: 2. Giới nhiếp thiện pháp, 

Giải thích: Từ thụ chính hộ giới, sau được Đại Bồ-đề, Bồ-tát 
sinh trưởng tất cả thiện pháp. Tức là văn tư tu tuệ và tât cả các việc 
thiện thân khẩu ý cho đến 10 Ba-la-mật.
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Luận nói: 3. Giới nhiếp lợi ích chúng sinh. 

Giải thích: Nói đại lược có 4 thứ. Nghĩa là tùy căn tính chúng 
sinh, an lập chúng sinh nơi thiện đạo và 3 thừa. Lại có 4 thứ: Một là 
cứu tế 4 ác đạo. Hai là cứu tế người không tin, nghi hoặc. Ba là cưu 
tế người ghét và nghịch lại chính giáo. Bốn là cứu tế kẻ nguyện thích 
thừa dưới thấp. 

Thế nào là chỗ khác nhau của cái thứ ba này với Nhị thừa? Nhị 
thừa chỉ nhiếp trì chính hộ giới, không có 2 giới khác. Bởi vì sao? 
Nhị thừa chỉ cầu diệt giải thoát chướng, không cầu diệt nhất thiết trí 
chướng, chỉ cầu tự độ không cầu độ tha, không thể thành thục Phật 
pháp và thành thục chúng sinh. Cho nên không có giới nhiếp thiện 
pháp và giới nhiếp lợi ích chúng sinh.

Luận nói: Trong đây nên biết giới nhiếp chính hộ là y chỉ vào 
2 giới: 

Giải thích: Nếu người không lìa bỏ ác mà lại có thể sinh thiện 
và làm lợi ích chúng sinh là điều không thể có. Cho nên chính hộ giới 
là y chỉ của 2 giới nhiếp thiện pháp và nhiêu ích hữu tình.

Luận nói: giới nhiếp thiện pháp là y chỉ Phật pháp mà sinh 
khởi, giới nhiếp lợi ích chúng sinh là y chỉ vào sự làm thành thục 
chúng sinh. 

Giải thích: Giới nhiếp thiện pháp trước tiên gômg thâu văn tư 
tu 3 tuệ. Tất cả Phật pháp đều từ đó sinh khởi. Bởi vì sao? Bởi tất 
cả Phật pháp đều không bỏ trí tuệ. Giới nhiếp chúng sinh gọi là tứ 
nhiếp. Trước hết là gồm chung lại như quyến thuộc của mình cùng 
quay lưng với cái ác hướng về nẻo thiện. Thư hai là gồm những 
người chưa phát tâm khiến phát tâm. Thứ ba là gồm những người đã 
phát tâm khiến thành thục. Thứ tư là đã thành thục khiến giải thoát. 
Ba thứ giới này lấy gì làm nhân? Ba căn là nhân riêng biệt, 2 căn là 
nhân chung. Nói 3 căn là nhân riêng biệt tức là tinh tiến là nhân của 
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giới thứ nhất, trí căn là nhân của giới thứ hai, , định căn là nhân của 
giới thứ ba. Hai căn là giới chung tức là hai căn tín và niệm là nhân 
chung của 3 giới. Lại nữa 6 pháp là nhân: 1.y thiện tri thức, 2.y chính 
văn, 3.y chính tư duy, 4.y tín căn, 5.y vào chán ghét sinh tử, 6.y vào 
từ tâm. Lại nữa có 4 thứ nhân: 1.từ chính thụ người khác được, 2.từ 
ý thanh tịnh được, 3.từ đối trị chán sợ được, 4.từ không phạm giới 
khởi nghĩ nhớ cung kính được. Lại nữa có 4 thứ nhân có thể khiến 
giới Bồ-tát thanh tịnh: 1.nhân có thiểu lìa phạm giới, 2.y chỉ đối trị 
phá giới, tức niệm xứ v.v…,3.y chỉ tịch tĩnh, tức không y chỉ những 
nơi thắng sinh, hồi hướng vì tất cả chúng sinh được Niết-bàn, 4.do 
đủ căn bản thập thiện, tùy phương tiện không tổn giác quán, ức niệm 
hồi hướng Phật quả.

Ba thứ giới này lấy pháp gì làm thể? Không khởi ý não hại 
người, sinh thiện nghiệp thân khẩu ý làm thể, lìa chấp thủ làm loại.

Ba thứ giới này lấy pháp gì làm dụng? Giới chính hộ giới có thể 
khiến tâm an trụ, giới nhiếp thiện pháp có thể thành thục Phật pháp, 
giới nhiếp chúng sinh có thể thành thục chúng sinh. Sự nghiệp chính 
của Bồ-tát không ra ngoài 3 cái dụng này. Do tâm được an trụ không 
mệt mỏi, không hối tâm, nên có thể thành tựu Phật pháp. Do thành 
thục Phật pháp nên có thể thành thục chúng sinh.

Luận nói: Giới về chỗ học chung là giới Bồ-tát phải xa lìa 
tính tội. 

Giải thích: Sát sinh v.v…là tính tội. Tính tội quyết do phiền 
não khởi nơi tâm nhiễm ô, sau làm các nghiệp sát v.v…Lại có 
trường hợp có chế có trường hợp không chế. Nếu tạo nghiệp này, 
tất cả đều thành tội, nên gọi là tính tội. Lại Như Lai chưa ra đời và 
sau khi ra đời chưa chế giới, nếu người phạm tội này trong thế gian 
vương pháp theo luật trị tội, ngoại đạo v.v… lìa tội này, lập xuất gia 
pháp, nên gọi là tính tội. Trong tính tội, Bồ-tát và Nhì thừa đều lìa, 
nên gọi là cộng học xứ.
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Luận nói: Giới về chỗ không học chung là giới Bồ-tát phải xa 
lìa các chế tội được lập ra. 

Giải thích: Nghĩa là chế định việc đào đất nhổ cỏ v.v…, Bồ-tát 
xa lìa, không đồng với Nhị thừa. Bởi vì sao? 

Luận nói: Trong giới này hoặc có trường hợp với Thanh Văn thì 
có tội nhưng với Bồ-tát thì không tội. Hoặc có trường hợp với Bồ-tát 
thì có tội nhưng với Thanh Văn thì không tội. 

Giải thích: Như Lai chế giới có 2 ý. Một là vì Thanh Văn tự độ 
mà chế giới. Hai là vì Bồ-tát tự độ độ tha mà chế giới. Thanh Văn, 
Bồ-tát lập ý thụ giới cũng như vậy. Cho nên hai hạng người trì phạm 
có khác. Như Thanh Văn nếu trong an cư mà đi là phạm giới, không 
đi thì không phạm. Bồ-tát thấy ra đi đối với chúng sinh có lợi ích, mà 
nếu không đi thì phạm giới, đi thì không phạm.

Luận nói: Bồ-tát có 3 phẩm đối trị thân, miệng và ý làm giới. 
Thanh Văn chỉ có đối trị thân và miệng làm giới. 

Giải thích: Giới loại không đồng. Giới Bồ-tát lấy việc hành 
thiện 3 nghiệp làm thể. GiớiThanh Văn lấy việc hành thiện thân và 
khẩu làm thể.

Luận nói: Vì vậy Bồ-tát có phạm tội nơi tâm. Còn Thanh Văn 
thì không có chuyện này. 

Giải thích: Bồ-tát nếu có 7 thứ giác quán v.v…khởi là Bồ-tát 
tâm địa tội, phạm giới Bồ-tát. Thanh Văn thì không như thế.

Tướng chung của giới Bồ-tát là gì?

Luận nói: Nói đại lược nếu các nghiệp về thân, miệng, ý mà có 
thể tạo lợi ích chúng sinh thì không có tội. Đó là nghiệp mà Bồ-tát 
phải học tập và tu hành. 

Giải thích: Nếu có lợi ích có tội lỗi không nên làm. Ví như một 
người nữ nói với Bồ-tát: Ông hãy lấy tôi. Ông không lấy tôi không 
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được. Tôi sẽ chết. Nếu không chết, tôi phải giết ông. Bồ-tát nếu thuận 
theo lời người nữ kia thì người ấy không chết, lại không khởi việc ác, 
tức là có lợi ích. Chỉ có điều là lấy người nữ kia thì thành tội lỗi, nên 
không nên làm. Nếu không lợi ích, khôngn tội lỗi cũng không nên 
làm. Như Nhị thừa không thể lợi tha cũng không tội lỗi. Có lợi ích 
không tội lỗi tức là giới Bồ-tát. Phải sinh văn tuệ làm thụ, phải sinh 
tư tuệ làm học, phải sinh tu tuệ làm tu hành.

Luận nói: Như vậy phải biết sự sai biệt giữa giới chung và 
không chung.

Giải thích: Như vậy Bồ-tát với Nhị thừa, trong tính giới cũng 
có sai khác. Tức giữ trong tâm và không phải giữ trong tâm. Ở trong 
chế giới cũng có sai khác. Nghĩa là vì có lợi tha, không lợi tha. Bồ-tát 
với Nhị thừa, giới có sai biệt. Bồ-tát với Nhị thừa, giới lại có sai biệt. 
Nghĩa là sai biệt rộng lớn.

Sự rộng lớn này có nghĩa gì và có mấy thứ?

Luận nói: Sai biệt về rộng lớn, có 4 thứ cần phải biết, vì đó là 
4 thứ rộng lớn: 

Giải thích: Rộng lớn có 4 nghĩa: Một là lấy nghĩa vượt trội hơn 
cả. Chuyên lợi tha không cầu báo ân và quả sinh tử. Lại lợi ích vô 
cùng. Do 2 nghĩa này nên gọi là hơn. Hai là nghĩa lâu xa, vì tu hành 3 
Đại kiếp a-tăng-kì. Ba là lấy nghĩa viên mãn. Y vào 3 cảnh chân tục 
và việc lợi tha sinh đầy đủ phúc đức trí tuệ. Bốn là lấy nghĩa tự tại. Y 
vào ánh sáng Đại thừa v.v…4 thứ Tam-ma-đề, vì lợi tha có thể làm 
các thứ phương tiện.

Luận nói: 1. Rộng lớn vì học xứ có nhiều loại và nhiều vô lượng.

Giải thích: Học xứ của Bồ-tát có 2 nghĩa: một là nhiều thứ, hai 
là vô lượng. Nhiều thứ hiển thị nghĩa nhiều, vô lượng hiển thị nghĩa 
lớn. Tất cả ác không ác nào không lìa bỏ, tất cả thiện không thiện nào 
không tu, tất cả chúng sinh không chúng sinh nào không độ, gọi là 
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nhiều thứ. Giữ 3 giới này thời tiết không giới hạn, công dụng không 
thừa, nên gọi là vô lượng.

Luận nói: 2. Rộng lớn vì có thể gồm thâu vô lượng phúc đức. 

Giải thích: Nhân quả của Lục độ, Tứ nhiếp mỗi thứ đều có 9 
phẩm, nên gọi vô lượng phúc đức. Như Luận Trì Địa nói: Vô lượng 
phúc đức tập họp như vậy, tất cả đều gồm thâu trong giới Bồ-tát.

Luận nói: 3. Rộng lớn vì gồm thâu tất cả những lợi ích ý và an 
lạc ý cho chúng sinh. 

Giải thích: Khéo giáo hóa chúng sinh khiến lìa chỗ ác an lập 
chỗ thiện, gọi là lợi ích ý. Công đức này sẽ được quả báo trong vị 
lai, nguyện tất cả chúng sinh như ý thụ dụng, gọi là an lạc ý. Lại Đại 
bicứu khổ là lợi ích ý, Đại bicho vui là an lạc ý. Lại khiến được tất 
cả việc xuất thế là lợi ích ý, khiến được thế gian thắng sự là an lạc ý. 
Lại sự rộng lớn này lấy Tứ nhiếp làm thể. Hai nhiếp trước là an lạc 
ý, hai nhiếp sau là lợi ích ý.

Luận nói: 4. Rộng lớn vì là chỗ dựa để đi đến vô thượng Bồ-đề.

Giải thích: Do giới Bồ-tát có 3 phẩm và 9 phẩm. Giới có thể 
gồm thâu 3 thứ thắng đức và 9 thứ thắng đức của Như Lai, cho nên 
giới chính hộ là nhân đoạn đức của Như Lai, giới nhiếp thiện pháp là 
nhân trí đức của Như Lai, giới nhiếp chúng sinh là nhân an đức của 
Như Lai. Chín phẩm giới là 9 đức nhân của Như Lai, như trước đã 
nói. Do quả rộng lớn nên nhân rộng lớn. Quả rộng lớn có 3 nghĩa: 
Một là từ nhân rộng lớn sinh. Nghĩa là 33 Đại kiếp a-tăng-kì, tu hành 
10 độ, 10 địa làm nhân. Hai là kết quả đạt được rộng lớn. Nghĩa là 
bao gồm trong nhất thiết trí, nhất thiết chủng trí, Hằng hà sa số công 
đức của Như Lai. Ba là lợi ích rộng lớn. Nghĩa là lợi ích phàm phu 
và 3 thừa cho đến sau khi tân cùng sinh tử. Bốn thứ giới rộng lớn này 
đều là y chỉ của vô thượng Bồ-đề. Chỉ có điều Bồ-tát có thể tu, còn 
Nhị thừa thì không, nên gọi là sai biệt.
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Luận nói: Sai biệt về tính rất sâu là Bồ-tát do thực hành trí 
phương tiện thù thắng mà làm 10 việc như sát sinh v.v…mà không 
nhiễm ô trược tội lỗi, sinh vô lượng phúc đức, mau được quả vô 
thượng Bồ-đề, 

Giải thích: Nói nếu như Bồ-tát có thể hành các phương tiện 
thắng trí, nay hiển thị 2 nghĩa này: Nếu như Bồ-tát có thể những 
việc như vậy ắt có người sẽ tạo ác nghiệp vô gián. Bồ-tát hiểu rõ 
tâm kia, không có phương tiện nào khác có thể khiến lìa ác hạnh, 
chỉ có đoạn mạng làm phương tiện thôi là có thể khiến người kia 
không làm ác này. Lại biết người này xả mạng ắt sinh vào thiện 
đạo, nếu không xả mạng chắc sẽ tạo nghiệp này đọa vào nơi rất khổ 
nạn chịu khổ dài lâu. Bồ-tát biết việc như vậy và đã khởi ý niệm: 
nếu ta hành nghiệp sát này ắt đọa địa ngục, ta nguyện vì người kia 
chịu khổ báo này, khiến người kia trong hiện tại chịu một ít khổ, 
đời vị lai sẽ hằng thụ đại lạc. Ví như thầy thuốc giỏi chữa người 
bệnh, trước làm cho ít đau đớn sau trừ được bệnh nặng. Bồ-tát hành 
đạo cũng như vậy. Trong Bồ-tát đạo không gì không phúc đức nên 
lìa tội lỗi nhiễm trược, do đó sinh trưởng vô lượng phúc đức mau 
chứng vô thượng Bồ-đề. Phương tiện như vậy là rất sâu và việc làm 
lợi ích cũng rất sâu như vậy.

Luận nói: lại còn có các biến hóa nơi thân khẩu nghiệp. Nên 
biết đó là giới rất sâu của Bồ-tát. 

Giải thích: Trước nói thật sự chẳng phải hiển thông tuệ. Dưới 
đây nói thông tuệ không luận đến thật sự. Giới Bồ-tát có 3 phẩm, 
tức nghiệp thân, khẩu, ý. Trừ ý nghiệp vì không biến hóa. Thân 
khẩu nghiệp có khi biến hóa ra làm, đó cũng là giới Bồ-tát. Giới 
thân khẩu này hoặc hiện làm thiện hoặc hiện làm ác, hoặc sinh sợ 
hãi, hoặc sinh hoan hỷ, đều khiến chúng sinh xa lìa chốn ác an lập 
nơi thiện. Giới này khó suy tư đo lường, nên nói là rất sâu. Chẳng 
phải thân khẩu của mình làm ra, làm sao thành giới? Để có thể 
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thành tựu sự của giới, khiến chúng sinh lìa bỏ ác sinh thiện, cho nên 
biến hóa này xuất phát từ ý nghiệp của Bồ-tát sinh ra. Vì vậy Bồ-tát 
lấy ý nghiệp làm giới.

Luận nói: Do giới này có khi Bồ-tát ở ngôi vị quốc vương, 
hoặc hiện các hình thức bức bách làm khổ não, để đặt chúng sinh vào 
trong giới luật, 

Giải thích: Chúng sinh có 2 thứ: Hoặc hợp với hoan hỷ giáo 
hóa, ví như hoa câu-vật-đầu nở lúc trăng trong. Hoặc hợp với sự bức 
não giáo hóa, ví như hoa sen nở khi nắng gắt. Bồ-tát cũng vậy, như 
Na-la vương và đồng tử Thiện Tài, hoặc hiện tướng khả ái, hoặc hiện 
tướng dễ sợ để an lập chúng sinh vào nơi thiện.

Luận nói: hoặc hiện các chuyện bản sinh, làm bức bách khổ não 
người khác và bị bức não đối oán, để khiến chúng thương yêu nhau, 
an tâm làm việc lợi ích. 

Giải thích: Để giáo hóa các chúng sinh tà kiến không tin nhân 
quả khiến được chính tín bỏ ác tu thiện, nên hóa hiện các thứ bản 
sinh, như Tì-tuân-đà vương bỏ con cho người Bà-la-môn, là bức não 
người khác. Đứa trẻ này là biến hóa ra. Bởi vì sao? Bồ-tát không bức 
não người này, vì sinh an lạc cho người ấy. Lại như Dược Tạng Bồ-
tát khiến Mi-hi-la vương và Tì-đề-ha vương bức não nhau. Đây cũng 
là hóa làm như vậy, sau khiến thương yêu lợi ích an tâm nhau. 

Bồ-tát làm những việc như vậy có lợi ích gì?

Luận nói: Trước tiên làm cho chúng phát khởi tín tâm, sau khiến 
chúng thành thục thiện căn trong ba thừa Thánh đạo. 

Giải thích: Trước khiến sinh khởi lòng tin đối với Bồ-tát, sau 
sẽ tu hành như Bồ-tát dạy dỗ. Vì vậy thiện căn 3 thừa đều được 
thành thục.

Luận nói: Đó gọi là giới sai biệt rất sâu của Bồ-tát. 
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Giải thích: Sự thật hành này và giới của hóa thân thật hành 
chẳng phải điều mà các địa bậc dưới có thể thật hành được, Nhị thừa 
không thể thông đạt được, nên gọi là sai biết rất sâu.

Luận nói: Do 4 thứ sai biệt đây, nên biết đó là nói sơ lược về 
Bồ-tát thụ trì giới sai biệt. 

Giải thích: Từ người khác được gọi là thụ, tức là nhận, tự mình 
thanh tịnh ý mà được gọi là trì. Lại mới được gọi là thụ, sau khi được 
cho đến thành Phật gọi là trì. Lại tu hành giới pháp gọi là thụ, nghĩ 
nhứ câu văn gọi là trì.

Luận nói: Lại nữa do 4 thứ sai biệt này lại còn có số sai biệt 
không thể tính kể của giới Bồ-tát, như có nói trong các Kinh Tì-na-
da, Cù-sa, Tì-phật-lược.

Giải thích: Từ 4 thứ sai biệt này lại còn có vô số sai biệt. Bởi 
vì sao? Chỉ trong sai biệt phẩm loại, lấy một giới chính hộ, dựa vào 
Nhị thừa giáo phân biệt thì thành 4 vạn 2 ngàn. Nếu lấy giới này với 
2 giới kia, dựa theo Bồ-tát giáo mà phân biệt thì vô số không thể tính 
kể. Trong các Kinh Tì-na-da, Cù-sa, Tì-phật-lược nói rộng giới Bồ-
tát có đến mười vạn thứ sai biệt.

Giải thích y tâm học thắng tướng 7
Luận nói: Như vậy là đã nói về y giới học sai biệt. 

Thế nào là y tâm học sai biệt?

Giải thích: Giới Bồ-tát với giới nhị thừa đã có sai biệt. Giới là y 
chỉ của định. Định y vào giới mà thành. Định của Bồ-tát và định của 
Nhị thừa cũng phải có sai biệt. Làm sao biết được?

Luận nói: Nói sơ lược là do 6 thứ sai biệt. 

Giải thích: Nếu nói rộng như trong Đại thừa tạng có lập Tam-
ma-bạt-đề, thể loại sai biệt có 500 thứ. Tiểu thừa Thanh Tịnh Đạo 
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Luận có lập Tam-ma-bạt-đề, thể loại sai biệt có 67 thứ. Nay đại lược 
chỉ nói 6 thứ sai biệt. Nên biết nghĩa này.

Luận nói: Những gì là 6? 1.Cảnh sai biệt, 2.Chủng loại sai 
biệt, 3.Đối trị sai biệt, 4.Tùy dụng sai biệt, 5.Tùy dẫn sai biệt, 6.Sự 
sai biệt.

Cảnh sai biệt là do duyên pháp Đại thừa làm cảnh mà khởi. 

Giải thích: Sở duyên có 3 cảnh: 1.Duyên tất cả cảnh chân như, 
2.Duyên tất cả cảnh văn tự ngôn thuyết, 3.Duyên tất cả cảnh việc 
lợi ích chúng sinh. Ba cảnh này gọi là Đại thừa pháp. Chỉ có định 
của Bồ-tát duyên, không phỉ định cảnh của Nhị thừa nên nói là sai 
biệt. Lại có 12 thứ cảnh như Luận Trung Biên nói: 1.Sở thành lập 
cảnh. Tức 10 Ba-la-mật là do 10 thứ công đức của chân như thành 
lập. 2.Năng thành lập cảnh. Tức 10 thứ công đức của pháp giới có 
thể thành lập 10 Ba-la-mật. 3.Trì cảnh. Nghĩa là văn tuệ duyên pháp 
môn, văn tuệ có thể được cái thể của A-hàm, tức nói văn tuệ là trì. 
4.Quyết định trì cảnh. Tức tư tuệ duyên cảnh như lý như lượng, tư tuệ 
có thể phân biệt lựa chọn A-hàm và đạo lý. Đó là tuệ thành thục nên 
gọi lá quyết định trì. 5.Chứng trì cảnh. Tức cảnh của tu tuệ duyên. 
Tu tuệ với đạo lý một thể nên gọi là chứng, có thể gồm thâu văn và 
nghĩa, nên gọi là trì. 6.Thông đạt cảnh. Tức chân như được thấy ở sơ 
địa. 7.Tương tục cảnh. Tức cảnh chân như từ nhị địa trở đi duyên, 
đã thông đạt chân như truyền lưu nên gọi tương tục. cái được tương 
tục duyên này gọi là tương tục cảnh. 8.Thắng hạnh cảnh. Tức cảnh 
duyên của vô tướng, vô công dụng tâm, tức cảnh của địa thứ tám. 
9.Sinh trí cảnh. Tức cảnh duyên của địa thứ chín, đó là trí tự tại y chỉ 
chân như, được tứ vô ngại giải, có thể sinh tha trí. Lại duyên Như Lai 
pháp tạng, có thể tự sinh thế xuất thế trí. 10.Thắng cảnh. Tức cảnh 
duyên của thượng thượng phẩm. Trí này không còn có trí nào cao 
hơn, tức cảnh của địa thứ mười. Trí này lấy 10 lực làm thể. Vô biên 
trí có thể gọi là lực. Trí này đứng về 10 cảnh gọi tên là 10 lực. Mười 
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lực này có thể thành tựu 10 địa của Bồ-tát và 9 thứ chính sự của Như 
Lai, cho đến vô biên hóa thân. 11, 12 cảnh. Tức cảnh duyên của nhất 
thiết trí, nhất thiết chủng trí, tức cảnh như lý như lượng. Mười hai 
cảnh này là cảnh duyên chung của Xa-ma-tha, Tì-bát-xá-na. Tất cả 
cảnh duyên của định tuệ không ra ngoài 12 cảnh này.

Luận nói: Chúng loại sai biệt là 

Giải thích: Có 4 Tam-ma-đề. Là 500 phẩm loại cuả định nên 
gọi là chúng loại. Trong Tiểu thừa, đến tên này cũng không nghe 
thấy nói chi có thể tu tập, cho nên nói là sai biệt. Bốn thứ Tam-ma-đề 
này có thể phá 4 chướng ngại của đức tức 4 thứ sinh tử, có thể được 
4 quả của đức tức tịnh ngã lạc thường, cho nên lập4 định này làm 4 
đức đạo.

Luận nói: Đại thừa quang Tam-ma-đề,

Giải thích: Đại thừa có 3 nghĩa: một là tính, hai là tùy, ba là đắc. 
Tính tức 3 vô tính. Tùy tức gồm thâu hạnh phúc đức trí tuệ. Mười 
địa, 10 Ba-la-mật tùy thuận vô tính. Đắc tức sở đắc quả của 4 đức. 
Định này duyên 3 cái này làm cảnh, nên gọi là Đại thừa. Y chỉ định 
này được vô phân biệt trí. Do vô phân biệt trí chiếu chân như và Phật 
không khác nên gọi là quang, tức là sáng. Định này duyên chân như 
thật dễ đắc, vì có vô lượng công đức cho nên có thể phá tập khí Nhất-
xiển-đề, tức phương tiện chướng sinh tử. Đối với Đại tịnh, do phá 
chướng này nên được quả Đại tịnh.

Luận nói: Tập phúc đức vương Tam-ma-đề, 

Giải thích: Tất cả thiện pháp, trừ Bát-nhã, đều gọi là phúc đức. 
Phúc đức này có 4 phẩm. Nghĩa là phàm phu, Nhị thừa, Bồ-tát. Bồ-tát 
do định này nên đối với 4 phúc đức chưa sinh có thể sinh, chưa tăng 
trưởng có thể tăng trưởng, chưa viên mãn có thể viên mãn, nên gọi là 
tập. Đối với 3 chỗ sinh, trưởng và viên đều tự tại , nên gọi là vương. 
Do tự tại nên có thể hành thí v.v…10 độ. Hành viên mãn Bồ-đề tư 
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lương phúc đức cho nên có thể phá ngã kiến tập khí của ngoại đạo, 
tức là nhân duyên sinh tử chướng đối với đại ngã. Do phá chướng này 
nên được quả đại ngã. Lại nữa tất cả thiện pháp y chỉ chân như, chân 
như có thể tập họp tất cả thiện pháp, nên gọi chân như là tập phúc đức. 
Định này được tự tại trong chân như nên gọi là vương.

Luận nói: Hiền hộ Tam-ma-đề, 

Giải thích: Hiền có 2 nghĩa: một là hiện tiền có thể trụ trong an 
lạc, hai là có thể dẫn nhiếp các công đức. Nói hiện tiền trụ trong an 
lạc là định này có thể khiến Bồ-tát thân không bỏ hư không tính, lìa 
bỏ 3 đời nên được trụ trong an lạc. Nói dẫn nhiếp các công đức nghĩa 
là có thể dẫn nhiếp vô số lượng các định, Nhị thừa không nghe biết. 
Nhân đó mỗi một định khởi vô lượng thông tuệ. Do 2 nghĩa này cho 
nên Bồ-tát có thể lìa cái tập khí sợ sệt của Thanh Văn, tức là có hữu 
sinh tử chướng đối với đại lạc. Do phá được chướng này nên được 
quả đại lạc. Định này duyên chân như, là thể của Bồ-tát nên không lìa 
trí, có thể dẫn các định và thông tuệ, cho nên lấy định làm thể.

Luận nói: Thủ-lăng-già-ma Tam-ma-đề v.v.

 Giải thích: Định này là định của Bồ-tát địa thứ 10 và Phật hành 
trì nên được tên này. Bởi vì sao? Bồ-tát thập địa và Phật có 4 thứ đức 
vượt trội, nên gọi là Thủ-lăng: Một là không sợ sệt do được nhất thiết 
trí. Hai là không nghi vì đối với chúng sinh thanh tịnh, thấy tự thân 
không bằng. Ba là công đức kiên thật hẳng ở trong quán tâm không 
tán loạn. Bốn là có năng lực vượt trội, có thể phá vô minh trụ địa 
chướng khó phá. Người đủ 4 đức, đối với định này có thể thực hành 
có thể chứng đắc, nên gọi là Già-ma. Định này đa phần hành lợi tha, 
có thể phá trừ tập khí tự ái của Độc Giác, tức là đối với đại thường 
không có hữu sinh tử chướng. Do phá chướng này nên được quả đại 
thường. Nói “v.v…” là nói chung các định.

Luận nói: gồm thâu các thứ phẩm loại Tam-ma-đề. 
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Giải thích: Tên các thứ của 500 định đều là phẩm loại của 4 
định, tất cả đều gồm thâu trong 4 định.

Luận nói: Đối trị sai biệt là do duyên tất cả pháp làm cảnh 
chung của trí tuệ. 

Giải thích: Vô phân biệt trí duyên chân như tất cả các pháp hữu vi 
vô vi. Chung , tức là một cảnh. Trí này với cảnh không còn phân biệt. 

Luận nói: Như dùng một cây nêm làm phương tiện để lấy cây 
nêm khác ra 

Giải thích: Như người đời muốn chẻ cây, trước dùng cây nêm 
nhỏ, sau dùng cây nêm lớn. Người tu quán phá phiền não cũng vậy, 
trước dùng liệt đạo, tiếp đến dùng trung đạo, sau dùng thắng đạo.

Luận nói: là rút tất cả các chướng thô trọng ra khỏi bản  
thức vậy.

Giải thích: Trong bản thức liên tục có 3 phẩm nghiệp báo phiền 
não nhiễm trược chủng tử gọi là tập khí có thể làm chướng 4 đức. Do 
định này nên chưa diệt thì khiến diệt, đã diệt thì khiến không sinh. 
Năng đối trị, sở đối trị và kết quả đối trị được hoàn toàn không đồng 
với Nhị thừa nên nói là sai biệt.

Luận nói: Tùy dụng sai biệt là trong đời hiện tại an lạc trụ trong 
Tam-ma-đề đã lâu, có thể tùy ý thụ sinh nơi thắng xứ.

Giải thích: Bồ-tát có nhiều phương tiện điều trị tâm khiến 
thành thục, như người thợ luyện kim luyện lấy kim loại ròng. Đã 
điều trị cái tâm thành thục gọi là tùy dụng. Bởi vì sao? Do định 
này nên Bồ-tát nếu muốn thành thục Phật pháp, duyên một cảnh có 
thể như ý trụ được lâu, chưa được khiến cho được, đã được khiến 
viên mãn, đã viên mãn khiến không thoái mất. Trong đời hiện tại 
có được năng lực như vậy, đời sau nơi thụ sinh có thể làm nhiều 
lợi ích chúng sinh, và gặp Phật ra đời được nghe chính pháp, gọi 
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là thắng sinh xứ. Do định này cho nên Bồ-tát ở nơi thắng sinh xứ 
được 3 cái thủ, trụ, xả, có thể tùy ý vận dụng không hết khônng 
thoái mất. Trong Thanh Văn thừa không có định này, cho nên nói 
là sai biệt.

Luận nói: Tùy dẫn sai biệt là có thể dẫn xuất vô ngại các thứ 
thần thông trong tất cả thế giới.

Giải thích: Bồ-tát có Đại sự định. Nghĩa là đối với tất cả mọi 
sự và tất cả mọi nơi đều không có ngại. Dẫn có 2 nghĩa. Một là năng 
dẫn. Nghĩa là sức mạnh của định, hoặc tùy người, tùy cảnh, tùy sự tu 
hành, nếu người lợi căn duyên cảnh vô vi, được nhập, trụ, xuất 3 thứ 
tự tại. Hai là sở dẫn. Nghĩa là do định mà thành sự. Động địa, phóng 
quang v.v…đối với những việc như thế thắng thông tuệ không thể 
đoạt, những việc thị hiện đều như ý. Hoặc không thể chướng, nghiệp 
không thể ngăn trở, nên gọi là vô ngại dẫn. Chỉ có thể không có dụng. 
Dụng tức sự sai biệt. Chỉ Bồ-tát có định này, Nhị thừa không tu tập 
được, cho nên nói là sai biệt.

Luận nói: Do sự sai biệt là 

Giải thích: Do sự này, nên biết định của Bồ-tát với định của Nhị 
thừa có sai biệt. Sự là cái gì?

Luận nói: khiến động,

Giải thích: Như ý có thể làm rúng động 10 phương thế giới.

Luận nói: phát ra ánh sáng,

Giải thích: Có thể như ý chiếu sáng 10 phương thế giới.

Luận nói: biến khắp,

Giải thích: Ánh sáng, tiếng pháp, phân thân, như ý biến khắp 
10 phương thế giới.

Luận nói: thị hiện, 
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Giải thích: Các chúng sinh nương nhờ thông tuệ của Bồ-tát có 
thể thấy vô lượng thế giới và chư Phật Bồ-tát, tùy chỗ muốn thấy đều 
được trông tháy như ý.

Luận nói: chuyển biến,

Giải thích: Tính của tứ đại v.v…khiến đổi khác lẫn nhau.

Luận nói: đi về,

Giải thích: Trong một sát-na có thể đi qua lại vô lượng thế giới. 
Thông tuệ này tự có 3 thứ: 1.Tâm thông tuệ mau chóng, như tâm 
duyên ứng niệm liền hiện đến. 2.Tướng thân thông tuệ, như chim 
bay. 3.Biến khác thông tuệ, nghĩa là thu rút dài thành ngắn.

Luận nói: xa làm gần, 

Giải thích: Khiến xa thành gần, không có trung gian. Đây có 3 
việc là thấy nghe và làm.

Luận nói: chuyển thô thành tế, 

Giải thích: Khiến vô số thế giới nhỏ hơn vi trần, vào trong vi 
trần vi trần như cũ.

Luận nói: biến tế thành thô, 

Giải thích: Khiến một vi trần bao gồm vô số thế giới. Thế giới 
như cũ.

Luận nói: khiến tất cả sắc đều nhập vào trong thân, 

Giải thích: Tất cả hy hữu. Có nhiều thứ việc đều hiện trong thân.

Luận nói: tựa như đồng loại nhập vào trong đám đông, 

Giải thích: Như các Bồ-tát qua trời Đao-lợi, đồng với hình 
hài cách phục sức và tiếng nói như nơi đó vào trong đám đông 
hóa độ họ.

Luận nói: hoặc hiện hoặc ẩn, 
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Giải thích: Có thể ở trong không, hiện ra một, hiện ra nhiều là 
hiển hiện. Có thể ở trong có, làm cho thành không một, không nhiểu 
tướng là ẩn.

Luận nói: đủ 8 thứ tự tại 

Giải thích: Số 8 như trước nói. Lại như Phật Thế Tôn khiến ma 
vương tu hành Phật đạo sau được thành Phật v.v…cũng gọi là tự tại.

Luận nói: chống lại thần lực của người khác, 

Giải thích: Do định lực của Bồ-tát khiến thông tuệ người khác 
đều không thành tựu.

Luận nói: hoặc làm cho người khác có tài hùng biện 

Giải thích: Nếu người muốn vấn nạn một cách đột ngột, Bồ-tát 
có thể làm cho người ấy có tài biện luận.

Luận nói: và nghĩ nhớ, 

Giải thích: Nếu người tà kiến, khiến nhớ đến túc mạng, tự 
nghiệm nhân quả.

Luận nói: sự hỷ lạc, 

Giải thích: Bồ-tát hoặc vào Địa ngục, hoặc sinh vào đời đói 
kém, hoặc nơi có bệnh tật, nếu Bồ-tát thụ sự hỷ lạc thì khiến chúng 
sinh nơi đây cũng bình đẳng được sự hỷ lạc như vậy. Hoặc chỉ cho 
vui, hoặc trước khiến cho được định, hoặc chính khi nghe pháp khiến 
do sự hỷ lạc này trải qua 60 Tiểu kiếp như khoảnh khắc một sát-na.

Luận nói: hoặc phóng ra ánh sáng,

Giải thích: Để dẫn Bồ-tát phương khác đến tập hội.

Luận nói: có khả năng dẫn xuất đủ các tướng đại thông tuệ, 

Giải thích: Như Thánh thông tuệ của Thanh Văn có thể biến 
hóa một trăm lẻ một việc, còn thông tuệ của Bồ-tát biến hiện không 
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thể tính kể. Lại nữa muốn hiển thị những điều chưa nói nên trước nêu 
ra câu tổng quát như vậy.

Luận nói: có thể hướng dẫn tất cả các chính hạnh khó làm, 

Giải thích: Thành tựu việc lợi tha như trước đã nói. Dưới đây 
lại nói rõ việc tự hành trì của Bồ-tát. Định này có thể dẫn xuất chính 
hạnh của Bồ-tát. Đây là điều Nhị thừa không thể làm được.

Luận nói: có thể gồm thâu 10 thứ chính hạnh khó tu.

Giải thích: Mười thứ chính hạnh này là chủng loại của định, 
cho nên định có thể thâu nhiếp chính hạnh này.

Luận nói: Mười thứ chính hạnh khó tu ấy là những gì? Một là tự 
nhận lấy những điều khó tu, vì tự nhận thiện nguyện Bồ-đề. 

Giải thích: Nếu dựa vào người khác mà phát 10 nguyện thì 
chẳng phải khó làm, vì chưa thành lập. Bồ-tát tự mình có 3 năng lực: 
Một là có trí tuệ có thể hiểu rõ phương tiện. Hai là có từ bi có thể thâu 
nhiếp chúng sinh. Ba là có chính cần có thể thành mãn 10 nguyện. 
Ba thứ khó được này Bồ-tát có thể được. Do đủ 3 điều có thể được 
này nên không dựa vào người tự mình có thể phát nguyện. Lại nếu vì 
bản thân thụ thiện nguyện thì điều này không khó. Nếu không nhân 
duyên, chỉ vì người mà thụ mới là khó.

Luận nói: Hai là không thể tránh thoát những điều khó tu, bởi 
các khổ sinh tử không làm thoái chuyển. 

Giải thích: Tám cái khổ từ vô thủy sinh tử, và sau khi phát tâm 
sẽ trường kỳ chịu 8 khổ cũng không làm trái hạnh từ bi của Bồ-tát, 
không làm thoái lui hạnh Bồ-đề của Bồ-tát. Điều này có nói rộng 
trong Luận Địa Trì. Vì vậy nói là khó tu.

Luận nói: Ba là không làm trái những điều khó tu, do đối trị các 
chúng sinh chuyên làm ác. 
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Giải thích: Chúng sinh trong sinh tử hằng khởi ác hạnh. Bồ-tát 
không quán tội lỗi, để khiến chúng giải thoát hằng hướng về chúng 
làm các điều thiện, nên gọi là khó tu.

Luận nói: Bốn là những điều khó tu trước mắt, như kẻ thù oán 
mà vẫn phải làm tất cả những việc lợi ích cho họ. 

Giải thích: Nếu chúng sinh làm điều cực ác đối với Bồ-tát, Bồ-
tát đem ơn đức lớn báo đáp lại họ, cho nên nói là khó tu.

Luận nói: Năm là khó tu không ô nhiễm, nghĩa là Bồ-tát sinh 
trong thế gian, không bị nhiễm pháp thế gian. 

Giải thích: Bồ-tát vì yêu chúng sinh mà vào trong sinh tử. Vào 
trong sinh tử rồi không bị 8 pháp thế gian nhiễm ô. Ái mà không 
nhiễm, cho nên nói là khó tu.

Luận nói: Sáu là khó tu tín lạc, nghĩa là thực hành Đại thừa sâu 
thẳm, có thể tin và yêu thích nghĩa lý rộng sâu. 

Giải thích: Sâu thẳm, nguyên văn là vô để, tức không đáy, có 3 
nghĩa: một là giáo lý khó tư duy, hai là đạo khó thực hành, ba là quả 
khó chứng đắc. Oai đức viên mãn nên rộng lớn. Lý vi tế nên rất sâu. 
Oai đức có 3 thứ: một là như ý, hai là thanh tịnh, ba là không đổi 
khác. Lý tức là lý 3 vô tính. Tất cả đều không phải cảnh giới của địa 
dưới thấp, nên nói là khó tu.

Luận nói: Bảy là khó tu thông đạt, vì khó thông suốt được nhân 
và pháp cả hai là vô ngã. 

Giải thích: Trước ở Thập giải đã thông đạt nhân vô ngã. Nay ở 
sơ địa lại thông đạt pháp vô ngã. Hai không này lìa tính hữu vô. Nếu 
thông đạt tức đồng với pháp này, cho nên nói là khó tu.

Luận nói: Tám là khó tu tùy giác, tức đối với các kinh không 
liễu nghĩa của chư Phật Như Lai là rất sâu, có thể phán đoán đúng 
như lý. 
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Giải thích: Chính pháp Như Lai nói không ngoài 2 trường hợp 
liễu nghĩa và không liễu nghĩa. Nếu chúng sinh chỉ có tín căn chưa có 
trí căn, Như Lai vì hoàn thành tín căn cho chúng nên nói pháp không 
liễu nghĩa, như giáo lý Nhị thừa. Lại muốn hàng phục chúng sinh 
kiêu mạn nên nói pháp không liễu nghĩa. Có nói rộng trong Thập 
Thất Địa Luận. Để sinh văn tư tu tuệ nên nói kinh liễu nghĩa. Kinh 
không liễu nghĩa lời kinh bí mật, phán đoán đúng được như lý là khó, 
nên nói là khó tu.

Luận nói: Chín là khó tu vì không lìa bỏ mà không nhiễm, tức 
không bỏ sinh tử mà không bị sinh tử làm nhiễm ô. 

Giải thích: Vì từ bi không bỏ sinh tử. Do Bát-nhã nên không bị 
nhiễm ô. Đối với sinh tử Niết-bàn khong chấp trước cũng không an 
trụ, nên nói là khó tu.

Luận nói: Mười là khó tu gia hành, như chư Phật Như Lai 
giải thoát tất cả chướng, trụ trong chỗ không dụng công, có thể 
làm việc lợi ích tất cả chúng sinh, gia công tu hành cho đến tận 
cùng sinh tử

Giải thích: Hiển thị đầy đủ 3 thân nên nói là chư Phật Như 
Lai. Nói tất cả chướng tức 3 chướng, 4 chướng, 30 chướng v.v…
Pháp thân đã được vô cấu thanh tịnh nên trụ trong giải thoát tất cả 
chướng. Pháp thân thường trụ trong giải thoát. Sau khi tận cùng 
sinh tử, y vào pháp thân khởi ứng thân, tất cả chính sự tự nhiên 
hằng diễn ra mà không phải dụng công. Y ứng thân khởi hóa thân, 
làm tất cả việc lợi ích chúng sinh, tùy căn tính khiến gieo giống 
lành cho đến được giải thoát.

Luận nói: vui tu gia hành này.

Giải thích: Vui, nguyên văn là lạc, chữ lạc được giải thích là 
muốn được. Khởi chính cần là tu. Hằng tu, cung kính tu là gia hành, 
vì vậy nói là khó tu.
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Luận nói: Trong khó tu tùy giác có nói chư Phật Như Lai nói 
kinh không liễu nghĩa. Ý ấy như thế nào?

Nghĩa là Bồ-tát phải tùy theo lý, quán sát mà hiểu. 

Giải thích: Trong 10 khó tu, 9 nghĩa dễ giải nên không giải 
thích lại. Cái thứ 8 khó giải, Bồ-tát phải tùy theo giác sát, cho nên 
phải hiển thị lại tướng của nó.

Luận nói: Như kinh nói: Thế nào là Bồ-tát không tốn một vật, 
không thí cho một người?

Là nếu Bồ-tát thực hành tốt việc bố thí vô lượng vô số, trong 
mười phương thế giới hạnh tu bố thí liên tục sinh khởi.

Giải thích: Bồ-tát xả tự ái, thâu nhiếp tất cả chúng sinh làm tự 
thể, tất cả hành đạo, tất cả tài vật đều thuộc chúng sinh nên của cải 
không phải sở hữu của mình, sử dụng không phải người khác. Của 
cải kia, người sử dụng kia đâu có liên quan gì đến ta. Nếu vận dụng 
tâm được như vậy, tức có thể hành thí tốt. Lại nữa Bồ-tát xả tự ái, 
thâu nhiếp tất cả chúng sinh làm tự thể thì tất cả chúng sinh hành thí 
tức Bồ-tát hành thí, nên Bồ-tát khởi tâm tùy hỷ, được vô lượng phúc 
do bố thí. Như vậy cũng là không tổn hao một vật, không thí cho một 
người. Đó gọi là hành thí tốt.

Luận nói: Thế nào là Bồ-tát thích làm việc bố thí?

Là nếu Bồ-tát không thích làm tất cả bố thí.

Giải thích: Nếu Bồ-tát không thích hành Tùy chí v.v…8 nghĩa thí 
đến chỉ thích hành Bồ-tát tịnh tâm thí. Lại nữa nếu Bồ-tát không thích 
Tam luân thí theo kiểu chấp trước của thế gian, thích hành không chấp 
trước Tam luân thí. Lại nữa chấp trước gọi là thích. Nếu Bồ-tát chấp 
trước vào thí nhân hay chấp trước vào thí quả thì gọi là thích hành thí, 
nguyên văn gọi là lạc hành thí. Nếu Bồ-tát không chấp trước vào hành 
thí thì gọi là không thích hành thí, nguyên văn gọi là bất lạc hành thí.
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Luận nói: Thế nào là Bồ-tát hành tâm tín thí?

Là nếu Bồ-tát không hành tín tâm chư Phật Như Lai.

Giải thích: Bởi Bồ-tát tự chứng thí nên hành thí. Không phải do 
tin người kia mà hành thí. Cái tin trước là có tín căn nên thành tín, cái 
tin sau không có tín căn nên không thành tín.

Luận nói: Thế nào là Bồ-tát phát hạnh bố thí?

Là nếu Bồ-tát đối với việc bố thí bản thân không mưu tính.

Giải thích: Nếu Bồ-tát tự tính có thể hành thí không có các chướng 
như tham tiếc đố kị v.v. bản thân không có mưu tính rồi mới hành thí.

Luận nói: Thế nào là Bồ-tát hằng vui vẻ tự tại trong việc bố thí?

Là nếu Bồ-tát không có thời gian lúc nào là lúc bố thí.

Giải thích: Bồ-tát bố thí không ấn định thời gian là lúc nào, 
không theo một thứ mà bố thí.

Luận nói: Thế nào là Bồ-tát có thể làm việc đại bố thí?

Là nếu Bồ-tát đối với bố thí lìa tưởng Sa-la.

Giải thích: Sa-la có 2 nghĩa: một là trinh thật, hai là tán loạn. 
Trinh thật là lời nói thẳng. Tán loạn là mật ngữ. Nếu lấy lời nói thẳng 
lìa trinh thật thì trái với đại thí. Nếu thủ mật ngữ lìa tán loạn thì phù 
hợp với đại thí. Nếu lìa dục 3 cõi khi hành thí gọi là đại thí. Bởi vì 
sao? Bồ-tát lìa dục hành thí thì phàm phu đầy đủ trói buộc hành thí 
gấp trăm ngàn vạn lần cũng không bì kịp. Nếu thí và định trở ngại 
nhau không gọi là đại thí. Bởi không trở ngị nhau nên được gọi là đại.

Luận nói: Thế nào là Bồ-tát thanh tịnh đối với bố thí?

Là nếu Bồ-tát tham tiếc Uất-ba-đề.

Giải thích: Uất-ba-đề có 2 nghĩa: một là sinh khởi, hai là nhổ 
gốc bỏ thân. Sinh khởi là trực ngữ. Nhổ gốc bỏ thân là mật ngữ. Nếu 
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thủ trực ngữ sinh khởi tham tiếc thì trái với thanh tịnh thí. Nếu thủ 
mật ngữ nhổ gốc bỏ tham tiếc thì phù hợp với thanh tịnh thí. Nhổ gốc 
là trừ thân kiến. Thân kiến là gốc rễ của tham tiếc. Bỏ thân là trừ cái 
thể của tham tiếc. Do Bồ-tát có thể đoạn thân kiến diệt tham tiếc nên 
thanh tịnh đối với thí.

Luận nói: Thế nào là Bồ-tát có thể trụ nơi bố thí?

Là nếu Bồ-tát không trụ cứu cánh sau cùng.

Giải thích: Cứu cánh sau cùng có 2 nghĩa: Một là thí có bắt đầu, 
giữa và sau, lấy tối hậu làm cứu cánh sau cùng. Nếu y theo nghĩa 
này là không trụ ở phần sau cùng của thí, lẽ nào nói được là trụ nơi 
thí, thế là mâu thuẫn. Hai là nếu hữu dư Niết-bàn gọi là cứu cánh thì 
vô dư Niết-bàn gọi là cứu cánh sau cùng. Nếu Thanh Văn trụ vô dư 
Niết-bàn, không khởi tâm trở lại, không làm việc lợi ích chúng sinh 
thì không thể trụ nơi thí. Bồ-tát y vào Đại bikhông như Thanh Văn 
trụ vô dư Niết-bàn, nên hằng khởi Lục độ không có tận cùng. Nếu y 
theo nghĩa này thì phù hợp với nghĩa trụ thí.

Luận nói: Thế nào là Bồ-tát tự tại đối với bố thí?

Là nếu Bồ-tát không được tự tại đối với bố thí.

Giải thích: Nếu Bồ-tát không được thí chướng tự tại, tức là 
Bồ-tát đối với thí được tự tại. Xưa ở địa vị phàm phu, không có đạo 
đối trị kiến tu 2 hoặc, muốn khởi là khởi nên được tự tại. Nay nhập 
Thánh vị, vì đạo đối trị nên Bồ-tát đối với hoặc không được tự tại, 
đối với thí thì được tự tại.

Luận nói: Thế nào là Bồ-tát vô tận đối với thí?

Là nếu Bồ-tát không trụ trong vô tận. 

Giải thích: Vô dư Niết-bàn gọi là vô tận. Bồ-tát không như 
Thanh Văn nhập trong vô tận không làm lợi tha. Cho nên Bồ-tát vô 
tận đối với thí.
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Luận nói: Như Thí Kinh nói. Đối với giới cho đến Bát-nhã 
đúng lý nên biết như vậy.

Giải thích: Như Thí Kinh nói thí có bất liễu nghĩa ngữ, nói các 
độ cũng có bất liễu nghĩa ngữ, đều phải như lý phân biệt phán đoán 
để hiểu.

Luận nói: Lại có kinh nói: Thế nào là Bồ-tát hành sát sinh?

Là nếu Bồ-tát có thân mạng, chúng sinh đoạn dứt sự tương 
tục ấy.

Giải thích: Nếu có mạng thì biết có nghiệp. Nếu có nghiệp thì 
biết có hoặc. Do 3 cái này lục đạo tứ sinh tương tục không dứt. 
Nếu Bồ-tát tùy theo căn tính chúng sinh nói 3 thừa Thánh đạo khiến 
chúng tu hành đoạn 3 pháp này, được quả vô dư Niết-bàn không còn 
tương tục, tức là đoạn mạng, nên gọi là sát sinh.

Luận nói: Thế nào là Bồ-tát đoạt lấy, không phải được người cho.

Là nếu Bồ-tát tự đoạt lấy, không phải người khác và chúng sinh.

Giải thích: Bồ-tát dùng Đại binhiếp hóa tất cả chúng sinh 
làm quyến thuộc, khiến lìa sinh tử hiểm nạn mà không phải do cha 
mẹ hay chủ nhân cho. Vì vậy nói đoạt chứ không phải do người 
khác cho.

Luận nói: Thế nào là Bồ-tát hành tà dâm?

Là nếu Bồ-tát khởi ý tà đối với dục trần v.v…

Giải thích: Ba nghiệp của Bồ-tát tương phản với dâm dục. Ý 
biết nó là hư vọng không thật, là nguồn gốc các ác. Miệng nói nhưng 
thân không làm cũng là tương phản. Tức khởi tà ý đối với dục trần 
v.v… nên gọi là hành tà dâm.

Luận nói: Thế nào là Bồ-tát có thể nói vọng ngữ?

Là nếu Bồ-tát là vọng thì có thể nói là vọng.
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Giải thích: Tất cả pháp đều là hư vọng. Bồ-tát đúng như hư 
vọng mà nói, cho nên nói là có thể nói vọng ngữ.

Luận nói: Thế nào là Bồ-tát nói hai lưỡi?

Là nếu Bồ-tát thường trụ nơi không tịch cùng cực.

Giải thích: Nói 2 lưỡi tức nói đâm thọc khiến kia và đây bất 
hòa. Bồ-tát tư duy không, nói không, khiến mình và người không 
thấy có đây kia huống chi là hòa hợp, cho nên nói là hai lưỡi.

Luận nói: Thế nào là Bồ-tát có thể trụ Ba-lưu-sư?

Là nếu Bồ-tát trụ sở tri bỉ ngạn.

Giải thích: Nếu y vào trực ngữ Ba-lưu-sư là thuộc danh mục ác 
khẩu. Người trụ trong ác khẩu thì không gần gũi người khác. Bồ-tát 
trụ nơi sở tri bỉ ngạn, tức lý 3 vô tính, cũng không được chúng sinh 
gần gũi. Lý này không phải lý phàm phu Nhị thừa thực hành, nên nói 
là có thể trụ ác khẩu. Nếu y vào mật ngữ, Ba-lưu-sư thuộc bỉ ngạn 
trụ. Tức lấy mật ngữ hiển thị trực ngữ.

Luận nói: Thế nào là Bồ-tát có thể nói lời không tương ưng?

Là nếu Bồ-tát có thể phân phá các pháp, tùy loại giải thích.

Giải thích: Bồ-tát có thể phân phá các pháp, tức là căn trần thức 
đều vô sở hữu. Cái vô sở hữu này không nhất định là không, cũng 
không nhất định là có. Hữu vô đều bất khả đắc, cho nên có thể nói 
lời không tương ưng.

Luận nói: Thế nào là Bồ-tát hành A-tì-trì-ha-lâu?

Là nếu Bồ-tát thường thường khiến tự thân được các định 
vô thượng.

Giải thích: Nếu y vào trực ngữ, A-tì-trì-ha-lâu thuộc tham dục. 
Người hành tham dục ắt yêu thích ngoại trần. Bồ-tát hằng muốn 
khiến tự thân được định cao tột, nên gọi là hành tham dục. Lại nếu y 
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vào mật ngữ A-tì-trì-ha-lâu thuộc danh mục thường được định, tức 
dùng mật ngữ hiển thị trực ngữ.

Luận nói: Thế nào là Bồ-tát khởi tâm ganh ghét làm hại?

Là Bồ-tát đối với tâm địa mình và người có thể làm hư hại 
các hoặc.

Giải thích: Giận dữ lấy ganh ghét hại người làm tướng. Bồ-tát 
khởi ý muốn đoạn diệt tất cả phiền não của mình và người, nên khởi 
tâm ghét và làm hại.

Luận nói: Thế nào là Bồ-tát khởi tà kiến?

Là nếu Bồ-tát như lý quán sát khắp các nơi hành tà tính.

Giải thích: Đại thừa lấy sự có phân biệt làm tà tính. Tính phân 
biệt biến khắp trong tính y tha, tức là tà tính. Nếu lìa phân biệt gọi là 
chân tính nhân pháp không. Tiểu thừa lấy thân kiến làm tà tính. Do 
thân kiến này sinh các hoặc, nên nếu lìa thân kiến thì tất cả tà chấp 
không khởi được, được chân tính nhân không. Bồ-tát có khả năng 
như lý quán sát tà tính này thấy kia là tà nên gọi là khởi tà kiến.

Luận nói: Lại có kinh nói: Phật pháp rất sâu.

Giải thích: Trước nói rõ Lục độ, sau hiển thị Thập ác. Dưới đây 
nói về đạo và đạo quả, cho nên nói là rất sâu.

Luận nói: Rất sâu như thế nào?

Trong luận này tự phân biệt rộng:

-Tất cả Phật pháp, thường trú là tính, vì pháp thân thường trú.

Giải thích: Chư Phật pháp thân thường trú. Tất cả Phật pháp đều 
y vào pháp thân, lấy pháp thân làm trên hết, nên pháp thân thường trú 
là tính của tất cả Phật pháp.

Luận nói: -Tất cả Phật pháp đều đoạn là tính, vì tất cả chướng 
đều đoạn hết.
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Giải thích: Mỗi mỗi Phật pháp đều không có hoặc chướng và trí 
chướng, cho nên chướng đoạn hết là tính tất cả Phật pháp. Phiền não 
hiện tại diệt là đoạn, phiền não vị lai không sinh là hết là tận cùng. 
Tức là tận cùng trí vô sinh.

Luận nói: -Tất cả Phật pháp, sinh khởi là tính, vì hóa thân hằng 
sinh khởi.

Giải thích: Do bản nguyện Đại bisinh khởi hóa thân. Tương tục 
vô tận nên hóa thân sinh khởi. Là tính của tất cả Phật pháp.

Luận nói: -Tất cả Phật pháp, năng đắc là tính, vì năng đắc cùng 
hành với đối trị 8 vạn 4 ngàn phiền não của chúng sinh.

Giải thích: Tất cả Phật pháp lấy vô sở đắc làm tính. Đó là chính 
thuyết. Do 3 vô tính, không thể nói cố định là hữu vô. Cho nên tuy 
lấy vô đắc làm tính, cũng có nghĩa năng đắc. Nếu tách rời Phật pháp, 
không thể hiểu được những hoặc phải đối trị, không thể an lập được 
đạo năng đối trị.

Luận nói: -Tất cả Phật pháp, hữu dục là tính, vì yêu thương 
chúng sinh có ý muốn thâu nhiếp khiến thành tự thể.

-Tất cả Phật pháp, có sân là tính.

-Tất cả Phật pháp, có si là tính.

-Tất cả Phật pháp, phàm phu pháp là tính.

Giải thích: Đây có 2 nghĩa: Một là Bồ-tát thâu nhiếp tất cả 
chúng sinh hữu dục làm tự thể, vì tất cả Phật pháp đều y vào tự thể. 
Hai là Đại bilà ái, ái tức là dục. Bồ-tát dùng Đại bithâu nhiếp tất cả 
chúng sinh, y vào Đại bisinh hạnh phúc đức trí tuệ, cho nên sân si và 
phàm phu pháp cũng vậy.

Luận nói: -Tất cả Phật pháp, không nhiễm trước là tính, vì thành 
tựu chân như, tất cả chướng không thể nhiễm.
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Giải thích: Đạo hậu chân như đoạn tất cả chướng. Tất cả là vô 
cấu thanh tịnh nên gọi là thành tựu. Tất cả chướng không thể nhiễm 
vì tất cả Phật pháp lấy chân như này làm thể.

Luận nói: -Tất cả Phật pháp, không thể nhiễm trước. Chư Phật 
xuất hiện ra đời, chẳng có pháp thế gian nào có thể nhiễm. 

Giải thích: Trước nói rõ cảnh chân như. Đây là nói trí chân như. 
Chư Phật Bồ-tát lấy trí chân như làm thể, tức là ứng thân. Cái thể này 
là duy thức chân như hiển hiện, không phải do căn trần khởi, không 
phải 8 thứ thế pháp và do thế pháp khởi dục, sân v.v…các hoặc có thể 
nhiễm trước. Bởi vì sao? Vì đó là những thứ bị cái thể chân như đối 
trị. Tu đắc trí vô phân biệt thành tựu gọi là chư Phật xuất hiện ở đời.

Luận nói: Vì vậy nói Phật pháp là rất sâu. 

Giải thích: Câu này kết thúc ý trước. Cho thấy khó tư duy, khó 
thực hành, khó chứng đắc. Đủ 3 nghĩa nên nói là rất sâu.

Luận nói: Vì tu hành Ba-la-mật. Vì thành thục chúng sinh. Vì 
thanh tịnh cõi Phật. Vì dẫn khởi và thâu giữ tất cả Phật pháp. Nên 
biết nghiệp sai biệt Tam-ma-đề của Bồ-tát.

Giải thích: Trong luận này nói rõ Tam-ma-đề của Bồ-tát, không 
nói sai biệt gì khác, chỉ nói chung về nghiệp sai biệt. Các Bồ-tát tu 
định có tổng quát có riêng biệt. Tổng quát có 4, riêng biệt có 500. 
Bốn đây là nghiệp chung của các định. Bởi vì sao? Chư Bồ-tát tu 
được định rồi, y vào định này tu hành Thập độ, y vào định này thành 
thục chúng sinh. Làm sao thành thục chúng sinh? Y vào định này 
khởi thông tuệ, dẫn khiến nhập chính định vị. Lại y vào định lực này 
thanh tịnh cõi Phật. Bởi vì sao? Do tâm tự tại như ý có thể thành Tịnh 
độ vàng báu v.v…Lại y vào định này hiện tại đượ an lạc trụ, có thể 
dẫn nhiếp thành thục tất cả Phật pháp. Bốn việc này là tất cả nghiệp 
chung và sai biệt của định, nên biết như vậy.
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QUYỂN 12

Y tuệ học thắng tướng 8

Luận nói: Như vậy là đã nói về y định học sai biệt.

Thế nào là nên biết về y tuệ học sai biệt?

Giải thích: Định của Bồ-tát và định của Nhị thừa đã có sai biệt. 
Định là y chỉ của tuệ. Tuệ y vào định được thành. Tuệ của Bồ-tát với 
tuệ của Nhị thừa cũng phải có sai khác.Làm sao biết được? Lấy pháp 
gì y tuệ học? Vô phân biệt trí y tuệ học là vô phân biệt trí sai biệt. 
Nên biết tức là y tuệ học sai biệt. Vô phân biệt trí này có 3 thứ: Một 
là gia hành vô phân biệt trí. Nghĩa là tầm tư v.v… các trí, tức là nhân 
của đạo. Hai là vô phân biệt trí, tức chính thể của đạo. Ba là vô phân 
biệt hậu trí, tức trí sau khi xuất quán, nghĩa là đạo quả. Ba trí này đều 
y vào thể của tuệ học. Tầm tư trí y vào tuệ học là người tu quán y vào 
đương lai vô phân biệt trí nên tu phương tiện trí. Do cầu quả vị lai vô 
phân biệt trí nên hiện đời này được thành phương tiện. Vì năng y này 
nên gọi là y tuệ học. Lại phương tiện trí này có thể dẫn đến đương lai 
vô phân biệt trí. Vô phân biệt trí khởi ắt y vào phương tiện này được 
thành. Vì sở y này nên gọi là y tuệ học. Nói chính thể của đạo nghĩa 
là y nội khởi trí tại quán. Lìa tán động nên gọi là nội. Trí này y vào 
quán khởi nên gọi là y tuệ học. Lại có tự thể là nội. Nhân đã tạ diệt, 
quả chưa khởi, đạo thể tự tương tục, tức nói tự thể là nội. Y tự thể 
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khởi nên gọi là y tuệ học. Nói trí sau khi xuất quán là y tuệ học, tức 
y vô phân biệt trí thành trí này gọi là y tuệ học. Bởi vì sao? Khi nhập 
quán, sau khi duyên cảnh được trí là duyên đây sinh. 

Trong 3 trí, nên thành lập trí nào? 

Nên chỉ thành lập vô phân biệt trí. Nếu thành lập trí này tức 
thành lập bao nhiêu trí khác. Nếu thành lập trí trước thì chỉ hiển thị 
nghĩa của nhân mà không hiển thị nghĩa của quả. Tự tính v.v… 19 
nghĩa sai biệt cũng không thành. Nếu thành lập trí sau thì chỉ hiển 
thị nghĩa của quả mà nhân không hiển thị. Tự tính v.v…19 nghĩa sai 
biệt cũng không thành. Bởi vì sao? Trí này lấy trí tầm tư làm nhân. 
Trí này là quả của tris tầm tư. Tria này là nhân của trí sau. Trí sau là 
quả của trí này. Bởi trí này thành lập, trí trước trí sau đều được thành 
lập. Vì vậy chỉ nên thành lập trí này. Trong khi thành lập, trước nên 
nói tự tính của vô phân biệt trí. Tự tính tức thể tướng.

Luận nói: Là do tự tính của trí vô phân biệt, như y chỉ tướng 
mạo cảnh giới duyên khởi, lập cứu nạn, nhiếp trì, trợ bạn, quả báo, 
đẳng lưu, xuất ly, cứu cánh, hành thiện, gia hành, công đức trí vô 
phân biệt, trí hậu đắc, gia hành không sai biệt, trí vô phân biệt hậu 
đắc, thí dụ, uy đức, không công dụng, tác sự, nghĩa sâu xa. Vì vậy 
phải biết y tuệ học sai biệt.

Do y tuệ học sai biệt, phải biết trí vô phân biệt sai biệt. 

Giải thích: Nghĩa là do tự tính của trí vô phân biệt, nên phải biết 
y tuệ học sai biệt. Do y tuệ học sai biệt nên phải biết trí vô phân biệt 
sai biệt. Nếu nói theo thứ tự thì có 19 nghĩa phải nói. Nay vì đại lược 
nên lấy một do trí vô phân biệtnêu lên trước. Tiếp theo liệt kê ra 19 
nghĩa rồi sau nói chung phải biết y tuệ học sai biệt.. Do y tuệ học sai 
biệt nên phải biết trí vô phân biệt sai biệt. Lấy 19 nghĩa thành lập trí 
vô phân biệt. Trí này là thể của tuệ học. Tuệ học sai biệt tức là trí sai 
biệt này. Phải biết như vậy. 
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Tự tính của trí vô phân biệt như thế nào? 

Luận nói: Tự tính của trí vô phân biệt là phải biết lìa 5 thứ tướng. 

Giải thích: Nếu lìa hết 5 tướng tức là trí vô phân biệt. Nếu 
không lìa đủ 5 tướng không phải trí vô phân biệt.

Luận nói: Năm tướng là: 1.Lìa phi tư duy, 2.Lìa chỗ phi giác 
quán, 3.Lìa diệt tưởng thụ định vắng lặng, 4. Lìa tự tính của sắc, 
5.Trong nghĩa chân thật, lìa phân biệt khác. 

Giải thích: Trí này nếu do lìa tư duy mà được trí vô phân biệt 
thì ngủ mê hay cuồng say đều là lìa tư duy cũng được trí vô phân 
biệt? Nếu do quá giác quán cũng gọi là trí vô phân biệt? Từ định 
thứ hai trở lên quá giác quán phải được trí vô phân biệt? Nếu theo 
2 nghĩa này thì phàm phu cũng phải được trí vô phân biệt. Ở đây 
thì có thể lìa tâm và tâm pháp nên nói là trí vô phân biệt. Nghĩa là 
tưởng thụ diệt định v.v…nếu người ở trong địa vị này được trí vô 
phân biệt thế là không thành trí. Bởi vì sao? Ở trong địa vị diệt định 
v.v…không tâm và tâm pháp cho nên nếu nói như tự tính của sắc, 
tự tính của trí cũng như vậy. Nếu sắc đần độn không biết thì trí này 
cũng phải đần độn không biết. Nếu nơi nghĩa chân thật, do đã phân 
biệt hiển hiện thì phân biệt này phải thành trí vô phân biệt. Bởi vì 
sao? Cái phân biệt này có thể phân biệt nghĩa chân thật. nghĩa là 
nghĩa này chân thật. 

Luận nói: Đó là 5 tướng tách rời khỏi trí. Phải biết đó là trí vô 
phân biệt. 

Giải thích: Nếu trí lìa 5 tướng, duyên nghĩa chân thật khởi. Nếu 
không phân biệt khác nghĩa chân thật, nghĩa là pháp chân thật này chỉ 
duyên nghĩa chân thật. Như nhãn thức không lấy phân biệt làm tính. 
Đó gọi là trí tướng vô phân biệt.

Luận nói: Những điều nói đây là tính của trí vô phân biệt. Cho 
nên có bài kệ như sau:
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Giải thích: Ở trong y tuệ học này, như trước nói 19 nghĩa hiển 
thị trí tính vô phân biệt. Lại nói kệ thành lập nghĩa này. 

Kệ này muốn nói rõ điều gì? Muốn nói rõ sự vượt trội nhất của 
trí vô phân biệt, đứng đầu trong các hạnh tu.

Luận nói:

Tự tính các Bồ-tát,
Tách rời năm thứ tướng.
Tính trí vô phân biệt,
Chân như vô phân biệt.

Giải thích: Bồ-tát lấy trí vô phân biệt làm thể. Tria vô phân biệt 
với Bồ-tát không khác. Tự tính trí vô phân biệt tức tự tính của Bồ-tát. 
Trí vô phân biệt lìa 5 tướng, tức là Bồ-tát lìa 5 tướng. Do ở chân không 
có phân biệt nên lìa 5 tướng được tên là vô phân biệt. Chúng sinh là 
giả danh. Pháp là thật hữu. Nếu lìa trí này không có pháp nào khác 
được gọi là Bồ-tát. Tận vô sinh trí là Bồ-đề. Chúng sinh này lấy Bồ-đề 
làm thể. Bồ-đề tức là trí vô phân biệt. Trí vô phân biệt tức là Bồ-tát. 
Muốn hiển thị trí vô phân biệt tức là Bồ-tát cho nên nói tự tính Bồ-tát 
lìa 5 tướng, không nói trí vô phân biệt hậu đắc. Như thế là đã nói tự 
tính của Bồ-tát rồi. Do y chỉ này tính được sinh. Nay sẽ nói y chỉ này. 
Trước nói trí này gọi là vô phân biệt. Trí này là y chỉ tâm sinh hay 
không y chỉ tâm sinh? Nếu y chỉ tâm sinh, có thể tư duy nên gọi là tâm. 
Tư duy tức là phân biệt. Trí này nếu y phân biệt sinh thì không gọi 
là vô phân biệt. Nếu không y chỉ tâm sinh thì đồng với sắc v.v…các 
pháp, lại không nên gọi là trí. Muốn nói rõ 2 lỗi này nên nói kệ trở lại.

Luận nói:

Y chỉ các Bồ-tát,
Phi tâm, phi phi tâm.
Là trí vô phân biệt.
Chẳng thuộc loại tư lường.
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Giải thích: Trí này không lấy tâm làm y chỉ, bởi trí này không 
phải nghĩa tư duy, cũng không lấy phi tâm làm y chỉ, bởi lấy tâm tật 
lợi loại tương tục làm y chỉ. Tật lợi loại là chủng tính của tâm. Đã lấy 
đây làm y chỉ nên không thể nói phi tâm là y chỉ. Để rõ nhân duyên 
sinh khởi trí này nên nói kệ trở lại.

Luận nói:

Nhân duyên các Bồ-tát,
Có nói văn huân tập,
Là trí vô phân biệt.
Như lý chính tư duy.

Giải thích: Trong 4 duyên trừ 3 duyên, chỉ lấy nhân duyên. 
Nhân duyên có tướng như thế nào? Nếu nhân và quả đồng loại họi 
là nhân duyên. Ví như thiện tâm trước làm nhân cho thiện tâm sau. 
Theo người khác nghe được pháp âm khởi nhân văn huân tập. Huân 
tập này sau sinh chính tư duy. Chính tư duy này là do từ nghe chính 
thuyết của người khác mà khởi nên kệ nói “Có nói “. Nhân duyên của 
trí này lấy văn huân tập và chính tư duy làm thể. Do nhân duyên này, 
nhân của trí vô phân biệt chưa sinh thì khiến cho sinh, đã sinh thì thì 
khiến trụ vững. Nếu không có huân tập này, trí vô phân biệt không 
sinh được, nên nói đây là nhân duyên. Trí này do văn huân tập khởi. 

Duyên pháp gì làm cảnh?

Luận nói: 

Cảnh giới các Bồ-tát,
Pháp tính không thể nói.
Là trí vô phân biệt.
Hai vô ngã chân như.

Giải thích: Kệ trước nói nhân duyên của Bồ-tát. Kệ này nói 
duyên duyên của Bồ-tát. Cảnh giới tức là duyên duyên.
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Duyên duyên có tướng như thế nào? 

Như pháp duyên đây sinh, giống như người gầy yếu nhân cây 
gậy mà đứng dậy được. Nếu quán pháp này, pháp kia được sinh 
thì đây là duyên của kia. Như 5 trần sinh 5 thức. Cảnh này có 2 
nghĩa: một là y chỉ duyên duyên, hai là tỷ đạc duyên duyên. Như 
người y chỉ vào tướng vô thường của tâm, so sánh lường đạc các 
pháp như sắc v.v… đều là vô thường. Không thể nói pháp tính là 
duyên duyên của Bồ-tát. Tất cả pháp do tính phân biệt không thể 
nói. Bởi vì sao? Do các pháp không có tự thể, do tâm phân biệt 
hiển hiện nên tất cả pháp không thể nói là có, cũng không thể nói 
là không. Nó hiển hiện như thế chứ không phải nó có như thế, cho 
nên không thể nói là có. Nó không có như thế nhưng không phải là 
không, vì là hiển hiện nên không thể nói là không. Nếu biết pháp 
sở duyên không có như thế, cho nên là phân biệt cái tướng vô thể. 
Phân biệt cái tướng vô thể này là có hay là không? Nếu không có 
cái thể vô thể, như vậy tức là có. Nếu có cái vô thể, thì không thể 
nói là không. Do nghĩa này nên pháp tính, chân tục đều không thể 
nói có không. Pháp tính lấy chân như 2 vô ngã làm thể. Do phân 
biệt tính nên tính y tha không nhân không pháp gọi là 2 vô ngã. Để 
lìa bỏ đoạn trừ kiến chấp vô ngã không phải không này, nên nói là 
chân như. Chân như này là cảnh của Bồ-tát. Bởi vì sao? Bởi trí vô 
phân biệt này nếu khởi ắt phải duyên cảnh này khởi cho nên trí này 
duyên không thể nói là chân như khởi.

Tướng mạo của thủ cảnh như thế nào?

Luận nói: 

Tướng mạo các Bồ-tát,
Ở trong cảnh chân như,
Là trí vô phân biệt.
Không tướng, không sai biệt.
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Giải thích: Trí này trong cảnh chân như, bình đẳng bình đẳng 
sinh, không khác không tướng là tướng, tức là tướng của nó. Ví như 
nhãn thức thủ sắc, như hiển hiện các tướng màu xanh v.v…không 
khác các sắc màu xanh v.v…Trí này với cảnh chân như cũng vậy. 
Lại không đồng nhãn thức với sắc. Sắc là vô thể có sắc. Nhãn thức 
là hữu thể vô sắc. Tria này tương xứng với cảnh chân như, không thể 
nói là khác. 

Nếu tất cả pháp không thể nói là tính, thì pháp nào là sở phân biệt?

Luận nói: 

Tương ưng nghĩa tự tính,
Sở phân biệt, chẳng khác.

Giải thích: Tất cả mọi ngôn thuyết đều có 3 thứ tương ưng: 
nghĩa là số tập, tương tục và thứ tự. Ba cái này không lìa nhau nên 
gọi là tương ưng. Lại 3 pháp hòa hợp thành nghĩa nên gọi là tương 
ưng. Tương ưng này là nghĩa của tự tính. Nghĩa này tức là sở phân 
biệt. Nếu lìa nghĩa này không có nghĩa nào khác. Vì vậy tất cả pháp 
không thể dùng ngôn thuyết.

Làm sao biết lìa tính này không có nghĩa nào khác? 

Để thành lập nghĩa này nên

Luận nói: 

Chữ chữ tiếp nối nhau,
Làm thành nghĩa tương ưng.

Giải thích: Chữ chữ kết nối nhau tức tương ưng thứ nhất. Do 
tương ưng này tức đủ 2 tương ưng khác. Ba tương ưng này nên được 
đủ nghĩa. Do tương ưng nên nói nghĩa này được thành. Ví như nhãn 
căn v.v…trong ngôn từ tương tục, chúng sinh chấp cho là nghĩa cho 
nên nói là tương ưng. Nghĩa này là sở phân biệt. Vì vậy sở phân biệt 
chỉ có ngôn thuyết. Nghĩa cũng chỉ có ngôn thuyết. 
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Nếu tất cả pháp không thể dùng ngôn thuyết thì nghĩa này làm 
sao thành?

Luận nói: 

Trí tuệ ly ngôn thuyết,
Không khởi nơi sở tri.

Giải thích: Nếu người chưa hiểu rõ mới nói. Ở cảnh sở ngôn, 
tức cảnh được nói ra, trí tuệ không sinh, nếu ông nói trong ngôn 
thuyết cái được nói ra sinh trí tuệ, nghĩa này không phải vậy. Bởi 
vì sao? 

Luận nói:

Không giống như ngôn thuyết,
Tất cả không thể nói.

Giải thích: Ngôn thuyết này không giống với cái được nói vì 
tướng mạo khác nhau. Ngôn tướng khác, sở ngôn tướng khác. Cho 
nên tất cả ngôn từ và những gì được nói ra đều là không thể nói. 

Pháp gì là pháp được trí vô phân biệt nhiếp trì?

Luận nói:

Nhiếp trì của Bồ-tát,
Là trí vô phân biệt.
Hành trì hậu đắc này,
Làm sinh trưởng cứu cánh.

Giải thích: Là hậu sở đắc trí của trí vô phân biệt có thể được 2 
hạnh phúc tuệ của Bồ-tát. Hai hạnh y chỉ trí này được sinh trưởng 
nối nhau cho đến cứu cánh. Cho nên vô phân biệt hậu trí có thể sinh 
trưởng chính hạnh của Bồ-tát. Vô phân biệt hậu trí là năng nhiếp trì. 
Bồ-tát là sở nhiếp trì. 

Pháp gì là trợ bạn của trí vô phân biệt?
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Luận nói:

Trợ bạn của Bồ-tát,
Là nói 2 thứ đạo.
Là trí vô phân biệt.
Của 5 Ba-la-mật.

Giải thích: Bạn loại lấy tương trợ làm tướng. Tương trợ cùng 
làm thành một việc nên gọi là tương trợ. Một việc là quả Bồ-đề. Hai 
thứ đạo là trợ bạn của Bồ-tát. Đó là tư lương đạo và y chỉ đạo. Thí 
v.v…4 Ba-la-mật là tư lương đạo. Định Ba-la-mật là y chỉ đạo. Bởi vì 
sao? Từ 4 Ba-la-mật sinh ra thiện pháp. Thiện pháp này sinh Bát-nhã 
Ba-la-mật. Bát-nhã Ba-la-mật này y chỉ định sinh. Bát-nhã Ba-la-mật 
tức là trí vô phân biệt. Chưa được vô thượng Bồ-đề, trong khoảng 
giữa thường hay sinh khởi trí vô phân biệt cho đến cực quả. Lìa thì có 
5 Ba-la-mật, hợp thì có 2 đạo, có thể trợ giúp Ba-la-mật thứ 6, cộng 
thành một cực quả, nên gọi là trợ bạn.

Nếu trí vô phân biệt y 2 đạo thành được quả báo gì?

Luận nói:

Quả báo các Bồ-tát,
Trong Phật hai viên mãn.
Là trí vô phân biệt,
Do gia hành đạt tới.

Giải thích: Có chỉ quả mà không báo và có quả có báo. Nếu từ 
nhân sinh, dùng chung gọi là quả. Nếu từ nhân sinh, dùng riêng gọi 
là quả báo. Quả có nghĩa là sinh. Báo có nghĩa là chín muồi. Ứng hóa 
2 thân gọi là hợp 2 viên mãn của Phật. Quả báo của trí vô phân biệt 
thành thục trong sự hợp lại 2 viên mãn của Phật. Nếu quả sinh trong 
khi trí vô phân biệt gia hành thì quả này thuộc hóa thân. Nếu quả sinh 
trong khi trí vô phân biệt đạt được, thì quả thuộc ứng thân.
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Làm sao biết?

Luận nói:

Quả đẳng lưu Bồ-tát,
Sinh trong các đời sau.
Là trí vô phân biệt,
Do dần tăng lên thắng.

Giải thích: Quả có đẳng nhân, có thắng nhân. Quả này do đồng 
loại làm nhân, nên gọi là quả đẳng lưu. Quả đẳng lưu của trí vô phân 
biệt, trong 2 viên mãn , chuyển sơ địa thành nhị địa, cho đến chuyển 
thập địa thành Phật. Ở trong các địa vị sau chuyển tăng dần thành 
thắng. Như sơ địa là nhân đồng loại của nhị địa. nhị địa là quả đẳng 
lưu của sơ địa. các địa khác đều như vậy. Đối lợi tha là tăng, đối tự 
lợi là thắng. Lại hữu học vị là tăng, vô học vị là thắng. 

Trí vô phân biệt xuất ly được thành tựu, nghĩa ấy như thế nào?

Luận nói:

Chư Bồ-tát xuất ly,
Vì được thành tương ưng.
Là trí vô phân biệt,
Nơi 10 địa nên biết.

Giải thích: Diệt hoặc nghiệp là xuất. Diệt quả báo là ly. Tức là 
2 thứ Niết-bàn hữu dư và vô dư.

Xuất là nghĩa của ly. Ly là nghĩa của xuất. Sao nói lặp trở 
lại? Do ly có 3 nghĩa nên lập ra 2 tên. Một vĩnh ly, hai thượng ly, 
ba quyết ly. Trí vô phân biệt, trong xuất ly, tương ưng với 2 nghĩa: 
một cùng được tương ưng, hai cùng thành tựu tương ưng. Nên biết 
rằng 2 tương ưng này không ra ngoài 10 địa. Sơ địa mới được trí vô 
phân biệt, gọi là được tương ưng. Từ sau sơ địa đến 10 địa, trong 
vô số kiếp tu vô phân biệt trí cho đến cứu cánh, gọi là thành tựu 
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tương ưng. Trí vô phan biệt này nhờ vào 2 đạo trong 3 a-tăng-kì-
kiếp tu học. 

Lấy pháp gì làm cứu cánh?

Luận nói: 

Chư Bồ-tát cứu cánh,
Do được tịnh 3 thân.
Là trí vô phân biệt,
Được tự tại tối thượng.

Giải thích: Cứu cánh có 2 thứ: một là thanh tịnh cứu cánh, hai là 
tự tại cứu cánh. Thanh tịnh cứu cánh nghĩa là sơ địa mới được thanh 
tịnh. Sau trong mỗi địa chuyển chuyển thanh tịnh đến 10 địa là cứu 
cánh thanh tịnh. Ví như luyện kim. Do thanh tịnh này, Bồ-tát được 
3 thân sau tiếp tục chuyển thanh tịnh. Tự tại cứu cánh là không chỉ 
được 3 thứ thân thanh tịnh cứu cánh, mà còn có cứu cánh khác. Nghĩa 
là 10 thứ tự tại, như luận sẽ nói sau. Mười tự tại này sau chuyển dần 
thành thắng. Hai pháp này cuối cùng chuyển thắng đến cùng cực. Đó 
là cái cứu cánh trí vô phân biệt đạt được, gọi là tăng thượng quả.

Công đức của trí vô phân biệt như thế nào?

Vô phân biệt có 3 thứ: một là gia hành vô phân biệt, hai là căn 
bản vô phân biệt, ba là hậu đắc vô phân biệt. 

Vì sao gia hành được gọi là vô phân biệt?

Trước từ người khác nghe nói trí vô phân biệt là chân Bồ-tát. 
Bồ-tát tự chưa chứng chân đạo lý, chỉ khởi tâm tín lạc đối với trí này. 
Di y chỉ vào tâm tín lạc này sau mới được nhập độ lý của trí vô phân 
biệt này. Trí vô phân biệt từ tín lạc này sinh khởi nên nói tín lạc này 
là gia hành vô phân biệt. Công đức của gia hành vô phân biệt này gọi 
là vô nhiễm. 

Ví dụ như thế nào?
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Luận nói: 

Như hư không chẳng nhiễm,
Trí vô phân biệt này,
Các thứ ác nghiệp nặng,
Nhờ tín lạc được chuyển.

Giải thích: Trí vô phân biệt này thanh tịnh không nhiễm. Ví như 
hư không không bị nhiễm 4 trần. Pháp gì không thể nhiễm? Là các 
thứ ác nghiệp nặng do thân khẩu ý sinh có kiến chấp khác tu đạo. Có 
10 ác khác nhau nên gọi là các thứ. Phiền não cực trọng làm duyên 
khởi hằng tạo tác. Nếu tạo tác mà không hối tâm, không đối trị, có 
đồng bạn nên gọi là nặng. Nhân ác nghiệp này không thể nhiễm ô. 
Nếu người từ người khác nghe chính thuyết, sinh tín lạc đối với vô 
phân biệt trí, do tín lạc này phá 4 ác nghiệp đạo. Bởi vì sao? Ác 
nghiệp là dựa vào phi lý sinh. Tín lạc là từ lý sinh. Dựa vào phi lý 
khởi nên hư. Từ lý này sinh nên thật. Hư, không thể đối lại với thật, 
nên nói là phá. Kệ này nói rõ gia hành vô phân biệt trí có thể đối trị 4 
ác nghiệp đạo. Do không xen tạp với ác nghiệp, đây tức là công đức 
của gia hành.

Căn bản của trí vô phân biệt có công đức và thanh tịnh như 
thế nào?

Luận nói:

Như hư không thanh tịnh,
Trí vô phân biệt này,
Giải thoát tất cả chướng,
Do được và thành tựu.

Giải thích: Như hư không, không có khói mây 4 chướng, người 
đời nói là thanh tịnh. Thanh tịnh của trí vô phân biệt cũng vậy. Lìa 
pháp gì thì được thanh tịnh? 

Luận nói:
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Giải thoát tất cả chướng,

Giải thích: Tất cả chướng là 3 chướng: bì, nhục, tâm, hoặc 4 
đức chướng: Nhất-xiển-đề, ngoại đạo, Thanh Văn,Độc Giác. Do 
giải thoát hết các chướng này nên được thanh tịnh. Giải thoát này 
do đâu thành?

Luận nói: 

Do được và thành tựu.

Giải thích: Do tương ưng với chí đức của các địa, do thành tựu 
nhân trong địa thứ 10, do thành tựu quả trong Phật địa nên được giải 
thoát tát cả chướng. Đây tức công đức căn bản. Công đức của vô 
phân biệt hậu đắc trí và không nhiễm là thế nào?

Luận nói:

Như hư không chẳng nhiễm,
Là trí vô phân biệt,
Nếu xuất hiện ra đời,
Pháp thế gian chẳng nhiễm.

Giải thích: Hư không nước không thể làm ướt, lửa không thể 
đốt cháy, gió không thể lay động, trí vô phân biệt không nhiễm cũng 
vậy. Không biến khác nên nói không nhiễm. Bởi vì sao? Bồ-tát y vào 
trí này quán việc lợi ích tất cả chúng sinh, do sức của trí này Bồ-tát 
vận tâm vào trong ba cõi, hiện các thứ bản sinh, tuy sinh ra trong thế 
gian không bị 8 pháp của thế gian làm biến khác. Tám pháp là: được, 
không được, tiếng tốt, tiếng xấu, khen, chê, vui, khổ. Nhân 8 pháp 
này nên khởi dục, sân. Dục, sân không thể biến khác. Dục, sân căn 
bản vô minh không thể khiến động. Bởi vì sao? Vì hư vọng không 
thể đối lại với chân thật. Trí này từ trí vô phân biệt sinh nên gọi là 
vô phân biệt. Kệ này để nói rõ trí hậu đắc có thể miễn báo chướng. 
Không trụ ở 2 nơi sinh tử Niết-bàn, chỉ vì lợi tha. Đây tức là công 
đức của trí hậu đắc. 
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Sự khác nhau của 3 thứ vô phân biệt là như thế nào? Để làm rõ 
các sai biệt này không lẫn lộn nên lập thí dụ .

Luận nói:

Như người câm muốn biết,
Như người câm biết được,
Như người không câm biết,
Ba trí ví như vậy.

Giải thích: Ví như người câm muốn biết điều gì mà không thể 
nói điều mình muốn biết. Gia hành vô phân biệt cũng vậy.Trong 
phương tiện đạo tìm hiểu suy tư chân như mà không thể nói được. Ví 
như người câm chính lúc đã biết được mà không thể nói điều mình 
biết. Căn bản vô phân biệt cũng vậy. Chính trong lúc quán chân như, 
chứng thấy được cũng không thể nói điều mình chứng thấy. Ví như 
người không câm biết có thể nói điều mình biết. Trí hậu đắc cũng 
vậy. Như chỗ thấy, có thể lập chính giáo giảng giải cho người khác. 
Ban đầu chưa được đến được, lìa phân biệt không nói nhân duyên, 
nên không thể nói. Tiếp đến chính khi được, lìa phân biệt không nói 
nhân duyên nên không thể nói. Sau khi đã được, do xuất quán nên có 
thể nói điều đã thấy mà không điên đảo. Kệ này nói rõ 3 khác nhau 
của vô ngôn thuyết và hữu ngôn thuyết.

Luận nói:

Như người ngu muốn biết,
Như người ngu có biết,
Như người không ngu biết,
Ba trí ví như vậy.

Giải thích: Chưa biết vật loại gọi là ngu. Thí dụ về người 
ngu,tuần tự có 3 nghĩa như trước giải thích. Kệ này làm rõ sự khác 
nhau của vô phân biệt hữu phân biệt. Vô ngôn thuyết lấy vô phân biệt 
làm nhân, vì vô phân biệt nên vô ngôn thuyết. Hữu ngôn thuyết lấy 
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hữu phân biệt làm nhân, vì hữu phân biệt nên hữu ngôn thuyết. Thí 
dụ người ngu hiển thị vô phân biệt. 

Cảnh của 3 trí này hư thật như thế nào?

Luận nói:

Như 5 thức muốn biết,
Như 5 thức được biết,
Như ý thức được biết,
Ba trí ví như vậy.

Giải thích: Năm là 5 thức nhãn v.v…vô phân biệt. Ví như người 
ở trong 5 thức tìm hiểu 5 trần, hoặc duyên thật hoặc duyên hư, ý 
thức cùng 5 thức cùng khởi, gia hành vô phân biệt trí cũng vậy, hoặc 
chứng một phần là thật, hoặc không chứng là hư. Ví như người chính 
lúc trong 5 thức được cảnh chân thật vô phân biệt vô ngôn thuyết, 
căn bản vô phân biệt trí cũng vậy được cảnh chân thật vô phân biệt 
vô ngôn thuyết. Ví như người ở trong ý thức chỉ duyên với trần trước 
đã thụ, gọi là duyên hư cảnh hữu phân biệt hữu ngôn thuyết. Kệ này 
làm rõ 3 thứ cảnh sở duyên có thật có hư nên có sai biệt.

Luận nói: 

Như chưa biết muốn hiểu,
Như khi đọc được biết,
Như biết được nghĩa lý,
Tuần tự ví 3 trí.

Giải thích: Ví như người chưa biết chữ chỉ cầu biết chữ, gia 
hành vô phân biệt trí cũng vậy, chưa biết chân như, chỉ học thấy 
phương tiện của chân như. Đây là hiển thị sự chưa hiểu. Ví như 
người đã biết chữ khi đọc chỉ đọc được văn chưa hiểu được nghĩa, 
căn bản vô phân biệt trí cũng vậy, dụng công tự lợi đã thành chưa có 
dụng công lợi tha. Đây là hiển thị sự đã hiểu. Ví như người đã biết 
chữ, đã hiểu nghĩa, trong lúc suy nghĩ người này đủ 2 khả năng: khả 
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năng biết chữ và khả năng hiểu nghĩa, vì công dụng cứu cánh, vô 
phân biệt hậu trí cũng vậy, đã thông đạt chân như lại đã xuất quán, 
những gì trước thấy, hiểu rõ và nói không điên đảo. Đây là hiển thị 
sự hiểu đã cứu cánh. Kệ này muốn nói công học có khác nên có sai 
biệt. Trước đã nói rõ tuần tự 3 thứ tức là chưa hiểu, đã hiểu, hiểu cứu 
cánh. Trước một không có cảnh. Sau hai có cảnh là pháp và nghĩa. 

Sau hai có cảnh, tướng khác nhau thế nào?

Luận nói: 

Như người lúc nhắm mắt,
Vô phân biệt cũng vậy,
Như người lúc mở mắt,
Trí hậu đắc cũng vậy.

Giải thích: Kệ này chỉ làm rõ căn bản trí và hậu đắc trí. Do y 
chỉ không đồng nhau nên có sai biệt. Căn bản trí y chỉ phi tâm phi phi 
tâm. Hậu đắc trí y chỉ tâm nên 2 trí có khác đối với cảnh. Căn bản trí 
không thủ cảnh, vì cảnh và trí không khác nhau. Hậu đắc trí thủ cảnh, 
vì cảnh và trí khác nhau. Căn bản trí không duyên cảnh, như nhắm 
mắt. Hậu đắc trí duyên cảnh, như mở mắt. Kệ này nói rõ thủ cảnh và 
không thủ cảnh khác nhau nên có sai biệt. 

Oai đức của 2 trí này khác nhau thế nào?

Luận nói: 

Hư không vô phân biệt,
Không nhiễm ngại khác bên,
Như hư không sắc hiện,
Trí hậu đắc cũng vậy.

Giải thích: Ví như hư không có 4 đức: một không nhiễm, hai 
không ngại, ba không phân biệt, bốn không biên giới. Căn bản trí 
cũng vậy. Tám pháp, 7 lưu chuyển v.v…của tất cả thế gian không 
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thể nhiễm, là do nó đối trị nên nói không nhiễm đối với tất cả cảnh. 
Như lý như lượng, không chướng ngại, không bám dính, nên nói là 
không ngại. Đối với tất cả pháp , một vị chân như không, biến khắp, 
nên nói là không phân biệt. Lìa tất cả các bên, trung đạo không thể 
lường, nên nói là không biên giới. Ví như sắc hiện trong hư không, 
hư không không thể phân biệt, sắc có thể phân biệt. Hậu đắc trí cũng 
vậy, nhân không thể phân biệt, trí này có thể phân biệt. Nghĩa là đây 
là năng phân biệt, cũng là sở phân biệt.

Nếu Phật quả là do vô phân biệt trí hiển hiện, lìa phân biệt 
chúng sinh thì làm sao có thể làm việc lợi ích chúng sinh? Như lý 
không điên đảo. Để hiển thị việc làm vô công dụng nên nói lại bài kệ.

Luận nói:

Như Ma-ni, trống trời,
Vô tư thành tự sự.
Không phân biệt như thế,
Các thứ Phật sự thành.

Giải thích: Ví như ngọc báu Như ý, không phân biệt, có thể 
đáp nguyện vọng của chúng sinh. Ví như trống trời không có người 
đánh, có thể tùy ý muốn chúng sinh phát ra 4 thứ âm thanh: oán đến, 
oán đi, thụ dục, sinh chán. Chư Phật cũng vậy, đã lìa phân biệt mà 
có thể khởi các việc lợi ích chúng sinh. Có 2 thứ việc lợi ích: Một là 
hóa than lợi ích, như ngọc báu Như ý. Hai là thuyết pháp lợi ích, như 
trống trời. 

Nghĩa rất sâu của trí vô phân biệt này như thế nào? Đứng về 
cảnh lập nghĩa rất sâu, trí này duyên sở phân biệt của tính y tha mà 
khởin haybduyên các cảnh khác khởi? Nếu vậy có hại gì? Nếu lấy 
sở phân biệt của tính y th làm cảnh thì nghĩa vô phân biệt của trí này 
bất thành. Nếu duyên các cảnh khác khởi, thì lìa cảnh này không có 
các cảnh khác, nên nói duyên các cảnh khác cũng không có nghĩa. 
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Lại nữa nếu duyên các cảnh khởi thì nghĩa của cảnh trí vô sai biệt 
bất thành.

Luận nói: 

Chẳng phải đây mà đây,
Chẳng phải trí mà trí.
Với cảnh không sai biệt,
Trí là vô phân biệt.

Giải thích: Trí này không duyên tính y tha làm cảnh. Bởi vì 
sao? Vì trí này không lấy phân biệt làm cảnh, nên nói chẳng phải 
đây. Cũng không duyên các cảnh khác. Bởi vì sao? Trí này chỉ 
duyên pháp như của tính y tha làm cảnh nên pháp và pháp như 
không thể nói là một hay khác, vì là cảnh phi thanh tịnh thanh tịnh, 
là thông tướng bất thông tướng. Chẳng phải không duyên thức nên 
nói chẳng phải chẳng phải đây. Lại nữa trí này là trí hay là chẳng 
phải trí? Nếu vậy có hại gì? Nếu trí là tính làm sao không phân biệt, 
bởi trí là tính phân biệt? Nếu chẳng phải trí là tính làm sao gọi là 
trí? Vì vô phân biệt chẳng phải là tính của trí làm sao nói là trí vô 
phân biệt?

Luận nói:

Chẳng phải trí mà trí

Giải thích: Nguyên văn câu kệ là “Phi trí phi phi trí”. Thế nào 
là phi trí? Vì trong gia hành và hậu đắc trí không sinh, nên nói phi trí. 
Nếu vậy làm sao không thành phi trí, hoặc nghĩa này cũng bất thành. 
Bởi vì sao? Phi trí hoặc là từ không chính tư duy sinh, có thể khởi 
dục đẳng lưu. Đây là từ vô phân biệt gia hành trí sinh, có thể sinh vô 
phân biệt hậu đắc trí, cho nên nói phi phi trí. Lại nữa do trí này không 
sinh trong phân biệt, nên nói là phi trí. Do trí này không sinh ở các 
nơi khác, chỉ sinh trong phân biệt pháp như, nên nói là phi phi trí. Kệ 
này câu trước là giải thích câu sau.
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Luận nói: 

Với cảnh không sai biệt,
Trí là vô phân biệt.

Giải thích: Nếu trí do 2 tướng năng thủ sở thủ khởi có phân biệt, 
nhưngia hành trí không gọi là vô phân biệt. Nếu trí không khác với 
sở thủ, bình đẳng bình đẳng khởi thì gọi là vô phân biệt trí. Trong các 
kinh, Phật nói tất cả các pháp tự tính là vô phân biệt. Để hiển thị đạo 
lý này nên lại nói kệ.

Luận nói:

Phật nói tất cả pháp,
Tự tính không phân biệt.
Vì sở phân biệt: không,
Vô phân biệt cũng không.

Giải thích: Tất cả pháp tự tính không phân biệt. Làm sao biết 
được nghĩa này? Để chứng minh nghĩa này nên lập ra câu thứ 3. Do 
có thể phân biệt loại thật, là không có nghĩa, cho đến vô phân biệt 
pháp chân thật là có, nên nói tất cả pháp tự tính vô phân biệt. 

Nếu do sở phân biệt là không có nên tất cả pháptự tính vô phân 
biệt, vậy vì sao chúng sinh không tự tính giải thoát?

Luận nói: 

Vô phân biệt cũng không.

Giải thích: Do các pháp tự tính vô phân biệt, trí như cảnh vô 
phân biệt. Nếu vậy vì sao không tự tính giải thoát? Thật vậy các 
pháp tự tính vô phân biệt, trí như cảnh cũng tự tính vô phân biệt, mà 
không được tự tính giải thoát. Tu được trí có thể chứng pháp này. 
Do phi trí chướng nên trí không khởi được. Phải tu trí diệt chướng 
mới được giải thoát. Nghĩa của vô tự tính giải thoát, trong tự tính 
vô phân biệt nếu khởi phân biệt thì đây là phi trí, tức là vô minh. 
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Trong tự tính vô phân biệt pháp có trí vô phân biệt. Nay sẽ nói chỗ 
sai biệt đó.

Luận nói: Trong đây có 3 thứ vô phân biệt: 1.Gia hành vô phân 
biệt, 2.Trí vô phân biệt, 3.Hậu trí vô phân biệt. 

Giải thích: Trong tự tính vô phân biệt nếu nói chung có 3 thứ. 
Ba thứ này hiển thị đạo phương tiện, đạo chính sự và đạo cứu cánh. 
Tức là vào trong phương tiện, ở trong phương tiện và ra khỏi phương 
tiện. Nếu đứng về mặt nhân duyên, con người, sự việc nói riêng biệt 
có 11 thứ.

Luận nói: Gia hành vô phân biệt có 3 thứ là do nhân duyên, dẫn 
thông và sức tập nhiều lần mà sinh khởi sai biệt. 

Giải thích: Ba cái này đứng về nhân có sai biệt. Gia hành vô 
phân biệt do 3 lực tạo thành, hoặc do nhân duyên lực, hoặc do dẫn 
thông lực, hoặc do sổ tập lực. Do 3 sức này tạo thành nên có sinh 
khởi sai biệt. Nếu do sức nhân duyên thành tức là do sức của tính. 
Nếu do sức dẫn thông thành tức do sức của đời trước. Nếu do sức tu 
tập nhiều lần thành, tức do làm công lực trong hiện tại. 

Luận nói: Trí vô phân biệt cũng có 3 thứ là biết đủ, không điên 
đảo và không hý luận. Đó là sai biệt của vô phân biệt. 

Giải thích: Ba cái này đứng về mặt con người có sai biệt là 
phàm phu, Nhị thừa và Bồ-tát. Nên biết tri túc vô phân biệt là do 
được cứu cánh văn tư 2 tuệ, do tri túc nên không phân biệt, vì vậy 
nói là tri túc vô phân biệt. Nếu phàm phu Bồ-tát đến cứu cánh văn 
tư tuệ, những gì phải chứng đắc đều đã chứng đắc, sinh tâm tri túc 
nên không phân biệt. Lại nữa chúng sinh ở thế gian có tri túc vô phân 
biệt. Do tri túc này, chúng sinh kia sinh lên cõi Hữu đỉnh, trong khi 
đó chấp cho là hoàn toàn xuất ly, qua cõi này không còn nơi đâu đi 
đến nữa, khởi tâm tri túc không muốn tiến tu nên không phân biệt. 
Không điên đảo vô phân biệt là Nhị thừa. Do họ đã thông đạt chân 
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cảnh vô thường v.v… 4 tướng không điên đảo. Do vô thường v.v…4 
tướng không điên đảo, hằng không phân biệt trở lại nên vô phân biệt. 
Không hý luận vô phân biệt là chư Bồ-tát. Chư Bồ-tát không phân 
biệt tất cả pháp, cho đến không phân biệt vô thượng Bồ-đề. Bởi vì 
sao? Vì các pháp là vô ngôn thuyết. Trong vô ngôn thuyết cưỡng 
lập ngôn thuyết, nên gọi là hý luận. Có 4 thứ ngôn thuyết gọi là Tứ 
báng. Nếu nói có là tăng ích báng. Nếu nói không là tổn giảm báng. 
Nếu nói cũng có cũng không là tương vi báng. Nếu nói chẳng phải 
có chẳng phải không là hý luận báng. Bồ-tát được vô phân biệt trí, 
không thể dùng ngôn thuyết hiển thị nên nói là không hý luận vô 
phân biệt. Bởi vì sao? Vì vượt quá trí thế gian nên chẳng phải trí thế 
gian có thể biết được.

Luận nói: Trí vô phân biệt hậu đắc có 5 thứ sai biệt là thông đạt, 
ức trì, thành lập, tương tạp và như ý, hiển thị sự sai biệt.

Giải thích: Năm thứ này là sai biệt về sự. Trí hậu đắc lấy sự 
hiển thị làm tính. Trong đó hiển thị là lấy sự hiểu ngộ làm nghĩa. Do 
trí này sau khi thông đạt hiển thị sự việc như vậy. Rằng trong khi tu 
quán ta thấy như vậy, sự việc như vậy, nên gọi là thông đạt hiển thị. 
Do trí này sau khi xuất quán nhớ lại duy trì không mất chỗ đã thông 
đạt, có thể lập chính giáo dạy khiến người khác tu hành, nên gọi là 
thành lập hiển thị. Do trí này Bôt-tát như trước duyên tất cả pháp làm 
cảnh. Nghĩa là như trước tạp cảnh giới, trí quán sát cảnh này, do quán 
sát tức được chuyển y, nên gọi là tương tạp hiển thị. Do trí này Bồ-
tát đã được chuyển y. Như ý muốn của Bồ-tát đều được thành tựu. 
Nghĩa là như đất v.v… các đại chuyền thành ra vàng v.v…nên gọi là 
như ý hiển thị.

Luận nói: Để thành lập trí vô phân biệt. Lại nói kệ khác 
như sau:

Giải thích: Đã nói nghĩa sai biệt của trí vô phân biệt, lại muốn 
thành lập nghĩa vô phân biệt nên lại nói kệ.
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Luận nói: 

Ngạ quỷ, súc sinh, người,
Chư thiên, tùy thích ứng.
Một cảnh do tâm khác,
Mà thành cảnh giới kia.

Giải thích: Ví như một dòng sông có 4 loài chúng sinh phân biệt 
mà thành 4 cảnh: ngạ quỷ coi đó là máu mủ, các loài sinh vật như cá 
v.v…coi đó là nơi ở, người gọi đó là nước, trời gọi đó là đất, tùy chỗ 
phân biệt mà thanhg một cảnh khác nhau. Nếu cảnh là thật thì phải trở 
ngại nhau, không thể một nơi, một lúc mà có 4 cảnh. Nên biết đó là ý 
thức phân biệt tạo ra. Nếu ông chấp nhận 4 thức đều duyên, mà thức 
không lìa cảnh thì ông cũng phải chấp nhận cùng một lúc ở một nơi 
đều có 4 cảnh. Nếu chấp nhận đều có 4 cảnh thì phải tin tất cả phân 
biệt đều chẳng phải thật có. Nếu không thật cảnh thì thức phải tự sinh 
chứ không duyên cảnh khởi. Nếu vậy trong duy thức 4 trường hợp khó 
hoàn thành, không thành 4 nghĩa. Cái khó này như luận kia giải thích. 

Có thức không cảnh thì có lỗi gì?

Để nó nghĩa này nên lại nói kệ.

Luận nói:

Trong quá khứ, vị lai,
Như hai ảnh chiêm bao.
Trí duyên cảnh phi hữu,
Đây không chuyển làm cảnh.

Giải thích: Những việc quá khứ vị lai chỉ có tên gọi không có 
thể. Nếu tâm duyên 2 đời này thì chỉ có thức không có cảnh. Duyên 
trong chiêm bao cũng vậy. Ảnh có 2 thứ: một là ảnh trong gương, hai 
là ảnh trong định. Định tâm khởi các tướng xanh, vàng v.v…, lìa tâm 
không có pháp nào khác, nên gọi là ảnh. Nếu tâm duyên 2 ảnh này, 
cũng chỉ có thức không có cảnh. 



126 LUẬN TẠNG PHẬT GIÁO TUỆ QUANG - TẬP 31 

Nếu không có 4 cảnh này thức duyên vào đâu?

Luận nói:

 Đây không chuyển làm cảnh.

Giải thích: Ngoại trần xưa nay vốn không mà do thức biến 
hiện. Thức liền duyên đây làm cảnh nên nói không chuyển làm cảnh. 
Nghĩa này đã được lập, không nên nghi ngờ nữa. Bởi vì sao? Nếu 
bác bỏ không có lý này thì không có nghĩa thành Phật. Để rõ nghĩa 
này nên lại nói kệ.

Luận nói: 

Nếu trần thành ra cảnh,
Không trí vô phân biệt.

Giải thích: Nếu trần là hữu thể, thì nghĩa của cảnh thành, tức 
không có trí vô phân biệt. Bởi vì sao? Cảnh sở phân biệt nếu là thật 
có, thì năng phân biệt không thành điên đảo, mà vô phân biệt thành 
điên đảo. Nếu vậy tất cả phàm phu đều lìa điên đảo, và tất cả Thánh 
nhân đều thành điên đảo.

Đây có lỗi gì?

Luận nói: 

Như vậy không Phật quả,
Không có chuyện như thế.

Giải thích: Trí vô phân biệt là chính đạo. Nếu nói không có trí 
này mà nói được Phật quả là không có chuyện như thế. Chỗ chấp 
này là tría với A-hàm và đạo lý. Cho nên phải biết rằng các trần là 
vô thể, có thể phân biệt. Do có thể phân biệt cái thể của nó là không, 
nên phân biệt cũng không. Cho nên trí vô phân biệt là đúng lý không 
điên đảo. Lại nữa còn có đạo lý khác chứng minh các trần là vô thể, 
có thể phân biệt được.
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Luận nói:

Bồ-tát được tự tại,
Do thực thi nguyện lực,
Muốn gì cũng như ý,
Người được định cũng vậy.

Giải thích: Bồ-tát đối với định nhập trụ xuất đều được tự tại, 
đối với thông tuệ biến hóa chiết phục thông đạt đều được tự tại, đối 
với các địa được 10 tự tại. Bồ-tát trước phát nguyện làm việc lợi ích 
chúng sinh, được trí vô phân biệt, sau xuất quán tùy ý Bồ-tát những 
điều muốn làm đều được thành tựu. Hoặc do nguyện hiện tại, hoặc 
do bản nguyện, nguyện vì nhân, lạc vì quả, trước phát nguyện làm lợi 
ích chúng sinh, sau tùy tâm muốn điều gì đều được thành tựu. Nghĩa 
là chuyển đổi địa v.v…Nếu thiển hành Bồ-tát muốn làm việc lợi ích 
chúng sinh, trong hiện tại, trước phát nguyện, phát nguyện xong liền 
nhập quán, sau khi xuất quán tùy ý muốn đều được toại nguyện. Nếu 
thâm hành Bồ-tát muốn làm việc lợi ích chúng sinh, hiện tại không 
phải phát nguyện, và nhập quán xuất quán chỉ do sức bản nguyện tùy 
ý muốn làm đều được thành tựu. Nếu Thanh Văn được 9 định tự tại, 
nhân định này tự tại được lục thông tự tại. Đối với một vật tùy sức 
nguyện lạc có thể biến đổi thành vô lượng thứ. Nếu các trần thật có 
tự tính thì việc này không thành được. Ví như 2 không, tất cả tự tại 
không thể biến đổi khác. Bởi vì sao? Vì chân thật. Kệ này là đứng về 
ngoại cảnh cho thấy các trần là không có tự tính. 

Đối với nội cảnh, nghĩa vô tự tính là thế nào?

Luận nói: 

Người thành tựu giản trạch,
Người có trí được định.
Nội cảnh quán các pháp,
Như nghĩa được hiện tiền.



128 LUẬN TẠNG PHẬT GIÁO TUỆ QUANG - TẬP 31 

Giải thích: Giản trạch tức Tì-bà-xá-na. Được 3 căn vô lưu gọi 
là thành tựu. Từ Tu-đà-hoàn hướng đến A-la-hán quả gọi là người 
thành tựu giản trạch. Người có trí là Bồ-tát. Muốn hiển thị không lấy 
người ở địa vị văn tư làm người trí, chỉ lấy địa vị nhập tu làm người 
trí, nên nói là được định. Thanh Văn và Bồ-tát đối với nội cảnh khi 
tu duy suy lường tất cả pháp, như như 2 người tư duy 12 bộ kinh 
pháp, nghĩa hiển thị như vậy như vậy, nghĩa được hiển thị ở 2 người. 
Nếu tư duy về nghĩa Phật, nghĩa Phật được hiển hiện trong các thứ 
pháp. Như nghĩa Phật hiển hiện, sắc v.v…5 ấm và vô thường v.v…10 
tưởng cũng hiển hiện như vậy. Kệ này là đứng về nội cảnh cho thấy 
các trần là không có tự tính. 

Làm sao biết nội cảnh ngoại cảnh đều không tự tính?

Luận nói:

Khi tu vô phân biệt,
Các nghĩa không hiển hiện.
Phải biết không có trần,
Do đó thức cũng không.

Giải thích: Nếu Bồ-tát ở trong quán vô phân biệt, tất cả nghĩa 
hoặc nội hoặc ngoại hoặc nội ngoại không hiển hiện nữa thì biết các 
trần đều không thật có. Nếu không ngoại trần thì không nội thức. Bởi 
vì sao? Sở thức đã không có, năng thức làm sao có. Nghĩa này thật 
vậy. Sở thức phi hữu nên năng thức cũng phi hữu. Nên biết trong 
thắng tướng đã đủ rõ nghĩa này. 

Trí này với Bát-nhã Ba-la-mật là một hay khác?

Luận nói: Trí vô phân biệt này tức là Bát-nhã Ba-la-mật. Khác 
tên mà nghĩa như nhau. 

Giải thích: Không vì tên không giống nhau mà cho là khác. Vì 
nghĩa giống nhau nên là một. Vì một nên nói là “tức là”. Nếu tên 
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khác với nghĩa sao gọi là đồng? Như Lai lập pháp là theo nghĩa tự 
tính. Thâu nhiếp các pháp là đồng, không thâu nhiếp tên gọi mà nói 
là đồng. Bởi vì sao? Tên gọi thì mỗi nơi không đồng nhau, nhưng 
nghĩa thì các nơi đồng nhau. Tên là giả lập, chỉ có nghĩa đối với 
mình, không đồng với các nơi khác. Nghĩa có tính nhất định nên 
nghĩa đồng. Hành là y vào nghĩa mà thành, không y vào tên.

Làm sao biết nghĩa đồng?

Luận nói: Như kinh nói: Nếu Bồ-tát trụ Bát-nhã Ba-la-mật, do 
phi xứ tu hành có thể tu tập viên mãn các Ba-la-mật khác.

Giải thích: Muốn thành tựu trí vô phân biệt, vì không khác với 
Bát-nhã Ba-la-mật nên dẫn Kinh Bát-nhã Ba-la-mật làm chứng. Bồ-
tát tu Bát-nhã Ba-la-mật không thoái mất nên gọi là trụ. Lại Bồ-tát 
muốn tu các Ba-la-mật khác, trước tu Bát-nhã Ba-la-mật làm phương 
tiện. Các Ba-la-mật khác trụ trong Bát-nhã Ba-la-mật mà thành, nên 
nói là trụ. Bồ-tát trụ trong Bát-nhã Ba-la-mật, lìa 5 xứ tu hành các 
Ba-la-mật, trong mỗi một Ba-la-mật trải bao nhiêu thời gian tu tập 
nay được thành tựu nên gọi là viên mãn.

Luận nói: Thế nào là phi xứ tu hành có thể viên mãn các Ba-la-
mật khác?

Nghĩa là lìa 5 chỗ: 1.Lìa chỗ chấp ngã của ngoại đạo.

Giải thích: Như ngoại đạo trụ Bát-nhã kia khởi ngã chấp. Nghĩa 
là nay ta trụ Bát-nhã. Bát-nhã tức là ngã sở. Chư Bồ-tát trụ Bát-nhã 
thì không như vậy. Cho nên nói là lìa chỗ chấp ngã kiến. Bởi không 
hợp với chỗ của họ.

Luận nói: 2.Lìa chỗ phân biệt của Bồ-tát chưa thấy chân như.

Giải thích: Như các Bồ-tát ở địa tiền chưa thấy chân như, phân 
biệt vô phân biệt là Bát-nhã Ba-la-mật. Nghĩa là đây tức là Bát-nhã 
Ba-la-mật. Nếu Bồ-tát đã thấy chân như thì ở trong Bát-nhã Ba-la-
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mật không có phân biệt này. Cho nên nói là lìa chỗ phân biệt. Bởi 
không hợp với chỗ của họ.

Luận nói: 3.Lìa hai bên đối lập của sinh tử và Niết-bàn.

Giải thích: Như chúng sinh phàm phu ở bên sinh tử, người 
Thanh Văn trụ bên Niết-bàn. Bồ-tát trụ Bát-nhã Ba-la-mật, lìa cả 2 
bên nên nói lìa 2 bên. Bởi không hợp với chỗ của họ.

Luận nói: 4.Lìa ý tưởng chỉ diệt trừ hoặc chướng là đủ. 

Giải thích: Như Thanh Văn đối với chỗ diệt hoặc chướng sinh 
ý tưởng cho là đủ, không còn ý muốn gì khác. Tức là chỗ diệt trí 
chướng. Bồ-tát thì không như vậy, vì để diệt trí chướng Bồ-tát tu học 
Bát-nhã Ba-la-mật. Cho nên nói là lìa tri túc hành xứ. Bởi không hợp 
với chỗ của họ.

Luận nói: 5.Lìa chỗ trụ vô dư Niết-bàn không thấy việc lợi ích 
chúng sinh.

Giải thích: Như Độc Giác trụ vô dư Niết-bàn, không quán lợi 
ích chúng sinh. Bồ-tát thì không như vậy, trụ Bát-nhã Ba-la-mật, 
không bỏ việc làm lợi ích chúng sinh. Niết-bàn cũng có hữu dư và 
vô dư. Nơi pháp thân là vô dư. Nơi ứng hóa thân là hữu dư. Nói lìa 
chỗ trụ vô dư Niết-bàn vì không hợp với chỗ của họ. Trí vô phân biệt 
có 5 thứ sai biệt khác với 5 chỗ phải lìa bỏ ở trước: Một là vô đảo 
sai biệt. Vì đây không điên đảo, kia có điên đảo. Hai là vô phân biệt 
sai biệt. Vì đây không phân biệt, kia có phân biệt. Ba là vô trụ xứ sai 
biệt. Vì đây không có trụ xứ, kia có trụ xứ. Bốn là chính hành sai biệt. 
Vì chính hạnh đây có thể diệt 2 chướng là hoặc và trí, chính hành kia 
chỉ có thể diệt hoặc chướng. Năm là đắc quả sai biệt. Vì đắc quả đây 
là 3 thân thường trú, đắc quả kia là vĩnh đoạn Niết-bàn.

Luận nói: Trí tuệ Thanh Văn với trí tuệ Bồ-tát khác biệt nhau 
thế nào?
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Giải thích: Đã nói trí vô phân biệt với Bát-nhã Ba-la-mật là 
một. Nay lại muốn hiển thị sự sai biệt giữa trí vô phân biệt Bát-nhã 
Ba-la-mật với trí Nhị thừa.

Luận nói: Phải biết sai biệt là do vô phân biệt.

Giải thích: Thanh Văn có phân biệt. Bồ-tát không phân biệt. 
Phải biết do nghĩa này nên có sai khác.

Luận nói: Do không phân biệt ấm v.v…các pháp môn. 

Giải thích: Thanh Văn do trí tuệ lấy ấm v.v…các pháp môn làm 
cảnh nên có tướng phân biệt khởi. Bồ-tát không phân biệt ấm v.v…
các pháp môn nên tướng không phân biệt khởi. Vì vậy có sai khác.

Luận nói: Do chẳng phải một phần sai khác, thông suốt hai 
không chân như, nhập vào tướng nhất thiết sở tri, y chỉ vào tất cả việc 
lợi ích chúng sinh.

Giải thích: Phần có 2 thứ: một là sở tri phần, hai là lợi ích chúng 
sinh phần. Trong sở tri phần lại có 2 thứ là nhân pháp 2 không. Trong 
lợi ích chúng sinh phần cũng có 2 thứ là tự thân tha thân. Trong sở 
tri phần, Thanh Văn chỉ thông đạt nhân không, chỉ trong khổ v.v…
tứ đế sinh trí vô lưu. Trong lợi ích chúng sinh phần thì chỉ dựa vào 
lợi ích tự thân phát nguyện tu hành. Trong hai phần chỉ có một phần. 
Bồ-tát trong sở tri phần thông đạt đủ cả nhân pháp hai không. Đối 
với tất cả sinh trí như lý như lượng. Trong lợi ích chúng sinh phần 
thì vì tự tha thân phát nguyện tu hành. Trong hai phần này phần nào 
cũng đủ hai phần. Hai phần khác một phần nên nói “chẳng phải một 
phần sai khác”.

Luận nói: Do không trụ nơi sai biệt, mà trụ ở Niết-bàn vô trụ xứ. 

Giải thích: Thanh Văn trụ trước Niết-bàn, như phàm phu trụ 
trước sinh tử. Bồ-tát không như vậy, thấy sinh tử Niết-bàn đều do 
phân biệt tạo ra. Đều là tính không có tướng nên không trụ hai nơi.
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Luận nói: Do hằng khác biệt về Niết-bàn vô dư, không rơi vào 
biên giới của đoạn diệt và cùng tận.

Giải thích: Hai người đối với vô dư Niết-bàn có sai khác, vì 
trí tuệ sai khác. Đối với vô dư Niết-bàn, Nhi thừa không có ứng hóa 
hai thân, vì không quán lợi tha. Không ứng thân nên đọa vào đoạn. 
Không hóa thân nên đọa vào tận. Bồ-tát trong vô dư Niết-bàn hằng 
khởi hai thân không có biên giới huống chi là pháp thân. Bởi tự lợi 
lợi tha viên mãn nên có ứng thân không sa vào đoạn, có hóa thân 
không sa vào tận.

Luận nói: Do khác biệt về nghĩa vô thượng, vì thật không có 
một thừa nào khác vượt hơn Đại thừa này. 

Giải thích: Thanh Văn thừa, Độc Giác thừa có thừa ở bậc trên, 
vì không bằng Đại thừa. Bồ-tát thừa là vô thượng, vì không có thừa 
nào hơn Đại thừa. Thừa lấy trí làm thể. Trí trong Đại thừa là trên hết. 
Do 5 nghĩa này nên trí của Nhị thừa với trí của Bồ-tát có sai biệt.

Luận nói: Ở đây có bài kệ như sau:

Giải thích: Để tóm thâu 5 nghĩa trước và hiển thị công đức của 
5 nghĩa nên lại nói kệ.

Luận nói:

Do trí, 5 sai biệt,
Y Đại bitu phúc.

Giải thích: Trí tuệ chư Bồ-tát do 5 thứ sai biệt nên thắng hơn 
Nhị thừa. Không chỉ thắng hơn trí tuệ tri túc mà còn y vào trí tuệ tu 
phúc đức. Phúc đức tức 5 độ kia của Lục độ. Câu này hiển thị tự lợi 
thắng hơn Nhị thừa. Lại còn nghĩa thắng hơn nữa là vì lợi tha y vào 
Đại bitu phúc đức. Phúc đức tức 5 độ kia. 

Nếu người đủ cả 2 công năng này thì được quả báo gì?
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Luận nói: 

Phú lạc thế xuất thế,
Nói đây là chẳng xa.

Giải thích: Làm Chuyển luân vương, 5 Thiên vương trên của 
Dục giới, Phạm thiên của Sắc giới, cho đến định của Vô sắc giới và 
Bồ-tát riêng được định của thế gian gọi là Thế phú lạc. Nhị thừa giải 
thoát và vô thượng Bồ-đề gọi là Xuất thế phú lạc. Quả như vậy như 
ý dễ được nên nói “là chẳng xa”. Chư Bồ-tát đã đến địa vị cực tự tại, 
hằng hành từ bi đối với chúng sinh bần khổ ở thế gian. 

Bồ-tát do ý đó không thí tài vật, dụng ý ấy là thế nào?

Luận nói: Nếu trên thế gian này thật có Bồ-tát thì cũng có thể 
biết được. 

Giải thích: Đây là hiển thị hữu thể và hữu ân của Bồ-tát. Hữu 
thể cho nên thật có. Hữu ân nên nói có thể biết.

Luận nói: Nếu Bồ-tát y vào giới đinh tuệ học, nhóm họp công 
đức, được 10 thứ tự tại, đối với tất cả việc lợi tha có khả năng đạt 
được sự thù thắng vượt trội.

Giải thích: Ba học gồm thâu 10 độ và tất cả công đức thế gian, 
nên gọi là nhóm họp công đức. Nếu Bồ-tát chưa được thì được, đã 
được không mất, gọi là tương ưng, tức nhân viên mãn, đến 10 thứ tự 
tại tức quả viên mãn. Lợi tha có 2 thứ , hoặc có 4 thứ. Hai thứ là trước 
suy nghĩ sau làm. Lại có 2 thứ, tức 2 vô úy sau. Hoặc có 4 thứ như 
trước nói. Được như vậy là được năng lực vượt trội không ai bằng, 
tức ân đức viên mãn. Trong 3 đức, nhân quả 2 đức hiển thị tự lợi, ân 
đức hiển thị lợi tha. Đã nói 3 học xong, muốn hiển thị 3 đức viên mãn 
của Bồ-tát, nên nói rõ nghĩa này.

Luận nói: Vì sao thấy trong thế gian có chúng sinh gặp khổ 
nạn nặng?
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Giải thích: Lần này đặt câu hỏi. Nếu 3 đức của Bồ-tát như thế 
đều để cứu tế tất cả chúng sinh, vì sao chúng sinh gặp đời khổ nạn? 
Nếu thấy khổ không cứu thì không thắng năng. Nếu không thắng 
năng cũng không có Bồ-tát. Khổ nạn có 2 thứ là trong và ngoài. Hai 
khổ nạn trong ngoài này có nhẹ có nặng. Đối trị được là nhẹ, không 
thể đối trị là nặng.

Luận nói: Do Bồ-tát thấy chúng sinh kia tạo nghiệp có thể cảm 
khổ báo, chướng ngại quả vui. 

Giải thích: Bồ-tát thấy có chúng sinh có nghiệp chướng, chướng 
ngại thắng năng của Bồ-tát mà cảm khổ báo. Bồ-tát đối với chúng 
có trí nghiệp này. Tuy hoại thắng năng, bỏ mà không dùng. Đây tức 
nghiệp lực của Bồ-tát. Ví như có con sông có nước 8 công đức, tùy 
chúng sinh uống dùng không ai ngăn cản hay ủng hộ. Ngạ quỷ do 
nghiệp chướng nên không thể uống được. Bồ-tát như con sông, của 
cải như nước, chúng sinh có nghiệp chướng như ngạ quỷ. Do nghiệp 
chướng nên không thụ dụng được của cải của Bồ-tát.

Luận nói: Do Bồ-tát thấy thế, nếu thí cho chúng điều kiện an 
vui thì sẽ chướng ngại việc phát sinh thiện pháp. 

Giải thích: Bồ-tát thấy có chúng sinh không nghiệp chướng, nếu 
bần cùng có thể sinh trưổng thiện pháp, nếu giàu có sung sướng thì 
buông lung tạo tội, Bồ-tát muốn chúng trong đời hiện tại chịu khổ bần 
cùng, tùy thuận thành tựu sinh khởi thiện pháp. Vì vậy cho nên Bồ-tát 
không cho chúng điều kiện an lạc. Đây tức là xứ phi xứ lực của Bồ-tát.

Luận nói: Do Bồ-tát thấy chúng không có điều kiện an vui thì 
có thể hiện tiền chán ghét sinh tử. 

Giải thích: Bồ-tát thấy có chúng sinh do bần cùng nghèo khổ, 
thường hiện tiền có tâm chán ghét sinh tử. Bồ-tát muốn chúng không 
có điều kiện an vui, thành tựu tâm chán ghét, tùy thuận thiện hạnh, nên 
không thí cho điều kiện an vui. Đây tức là căn dục tính lực của Bồ-tát.
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Luận nói: Do Bồ-tát thấy nếu thí cho chúng điều kiện an vui là 
nhân duyên sinh trưởng tất cả ác pháp.

Giải thích: Bồ-tát thấy có chúng sinh cho đến hằng thụ báo bần 
cùng, trong thời gian ấy ác pháp không tăng trưởng. Bồ-tát muốn 
chúng hằng thụ báo bần cùng, không muốn chúng thụ báo phú lạc 
một sát-na mà làm các nhân duyên ác pháp là yêu mình ghét người. 
Hai nhân duyên này có thể sinh trưởng ác pháp. Bồ-tát nếu thí cho 
chúng của cải tức làm thành tựu tâm yêu ghét của chúng. Cho nên 
Bồ-tát không thí cho chúng điều kiện an vui. Đây tức là biến hành 
đạo trí lực của Bồ-tát.

Luận nói: Do Bồ-tát thấy nếu thí cho chúng điều kiện an vui tức 
đó là nhân duyên làm hại bao nhiêu vô lượng chúng sinh khác.

Giải thích: Bồ-tát thấy có chúng sinh nếu được giàu có lớn thì 
chẳng phải chỉ tự tổn mà có thể làm tổn não vô lượng chúng sinh. 
Bồ-tát muốn chúng chịu khổ bần cùng, không muốn chúng do giàu 
có sung sướng mà làm tổn não thân tâm cho đến thiện căn của chúng 
sinh. Vì vậy Bồ-tát không thí cho chúng điều kiện an vui. Đây tức là 
biến hành đạo trí lực của Bồ-tát.

Luận nói: Cho nên chẳng phải Bồ-tát không có thắng năng làm 
được như vậy. Và trong thế gian cũng có hiển hiện những chúng sinh 
như vậy. 

Giải thích: Thắng năng tức năng lực vượt trội. Thắng năng có 3, 
tức 3 đức: Một là khả năng được nhân, tức 3 học xứ. Hai là khả năng 
được quả, tức 10 tự tại. Ba là khả năng lợi tha, nghĩa là hiểu rõ căn, 
dục, tính v.v…của chúng sinh, nếu thấy thí có lọi ích thì thí, nếu thấy 
không thí có lợi ích thì không thí. Bồ-tát lấy lợi ích làm quyết định, 
không lấy thí hay không thí làm quyết định. Do có thí không lọi ích 
nên thế gian có chúng sinh thụ khổ.

Luận nói: Ở đây có bài kệ như sau:
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Giải thích: Để thâu tóm 5 nghĩa trước, nên lại nói kệ.

Luận nói:

Thấy nghiệp chướng ngại thiện,
Hiện ra điều chán ghét.
Sợ hại chúng sinh kia,
Mà Bồ-tát chẳng thí.

Giải thích: Có chúng sinh có nghiệp chướng không cảm Bồ-
tát thí. Có chúng sinh có điều kiện an lạc thì trở ngại thiện pháp. Có 
chúng sinh do nghèo khổ mà tâm thường chán ghét sinh tử. Có chúng 
sinh có điều kiện an lạc thì sinh trưởng ác pháp. Có chúng sinh do 
đại phú lạc mà bách hại người khác. Bồ-tát thấy những việc như thế 
muốn khiến lìa tự tổn tổn tha, nên không thí cho điều kiện an lạc. Vì 
vậy mà những chúng sinh ấy không cảm Bồ-tát thí.
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NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH
QUYỂN 13

Học quả tịch diệt thắng tướng 9

Luận nói: Như vậy là đã nói về y tuệ học sai biệt.

Thế nào là tịch diệt sai biệt? 

Giải thích: Bồ-tát đạo và Nhị thừa đạo đã có sai biệt do đạo 
được diệt. Bồ-tát diệt với Nhị thừa diệt cũng phải có sai biệt.

Làm sao biết được?

Luận nói: Chư Bồ-tát hoặc diệt, tức Niết-bàn vô trụ xứ. 

Giải thích: Nhị thừa và Bồ-tát đều lấy hoặc diệt làm diệt đế. 
Nhị thừa hoặc diệt thì một bề bỏ sinh tử hướng đến Niết-bàn. Bồ-tát 
hoặc diệt không bỏ sinh tử không bỏ Niết-bàn nên khác với Nhị thừa. 
Cái diệt này của Bồ-tát là vô trụ xứ trong 4 thứ Niết-bàn: 1.Bản lai 
thanh tịnh Niết-bàn. 2.Vô trụ xứ Niết-bàn. 3.Hữu dư. 4.Vô dư. Bồ-tát 
không thấy sinh tử Niết-bàn khác nhau. Do Bát-nhã không trụ sinh 
tử. Do từ bi không trụ Niết-bàn. Nếu phân biệt sinh tử thì trụ sinh tử. 
Nếu phân biệt Niết-bàn thì trụ Niết-bàn. Bồ-tát được trí vô phân biệt, 
không có chỗ phân biệt nên không chỗ trụ.

Luận nói:Tướng ấy như thế nào?

Giải thích: Niết-bàn vô trụ xứ lấy pháp gì làm tướng?
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Luận nói: Lìa bỏ hoặc và không lìa bỏ sinh tử. Chuyển y hai 
chỗ dựa làm tướng. 

Giải thích: Nếu Bồ-tát ở địa vị chuyển y, không cùng ở chỗ các 
hoặc duyên khởi, nên gọi lìa bỏ. Hoặc ở trong lúc xuất quán ắt khởi 
phân biệt, nên gọi không lìa bỏ sinh tử. Nếu quán một bên trước sau 
thì rõ hai nghĩa này. Và cũng đồng thời được đủ hai nghĩa. Nếu quán 
cả hai nghĩa song song ắt cùng một lúc. Hai nghĩa này đều lấy tính y 
tha làm y chỉ. Niết-bàn vô trụ xứ lấy chuyển y làm tướng, tức chuyển 
hai chấp trước. Phàm phu chấp trước sinh tử. Nhị thừa chấp trước 
Niết-bàn. Bồ-tát được trí vô phân biệt không thấy sinh tử Niết-bàn có 
sai biệt. uy diệt hoặc không trụ Niết-bàn. Tuy khởi phân biệt không 
trụ sinh tử. Cho nên Niết-bàn này lấy chuyển y làm tướng. Chuyển y 
này tức y chỉ tính y tha.

Luận nói: Trong đây sinh tử là tính y tha, một phần bất tịnh 
phẩm làm thể. Niết-bàn là tính y tha, một phần tịnh phẩm làm thể. 

Giải thích: Đây là giải thích nghĩa của hai chỗ y chỉ. Bản thức 
gọi là tính y tha. Nếu bản thức khởi phân biệt tức là bất tịnh phẩm. 
Nói một phần này là thể của sinh tử, như tính phân biệt y tha. Tính 
này không có như vậy. Cái phân biệt vô sở hữu này tức là tịnh phẩm. 
Y vào một phần này là thể của Niết-bàn.

Luận nói: Còn bản y là đủ hai phần tịnh phẩm và bất tịnh phẩm 
của tính y tha. 

Giải thích: Tính phân biệt là sinh tử. Tính chân thật là Niết-bàn. 
Từ xưa đến nay hai phẩm này lấy tính y tha làm y chỉ. Tức là nói tính 
y tha là bản y.

Luận nói: Chuyển y là lúc khởi lên sự đối trị, tính y tha này do 
phần bất tịnh phẩm luôn luôn biến đổi bản tính, do phần tịnh phẩm 
thì luôn luôn thành bản tính. 
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Giải thích: Chuyển y cũng thuộc tính y tha. Tam thừa đạo là 
đối trị. Y tha tính đạo này khi chưa khởi, như kiến đế v.v…hoặc có 
thể khởi các nghiệp cảm báo ác đạo, gọi là bất tịnh phẩm. Sau khi 
đạo khởi, bất tịnh phẩm như thế diệt không sinh lại, cho nên nói 
luôn luôn thay đổi bản tính. Y tha tính đạo này và đạo quả gọi là tịnh 
phẩm. Đạo tức giới định tuệ. Đạo quả có 2 thứ là hữu vi và vô vi. 
Hữu vi tức giải thoát giải thoát tri kiến. Vô vi tức bản hoặc diệt và 
vị lai hoặc không sinh. Khi đạo chưa khởi, giới v.v…các tịnh phẩm 
chưa thành lập, chỉ có bản tính thanh tịnh. Do đạo khởi cho nên cùng 
5 phần pháp thân và vô cấu thanh tịnh tương ưng. Tương ưng như 
vậy cho đến thành Phật không biến đổi, cho nên nói luôn luôn thành 
bản tính.

Luận nói: Chuyển y này, nếu nói đại lược có 6 thứ: 

Giải thích: Nếu đứng về tam thừa đạo và đạo quả nói rộng thì 
chuyển y có nhiều nghĩa. Nay đại lược chỉ nói 6 thứ.

Luận nói: Một là chuyển y bằng cách tăng thêm sức mạnh làm 
tổn giảm năng lực, do sức mạnh của tùy tín, lạc vị trụ, văn, huân tập.

Giải thích: Do tam thừa thánh đạo khởi trong thức A-lê-da, 
công năng văn huân tập càng tăng, gọi là thêm sức. Trong thức A-lê-
da, có các hoặc huân tập, do đối trị khởi nên không trở lại bản dụng, 
gọi là tổn giảm năng lực. 

Hai việc này ở địa vị nào, nhân gì được thành? 

Nếu người ở trong nguyện lạc vị, nghe Như Lai nói chính giáo 
rộng lớn rất sâu, trong đó khởi 3 đức tin nguyện lạc tu hành, tùy 
thuận không trái. Sự tổn ích này lấy sức văn huân tập làm nhân. Văn 
tư tuệ là thể của văn huân tập. Nhân 2 tuệ này sinh tu tuệ. Tu tuệ 
là sức của văn huân tập. Nếu không tu tuệ, bản y sẽ không chuyển 
được. Do sức này thành nghĩa của tổn ích. 
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Nếu người đã được chuyển y này, hành tướng phiền não đối với 
người này như thế nào?

Luận nói: Do phiền não có sự biết xấu hổ nên trở thành suy yếu 
hoặc vĩnh viễn không hiện hành.

Giải thích: Nếu người đã được chuyển y này, nếu khởi phiền 
não liền biết xấu hổ, khởi lên không lâu sẽ suy yếu, hoặc vĩnh viễn 
không khởi. Bởi vì sao? Vì hay hổ thẹn bản thân, thấy sâu sắc các 
lỗi lầm.

Luận nói: Hai là chuyển y do sự thông đạt. Nghĩa là các Bồ-tát 
đã đăng địa, do chân thật hư vọng hiển hiện làm năng lực.

Giải thích: Được trí vô phân biệt, chứng chân như nên gọi là 
thông đạt. Do thông đạt này có sự đổi khác với trước khi đăng địa. 
Nếu đã đăng địa, có khi nhập quán, thông đạt này là nhân hiển hiện 
chân thật. Bởi vì sao? Như mới thông đạt chứng chân như, sau nhập 
quán cũng vậy. Có khi xuất quán, thông đạt này là nhân hiển hiện hư 
vọng. Bởi vì sao? Như trước chưa nhập quán, do tán tâm tu tự lợi lợi 
tha tục hạnh, nay xuất quán cũng vậy.

Luận nói: Đây chuyển từ sơ địa đến địa thứ sáu.

Giải thích: Trong đây đều có xuất nhập quán khác nhau, nên lấy 
địa thứ 6 làm vị trí.

Luận nói: Ba là chuyển y bằng sự tu tập. Nghĩa là người chưa 
lìa chướng thì tất cả các tướng không hiển hiện. Chân thật hiển hiện 
nơi y chỉ này.

Giải thích: Tu tập ở địa vị trước y vào tướng khởi. Tu tập ở địa 
vị này y vào vô tướng khởi. Đã lìa hoặc chướng, chưa lìa hết nhất 
thiết trí chướng, là người Đại thừa hữu học có thể được sự chuyển 
y này. Tất cả các tướng nghĩa là tướng tướng, sinh tướng, chân thật 
tướng. Thể của 3 tướng này không hiển hiện, y chỉ vào chuyển y này 
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mà thành. Ba vô tướng được hiển hiện cũng y chỉ vào chuyển y này 
mà thành.

Luận nói: Đây chuyển từ địa thứ bảy đến địa thứ mười.

Giải thích: Trong đây đều tu hạnh vô tướng, nên lấy địa thứ tư 
làm vị trí.

Luận nói: Bốn là chuyển y bằng quả viên mãn. Nghĩa là người 
đã lìa chướng thì tất cả tướng không hiển hiện, thanh tịnh chân như 
hiển hiện, cho đến được tất cả tướng tự tại.

Giải thích: Đầy đủ 3 đức gọi là quả viên mãn. Người đã lìa tất 
cả chướng tức là chư Phật. Được chuyển này, tất cả tướng không hiển 
hiện, tức là đoạn đức. Do tất cả tướng diệt nên chân như thanh tịnh 
hiển hiện, tức là trí đức. Trí như lý như lượng viên mãn nên nói là 
đủ nhất thiết trí và nhất thiết chủng trí.. Cho đến tất cả tướng tự tại , 
tức là ân đức. Y chỉ trong tất cả tướng được tự tại. Do được tự tại này 
có thể như ý làm các việc lợi ích chúng sinh. Ba đức đều lấy chuyển 
này làm y chỉ.

Luận nói: Năm là chuyển hạ liệt. Nghĩa là do Thanh Văn thông 
đạt nhân vô ngã cho nên cứ một mực nghịch sinh tử mà vĩnh viễn lìa 
bỏ sinh tử.

Giải thích: Người, cảnh, công năng 3 nghĩa đều thấp kém. Đó là 
người Thanh Văn, nên là người thấp kém. Chỉ quán nhân vô ngã, nên 
là cảnh thấp kém. Cầu thoát khỏi sinh tử, chưa được cứu cánh ra khỏi 
3 cõi, lại không thể tế độ chúng sinh, nên gọi là công năng thấp kém. 
Thân kiến là trói buộc của Thanh Văn. Để trừ thân kiến này, người 
tu quán vô ngã. Chung cả khổ, tập, gọi là sinh tử. Nếu được nhân vô 
ngã thì có thể hết khổ bỏ tập.

Luận nói: Sáu là chuyển một cách rộng lớn. Nghĩa là Bồ-tát 
thông đạt pháp vô ngã. 
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Giải thích: Người, cảnh, công năng 3 nghĩa đều rộng lớn. Là 
người Bồ-tát nên nói là người quảng đại. Quán pháp vô ngã nên cảnh 
quảng đại. Tự độ độ tha, lại cứu cánh nên công năng quảng đại. Phân 
biệt là trói buộc Bồ-tát. Để trừ trói buộc này, tu quán pháp vô ngã. 
Pháp vô ngã là gốc. Nhân vô ngã là ngọn. Nếu được pháp vô ngã ắt 
phải trước được nhân vô ngã. Tuy là được trước, còn chưa thanh tịnh 
bởi gốc chưa trừ, nên sau chứng pháp vô ngã mới được thanh tịnh. 
Cảnh của pháp vô ngã có thể hiển thị 4 đức, nên quán cảnh này được 
lìa 8 điên đảo.

Luận nói: Trong đó quán công đức vắng lặng,

Giải thích: Nghĩa là ở trong sinh tử, quán pháp vô ngã nên gọi 
là công đức vắng lặng.

Luận nói: cho nên là xả bỏ mà không xả bỏ.

Giải thích: Đây hiển thị công năng của quán pháp vô ngã. Đối 
với sinh tử do quán vắng lặng có thể lì phân biệt. Không bị hoặc 
nhiễm nên xả bỏ phiền não. Do thấy sinh tử vắng lặng với chân như 
không khác nên không bỏ sinh tử.

Luận nói: Nếu Bồ-tát chuyển vị thành thấp kém thì có lỗi gì?

Giải thích: Muốn nói rõ thì có 3 lỗi, nên có câu hỏi này.

Luận nói: Lỗi không quán sát sự lợi ích chúng sinh.

Giải thích: Đây nói mất ân đức của Bồ-tát.

Luận nói: Lỗi xa lìa pháp Bồ-tát.

Giải thích: Như lý như lượng và tùy trí khởi phúc đức là pháp 
Bồ-tát. Không thực hành pháp trí tuệ của Bồ-tát là lỗi. Bỏ xa pháp 
phúc đức của Bồ-tát là lìa. Đây là nói mất trí đức.

Luận nói: Đồng được giải thoát như những kẻ hạ thừa. Đó 
là lỗi.
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Giải thích: Chỉ diệt hoặc chướng, không diệt trí chướng. Đây là 
nói mất đoạn đức.

Luận nói: Các Bồ-tát nếu chuyển vị ở địa vị rộng lớn thì có 
công đức gì?

Giải thích: Để nói rõ có 3 đức, nên lập câu hỏi này.

Luận nói: Đó là ở trong pháp sinh tử, do tự chuyển y làm chỗ 
dựa nên được tự tại. 

Giải thích: Được trí vô phân biệt, diệt chủng tử trí chướng. Cái 
diệt này tức chuyển y. Lấy chuyển y này làm y chỉ. Bồ-tát trong tất 
cả các pháp được 10 thứ tự tại.

Luận nói: Trong tất cả các nẻo đường sinh tử , có thể hiện tất 
cả thân hình. 

Giải thích: Lấy tự tại làm y chỉ, trong lục đạo tùy theo thân hình 
của chúng mà thị hiện các thứ thân.

Luận nói: Trong phú lạc thế gian và trong ba thừa, do phương 
tiện giáo hóa thù thắng có thể an lập chúng sinh vào trong chính giáo. 
Đó là công đức của chuyển y rộng lớn. 

Giải thích: Phú lạc là nói tam giới thiện đạo. Trước nói được 
thiện đạo thế gian, sau khiến được Thánh đạo tam thừa. Dùng tam 
luân hóa độ khiến trụ chính pháp. 

Pháp gì là Đại Bồ-đề tự tính chuyển y? 

Khác với Nhị thừa là tự tính Đại Bồ-đề. Phải biết chuyển y này 
có 4 tướng: Một, sinh khởi y chỉ là tướng. Hai, vĩnh viễn không sinh 
y chỉ là tướng. Ba, thành thục tư lường sở tri quả là tướng. Bốn, pháp 
giới thanh tịnh là tướng. 

Sinh khởi y chỉ là tướng nghĩa là được Phật tương tục nhiếp 
hóa, y chỉ xuất thế đạo. Nếu không thế chưa đến chuyển y này. 
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Thánh đạo của Phật không thành, không ứng hợp đạo lý. Nếu Phật 
đạo lìa chuyển y này mà thành thì y chưa chuyển, đạo đã trước 
thành rồi. 

Vĩnh viễn không sinh y chỉ là tướng nghĩa là tất cả hoặc và tập 
khí vĩnh viễn không sinh y chỉ. Nếu không vậy, nhân duyên đã tụ họp 
chưa đến chuyển y này, các hoặc và tập khí vĩnh viễn không sinh là 
bất thành, không ứng hợp đạo lý. 

Thành thục tư lường sở tri quả y chỉ là tướng nghĩa là thành 
thục tầm tư và khéo thông đạt sở tri chân như, sở tri thật tế quả. Nếu 
không vậy thì tự tính chư Phật cũng phải tầm tư lại, cũng phải diệt 
chướng lại.

Pháp giới thanh tịnh là tướng nghĩa là đè bẹp tiêu diệt tất cả 
tướng, hiển thị pháp giới hết sức thanh tịnh. Nếu không vậy thì tự 
tính chư Phật phải là vô thường. Phải nghĩ tự tính của Phật là thường 
trụ, không thể nghĩ là tướng, cũng không thể nói được. Luận nói: Ở 
đây có bài kệ như sau:

Giải thích: Để làm rõ chuyển y này nên lại nói kệ.

Luận nói:

Phàm phu, chân thật che,
Còn hư vọng hiển lộ.

Giải thích: Kiến đế vô minh đối với phàm phu, che lấp tất cả 
pháp nhân vô ngã, chân không đối với chúng. Nghĩa là ở phàm phu 
cái cái vô minh này làm điên đảo tâm chúng, khiến kiến, ngã tướng, 
chúng sinh tướng v.v… và tướng 6 trần, các pháp hư vọng nhân đây 
hiển hiện vô minh làm chỗ y chỉ.

Luận nói: 

Bồ-tát chỉ một bề,
Bỏ hư, hiển chân thật.
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Giải thích: Trí vô phân biệt của Bồ-tát, do diệt vô minh nên bỏ 
tất cả pháp hư vọng. Nghĩa là ngã tướng v.v…hiển hai không chân 
như. Vô minh sinh là phàm phu y. Vô minh diệt là Bồ-tát y. Kệ này 
nói diệt là tướng chuyển y.

Luận nói: 

Không hiển hiện, hiển hiện,
Hư vọng và chân thật,

Gỉ thích: Hư vọng là tính phân biệt. Phân biệt không khởi tức 
hư vọng không hiển hiện. Chân thật là 3 vô tính. Hư vọng không hiển 
hiện nên chân thật hiển hiện.

Luận nói:

Là Bồ-tát chuyển y,
Giải thoát được như ý.

Giải thích: Không hiển hiện hiển hiện là chuyển y của Bồ-tát. 
Chuyển y này tức Bồ-tát giải thoát. Được giải thoát rồi không trói 
buộc nữa. Vì lợi tha nên như ý đi khắp trong lục đạo. Không như Nhị 
thừa giải thoát, vĩnh viễn diệt không có nghĩa lợi tha. Như bị chém 
đầu, mạng không tiếp tục sống được. Kệ này nói giải thoát hư vọng 
và pháp thân thanh tịnh, hai cái này do trí vô phân biệt được thành. 
Tức đến 3 đức nói rõ chuyển y.

Luận nói: 

Với sinh tử, Niết-bàn,
Nếu khởi trí bình đẳng,

Giải thích: Sinh tử Niết-bàn đều do phân biệt tạo ra. Cùng một 
chân như. Nếu được trí vô phân biệt, duyên đây bình đẳng khởi.

Luận nói:

Sinh tử tức Niết-bàn,
Hai, không có đây kia.
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Giải thích: Bất tịnh phẩm là sinh tử. Tịnh phẩm là Niết-bàn. 
Sinh tử là hư vọng. Không nhân pháp hai ngã tức là Niết-bàn. Được 
trí vô phân biệt thấy sinh tử là vô sở hữu, tức là thấy Niết-bàn vô sở 
hữu. Cho nên không có kia đây khác nhau. 

Nếu được trí này thì có công năng gì?

Luận nói: 

Cho nên với sinh tử,
Không bỏ, không không bỏ.

Giải thích: Tuy quán vô ngã không lìa sinh tử, đó là nghĩa 
không bỏ. Tuy ở trong sinh tử thường quán vô ngã, đó là không 
không bỏ. 

Nếu vậy với Niết-bàn thì sao?

Luận nói:

Với Niết-bàn cũng vậy,
Không được, không không được.

Giải thích: Lìa sinh tử không có một pháp nào khác gọi là Niết-
bàn. Bồ-tát đã không được sinh tử, cũng không được Niết-bàn. Đó là 
nghĩa của không được. Bồ-tát trong sinh tử thường quán thắng diệu 
tịch tĩnh. Đó là nghĩa không không được.

Trí sai biệt thắng tướng 10
Luận nói: Như vậy đã nói về tịch diệt sai biệt.

Thế nào là nên biết trí sai biệt?

Giải thích: Như trước đã nói Bồ-tát giải thoát khác với Nhị thừa 
giải thoát. Bồ-tát giải thoát tri kiến cũng phải khác với Nhị thừa giải 
thoát tri kiến. Làm sao biết được?

Luận nói: Do Phật có ba thân nên biết trí sai biệt. 
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Giải thích: Trí sai biệt là Bồ-tát giải thoát tri kiến, tức quả cứu 
cánh của Bồ-đề đạo. Như quả cứu cánh của Nhị thừa đạo là giải 
thoát tri kiến. Trong Nhị thừa giải thoát tri kiến không có ba thân. 
Trong Bồ-tát giải thoát tri kiến có ba thân sai biệt. Bởi vì sao? Nhị 
thừa không thể diệt trí chướng vì không có nhất thiết trí, không được 
pháp thân viên mãn thanh tịnh vì không có Đại bikhông hành lợi tha, 
không có ứng hóa hai thân. Bồ-tát đủ hai nghĩa này nên có ba thân. 
Cho nên lấy ba thân hiển thị trí sai biệt. 

Pháp gì gọi là ba thân?

Luận nói: Ba thân là tự tính thân, thụ dụng thân và biến  
hóa thân.

Giải thích: Thân lấy y chỉ làm nghĩa. Do có khả năng duy trì 
các pháp, các pháp theo thân mà thành, không theo thì không thành. 
Thân là y chỉ của các pháp. Ví như thân căn là y chỉ của các căn 
nên được gọi là thân. Pháp thân cũng vậy. Ứng hóa thân là sở y của 
tất cả công đức Như Lai, nên gọi là thân. Lại thân là lấy thật làm 
nghĩa. Không phá hoại nên gọi là thật. Thân tức là thể. Thể lấy tính 
làm nghĩa. Tính này ở trong tất cả địa vị không đổi nên gọi là thật. 
Thật nên không phá hoại. Thân có 2 thứ: một là tự nhiên được, hai 
là nhân công được. Tự nhiên được như kinh nói dù Phật xuất thế 
hay không xuất thế pháp tính thường nhiên. Nghĩa là tất cả pháp do 
nhị không bất không. Nhị không do hư vọng bất không. Hai pháp 
này đều tự nhiên được, nên nói là tự tính. Nhân công được là các 
thân trong lục đạo do y vào hoặc khởi bất động nghiệp thiện ác, do 
nghiệp được bảy thứ quả, y vào quả lại sinh hoặc, đó gọi là nhân 
công mà được. Thân Như Lai cũng được do hai thứ: Một là tự tính 
được, đó là pháp thân. Hai là nhân công được, đó là ứng hóa hai 
thân. Để hiển thị cái khác với nhân công nên lập tự tính thân. Y chỉ 
tự tính thân, khởi hai hạnh phúc đức và trí tuệ. Quả đạt được do 
hai hạnh là Tịnh độ thanh tịnh và đại pháp lạc. Có thể thụ dụng hai 
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quả nên gọi thụ dụng thân. Trong các địa tu hành khác, do sức bản 
nguyện tự tại của Phật nên thức kia biến hiện tựa chúng sinh nên 
gọi biến hóa thân.

Luận nói: Trong đó, tự tính thân là pháp thân của chư Như Lai, 

Giải thích: Trong ba thân này, nếu lấy tự tính làm pháp thân, tự 
tính có hai thứ định, lấy tự tính nào làm pháp thân? Vì tất cả chướng 
diệt nên tất cả bạch pháp viên mãn. Chỉ có chân như và chân trí riêng 
tồn tại gọi là pháp thân.

Thân lấy y chỉ làm nghĩa. Pháp nào là y chỉ?

Luận nói: y chỉ tất cả pháp tự tại. 

Giải thích: Tất cả pháp tự tại nghĩa là 10 thứ tự tại. Lại nữa 10 
Ba-la-mật trong nhân, tất cả pháp bất cộng trong quả đều đã được 
không mất, như ý vận dụng nên gọi là tự tại, tự tại không thể tính kể, 
tùy theo các pháp số lượng tự tại cũng vậy. 

Làm sao biết pháp này y chỉ pháp thân? Vì không lìa thanh tịnh 
và viên trí, tức trí như như như như.

Luận nói: Thụ dụng thân là các thứ cõi quốc độ của chư Phật, 
hiển hiện nơi y chỉ của các bậc đại nhân.

Giải thích: Cõi có các thứ báu khác nhau không thể tính kể số 
lượng nên gọi là các thứ. Cõi có vô lượng báu là y vào ứng thân Phật 
mà thành. Chư Bồ-tát gọi là đại nhân tập, là chúng Bồ-tát thân cận 
thiện hữu. Chính văn, chính tư, chính tu v.v…gọi là luân thể. Như 
Thánh vương kim luân có thể từ đây đến kia. Chưa được khiến được, 
được rồi khiến không mất, có thể lên xuống đi ngang là dụng luân. 
Bồ-tát cũng vậy. Nếu lìa ứng thân thì hai việc không thành. Cho nên 
hai việc này lấy ứng thân làm y chỉ. Do thành năng y chỉ nên hiển 
hiện sở y chỉ.

Luận nói: Thụ dụng thân này lấy pháp thân làm y chỉ, 
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Giải thích: Pháp thân không y chỉ. Thân này có y chỉ. Như 
trước nói vì trong tất cả pháp tự tại y chỉ nên đây tức nói ứng thân y 
chỉ pháp thân nên hai thân có khác.

Luận nói: là cõi thanh tịnh của chư Phật, là nhân thụ dụng thụ 
lạc pháp Đại thừa. 

Giải thích: Bồ-tát ở trong cõi Tịnh độ của chư Phật tự nghe thụ 
pháp Đại thừa, thụ pháp lạc, vì người khác nói pháp Đại thừa cũng 
thụ pháp lạc. Bồ-tát thụ dụng đủ hai thứ pháp lạc này. Nếu không có 
ứng thân thì không có hai thụ dụng pháp lạc này. Cho nên ứng thân 
là nhân của hai thụ dụng pháp lạc này. Còn có giải thích thụ dụng 
có hai nghĩa: Một là thụ dụng trần, tức thụ dụng Tịnh độ. Hai là thụ 
dụng pháp lạc, tức thụ dụng Đại thừa pháp lạc. Nếu không có ứng 
thân thì không có hai thụ dụng này. Cho nên lấy ứng thân làm nhân 
của hai thụ dụng này.

Biến hóa thân với pháp thân ứng thân, tướng khác nhau như 
thế nào?

Luận nói: Biến hóa thân là lấy pháp thân làm y chỉ, 

Giải thích: Pháp thân không y chỉ.Thân này có y chỉ. Như trước 
nói vì trong tất cả pháp tự tại y chỉ, cho nên đây là nói biến hóa thân 
y chỉ pháp thân. Vì vậy hai thân có khác.

Luận nói: từ trời Đâu-suất-đà hiện thân thụ sinh, 

Giải thích: Dưới đây nói hóa thân thể khác với ứng thân. Ứng 
thân lấy đại trí đại định Đại bi làm thể. Hóa thân chỉ lấy sắc hình 
làm thể. Sắc hình trước ở trời Đâu-suất-đà, sau sinh trong cói người. 
Trước 20 năm thụ thân trung ấm, sau thụ sinh vào dòng họ Thích-ca.

Luận nói: thụ học, thụ dục trần, 

Giải thích: Học tập 64 kỹ năng bí mật, công xảo, thu nạp cung 
phi, thụ dục lạc.
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Luận nói: xuất gia, đến tu khổ hạnh với ngoại đạo, 

Giải thích: từ bỏ ngôi vua đến chỗ người tiên Uất-đà A-la-la tu 
tập các khổ hạnh của ngoại đạo.

Luận nói: chứng vô thượng Bồ-đề, chuyển pháp luận, nhập Đại 
Niết-bàn các việc.

Giải thích: Sau từ bỏ ngoại đạo, không tu theo khổ hạnh, thành 
vô đẳng giác, thuyết giáo 3 thừa, sau mới xả hóa, biến hóa rất nhiều 
việc cho đến sau khi nhập diệt còn có di thể, vì Phật sự nên nói các 
việc. Những việc này hiển thị nơi hóa thân. 

Vì sao Phật trước trụ nơi trời Đâu-suất-đà, sau sinh vào loài 
người? Vì muốn hiển thị tự thân là loài nhân thiên. Vì nhân thiên là 
khí cụ của Thánh đạo. Vì làm vị thầy của trời người nhiếp hóa đồng 
loại. Vì đoạn trừ các hủy báng của ngoại đạo.

Luận nói: Chư Phật Như Lai có tướng pháp thân như thế nào?

Giải thích: Muốn dẫn các tướng có 10 nghĩa chứng thành pháp 
thân. Nếu thành pháp thân, hai thân kia cũng thành. Vì vậy có câu 
hỏi này.

Luận nói: Nếu nói sơ lược có 5 thứ. 

Giải thích: Nếu nói rộng như vô sinh vô diệt v.v…thì có vô lượng 
tướng. Nay lược nói có 5 tướng, tức đệ nhất nghĩa trong 10 nghĩa.

Luận nói: Ở đây có nói bài kệ Uất-đà-na như sau:

Giải thích: Để tóm thâu các nghĩa rải rác nên nói kệ này. Mười 
nghĩa trong kệ sẽ lần lượt giải thích.

Luận nói:

Tướng, chứng đắc, tự tại,
Y chỉ và nhiếp trì,
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Sai biệt, đức, rất sâu,
Phật thân niệm, nghiệp, rõ.

Năm tướng là: Một là pháp thân chuyển y làm tướng. 

Giải thích: Pháp thân tức là Bồ-tát chuyển y.

Luận nói: Tất cả chướng và phần bất tịnh phẩm, tính y tha đã 
diệt xong,

Giải thích: Chướng có 2 thứ: chướng toàn phần và chướng 
một phần. Bồ-tát đã đoạn tất cả trí chướng, thông trong ngoài 3 cõi 
nên gọi là toàn phần, tức là tất cả chướng. Nhị thừa chỉ đoạn hoặc 
chướng, chỉ một phần chướng trong 3 cõi, tức là phần bất tịnh phẩm 
và lấy tính y tha làm y chỉ. Khi trị đạo khởi liền đoạn 2 chướng này 
nên nói đã diệt xong.

Luận nói: giải thoát tất cả chướng, 

Giải thích: Do 2 phần chướng đã diệt, một phần tính y tha, giải 
thoát tất cả chướng.

Luận nói: được tự tại đối với tất cả pháp, 

Giải thích: Một phần tính y tha này có thể thông đạt tất cả pháp 
đồng một vô tính. Đã được không mất, nên gọi là tự tại

Luận nói: là phần tính thanh tịnh, tính y tha chuyển y làm tướng.

Giải thích: Để hiển thị cái khác của vô phân biệt hậu trí lìa tất 
cả phân biệt nên nói phần tính thanh tịnh. Vô phân biệt trí này lại là 
một phần của tính y tha. Tính y tha có 2 phần. Trước đã nói xong về 
diệt chướng hiển vô phân biệt. Sau nói được tự tại trong tất cả pháp 
để có thể hiển thị trí vô phân biệt. Hai phần này là chuyển y. Chuyển 
y là tướng của pháp thân.

Luận nói: Hai là pháp bạch tịnh là tướng. 
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Giải thích: Tất cả pháp có 2 tướng: một là hắc hai là bạch. Hắc 
tức là ác. Bạch tức là thiện. Trong thiện tự có 4 thứ. Pháp thân là chân 
thật thiện nên nói pháp bạch tịnh là tướng.

Luận nói: Nghĩa là do Lục độ viên mãn, nơi pháp thân được 10 
thứ năng lực thù thắng tự tại làm tướng. 

Giải thích: Do cứu cánh tu Lục độ, trong pháp thân được 10 tự 
tại. Mười tự tại này là thắng năng, tức năng lực thù thắng, của pháp 
thân, tức lấy pháp thân làm tính. 

Do Lục độ cứu cánh, được 10 tự tại, nghĩa ấy là thế nào?

Luận nói: Những gì là mười? 1.Thọ mạng tự tại, 

Giải thích: Đối với thọ mạng, muốn ngắn dài hay xả bỏ đều 
được như ý.

Luận nói: 2.Tâm tự tại, 

Giải thích: Trong sinh tử, việc thụ sinh không bị sinh tử nhiễm ô.

Luận nói: 3.Của cải tự tại. 

Giải thích: Trước tiên là 10 thứ của cải, ăn uống, tùy lúc tùy nơi 
đều được như ý.

Luận nói: Ba tự tại này do Thí độ viên mãn mà thành tựu, 

Giải thích: Nếu người bố thí tất cả mọi nơi, tất cả thí vật, lấy 
tâm Đại bi mà hành thí thì sự bố thí viên mãn. Do Đại bi hành thí làm 
nhân, tâm được tự tại. Do hành thí mọi nơi làm nhân, được thọ mạng 
tự tại. Do bố thí tất cả vậ làm nhân, được tài vật tự tại.

Luận nói: 4.Nghiệp tự tại, 5.Sinh tự tại, hai tự tại này do Giới 
độ viên mãn mà thành tựu, 

Giải thích: Nghiệp là nhân, sinh là quả nên hai cái này tương 
ưng. Do có thể chế ngự thân khẩu nghiệp nên được nghiệp tự tại. 
Cho đến từng phần từng phần đoạn trừ thân tâm là biến đổi thân khẩu 
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nghiệp. Do tâm thành nên Giới độ viên mãn. Do Giới độ viên mãn, 
nếu muốn thụ sinh đời sống khác có thể được như ý. Nghiệp này đều 
khiến hiện tiền nên gọi là nghiệp tự tại. Do nghiệp tự tại nên đối với 
nghiệp quả trong đời cũng được tự tại. Tùy theo loài trong lục đạo 
có thể như ý sinh qua đó làm việc lợi ích. Nếu là cảnh, có thể như ý 
xả bỏ. Công năng thủ xả hai việc không ngại, nên gọi là sinh tự tại.

Luận nói: 6.Dục lạc tự tại, đây do Nhẫn độ viên mãn mà 
thành tựu, 

Giải thích: Nhẫn có 3 thứ: một là nhẫn nhúc nhẫn, hai là an thụ 
nhẫn, ba là thông đạt nhẫn. Chịu đựng được sự hủy báng hay làm ổn 
hại của người là nhẫn nhục nhẫn. Chịu đựng được cái khổ của mình 
tâm không biến đổi là an thụ nhẫn. Đối với đạo lý rất sâu của chính 
pháp, tâm có thể minh chứng là thông đạt nhẫn. Do 3 nhẫn này các 
pháp đều tùy theo tâm, sau ở trong các pháp tùy theo chỗ muốn đều 
được như ý.

Luận nói: 7.Nguyện tự tại, do Tinh tiến độ viên mãn mà 
thành tựu, 

Giải thích: Do Tinh tiến Ba-la-mật có thể vượt qua được tất cả 
việc làm, vào đời sau tất cả sở nguyện đều được như ý, nên gọi là 
nguyện tự tại.

Luận nói: 8.Thông tuệ tự tại, đây gồm trong ngũ thông, do Định 
độ viên mãn mà thành tựu,

Giải thích: Trong ngũ thông, cái chưa được thì được, cái được 
rồi không mất, nên gọi tự tại. Lại đối với ngũ thông có thể tự dùng, 
có thể khiến người khác dùng như mình, nên gọi là tự tại. Do Bồ-tát 
có thể được định tâm rất sâu của chư Bồ-tát, tùy sự điều phục. Nếu 
dẫn ngũ thông, đối với mình và người đều thành tựu như ý.

Luận nói: 9.Trí tự tại, 10.Pháp tự tại, hai tự tại này do Bát-nhã 
Ba-la-mật viên mãn mà được thành tựu. 
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Giải thích: Bồ-tát do Bát-nhã Ba-la-mật viên mãn. Do trí vô 
phân biệt đối với ấm v.v…các pháp môn tâm thông đạt trọn vẹn, 
được nhất thiết chủng trí, gọi là trí tự tại. Do vô phân biệt hậu trí, 
thông đạt phẩm loại tất cả các pháp, được nhất thiết trí, gọi là trí tự 
tại. Do vô phân biệt hậu trí như tự sở chứng, vì người khác an lập 
pháp môn, như lý được thành, gọi là pháp tự tại.

Luận nói: Ba là không hai là tướng, do không có hai tướng 
có không, 

Giải thích: Vô nhị tức không hai, là vô hữu và vô vô, nghĩa 
là không có và không không. Hữu vi thường, vô vi đoạn, không có 
không không tức không thường không đoạn, lìa hai biên.

Luận nói: tất cả pháp là vô sở hữu, không tướng chẳng không 
là tướng. 

Giải thích: Lại giải thích câu nói trên. Tất cả pháp đều do phân 
biệt mà ra. Tất cả đều vô sở hữu, tức là hai không tướng, không có 
không không là hai không tướng, không không pháp thân tức là hai 
không, vì không hai biên là pháp thân tướng.

Luận nói: Lại nữa hữu vi vô vi không hai là tướng,

Giải thích: Không hai là không hữu vi, không vô vi. Tất cả 
pháp hữu lưu đều lấy hữu vi làm tướng. Tất cả pháp vô lưu có 2 thứ 
. Nếu đạo v.v…lấy hữu vi làm tướng. Trạch diệt v,\.v…lấy vô vi làm 
tướng. Pháp thân với hữu vi vô vi chẳng phải một chẳng phải khác, 
nên không được thiên một bên lấy hữu vi hay vô vi làm tướng. Do 
chân như là tướng thông cả hữu vi vô vi, không thể nói là khác. Chân 
như là cảnh thanh tịnh, hữu vi vô vi không phải cảnh thanh tịnh, 
không thể nói là một. Pháp thân phi hữu vi vô vi là tướng, phi phi hữu 
vi vô vi là tướng. Bởi vì sao?

Luận nói: vì chẳng phải hoặc nghiệp họp lại sinh ra, 



 NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH 155

Giải thích: Tất cả pháp hữu vi đều từ hoặc nghiệp sinh. Pháp 
thân không từ nghiệp hoặc sinh, nên phi hữu vi.

Luận nói: do được tự tại có thể hiển hiện tướng hữu vi. 

Giải thích: Pháp thân do được tự tại, có thể thường thường hiển 
hiện tướng hữu vi. Tức là ứng hóa 2 thân, cho nên phi vô vi.

Luận nói: Lại nữa, một khác không hai là tướng, vì chư Phật 
Như Lai y chỉ không khác, 

Giải thích: Không hai là không một không khác. Pháp thân 3 đời 
các đức Phật là không khác. Pháp thân tức là y chỉ, cho nên không khác.

Luận nói: do vô lượng y chỉ có thể chứng. 

Giải thích: Do pháp thân vô lượng đã thành thục thiện căn các 
Bồ-tát, liên tục chứng đắc không ngớt nên không thể nói là một. Nếu 
là một thì những người khác tu hành sẽ vô dụng.

Luận nói: Ở đây có bài kệ như sau:

Giải thích: Để hiển thị nghĩa pháp thân không một không khác 
nên lại nói kệ.

Luận nói:

Vì không còn ngã chấp,
Trong không có y khác.

Giải thích: Trong thế gian do tùy theo ngã chấp phân biệt, chúng 
sinh y chỉ có sai biệt. Đối với pháp thân không có ngã chấp phân biệt 
nên Như Lai y chỉ không sai biệt. 

Nếu vậy sao lập ra có nhiều Phật?

Luận nói:

Như trước nhiều y chứng
Giả nói là chẳng một.
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Giải thích: Do nhân địa trước vô lượng y chỉ có thể chứng cho 
nên nếu mỗi một thế gian thân không có pháp thân thì Bồ-tát không 
có sở chứng. Vì Bồ-tát mỗi mỗi y tự thân chứng pháp thân này. Vì 
vậy đứng về giả danh không thể nói là một.

Luận nói:

Tính hành khác, chẳng rỗng,
Viên mãn không bắt đầu.
Vì chẳng một, không khác,
Chẳng nhiều, y chân như.

Giải thích: Chư Bồ-tát phát tâm nhiều nên tính khác. Do tính 
khác nên gia hành không giống nhau. Do gia hành khác nên có công 
lực. Do có công lực nên có thể đắc quả. Có nhân nghĩa nên chẳng 
phải trống rỗng. Nếu chỉ có một Phật, thì bao nhiêu Bồ-tát tu hành 
thành ra không có chỗ chứng đắc. Chư Phật làm việc lợi ích chúng 
sinh, không gì không viên mãn. Do an lập chúng trong 3 thừa nên 
nếu chư Phật không an lập chúng nơin vô thượng Bồ-đề thì việc làm 
Phật sự không viên mãn. Do việc lợi ích viên mãn nên Phật không 
phải một. Như sinh tử không có cái bắt đầu, vô lượng chư Phật cũng 
vậy. Không có bắt đầu, vô lượng, nếu chỉ một Phật, không có Phật 
trước Phật sau, thì một Phật vừa là Phật bắt đầu vừa là Phật cuối cùng 
mới thành nghĩa. Do 5 nghĩa này nên Phật không phải một.

Luận nói: Không khác nên không nhiều.

Giải thích: Y chỉ không khác nên chư Phtj không nhiều. Không 
nhiều nên không khác. 

Y chỉ cái gì?

Luận nói: Y chân như.

Giải thích: Chân như tức pháp giới thanh tịnh. Pháp giới không 
khác nên chư Phật y chỉ không sai biệt. Hai kệ này hiển thị pháp thân 
không có tướng một hay khác.
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Luận nói: Bốn là thường trụ là tướng. Vì tướng chân như 
thanh tịnh, 

Giải thích: Dưới đây dẫn 3 chứng lập nghĩ pháp thân thường 
trụ. Chân như nếu lìa khỏi tất cả cấu uế, vô cấu thanh tịnh gọi là Phật 
quả.Chân như này thường trụ. Chư Phật là chân như thanh tịnh hiển 
hiện, cho nên pháp thân thường trụ.

Luận nói: vì nguyện xưa dẫn phát đến tột cùng,

Giải thích: Từ sơ phát tâm cho đến bát địa, trải 27 Đại kiếp 
a-tăng-kì, trong thời gian đó Như Lai y pháp giới phát nguyện thành 
tựu. Nguyện duy trì thệ nguyện gọi là dẫn. Không ngại đối với tất 
cả mọi nơi gọi là thông. Tận cùng biên giới của sinh tử gọi là tột 
cùng. Do y pháp giới khởi nguyên này nên nếu pháp giới vô thường 
thì nguyện này có chấm dứt. Nguyện đã không chấm dứt nên biết 
pháp giới thường trụ. Lại do nguyện này dẫn thông đến tột cùng, bất 
không vô quả nên được pháp thân. Nguyện đã vô tận nên pháp thân 
thường trụ.

Luận nói: vì việc đúng phải làm chưa rốt ráo.

Giải thích: Nếu nói Phật làm việc lợi ích chúng sinh xong thì 
nguyện trước phải hết. Không thể lấy nguyện để chứng pháp thân là 
thường trụ. Nghĩa ấy không phải như vậy. Bởi vì sao? Vì chính sự 
chưa cứu cánh. Từ thời nay cho đến cùng thế, chính sự vô biên. Nếu 
chúng sinh đều chưa đắc Phật, chưa tất cả Bát-niết-bàn, thì chính sự 
này không dứt. Chính sự là do pháp thân thành, chính sự không dứt 
nên pháp thân thường trụ.

Luận nói: Năm là không thể nghĩ bàn là tướng. Vì chân như 
thanh tịnh chỉ có trí tự chứng mới biết, không có thí dụ, chẳng phải 
chỗ thực hành giác quán.

Giải thích: Pháp thân có 3 nhân duyên nên khổ thể nghĩ bàn. Một 
là không phải cảnh giới của 3 tuệ nên không thể nghĩ bàn. Không phải 
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chỗ thực hành của giác quán, nên chẳng phải cảnh của văn tuệ. Không 
có thí dụ, nên chẳng phải cảnh của tư tuệ. Trí tự chứng, biết được. 
Chẳng phải cảnh của tu tuệ của thế gian và Nhị thừa, cho nên không 
thể nghĩ bàn. Hai là vô phân biệt tối thượng chân thật, nên không thể 
nghĩ bàn. Cái vô phân biệt này trí tự chứng của Bồ-tát biết, không 
phải cảnh giới phân biệt của phàm phu. Phàm phu như người mù bẩm 
sinh không thể phân biệt được màu sắc vì chưa hề trông thấy màu sắc 
bao giờ. Cũng chẳng phải cảnh giới phân biệt của Nhị thừa. Cảnh này 
là tột cùng, chẳng phải chỗ chứng của Nhị thừa, nên không thể phân 
biệt. Nhị thừa như đứa trẻ sơ sinh không thấy mặt trời, vì nhãn lực 
còn yếu. Cao tột là không có thí dụ. Trong tất cả các pháp, pháp thân 
là tột cùng không có gì so sánh, không có pháp nào làm thí dụ, cho 
nên không có một bậc thượng nhân nào có thể biết được. Chân thật 
là không thể ngôn thuyết. Nếu không thể ngôn thuyết chưa từng thấy 
chân thật. Chúng sinh không thể phân biệt. Tất cả giác quán tùy theo 
ngôn thuyết khởi. Đã không ngôn thuyết nên không phải hành xứ của 
giác quán. Cho nên là không thể nghĩ bàn. Ba pháp thân là trí chứng 
của Phật biết, chẳng phải người thông tuệ thế gian phân biệt được. 
Trong thế gian không một vật gì sánh được với pháp thân, do thấy vật 
này đem so sánh biết pháp thân. Trong pháp thân tuyết dứt tất cả tâm 
hành, vì cảnh trí không sai biệt. Cho nên không thể nghĩ bàn. 

Luận nói: Lại nữa pháp thân này chứng đắc như thế nào?

Giải thích: Có chứng mà không đắc. Có đắc mà không chứng. 
Có cũng chứng cũng đắc. Có không chứng không đắc. Nay muốn 
hiển thị cũng chứng cũng đắc. Tất cả chúng sinh ở trong sinh tử, 
không có chúng sinh nào vốn không có pháp thân. Vì hằng tương 
ưng với pháp thân nên, sự tương ưng này là pháp tự nhiên thành từ 
vô thủy. Tương ưng như vậy gọi là đắc. Cái đắc này không phải chạm 
xúc đến được mà gọi là đắc, chẳng phải căn thức chứng được. Vì lìa 
tương ưng đắc nên lập câu hỏi này. Như kinh nói trong chúng sinh 
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khôngn có chúng sinh nào ở ngoài pháp thân. Như không có một sắc 
nào ở ngoài hư không. Là vì tất cả chúng sinh không lìa pháp thân. 
Pháp thân trong chúng sinh, bản lai là đắc.

Nghĩa đắc như vậy, nghĩa chứng như thế nào?

Luận nói: Được từ tiếp xúc đầu tiên, 

Giải thích: Để hiển thị tiếp xúc được có bắt đầu.Do phương tiện 
thành lợi ích vô cùng cho nên như mắt chứng kiến sắc ắt có 5 nghĩa: 
Một là có thật cảnh đối căn, hai là không hoại, ba là có giác quán, bốn 
là thức không loạn, năm là không ám v.v…các chướng. Nếu không 
đủ 5 nghĩa thì không thể chứng sắc. Chứng biết pháp thân cũng vậy, 
ắt phải đủ 5 nghĩa.

Luận nói: do duyên tạp tướng của pháp Đại thừa làm cảnh. 

Giải thích: Chân như là pháp Đại thừa. Các pháp môn nói trong 
12 bộ kinh Đại thừa đều cùng hiển thị chân như này. Tất cả chính 
thuyết đối với pháp chân như thì đồng một vị, nên gọi là tương tạp. 
Như các dòng sông chảy về biển, tương tạp nhau cùng làm một vị. 
Trí với cảnh không sai biệt nên nói là duyên. Bồ-tát duyên tương tạp 
pháp chân như trong Đại thừa làm cảnh. Đây tức là hiển thị thứ nhất 
cảnh thật có và tối thắng.

Luận nói: Trí vô phân biệt, trí vô phân biệt hậu sở đắc

Giải thích: Chứng trí lấy vô phân biệt làm tướng. Do trí này 
khởi trong cảnh chân như, lìa phân biệt nên thanh tịnh thành chứng 
trí. Đây tức là hiển thị thứ hai trí thanh tịnh như căn không hoại. Trí 
vô phân biệt hậu sở đắc là trợ pháp trước sau. Do trí này, sau lại nhập 
chân quán, sau chuyển thành thắng. Đây là thứ ba nói trợ pháp như 
giác quán. Nếu có Tì-bát-xá-na không có Xa-ma-tha không chứng 
đắc nghĩa, cho nên phải tu Xa-ma-tha. Tu Xa-ma-tha có 3 tướng: Một 
là được nhân, hai là được các trợ giúp, ba là được công năng.
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Luận nói: tu 5 tướng thành thục, 

Giải thích: Đây nói được nhân. Năm tu tập và 5 quả do 5 tu 
tập đạt được. Như nói trong Nhân quả tu sai biệt. Được, không thoái 
mất, gọi là thục. Được tối thượng thượng phẩm, gọi là thành. Thường 
thường quán sát, gọi là tu tập. Đây nói 2 thứ nhân: Một là nhân không 
mất, hai là nhân viên mãn, nên gọi là được nhân.

Luận nói: ở tất cả các địa khéo tập họp tư lương, 

Giải thích: Đây là nói được trợ bạn. Từ sơ địa đến thập địa tập 
họp hạnh phúc đức trí tuệ làm tư lương, nên gọi là được các loại 
trợ giúp.

Luận nói: có thể phá các chướng vi tế khó phá. 

Giải thích: Đây là nói được công năng. Do 2 nghĩa trước nên có 
thể phá trí chướng. Phiền não này với đạo vô lưu của Nhị thừa đều 
khởi, nên gọi là vi tế. Chướng này không phải Nhị thừa đạo có thể 
phá được nên gọi là khó phá. Vì vậy gọi là được công năng. Đây là 
hiển thị thứ tư được định biết thức không loạn.

Luận nói: Kim cương ví Tam-ma-đề 

Giải thích: Có 4 nghĩa lấy kim cươngví Tam-ma-đề: 1.Có thể 
phá núi phiền não. 2.Có thể phát triể rộng các công đức. 3.Cứng chắc 
không thể hủy hoại. 4.Dùng lợi có thể khiến trí tuệ thông đạt tất cả 
pháp không ngại.

Luận nói: tức sau Tam-ma-đề này diệt lìa tất cả chướng. 

Giải thích: Được định này rồi, diệt tất cả chướng mới hết. Đây 
là thứ năm nói diệt hoặc, như các chướng vô ám v.v…

Luận nói: Lúc bấy giờ do y chỉ chuyển thành chứng đắc.

Giải thích: Khi Kim cương tâm diệt, gọi là “Lúc bấy giờ”. Lúc 
bấy giờ thập địa y chỉ chuyển thành Phật y chỉ, gọi là chứng đắc.
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Luận nói: Pháp thân này trong đó có bao nhiêu tự tại được 
tự tại?

Giải thích: Muốn nói rõ phải nói chuyển y của 5 ấm, nói rõ 
pháp thân tự tại. Vì vậy có câu hỏi này.

Luận nói: Nói đại lược trong đó có 5 tự tại được tự tại:

Giải thích: Nếu nói rộng có vô lượng tự tại. Nay lược nói 5 thứ.

Luận nói: Tự tại thứ nhất là Tịnh độ, hiển thị tự thân, tướng hảo, 
âm thanh vô biên, vô kiến đỉnh tướng, 

Giải thích: Như ý có thể hiển hiện Tịnh độ như ngọc Pha-lê-
kha v.v… tùy loại chúng sinh như ý hiện thân, trong Đại tập hội đều 
đối chúng sinh không bội nghịch. Lại là đối tượng chúng sinh thích 
chiêm ngưỡng. Hiện các thứ thân chúng sinh thích chiêm ngưỡng, 
hiện các tướng tốt thuyết pháp như ý, biến khắp 10 phương thế giới. 
Trong mỗi một âm thanh, tùy loại chúng sinh thích nghe pháp đều 
được nghe. Các Phạm thiên v.v…khi thấy Phật, thấy thân Như Lai 
cao hơn họ gấp bội nên không thể thấy đỉnh đầu. Tất cả việc này đều 
được như ý, nên gọi là tự tại.

Nhân đâu được tự tại này?

Luận nói: do y chuyển sắc ấm.

Giải thích: Mỗi một ấm đều có, như trong Diệt sai biệt đã nói 4 
chuyển y trước. Sắc thức gọi là sắc ấm. Hình ngại là thể của sắc. Khi 
khởi đối trị, do một phần bất tịnh phẩm của tính phân biệt hằng được 
tách rời, một phần tịnh phẩm được hằng được tương ưng. Tức là sắc 
ấm chuyển y. Trong chuyển y này được Tịnh độ v.v…tự tại.

Luận nói: Tự tại thứ hai là không mất vô lượng đại an lạc trụ, 

Giải thích: Không bị các hoặc và tập khí ô nhiễm, nên gọi là 
không mất. Như Lai an lạc trụ không thể tính kể, nên nói là vô lượng. 
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Cái an lạc hơn cả, 3 cõi không sánh bằng, nên gọi là đại an lạc trụ. 
Các việc này đều được như ý, nên gọi là tự tại.

Luận nói: do chuyển y thụ ấm. 

Giải thích: Thụ thức gọi là thụ ấm. Nhận lãnh sự khổ vui là thể 
của thụ. Do chuyển y thụ ấm nên được tự tại này.

Luận nói: Tự tại thứ ba là chính thuyết đầy đủ tất cả danh tự, 
câu văn, chương phẩm, 

Giải thích: Tất cả danh tự, và câu văn trong ngôn giáo, từ kệ 
đến một chương một phẩm, một bộ gọi là tụ. Tất cả đều có thể hiểu 
rõ như ý chính thuyết, nên gọi là tự tại.

Luận nói: do chuyển y sự chấp tướng sai biệt của tưởng ấm. 

Giải thích: Tưởng thức là tưởng ấm. Chấp tướng sai biệt là thể 
của tưởng. Do chuyển y tưởng ấm nên được tự tại này.

Luận nói: Tự tại thứ tư là biến hóa, cải đổi, dẫn nhiếp đại hội, 
dẫn nhiếp bạch tịnh phẩm, 

Giải thích: Chưa có hiện ra có và phân chia một thành nhiều là 
biến hóa. Chuyển đổi bản tính thành ra khác là vì muốn thấy chúng 
sinh tùy chỗ xa gần mà dẫn dắt như ý. Trời, người, Dạ-xoa v.v…
đến Đại tập hội, tùy theo sự thích nghi của chúng, dùng Tứ nhiếp mà 
nhiếp hóa. Hữu lưu thiện gọi là bạch. Vô lưu thiện gọi là tịnh. Dẫn 
đạo pháp bạch tịnh phẩm này sinh khởi liên tục, tất cả những việc 
này đều được như ý nên gọi là tự tại.

Luận nói: do sự chuyển y của hành ấm. 

Giải thích: Hành thức là hành ấm. Tác ý là thể của hành. Do 
chuyển y hành ấm nên được tự tại này.

Luận nói: Tự tại thứ năm là hiển rõ trí bình đẳng, trí hồi quán, 
trí tác sự, 
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Giải thích: Như Lai đối với tất cả pháp không có lỗi lầm, chứng 
biết chẳng phải cảnh hiện tiền như đối cảnh hiện tiền. Ví như người 
nhớ thuộc những câu văn đã luyện tập, gọi là hiển rõ trí. Từ thông 
đạt chân như đến nay, đối với tất cả chúng sinh được tâm bình đẳng. 
Do chứng pháp thanh tịnh bình đẳng nên gọi là trí bình đẳng, có thể 
giữ gìn Tam-ma-đề Đà-la-ni môn. Trong pháp môn này muốn lấy 
một pháp nào đều được như ý không ngại. Ví như người tài chủ giữ 
kho tàng của mình lấy ra dùng không ngại, gọi là trí hồi quán. Có thể 
thể thụ sinh trởi Đâu-suất và Bát-niết-bàn để tạo thiện căn vô lưu cho 
Thanh Văn và Bồ-tát ở bậc thấp, có thể hiển thị việc của Như Lai, gọi 
là trí tác sự. Tất cả các việc như thế đều được như ý , nên gọi là tự tại.

Luận nói: do chuyển y thức ấm.

Giải thích: Thức thức là thức ấm. Hiểu rõ phân biệt là thể của 
thức. Chuyển y thức ấm thì được tự tại này.

Luận nói: Pháp thân này y chỉ bao nhiêu pháp?

Giải thích: Muốn hiển thị vô lượng công đức của Như Lai đều 
từ pháp thân sinh, lấy pháp thân làm y chỉ, nên có câu hỏi này.

Luận nói: Nếu nói đại lược chỉ có ba. 

Giải thích: Nếu nói rộng là vô lượng pháp y chỉ. Nay lược nói 
chỉ có ba.

Luận nói: Đó là chỗ y chỉ các trụ xứ của chư Phật Như Lai. 

Giải thích: Trụ có 4 thứ: Thiên trụ, Phạm trụ, Thành trụ và Phật 
trụ. Trong các trụ, Như Lai phần nhiều trụ nơi 4 pháp này. Cho nên 
riêng nói 4 thứ này. Đắc có 2 thứ: một là tự tại đắc , hai là hiện tiền đắc. 
Khi mới thành Phật, tất cả pháp Như Lai đều được đầy đủ, gọi là tự 
tại đắc. Sau đó tùy chỗ sử dụng, gọi là hiện tiền đắc. Nếu chứng pháp 
thân, tất cả pháp Như Lai đều được tự tại. Pháp thân là trụ v.v..các 
pháp y chỉ. Bởi vì sao? Vì không lìa pháp thân, mới được pháp này.
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Luận nói: Ở đây có bài kệ như sau:

Giải thích: Muốn làm rõ pháp thân là trụ.v.v…pháp y chỉ, nên 
lại nói kệ

Luận nói: 

Chư Phật Như Lai thụ năm hỷ,

Giải thích: Bồ-tát cũng có 5 thứ này, có điều là chưa viên mãn. 
Chỉ có Phật đầy đủ cho nên nói “Chư Phật Như Lai”. Thể của hỷ chỉ 
có một, nhưng bởi không mất tối thắng làm thể, do 5 nhân mà được, 
nên nói 5 hỷ. 

Chư Phật tự được giải thoát, dùng hóa thân giáo hóa người Nhị 
thừa khiến được giải thoát. Vì sao Như Lai tự thụ 5 hỷ mà Nhị thừa 
không được?

Luận nói: 

Đều do đã chứng được tự giới.
Nhị thừa không có do không chứng,

Giải thích: Do nhân khác nên quả không giống nhau. Do chứng 
tự giới là nhân. Năm hỷ là quả. Giới là tính của Như Lai, tức tính 
tịnh pháp thân. Như Lai chứng do đại công năng, không do không có 
nhân, không do gì khác mà được, nên nói chứng tự giới. Do chứng 
tự giớinên được quả 5 hỷ. Nhị thừa không chứng giới này, nên không 
có 5 hỷ.

Luận nói:

Muốn được thì phải chứng Phật giới.

Giải thích: Nếu người muốn cầu pháp 5 hỷ, ắt phải tu đạo chứng 
pháp thân. Bởi vì sao? Bởi quả không tách rời nhân mà được. Kệ này 
cho thấy pháp thân là y chỉ của 5 hỷ. Do chứng pháp thân nên được 
5 hỷ, không chứng pháp thân thì không có 5 hỷ.



 NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH 165

Luận nói:

Do năng vô lượng và tác sự,
Do pháp mỹ vị muốn được thành.

Giải thích: Kệ này cũng do 5 nhân nên gọi 5 hỷ. Năm đó là gì? 
Một là nhân tự năng lực vô lượng nên sinh hỷ. Tất cả Phật đồng giác 
liễu pháp thân. Tất cả Phật đồng được thắng năng. Thắng năng của 
tất cả Phật tức thắng năng của một Phật. Thắng năng một Phật bằng 
thắng năng tất cả Phật. Bởi vì sao? Chư Phật đồng một pháp thân làm 
thể. Thể đã là một nên thắng năng của bao nhiêu Phật tức là thắng 
năng của một Phật. Thắng năng của chư Phật vô lượng. Thắng năng 
của một Phật cũng vô lượng. Cho nên thắng năng của một Phật được 
bằng thắng năng của chư Phật. Pháp thân chư Phật đồng được thắng 
năng cho nên sinh hỷ. Do thấy chứng tự giới được thắng năng này 
cho nên sinh hỷ. 

Hai là nhân tác sự nên sinh hỷ. Một Phật làm việc lợi ích chúng 
sinh là chính sự của tất cả Phật, là việc lợi ích tất cả chúng sinh. Bởi 
vì sao? Tất cả Phật kiến tạo Tịnh độ lợi ích chúng sinh, tức là chính 
sự của một Phật. Giả như tất cả Phật không làm chính sự, một Phật 
làm chính sự thì đều thông đến chính sự của chư Phật. Nếu lợi ích 
một chúng sinh, tức lợi ích tất cả chúng sinh. Nếu mọt chúng sinh 
thành Phật, chúng sinh này lại có thể giáo hóa tất cả chúng sinh, như 
vậy chuyển sinh lợi ích. Nếu chư Phật đã chứng tự giới, thì thành lập 
chính sự này. Do thấy chứng tự giới làm chính sự nên sinh hỷ.

Ba là nhân pháp mỹ vị nên sinh hỷ. Do Như Lai xưa kia học 
3 thừa, 12 bộ kinh, sau khi thành Phật đều quán tất cả pháp, không 
pháp nào không từ pháp than này sinh, không một pháp nào không 
hoàn chứng pháp thân này. Cho nên tất cả pháp môn đều đồng một 
pháp thân làm vị. Do thấy Tu-đa-la, Kì-dạ v.v…các kinh cùng một vị 
pháp thân nên sinh hỷ.
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Bốn là nhân dục đức thành nên sinh hỷ. Sở dục được thành, 
công đức cũng thành. Sở dục thành là như Phật nghĩ điều gì thì 
không điều gì không thành tựu. Nghĩa là Tịnh độ và Đại tập hội các 
việc v.v…Công đức thành là 10 lực, 4 không sợ hãi v.v…pháp không 
chung của tất cả Như Lai không pháp nào không viên mãn. Do thấy 
hai việc thành nên sinh hỷ.

Luận nói: 

Được hỷ tối thắng mà không mất,

Giải thích: Quá sự hỷ lạc của 3 cõi nên tối thắng. Tất cả hoặc 
cho đến tập khí đều hết không còn thừa nên không mất.

Luận nói: 

Chư Phật hằng thấy bốn vô tận.

Giải thích: Lại nữa Như Lại thấy 4 hỷ trước, cho đến tận cùng 
sinh tử không diệt hết, dẫu nhập vô dư Niết-bàn cũng không diệt hết, 
nên sinh hỷ. 

Tướng hỷ lạc này như thế nào? 

Một là vượt trội hơn cả, quá hơn cả hỷ lạc của 3 cõi và Nhị 
thừa. Hai là không mất. Tất cả hoặc cho đến tập khí diệt hết không 
sót. Đây rõ ràng là rất viên mãn và rất thanh tịnh. Đó gọi là thứ nhất 
y chỉ của tự lợi.

Luận nói: Y chỉ của các thứ thụ dụng thân là để thành thục thiện 
căn chư Bồ-tát. 

Giải thích: Ứng thân chư Phật vô lượng, nên nói “Các thứ”. Lại 
nữa ứng thân của mỗi vị Phật không thể nói hết phẩm loại, nên nói 
“Các thứ”. Pháp thân này là y chỉ của ứng thân. 

Vì sao là y chỉ? Vì sinh thân này, nếu lìa ứng thân thì thiện căn 
của đăng địa Bồ-tát không thành thục được, nên phải có ứng thân. 



 NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH 167

Ứng thân do pháp thân lập nên pháp thân là y chỉ của ứng thân. Đây 
tức là thứ hai lợi ích y chỉ của Bồ-tát.

Luận nói: Y chỉ của các thứ hóa thân là để thành thục nhiều 
thiện căn cho Thanh Văn, Độc Giác.

Giải thích: Pháp thân này không chỉ là y chỉ của ứng thân mà 
cũng là y chỉ của hóa thân. Bởi vì sao? Nếu lìa hóa thân thì hạ nguyện 
chúng sinh, tức Thanh Văn, Độc Giác, thiện căn của họ không thành 
thục được. Nói “nhiều” nghĩa là không chỉ lợi ích nguyện lạc cho Nhị 
thừa, mà trong đây thiện căn của Bồ-tát cũng nhân hóa thân mà được 
thành thục. Cho nên pháp thân là y chỉ của hóa thân. Đây tức thứ ba 
lợi ích y chỉ của Nhị thừa.
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NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH
QUYỂN 14

Giải thích trí sai biệt thắng tướng 10-2

Luận nói: Có bao nhiêu thứ Phật pháp gồm trong pháp thân này?

Giải thích: Đặt câu hỏi này không phải để hiển thị cái thể trong 
pháp thân mà hiển thị pháp chứng đắc trong pháp thân.

Luận nói: Nếu nói đại lược có 6 thứ: 

Giải thích: Nếu nói rộng có vô lượng thứ. Nay đại lược chỉ nói 
6 thứ.

Luận nói: Một là loại pháp thanh tịnh.

Giải thích: Diệt hết bất tịnh phẩm chứng được pháp thân, gọi là 
pháp thanh tịnh. 

Làm thế nào được pháp thanh tịnh này?

Luận nói: Một là do chuyển y thức A-lê-da,

Giải thích: Khi khởi đối trị, lìa một phần bất tịnh phẩm của bản 
thức, tương ưng với một phần tịnh phẩm của bản thức, gọi là chuyển y.

Luận nói: do chứng được pháp thân. 

Giải thích: Do chuyển y này, sau Kim cương đạo chứng được 
pháp thân. Ngoài diệt đức, các đức khác gọi là pháp thanh tịnh. Là 
loại chứng đắc nên gọi là loại pháp thanh tịnh.
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Luận nói: Hai là loại pháp quả báo, 

Giải thích: Có pháp Như Lai là loại quả báo. Như trí thấy sắc 
v.v…gọi là pháp quả báo. 

Làm thế nào được pháp quả báo này? 

Luận nói: do chuyển y hữu sắc căn, 

Giải thích: Khi khởi đối trị, diệt sắc thức của nhãn căn v.v…, 5 
căn như vậy, gọi là chuyển y.

Luận nói: do chứng được quả báo thắng trí. 

Giải thích: Do chuyển y này, chư Phật được quả báo loại trí. Trí 
này trong 5 trần đúng với thức do 5 căn sinh của chúng sinh trong 10 
phương thế giới. Trí này khởi trong 5 trần, nên gọi là quả báo loại. 
Quả báo loại pháp này là loại chứng đắc, nên gọi là quả báo loại pháp.

Luận nói: Ba là pháp trụ loại, 

Giải thích: Như Lai chứng khắp được tất cả pháp, gọi là trụ pháp. 

Làm thế nào được trụ pháp này?

Luận nói: do chuyển y thụ hành dục trần, 

Giải thích: Khi khởi đối trị, diệt thế gian thụ hành dục trần thức, 
nên gọi là được chuyển y.

Luận nói: do trụ vô lượng trí tuệ. 

Giải thích: Do chuyển y này, Như Lai được vô lượng trí trụ vô 
lượng cảnh đều không quên mất. Trí này tức đúng với cái xúc trong 
thụ hành dục trần có quên mất. Thức tức là cái thể của tứ bất hộ. Pháp 
trụ loại này là loại chứng đắc, nên gọi là pháp trụ loại.

Luận nói: Bốn là loại pháp tự tại, 

Giải thích: Thắng năng không ngại trong tất cả mọi nơi, gọi là 
pháp tự tại.
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Làm thế nào được pháp tự tại này?

Luận nói: do chuyển y các nghiệp, thâu nhiếp bình đẳng tự tại, 

Giải thích: Trong thế gian có nhiều thứ nghề nghiệp như làm 
nông, thương mại v.v…hoặc tích trữ của cải tiền bạc gồm các thứ. 
Khi khởi đối trị, diệt thức của các nghiệp này v.v, gọi là chuyển y.

Luận nói: do trí lục thông này tự tại vô ngại trong tất cả mười 
phương thế giới. 

Giải thích: Do chuyển y này được trí lục thông vô ngại trong 
10 phương thế giới. Pháp tự tại này là loại chứng đắc, nên gọi là loại 
pháp tự tại.

Luận nói: Năm là loại pháp ngôn thuyết, 

Giải thích: Như Lai có bất cộng, được 4 vô ngại giải, trong 
chính thuyết có đầy đủ thắng năng, nên nói là thuyết pháp.

Làm thế nào được pháp ngôn thuyết này?

Luận nói: do chuyển y ngôn thuyết của tất cả thấy nghe hay biết, 

Giải thích: Trong thế gian có ngôn thuyết thấy nghe hay biết, y 
6 thức cảnh khởi ý thức phân biệt. Do phân biệt này sinh 4 thứ ngôn 
thuyết. Khi đối trị khởi, diệt cái thức ngôn thuyết này, gọi là chuyển y.

Luận nói: do trí chính thuyết tự tại này có thể khiến thỏa mãn 
tất cả tâm chúng sinh. 

Giải thích: Do chuyển y này, Như Lai trong 4 ngôn thuyết được 
bất cộng 4 vô ngại giải, có thể như ý nói pháp xứng căn tính chúng 
sinh đều khiến đắc quả. Pháp ngôn thuyết này là loại chứng đắc, nên 
nói là loại pháp ngôn thuyết.

Luận nói: Sáu là loại pháp cứu tế, 

Giải thích: Là ý chư Phật lợi ích an lạc chúng sinh, tức là Đại bi.
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Làm thế nào được sự cứu tế này?

Luận nói: do chuyển y ý cứu giúp tất cả tai họa lỗi lầm, 

Giải thích: Trong thế gian, như vua v.v…tai họa khởi, Bồ-tát 
xưa do sức của thiện hữu, do thế lực của tự mình, do tài vật lực v.v… 
cứu vớt tai họa lỗi lầm cho chúng sinh. Khi khởi đối trị, diệt cái thức 
cứu vớt này, gọi là chuyển y.

Luận nói: do trí tuệ tự tại cứu giúp tai họa lỗi lầm tất cả 
chúng sinh. 

Giải thích: Do chuyển y này có thể như ý cứu tế tất cả tai họa 
lỗi lần cho chúng sinh. Pháp cứu tế này là loại pháp chứng đắc, nên 
gọi là loại pháp cứu tế.

Luận nói: Như thế 6 thứ loại pháp này được gồm thâu trong 
pháp thân chư Phật Như Lai.

Giải thích: Sáu pháp này trước 4 là tự lợi, sau 2 là lợi tha. Lợi 
tha có 2 thứ: lợi vĩnh viễn và lợi tạm thời. Lợi vĩnh viễn là chân thật. 
Lợi tạm thời là giả danh. Cả hai đều là loại pháp thân chứng đắc, nên 
nói là nhiếp pháp.

Luận nói: Pháp thân chư Phật có thể nói là có sai biệt hay không 
sai biệt?

Giải thích: Mười phương chư Phật là đồng một pháp thân, là 
phải có khác.

Luận nói: Do chỗ y chỉ, ý lạc, dụng nghiệp thì không khác, nên 
phải biết là không sai biệt. 

Giải thích: Chư Phật đồng lý pháp thân làm y chỉ. Đối với ý 
dụng lợi ích an lạc chúng sinh cũng đồng, ở trong chúng sinh hiện 
thành chính giác, cho đến Bát-niết-bàn nghiệp này cũng đồng. Do 
nghĩa này, phải biết pháp thân chư Phật là không sai biệt.
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Luận nói: Nhưng do về sự, có vô lượng chính giác, nên phải 
biết là có sai biệt. 

Giải thích: Có chư Phật trong pháp thân đã được chính giác, 
cho đến đã Bát-niết-bàn. Có chư Phật đúng lúc được chính giác. Có 
chư Phật sẽ được chính giác, cho đến Bát-niết-bàn cũng vậy. Có vô 
lượng sự việc như thế, trước sau không đồng, cho nên phải biết pháp 
thân có sai biệt.

Luận nói: Như pháp thân, thụ dụng thân cũng vậy, 

Giải thích: Chư Phật ứng thân không sai biệt, có sai biệt, nghĩa 
giống như pháp thân.

Luận nói: do y chỉ nghiệp không khác nên phải biết là không 
sai biệt. 

Giải thích: Mười phương chư Phật, ứng thân đồng y chỉ pháp 
thân. Y chỉ không khác nên ứng thân không sai biệt. Ứng thân lấy 
hóa thân làm nghiệp. Ứng thân chư Phật không ứng thân nào không 
là y chỉ của hóa thân. Khởi nơi hóa thân bởi nghiệp đồng, nên không 
có sai biệt. 

Luận nói: Không do y chỉ sai biệt nên không sai biệt, vì vô 
lượng y chỉ chuyển y. 

Giải thích: Vô lượng Bồ-tát tu đạo chuyển y, như số lượng của 
Bồ-tát ứng thân cũng vậy. Không do y chỉ không sai biệt mà nói 
không sai biệt, do thân đều khác nên ứng thân cũng vậy, cho nên có 
sai biệt.

Luận nói: Nên biết biến hóa thân như thụ dụng thân.

Giải thích: Do y pháp thân nên không sai biệt. Do y ứng thân 
nên có sai biệt.

Luận nói: Pháp thân này tương ưng với bao nhiêu công đức?
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Tương ưng với 4 vô lượng cực kỳ thanh tịnh, với 8 giải thoát, 
8 chế, 8 thập nhất thiết nhập, vô tránh Tam-ma-đề, nguyện, trí, 4 vô 
ngại giải, 6 thông tuệ, 32 tướng của đại nhân, 80 tiểu tướng, 4 thứ 
nhất thiết tướng thanh tịnh, 10 lực, 4 vô úy, 4 vô hộ, 3 niệm xứ, nhổ 
bỏ tập khí, pháp không quên mất, Đại bi, 18 pháp không chung, các 
pháp tương ưng tất cả tướng tối thắng trí v.v…

Giải thích: Thân này tương ưng với các pháp công đức, cho 
nên gọi là pháp thân muốn hiển thị pháp tương ưng, vì thế có câu 
hỏi này.

Luận nói: Ở đây có bài kệ như sau:

Giải thích: Kệ có 2 nghĩa: một hiển thị công đức của Như Lai, 
hai hiển thị cung kính người có công đức.

Luận nói:

Đại bi đối chúng sinh,
Lìa các ý trói buộc.
Ý không lìa chúng sinh,
Kính lễ ý lợi lạc.

Luận nói: “Đại bi đối chúng sinh”

Giải thích: Một kệ dưới đây hiển thị 4 vô lượng. Câu này là nói 
Đại bi.

Luận nói: “Lìa các ý trói buộc.”

Giải thích: Câu này nói đại từ. Lìa ý nhiễm trước, cho chúng 
sinh an lạc.

Luận nói: “Ý không lìa chúng sinh,”

Giải thích: Câu này nói Đại hỷ. Chúng sinh nếu lìa khổ được an 
vui thì nơi chúng sinh thường khởi tâm hoan hỷ.

Luận nói: “Kính lễ ý lợi lạc.”
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Giải thích: Câu này nói Đại xả. Xả bỏ ý cứu khổ cho vui, thường 
giữ ý lợi lạc. Lại xả bỏ các tướng oán thân, thường giữ ý lợi lạc bình 
đẳng. Do có đức này, nên đỉnh lễ. Lại nữa lìa các ý trói buộc, tức nói lìa 
bi tâm của ngoại đạo và Nhị thừa. Bi tâm của ngoại đạo duyên chúng 
sinh mà khởi nên là trói. Bi tâm của Nhị thừa duyên pháp mà khởi nên 
là buộc. Đại bi của Như Lai không duyên vào hai cái này, nên nói là 
lìa. Đại biđã vậy, từ v.v… cũng vậy. Không lìa ý chúng sinh nghĩa là 
tuy lìa duyên chúng sinh và duyên pháp, nhưng Như Lai đối với chúng 
sinh thường không lìa 4 ý vô lượng. Đối với người có khổ, không lìa ý 
cứu khổ. Đối với người không vui, không lìa ý cho vui. Đối với người 
đã lìa khổ lạc, không lìa ý hoan hỷ. Đối với chúng sinh như vậy, không 
lìa ý bình đẳng, ý lợi lạc. Đỉnh lễ là khiến được ích xuất thế gian làm 
lợi, khiến được ích thế gian làm lạc. Bốn thứ vô lượng đủ cả 2 ích này.

Luận nói:

Giải thoát tất cả chướng,
Hàng phục người thế trí.
Trí tuệ biến mãn khắp,
Kính lễ tâm giải thoát.

Luận nói: “Giải thoát tất cả chướng,”

Giải thích: Kệ này hiển thị 3 đức. Câu bày nói 8 giải thoát. 
Tám giải thoát trừ 2 thứ chướng: một tu tập chướng, hai thắng loại 
chướng. Tám giải thoát đủ 2 nghĩa: một vô lưu, hai cứu cánh. Là vô 
lưu nên trừ tu tập chướng, tức kiến đế v.v…các hoặc. Là cứu cánh 
nên trừ thắng loại chướng, tức tâm hạ liệt.

Luận nói: “Hàng phục người thế trí.”

Giải thích: Câu này nói 8 chế nhập. Là vô lưu chẳng phải cứu 
cánh. Là cứu cánh chẳng phải vô lưu. Thuộc 8 chế nhập cho nên khác 
8 giải thoát. Tâm có thể chế ngự cảnh khiến cảnh theo tâm, nên gọi 
là hàng phục. Người thế trí tức là Phật.
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Luận nói: “Trí tuệ biến mãn khắp,”

Giải thích: Câu này nói 10 nhất thiết nhập. Phải biết là 10 cảnh. 
Trí duyên 10 cảnh. Biến khắp nơi nên nói là biến mãn.

Luận nói: “Kính lễ tâm giải thoát.”

Giải thích: Tâm ở 3 nơi này đều được giải thoát.

Luận nói:

Các chúng sinh không sót,
Diệt trừ hết hoặc chướng.
Hại hoặc có nhiễm ô,
Kính lễ thường xót thương.

Luận nói: “Các chúng sinh không sót, Diệt trừ hết hoặc chướng.”

Giải thích: Kệ này nói về Vô tránh Tam-ma-đề. Tất cả những gì 
làm ra không khởi phiền não tranh cãi với chúng sinh.

Luận nói: “Hại hoặc có nhiễm ô, Kính lễ thường xót thương.”

Giải thích: Phật có thể hại các hoặc của chúng sinh. Chúng sinh 
có nhiễm ô, Như Lai thường khởi tâm thương xót.

Luận nói: 

Không dụng công, không chấp,
Không ngại, thường vắng lặng.

Giải thích: Nửa kệ này nói về nguyện trí. Muốn biết tất cả việc 
trong 3 đời là nguyện. Như Lai đều có thể chứng biết là trí. Tu tập 
thuần thục nên không dụng công. Tập khí hết nên không chấp trước. 
Do 2 nghĩa này nên đều có thể chứng biết cảnh trong 3 đời. Như 
lượng có thể biết nên không ngại. Như Lai hằng không xuất quán nên 
vắng lặng. Vắng lặng hiển thị không dụng công. Không ngại hiển thị 
không chấp trước.

Luận nói:
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Chúng sinh có nghi nan,
Kính lễ vì giải thích.
Năng y và sở y,
Ngôn ngữ và trí tuệ,
Giảng giải không trở ngại,
Kính lễ đấng đạo sư.

Luận nói: “Chúng sinh có vấn nạn, Kính lễ vì giải thích.”

Giải thích: Một kệ rưỡi dưới đây nói về 4 vô ngại giải. Do đủ 4 
sự hiểu biết nên có thể giải thích sự nghi nan của chúng sinh.

Luận nói: “Nơi y và năng y, Ngôn ngữ và trí tuệ,”

Giải thích: Nơi y là nghĩa. Năng y là các pháp môn. Nên nói thì 
mới nói. Và trí là biện luận một cách khéo léo.

Luận nói: “Giảng giải không trở ngại,”

Giải thích: Trong 4 cái này công năng không trở ngại, nói cho 
người khác cũng không trở ngại.

Luận nói:”Kính lễ đấng đạo sư.”

Giải thích: Đã lìa hoặc ái, những gì nói ra là không cấu uế, 
người có cái đức có thể nói gọi là thuyết giả.

Luận nói: 

Tiếp thụ, trụ và xả,
Biến hóa và đổi tính.
Được định trí tự tại,
Kính lễ đấng Thế Tôn.

Giải thích: Kệ này nói về thông tuệ. Nếu thọ mạng hết có thể 
nhiếp thụ khiến dài lâu, cho đến trải 8 vạn Đại kiếp. Chẳng phải chỉ 
8 vạn kiếp mà thôi, muốn trụ lại nhiều kiếp cũng được như ý. Muốn 
xả bỏ cũng được như ý. Lại ở trong các định cũng có được 3 năng lực 
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này. Từ trong một thân phân ra vô lượng thân là biến hóa. Chuyển 
vàng thành đất v.v…là đổi tính. Thông tuệ đều do định mà thành như 
ý không ngại nên nói “Được định trí tự tại”.

Luận nói:

Các chúng sinh thấy ngài, 
Tin kính đức Điều ngự.
Do thấy sinh tịnh tâm,
Kính lễ Điều thắng sĩ.

Giải thích: Kệ này hợp lại nói về 32 tướng của Đại nhân, 80 tiểu 
tướng của chúng sinh. Thấy đại tiểu tướng của Phật sinh tâm kính tín. 
Như Lai là bậc tối thắng, đại tiểu tướng của Như Lai đều có thể sinh 
tâm thanh tịnh cho chúng sinh.

Luận nói: 

Tùy ngôn ngữ âm thanh,
Đi về rồi xuất ly.
Chứng biết các chúng sinh,
Kính lễ đấng giáo hóa.

Giải thích: Kệ này nói về 4 thứ Nhất thiết tướng thanh tịnh. Tùy 
theo hình loại và ngôn ngữ âm thanh của chúng sinh mà thị hiện. Như 
chúng sinh kia thụ sinh đời quá khứ gọi là vãng, thụ sinh hiện tại gọi 
là hoàn. Đi về trong hai đời. Được đạo quả 3 thừa là xuất ly. Phật đều 
chứng biết việc này. Nếu thích hợp thì vì nói chính giáo. Do 4 thanh 
tịnh nên có công năng này.

Luận nói: 

Phương tiện, quy y, tịnh,
Trong các chúng sinh chướng.
Pháp Đại thừa xuất ly,
Kính lễ đấng phá ma.
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Giải thích: Từ xuất gia thụ giới cho đến Thế đệ nhất pháp đều 
gọi là phương tiện. Khổ pháp nhẫn cho đến quả thứ hai là quy y. Đã 
được 4 bất hoại tín nên quả thứ ba và thứ tư là tịnh. Bởi lìa dục ở 
cõi Dục cho đến cõi Sắc, nên trong khoảng này. Ma hay gây chướng 
ngại chúng sinh khiến không được đạo quả này. Nếu trong Đại thừa 
tu hạnh 10 địa, xuất ly 3 chướng, nhưng trong đó ma cũng có thể gây 
chướng ngại. Do Như Lai có đủ thập lực có thể vì chúng sinh đè bẹp 
các ma.

Luận nói: 

Trí, diệt và xuất ly,
Nói rõ các chướng sự.
Mình người đều được lợi,
Kính lễ đấng phá tà.

Giải thích: Kệ này nói 4 không sở hãi. Trí tức Nhất thiết trí vô 
úy. Diệt tức Lưu tận vô úy. Xuất ly tức Thuyết tận khổ đạo vô úy. 
Chướng sự tức Thuyết chướng đạo vô úy. Nếu có ngoại đạo bài báng 
Phật nói chẳng phải Nhất thiết trí, hoặc nói các lưu chưa hết, hoặc nói 
Như Lai nói hết đạo hết khổ vậy mà tu không hết khổ được. Nói khởi 
pháp chướng đạo thì các chướng này không hại được đạo. Trong đó 
Như Lai có thể hàng phục tà ma, không sợ hãi.

Luận nói: 

Không cấm không lỗi lầm,
Không ô nhiễm không trụ.
Với các pháp, không động,
Kính lễ không hý luận. 

Giải thích: Kệ này nói về 4 bất hộ. Không thầy ngăn cấm, thân, 
khẩu, ý, mạng tự không có lỗi lầm 10 điều ác. Không phải chỉ không 
tham sân tà kiến phiền não, mà tất cả phiền não đều đã diệt hết. 
Không đắm trước các pháp nên nói là không nhiễm trược, không trụ. 
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Không nảy ý nghĩ là biết các pháp, các pháp không có nghĩa gì lại 
phải học, lìa phân biệt, trí tuệ đầy khắp nên nói là không động. Lỗi 
lầm đã trừ nên không hý luận.

Luận nói: 

Giảng thuyết điều phục chúng,
Xa lìa hai hoặc chướng.
Không giữ .không quên mất,
Kính lễ đấng nhiếp hóa.

Giải thích: Kệ này nói về 3 niệm xứ. Nếu có chúng sinh trong 
Đại pháp hội nghe Như Lai thuyết pháp sinh hủy báng, Như Lai 
cũng không giận. Nếu sinh tin tưởng thụ trì, Như Lai cũng không 
yêu. Nếu không hủy báng không tin, Như Lai cũng không bỏ. Trong 
3 trường hợp này thường khởi Đại bi, dùng sức phương tiện nói 
chính pháp, khiến chúng nhập lý. Trong đại chúng, Phật có năng 
lực hàng phục các chúng sinh như vậy. Vì chúng thuyết chính pháp, 
không khởi sân, dục hai hoặc. Đã không sân, dục tức biết không có 
vô minh. Không do tâm bảo vệ gìn giữ nên không quên mất. Đại 
niệm, Đại bi thường tự kiên cố không quên mất. Dùng Đại bi này 
có thể nhiếp hóa đại chúng.

Luận nói: 

Vì sự nghiệp lợi tha,
Thế Tôn không chờ thời.
Việc làm không trống rỗng,
Kính lễ đấng không mê.

Giải thích: Mười phương vô lượng chúng sinh, trong một sát-
na phải được lợi ích. Như Lai dùng sức Đại bi trong mỗi sát-na đều 
khiến được lợi ích không bỏ luống qua. Cũng không một chúng sinh 
khi đắc đạo, đợi cho khi sắp đến mới vì nói pháp. Tất cả mọi việc làm 
đều ứng thời được lợi ích, cho nên việc làm là không trống rỗng. Mê 
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là vô minh. Vô minh là thể của tập khí. Do tập khí hết nên lợi ích, 
chẳng phải hư dối rỗng suông.

Luận nói:

Trong tất cả hành, trụ,
Đều viên mãn trí tuệ.
Biết khắp cả ba đời,
Kính lễ đấng thật thể.

Giải thích: Kệ này nói về không quên mất. Đã thụ sinh và 
chưa thụ sinh là hành. Chính thụ sinh là trụ. Việc trong 3 đời của 
chúng sinh đều là cảnh của trí tuệ viên mãn cho nên có thể biết khắp 
3 đời. Chân như là thể nên gọi là thật thể. Do thể là thật, trí thì viên 
mãn nên không quên mất. Lại nữa Phật trong lúc tu nhân, tu thập 
địa là hành, đắc Phật là trụ. Trí viên mãn có thể thông đạt việc nhân 
quả này. Biết khắp 3 đời có thể thông đạt rõ ràng việc 3 đời của 
chúng sinh. Đây là giải thích sự thông minh có thể biết được mình 
và người.

Luận nói:

Ngày đêm sáu thời quán,
Chúng sinh trong các cõi.
Tương ưng tâm Đại bi,
Kính lễ đấng lợi lạc.

Giải thích: Kệ này nói về Đại bi. Phật thường quán chúng sinh, 
nên nói 6 thời là muốn dùng đó làm khuôn phép tu đạo. Có hạnh 
tự lợi có hạnh lợi tha. Dùng 6 thời tu hạnh lợi tha, 6 thời tu hạnh tự 
lợi. Nói cõi chúng sinh tức nói tính của chúng sinh. Tính chúng sinh 
không đồng, hoặc nhan ác sinh thiện, hoặc nhân thiện sinh thiện, 
hoặc nhân sợ hãi sinh thiện, hoặc nhân hoan hỷ sinh thiện. Đại bi 
có thể hợp với tất các tính này mà hóa độ, cho nên đều cùng Đại bi 
tương ưng. Căn và dục lạc cũng vậỵ
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Luận nói: 

Do hành và do đắc, 
Do trí và do nghiệp,
Hơn tất cả Nhị thừa,
Kính lễ đấng cao tột.

Giải thích: Kệ này nói về 18 pháp không chung. Hành là nhân. 
Đắc là quả. Trí là trí như lý như lượng. Sự tức việc lợi ích chúng sinh. 
Mười tám pháp không chung không ra ngoài 4 nghĩa. Không cùng 
với Nhị thừa v.v…nên nói không chung.

Luận nói:

Ba thân rất tôn quý,
Đủ tướng Vô thượng giác.
Tất cả pháp nếu nghi,
Kính lễ đấng năng trừ.

Giải thích: Kên này nói về trí tối thắng tất cả tướng. Ba thân 
tức 3 đức. Pháp thân là đoạn đức. Ứng thân là trí đức. Hóa thân là ân 
đức. Do 3 thân nên đủ 3 quả của đức tướng. Do được vô thượng giác 
nên tối thắng. Chúng sinh trong tất cả pháp sinh nghi, Như Lai đều 
có thể vì chúng đoạn trừ.

Luận nói: 

Không buộc, không lỗi lầm,
Không thô trược, không trụ,
Đối các pháp không động,
Kính lễ không hý luận.

Giải thích: Kệ này nói về 6 thứ thanh tịnh của Như Lai: Một là 
hoặc chướng thanh tịnh, tức không trói buộc, do diệt hoặc v.v… 3 
chướng. Hai là nghiệp chướng thanh tịnh, nghĩa là không lỗi lầm, do 
diệt 22 nghiệp chướng. Ba là báo chướng thanh tịnh, nghĩa là không 
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thô trược, do trừ 7 thứ sinh tử. Bốn là lợi ích thanh tịnh, nghĩa là vô 
trụ, do không cách ngại sinh tử với Niết-bàn. Năm là tự tại thanh 
tịnh, nghĩa là không động đối với các pháp, không do dụng công, đối 
với tất cả các pháp có thể hiện như ý. Sáu là không hý luận thnh tịnh, 
do cảnh giới vượt quá ngôn ngữ giác quán tư duy. Ba trước nói về tự 
lợi. Ba sau nói lợi tha. 

Luận nói: Pháp thân chư Phật không phải chỉ hằng tương ưng 
với các công đức này mà còn tương ưng với các công đức khác

Giải thích: Trước nói công đức là thông cả Đại thừa Tiểu thừa. 
Đã nói pháp thân tương ưng với công đức này, lại có công đức bất 
cộng của Đại thừa tương ưng với pháp thân.

Luận nói: như tự tính, nhân quả, nghiệp tương ưng, hành sự 
công đức tương ưng.

Giải thích: Trong đây lược nói 6 thứ công đức của Đại thừa 
tương ưng với pháp thân. Tức là tự tính pháp thân, nhân pháp thân, 
quả pháp thân, nghiệp pháp thân, tương ưng pháp thân, sinh khởi 
pháp thân.

Luận nói: Cho nên phải biết pháp thân chư Phật có công đức 
vô thượng. 

Giải thích: Ở trong Đại Tiểu thừa không cùng chung với cái 
khác nên nói không có cái gì trên.

Luận nói: Ở đây có bài kệ như sau:

Giải thích: Để nói 6 thứ công đức này, nên nói kệ.

Luận nói:

Phật thành tựu chân như,
Tu ra khỏi các địa.
Đến địa vị vô đẳng,
Giải thoát các chúng sinh.
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Luận nói: “Phật thành tựu chân như,”

Giải thích: Câu này nói về tự tính pháp thân. Thành tựu chân 
như là vô cấu thanh tịnh. Nếu ở trước đạo, trong đạo, các cấu uế chưa 
hết chưa được gọi thành tựu. Sau đạo các cấu uế đã hết nên gọi thanh 
tịnh. Chân như này là tự tính của pháp thân.

Luận nói: “Tu ra khỏi các địa.”

Giải thích: Câu này nói nhân của pháp thân. Trong lúc tu nhân, 
tu chân như, 10 địa cứu cánh thoát khỏi bì, hục, tâm 3 chướng, tức trí, 
đoạn, 2 thứ chuyển y. Do chuyển y này nên được pháp thân.

Luận nói: “Đến địa vị vô đẳng,”

Giải thích: Câu này nói về quả của pháp thân. Nếu chứng quả 
của pháp thân thì được 4 quả đức: tịnh, ngã, lạc, thường. Tịnh thì 
không ngang hàng với xiển-đề, ngã thì không ngang hàng với ngoại 
đạo, lạc thí không ngang hàng với Thanh Văn, thường thì không 
ngang hàng với Độc Giác.

Luận nói: “Giải thoát các chúng sinh.”

Giải thích: Câu này nói về nghiệp của pháp thân. Nếu được 
quả này giải thoát chúng sinh. Giải thoát có 4 thứ, tức là an lập 
nghiệp thiện đạo và nghiệp 3 thừa, giải thoát phàm phu và người 
trong 3 thừa.

Luận nói:

Công đức là vô tận,
Tương ưng hiện thế gian.
Nơi tam luân dễ hiện,
Trời người chẳng ai bằng.

Luận nói:”Công đức là vô tận,Tương ưng hiện thế gian.”

Giải thích: Hai câu này nói về tương ưng của pháp thân. Vô tận 
có 5 thứ công đức tương ưng với pháp thân: Một, thanh tịnh là thắng. 
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Hai, tất cả là thắng. Ba, vô lượng là thắng. Bốn, khó tư duy là thắng. 
Năm, vô tận là thắng. Từ sơ địa đến thất địa, đối trị các tập khí cấu uế 
như tật đố v.v…vĩnh viễn diệt không sinh làm y chỉ, các đức thanh 
tịnh là thắng, cùng pháp thân tương ưng. Ở địa thứ 8, không phân 
biệt, không gián đoạn thiếu sót, tự nhiên vô lưu đạo làm y chỉ. Chư 
Phật trong vô lưu giới tất cả công đức là thắng, cùng pháp thân tương 
ưng. Ở địa thứ 9 không thể đếm kể số biển Tam-ma-đề Đà-la-ni môn, 
có thể thâu nhiếp vô lượng pháp trí làm y chỉ cho nên từ biển này sinh 
mỗi một công đức đều vô lượng là thắng, cùng pháp thân tương ưng. 
Ở địa thứ 10, nơi tất cả Như Lai sở hữu bí mật, hiện tiền chứng trí là 
y chỉ, cho nên khó tư nghị llà thắng, cùng pháp thân tương ưng. Sau 
đây khi chứng đắc Phật địa, trí giải thoát tất cả chướng là y chỉ, các 
công đức vô tận là thắng, cùng pháp thân tương ưng. Vô tận tức là 
thường trụ. Để hiển thị thường trụ nên nói hiện ở đời. Bốn công đức 
trước tuy là nói về sai biệt của các địa, nhưng đồng đến quả mới cứu 
cánh nên đều cùng pháp thân tương ưng.

Luận nói: 

Nơi tam luân dễ thấy,
Trời người khó thấy được.

Giải thích: Hai câu này nói về sinh khởi. Tam luân tức ba thân. 
Trong 3 thân, ứng hóa 2 thân dễ thấy, pháp thân khó thấy. Lại nữa 
pháp thân đối với Bồ-tát thực hành sâu và chư Phật thì dễ thấy, còn 
đối với 4 loài chúng sinh thì khó thấy như một là phàm phu, hai là 
Thanh Văn, ba là Độc Giác, bốn là Bồ-tát mới tu. Như kinh nói: 
Như Lai tạng chẳng phải cảnh giới đọa thân kiến chúng sinh, chẳng 
phải cảnh giới của du hý điên đảo chúng sinh, chẳng phải cảnh giới 
của không tán loạn Bồ-tát. Bởi vì sao? Người phàm phu đối với sắc 
v.v… các pháp không có tính như vậy, tính của chúng là chấp có ngã 
và ngã sở, không thể tín lạc nơi thân kiến diệt ly cam lồ giới, huống 
chi được chính giác Như Lai tạng của cảnh giới chư Phật. Người Nhị 
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thừa trong khi phải tu thường trụ tối thắng, đảo tu thường trụ tướng, 
du hý vô thường tướng, tu lạc ngã tịnh cũng vậy. Như thế người Nhị 
thừa do đảo tu không thể được đạo pháp thân của chư Phật. Vì trong 
đó du hý nên 4 đức tương ưng pháp thân chẳng phải cảnh giới của họ. 
Đối với tu hành, mê Như Lai tạng không đạo lý, tín lạc không giải 
thoát môn, chấp cho rằng diệt hữu vật là không, cho rằng các pháp 
lúc trước là có, sau thì đoạn diệt là không. Lại có các Bồ-tát, do được 
không tướng, tư duy chọn lựa nghĩa không, nghĩa là lìa sắc v.v… 
các pháp riêng có vật gọi là không, nay ta tu hành là để chứng cái 
không này, tương lai ắt sẽ được. Lý của Như Lai tạng là phi hữu phi 
vô, cho nên chẳng phải là cảnh giới hữu vô của loạn tâm thiên lệch 
chấp trước. Nói thiên, nhân v.v…tức 4 loại chúng sinh đã nói ở trước. 
Pháp thân là rất sâu, chẳng phải cảnh giới của họ. Sinh khởi hạnh mê 
hoặc của 4 loại chúng sinh đối với pháp thân, nên tự tính thân trong 
3 thân chẳng phải là đối tượng nhân thiên có thể thấy được.

Luận nói: Lại nữa pháp thân Như Lai là rất sâu xa, cực kỳ sâu xa. 

Giải thích: Vì khó tu hành, khó thông đạt, khó chứng đắc nên 
rất sâu xa, cực kỳ sâu xa. Lại nữa vì ngôn thuyết khó có thể hiểu thấu 
nên gọi là rất sâu xa. Phẩm loại chẳng phải một nên nói cực kỳ sâu xa. 

Luận nói: Làm sao thấy được chỗ sâu xa này? 

Giải thích: Dùng tướng gì có thể hiển thị chỗ rất sâu này để có 
thể thấy được?

Luận nói: Ở đây có bài kệ như sau:

Giải thích: Như trong Đại thừa hiển thị, có 12 nghĩa rất sâu của 
pháp thân. Nay dùng kệ để nói nghĩa này.

Luận nói:

Phật không sinh mà sinh,
Lấy không trụ mà trụ.
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Việc làm không dụng công,
Thụ thực: pháp thứ tư.

Luận nói: “Phật không sinh mà sinh,”

Giải thích: Một kệ dưới đây nói về nghĩa rất sâu thứ nhất. Trong 
rất sâu này lại có 4 thứ rất sâu: một sinh, hai không trụ, ba nghiệp, 
bốn trụ. Câu này nói cái rất sâu của sinh. Chư Phật thụ sinh, vô sinh 
là tướng. Có 10 nhân để chứng minh nghĩa này: một vì không đồng 
tướng với vô minh, hai vì có nhiều thứ bất đồng, ba vì nhiếp thụ tự 
tại, bốn vì trụ tự tại, năm vì xả tự tại, sáu vì không hai tướng, bảy vì 
tương tự hiển hiện, tám vì ví dụ đồng ảo hóa, chín vì vô trụ xứ là trụ 
xứ, mười vì có thể thành tựu việc lớn.

Luận nói: “Lấy không trụ mà trụ.”

Giải thích: Câu này nói nghĩa rất sâu của không trụ. Cũng có 10 
nhân để chứng minh nghĩa này: một vì chẳng phải lìa vĩnh viễn, hai 
vì diệt không hết, ba vì chư Phật chẳng phải hữu pháp, bốn vì biết phi 
hữu là tính, năm vì không sở đắc, không phân biệt, sáu vì do đã lìa 
tâm, bảy vì do được tâm, tám vì do tâm bình đẳng, chín vì trụ nhân là 
không thể được, mười vì không trụ nhân là không thể được.

Luận nói: “Việc làm không dụng công,”

Giải thích: Câu này nói nghĩa rất sâu của nghiệp. Cũng có 10 
nhân để chứng minh: một vì tất cả ngại diệt, hai vì không y chỉ, ba vì 
phải không tư duy, bốn vì làm không làm tâm, năm vì nghiệp chẳng 
phải vận động, sáu vì không dụng công đối với phi hữu, bảy vì do 
nguyện đời trước có lợi ích nhanh chóng, tám vì việc làm đã xong, 
chín vì việc phải làm chưa xong, mười vì do tu hành thuần thục, tự 
tại trong tất cả pháp.

Luận nói: “Thụ thực: pháp thứ tư.”

Giải thích: Câu này nói nghĩa rất sâu về trụ. Cũng có 10 nhân để 
chứng minh: Một, vì hiển thị chư Phật không nhờ vào 4 cách ăn, để 
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cho thấy tự thân do cái ăn mà trụ. Hai, vì để nuôi lớn thiện căn chúng 
sinh. Ba, vì hiển thị cùng mọi người. Bốn, vì muốn khiến đệ tử như 
pháp học, thụ dụng 4 thứ mạng duyên. Năm, vì muốn khiến người 
khác học hạnh tri túc. Sáu, vì muốn khiến người khác khởi phương 
tiện chính cần. Bảy, vì thành thục thiện căn người khác. Tám, vì 
muốn hiển thị tự thân không nhiễm trước. Chín, vì để trị chính pháp 
cung kính tâm. Mười, vì viên thành bản nguyện sinh. 

Nếu Như Lai do nghĩa này mà thụ thực thì trong 4 cách ăn 
thuộc về cách thứ mấy?

Thuộc cách ăn thứ tư. Bốn cách ăn ấy là: Một là phi thanh tịnh 
y chỉ trụ thực. Nghĩa là đoàn v.v… 4 cách ăn khiến thân chúng sinh 
trong cõi Dục được tương tục trụ. Chúng sinh trong cõi Dục đủ kiến, 
tu, 2 trói buộc nên y chỉ vào không thanh tịnh. Y chỉ này do 4 cách ăn 
mà được trụ, cho nên gọi là phi thanh tịnh y chỉ trụ thực. Hai là tịnh 
bất tịnh y chỉ trụ thực. Nghĩa là nghiệp thức tiếp xúc với 3 cách ăn, 
khiến chúng sinh cõi Sắc, cõi Vô sắc thân được tương tục trụ. Chúng 
sinh 2 cõi này đã lìa các hoặc của hạ giới, chưa lìa các hoặc của tự 
địa và thượng giới nên cũng y chỉ cả tịnh và bất tịnh. Y chỉ này do 3 
cách ăn được trụ nên gọi là tịnh bất tịnh y chỉ trụ thực. Ba là thanh 
tịnh y chỉ trụ thực. Nghĩ là đoàn v.v…4 cách ăn khiến thân Thanh 
Văn, Độc Giác được tương tục trụ. Người Nhị thừa đã hết hoặc trong 
3 cõi, y chỉ thanh tịnh. Y chỉ này do 4 cách ăn được trụ, nên gọi là 
thanh tịnh y chỉ thực trụ. Bốn là có thể hiển thị y chỉ trụ thực,, đoàn 
v.v…4 cách ăn đều là chư Phật thụ thực. Bởi vì sao? Vì chư Phật do 
sự thụ thực nên hiển thị tự thân được trụ ở đời để sinh trưởng tịnh 
tín cho thí chủ, để làm nhân cho thiện căn công đức. Việc thụ thực 
này không làm việc thụ thực của Như Lai. Khi Như Lai thụ thực, chư 
thiên làm chúng sinh thụ thí, đó là ý Như Lai hứa khả, cho nên chúng 
sinh do việc thụ thực này sẽ được thành Phật, Để khiến chúng sinh 
được thành Phật nên Như Lai thị hiện dùng tay xúc thực. Tất cả nghĩa 
như thế đều là rất sâu.
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Luận nói: 

Không khác, khác vô lượng,
Vô số lượng, một việc. 
Nghiệp rất chắc, không chắc,
Vô thượng ứng ba thân.

Luận nói: “Không khác, khác vô lượng,”

Giải thích: Một kệ dưới đây nói về cái rất sâu thứ hai. Trong cái 
rất sâu này lại có 3 thứ rất sâu: một là an lập, hai là số, ba là nghiệp. 
Câu này nói về an lập rất sâu. Pháp thân chư Phật không sai biệt nên 
không khác. Chúng sinh có nhiều pháp y chỉ chứng được pháp thân 
này nên vô lượng.

Luận nói: “Vô số lượng, một việc.”

Giải thích: Câu này nói rất sâu về số. Chúng sinh trong 3 thừa 
số lượng không kể hết. Trong đó chư Phật thì một việc. 

Luận nói: “Nghiệp rất chắc, không chắc, Vô thượng ứng ba thân.”

Giải thích: Hai câu này nói về nghiệp rất sâu. Chư Phật có 3 
thân tương ưng. Thật thể thường trụ nên nói là vô thượng. Do ứng 
thân Như Lai nghiệp kiên cố, vì chân thật không thể chuyển đổi. Do 
hóa thân Như Lai nghiệp không kiên cố vì tạm dùng phương tiện dẫn 
xuất Nhị thừa, sau dùng ứng thân dạy dỗ họ tu đạo Bồ-tát.

Luận nói:

Không một pháp năng giác,
Không pháp nào không giác.
Mỗi một niệm vô lượng,
Hiển hiện có không có.

Luận nói: “Không một pháp năng giác,”

Giải thích: Một kệ dưới đây nói về chính giác rất sâu, cái thứ ba. 
Nhân, pháp là phi hữu. Sở giác đã không, nên năng giác cũng không.
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Luận nói: “Không pháp nào không giác.”

Giải thích: Chư Phật do giả danh nên không có gì chẳng phải 
Phật.Vì vậy không một pháp gì không phải giác.

Pháp này như thế nào:

Luận nói: “Mỗi một niệm vô lượng,”

Giải thích: Mỗi một sát-na vô lượng chư Phật chính giác chân như. 

Nếu vậy chư Phật và chân như là một hay là khác? Nếu một thì 
không giác. Nếu khác thì không chân như.

Luận nói: “Hiển hiện có không có.”

Giải thích: Tất cả pháp gọi là có không có. Nghĩa là tất cả pháp 
không. Chư Phật là hiển hiện của các pháp không. Cho nên không thể 
nói năng giác, không thể nói là không giác.

Luận nói: 

Không dục, không lìa dục,
Y dục được xuất ly.
Biết dục là không dục,
Ngộ nhập dục như pháp.

Luận nói: “Không dục, không lìa dục,”

Giải thích: Một kệ dưới đây nói về nghĩa dục rất sâu thứ tư. Do 
dục là bất hữu cho nên Như Lai vô dục. Từ căn bản là không dục nên 
cũng không lìa dục. Nếu dục là có thì có lìa dục. Dục đã vốn không 
, nên không lìa dục.

Luận nói: “Y dục được xuất ly.”

Giải thích: Do các Bồ-tát đã vĩnh viễn trừ thượng tâm dục, chỉ 
còn lưu lại tùy miên dục nên chư Bồ-tát được xuất ly thành Phật. Bởi 
vì sao? Nếu không lưu lại tùy miên dục này thì đồng với Niết-bàn của 
Nhị thừa. nếu không trừ thượng tâm dục thì chẳng khác phàm phu. 
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Như Kinh Vô Thượng Y nói: Chư Bồ-tát nghĩ như vầy: Các hoặc xưa 
nay không nhập vào tự tính thanh tịnh tâm của chúng sinh. Các hoặc 
chỉ là khách trần do tự phân biệt khởi lên. Nay ta có thể vì trừ khách 
trần phiền não cho các chúng sinh có thể nói chính giáo như lý. Do 
ý niệm này Bồ-tát không khởi tâm hạ liệt. Bồ-tát do ý niệm này, đối 
với chúng sinh sinh tâm kính quý. Chư Bồ-tát lại nghĩ như vầy: Các 
hoặc là vô lực, vô năng. Bởi vì sao? Các hoặc không có y chỉ chân 
thật, hư vọng phân biệt các hoặc, chính tư duy như lý quán sẽ không 
khởi sai trái, cho nên chúng ta nên quán như thế này như thế này. Do 
quán này, các hoặc không sinh nhiễm trước nữa. Nếu các hoặc không 
nhiễm trước trở lại nữa là rất tốt, chẳng phải là nhiễm trước. Nếu ta 
bị nhiễm trước, ta làm sao có thể vì chúng sinh cởi bỏ phiền não trói 
buộc, nói chính giáo như lý? Hoặc này có thể khiến sinh tử tiếp nối 
cùng thiện căn tương ưng, thành thục chúng sinh. Cho nên ta nay 
phải lưu lại hoặc này.

Luận nói: “Biết dục là không dục, Ngộ nhập dục như pháp.”

Giải thích: Bồ-tát thấy dục là tính phân biệt cho nên dục là 
không có. Tính không tướng của dục tức là dục pháp chân như. Bồ-
tát biết dục là không có, được nhập vào chân như này nên đối với dục 
được xuất ly.

Luận nói:

Chư Phật vượt năm ấm,
Mà trụ trong năm ấm.
Ấm chẳng một chẳng khác,
Không xả ấm Niết-bàn.

Luận nói: “Chư Phật qua năm ấm, Mà trụ trong năm ấm.”

Giải thích: Một kệ dưới đây nói về cái rất sâu thứ năm là diệt 
ấm. Chư Phật đã qua sắc v.v… 5 thủ ấm, do không được 5 ấm nên 
trụ trong ấm pháp.
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Luận nói: “Ấm chẳng một chẳng khác,”

Giải thích: Chư Phật đã xả ấm phân biệt. Tính y tha với ấm 
chẳng phải một chẳng phải khác. Bởi vì sao? Sở trụ của Phật là 5 ấm 
chân như, là phân biệt y tha ấm gia pháp nên không khác. Do nghĩa 
này, tuy là một chẳng phải không khác. Chân như là cảnh giới thanh 
tịnh. Ấm chẳng phải cảnh giới thanh tịnh nên chẳng phải một.

Luận nói: “Không xả ấm Niết-bàn.”

Giải thích: Do hằng tương ưng với ấm chân như, không có 
nghĩa lìa bỏ, cho nên Như Lai Bát-niết-bàn tối thắng.

Luận nói: 

Việc chư Phật hòa đồng,
Như nước trong biển lớn.
Việc ta đã nên làm,
Thì không nghĩ chuyện khác.

Luận nói: “Việc chư Phật hòa đồng, Như nước trong biển lớn.”

Giải thích: Một kệ dưới đây là nói về nghĩa thứ sáu sự thành 
thục rất sâu. Việc cùng chung lợi ích đối với chúng sinh của chư Phật 
ví như các dòng sông chảy vào biển lớn, đều dùng cho các loại rùa 
cá. Như vậy chư Phật cùng nhập pháp giới chân như bình đẳng làm 
việc lợi ích thành thục chúng sinh.

Luận nói: “Việc ta đã nên làm, Thì không nghĩ chuyện khác.”

Giải thích: Ta đã làm việc lợi tha là việc chính phải làm, trong 
3 đời hoàn toàn không có ý nghĩ so lường tính toán. Tuy không nảy ý 
nghĩ nhưng việc lợi ích thành tựu như pháp. Ví như ngọc báu Ma-ni 
và trống trời, không tác ý mà sự việc thành tựu.

Luận nói: 

Thế Tôn không xuất hiện,
Như bình vỡ không trăng.
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Phổ biến khắp thế gian,
Pháp sáng như mặt trời.

Luận nói: “Thế Tôn không xuất hiện, Như bình vỡ không trăng.”

Giải thích: Một kệ dưới đây nói về nghĩa hiển hiện rất sâu thứ 
bảy. Chư Phật không hiện rõ trong thế gian, mà thế gian nói chư Phật 
thân thường trụ. Nếu thân thường trú sao không thấy hiện? Ví như 
cái đồ đựng bị vỡ không chưa được nước nên không thấy có mặt 
trăng hiển hiện chứ không phải không có trăng. Cũng như vậy chúng 
sinh không có Xa-ma-tha duy trì mà liên tục chỉ có tội lỗi thì đối với 
chúng sinh kia không thấy chư Phật hiển hiện cũng vậy. Nước ví cho 
tính nhuyễn hoạt của Xa-ma-tha, nếu Phật không hiển hiện đâu phải 
không có Phật?

Luận nói: “Phổ biến khắp thế gian, Pháp sáng như mặt trời.”

Giải thích: Nếu chư Phật hiển hiện với chúng sinh không lỗi 
lầm, cũng hằng làm Phật sự, nói 12 bộ kinh 3 thừa như ánh quang 
minh, chắc chắn sẽ được chư Phật gieo giống thành thục giải thoát 
v.v.. các lợi ích. Như người mù , tuy không thấy ánh sáng mặt trời 
thường chiếu, mà người có mắt thì trông thấy.

Luận nói: 

Hoặc hiện được chính giác,
Hoặc như lửa Niết-bàn.
Hai pháp thật chẳng có,
Vì chư Phật thường trú.

Luận nói: “Hoặc hiện được chính giác, Hoặc như lửa Niết-bàn.”

Giải thích: Một kệ dưới đây nói ý nghĩa rất sâu thứ tám của 
Bồ-đề Niết-bàn. Chư Phật có nơi thị hiện được chính giác, có nơi thị 
hiện nhập Niết-bàn. Ví như tính lửa, có nơi cháy có nơi tắt, chư Phật 
cũng vậy. Có các chúng sinh đã thành thục, Như Lai nơi chúng hiện 
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nhập Niết-bàn, chưa thành thục thì thị hiện được chính giác để chúng 
được thành thục và giải thoát. Ví như tính lửa, do chủng loại là một, 
pháp thân cũng vậy, do tính chân như là một.

Luận nói: “Hai pháp thật chẳng có, Vì chư Phật thường trú.”

Giải thích: Bồ-đề và Bát-niết-bàn là hai, chỉ biến khác tha tâm 
khiến tha tâm cho là hai thể, thật ra chẳng có, bởi pháp thân Như Lai 
thường trú không có trước sau.

Luận nói:

Như Lai đối việc ác,
Trong nhân loại, ác đạo,
Đối pháp phi phạm hạnh,
Trụ đệ nhất trụ ngã.

Giải thích: Một kệ này nói ý nghĩa rất sâu thứ chín của trụ. Chư 
Phật Như Lai trụ ở tối thắng trụ, trụ ở tối thắng ngã. Chư Phật nếu 
trụ không lìa hai nơi này: hoặc trụ tối thắng trụ, hoặc trụ tối thắng 
ngã. Nói “việc ác” là tất cả các pháp bất thiện. Như Lai trong pháp 
bất thiện hằng trụ tối thắng trụ. Tối thắng trụ là chân không định, tức 
Thánh trụ. Chúng sinh nếu ở trong loài người, nếu ở trong ác đạo, 
Như Lai duyên chỗ ở của chúng sinh kia, hoặc do đệ tứ định tức 
Thiên trụ là tối thắng trụ, hoặc do Đại bi tức Phạm trụ là tối thắng trụ. 
Trong pháp phi Phạm hạnh, tức 6 trần nhiễm trước, trong đây Phật 
trụ tối thắng ngã. Tối thắng ngã tức pháp giới thanh tịnh. Như Lai 
hằng quán 6 trần không làm thể, làm cảnh, tức là Phật trụ.

Luận nói: 

Phật hiện hành khắp nơi,
Không hiện hành nơi nào.
Hiện tất cả loài sinh,
Phi cảnh giới sáu căn.
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Luận nói: “Phật hiện hành khắp nơi,”

Giải thích: Một kệ dưới đây nói về ý nghĩa rất sâu thứ mười của 
hiện tự thể. Như Lai hậu trí hằng biến mãn hiện hành trong các pháp 
thiện ác vô ký.

Luận nói: “Không hiện hành nơi nào.”

Giải thích: Do trí vô phân biệt, lìa cảnh giới của trí không 
thể phân biệt, nên không hiện hành một nơi. Lại nữa do hóa thân, 
không nơi nào không hiện hành. Do pháp thân, ứng thân không có 
nơi hiện hành.

Luận nói: “Hiện tất cả loài sinh, Phi cảnh giới sáu căn.”

Giải thích: Chư Phật Như Lai do hóa thân, hiển hiện đủ các 
tướng trong tất cả chúng sinh. Chư Phật do hóa thân, cho đến 
cũng hiện trong chúng sinh nơi địa ngục đạo, thụ sinh nơi chúng 
để hóa độ chúng. Cho nên do chư Phật không hiện tính biến hóa 
tương tự nên chúng sinh kia tuy thấy cũng không thể biết rõ, cho 
là đồng loại với mình. Cho nên hóa thân Phật chẳng phải là chúng 
sinh trong địa ngục v.v… không phải chúng sinh trong cảnh giới 
có 6 căn.

Luận nói: 

Các hoặc đã diệt hết,
Như bị chú độc hại.
Lưu hoặc đến hết hoặc, 
Phật chứng nhất thiết trí.

Luận nói: “Các hoặc đã diệt hết, Như bị chú độc hại.”

Giải thích: Một kệ này nói ý nghĩa rất sâu thứ 11 về diệt hoặc. 
Các hoặc là kiến tu phiền não. Ở trong Bồ-tát địa, trước đã diệt hết, 
các tâm phiền não khác tuy chưa diệt, do trí niệm đè bẹp hủy bỏ công 
dụng của chúng. Ví như bị sức các chú độc làm hại, không còn năng 
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lực như cũ. Tâm hoặc cũng vậy, bị trí niệm giữ không thể sinh hai 
hoặc nhiễm ô trở lại.

Luận nói: “Lưu hoặc đến hết hoặc, Phật chứng nhất thiết trí.”

Giải thích: Chư Bồ-tát lưu lại tùy miên hoặc làm trợ đạo phần, 
không giống như Nhị thừa vội nhập Niết-bàn. Do việc này nên tu đạo 
cứu cánh, được diệt hết tập khí và chứng viên trí.

Luận nói:

Các hoặc thành giác phần,
Sinh tử là Niết-bàn.
Được thành phương tiện lớn,
Nên Phật khó nghĩ bàn.

Luận nói: “Các hoặc thành giác phần,”

Giải thích: Dưới đây nói ý nghĩa rất sâu thứ 12 về sự không 
thể nghĩ bàn. Nếu do lưu hoặc nên được hết hoặc là Nhị thừa tập đế 
thành Bồ-tát giác phần. Như Nhị thừa giác phần có thể diệt tập đế 
kia. Bồ-tát dùng tập đế kia để diệt tâm hoặc cho nên thành giác phần.

Luận nói: “Sinh tử là Niết-bàn.”

Giải thích: Nếu tập đế là giác phần, khổ đế tức Niết-bàn. Bởi 
vì sao? Chư Bồ-tát ở trong sinh tửkhông bị nhiễm ô, khởi tự tha 
lưỡng lợi đều được viên mãn. Ví như Nhị thừa trong hữu dư Niết-bàn 
không bị hai hoặc nhiễm ô, có thể được tự lợi.

Luận nói: “Được thành phương tiện lớn, Nên Phật khó nghĩ bàn.”

Giải thích: Tại nhân vị được phương tiện lớn như Bát-nhã, Đại 
bi. Tại quả vị được phương tiện lớn là ba thân. Pháp thân là tự lợi 
phương tiện. Hai thân kia là lợi tha phương tiện. Cho nên Như Lai là 
không thể nghĩ bàn.

Luận nói: Do nghĩa này nên biết có 12 sự sâu xa, tức là sự 
sâu xa về sinh, không trụ, nghiệp trụ, về an lập số nghiệp, về chính 
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giác, về ly dục, về ấm diệt, về thành thục, về hiển hiện, về Bồ-đề 
Bát-niết-bàn hiển hiện, về trụ, về hiển tự thể, về diệt hoặc, về không 
thể nghĩ bàn.

Giải thích: Phật có ba thân. Chư Bồ-tát nếu niệm Phật nên 
duyên thân nào? Phải duyên pháp thân.

Luận nói: Các Bồ-tát duyên pháp thân, nghĩ nhớ đến Phật. Sự 
nghĩ nhớ này duyên bao nhiêu tướng?

Giải thích: Pháp thân có vô lượng đạo lý rất sâu. Nếu duyên 
pháp thân phải duyên bao nhiêu tướng?

Luận nói: Nếu lược nói về Bồ-tát y pháp thân, tu tập niệm Phật, 
có 7 tướng. 

Giải thích: Bảy tướng này chính là cái dụng của pháp thân, tức 
viên đức của pháp thân. Để làm rõ việc niệm Phật phải duyên viên đức 
này, nên lược nói 7 tướng: Một, chư Phật viên đức thuộc tự tâm, do 
lục thông tự tại. Hai, đức này thường trụ nên là chân thật thiện. Ba, hết 
lỗi lầm, diệt hết tập khí. Bốn, không mệt mỏi, không khó khăn, không 
dụng công. Năm, thụ đại pháp lạc, do các cõi thanh tịnh. Sáu, không 
khổ, không khó, không nhiễm chướng. Bảy, có sự dụng lớn, bình đẳng 
lợi tha. Nếu Bồ-tát nghĩ nhớ 7 thứ viên đức này thì có thể thông đạt 
pháp thân. Nói phải y pháp thân tu tập niệm Phật là để cho thấy rằng 
học tất cả các môn quán hạnh đều duyên chân như mà được thành tựu. 
Nếu không duyên chân như thì quán hạnh không thanh tịnh.

Luận nói: Những gì là bảy? Một là chư Phật tự tại trong tất cả 
pháp, không gì sánh được.

Giải thích: Ba đời các Phật trong cảnh lục thông được rất tự tại, 
người đồng loại không thể làm ngại, người hạ loại không thể bì kịp, 
trong hữu tâm vô tâm vị hằng không phế bỏ vì tu tập thành thục, nên 
gọi là tự tại. Thanh Văn, Độc Giác, Bồ-tát không thể có được. Trong 
thế gian không có gì có thể sánh ví, nên nói không gì sánh được.
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Luận nói: “Tu tập niệm Phật như vậy.”

Giải thích: Niệm Phật với pháp thân thành một, nên gọi là tu tập.

Luận nói: “Chư Phật có 6 trí thông vô biên vô ngại trong tất cả 
thế giới.”

Giải thích: Chư Phật thành tựu lục thông, trong 10 phương thế 
giới không gì có thể làm trở ngại hay tổn hại, không có giới hạn cuối 
cùng, không như Nhị thừa có ngại, có giới hạn, cho nên thông tuệ của 
Như Lại là không gì sánh được.

Luận nói: Cho nên ở đây có bài kệ như sau:

Giải thích: Nếu chư Phật trong tất cả các pháp sự tự tại không 
thể sánh được, vì sao tất cả chúng sinh không đều Bát-niết-bàn? Để 
giải thích câu hỏi này , nên nói kệ. Kệ này cho thấy do nhân này nên 
chúng không Bát-niết-bàn.

Luận nói:

Đủ chướng nhân không đủ,
Tất cả cõi chúng sinh.
Trụ trong hai thứ định,
Chư Phật không tự tại.

Luận nói: “Đủ chướng nhân không đủ,”

Giải thích: Tất cả chúng sinh nếu có nghiệp v.v… các chướng, 
chư Phật ở trong địa vị đó không thể khiến chúng Bát-niết-bàn. 
Thông tuệ do bị chướng nên không được tự tại. Nếu chúng sinh 
không có tính Niết-bàn, gọi là nhân không đủ, chư Phật trong địa 
vị đó không thể khiến chúng Bát-niết-bàn. Thông tuệ cũng không 
tự tại, không tính Niết-bàn, nghĩa là tham trước sinh tử không tín 
lạc Đại thừa.

Luận nói: “Tất cả cõi chúng sinh. Trụ trong hai thứ định, Chư 
Phật không tự tại.”
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Giải thích: Cõi chúng sinh, nghĩa là tứ đại, không, thức, 6 cõi 
là thật. Dựa vào 6 cõi giả lập chúng sinh. Chúng sinh là giả danh. 
Có lục đạo thông sai biệt, nên gọi là tất cả. Chúng sinh này nếu ở 
trong hai thứ định: một là sở tác nghiệp định, hai là thụ quả báo định 
tác nghiệp định, nghĩa là phàm phu tạo tác 10 ác nghiệp v.v…chắc 
chắn cảm báo trong 4 ác đạo. Quả báo định nghĩa là các chúng sinh 
cực kỳ độn căn điên cuồng và chính thụ 4 ác đạo báo. Như Lai đối 
với các chúng sinh này cũng không tự tại. Bởi vì sao? Vì không có 
ngoại duyên. 

Luận nói: Hai là thân Như Lai thường trú, 

Giải thích: Bởi 10 nhân cộng chứng pháp thân và các đức 
thường trú 3 nhân chứng pháp thân. Bảy nhân chứng các thân khác. 
Ba nhân chứng pháp thân là

Luận nói: do chân như giải thoát tất cả cấu uế không gián đoạn. 

Giải thích: Đây tức là một nhân trong ba nhân. Chân như tức 
là đạo hậu chân như. Vô gián vị tức Kim cương tâm của Phật có 
thể diệt tối hậu vi tế vô minh, và không có sinh tử khổ tập hai đế, 
cho nên nói giải thoát tất cả cấu uế. Cấu uế thanh tịnh chân như 
này là pháp thường trú. Chư Phật lấy đó làm thân nên thân chư 
Phật thường trú. Do thân này thường trú, y vào thân này có các 
đức, nên các đức cũng thường trú. Thường trú này lấy tính chân 
thật làm tướng.

Luận nói: Ba là Như Lai rất mực không tội lỗi, vì vĩnh viễn lìa 
xa tất cả hoặc chướng và trí chướng. 

Giải thích: Tất cả trong chúng sinh có tội lỗi không tội lỗi, Như 
Lai là rất mực không tội lỗi, do nhân duyên gây nên tội lỗi đã diệt hết. 
Hiện tại đã diệt, vị lai không sinh, nên nói là vĩnh viễn xa lìa. 

Luận nói: Bốn là tất cả việc làm của Như Lai là không dụng 
công mà thành, 
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Giải thích: Tác ý gọi là dụng công. Duyên 3 đời khởi, nghĩa là 
ta đã làm, đang làm, sẽ làm. Lìa bỏ các tác ý như vậy gọi là không 
dụng công. Chỉ do sức bản nguyện muốn làm, việc tự nhiên thành.

Luận nói: vì hằng khởi không do dụng công mà chính sự không 
bao giờ bỏ. 

Giải thích: Nếu do dụng công có chính sự thì có khởi không 
khởi. Bởi không do dụng công , nên là hằng khởi. Do bản nguyện vô 
tận nên vĩnh viễn không bỏ. Vì chúng sinh là bất tận nên bản nguyện 
cũng không bao giờ hết.

Luận nói: Năm là Như Lai ở địa vị đại phú lạc.

Giải thích: Đại phú là do ngoại tài, đại lạc là do chính pháp.

Luận nói: Vì phú lạc, tất cả cõi Phật rất mực vi diệu thanh tịnh. 

Giải thích: Trong cõi Tịnh độ có 8 cái không thể được và 2 cái 
có thể được, nên rất mực vi diệu thanh tịnh. Tám cái không thể được 
là: 1.ngoại đạo, 2.chúng sinh có khổ, 3.chênh lệch giàu nghèo sang 
hèn, 4.người làm ác, 5.người phá giới, 6.ác đạo, 7.hạ thừa, 8.các 
Bồ-tát hạ ý hạ hạnh. Hai có thể được là: 1.các Bồ-tát thượng phẩm ý 
hạnh, 2.chư Như Lai hiển hiện ra đời, sở trụ là tối vi thanh tịnh, năng 
trụ là tối diệu thanh tịnh.

Luận nói: Sáu là Như Lai rất mực không nhiễm trước, 

Giải thích: Thượng tâm hoặc là nhiễm, tùy miên hoặc là trước. 
Lại nữa về mặt hoặc chướng là nhiễm, trí chướng là trước. Lại phiền 
não có 2 tướng: một lấy hỷ làm tướng, hai lấy ưu làm tướng. Dục, 
mạn, kiến v.v…lấy hỷ làm tướng. Sân, nghi, vô minh v.v..lấy ưu làm 
tướng. Hỷ tướng hoặc là nhiễm. Ưu tướng hoặc là trước. Hai hoặc 
đều diệt hết nên gọi là không nhiễm trước.

Luận nói: xuất hiện thế gian không bị tất cả pháp thế gian làm 
ô nhiễm. Như bụi trần không thể làm nhiễm hư không.
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Giải thích: Nhân lập nên gọi là xuất thế. Quả thành nên gọi là 
hiện thế. Lại tự lợi viên mãn nên gọi xuất thế. Lợi tha viên mãn nên 
gọi hiện thế. Hoặc Phật xuất thế chưa hiện ra đời, như đã thành đạo 
chưa chuyển pháp luân. Nếu chuyển pháp luân, thế gian mới có thể 
hiểu rõ Phật là Nhất thiết trí. Thế gian được hiểu rõ nên gọi hiện 
thế. Như Lai tuy thụ dụng y thức 4 duyên là vì sinh trưởng thiện căn 
chúng sinh, không phải vì ích lợi riêng cho thân mình. Đối với các 
duyên không sinh ưu hỷ, nên không bị thế pháp làm nhiễm ô. Không, 
lấy phi hữu làm thể. Thể không ngại, nên không bị các hữu vật làm 
nhiễm. Như Lai cũng vậy.

Luận nói: Bảy là Như Lai có đại sự dụng trong thế gian, 

Giải thích: Như Lai ra đời lấy hóa thân thành đạo, cho đến nhập 
Niết-bàn gọi là đại sự. Thân này làm các việc lợi ích chúng sinh gọi 
là dụng.

Luận nói: do hiện thành vô thượng Bồ-đề và Đại Bát-niết-bàn, 
chúng sinh chưa thành thục thì khiến cho thành thục, chúng sinh đã 
thành thục thì khiến được giải thoát. 

Giải thích: Vì chúng sinh chưa gieo giống và chưa thành thục 
thì khiến gieo giống thành thục, nên hiện thành Bồ-đề. Vì chúng 
sinh đã thành thục chưa giải thoát khiến giải thoát, nên hiện Bát-
niết-bàn.

Luận nói: Ở đây có bài kệ như sau:

Giải thích: Ở đây nói 2 kệ, làm rõ lại 7 tướng, hiển thị 7 thứ 
viên đức của pháp thân.

Luận nói: 

Tùy thuộc tâm Như Lai,
Viên đức, thường, không mất.
Thường làm không dụng công,
Đại pháp lạc cho đời.
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Luận nói: “Tùy thuộc tâm Như Lai, viên đức,“

Giải thích: Viên đức của chư Phật là lục thông v.v… chỉ thuộc 
tự tâm không quan hệ ngoại duyên.

Luận nói “thường,”

Giải thích: Viên đức này do y thường trụ pháp thân chân thật 
thiện làm tính, nên các đức đều thường.

Luận nói: “không mất,”

Giải thích: Do pháp thân lìa tất cả chướng, sở y không mất, nên 
năng y cũng không mất.

Luận nói: “không dụng công,”

Giải thích: Do tu nhân và bản nguyện thành thục, chỗ làm Phật 
sự đều tự nhiên thành. Không mệt mỏi không vất vả khó khăn, nên 
nói không dụng công.

Luận nói: “Năng thí chúng sinh Đại pháp lạc”

Giải thích: Do được Tịnh độ tự tại, có Đại nhân có thể thụ Đại 
pháp, được mở rộng tự mình như lý hành khiến người như lý hành, 
nên gọi pháp lạc.

Luận nói:

Biến khắp không trở ngại,
Bình đẳng lợi nhiều người.
Tất cả tất cả Phật,
Người trí duyên niệm này.

Luận nói: “Biến khắp không trở ngại,”

Giải thích: Trong 8 thế pháp, Như Lai hậu trí hằng phân biệt 
việc này. Trong đó vì tâm không ưu hỷ nên biến khắp không ngại. 
Nếu có ngại thì có khổ. Không ngại nên an lạc. Chư Phật tuy hành 6 
trần quá hơn ngôn thuyết để lìa chấp có không.
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Luận nói: “Bình đẳng lợi nhiều người.”

Giải thích: Phàm phu, Nhị thừa, tân hành Bồ-tát và thâm hành 
Bồ-tát gọi là “nhiều người”. Như Lai có thể bình đẳng lợi ích nói Đại 
phú hạnh, thiện đạo hạnh, an lạc hạnh, tự lợi hạnh, nhị lợi hạnh. Đây 
tức là có Đại sự dụng.

Luận nói: “Tất cả tất cả Phật, Người trí duyên niệm này.”

Giải thích: Chữ “nhất thiết” tức tự trí nhân gọi các Bồ-tát. Các 
Bồ-tát duyên 7 tướng này, niệm tất cả pháp thân Phật.
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NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH
QUYỂN 15

Giải thích trí sai biệt thắng tướng 10-3

Luận nói: Lại nữa cái tướng thanh tịnh của Tịnh độ của chư 
Phật Như Lai như thế nào?

Giải thích: Trước trong 7 niệm là nói Như Lai Đại phú lạc tức là 
Tịnh độ. Trước chỉ nói 8 người không thể được 2 người có thể được, 
chưa rõ không thể được và có thể được là ở đâu. Nay muốn nói rõ nơi 
này nên hỏi tướng của Tịnh độ.

Luận nói: Như trong Kinh Bách Thiên có nói về duyên khởi 
Bồ-tát tạng như sau: 

Giải thích: Nêu chung các kinh, nên nói “Như trong kinh có 
nói”. Trong Bồ-tát tạng, riêng có một Kinh Tịnh độ. Kinh có một 
trăm ngàn kệ, nên tên là Bách Thiên Kinh. Lại Kinh Hoa Nghiêm có 
một trăm ngàn kệ, nên tên là Bách Thiên Kinh. Trong duyên khởi của 
kinh này có nói rộng về tướng Tịnh độ. 

Câu Tịnh độ như vậy hiển thị công đức gì?

Luận nói: Phật Thế Tôn ở cung điện 7 báu trang nghiêm rực rỡ 
sáng chói khắp nơi, 

Giải thích: 1.vàng, 2.bạc, 3.lưu ly, 4.Ma-sa-la, 5.A-du-ma-yết-
ba, 6.Nhân-đà-la-ni-la, 7.Lô-hỉ-chi-kha-mục-đa. Ánh sáng mỗi mỗi 
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thứ báu này đều chiếu khắp mọi nơi. Nơi đây được trang nghiêm 
bằng 7 báu, Phật trụ trong đó.

Luận nói: phóng ánh sáng lớn chiếu khắp vô lượng thế giới, 

Giải thích: Đây nói nơi ánh sáng 7 báu chiếu đến, giải thích 
nghĩa chiếu khắp. Hai câu này nói sắc tướng viên tịnh.

Luận nói: vô lượng cõi trang sức vi diệu, mỗi mỗi đều thành lập,

Giải thích: Sự trang nghiêm này là hiếm có không lấy gì so 
sánh được, nên nói là “trang sức vi diệu”. Có nhiều thứ trang sức vi 
diệu, nên nói vô lượng. Vùng đất du hành đến là cõi. Nơi cư trú là xứ. 
Mỗi mỗi cõi, mỗi mỗi nơi trang nghiêm đầy đủ , nên nói là “thành 
lập”. Câu này nói hình mạo viên tịnh.

Luận nói: khu vực rộng lớn không ước lượng đến đâu là biên giới, 

Giải thích: Đo theo đường thẳng là đạc, đo chu vi là lượng. 
Biên giới mỗi mỗi cõi Tịnh độ của Phật, không thể lấy số do-tuần của 
phàm phu lượng đạc được. Câu này nói lượng viên tịnh.

Luận nói: vượt quá ba cõi hành xứ,

Giải thích: Ba cõi tập đế là hành. Ba cõi khổ đế là xứ. Tịnh độ 
không thuộc trong hai cõi khổ tập, nên nói là “vượt quá ba cõi hành 
xứ”. Câu này nói xứ thanh tịnh. 

Nếu chẳng phải gồm trong khổ tập thì do nhân gì được sinh, lấy 
pháp gì làm thể?

Luận nói: được sinh ra bởi công năng thiện pháp xuất xuất 
thế gian, 

Giải thích: Nhị thừa thiện gọi là xuất thế. Từ bát địa trở lên 
đến Phật địa gọi là xuất xuất thế. Xuất thế pháp là đối trị của thế 
pháp. Xuất xuất thế pháp là đối trị của xuất thế pháp. Công năng lấy 
4 duyên làm tướng. Từ công năng của xuất xuất thế thiện pháp sinh 
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khởi Tịnh độ này, nên không lấy tập đế làm nhân. Câu này nói nhân 
viên tịnh.

Những gì là xuất xuất thế thiện pháp? Vô phân biệt trí, vô phân 
biệt hậu trí sinh các thiện căn, gọi là xuất xuất thế thiện pháp.

Luận nói: thanh tịnh tự tại cùng cực của duy thức làm tướng. 

Giải thích: Duy thức trí của Bồ-tát và Như Lai vô tướng, vô 
công dụng, nên nói là thanh tịnh. Lìa tất cả chướng, không thoái mất, 
nên nói là tự tại. Duy thức trí này là thể của Tịnh độ, nên không lấy 
khổ đế làm thể. Câu này nói quả viên tịnh.

Luận nói: Đó là nơi an trú của Như Lai.

Giải thích: Tướng Tịnh độ như thế, Như Lai hằng ở trong đó. 
Như Lai là thượng thủ cao tột nên nguyên văn nói là “trấn”. Câu này 
nói chủ viên tịnh.

Luận nói: Là nơi an lạc cho Bồ-tát. 

Giải thích: Tự thụ hành chính giáo, dạy người khác thụ hành 
chính giáo, gọi là an lạc. Bồ-tát ở Tịnh độ trợ Phật trợ đạo. Đủ hai 
việc này, nên gọi là nơi an lạc. Câu này nói trợ viên tịnh.

Luận nói: Là nơi có vô lượng rồng trời, Dạ-xoa, A-tu-la, Ca-
lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, người, phi nhân v.v

Giải thích: Trong cõi Tịnh độ thật sự không có các chúng sinh 
này. Để không phải là một cõi trống rỗng, Phật hóa tạo ra các loài 
như vậy. Câu này nói quyến thuộc viên tịnh. 

Nếu có chúng sinh, các Bồ-tát v.v… chúng sẽ ăn gì?

Luận nói: hành trì hỷ lạc đại pháp vị, 

Giải thích: Mười hai bộ kinh Đại thừa, gọi là đại pháp. Chân 
như giải thoát v.v… là vị. Duyên pháp vị này sinh các hỷ lạc cho Bồ-
tát, nuôi lớn 5 phần pháp thân của Bồ-tát. Câu này nói trì viên tịnh.
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Ăn pháp vị này làm những nghiệp gì?

Luận nói: làm các diệu dụng lợi ích tất cả chúng sinh.

Giải thích: Phàm phu, 3 thừa là tất cả chúng sinh. Tùy theo 
năng lực vì nói chính pháp, khiến như thuyết tu hành, lìa 4 ác đạo, lìa 
sinh tử, lìa hạnh tự ái của Nhị thừa, gọi là “lợi ích tất cả”. Câu này 
nói nghiệp viên tịnh. 

Nếu Bồ-tát hành các nghiệp này cho chúng sinh thì nơi đó được 
lợi ích gì?

Luận nói: Là nơi xa lìa tất cả phiền não tai ương, 

Giải thích: Tập đế trong 3 cõi gọi là “tất cả phiền não”. Khổ đế 
trong 3 cõi gọi là “tất cả tai ương”. Hai cái này đều lìa năng hành, 
hành xứ. Câu này nói lợi ích viên tịnh. 

Nếu lìa pháp này, có sự sợ hãi nào khác chăng?

Luận nói: nơi không có tất cả các ma hoành hành, 

Giải thích: Trong cõi Tịnh độ không có ấm ma, phiền não ma, 
tử ma, Thiên ma, cho nên lìa tất cả sợ hãi. Câu này nói vô bố úy 
viên tịnh.

Nếu trong cõi Tịnh độ khong có tất cả sự sợ hãi thì thụ dụng 
pháp của 6 căn có đầy đủ chăng?

Luận nói: nơi trang nghiêm hơn tất cả, nơi sở y trang nghiêm 
của Như Lai, 

Giải thích: Chẳng phải chỉ có đầy đủ sự thụ dụng tối thắng 
không thể sánh, còn là cảm cái nhân viên mãn phúc đức trí tuệ hạnh 
của Như Lai. Đây là nơi y chỉ thắng báo của Như Lai, cho nên tối 
thắng. Câu này nói trụ xứ viên tịnh. 

Trong cõi Tịnh độ lấy pháp nào làm con đường xuất nhập?

Luận nói: nơi lấy đại niệm, đại tuệ, đại hạnh làm xuất ly, 
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Giải thích: Chính pháp Đại thừa gọi là Đại pháp. Trong Đại 
pháp, văn tuệ là niệm, tư tuệ là tuệ, tu tuệ là hạnh. Ba cái này là con 
đường đi lại của Tịnh độ, nên gọi là xuất ly. Câu này nói lộ viên tịnh.

Nếu có con đường này, đi bằng phương tiện gì? 

Luận nói: nơi lấy đại Xa-ma-tha, Tì-bát-xá-na làm thừa giáo, 

Giải thích: Trong Đại thừa có 500 định tên là Xa-ma-tha. Trí 
như lý như lượng, gọi là Tì-bát-xá-na. Dùng hai cái này làm phương 
tiện. Câu này nói thừa viên tịnh.

Nếu có phương tiện này thì vào từ cửa nào?

Luận nói: nơi vào cửa ngõ đại không, vô tướng, vô nguyện, 
giải thoát, 

Giải thích: Trong Đại thừa có 3 cửa giải thoát. Một thể do vô 
tính nên không, không nên vô tướng, vô tướng nên vô nguyện. Nếu 
đến cửa này được vào Tịnh độ. Câu này nói môn viên tịnh. 

Thế giới của thế gian địa luân y thủy luân, thủy luân y phong 
luân, Tịnh độ y vào pháp gì?

Luận nói: nơi được trang nghiêm bằng nhóm hợp vô lượng 
công đức, nơi y chỉ của Đại liên hoa vương, 

Giải thích: Lấy Đại liên hoa vương ví dụ cho pháp giới chân 
như được hiển thị trong Đại thừa. Hoa sen tuy ở trong nước bùn 
không bị nước bùn làm bẩn. Ví như pháp giới chân như tuy tại thế 
gian không bị pháp thế gian nhiễm ô. Lại nữa tính của hoa sen tự 
khai phát, ví như tính tự khai phát của pháp giới chân như, chúng 
sinh nếu chứng đều được giác ngộ. Lại nữa hoa sen được bầy ong 
thu hút, ví như pháp giới chân như đươch chúng thánh thụ dụng. 
Lại nữa hoa sen có 4 đức: 1.thơm, 2.sạch, 3.dịu, 4.khả ái, ví như 
pháp giới chân như có 4 đức: thường, lạc, ngã, tịnh. Hơn tất cả các 
loài hoa nên gọi là vương, ví như pháp giới chân như tối thắng hơn 
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tất cả pháp. Hoa này được công đức của vô lượng sắc tướng họp 
lại trang nghiêm, có thể làm y chỉ cho tất cả pháp, ví như pháp giới 
chân như là vô lượng công đức xuất thế họp lại trang nghiêm. Pháp 
giới chân như này có thể làm y chỉ cho Tịnh độ. Lại nữa nguyện 
lực của Như Lai cảm đến hoa sen báu, tối đại tối thắng hơn các 
hoa, nên gọi là vương, được công đức của vô lượng sắc tướng họp 
lại trang nghiêm, có thể làm y chỉ cho Tịnh độ. Câu này nói y chỉ 
viên tịnh.

Trong Tịnh độ pháp gì là trụ xứ của Như Lai?

Luận nói: nơi Như Lai ở trong lầu gác báu lớn. 

Giải thích: Đây nói trụ xứ của Như Lai. Như thế gian thụ dụng 
khí thế giới có vô lượng tội lỗi, nếu thụ dụng Tịnh độ có những công 
đức gì?

Luận nói: Đó là nơi nói lên sắc tướng và hình mạo viên mãn 
thanh tịnh của Tịnh độ này. Nhân quả, chủ trợ, quyến thuộc, trì 
nghiệp, lợi ích, vô bố úy, trụ xứ, lộ, thừa, môn, y chỉ, viên tịnh, những 
câu văn trên như thế đều hiển hiện sự viên tịnh.

Lại nữa thụ dụng Tịnh độ thanh tịnh như thế, hoàn toàn thanh 
tịnh, hoàn toàn an vui, hoàn toàn không mất, hoàn toàn tự tại.

Giải thích: Hằng không uế tạp, nên nói hoàn toàn sạch. Chỉ thụ 
diệu lạc, không khổ, không xả, nên nói hoàn toàn vui. Chỉ có thật 
thiện không ác và vô ký, nên nói hoàn toàn không mất. Tất cả mọi 
việc đều không quán ngoại duyên, đều do tự tâm thành, nên gọi là 
hoàn toàn tự tại. Lại nữa, y Đại tịnh nên nói hoàn toàn tịnh. Y Đại lạc 
nên nói hoàn toàn vui. Y Đại thường nên nói hoàn toàn không mất. 
Y Đại ngã nên nói hoàn toàn tự tại. Bồ-tát nếu nghĩ nhớ phú lạc của 
Như Lai, thì phải biết như vậy.

Luận nói: Lại nữa pháp giới chư Phật thường xuyên có 5 nghiệp: 
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Giải thích: Trong đây nên nói rõ pháp thân nghiệp, mà nói pháp 
giới chư Phật là muốn hiển thị pháp thân bao gồm 5 nghĩa của pháp 
giới, nên đổi gọi là pháp giới. Năm nghĩa là: Một là tính nghĩa, lấy 
không hai ngã làm tính, tất cả chúng sinh không quá tính này. Hai là 
nhân nghĩa, các pháp Tứ niệm xứ v.v…của tất cả thánh nhân duyên 
đây sinh trưởng. Ba là tàng nghĩa, nơi ẩn tàng tất cả pháp hư vọng, 
phàm phu, Nhị thừa không thể duyên được. Bốn là chân thật nghĩa, 
quá thế gian pháp, thế gian pháp hoặc tự nhiên hoại hoặc do đối trị 
hoại, lìa hai cái hoại này. Năm là thậm thâm nghĩa, nếu cùng đây 
tương ưng tự tính thành tịnh thiện, nếu ngoài không tương tự tính 
thành [? ]. Do pháp thân bao gồm 5 nghĩa pháp giới, chư Bồ-tát phải 
thấy pháp thân hằng cùng 5 nghiệp tương ưng không tạm rời.

Luận nói: Một là cứu vớt tai họa làm nghiệp, do chỉ hiện có thể 
diệt trừ các tai họa như đui, điếc, điên dại v.v… 

Giải thích: Đây nói về sức Đại bi. Nếu định nghiệp báo chúng 
sinh, thì trong đó Như Lai không tự tại, như trước đã giải thích. Nếu 
bất định nghiệp báo, hoặc tội lỗi hiện tại, hoặc nghiệp có đối trị, 
những chúng sinh như thế nếu đến chỗ Phật, Như Lai có tác ý và 
không tác ý, đều có thể khiến lìa các tai họa này.

Luận nói: Hai là cứu vớt đường dữ làm nghiệp. Nghĩa là cứu 
vớt ra khỏi chỗ hung dữ đưa đến nơi hiền lành. 

Giải thích: Đây nói về sức Chính hành. Như Lai tác ý và không 
tác ý, tất cả chúng sinh nếu đến chỗ Phật, khônng chúng sinh nào 
không dứt ác hành thiện.

Luận nói: Ba là cứu vớt những hành vi phi phương tiện làm 
nghiệp. Đó là các hành vi sai trái của của ngoại đạo, hàng phục họ 
đưa họ về với chính giáo của Phật. 

Giải thích: Đây nói về sức Oai lực. Các ngoại đạo phần nhiều 
làm những hành vi phi phương tiện. Nếu ngoại đạo thường kiến làm 
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nhiều khổ hạnh do chấp có đời sau, ngoại đạo đoạn kiến làm nhiều 
khổ hạnh do chấp không có đời sau, hoặc tư duy trời Tự Tại là đạo, 
hoặc tư duy cái ngã là đạo, hoặc tư duy tự tính là đạo, hoặc tư duy 
cái trung gian giữa ngã và tự tính là đạo, tất cả những điều như thế là 
hành vi phi phương tiện. Như Lai dùng thông tuệ dắt dẫn, hàng phục 
tâm cao mạn của chúng, dùng ký tâm dắt dẫn hàng phục sự không 
tin của chúng, dùng chính giáo dắt dẫn hàng phục tà kiến của chúng, 
đã hàng phục rồi tùy theo căn tính mà an lập chúng vào trong chính 
giáo của 3 thừa.

Luận nói: Bốn cứu vớt các kiến chấp về thân làm nghiệp. Nghĩa 
là trao cho phương tiện thấy rõ Thánh đạo siêu thoát ba cõi. 

Giải thích: Đây nói về sức Phương tiện. Tất cả chúng sinh 
trong 3 cõi không chúng sinh nào không thân kiến. Thân kiến là 
nếu nhiều vật tạo thành, thể là vô thường, nên gọi là thân. Do 5 
ấm hòa hợp làm thành, nên gọi là nhiều vật. Chưa có thì có, có rồi 
thì diệt, nên gọi là vô thường. Ngoại đao trong nhiều thì chấp một, 
trong vô thường cấáp thường, cho rằng một là thường là ngã. Để 
pháp kiến chấp này là cũng chẳng phải một chẳng phỉ thướng, cho 
nên gọi là thân kiến. Nếu lìa thân kiến thì được vượt qua khổ tập 
trong 3 cõi. Nói chính giáo, gọi là hiển. Sinh 3 tuệ cho người là 
dẫn đạo. Đã bỏ khổ pháp nhẫn cho đến quả A-la-hán gọi là Thánh 
đạo. Từ xuất gia thụ giới cho đến Thế đệ nhất pháp là phương tiện 
Thánh đạo. Hiển đạo khiến tu phương tiện được Thánh đạo. Lại 
nữa Như Lai khiến chúng sinh lìa thân kiến xa khỏi 3 cõi, đây chưa 
là chân thật Thánh đạo, chỉ là phương tiện Thánh đạo, trước khiến 
hiểu rõ khiến tu phương tiện Thánh đạo là duyên do để được chân 
thật Thánh đạo.

Luận nói: Năm là cứu vớt bằng thừa giáo làm nghiệp. Nghĩa là 
như Bồ-tát có ý muốn nghiêng về một thừa khác, hay Thanh Văn chưa 
quyết định căn tính, thì an lập họ vào con đường tu hạnh Đại thừa. 
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Giải thích: Đây nói sức của Chân thật giáo. Thừa có nhân và 
pháp. Nhân có Đại thừa nhân, có Tiểu thừa nhân. Pháp có phương 
tiện thừa pháp, có chính thừa pháp. Chuyển phương tiện thừa tu trị 
chính giáo, nên gọi là cứu vớt bằng thừa giáo. Kinh Ma-ha Bát-nhã 
nói: Thừa có 3 nghĩa: một tính nghĩa, hai hành nghĩa, ba quả nghĩa. 
Hai không, hiển thị 3 vô tính. Chân như gọi là tính. Do tính này tu 
thập độ, thập địa gọi là hành. Do tu hành này cứu cánh chứng được 4 
đức thường, lạc, ngã, tịnh gọi là quả. Lại nữa, Luận Trung Biên nói 
thừa có 5 nghĩa: Một, xuất ly là thể, nghĩa là chân như. Hai, phúc tuệ 
là nhân vì có khả năng dẫn xuất. Ba, chúng sinh là thâu nhiếp, như 
căn tính thâu nhiếp khiến đến quả. Bốn, vô thượng Bồ-đề là quả, 
vì hành cứu cánh đến quả này. Năm, 3 hoặc là chướng. Trừ 3 hoặc 
này, thành được 4 nghĩa trước. Các Bồ-tát ở trong địa vị thập tín, tu 
đại hạnh chưa kiên cố, phần nhiều chán sợ sinh tử, tâm từ bi đối với 
chúng sinh còn yếu kém, muốn bỏ bản nguyện Đại thừa tu Tiểu thừa 
đạo, nên nói muốn nghiêng về tu một thừa khác. Tiểu thừa là nói 
Thanh Văn. Nếu được tín v.v…5 căn không gọi là định căn vì chưa 
đắc Thánh. Nếu được vị tri dục tri v.v..3 căn thì gọi là định căn vì đã 
đắc Thánh. Nếu đến đỉnh vị không gọi là định tính, vì không khỏi 4 
ác đạo. Nếu đến nhẫn vị gọi là định tính, vì khỏi 4 ác đạo. Nếu y theo 
Tiểu thừa mà giải thì chưa được định căn tính thì có thể chuyển Tiểu 
thành Đại. Nếu được định căn tính thì không thể chuyển. Thanh Văn 
như thế không có nghĩa đổi Tiểu thành Đại. 

Sao có thể nói là Nhất thừa? 

Nay y theo Đại thừa mà giải thì chưa chuyển tu Bồ-tát đạo 
đều gọi là chưa định căn tính, cho nên tất cả Thanh Văn đều có thể 
chuyển thành nghĩa Đại, an lập người Tiểu thừa vào Đại này khiến 
tu hạnh Đại thừa.

Luận nói: Phải biết 5 năm nghiệp này chư Phật Như Lai đều 
đồng thực hiện như nhau.



212 LUẬN TẠNG PHẬT GIÁO TUỆ QUANG - TẬP 31 

Giải thích: Chúng sinh trong thế gian đối với 5 nghiệp này 
không giống nhau. Chư Phật đối với 5 nghiệp đều đồng một nghĩa.

Luận nói: Ở đây có bài kệ như sau:

Giải thích: Để cho thấy chúng sinh không đồng nghiệp, chư 
Phật đồng nghiệp nên nói kệ này.

Luận nói:

Nhân theo sự, ý và các hạnh,
Thế gian khác nên nghiệp cũng khác.

Giải thích: Đây nói chúng sinh 5 nghiệp không đồng nhau: 
1.nhân, 2.y, 3.sự, 4.ý, 5.hành. Nhân không đồng là như nhân khác 
biệt thnhf địa ngục, nhân khác biệt thành trời, nhân khác biệt thành 
người, súc sinh, ngạ quỷ v.v… cũng vậy. Do nhân không đồng nên 
tác nghiệp không đồng. Sự không đồng tức là như trong loài người 
hoặc buôn bán, hoặc làm nông, hoặc làm quan chức, những việc 
như thế không đồng nên nghiệp không đồng. Ý không đồng tức là, 
tất cả chúng sinh căn dục tính là ý. Các thứ này không đồng nên 
nghiệp không đồng. Các hành không đồng tức là, sắc v.v…5 ấm là 
các hành. Sắc ấm như cái lửa làm, khác với cái nước làm, thụ làm 
khác với tưởng làm v.v…nên nghiệp không đồng. Do 5 việc này 
đây làm không phải kia làm, thế gian kẻ trí người ngu nghiệp đều 
có khác.

Luận nói: 

Năm nghiệp này chư Phật không khác,
Cho nên thế tướng đồng một nghiệp.

Giải thích: Năm việc trước đây, chư Phật đều không. Bởi vì 
sao? Chư Phật nhân đồng, vì đồng tu hành phúc đức trí tuệ. Chư 
Phật y đồng, vì đồng một pháp thân. Chư Phật sự đồng, vì đồng có 
việc tự lợi lợi tha. Chư Phật ý đồng, vì đồng có ý lợi ích an lạc chúng 
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sinh. Chư Phật không các hành đồng, vì đồng xuất ly pháp hữu vi. 
Do không có 5 thứ khác biệt nên đều đồng một nghiệp. Đại bidẫn dắt 
chúng sinh đều hướng đến Niết-bàn, nên gọi là “thế tướng”.

Luận nói: Nếu vậy Thanh Văn, Độc Giác không cùng được các 
đức tướng này tương ưng với pháp thân chư Phật, vậy vì ý gì chư 
Phật nói về họ đều hướng đến Nhất thừa cùng đồng với Phật thừa?

Giải thích: Nếu chư Phật không có 5 cái khác biệt trước do 
đồng 5 nghiệp pháp thân. Người Nhị thừa có 5 nghiệp khác biệt 
không được pháp thân. Không có 5 nghiệp đồng, Như Lai vì nghĩa gì 
nói người Nhị thừa đều hướng đến Nhất thừa đều được thành Phật?

Luận nói: Ở đây có bài kệ như sau:

Giải thích: Để nói rõ ý Nhất thừa, nên nói kệ. Kệ trước dùng 
liễu nghĩa nói Nhất thừa. Kệ sau dùng mật nghĩa nói Nhất thừa.

Luận nói:

Thanh Văn chưa định tính,
Và các Bồ-tát khác,
Dắt dẫn vào Đại thừa,
Định tính, nói Nhất thừa.

Giải thích: Có các Thanh Văn v.v…với Tiểu thừa chưa định căn 
tính, muốn dắt dẫn khiến tin thụ Đại thừa, khiến tu hành Đại thừa, gọi 
là “chưa được khiến được, đã được khiến không thoái lui”. Làm sao 
họ bỏ Tiểu thừa đạo mà Bát-niết-bàn trong Đại thừa? Phật vì ý này 
nên Phật nói Nhất thừa, dẫn họ khiến vào trụ trong Đại thừa.

Luận nói: “Và các Bồ-tát khác, Dắt dẫn vào Đại thừa,”

Giải thích: Có các Bồ-tát đối với Đại thừa căn tính chưa định. 
Làm sao an lập họ nơi Đại thừa khiến họ Bát-niết-bàn Tiểu thừa mà 
không bỏ Đại thừa? Vì ý này nên Phật nói Nhất thừa dẫn họ vào trụ 
nơi Đại thừa.
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Luận nói: “Định tính, nói Nhất thừa.”

Giải thích: Có các Bồ-tát đối với Đại thừa căn tính đã định, 
không có ý thoái lui đổi khác, vì các Bồ-tát này nên nói Nhất thừa.

Luận nói:

Pháp, vô ngã, giải thoát,
Đồng đẳng, tính không đồng.
Đắc hai ý Niết-bàn,
Cứu cánh nói Nhất thừa.

Giải thích: Do pháp, vô ngã, giải thoát đồng đẳng nên nói Nhất 
thừa. Trong đó pháp tức chân như. Tất cả 3 thừa đều không tách rời 
chân như. Đó là thừa pháp của tất cả. Do chân như pháp đồng nên nói 
Nhất thừa. Tất cả pháp chỉ có pháp không có nhân. Nếu thật không 
có người, làm sao có phân biệt? Người này là Thanh Văn. Người này 
là Độc Giác. Người này là Bồ-tát. Phân biệt như vậy là không đúng 
đạo lý. Do đồng nghĩa vô ngã nên nói Nhất thừa. Người trong 3 thừa 
đồng giải thoát hoặc chướng. Như Phật nói giải thoát với giải thoát 
không có sai biệt. Do đồng nghĩa diệt hoặc nên nói Nhất thừa. Ba 
nghĩa đồng nên nói là “đẳng”.

Luận nói: “tính không đồng.”

Giải thích: Có người Nhị thừa, đối với trong thừa của mình căn 
tính không đồng. Người này tuy cầu đạo Nhị thừa, chưa được Nhị 
thừa, do căn tính Nhị thừa chưa định, cho nên có thể chuyển thành 
căn tính Đại thừa. Để giáo hóa hạng người này nên nói Nhất thừa.

Luận nói: “Đắc hai ý Niết-bàn,”

Giải thích: Trong hai ý, ý đầu là bình đẳng đối với chúng sinh. 
Các người Thanh Văn v.v… tác ý đối với chúng sinh như thế này: 
Kia tức là ta, ta tức là kia. Do ý này nên bảo kia được chính giác tức 
là ta được chính giác. Ta được chính giác tức là kia được chính giác. 
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Như ta nên giải thoát tự thân thì cũng nên như vậy giải thoát chúng 
sinh. Vì ý như thế nên nói Nhất thừa. Ý sau là bình đẳng đối với pháp 
như. Các người Thanh Văn v.v..như ý trong Kinh Pháp Hoa, Như Lai 
thụ ký họ đã được thành Phật, chỉ được ý pháp như bình đẳng, chưa 
được pháp thân Phật. Nếu được ý pháp như bình đẳng này, kia sẽ 
nghĩ rằng pháp như của Như Lai tức pháp như của ta. Do ý như vậy 
nên nói Nhất thừa. Lại nữa, trong Đại hội Pháp Hoa có các Bồ-tát tên 
đồng như Xá-lợi-phất v.v… Bồ-tát này được ý này, Phật vì đó thụ 
ký, nên nói Nhất thừa. Lại nữa, Phật hóa làm Xá-lợi-phất v.v… các 
Thanh Văn vì kia thụ ký muốn khiến Thanh Văn đã định căn tính lại 
luyện căn làm Bồ-tát, Thanh Văn chưa định căn tính khiến tu thẳng 
vào Phật đạo, do Phật đạo Bát-niết-bàn. Như Phật nói rằng: Ta nay 
hiểu rõ trong đời quá khứ đã trải vô lượng vô số kiếp y Thanh Văn 
thừa Bát-niết-bàn muốn cho thấy Tiểu thừa chẳng phải là chỗ cứu 
cánh, vì muốn khiến kia bỏ Tiểu cầu Đại, nên hiện làm việc này. Do 
nghĩa như thế nên nói Nhất thừa.

Luận nói: “Cứu cánh nói Nhất thừa.”

Giải thích: Nếu nói về nghĩa của thừa thì chỉ Nhất thừa là thừa, 
còn lại đều chẳng phải thừa. Nếu quá thừa này, không có hạnh nào 
khác. Trên các thừa là Phật thừa. Do nghĩa này nên nếu thừa kia so 
với thừa này, thừa này là không gì sánh bằng. Thừa kia mất hết nên 
gọi là cứu cánh. Do nghĩa như thế nên nói Nhất thừa.

Luận nói: Ba đời chư Phật đồng một pháp thân, sao số không 
như nhau? 

Giải thích: Chư Phật đã đồng chứng đắc một pháp thân, vì sao 
có 3 đời, lại có nhiều? Nếu có 3 đời và nhiều, vì sao nói một?

Luận nói: Ở đây có bài kệ như sau:

Giải thích: Có nhân chứng chư Phật hoặc một hoặc nhiều. Nay 
muốn hiển thị nghĩa này, nên nói kệ. Vì sao là hoặc một?
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Luận nói: 

Trong một thế giới không có hai,
Đồng thời, nhân đó không thể lường.
Lần lượt thành Phật thì phi lý,
Vì vậy đồng thời có nhiều Phật.

Giải thích: Một pháp giới bình đẳng. Chư Phật là pháp giới hiển 
thiện. Do pháp giới là một nên chư Phật là một. Lại nữa, trong cùng 
một thời, trong cùng một thế giới, không có hai Phật đồng thời xuất 
hiện, nên nói là hoặc một. Thế nào là hoặc nhiều? 

Luận nói: “Đồng thời, nhân đó không thể lường.”

Giải thích: Trong một thời có vô số các Bồ-tát đồng thời tu 
hai hạnh phúc đức trí tuệ. Nhân đã thành thục, nếu không đồng thời 
được quả vô thượng Bồ-đề thì sự tu hành mất không. Vì các Bồ-tát 
tu nhân, đồng thời thành thục, đồng thời được quả, cho nên một lúc 
có nhiều Bồ-tát thành Phật không thể tính kể. Nếu nói nhân tuy đều 
thành, phải thành Phật trước sau theo thứ tự. Nghĩa ấy không phải 
như vậy. Bởi vì sao?

Luận nói: “Lần lượt thành Phật thì phi lý,”

Giải thích: Chư Bồ-tát không nguyện như vầy: Ta sẽ chờ đợi 
thứ tự thành Phật. Do nguyện nầy nên nhân tuy thành thục không đợi 
thứ tự. Đã không nguyện này, làm sao nhân đều thành thục lại không 
đồng thời đắc quả? Vì sao nhiều người đồng thời tu nhân không xem 
thứ tự, khi đắc quả lại phải xem thứ tự? Cho nên nghĩa này phi lý.

Luận nói: “Vì vậy đồng thời có nhiều Phật.”

Giải thích: Câu này nói trong một lúc, 10 phương thế giới có vô 
lượng Phật đồng thời xuất thế. Nếu nói có Phật đã chứng ở thế gian 
chỉ một Như Lai không nhiều Như Lai đồng xuất thế, nghĩa ấy không 
phải vậy. Kinh nói không xứ, không vị, chẳng phải trước, chẳng phải 
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sau. Hai Như Lai A-la-ha Tam-miệu Tam-phật-đà xuất hiện ở đời. có 
xứ có vị. Nếu một Như Lai xuất hiện ở đời, ví như hai Chuyển luân 
vương không được đồng thời sinh cùng một nơi. Kinh này là phải nói 
Đại tam thiên thế giới không hai Như Lai hay phải nói tất cả thế giới 
không hai Như Lai? Cần phải giải thích rõ. Kinh này nói tất cả thế 
giới. Bởi vì sao? Không nên hạn ngại năng thắng của Thế Tôn. Chỉ 
Thế Tôn một người có năng thắng ở mọi nơi. Nếu một Phật không 
thể hóa độ chúng sinh ở các nơi khác thì bao nhiêu Phật khác cũng 
phải không có khả năng. 

Lại nữa kinh nói: Xá-lợi-phất ! Nếu có người đến ông hỏi 
như thế này: Đại đức Xá-lợi-phất ! Hiện nay có Sa-môn Bà-la-môn 
cùng với Sa-môn Cù-đàm hoàn toàn bình đẳng nơi vô thượng Bồ-đề 
chăng? Được hỏi như thế, ông sẽ trả lời như thế nào? Xá-lợi-phất 
thưa: Nếu có người đến hỏi con như vậy, con sẽ trả lời như thế này: 
Thiện nam tử ! Hiện nay không có Sa-môn Bà-la-môn cùng với Thế 
Tôn hoàn toàn bình đẳng nơi vô thượng Bồ-đề. Bởi vì sao? Thưa Thế 
Tôn ! Con đã nghe từ Thế Tôn, đã sở đắc từ Thế Tôn rằng không nơi 
nào, vị nào, không trước, không sau, có hai Như Lai đồng xuất thế. 
Có nơi, có vị, chỉ một Như Lai xuất hiện ở đời.

Nếu vậy, sao trong Kinh Phạm Vương, Phật nói: Chỉ trong Đại 
tam thiên thế giới ta tự tại thành. Như câu nói này là có mật ý. Nếu 
Thế Tôn không tác ý, chỉ tại trong tự tính không có tâm dụng công, 
trong Đại tam thiên thế giới ngôn ngữ quang minh, 5 thức v.v… các 
việc tự nhiên được thành. Nếu có tâm dụng công, vô biên thế giới là 
cảnh của Như Lai. 

Lại có các bộ nói ở các thế giới khác riêng có chư Phật ra đời. 
Bởi vì sao? Có vô lượng Bồ-tát tu hành Lục độ, nhân đã thành thục 
không thể tính kể. Không có đạo lý nói chư Phật đồng thời cùng 
sinh ở một nơi. Không có một pháp nào ngăn ngại chư Phật xuất 
thế ở các nơi khác. Như vậy biết chắc rằng ở các thế giới khác có 
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các chư Phật xuất thế. Kinh này chứng minh chư Phật không đồng 
một lúc xuất thế ví như Chuyển luân vương. Nay sẽ nói rõ kinh này. 
Kinh này nếu nói một thế giới một Phật xuất thế không ngại các nơi 
khác. Nếu nói tất cả thế giới một Phật xuất thế thì các Chuyển luân 
vương không được sinh ở các thế giới khác. Đã nói Chuyển luân 
vương không cùng sinh ví như chư Phật, nếu ông chấp nhận các thế 
giới khác riêng có các Chuyển luân vương, sao không chấp nhận 
chư Phật xuất hiện ở các thế giới khác? Phật xuất thế là điều lành 
tốt lớn, sao không chấp nhận ở nhiều thế giới có nhiều Phật xuất 
thế? Đây không có lỗi. Thế gian có nhiều chúng sinh tương ưng với 
lợi ích tối thắng, cho nên vì sao trong một thế giới, hai Phật không 
cùng xuất hiện? Bởi vì vô dụng. Lại nữa tùy theo nguyện đời trước, 
cho nên các Bồ-tát xưa phát nguyện, nguyện rằng ta sẽ được thành 
chính giác ở nơi thế giới tối tăm không người dẫn dắt, nguyện làm 
ánh sáng quang minh dắt dẫn chúng. Do nguyện này nên không 
hai Phật cùng xuất thế. Nếu vậy vì sao chỉ nói một Phật không nói 
nhiều Phật? Để khiến chúng sinh khởi tâm hết sức tôn trọng và gấp 
rút tu hành. Bởi vì sao? Nếu chỉ với một Phật thì khởi tâm hết sức 
tôn trọng, nghĩa là không có vị nào khác có đức như vậy, cũng có 
thể gấp rút tu hành chính giáo của Như Lai. Bởi vì sao? Nếu Phật 
Niết-bàn, chúng ta không nơi nương tựa, cho nên kệ nói một lúc 
nhiều Phật là đúng nghĩa này.

Luận nói: Thế nào là pháp thân chư Phật chẳng phải hoàn toàn 
Niết-bàn, cũng chẳng phải chẳng hoàn toàn Niết-bàn? 

Giải thích: Có các sư nói chư Phật Như Lai không vĩnh viễn 
Bát-niết-bàn. Có người Thanh Văn thừa của bộ khác nói chư Phật 
Như Lai vĩnh viễn Bát-niết-bàn. Hai chấp này chẳng phải liễu nghĩa, 
đó là hiển thị mật ý. 

Luận ý: Ở đây có bài kệ như sau:

Giải thích: Để hiển thị nghĩa này nên nói kệ
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Luận nói:

Do lìa tất cả chướng,
Việc phải làm chưa xong,
Phật rốt ráo Niết-bàn,
Cũng không rốt ráo Niết-bàn.

Giải thích: Chư Phật viễn viễn giải thoát hoặc chướng và trí 
chướng, đó là rốt ráo Niết-bàn. Việc chính sự Như Lai phải làm chưa 
rốt ráo, nghĩa là chưa thành thục thì khiến cho thành thục, đã thành 
thục thì khiến giải thoát. Hai việc này không thể thôi bỏ, vì vậy Như 
Lai không hoàn toàn rốt ráo Niết-bàn. Nếu như Nhị thừa hoàn toàn 
Niết-bàn thì bản nguyện Như Lai chỉ nguyện không quả. Nếu nói 
một cách liễu nghĩa phải nói có Niết-bàn có chẳng Niết-bàn.

Luận nói: Vì sao thụ dụng thân không thành tự tính thân?

Giải thích: Ứng thân không thành pháp thân là đúng đạo lý. 
Ứng thân thành pháp thân là không đúng lý. 

Làm sao biết được sự khác nghĩa này?

Luận nói: Vì có 6 nguyên nhân:

Giải thích: Có 6 nhân chứng minh chỗ khác nghĩa này.

Luận nói: 1. Do sắc thân và hành thân hiển hiện. 

Giải thích: Mười nhập là sắc thân. Thụ v.v…là hành thân. Chư 
Phật lấy chân như làm pháp thân. Trong pháp thân, sắc hành là không 
thể được. Ứng thân thì không như vậy.

Nghĩa này là thế nào? Nhất thiết trí, Đại định, Đại biv.v…công 
đức Như Lai như cát sông Hằng, tuy y pháp thân nhưng nếu khi hiển 
hiện không lìa hóa thân. Hóa thân này lấy Phật khác tất cả chúng sinh 
vì sự tướng của ứng thân nên sắc hành có nơi ứng thân mà không có 
nơi pháp thân. Cho nên ứng thân không thành pháp thân. Đạo lý này 
thành tức phi đạo lý.
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Luận nói: 2. Do thị hiện trong vô lượng Đại tập hội khác nhau. 

Giải thích: Ứng thân có sai biệt, do đệ tử Phật trong các Đại tập 
hội có sai biệt. Ứng thân có thể tập họp các đệ tử Bồ-tát, pháp thân thì 
không như vậy. Bởi vì sao? Đại thông tuệ có thể tập họp chúng Bồ-
tát. Đại thông tuệ tức ứng thân, có thể thuyết chính pháp, lập nghĩa 
giải thích nghi, đây là công dụng của Bát-nhã. Bát-nhã tức ứng thân. 
Ngày đêm 6 thời quán căn tính chúng sinh, đến chúng sinh làm việc 
lợi ích là công dụng của Đại bi. Đại bi tức là ứng thân. Nếu lấy ứng 
thân tức là pháp thân thì không thể tập họp giáo hóa Bồ-tát. Nếu pháp 
thân tức là ứng thân thì chư Phật chẳng phải thường trú. Do hiển thị 
sai biệt này, ứng thân không thành pháp thân.

Luận nói: 3. Do tùy ý kia muốn được trông thấy hiển hiện tự 
tính không đồng. 

Giải thích: Chữ “kia” là nói vô lượng Bồ-tát muổn trông thấy 
các đức của Như Lai, chỉ y vào quán sát ứng thân, tùy ý muốn, ccs 
đức trông thấy hiển hiện không đồng nhau. Như vậy, tự tính ứng thân 
là bất định vì có nhiều chủng loại. Pháp thân không như thế. Cho nên 
ứng thân không thành pháp thân.

Lại có kinh khác để chứng minh ứng thân tùy theo ưa muốn của 
chúng sinh mà hiện tướng bất đồng. Bởi vì sao? Có chúng sinh đối 
với ứng thân muốn thấy màu vàng màu xanh v.v…, và lạc thụ xả thụ 
v.v…, hữu thức vô thức v.v…nhiều thứ không đồng đều được thành. 
Kinh này cho thấy ứng thân tự tính bất định, pháp thân thì không như 
vậy. Cho nên ứng thân không thành pháp thân.

Luận nói: 4. Do tự tính biến động nên trông thấy khác nhau. 

Giải thích: Có một chúng sinh trước thấy ứng thân này hiển hiện 
một tướng khác. Chúng sinh này sau thấy ứng thân này hiển hiện một 
tướng khác. Như một người thấy không như nhau, bao nhiêu chúng 
sinh khác thấy cũng vậy. Để thành thục thiện căn chúng sinh này nên 
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ban đầu hiện thô tướng, tiếp theo hiện tướng trung bình, sau hiện 
tướng vi diệu. Ứng thân có tướng biến động như vậy, pháp thân thì 
không như vậy. Cho nên ứng thân không thành pháp thân. 

Luận nói: 5. Trong các Đại tập hội gồm Bồ-tát, Thanh Văn, 
chư thiên v.v..nhiều tướng khác nhau họp lại, nên hiển hiện tướng 
khác nhau. 

Giải thích: Ứng thân thường xuyên do Bồ-tát v.v…nhiều chủng 
loại tập họp nghe pháp nên ứng thân có 3 tướng tạp: Một là tất cả 
chúng sinh đều thấy Phật, đều đối diện trước Phật, nên gọi là tướng 
tạp. Hai là tùy vô lượng chúng sinh sắc tướng bất đồng, Phật hiện 
như sắc tướng chúng, nên gọi là tướng tạp. Ba là tùy căn tính của 
chúng mà thích nghi, Đại trí, Đại định, Đại bi có vô lượng dụng sự, 
nên gọi là tướng tạp. Ứng thân có tướng tạp như thế, pháp thân thì 
không có như vậy. Nếu lấy pháp thân làm ứng thân, Phật không có 
nghĩa hiện thế an lạc, bởi hằng huyên động lìa tịch tĩnh. Cho nên ứng 
thân không thành pháp thân.

Luận nói: 6. Do A-lê-da thức và các sinh khởi thức thấy chuyển 
y là phi lý, 

Giải thích: A-lê-da thức và sinh khởi thức tức là thụ dụng thân. 
Hai thức này chuyển y là pháp thân. 

Nếu tự tính thân tức là thụ dụng thân, chuyển hai thức y lại 
được thân gì? Do sự không đúng đạo lý này nên thụ dụng thân không 
thành tự tính thân. Nếu thụ dụng thân tức là tự tính thân thì không có 
Đại trí v.v… các đức. Do không phải không có các đức nên tự tính 
thân không thành thụ dụng thân.

Luận nói: nên thụ dụng thân mà thành tự tính thân cũng phi lý.

Giải thích: Do 6 nhân này mà chứng biết là đạo lý hay phi đạo lý.

Luận nói: Vì sao biến hóa thân không là tự tính thân?
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Giải thích: Biến hóa thân không thành pháp thân là đúng đạo lý. 
Biến hóa thân thành pháp thân là phi đạo lý, là phi nghĩa. 

Làm sao biết được?

Luận nói: Vì 8 nguyên nhân: 

Giải thích: Có 8 nhân chứng biết là phi nghĩa.

Luận nói: 1. Chư Bồ-tát từ xa xưa đã được Tam-ma-đề không 
thoái chuyển nên thụ sinh nơi trời Đâu-suất-đà và sinh trong cõi 
người, là không đúng đạo lý. 

Giải thích: Bồ-tát từ khi được sơ địa cho đến thập địa, trải 30 
Đại kiếp a-tăng-kì, được 500 định bất thoái, lìa dục 3 cõi đã lâu, thì 
không có lý gì sinh vào trong Thiên đạo, huống chi là sinh trong nhân 
gian vào trong vương tộc Thích-ca. Vì hóa độ chúng sinh nên hiện thụ 
thân người. Thân này là vô nhân, mà lại hiện hữu ở thế gian. Cho nên 
là chẳng phải quả báo thân và tự tính thân, mà chỉ là biến hóa thân.

Luận nói: 2. Các Bồ-tát từ xa xưa hằng nhớ đời trước, 

Giải thích: Bồ-tát từ sơ địa cho đến thập địa trong thời gian dài 
hằng nhớ việc đời trước đã tu tập được vô lượng kỹ năng đều không 
quên mất.

Luận nói: vậy văn chương tính toán kỹ nghệ v.v…cũng như 
hành trần dục, hưởng thụ trần dục mà Bồ-tát không biết là không 
đúng đạo lý. 

Giải thích: Sáu mươi bốn thứ sách của các địa phương, 16 loại 
toán pháp, 64 kỹ năng, 80 minh xứ, 64 vương kỹ bí xảo thuật pháp, 
chưa được khiến được, đã được khiến phát triển. Khi lớn giao cho 
người giỏi vì thực hành dục trần, trong 6 trần như ca múa, ăn mặc 
các việc v.v..là thụ dụng dục trần. Bồ-tát từ vô lượng kiếp đến nay 
thường nhớ tất cả các kỹ năng đã tập luyện đời trước đều không quên 
mất, là không có đạo lý. Không nhớ không biết những việc này là vì 
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để hóa độ chúng sinh, thị hiện cho người hạ phẩm biết có thể chuyển 
thành thượng phẩm. Cho nên thị hiện tự thân chưa có các kỹ năng 
này mới phải tu học. Vì vậy thân này là biến hóa thân, không phải tự 
tính thân và thụ dụng thân.

Luận nói: 3. Các Bồ-tát từ xa xưa đến nay đã phân biệt hiểu biết 
tà giáo chính giáo mà còn đến theo học ngoại đạo là không đúng lý. 

Giải thích: Bồ-tát trong 32 Đại kiếp a-tăng-kì, trong chính hạnh 
tu chính cần, hạnh phúc đức trí tuệ đều đã viên mãn thì không có lý 
nào ở thân sau cùng không thể biết rõ các thuyết tà chính. Nếu không 
biết đây thì khi thành Phật thì biết pháp gì? Vì để hàng phục các 
ngoại đạo nên thị hiện việc này. Cho nên thân này là biến hóa thân, 
không phải hai thân kia.

Luận nói: 4. Các Bồ-tát từ xa xưa đến nay đã thông suốt chính 
lý Thánh đạo ba thừa mà tu khổ hạnh để cầu đạo là không đúng lý. 

Giải thích: Các Bồ-tát từ 32 Đại kiếp a-tăng-kì đến nay, trong 
thập giải, thập hạnh, sơ địa đã thông đạt chính lý Thánh đạo trong 3 
thừa, lìa chấp đoạn thường, không làm khổ lạc tà hạnh. Đó là chính 
lý của Nhị thừa Thánh đạo. Xả bỏ chấp hữu vô, lìa tất cả phân biệt, 
tu vô phân biệt cảnh trí chính hạnh, đó là đúng chính lý của Bồ-tát 
Thánh đạo. Ngoai đạo khổ hạnh có thể diệt pháp đã được, không thể 
được pháp chưa được. Trong hai đời chỉ có tổn mà không có ích, 
nên gọi là hư. Không có lý gì Bồ-tát phải tập hành việc này. Để hóa 
chúng sinh, thị hiện hành khổ hạnh, không có quả báo cho nên hành 
việc này, Vì vậy thân này là biến hóa thân, không phải hai thân kia.

Luận nói: 5. Các Bồ-tát bỏ năm trăm câu-chi Diêm-phù-đề , mà 
chỉ ở một chỗ được vô thượng Bồ-đề và chuyển pháp luân là không 
hợp lý. 

Giải thích: Các Bồ-tát khi tu đạo biến mãn khắp vạn ức Diêm-
phù-đề, thành thục chúng sinh trong vạn ức Diêm-phù-đề thì khi 
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thành Phật phải thụ thân biến khắp, nhưng quả báo thân chỉ được có 
một, không được có nhiều. Nếu vậy vì sao không đặc biệt thụ thân 
ở nơi thắng xứ, dùng hóa thân biến khắp các nơi giáo hóa, không có 
lý bỏ hằng vạn ức Diêm-phù-đề chỉ thiên về một Diêm-phù-đề thành 
Phật chuyển pháp luân. Vì để hóa độ chúng sinh khiến biết Phật xuất 
thế, nên thị hiện việc này. Cho nên thân này là biến hóa thân, chẳng 
phải hai thân kia.

Luận nói: 6. Nếu tách rời phương tiện hiển thị vô thượng Bồ-
đề, chỉ dùng hóa thân làm Phật sự ở phương khác, vậy thì nên thành 
chính giác trên trời Đâu-suất-đà. 

Giải thích: Nếu ông chấp chỉ ở một nơi Diêm-phù-đề được vô 
thượng Bồ-đề, các nơi khác thì lìa nhập thai v.v… các phương tiện, 
ở các nơi khác chỉ hiện hóa thân làm Phật sự, vì sao không chấp như 
là Bồ-tát này được vô thượng Bồ-đề ở trên trời Đâu-suất-đà, và hiện 
hóa thân làm Phật sự ở các nơi khác? Cho nên thân này là biến hóa 
thân, không phải hai thân kia.

Luận nói: 7. Nếu không như vậy thì tại sao Phật không xuất 
hiện bình đẳng trong tất cả Diêm-phù-đề? Nếu không, xuất hiện nơi 
phương khác thì không có A-hàm hay đạo lý nào có thể chứng minh 
nghĩa này. 

Giải thích: Nếu không được Bồ-đề trong cõi trời thì phải được 
khắp cả, mà Bồ-tát trong tất cả 4 thiên hạ không biến khắp được vô 
thượng Bồ-đề chỉ được ở một nơi. Vì không có A-hàm và đạo lý có 
thể chứng minh nghĩa này. Cho nên thân này là biến hóa thân, không 
phải hai thân kia.

Luận nói: 8. Hai Như Lai cùng xuất hiện trong một thế giới, đây 
cũng không mâu thuẫn, bởi nếu chấp nhận hóa thân thì sẽ thành nhiều. 

Giải thích: Một thế giới Sa-ha có hai Như Lai cùng xuất thế, 
đây cũng không có nghĩa mâu thuẫn. Bởi vì sao? Vì đã chấp nhận 
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hóa thân thành nhiều. Hóa thân đã nhiều, mỗi xứ mỗi xứ có hóa 
thân, đây cũng chẳng phương hại. Cho nên thân này là biến hóa thân, 
chẳng phải hai thân kia.

Luận nói: Do 4 thiên hạ gồm một thế giới, nếu Chuyển luân 
vương trong một thế giới, hoặc một chủ, hoặc có chủ khác cùng sinh 
là không đúng lý thì chư Phật cũng vậy. 

Giải thích: Nhân đây chứng minh là có thể nói. Như vậy có 
một thế giới trong một trăm câu-chi thế giới, trong đó không thấy 
Phật. Nếu ông nói như vậy thì mâu thuẫn với kinh. Có kinh nói như 
vầy: Hai Phật không một lúc cùng sinh Đại tam thiên thế giới, ví như 
Chuyển luân vương. Trong đây ông phải xét kinh này đồng nghĩa 
Chuyển luân vương. Như hai Chuyển luân vương không được cùng 
sinh trong một thế giới, không phương hại gì đến việc cùng sinh ở 
các thế giới khác. Nói hai Như Lai cùng sinh là trái lý cũng phải xét 
theo nghĩa như vậy.

Luận nói:Ở đây có bài kệ nói như sau:

Giải thích: Để nói đủ tướng của nghĩa vô thượng giác nên nói 
kệ này.

Luận nói:

Phật vi tế hóa thân,
Đa nhập thai bình đẳng.
Vì hiển đủ tướng giác,
Thị hiện nơi thế gian.

Giải thích: Phật ở trời Đâu-suất-đà xuống Diêm-phù-đề thụ 
thai. Trong lúc ấy Như Lai hóa làm tất cả đệ tử Phật, như Tịnh mạng 
Xá-lợi-phất v.v…thụ thai. Nếu an lập chúng đủ tướng vô thượng giác 
thì được hiển hiện. Nếu không hạ trung Nhị thừa thì không được hiển 
thị Phật là vô thượng. Nếu không Nhị thừa trí tuệ cạn hẹp thì không 
hiển thị được Phật có đầy đủ tướng. Để hiển thị nghĩa này nên hóa 
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thân xuất hiện ra đời.. Chư Phật Như Lai không phải hoàn toàn nhập 
Niết-bàn. Nay sẽ làm rõ nghĩa này.

Luận nói: Có 6 thứ nhân, chư Thế Tôn không được vĩnh viễn 
trụ trong hóa thân: 

Giải thích: Có 6 nhân chứng minh Phật phải xả bỏ hóa thân.

Luận nói: 1. Vì chính sự cứu cánh, bởi đã giải thoát thành thục 
chúng sinh. 

Giải thích: Vì chính sự của hóa thân Như Lai đã cứu cánh, hóa 
thân không vĩnh trụ. Thành thục chúng sinh khiến được giải thoát là 
chính sự của hóa thân. Chúng sinh đã thành thục giải thoát, nên gọi 
là chính sự cứu cánh.

Luận nói: 2. Nếu đã được giải thoát cầu Bát-niết-bàn, thì vì khiến 
kia bỏ ý tưởng Bát-niết-bàn muốn cầu được Phật thân thường trú. 

Giải thích: Nếu đã giải thoát hoặc chướng, cầu vô dư Niết-bàn, 
để chuyển ý dục nên thị hiện hóa thân chẳng phải thật có, nên xả bỏ 
hóa thân, hiển thị riêng có pháp thân thường trú là chân thật có. Phải 
chuyển cái tâm cầu vô dư Niết-bàn của Tiểu thừa, cầu pháp thân 
thường trú nên hóa thân không vĩnh trụ.

Luận nói: 3. Vì trừ tâm khinh mạn của người kia đối với Phật, 
vì khiến kia thông suốt pháp chân như sâu xa và chính thuyết pháp. 

Giải thích: “Kia” là chỉ tất cả chúng sinh chấp cho rằng Phật 
có sinh lão bệnh tử v.v… chẳng khác gì mình nên có tâm khinh mạn 
đối với Như Lai. Muốn khiến chúng sinh biết thân chân thật của Như 
Lai và thân giả danh. Chân thân tức chân như pháp và chính thuyết 
pháp. Chính thuyết pháp tứ chân như pháp lưu xuất, gọi là chính 
thuyết thân. Hai cái này gọi là pháp thân. Pháp này rất sâu khó thông 
đạt được, chẳng phải cảnh giới của người ở bậc hạ vị. Nếu thông đạt 
thân này thì đối với Như Lai khởi tâm cực tôn trọng. Giả danh thân 
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tức hóa thân. Để cho thấy thân này là do phân biệt tạo ra, chẳng phải 
chân thật có, cho nên hóa thân không vĩnh trụ

Luận nói: 4. Vì khiến chúng sinh đối với Phật thân khởi tâm 
khát vọng chiêm ngưỡng mãi không chán. 

Giải thích: Nếu một hóa thân hằng trụ, chúng sinh mới 
thấy sinh khát ngưỡng, sau thì sự khát ngưỡng sẽ phai nhạt. Nếu 
sắc hình cải biến nhiều thứ hy hữu, chúng sinh thường khao 
khát những cái mới thì sẽ không chán, cho nên hóa thân không  
vĩnh trụ.

Luận nói: 5. Vì khiến kia hướng về chính mình khởi cực tinh 
tiến, vì biết chính thuyết là không thể được. 

Giải thích: Nếu hóa thân Phật hằng trụ, thì chúng sinh không 
khởi tưởng khó gặp, cho nên Như Lai xả hóa thân, khiến chúng biết 
Phật trụ thế không lâu, khởi chính cần tu tập, gấp rút độ tự thân không 
quán gì khác. Lại lấy tự thân chứng biết sự thị phi, gọi là “hướng về 
chính mình”. Cho nên hóa thân không vĩnh trụ.

Luận nói: 6. Vì khiến kia sớm được địa vị thành thục, hướng về 
chính mình rất mực tinh tiến không bỏ gánh nặng. 

Giải thích: Trước là nói rõ chưa tu chính cần khiến tu chính cần. 
Đây nói nếu đã tu chính cần khiến không bỏ chính cần tu tập định tuệ 
mau được viên mãn. Cho nên hóa thân không vĩnh trụ.

Luận nói: Ở đây có bài kệ như sau:

Giải thích: Để tóm thâu 6 nhân trước khiến người hay quên mất 
dễ nhớ mà chấp trì, nên lại nói kệ.

Luận nói:

Do chính sự cứu cánh,
Vì trừ vui Niết-bàn,
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Khiến bỏ khinh mạn Phật,
Phát khởi tâm khát vọng,
Hướng về mình tinh tiến,
Và vì mau thành thục,
Đối hóa thân chư Phật,
Biết là không vĩnh trụ.

Giải thích: Như Lai không vĩnh viễn Bát-niết-bàn. Nay sẽ giải 
thích nghĩa này.

Luận nói: Vì độ tất cả chúng sinh do phát nguyện và tu hành tìm 
cầu vô thượng Bồ-đề, hoàn toàn nhập Niết-bàn, điều này là không 
đúng lý, 

Giải thích: Như Lai xưa trong lúc nguyện lạc địa, vì độ chúng 
sinh đã phát các thắng nguyện, cầu vô thượng Bồ-đề, trong kiến vị 
v.v…, vì độ chúng sinh, tu các thắng hạnh tìm vô thượng Bồ-đề. Nếu 
được quả cao tột mà bỏ chúng sinh, nhầp Niết-bàn là điều không 
đúng đạo lý. Bởi vì sao?

Luận nói: vì bản nguyện và tu hành trái nhau không có quả.

Giải thích: Bồ-tát xưa vì độ chúng sinh phát nguyện và tu hành, 
khiến ta về sau thường năng lợi ích tất cả chúng sinh. Lợi ích chúng 
sinh tức quả của hạnh nguyện. Nay được quả cao tột nếu xả bỏ chúng 
sinh vĩnh viễn nhập Niết-bàn tức trái với bản ý phát nguyện tu hành. 
Nguyện hạnh chỉ có quả tự lợi không có quả lợi tha. Do Như Lai 
không vĩnh viễn nhập Niết-bàn, cho nên tương ưng có quả.

Luận nói: Lại nữa, thụ dụng thân và biến hóa thân là vô thường, 
sao chư Phật lấy thường trú làm pháp thân?

Giải thích: Nếu Như Lai không vĩnh viễn Bát-niết-bàn thì Như 
Lai lấy pháp thường trụ làm thân. Thụ dụng thân và biến hóa thân 
không nên là vô thường. Nếu là vô thường, vì sao lại nói lấy thường 
trụ làm thân?
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Luận nói: Do ứng thân và hóa thân hằng y chỉ vào pháp thân. 

Giải thích: Pháp thân là gốc của hai thân. Gốc đã thường trú, 
nhánh y nơi gốc tương tục thường còn, cho nên nhánh cũng thường trú.

Luận nói: Do ứng thân không lìa bỏ. 

Giải thích: Như Lai tự viên đức và lợi ích các Bồ-tát. Hai việc 
này với Như Lai hằng không tách rời nhau. Hai việc này tức là ứng 
thân, cho nên phải thường trụ.

Luận nói: Do hóa thân thường hiện khởi, 

Giải thích: Hóa thân vì độ chúng sinh cho đến tận cùng sinh tử 
không một sát-na không liên tục thị hiện được vô thượng Bồ-đề và 
Bát-niết-bàn. Bởi vì sao? Sở độ chúng sinh là hằng có, Đại bi của 
Như Lai không nghỉ không bỏ, cho nên hóa thân cũng là thường trú.

Luận nói: như hằng thụ lạc, hằng thí thực. Phải biết thường trú 
của hai thân là như vậy. 

Giải thích: Để thấy rõ hai thân thường trú nên dẫn hai việc làm 
thí dụ. Như thế gian nói người này hằng hưởng lạc, người này hằng 
thí thực. Không phải hai việc hưởng lạc thí thực không gián đoạn, 
gọi là hằng. Do gốc và sự hai nghĩa không dứt, nên nói là thường trụ.

Luận nói: Nếu pháp thân thời vô thủy không sai biệt, không 
số lượng, 

Giải thích: Nếu pháp thân vốn có từ vô thủy, đối với tất cả 
chúng sinh không sai biệt, không thể lượng đạc, chư Phật do pháp 
thân dầy đủ thắng năng đối với việc lợi tha, thì chúng sinh được pháp 
thân cần gì phải tinh tiến tu đạo?

Luận nói: thì để được pháp thân không nên không dụng công. 

Giải thích: Tuy vậy không nên không dụng công, vì không thể 
tự nhiên chứng đắc pháp thân.
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Luận nói: Ở đây có bài kệ như sau:

Giải thích: Để giải thích câu hỏi này nên nói kệ.

Luận nói: 

Chư Phật chứng đắc, đẳng, vô lượng,
Là nhân. Chúng sinh nếu không siêng
Hằng thời không thành nhân chứng đắc.
Đoạn trừ chính nhân là phi lý.

Luận nói: “Chư Phật chứng đắc nhiều vô lượng là nhân.”

Giải thích: Quá khứ hiện tại chư Phật chứng đắc pháp thân. Sự 
chứng đắc không có cao thấp nên gọi “đẳng” tức bình đẳng. Công 
đức đạt được không giới hạn nên nói vô lượng. Đó là nhân của chính 
cần chúng sinh cầu được pháp thân.

Luận nói:”Chúng sinh nếu không siêng”

Giải thích: Sự chứng đắc này nếu là chúng sinh bỏ nhân chính 
cần thì như cái chấp ở trước là không cần tự mình siêng năng, do 
người khác mà được độ.

Luận nói:” Hằng thời không thành nhân chứng đắc.”

Giải thích: Chư Phật chứng đắc pháp thân, tất cả là có. Nếu lìa 
sự tự chính cần thì sự chứng đắc này không thành nhân tự chứng đắc. 
Bởi vì sao? Nếu là nhân thì từ xưa đến nay đã không là phàm phu, vì 
đều được độ do người khác. Đã không có nghĩa như vậy nên tuy có 
chứng đắc, không thành nhân của chính mình.

Luận nói: “Đoạn trừ chính nhân là phi lý.”

Giải thích: Chính cần và chứng đắc tương ưng, gọi là chính 
nhân. Nếu đoạn trừ hai cái này thì không đúng đạo lý. Lại nữa nhân 
có hai thứ: một là phương tiện nhân hai là chính nhân. Chư Phật 
chứng đắc là phương tiện nhân, vì thuộc tha. Tự tu chính cần là chính 
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nhân, vì dựa vào chính mình. Nếu bỏ chính nhân chỉ giữ phương tiện, 
việc này không hợp đạo lý, vì không thể thành tựu sở nguyện của 
mình. Lại nữa có các Bồ-tát, từ bi trang sức tương tục, đối chúng sinh 
khởi ái niệm tâm coi như con. Không có ý nghĩ như vầy: Là việc lợi 
ích chúng sinh để chúng làm, ta không làm. Thường có ý nghĩ như 
vầy: Dầu chúng làm hay không làm, ta cũng phải làm. Nếu chúng 
sinh không ứng với tâm Bồ-tát làm chính cần không được nghĩa lợi 
ích của Bồ-tát. Vì vậy chính cần là chính nhân thứ nhất chứng đắc 
pháp thân. Nhân này không thể đoạn trừ. Nếu đoạn trừ nhân này, do 
nhân nào khác được pháp thân là điều không thể có.

Luận nói: Tên Nhiếp Đại Thừa là trong Kinh A-tì-đạt-ma, Đại 
thừa tạng, giải thích xong./.

Do y Phật nói và đạo lý,
Nói luận là tự được thanh tịnh.
Để lợi người trí tin chính hạnh,
Để lập chính pháp tồn tại lâu.
Y đèn điện báu sáng trời trăng,
Như người tịnh nhãn thấy các sắc.
Y đủ trí bi ba giải tôn,
Thông đạt nói luận cũng như vậy.
Nếu nghĩa chân thật là pháp cú,
Phá trừ phiền não bì, nhục, tâm.
Hiển thị Niết-bàn đạo công đức,
Chỉ đây mới là lời Phật dạy.
Nếu người loạn tâm nói như thế,
Hiển thị Phật là vô thượng sư.
Tùy thuận Niết-bàn đạo tư lương,
Đỉnh lễ lời này như Phật dạy.
Đời không người tuệ hơn được Phật, 
Đủ trí thông chân lý vô dư.
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Là Phật tự rõ pháp bất động,
Nếu trái chính pháp do Phật dạy.
Nếu chê Thành nhân và chính pháp,
Người mê kiến chấp cứ việc làm.
Đời này trí lìa ba ô trược,
Như áo được nhuộm sạch không nhơ.
Trí độn lìa tín và bạch pháp,
Tà mạn pháp tai không rõ chấp.
Tham lợi tà kiến cùng pháp oán, 
Lìa thắng hạ nguyện chê chính pháp.
Trong lửa, rắn, giặc cùng sấm sét,
Hại pháp mới sợ, đây không sợ.
Như lửa chỉ đoạn mạng thế gian,
Vô gián đáng sợ chẳng do đó.
Nếu người thường theo các bạn ác,
Tà kiến, ngũ nghịch, đoạn thiện căn.
Nghĩ pháp sớm lìa khổ vô gián,
Chê pháp làm sao được giải thoát.
Các cõi báu như giác đức nghiệp,
Ta nói câu này sinh thiện căn.
Nhân đây nguyện thấy Phật Di-đà,
Do được tịnh nhãn thành chúnh giác.

Mười kệ đây là nghĩa chung. Để làm rõ nghĩa chung này, lại 
nói ba kệ:

Từ đây và vì đây,
Do đây là sở thuyêt.
Ở đây nói bốn kệ,
Để hiển năm nghĩa trước.
Giữ phương tiện chính mình,
Cho nên nói hai kệ.
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Nhân hại pháp nói một,
Quả hại pháp nói hai.
Đến Đại tập pháp nhẫn,
Chứng vô thượng Bồ-đề.
Lược nói ba pháp này,
Là nói lại thắng quả.

Tam tạng Pháp sư dịch giảng luận xong nói ba kệ này:

Nếu nghĩ liễu nghĩa luận, 
Người trí tin Tam Bảo.
Do trí tín hai căn,
Được nhập chân như quán.
Nên ta y bản ghi,
Dịch giải Nhiếp Đại Thừa.
Sinh được công đức gì,
Hồi hướng vì ba năng.
Cúng dường Phật pháp tăng,
Hàng phục kẻ tà hạnh.
Cứu vớt các khổ nạn,
Nguyện năng lực vô cùng.

QUYỂN MƯỜI LĂM 
(Trọn bộ 15 quyển hết ) 
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SỐ 1596
NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH LUẬN

QUYỂN 1
Thế Thân Bồ-tát tạo

Tùy Thiên Trúc Tam tạng Đạt-ma Cấp-đa dịch
Nguyên Hồng dịch tiếng Việt

Phải biết y chỉ thắng tướng thắng ngữ 1
Chương 1: Vô đẳng Thánh giáo

Luận nói: Trong Kinh Đại thừa A-tì-đạt-ma, các Bồ-tát đã khéo 
ngộ nhập Đại thừa đối trước đức Bà-già-bà nói chư Phật Thế Tôn có 
10 thắng tướng thắng ngữ để hiển dương đại thể của Đại thừa.

Giải thích: Hỏi vì sao tạo luận? Đáp để phu diễn. Phải biết pháp 
tính sâu xa rộng lớn, nếu không phải vâng theo sức của Phật Bồ-tát, 
không ai có thể giải thích nghĩa lý này.

Lại nữa vì nghĩa gì luận này nói các tướng như vậy? Nếu không 
nói A-tì-đạt-ma thì không biết đó là Phật nói. Vì nghĩa ấy nên nêu tên 
kinh, như nói Kinh Thập Địa. Nay sẽ giải thích tên kinh ấy để người 
không biết được biết. Nói A-tì-đạt-ma Tu-đa-la là trong Tu-đa-la kia 
nói pháp môn A-tì-đạt-ma này, và cũng để hiển thị tên Tu-đa-la. Nói 
Đại thừa là để phân biệt khác với A-tì-đạt-ma của Thanh Văn, cũng 
không phải thứ A-tì-đạt-ma không phải Phật nói. Có người tự dùng 
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tuệ phân biệt gọi là Phật nói A-tì-đạt-ma, hoặc nói do Thanh Văn nói, 
hoặc nói do người trí ở đời làm ra. Vì vậy nên nói Đại thừa Tu-đa-la, 
tức cho thấy khác với Thanh Văn v.v…Lại nữa nói A-tì-đạt-ma được 
hiển thị trong Bồ-tát tạng. Lại nói thâu nhiếp trong tạng là hiển thị 
sự điều phục tự phiền não. Cho nên trong Đại thừa là Bồ-tát phiền 
não. Bồ-tát lấy phân biệt làm phiền não. A-tì-đạt-ma là tướng sâu xa 
rộng lớn. Tạng có 3 loại: Tu-đa-la, A-tì-đạt-ma, Tì-na-da. Tức 3 loại 
này có thượng hạ thừa riêng biệt nên thành 2 là Thanh Văn tạng và 
Bồ-tát tạng. 

Lại nữa 3 và 2 này vì sao có tên là tạng? Đáp là do bao gồm 
thâu nhiếp. Nghĩa là thâu gồm tất cả các nghĩa cần phải biết. Vì sao 
thành 3? Vì có 9 nhân duyên. Đối trị những người nghi ngờ là Tu-đa-
la. Nếu có người nghi về nghĩa thì làm cho họ giải quyết được nghi 
ngờ nên nói. Đối trị đắm trước nhị biên là Tì-na-da, ngăn ngừa sự thụ 
dụng tội lỗi, nghĩa là đắm trước bên dục lạc thụ dụng cho là không 
tội lỗi, ngăn ngừa bên tự hành khổ hạnh. Đối trị sự tự kiến chấp là 
A-tì-đạt-ma do làm rõ tướng không điên đảo. 

Lại nữa nói tam học là Tu-đa-la. Đầy đủ tăng thượng giới, tăng 
thượng tâm là Tì-na-da, do trì giới được sự không hối hận v.v…lần 
lượt được Tam-ma-đề. Đầy đủ tăng thượng tuệ là A-tì-đạt-ma, phân 
biệt lựa chọn nghĩa không điên đảo. 

Lại nữa thuyết pháp và nghĩa, là Tu-đa-la. Thành tựu pháp 
nghĩa, là Tì-na-da. Nếu người tu hành điều phục phiền não, được 
thông đạt, đối với pháp nghĩa quyết định khéo léo, là A-tì-đạt-ma. Do 
9 nhân duyên này nên thành lập 3 tạng. Những thứ này đều vì giải 
thoát sinh tử.

Lại nữa làm sao được giải thoát? Huân tri tịch thông nên được 
giải thoát. Do nghe nên huân tập trong tâm, do suy nghĩ nên biết tu 
hành, do Xa-ma-tha nên tịch tĩnh. Tì-bát-xá-na nên thông đạt. 
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Tu-đa-la, Tì-na-da, A-tì-đạt-ma này, lược nói có 4 nghĩa. Bồ-tát 
hiểu đây tức được Nhất thiết trí. Thanh Văn tùy theo hiểu được nghĩa 
một kệ thì được lưu tận. 

Mỗi thứ đều có 4 nghĩa là thế nào? Một y, hai tướng, ba pháp, 
bốn nghĩa. Xuyên suốt đây là Tu-đa-la. Trong đó y là y xứ, y nhân, 
y sở vi. Tướng là thế đế tướng, đệ nhất nghĩa đế tướng. Pháp là ấm, 
giới, nhập, duyên sinh, đế, niệm, định, vô lượng, vô sắc, giải thoát, 
thắng xứ, nhất thiết xứ, Bồ-đề phần, biện tài, vô tránh v.v… Nghĩa, là 
tùy thuận tương tục. Một hướng, hai số, ba phục, bốn phổ gập. Nên 
biết rằng đây là A-tì-đạt-ma. Hướng là A-tì-đạt-ma, là pháp hướng 
đến vô trụ xứ Niết-bàn, vì nói các môn đế, Bồ-đề phần, giải thoát 
v.v…Số, là pháp số của A-tì-đạt-ma. Trong mỗi mỗi pháp quyết liễu 
sự sai biệt của tự tướng, thông tướng của nó vì có vô lượng thuyết. 
Phục, là A-tì-đạt-ma là pháp làm kẻ khác phải hàng phục, có thể đè 
bẹp các luận khác do lập tông đầy đủ. Phổ tập, là do A-tì-đạt-ma tập 
họp khắp các nghĩa của Tu-đa-la. 

Lại nữa, phải biết 4 của Tì-na-da là: một tội lỗi, hai duyên khởi, 
ba hoàn tịnh, bốn xuất ly. Trong đó tội lỗi là tội Ngũ thiên. Duyên 
khởi là nguyên do gây tội lỗi, có 4: một không biết, hai phóng túng, 
ba phiền não nung náu, bốn không tôn trọng. Hoàn tịnh là pháp tịnh 
tâm chứ không phải trị phạt, như nhiếp trì cấm giới. Xuất ly có 7 thứ: 
Một là tự phát lồ. Hai là trị phạt với đồng học. Ba là hoàn toàn cấm 
không cho học mà dùng đạo lý khác. Bốn là đã giải quyết xong, nghĩa 
là chúng tăng đồng ý cùng giải quyết. Năm là chuyển thân, nghĩa là 
Tì-khưu, Tì-khưu-ni chuyển đổi giới tính nếu không có tội chung. 
Sáu là chân thật quán do tác pháp Uất-đà-na thắng quán. Bảy là được 
pháp nhĩ, nghĩa là được kiến đế rồi thì tiểu tội và tùy tiểu tội, theo 
pháp nhĩ là không có. Lại nữa phải biết Tì-na-da có 4 nghĩa: Một là 
người, tức y vào đó lập học xứ. Hai là lập chế, tức như chỗ thưa bạch 
về tội lỗi người ấy, Đại sư họp chúng chế học xứ. Ba là phân biệt, tức 
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lập câu học xứ rồi theo đó giải thích cho tách bạch từng phần. Bốn 
là phán quyết, nghĩa là quyết định trong các phần ấy thế nào là có tội 
thế nào là vô tội. Nay giải thích câu “trước đức Bà-già-bà “ là bày tỏ 
sự cung kính, không nói gì khác. Nói “khéo ngộ nhập Đại thừa” là 
được công đức Đà-la-ni v.v…, cho thấy rằng được các công đức ấy 
rồi thì đối với văn, với nghĩa có thể thụ trì đúng, giảng nói đúng. Các 
Bồ-tát như thế gọi là khéo nhập Đại thừa. Nói vậy để làm gì? Là để 
hiển phát cái thể to lớn của Đại thừa. Hiển phát là nói rõ ràng rộng 
rãi cái đại thể ấy. Đó là Đại thừa, y nơi Đại thừa nên có 10 thứ thắng 
tướng thắng ngữ. Dùng thắng ngữ nói 10 thắng tướng do đó có 10 
thứ thắng tướng thắng ngữ. Lại nói thắng ngôn là hai tướng hình nên 
có vật này hơn vật kia. Tối thượng nghĩa là thắng nghĩa. Lại nữa do 
nhân thể thắng nên quả ngữ thắng. Nay sẽ nói về 10 thứ ấy.

Luận nói: Chư Phật Thế Tôn có y chỉ thắng tướng thắng ngữ 
cần phải biết: Ưng tri thắng tướng thắng ngữ. Nhập ưng tri thắng 
tướng thắng ngữ. Nhập nhân quả thắng tướng thắng ngữ. Nhân quả 
tu thắng tướng thắng ngữ. Trong đó có: Tu sai biệt tăng thượng giới 
thắng tướng thắng ngữ, Tu tăng thượng tâm thắng tướng thắng ngữ, 
Tu tăng thượng tuệ thắng tướng thắng ngữ, Tu diệt thắng tướng thắng 
ngữ, Tu trí thắng tướng thắng ngữ. Như vậy những câu Tu-đa-la đã 
nói hiển thị Đại thừa là Phật nói.

Giải thích: Nói “Ưng tri y chỉ thắng tướng thắng ngữ” là pháp 
sở tri cần phải biết, gọi là ưng tri. Nghĩa là các pháp nhiễm tịnh v.v…
tức là 3 tính. Y chỉ là nghĩa của nhân. Nên biết y chỉ tức là thắng 
tướng này. Cho nên nói “ưng tri y chỉ thắng tướng”. Do thắng tướng 
ấy nên nói là thắng, tức là thức A-lê-da. Như vậy là những giải thích 
nghĩa sơ lược. Cho đến trí thắng tướng cũng vậy. Trí tức thắng tướng, 
nên nói trí thắng tướng. Ưng tri tướng nghĩa là ưng tri tự tính. Ưng 
tri tức là tướng, cho nên nói ưng tri tướng, tức là 3 tính. Nhập ưng 
tri thắng tướng là trong cái ưng tri tướng này, nếu sở nhập và năng 
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nhập đều gọi là nhập, tức là duy thức, tức đây nhập là kia nhập. Nói 
kia nhập nhân quả là duy thức gọi là nhập. Nhân là thế gian thí v.v…
các Ba-la-mật., tức là khi gia hành. Quả thể, tức khi đây thông đạt là 
xuất thế gian thể. Kia nhân quả tu sai biệt, tức nhân quả trước ở trong 
nhân quả này tu sai biệt. Tu, tức là tập nhiều lần. Sự tu tập nhiều lần 
này trong các địa trở nên tiến triển hơn, nên gọi là sai biệt., tức 10 địa 
tu sai biệt trong đó. Tăng thượng giới học là giới tu học gọi là tăng 
thượng giới, tức là trong 10 địa có các giới cấm Bồ-tát. Đối với các 
bất thiện không mống tâm, nên tăng thượng tâm học là nội quán tâm. 
Tâm này tức là tăng thượng học, gọi là Tam-ma-đề. Tăng thượng 
tuệ học là thắng hơn được tuệ gọi là tăng thượng tuệ. Tuệ này tức là 
tăng thượng học. Tăng thượng tuệ học tức là vô phân biệt trí. Diệt 
thắng tướng là tự thể của tối thắng chủng loại diệt phiền não chướng 
trí chướng, tức là vô trụ xứ Niết-bàn. Trí thắng tướng thắng ngữ là 
trí không chướng ngại gọi là trí thắng tướng. Trí vô phân biệt kia có 
đối trị. Phật trí là lìa tất cả chướng tùy miên, tức sự thù thắng của trí 
vô phân biệt.

Luận nói: Lại nữa, hiển phát như thế nào? Có 10 chỗ nói về 
điều này. Trong Thanh Văn thừa không nói đến. Chỉ có Đại thừa nói. 
Đó là thức A-lê-da, nói là cái thể y chỉ cần phải biết. Ba thứ tự tính: 
phân biệt, y tha, thành tựu nói là cái thể tướng cần phải biết. Duy 
thức nói là ngộ nhập cái thể tướng cần phải biết. Sáu Ba-la-mật nói 
là nhập nhân quả thể tướng. Mười địa Bồ-tát nói là nhập nhân quả tu 
sai biệt thể. Nói giới cấm Bồ-tát là thể của giới tăng thượng. Nói kiện 
hành và hư không khí v.v…Tam-ma-đề là thể của tâm tăng thượng. 
Nói vô phân biệt trí là thể của tuệ tăng thượng. Nói vô trụ Niết-bàn là 
thể của quả diệt kia. Nói 3 thân của chư Phật: tự tính thân, cộng dụng 
thân, hóa thân là thể của quả trí kia. Do 10 chỗ này nên đặc biệt khác 
với Thanh Văn thừa. Chỗ đặc biệt khác đó là cao tột cho nên Thế Tôn 
chỉ nói cho Bồ-tát. Vì vậy cho nên nói chư Phật Thế Tôn vì Đại thừa 
mới có 10 thứ thắng tướng thắng ngữ cần phải biết.



NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH LUẬN 239

Giải thích: Thế nào là hiển phát? Nghĩa là có tướng mạo như 
thế nào. Sáu Ba-la-mật là thể của ngộ nhập nhân quả kia, nghĩa là duy 
thức quán được nhập 3 tính, tức là nhân của thanh tịnh Ba-la-mật. Tuy 
là thế gian có thể dẫn đến xuất thế gian cho nên đã nhập địa trở đi tức 
là thanh tịnh, là thể của quả xuất thế. Bồ-tát 10 địa là thể của tu sai biệt 
nhân quả kia, tức là tu tập 3 học trong các địa. Quả, tức là quả của quả 
tam học. Trong quả này, diệt là thể của quả diệt, nghĩa là diệt phiền 
não trí chướng. Vô phân biệt trí là thể của tăng thượng tuệ học, nghĩa 
là Thanh Văn không phân biệt 4 điên đảo nên gọi vô phân biệt. Chư 
Bồ-tát thì vô phân biệt đối với tất cả pháp. Đây là chỗ khác nhau của 
2 thứ vô phân biệt. Ba thứ Phật thân là thể của quả trí, là quả tam học 
kia gọi là quả kia. Quả kia tức là trí, nên nói quả trí kia. Thể này tức là 
thể của quả trí kia. Trong đây nếu lìa tự tính thân tức không có pháp 
thân. Như nhãn nếu tách rời đây tức không có báo thân. Như nhãn 
thức, nên biết rằng đây 2 pháp năng y sở y bình đẳng, nếu tách rời báo 
thân, thì các Bồ-tát đã nhập đại địa thụ dụng pháp cũng bất thành. Nếu 
không thụ dụng pháp thì Bồ-đề tư lương đầy đủ cũng bất thành. Như 
kiến sắc hóa thân cũng vậy. Nếu tách rời đây thì các Bồ-tát trong giải 
hạnh, các Thanh Văn thô thiển giải, và sơ phát tâm tu hành cũng bất 
thành. Vì vậy cho nên nhất định phải có 3 thân. Cho nên Đại thừa với 
Thanh Văn thừa đặc biệt khác đó là trong Thanh Văn thừa không nói. 
Tối thượng là hiển thị trong Đại thừa cũng thù thắng.

Luận nói: Lại nữa vì sao lấy 10 thứ thắng tướng thắng ngữ của 
Như Lai này có thể rõ Đại thừa là Phật nói? Cũng ngăn chận được 

Thanh Văn thừa khác với Đại thừa? Bởi vì 10 chỗ này không 
thấy nói trong Thanh Văn thừa, chỉ nói trong Đại thừa dẫn sinh Đại 
Bồ-đề. Mười chỗ này tùy thuận thành tựu không mâu thuẫn, được trí 
Nhất thiết trí. Ở đây có kệ như sau:

Phải biết y tướng nhập,
Nhân quả tu sai biệt,



240 LUẬN TẠNG PHẬT GIÁO TUỆ QUANG - TẬP 31 

Tam học quả diệt trí,
Trong thượng thừa thù thắng.
Đây nói nơi khác không,
Thấy nhân thắng giác này,
Nên Đại thừa Phật nói,
Do nói 10 thắng xứ.

Giải thích: Nghĩa này là thế nào? Có thể dẫn đến Đại Bồ-đề 
nên hiển thị nghĩa này. Mười chỗ này thành tựu tùy thuận không 
mâu thuẫn, nên có thể dẫn sinh Đại Bồ-đề. Dẫn sinh Đại Bồ-đề là vì 
nhân. Thành tựu là trong tam học tư lường quan sát như đạo sư hiển 
thị đạo tướng. Tùy thuận là trong thắng được, khi khởi tu hành tùy 
thuận tương ưng trụ, trong đó tùy thuận mà trụ như đạo sư đã nói. 
Không mâu thuẫn là trong các địa không có sự chướng ngại, như nói 
trên đường đi không có giặc v.v… cản trở. Nghĩa là sinh tử Niết-bàn 
không chướng ngại nhau.

Chương 2: Thứ tự của 10 nghĩa

Luận nói: Lại nữa 10 chỗ này vì sao được nói theo thư tự như 
vậy? Chư Bồ-tát tối sơ do các pháp như vậy, trong nhân được khéo léo, 
tức trong duyên sinh sẽ được khéo léo. Chúng sau đó các pháp sở sinh 
trong duyên được biết rõ tướng của chúng, biết rõ lỗi hai bên tăng ích 
tổn giảm. Bồ-tát khéo tương ưng đối với các tướng ấy rồi, tiếp đến đối 
với chúng khéo nhiếp trì, trong tướng phải thông đạt, thì trong chướng 
ngại tâm được giải thoát. Thông đạt các tướng cần phải biết kia rồi, cái 
thắng nhân xưa gia hành trong 6 Ba-la-mật phải được thành tựu. Y nội 
tâm thanh tịnh nên 6 Ba-la-mật được thâu nhiếp trong nội tâm thanh 
tịnh phải tu 3 a-tăng-kì kiếp làm thanh tịnh từng phần từng phần. Tiếp 
đến Bồ-tát phải viên mãn tam học. Đã viên mãn rồi, cần phải tu A-nậu-
đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề và quả Niết-bàn kia. Mười chỗ nói theo 
thứ tự như vậy. Trong đây, tất cả Đại thừa đều được cứu cánh.



NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH LUẬN 241

Giải thích: Vì lý do gì nói theo thứ tự như vậy? Nghĩa là ban 
đầu từ các Bồ-tát do trong các nhân như vậy cho đến quả Niết-bàn kia 
chính giác A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề v.v…là do biết nhân 
các pháp nên được thiện xảo trong duyên sinh. Do có nhân nên sinh 
quả. Chẳng phải Tự tại thiên v.v… Cho nên được nhân quả 2 trí. Tiếp 
đến phải biết cái tướng của pháp do nhân sinh ra. Tướng ấy như thế 
nào? Tính phân biệt là không, chấp cho là có, gọi là tăng ích. Tăng 
ích nơi không, tức là tổn giảm. Tính thật hữu thành tựu lìa lỗi nhị 
biên này, nên nói là thiện xảo. Tiếp đến về sở thủ phải dùng duy thức 
quán biết tướng của chúng. Do quán này nên được không chướng 
ngại. Tiếp đến trong tùy thuận nhập duy thức 6 Ba-la-mật thế gian, y 
thế tục được rồi phải tu đắc đệ nhất nghĩa. Nghĩa là phải tu tịnh tâm 
nhiếp thủ Ba-la-mật. Tiếp đến trong 10 địa trải qua 3 a-tăng-kì kiếp 
phải tu từng phần, không phải như Thanh Văn thắng đắc trong 3 đời 
khởi đối trị là được giải thoát. Tiếp đến trong lúc tu phải viên mãn 
giới v.v. tam học. Tiếp đến phải được học quả Niết-bàn, diệt phiền 
não chướng, được 3 thân A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề. Nếu thứ 
tự Đại thừa thì đều phải biết như vậy. Bởi vì sao? Nếu muốn nói 
duyên sinh tức nhập trong thức A-lê-da. Nếu nói tướng tức vào trong 
3 tính. Nếu nói thắng đắc tức là duy thức. Nếu nói Ba-la-mật tức vào 
trong các Ba-la-mật. Nếu nói địa tức vào trong địa. Nếu nói học tức 
vào trong học xứ. Nếu nói diệt và trí tức gồm trong vô trụ xứ Niết-
bàn và 3 thân. Phật nói như vậy, cho nên nói theo thứ tự như thế. Lại 
có nghĩa khác, dẫn sinh Đại Bồ-đề nghĩa là có thể sinh trí không phân 
biệt không hý luận. Thành tựu là tương ưng. Tùy thuận là không mâu 
thuẫn với 3 lượng. Không mâu thuẫn là không phải trước thuận theo 
sau trái chống. Như kệ nói:

Nhiếp trì cầu và bi,
Cũng tùy thuận các thiện,
Chẳng hắc bạch, ngã kiến,
Có ích cũng có tổn.
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Được trí Nhất thiết trí nghĩa là trong tất cả pháp, nhất thiết 
chủng trí sinh không gián đoạn. Những thành tựu này cũng có nghĩa 
riêng. Thành tựu tùy thuận không mâu thuẫn v.v… Câu trước là gốc, 
câu sau là giải thích. Thế nào là thành tựu? Nghĩa là tùy thuận. Thế 
nào là tùy thuận? Nghĩa là không mâu thuẫn. Cứ lần lữa như vậy.

Chương 3: Các tên

Luận nói: Trong đây trước tiên phải biết y chỉ là thức A-lê-da. 
Thế Tôn ở đâu nói thức A-lê-da này? Thế Tôn nói trong bài kệ Kinh 
A-tì-đạt-ma.

Giới thể thời vô thủy,
Các pháp cùng y chỉ.
Do đây có các thú,
Và Niết-bàn thắng đắc.

Giải thích: Thế Tôn trong A-tì-đạt-ma A-hàm nói tên thức A-lê-
da. Thức A-lê-da tức luận này trước tiên nói A-tì-đạt-ma Tu-đa-la. 
Trong đây “giới” tức là nghĩa của nhân. “Các pháp cùng y chỉ” là do 
nhân này nên tất cả pháp đều dựa vào đó. Nghĩa là y chỉ vào đây làm 
thể của nhân. Có chỗ cho các pháp y chỉ này nên quả báo các thú do 
đây được sinh, có lực trong vô lượng sinh, có thể hiểu nghĩa các pháp 
thiện thuyết ác thuyết. Nếu vượt thứ tự được thắng đắc, lại làm thể 
y chỉ cho phiền não, do đó có phiền não rất nặng và phiền não bền 
chắc. Trong 4 thứ quả báo này, người thắng có thể kham chịu được, 
ngược lại thì không. Nên biết tất cả ở trong sinh tử tùy thuộc thú 
nào? Chẳng phải chỉ các thú mà cũng có thắng đắc Niết-bàn, bởi vì 
có phiền não tức có Niết-bàn. A-hàm này cho thấy cái y chỉ cần phải 
biết, đó là thức A-lê-da. A-hàm lại nói:

Luận nói: Tức kinh ấy lại nói kệ rằng:

Chỗ các pháp y trú:
Nhất thiết chủng tử thức.
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Nên gọi thức Lê-da.
Ta vì thắng nhân nói.

Giải thích: Bài kệ này, câu thứ hai giải thích câu thứ nhất. Thắng 
nhân là chỉ các Bồ-tát.

Luận nói: Có các chứng minh trong A-hàm này, nhưng thức này 
vì nhân duyên gì gọi là A-lê-da? Tất cả các nhiễm pháp của loài hữu 
sinh y trụ làm quả, thức này cũng dựa vào các pháp kia làm nhân, nên 
gọi là thức A-lê-da. Lại nữa chúng sinh y trụ lấy làm tự ngã cho nên 
gọi là thức A-lê-da.

Giải thích: Thức này gọi là A-lê-da là vì các pháp y trụ. Y trụ 
là cùng chuyển. Hữu sinh là những loài có sinh khởi đều gọi là hữu 
sinh. Nhiễm pháp là khác với tịnh pháp. Chúng sinh y trụ làm tự ngã 
là chấp thủ.

Luận nói: Thức A-lê-da này còn tên là thức A-đà-na. Như Thế 
Tôn có nói trong Kinh Giải Tiết:

A-đà-na sâu xa vi tế,
Chủng tử hằng chuyển như dòng chảy.
Trẻ con, phàm phu ta không nói,
Không cho phân biệt gọi là ngã.

Giải thích: Lại trong Giải Tiết A-hàm, Phật bảo Quảng Tuệ: 
Các chúng sinh trong 6 đường sinh tử tùy loại chúng sinh, nào sinh 
trứng, sinh thai,sinh nơi ẩm ướt, hóa sinh, trong khi sinh tự thân 
chuyển sinh, khi ấy tất cả chủng tử tâm lúc mới đầu thành thục liền 
được hòa hợp, rồi tăng trưởng lớn lên đầy đủ. Có hai loại thủ đắc là 
có loại y sắc căn mà thủ đắc nên tướng gọi là phân biệt thế tục hý 
luận v.v…huân tập thủ. Trong sắc giới có 2 loại thủ. Trong vô sắc 
giới không có 2 loại thủ. Quảng Tuệ ! Thức này hoặc gọi là A-đà-na 
vì nó biến khắp gìn giữ trong thân, hoặc gọi là A-lê-da vì nó ẩn tàng 
khắp cả trong thân cùng thịnh suy lợi hại, nên hoặc gọi là tâm vì nó 
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tích tụ và tăng trưởng sắc thanh hương vị xúc pháp. Quảng Tuệ ! Y 
A-đà-na thức làm trụ xứ chuyển sinh 6 thức thân tức là nhãn thức, 
nhĩ thức, tỹ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức trong đó có thức. Nhãn 
căn và sắc là duyên sinh nhãn thức, tức nhãn thức kia cộng hành 
đồng thời cùng với cảnh giới có ý thức phân biệt sinh. Nếu mỗi một 
nhãn thức sinh, tùy theo mỗi một nhãn phân biệt ý thức, với nhãn 
thức cùng hành, đồng thời cùng cảnh giới sinh. Tùy mỗi lúc, hoặc 
hai, hoặc ba, hoặc bốn, hoặc năm thức thân chuyển sinh, tức mỗi lúc 
một phân biệt ý thức với 5 thức thân cùng hành, đồng thời cùng cảnh 
giới sinh. Như dòng sông lớn chảy, nếu một duyên khởi sóng xảy đến 
thì một đợt sóng sinh, nếu hai hoặc nhiều duyên khởi sóng xảy đến 
thì nhiều đợt sóng sinh trong khi con sông kia vẫn chảy bình thường 
không gián đoạn không chấm dứt. Lại ví như mặt gương sạch, nếu 
có một vật tượng đến thì có một ảnh tượng sinh, nếu hai hay nhiều 
vật tượng đến thì có nhiều ảnh tượng sinh, nhưng mặt gương kia 
không chuyển thành ảnh tượng, cũng không tổn giảm, nên biết như 
vậy. Như vậy thức A-đà-na như con sông lớn, y nơi đó mà trụ. Nếu 
có tùy một duyên khởi đến với nhãn thức thì tùy theo đó có một nhãn 
thức sinh. Nếu cho đến tùy theo đó có duyên 5 thức thân khởi đến, 
thì tùy theo đó có 5 thức thân sinh. Như vậy Quảng Tuệ ! Bồ-tát trụ 
pháp trụ trí được bí mật thiện xảo của tâm ý thức. Như Lai nhất thiết 
chủng nhất thiết trí không nói Bồ-tát đều như nhau cái gọi là bí mật 
thiện xảo của tâm ý thức này. Quảng Tuệ ! Nếu Bồ-tát ở bên trong, 
ở bên ngoài, như thật không thấy A-đà-na A-đà-na thức, không thấy 
A-lê-da A-lê-da thức, không thấy tăng trưởng, không thấy các thứ ( 
hai này gọi là tâm ), không thấy nhãn sắc nhãn thức, không thấy nhĩ 
thanh nhĩ thức, không thấy tỹ hương tỹ thức, không thấy thiệt vị thiệt 
thức, không thấy thân xúc thân thức. Quảng Tuệ ! Nếu Bồ-tát y pháp 
trụ trí, trụ pháp trụ trí được tâm ý thức thiện xảo. Lại nữa như nghĩa 
này hiển thị trong kệ: “Thức A-đà-na sâu xa vi tế” là vì khó biết. “Tất 
cả chủng tử chuyển biến như dòng nước chảy” nghĩa là tất cả chủng 
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tử lần lượt chuyển sinh như nước chảy, mỗi niệm mỗi niệm tiếp nối. 
Cho nên A-đà-na hiển thị một tên đặc biệt. “Không cho phân biệt gọi 
là ngã” là vì một tướng chuyển nên phân biệt gọi là ngã.

Luận nói: Vì nhân duyên gì gọi thức này tên là A-đà-na? Vì nó 
nhiếp trì tất cả các căn hữu sắc và tất cả tự thân lấy làm nơi nương 
tựa. Nơi nó, sắc căn được giữ gìn không mất cho đến khi nào mạng 
còn sống. Và nó tương tục khi thụ sinh khiến được tự thân. Cho nên 
gọi là A-đà-na.

Giải thích: Nói nhiếp trì các căn của tất cả hữu sắc, nghĩa là các 
sắc căn này bị thức kia nhiếp trì. Cho đến khi nào mạng còn sống, 
là lấy câu này giải thích. Bởi vì sao? Vì thức A-lê-da nhiếp trì nhãn 
v.v…các sắc căn. Cho nên không bị tím bầm như thân đã chết. Nếu 
khi chết thức kia rời bỏ thân thì sẽ có tướng bị tím bầm, cho nên biết 
do thức kia nhiếp trì thọ mạng khi còn sống nên không hư hoại. Đó là 
nơi tất cả thân mạng lấy làm nơi nương tựa, cho nên có sự sống tiếp 
tục, sự sống tiếp tục khiến có tự thân. Điều này giải thích thức là nơi 
duy trì sự sống tiếp tục. Bởi vì sao? Vì có thể duy trì tự thân đầy đủ 
bởi trong thức A-lê-da đầy đủ tự thân huân tập ở trong đó. Cho nên 
khi sinh gọi là chuyển sinh, tức là khi nó sinh thì lấy tên là chuyển 
sinh thủ. Do thủ này nên giữ đưọc tự thân. Vì nghĩa này thức A-lê-da 
gọi là thức A-đà-na.

Luận nói: Cũng gọi tên là tâm, như Thế Tôn nói tâm, ý, thức. 
Trong đó y có 2 thứ: Một là lần lượt duyên với tác y xứ, do thức lần 
lượt diệt, ý thức y vào đó sinh. Hai là ý ô nhiễm thường tương ưng 
cùng 4 phiền não là thân kiến, ngã mạn, ngã ái, vô minh. Ý này tức 
là nơi y chỉ của các nhiễm ô của các thức khác. Các thức khác do đệ 
nhất y chỉ sinh, do đệ nhị nhiễm ô. Do nghĩa liễu cảnh, do nghĩa lần 
lượt, do niệm nghĩa, nên ý có 2 loại.

Giải thích: Lại nói tên là tâm có nghĩa là đây nói thức A-lê-
da tức là tâm.Ý và thức 2 thứ có nghĩa riêng có thể thấy. Nên biết 



246 LUẬN TẠNG PHẬT GIÁO TUỆ QUANG - TẬP 31 

rằng tâm này cũng có nghĩa riêng. Để làm rõ nghĩa này, trong sự lần 
lượt duyên và làm nơi nương tựa, nghĩa là thức nếu lần lượt diệt rồi 
được làm nhân cho ý thức. Đây là đệ nhất ý. Lại có đệ nhị nhiễm ô 
ý, vì 4 thứ phiền não. Trong đó thân kiến tức là ngã chấp. Do chấp 
này nên có ngã mạn bởi thủ ngã tự cao. Do đây trong vô ngã khởi 
ngã ái. Ba thứ này đều bởi vô minh làm nhân. Vô minh là vì vô trí. 
Các thức khác do đệ nhất y chỉ sinh, do đệ nhị nhiễm ô là nếu thức 
lần lượt diệt rồi gọi là ý, với nơi sắp sinh thức làm y chỉ cho sự sinh 
kia nên đệ nhị nhiễm ô ý là y chỉ của nhiễm ô. Bởi vì sao? Trong 
thiện tâm cũng có ngã cho nên liễu cảnh nghĩa, thứ đệ nghĩa, niệm 
nghĩa nên ý có 2 thứ nghĩa là ở trong thủ cảnh nghĩa nên gọi là thức, 
với xứ sở nghĩa nên gọi là đệ nhất ý, ngã tướng v.v… nhiễm ô nghĩa 
nên gọi là đệ nhị ý. 

Luận nói: Lại nữa làm sao biết có ý nhiễm ô? Đây nếu không có 
xúc hành vô minh, cũng không có đây là lỗi lầm. Năm thức tương tự 
cũng không có đây là lỗi lầm. Như 5 thức thân có y chỉ đồng thời nên 
được các tên là nhãn v.v… không có đây là lỗi lầm. Vô tưởng định, 
Diệt tận định không có sai biệt, đây là lỗi lầm. Vô tưởng định được 
tên nhiễm ô ý, Diệt tận định thì không, nên có sai biệt. Lại tức vô 
tưởng này một khi sinh thì không có pjhiền não, đây là sai lầm. Nếu 
trong cõi trời kia không có ngã và mạn v.v…Lại tất cả thời ngã chấp 
đều được hành, nghĩa là tâm thiện ác vô ký nếu không như vậy, chỉ 
tâm bất thiện được tương ưng, ngã chấp là phiền não cho nên không 
cho tâm thiện và vô ký cùng hành. Vì vậy cho nên nếu câu hữu và 
cộng hành thì không có lỗi này. Nếu tương ưng hiện hành thì không 
có lỗi này. Ở đây có kệ như sau:

Nếu độc hành vô minh, 
Và 5 pháp tương tự.
Hai thứ định sai khác,
Được tên không lỗi này.
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Sinh vào trời Vô tưởng,
Vô ngã thì có lỗi.
Ngã chấp tùy thuận chuyển,
Mọi nơi đều không có.
Lìa nhiễm ý không có,
Hai ba tức trái nhau.
Không đây tức cũng không,
Ngã chấp khắp mọi nơi.
Khi tâm hành thật nghĩa,
Thường làm thành chướng ngại.
Cộng hành trong mọi lúc,
Là độc hành vô minh.

Giải thích: Đệ nhị nhiễm ô ý này lấy đạo lý nào thành lập? 
Ý này nếu không thì độc hành vô minh không thành. Độc hành vô 
minh là gì? Khi chưa khởi đối trị nó chướng ngại trí chân như, si này 
không tương ưng với 5 thức vì ở đây không bị chướng ngại. Nếu nơi 
nào khởi đối trị thì nơi đó bị chướng. Cũng không ở trong nhiễm ô ý 
thức. Nếu tức là nhiễm ô ý thức thì có lỗi. Chẳng phải nhiễm ô ý thức 
thì vì cộng hành cùng với các phiền não khác nên không gọi là độc 
hành. Lại nữa nếu muốn khiến tức là phiền não nhiễm ô ý thức thì có 
thường tội lỗi nhiễm ô. 

Làm sao các tâm thí v.v…được thành thiện? Bởi thường 
cùng kia tương ưng. Nếu nói có ý cùng thiện tương ưng sinh, tức 
kiến lập đây là dẫn sinh đối trị có thể trị nhiễm ô ý thức đây bất 
thành. Nếu nói có thiện tâm cùng nhiễm ô ý cộng sinh, thiện tâm 
này có thể dẫn sinh đối trị, trị diệt các thức khác. Cái diệt này thì 
không có lỗi.

Lại nữa cùng 5 thức tương tự nên như nhãn thức v.v… 5 thức 
thì có nhãn v.v.. 5 căn đồng thời làm y chỉ. Ý thức này cũng phải 
đồng thời y chỉ. 
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Hai định không sai biệt tức là nếu nói có nhiễm ô ý, trong Vô 
tưởng định kia thì có, trong Diệt tâm định thì không, có sai biệt đó. 
Trong 2 định này, ý thức không hành vì không sai biệt. Nói “được 
tên”, tức là do niệm tự thân nên tên là ý. Nếu không có thể, tên này 
dựa vào đâu? Nếu 6 thức lần lượt qua rồi, thức này gọi là ý thì không 
hợp lý vì nó đã diệt. Lại nữa sinh vào trời Vô tưởng, một thời kỳ phải 
không có ngã cho nên nếu nói nơi ấy không nhiễm ô ý là sinh ở nơi 
ấy tức phải không có ngã. Các thánh nhân không nên chán ghét. Đã 
chán ghét nên biết rằng sinh nơi ấy chắc chắn có ngã. 

Nói “ngã chấp tùy thuận chuyển” là vì thí v.v…các thiện tương 
ưng với ngã cho nên nếu lìa ngã chấp này thì vô minh không thành. 
Vô minh không lìa y chỉ, vì y chỉ này lìa nhiễm ô ý là không thể được.

Luận nói: Vì ý này nhiễm ô nên chướng ngại vô ký. Hằng cùng 
4 phiền não tương ưng. Như phiền não cõi Sắc cõi Vô sắc là chướng 
ngại vô ký. Sắc, Vô sắc giới là Xa-ma-tha sở tàng. Ý này nhất thời 
nhiễm trước cho nên tâm thể đệ tam lìa thức A-lê-da là không thể 
được. Cho nên thành tựu thức A-lê-da là tâm. Do đây là chủng tử cho 
nên ý và ý thức v.v… chuyển sinh. 

Vì duyên gì gọi là tâm? Vì tụ họp các thứ chủng tử huân tập của 
các pháp.

Giải thích: Lấy kiến ý và chuyển thức, lấy thức A-lê-da làm 
nhân sinh, cho nên tâm thể không thể được các nơi khác. Phật nói 
thức tức là gồm trong thứ đệ diệt ý. Do thức ấy diệt rồi, nói là ý. Lại 
nữa do tập hợp chủng tử huân tập của các pháp nên được tên gọi là 
tâm. Trong đó các thứ là các tướng của các pháp, cho nên chủng tử 
huân tập tức là có công năng làm nhân sai biệt kia. Nói tập họp tức là 
tích hợp lại dày đặc thành một khối.

Luận nói: Lại nữa vì sao trong Thanh Văn thừa không nói tâm 
này tên là thức A-lê-da, thức A-đà-na? Vì thâu nhiếp trong cảnh giới 



NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH LUẬN 249

vi tế. Người Thanh Văn không biết tất cả cảnh giới cho nên đối với 
họ tuy lìa thuyết này nhưng được thành tựu trí kia khiến được giải 
thoát. Do đó nên không nói. Chư Bồ-tát vì muốn biết tất cả cảnh giới, 
cho nên nói. Do lìa trí này nên không thể được trí Nhất thiết trí.

Giải thích: Nói “Vì thâu nhiếp trong cảnh giới vi tế” nghĩa là 
đây cũng vừa là vi tế, cũng vừa là cảnh giới nên gọi là cảnh giới vi 
tế. Lại nữa nhập vào trong cảnh giới vi tế vì khó biết được, lại các 
Thanh Văn không muốn biết tát cả cảnh giới nên tu hành chỉ nhằm 
tự lợi cho nên họ đối với các thô phiền não chỉ dùng khổ v.v…các trí 
để diệt trừ. Còn Bồ-tát thì tu hành là để trừ tự tha phiền não chướng 
và trí chướng cho nên nói. 

Luận nói: Nhưng trong Thanh Văn thừa cũng có dùng đạo lý 
khác để nói về thức A-lê-da. Như trong Tăng Nhất A-hàm nói chúng 
sinh ưa A-lê-da, thích A-lê-da, nương tựa A-lê-da, tìm cầu A-lê-da. 
Để diệt A-lê-da này nên khi Như Lai thuyết pháp thì chuyên chú lắng 
nghe, khởi tâm tìm hiểu, tùy thuận thụ pháp nguyện diệt A-lê-da. Vì 
Như Lai xuất thế nên có pháp hy hữu khó được mới hiển hiện nơi thế 
gian. Như Lai xuất thế có 4 thứ đáng tán thán. Trong kinh đã dùng 
biệt danh như vậy để hiển hiện thức A-lê-da trong Thanh Văn thừa.

Giải thích: “Chúng sinh ưa A-lê-da” câu này là gốc. Sau dùng 
hiện tại, quá khứ, vị lai 3 thời để giải thích. Ba câu khác như các câu 
lần lượt. Lại có nghĩa khác hỷ A-lê-da tức là nói hiện thế, lạc A-lê-da 
là nói quá khứ thế. Do lạc A-lê-da của đời trước cho nên lại có tập 
A-lê-da. Do hỷ A-lê-da, tập A-lê-da nên lại có tìm cầu A-lê-da đời 
sau. Thuận theo pháp nghĩa là thực hành đúng như giáo pháp đã nói.

Luận nói: Trong Ma-ha Tăng-kì A-hàm cũng dùng đạo lý khác 
nói thức này, gọi là căn bản thức, ví như gốc rễ của cây.

Giải thích: Nói căn bản thức như gốc rễ của cây nghĩa là căn 
bản thức kia là cái thể, làm nhân cho tất cả thức . Ví như gốc rễ củ 



250 LUẬN TẠNG PHẬT GIÁO TUỆ QUANG - TẬP 31 

cây là nhân phát sinh các thứ nhánh nhóc. Nếu không có gốc rễ 
không thể có được cành nhánh. Thức A-lê-da làm căn bản cho các 
thức cũng vậy.

Luận nói: Trong Di-sa-tắc cũng dùng đạo lý khác nói về thức 
này, gọi là cùng sinh tử tụ. Có nơi, có lúc thấy sắc tâm đoạn dứt, 
nhưng chủng tử trong thức A-lê-da thì không đoạn dứt.

Giải thích: Cũng dùng đạo lý khác nói là cùng tận sinh tử tụ, 
nghĩa là cái thể tụ họp của cái thức này là cho đến tận cùng sinh tử. 
Bởi vì sao? Vì có nhân duyên. Nói có nơi, tức là cõi. Tức là nói trong 
cõi Vô sắc thì không còn có sắc. Nói có lúc, tức có lúc ở trong định, 
như Vô tưởng định v.v… Nói chủng tử trong thức A-lê-da không 
đoạn dứt, nghĩa là sắc tâm huân tập là nhân, thời gian sau sắc tâm trở 
lại theo đây sinh.

Luận nói: Do đó nên biết rằng các tên Y chỉ A-đà-na thức, Tâm 
A-lê-da thức, Căn bản thức, Cùng sinh tử tụ v.v… thức A-lê-da này 
đã thành con đường lớn của đại vương đi.

Giải thích: Thành con đường của đại vương đi là nói con đường 
rộng lớn.

Luận nói: Lại có các sư chấp cho rằng tâm ý và thức tên khác 
nhưng nghĩa là một. Không đúng như vậy. Do kiến ý và thức nghĩa, 
cho nên nghĩa của tâm kia cũng phải khác. Lại có các sư chấp rằng 
các câu Thế Tôn nói Hỷ A-lê-da của chúng sinh v.v.. trong đó 5 thủ tụ 
là A-lê-da. Lại có các sư chấp cho rằng các thụ đi đôi với dục là A-lê-
da. Lại có các sư chấp cho rằng thân kiến là A-lê-da. Các sư này do 
mê không rõ A-hàm và sự tu đắc cho nên đối với thức A-lê-da khới 
các chấp như vậy. Đạo lý được thành lập trong Thanh Văn thừa này, 
đạo lý do họ thành lập không tương ưng. Nếu người không mê thể 
tướng của A-lê-da, lấy đạo lý của họ thành lập gọi là thức A-lê-da thì 
tuyệt vời. Vì sao tuyệt vời nếu nói 5 thủ tụ là A-lê-da? Tuyệt vời là 
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như thế này. Thụ sinh vào ác thú, một bề chịu khổ, tức sẽ sinh chán 
ghét, các chúng sinh trong đó sẽ một bề không yêu thích. Vậy mà nói 
đắm trước là không đúng đạo lý, vì thường cầu lìa bỏ. Nếu bảo các 
lạc thụ cùng đi đôi với dục là A-lê-da thì Đệ tứ thiền trở lên không 
có thụ này. Đã chán ghét mà nói các chúng sinh lấy đó làm nơi đắm 
trước là không đúng lý. Nếu nói thân kiến là A-lê-da thì người trong 
Phật pháp tin hiểu vô ngã sẽ chán ghét nó mà lấy nó làm nơi đắm 
trước là không đúng lý. Nhưng trong thức A-lê-da cái ngã vẫn còn 
tồn tại. Nếu thụ sinh vào cái nơi một bề chịu khổ, chỉ cầu lìa thoát 
khổ, trong thức A-lê-da, ngã ái trói buộc nên chưa hề cầu lìa thoát. 
Lại nữa người sinh từ Tứ thiền trở lên, tuy chán ghét nhưng thụ dục 
và lạc cùng đi đôi, trong thức A-lê-da, sự ràng buộc với ngã ái còn 
tồn tại. Lại nữa người trong Phật pháp tin hiểu vô ngã, chán ghét ngã 
kiến, nhưng trong thức A-lê-da cái ràng buộc vào ngã ái cũng còn tồn 
tại. Cho nên lấy đó thành lập A-lê-da, thành tựu cái thể của thức A-lê-
da thì tuyệt vời hơn cả. Đó là đường lối đặc biệt an lập thức A-lê-da.

Giải thích: Trong đây nói người không mê tức nói các Bồ-tát. 
Ác thú là các nẻo đường dữ như ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục v.v…
Một bề chịu khổ là cái báo thể của các nẻo kia chỉ là phi ái cho nên 
nơi kia nếu có sinh thụ lạc tức là quả tân dịch. Người sinh nơi kia thụ 
báo chỉ có khổ. Các lạc thụ cùng với dục đi đôi là A-lê-da nghĩa là 
từ Tứ thiền trở lên không có thụ này vì đã chán ghét. Chúng sinh nơi 
ấy, tức chúng sinh từ Tứ thiền trở lên và đang ở trong Tứ thiền. Nơi 
ấy, tức là được sinh nơi ấy. Nội ngã còn tồn tại, tức là quyết định lấy 
thức này làm nội ngã. Cầu lìa khổ tụ , tức là nguyện xả bỏ khổ thụ. 
Nói ngã ái trói buộc trong thức A-lê-da, tức là vì thức A-lê-da là tự 
ngã, do sự khát ái này nên thành trói buộc. 



252 LUẬN TẠNG PHẬT GIÁO TUỆ QUANG - TẬP 31 

NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH LUẬN
QUYỂN 2

Phải biết y chỉ thắng tướng thắng ngữ 1 – 2
Chương 4: Tướng

Luận nói: Làm sao có thể thấy sự thành lập tướng của thức này? 
Lược có 3 thứ: một là thành lập tự tướng, hai là thành lập nhân tướng, 
ba là thành lập quả tướng. Trong đó thức A-lê-da là tự tướng. Tất cả 
nhiễm pháp huân tập đã là nhân sinh ra nó. Trong đó tướng của nhân 
là các nhiễm pháp. Thức A-lê-da này tất cả chủng tử, tất cả mọi thời 
hiện khởi là nhân. Trong đó thành lập tướng của quả là thức A-lê-da 
này vì sức huân tập của các nhiễm pháp kia từ vô thủy đến nay nên 
được sinh.

Giải thích: Vì có nhiều biệt danh như vậy, nói thức A-lê-da theo 
biệt thuyết này, chưa biết tướng nó như thế nào. Nói tự tướng, nhân 
tướng, quả tướng của thức A-lê-da, trong đó tự tướng là vì duyên tất 
cả nhiễm pháp huân tập cho nên thức có sinh công năng khác hơn, 
hiển thị thể của thức có công năng. Nhiếp trì chủng tử tương ưng, tức 
là tất cả nhiễm pháp huân tập xong tức là nhân sinh ra pháp kia nên 
nói nhiếp trì chủng tử. Sự huân tập kia hợp với thắng năng của nó nên 
gọi là tương ưng. Tức là tự tướng này tất cả nhiễm pháp huân tập rồi 
làm cho nó được sinh nhân nhiếp trì chủng tử tương ưng thức được 
các nhiễm pháp huân tập rồi được công năng hơn, có thể làm sinh 
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nhân cho nó. Đây là nhân tướng của thức A-lê-da. Trong đây bắt đầu 
từ thành lập quả tướng cho đến nói do sức huân tập từ vô thủy đến nay 
nên được sinh là được các pháp huân tập rồi thức này mới được sinh, 
nhiếp trì những huân tập từ vô thủy nên gọi là quả tướng.

Chương 5: Huân tập

Luận nói: Lại nữa thế nào là huân tập? Tên huân tập này còn 
có tên gì? Với pháp kia cùng sinh cùng diệt. Đã có thể làm nhân sinh 
ra pháp kia, đó là nghĩa của nhân. Ví như mè dùng hoa ướp, mè và 
hoa cùng sinh cùng diệt. Vì trong mè có sinh nhân của mùi thơm của 
hoa kia nên mè có mùi thơm. Lại như dục v.v… các hành huân tập 
thì dục v.v…cùng với tâm đồng sinh đồng diệt, sau đó làm sinh nhân 
của dục v.v…Lại cũng như đa văn, có đa văn huân tập, suy tư nghĩ 
nhớ những điều đã nghe, cùng với tâm đồng sinh đồng diệt, rồi làm 
thành sinh nhân ghi nhớ vì do nhiếp trì huân tập, nên nói là trì pháp. 
Nên biết thức A-lê-da có các đạo lý như vậy.

Giải thích: Nói pháp kia tức nhiễm pháp trước. Nói sau khi 
đồng sinh đồng diệt rồi làm sinh nhân cho kia, nghĩa là trở lại làm thể 
cho nhân nhiễm pháp kia.

Chương 6: Không một không khác

Luận nói: Lại nữa trong thức A-lê-da các chủng tử nhiễm pháp 
kia là từng phần từng phân biệt lập hay không sai biệt? Không có một 
thể của vật nào biệt lập ở trong thức, cũng không phải không có khác 
nhau. Nhưng thức A-lê-da sinh như thế, có công năng vượt trội có thể 
sinh pháp kia, nên có tên là Nhất thiết chủng tử thức.

Giải thích: Trong thức A-lê-da các chủng tử nhiễm pháp kia là 
từng phần từng phân biệt lập hay không sai biệt, nếu vậy thì có lỗi 
gì? Các chủng tử này nếu có từng phần từng phần sai biệt thì thức 
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A-lê-da cũng phải có từng phần từng phần sai biệt. Nghĩa sát-na 
diệt của thức A-lê-da sẽ bất thành do từng phần từng phần sai biệt. 
Lại nữa pháp thiện ác huân tập tức thành thể của chủng tử thiện ác. 
Nhưng đây nó là vô ký cho nên nếu nói từng phần từng phần làm sao 
nói là nhiều? Nghĩa này bất thành. Cho nên cả hai đều lỗi. Không có 
một thể của vật gì biệt lập trong thức, cũng không phải là không có 
khác. Cho đến tên Nhất thiết chủng tử thức, trong đó nói phi biệt phi 
bất biệt là vì để cái lỗi đã nói ở trước. Nói sinh như thế, nghĩa là mỗi 
chủng loại của nó sinh. Nói sinh nó có thắng năng, tức là khi sinh các 
nhiễm pháp thì tương ưng với thắng năng, cho nên cũng là sinh nó 
có thắng năng. Nói Nhất thiết chủng tử thức là như trong đây có thí 
dụ như hạt lúa mì khi nảy mầm nó có năng lực làm hạt giống. Nếu 
để ra ngoài lâu, hoặc bị lửa nóng làm tổn thương khả năng sinh của 
hạt lúa thì cái quả của công năng đó cũng bị hủy diệt. Tướng của hạt 
lúa là gốc. Công lực bị hủy hoại nên không còn là hạt giống. Thức 
A-lê-da cũng vậy. Có công năng sinh tất cả pháp, do tương ưng với 
công năng đó nên gọi là Nhất thiết chủng tử thức.

Chương 7: Làm nhân quả cho nhau

Luận nói: Lại nữa thức A-lê-da cùng các nhiễm pháp đồng thời 
làm nhân cho nhau, làm sao có thể thấy? Ví như ngọn lửa đèn với tim 
đèn khi thắp làm nhân cho nhau vậy. Cũng như bó cây lau đồng thời 
giữ cha nhau mà đứng không ngã. Nên biết thức và các pháp cũng 
tương quan với nhau như vậy. Như thành lập thức A-lê-da là nhân 
của nhiễm pháp, thì nhiễm pháp cũng là nhân của thức A-lê-da. Các 
nhân duyên khác không được như vậy.

Giải thích: Lại nữa thức A-lê-da cùng các nhiễm pháp đồng thời 
làm nhân cho nhau, làm sao có thể thấy? Dùng thí dụ để cho thấy. Như 
ngọn lửa đèn cháy từng một sát-na với tim đèn đồng thời làm nhân. Do 
dựa vào tim đèn mà sinh ngọn lửa, tức tim đèn là nhân của ngọn lửa 
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đèn, nghĩa là từng sát-na ngọn lửa đốt tim đèn, tức ngọn lửa là nhân 
của tim đèn cháy. Đây tức hiển thị nghĩa của câu hữu nhân. Do nhân 
hiện trụ tức thấy quả sinh. Như thức A-lê-da là nhân của nhiễm pháp. 
Nhiễm pháp là nhân của thức A-lê-da cũng vậy. Cho đến các nhân 
duyên khác đều không thể được nghĩa là đây hiển thị thức A-lê-da với 
các nhiễm pháp là làm nhân cho nhau và cũng tức hiển thị nhân duyên.

Chương 8: Nhân quả khác hay không khác

Luận nói: Vì sao huân tập là không khác , không nhiều thứ lại 
có thể làm nhân cho các pháp có khác có nhiểu thứ? Ví như nhiều sợi 
kết thành áo. Khi ấy không thấy nhiều thứ khác nhau. Nếu cho vào 
thùng thuốc nhuộm thì sẽ có nhiều màu nhiều vẻ hiển hiện trên áo. 
Thức cũng vậy, vì các huân tập huân vào, khi huân không có các thứ 
khác nhau nhưng khi sinh quả thì tướng mạo các pháp hiện ra. 

Giải thích: Vì sao huân tập không khác không có các thứ lại có 
thể làm tác nhân cho các thứ có khác nhau? Đạo lý này được hiển thị 
bằng thí dụ. Như áo dùng nhiều thứ sợi đan thành, khi ấy không thấy 
có các thứ tướng mạo. Nếu cho vào nhuộm rồi thì có nhiều tướng 
mạo có thể trông thấy. Thức A-lê-da cũng vậy. Ví như áo sinh quả, 
như nhuộm nên gọi là sinh quả. Cho nên khi huân tập chưa có các 
thứ, đến khi sinh quả thì thành thể nhân của vô lượng tướng mạo. 
Các pháp hiển hiện như chiếc áo đã nhuộm.

Chương 9: Duyên sinh

Luận nói: Duyên sinh này trong Đại thừa rất sâu xa vi tế. Lược 
nói có 2 thứ duyên sinh: Một là tự thể phần. Hai là ái phi ái phần. 
Trong đó do thức A-lê-da nên các pháp sinh khởi. Đây là tự thể phần 
duyên sinh, vì là duyên với các thứ tự thể phần. Lại có 12 chi duyên 
sinh là ái phi ái phần, vì là duyên với các thứ thân phần khả ái không 
khả ái của các nẻo thiện thú ác thú.
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Giải thích: Nói đây là rất sâu xa vi tế trong Đại thừa, tức là 
trong trí phàm phu không thể biết nên là vi tế. A-la-hán v.v…không 
thể tư lường được nên là rất sâu. Trong này nói sơ lược có 2 thứ tức 
đây là lập môn tự thể phần và ái phi ái phần, lấy 2 thứ duyên sinh này 
gọi là giải thích. Nói do thức A-lê-da, nghĩa là thức A-lê-da là nhân 
cho nên các pháp được sinh. Đây gọi là tự thể phần. Nói cùng các 
loại thân phần làm nhân cho nên nếu nói vô minh v.v…đây là ái phi 
ái phần. Bởi vì sao? Vì là nhân của các thứ thân phần ái phi ái.

Luận nói: Nếu trong thức A-lê-da mê đệ nhất duyên sinh, hoặc 
chấp tự tính là nhân, hoặc chấp việc làm đời trước là nhân, hoặc chấp 
trời Tự Tại thiên biến hóa là nhân , hoặc chấp ngã là nhân, hoặc chấp 
không nhân duyên. Lại nữa nếu mê đệ nhị duyên sinh chấp ngã tác 
giả thụ giả, ví như có nhiều người mù bẩm sinh chưa từng biết con 
voi là gì, có người đem voi đến cho chúng tiếp xúc. Có người sờ 
vòi, có người sờ ngà, có người sờ tai, có người sờ đuôi, có người sờ 
chân, có người sở lưng. Khi hỏi con voi hình dáng thế nào, người thì 
đáp như cái chuôi cày, người nói hư cái rổ, người nói như cái thùng 
gỗ, người nói như cây chổi, người nói như núi đá. Nói như vậy như 
vậy là không biết 2 thứ duyên sinh. Vô minh mù bẩm sinh hoặc chấp 
tự tính, hoặc nói đời trước làm, hoặc nói trời Tự Tại thiên biến hóa, 
hoặc nói cái ngã làm, hoặc nói không có nhân, hoặc chấp tác giả, 
hoặc chấp thụ giả, do không biết thể tướng và nhân tướng quả tướng 
của thức A-lê-da, như không biết thể của con voi. Nếu lược nói thức 
A-lê-da tức Quả báo thức, Nhất thiết chủng tử thức là thể tướng của 
nó, do nhiếp trì tất cả thân, tất cả nẻo thú trong 3 cõi.

Giải thích: Hoặc nói nhân làm đời trước, là do không chấp 
nhận sức công phu hiện tại làm nhân, cho nên dùng đám người mù 
bẩm sinh làm thí dụ để hiển thị. Nói vô minh mù bẩm sinh, tức là 
cái vô minh đầu tiên trong 12 chi duyên sinh. Do vô minh nên gọi 
là mù bẩm sinh. Không hiểu thể tướng, nhân tướng, quả tướng của 
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thức A-lê-da, là như trước đã lập thể tướng của thức A-lê-da, gọi là 
thể tướng, lập nhân tướng gọi là nhân tướng, lập quả tướng gọi là 
quả tướng. Không hiểu ở đây là do sức vô minh không hiểu tự thể 
phần của thức A-lê-da cho nên chấp tự tính v.v…5 nhân làm nhân 
của các pháp do không hiểu đệ nhị ái phi ái phần. Chấp ngã là tác 
giả thụ giả, tức là ở trong nhân là tất cả pháp huân tập vì có trong 
thức A-lê-da. Quả tức là các pháp sở huân. Quả báo thức, Nhất thiết 
chủng tử là thể tướng của nó, do được thân thành thục nên gọi là 
quả báo. Nói Nhất thiết chủng tử, tức là huân tập rồi gọi là chủng 
tử . Nói tất cả các thú tức là ngũ thú. Nhất thiết thân là nói các thân 
đồng loại hoặc không đồng loại ở trong các thú. Đã nói thức A-lê-
da là chủng tử của tất cả pháp. Để làm rõ thể của chủng tử kia nên 
dùng kệ hiển thị.

Luận nói: Ở đây có kệ như sau:

Ngoại nội bất minh hai, 
Thế số đệ nhất nghĩa.
Nhất thiết chủng tử này,
Phải biết có sáu thứ. 
Sát-na và câu hữu,
Với kia theo nhau chuyển.
Quyết định và đợi duyên,
Cũng dẫn sinh tự quả.
Kiên, vô ký, khả huân,
Cùng năng huân hợp nhau.
Khác đây không thể huân,
Đó là tướng huân tập.
Sáu thức không hợp nhau,
Ba sai biệt mâu thuẫn.
Hai niệm không câu hữu,
Các đời ví như vậy.
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Đây chủng tử ngoài trong,
Có sinh và có dẫn.
Khô chết do dẫn nhân,
Tự thể sau diệt hết.

Giải thích: Chủng tử ngoài, trong 2 thứ không rõ ràng v.v.. được 
hiển thị bằng 5 bài kệ. Trong đây nói ngoài là hạt thóc v.v…, trong 
là thức A-lê-da. Bất minh là chủng tử ngoài có nghĩa không rõ ràng. 
Hai, tức là nói thức A-lê-da có thiện có bất thiện. Lại có nghĩa khác, 
tức lấy nhiễm ô, thanh tịnh là hai. Thế số, là ngoại pháp chỉ lấy thế số 
nói là chủng tử. Bởi vì sao? Vì cũng lấy thức A-lê-da có biến khác. 
Nói đệ nhất nghĩa, tức là chỉ thức A-lê-da là chủng tử các pháp kia. 
Chủng tử các pháp này có 6 thứ. Sát-na , tức là 2 chủng tử này sinh 
diệt không gián đoạn, cho nên nếu thường thì không được là chủng 
tử, là vì luôn luôn vẫn như cũ không khác. Câu hữu, tức là không 
phải quá khứ, không phải vị lai, không phải nơi khác. Nếu lúc này 
chủng tử có, tức lúc này quả sinh. Nói “với kia theo nhau chuyển”, 
tức là thức A-lê-da tùy chuyển cho đến đối trị đạo sinh ngoại chủng 
tử, cho đến căn chưa hoại và quả thành thục. Quyết định, tức là lấy 
chủng tử quyết định cho nên chẳng phải tất cả. Tất cả được sinh đều 
tự quyết định. Nếu là chủng tử này thì lại sinh ra vật này. Nói đợi 
duyên, tức là không phải lúc nào, vật gì cũng sinh, cho nên ở đâu, 
lúc nào được sinh duyên thì nơi đó, lúc đó sinh. Nói cũng dẫn sinh 
quả, tức là tự chủng tử có thể dẫn sinh tự quả. Tự chủng tử có thể dẫn 
sinh tự quả cho nên như thức A-lê-da trở llại dẫn sinh thức A-lê-da. 
Lúa thóc dẫn sinh ra lúa thóc. Như vậy 6 thứ hiển thị nghĩa chủng tử 
sinh quả.

Nay sẽ hiển thị tướng huân tập này. Kiên, là do kiên cố chắc 
chắn nên có thể huân. Không phải như gió động, gió không thể có 
huân tập được. Do huân tập không thể theo gió chuyển đến một do-
tuần. Cho nên nếu hoa Chiêm-ba-ca xong ướp dầu, mùi hương của 
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nó có thể nghe đến ngoài một trăm do-tuần. Nói vô ký, nghĩa là 
không ghi nhận. Như tỏi không thể đem mùi hôi xông ướp. Mùi thơm 
cũng vậy, không thể lấy gì xông ướp cho mùi thơm. Nếu là vật vô ký 
thì có thể xông ướp. Có thể huân, nghĩa là vật có thể xông ướp thì nó 
chịu xông ướp chứ không phải không thể xông ướp được. Như vàng, 
bạc, đá v.v..đều là thứ không xông ướp được. Nếu có thể thâu giữ 
sự huân tập mới có thể được huân, nghĩa là như áo v.v…là vật được 
xông ướp. Nói hợp với năng huân, là nếu hợp nhau thì có thể huân 
được, chẳng phải như không hợp nhau. Hợp nhau nghĩa là cộng sinh 
không gián đoạn. Nếu khác thì không thể huân, tức là khác nghĩa là 
khác thức A-lê-da. Không phải đây thức khác có thể thụ huân, bởi 
vì lìa thức A-lê-da, các thức khác không thể huân. Do đó trong thức 
A-lê-da đầy đủ sát-na v.v… các nghĩa. Nghĩa là sát-na diệt nên câu 
hữu với sinh khởi thức, cho nên cho đến đối trị đạo sinh có sinh tử thì 
theo nhau chuyển do nhân quyết định thiện ác v.v…nên phúc hay phi 
phúc, hữu lậu thiện đợi duyên nơi thiện ác thú thành thục. Bởi thức 
A-lê-da tương ưng với các công năng như vậy nên được thụ huân, 
cần phải thành lập các sinh khởi thức không hợp đạo lý. Sáu thức 
không hợp nhau là các thức động chuyển. Ba sai biệt mâu thuẫn là 
mỗi mỗi thức mỗi mỗi y chỉ sinh, mỗi mỗi phan duyên, mỗi mỗi tác 
ý. Lại có nghĩa khác, nghĩa là các thức có tướng riêng khác. Thí dụ là 
nói niệm trước được huân niệm sau là để ngăn nghĩa này.

Luận nói: Hai sát-na không cùng nhau, không có nghĩa 2 sát-na 
cùng khởi. Nếu đồng sinh đồng diệt huân tập mới được trụ. Nếu nói 
tuy không hợp nhau, nhưng thức được sinh giống loại mà sinh cho 
nên được huân nhau. Các đời khác ví du cũng như vậy. Nghĩa là các 
biệt tướng cũng phải như vậy. Như nhãn v.v… các căn đồng lấy tịnh 
sắc làm tướng, nên được huân nhau, nên nói như thế. Bởi nhãn căn 
tịnh sắc với nhx tịnh sắc đồng loại cho nên các tịnh sắc kia phải huân 
lẫn nhau, tuy tịnh sắc là cùng đồng xứ sở. Riêng biệt không nói huân 
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nhau là thức tuy đồng loại làm sao huân nhau được? Như kia có nói 
2 loại chủng tử là ngoại và nội đều có sinh nhân và dẫn nhân. Trong 
đó sinh nhân của ngoại chủng tử là cho đến quả thục. Sinh nhân của 
nội chủng tử là cho đến mạng chung. Dẫn nhân của ngoại chủng tử là 
đã thục chưa gieo. Dẫn nhân của nội chủng tử là thi hài sau khi chết. 
Do dẫn nhân cho nên trụ nhiều thời gian. Nếu 2 chủng tử này chỉ có 
sinh nhân thì đã lìa nhân kia tức phải diệt mất, không thể tương tục 
trụ nhiều thời gian. Nếu nói sát-na chuyển dần dần nên sát-na trước 
là nhân sát-na sau thì không có lúc diệt. Bởi có diệt cho nên phải biết 
chắc chắn có dẫn nhân. Dẫn nhân của 2 chủng tử này ví như kéo cung 
là nhân cho mũi tên bay đi xa.

Luận nói: Nội chủng tử này không phải ngoại chủng tử, nên nói 
kệ như sau:

Ngoại chủng không huân tập,
Nội chủng thì không vậy.
Văn v.v…không huân tập,
Quả sinh phi đạo lý.
Đã làm và chưa làm,
Được mất lỗi trái nhau.
Ngoại chủng nội là duyên,
Bởi nội huân nên sinh.

Lại nữa các sinh khởi thức khác ở trong các thân và các thú, nên 
biết nó là kẻ thụ dụng. Giải thích: Nói “trong các thân và các thúnó 
là kẻ thụ dụng” nghĩa là nó vì thụ dụng mà sinh trong đó nên có thụ 
dụng. Nói “kẻ thụ dụng” nghĩa này được hiển thị trong Trung Biên 
Sai Biệt A-hàm.

Luận nói: Như trong Luận Trung Biên Sai Biệt nói:

Đệ nhất là duyên thức,
Đệ nhị thụ dụng thức.



NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH LUẬN 261

Các tâm pháp trợ giúp,
Hiểu biết thụ dụng này.

Giải thích: Hai thức này lại làm nhân quả cho nhau. A-hàm là 
nói bài kệ trong A-tì-đạt-ma Tu-đa-la.

Giải thích: Mỗi mỗi làm nhân cho nhau là thức A-lê-da trong mọi 
lúc nó là nhân sinh các pháp, và cũng hằng là quả. Nếu thức A-lê-da 
là nhân thì các pháp là quả, các pháp là nhân thì thức A-lê-da là quả.

Chương 10: Bốn duyên

Luận nói: Trong đệ nhất duyên sinh, các pháp và thức làm nhân 
duyên cho nhau. Trong đệ nhị duyên sinh duyên gì là duyên tăng 
thượng? Lại nữa 6 thức này do mấy duyên sinh ra? Đó là 3 thứ duyên 
sinh: tăng thượng duyên, duyên duyên, thứ đệ duyên. Và có đủ 4 
duyên là cùng sinh tử, ái, phi ái, thú thụ dụng.

Giải thích: Ba duyên sinh này đều có đủ 4 duyên là cùng sinh 
tử, ái, phi ái và thụ dụng. Nghĩa là trong đệ nhất duyên sinh, thức 
A-lê-da cùng các pháp huân tập làm nhân duyên. Trong đệ nhị duyên 
sinh, vô minh v.v…là tăng thượng duyên. Do vô minh tăng thượng 
cho nên hành v.v… được sinh. Lại nữa 6 thứ thức gọi là thụ dụng 
duyên sinh là có đủ 3 duyên sinh. Trong đó tăng thượng duyên của 
nhãn thức là nhãn, duyên duyên là sắc, thứ đệ duyên là thức trước 
diệt duyên lần tượt sinh thức sau. Nếu thức trước không rời bỏ chỗ 
thì thức sau không sinh được. Nhĩ v.v… các hức khác cũng vậy.

Chương 11: Phiền não nhiễm

Luận nói: Như vậy là đã nói về sự thành lập các biệt danh và 
tướng của thức A-lê-da. Nhưng làm sao biết các tên gọi và tướng này 
là chỉ nói riêng cho thức A-lê-da mà không mà không nói cho các sinh 
khởi thức? Vì nếu chẳng phải thức A-lê-da được thành lập thì nhiễm 
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tịnh đều bất thành. Tức phiền não tạp nhiễm, nghiệp tạp nhiễm, sinh tạp 
nhiễm đều bất thành, và tịnh phẩm thế gian xuất thế gian cũng bất thành.

Vì sao phiền não tạp nhiễm bất thành? Vì phiền não và tùy 
phiền não huân tập chủng tử trong 6 thức thân đều bất thành. Như 
nhãn thức với dục v.v…các phiền não tùy phiền não cùng sinh cùng 
diệt, tức nhãn thức này bị phiền não huân tập thành chủng tử chứ 
chẳng phải cái nào khác. Tức như khi nhãn thức diệt rồi, thức khác 
xen vào sinh huân tập và chỗ huân tập y chỉ đều không thể được, vì 
không có cho nên nhãn thức diệt trước thức khác xen vào sinh không 
có nghĩa cùng sinh với dục bởi đã là quá khứ rồi nên không thành. 
Như nghiệp đã diệt rồi, quả báo không sinh được. Lại như cùng sinh 
với dục thì sự huân tập nhãn thức cũng không thành vì sự huân tập 
này cũng không có trong dục, do các thức đều có chỗ y chỉ riêng biệt. 
Lại nữa không đồng sinh diệt nên cũng không tự tại trong thể, vì tự 
thể không có 2 thức cùng sinh diệt. Cho nên dục v.v…các phiền não, 
tùy phiền não huân tập nhãn thức không được. Thức huân tập thức 
cũng không được. Như nhãn thức, các chuyển thức khác cũng không 
được. Phải biết tướng của chúng là như vậy.

Giải thích: Như vậy là đã nói các tên và sự thành lập tướng của 
thức A-lê-da. Nay muốn thành lập 2 cái này. Vì ở trong thức A-lê-da 
chứ không phải thức khác, nên dùng đạo lý hiển thị. Như nhãn thức với 
các phiền não như dục v.v… cùng sinh cùng diệt thì đây nhãn thức bị 
kia huân tập thành chủng tử chứ không phải cái nào khác. Trong luận 
này nói đây là chỉ nhãn thức, kia là chỉ cho tham v.v… thành chủng 
tử là nhân. Nói không phải cái nào khác nghĩa là không phải nhĩ thức 
v.v… Thức khác xen vào nghĩa là nhĩ thức v.v…xen cách v.v… Huân 
tập là các tham v.v…tập khí. Huân tập y chỉ là nhãn thức cùng sinh với 
tham, nghĩa là cùng với tham đồng thời sinh khởi. Vì là quá khứ nên 
không làm nhân được. Như nghiệp đã tàn tạ diệt rồi, không sinh quả 
báo lại được nữa. Đây cũng vậy không thể thành được.
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Lại có các sư Tì-bà-sa chấp như thế này: Nếu cho quá khứ là 
có, nhưng cái quá khứ ấy chỉ là cái tên không có nghĩa. Bởi vì sao? 
Nếu pháp là có thì sao lại là quá khứ. Cho nên cái chấp kia không 
thành bởi không huân tập. Lại nữa nhãn thức kia nếu cùng sinh với 
dục thì không thành huân tập. Nghĩa là đây cùng sinh với dục. Nhãn 
thức tự huân tập còn không thể được lại đem nhãn thức này huân tập 
sinh dục v.v… làm sao thành được? Nói “ cũng không có trong dục” 
nghĩa là nhãn thức huân tập ở trong dục là không có nghĩa. Bởi vì 
sao? Vì dục y chỉ nơi nhãn thức, lại không trụ vững, cũng không có 
trong các thức khác. Nghĩa là nhĩ thức v.v…do chỗ y chỉ khác nhau 
cho nên chính vì y chỉ khác nhau thì không thể đồng sinh diệt. Nhãn 
thức y vào nhãn, nhĩ thức y vào nhĩ. Như vậy cho đến ý thức y chỉ 
vào ý, mỗi mỗi đều có nơi riêng biệt. Thức khác huân tập thức khác 
không được. Nói “cũng không có trong tự thể” nghĩa là nhãn thức 
không thể huân tập nhãn thức vì không có 2 nhãn thức cùng sinh. Đã 
không có 2 thức đồng sinh thì cũng không đồng diệt. Vì lẽ đó trong 
nhãn thức, các phiền não tùy phiền não như dục v.v…huân tập bất 
thành. Cho đến nhãn thức huân tập nhãn thức cũng không được.

Luận nói: Lại nữa như từ trời Vô tưởng thoái đọa sinh xuống 
đây, phiền não tùy phiền não nhiếm cái thức đầu tiên, khi sinh không 
có chủng tử mà sinh bởi vì huân tập và chỗ y chỉ đã thành quá khứ 
không còn nữa.

Giải thích: Nói đầu tiên là trước tiên khi khởi thức. Nói không 
chủng tử mà sinh, nghĩa là không có nhân mà sinh. Huân tập và y chỉ, 
nghĩa là tâm và phiền não tập khí.

Luận nói: Lại nữa khi thức đối trị phiền não sinh, thì tất cả thức 
thế gian đều diệt. Nếu không có thức A-lê-da thì chủng tử phiền não 
tùy phiền não không thành tự thể trong thức đối trị, không giải thoát 
được, không cùng phiền não đồng sinh đồng diệt. Nếu sau đó cái 
thức thế gian sinh, lìa dục tâm không có y chỉ kia và tập khí diệt đã 
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lâu, nếu lìa thức A-lê-da thì phải sinh mà không có chủng tử. Cho nên 
lìa thức A-lê-da phiền não tùy phiền não đều bất thành.

Giải thích: Nói “Khi thức đối trị sinh, tất cả thức thế gian đều 
diệt” nghĩa là 6 thức đều diệt, cho nên chủng tử phiền não tùy phiền 
não cũng không ở trong thức đối trị, vì thức đối trị là nhân, không 
sinh thức thế gian được. Nói “sau đó” tức sau tâm xuất thế. Nói “y 
chỉ và huân tập” tức y chỉ là thức, huân tập là phiền não tùy phiền 
não huân tập v.v… Nói “không chủng tử” nghĩa là lìa A-lê-da không 
nhân mà sinh. Trong đó phiền não tức là nhiễm ô. Vì nghĩa đó phiền 
não nhiễm không thành.

Chương 12: Nghiệp nhiễm

Luận nói: Vì sao nghiệp nhiễm bất thành? Hành duyên thức bất 
thành vì đây không có, thủ duyên hữu cũng bất thành.

Giải thích: Nay lại làm rõ tướng nghiệp nhiễm bất thành. Vì sao 
bất thành? Vì hành duyên thức bất thành. Cho nên phúc, phi phúc, 
bất động hành sinh đã diệt, lìa thức A-lê-da thì đặt vào đâu mà huân 
tập? Sáu thức thân không thể nhiếp trì huân tập. Nghĩa này đã nói 
trong phần nói về phiền não nhiễm. Nói “ vì đây không có”, nghĩa là 
hành duyên thức bất thành, nên thủ duyên hữu cũng bất thành. Bởi 
vì sao? Vì có nhân duyên. Các hành huân thức do sức của thủ. Huân 
tập đầy đủ biến thành hữu, cho nên tên nhiễm ở trong nghiệp tức là 
nghiệp nhiễm. Lại do nghiệp nên có nhiễm gọi là nghiệp nhiễm. Do 
đó nghiệp nhiễm bất thành.

Chương 13: Sinh nhiễm

Luận nói: Vì sao sinh nhiễm bất thành? Vì kết sinh bất thành. 
Nếu đọa ở bất tĩnh địa, trụ trung hữu, do nhiễm ô ý kết sinh. Ý thức 
nhiễm ô này diệt ở trung hữu, trong thai mẹ nó hòa hợp với Ca-la-la. 
Nếu chỉ là ý thức hòa hợp thụ sinh thì hòa hợp sinh rồi y chỉ thức này. 
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Ở trong thai mẹ ý thức chuyển sinh, tức là ở trong thai mẹ 2 ý thức 
cùng sinh một nơi, ý thức thụ sinh hòa hợp kia không thể thành lập vì 
ý thức luôn luôn y chỉ nhiễm ô, như ý thức duyên cảnh, đây là không 
thể được. Giả thiết ý thức này cùng với đỏ trắng hòa hợp, tức là ý thức 
hòa hợp này là tất cả chủng tử, là y chỉ thức này sinh các thức khác là 
tất cả chủng tử. Nếu thức hòa hợp kia là tất cả chủng tử thì đó tức là 
thức A-lê-da. Ông tự đặt tên riêng là ý thức. Nếu lấy y chỉ sinh thức là 
tất cả chủng tử mà không lấy sở y thể của nhân kia là tất cả chủng tử là 
không đúng. Do nghĩa ấy cho nên cái được thành tựu thức hòa hợp này 
không phải ý thức, chính là quả báo thức, là tất cả chủng tử.

Giải thích: Lìa thức A-lê-da thì không thành việc sinh nhiễm 
ô. Nay sẽ làm rõ nghĩa này. Nói “kết sinh bất thành” nghĩa là không 
thành tự thân được. Bất tĩnh địa là cõi Dục. Nói “đọa” tức là chết. 
Nhiễm ô ý thức là ý thức cùng với các phiền não. Thụ sinh là thụ lấy 
tự thân. Nhiễm ô ý thức kia phan duyên sinh hữu, nên trung hữu liền 
diệt. Hòa hợp là một tướng đồng thành hoại, nên nói ý thức với đỏ 
trắng hòa hợp. Y chỉ ý thức hòa hợp sinh các ý thức khác. Nói “ hai 
thức cùng có”, nghĩa là cùng lúc có ý thức hòa hợp và dựa nơi đây 
sinh ý thức khác. Hai thức cùng có cho nên cái ý thức hòa hợp kia 
không thể thành lập là ý thức. Bởi vì sao? Mọi lúc nhiễm ô là y chỉ 
cho nên ý thức hòa hợp kia lấy dục v.v…các phiền não nhiễm ô ý 
làm y chỉ, phan duyên sinh hữu là nhiễm ô nên y chỉ nơi đây gọi là 
nhiễm ô. Vì y chỉ đây thức đã trụ thai không lấy nhiễm ô làm y chỉ 
mà lấy báo thể vô ký. Cho nên như ý thức phan duyên đây là không 
thể được. Ý thức phan duyên thì được gọi là các pháp. Cái hòa hợp 
thức này không có phan duyên cho nên không thành. Đây là ý thức.

Luận nói: Lại nữa kết sinh là đã nhiếp trì sắc căn. Nếu khác, 
không được nghĩa quả báo thức. Ngoài ra các thức khác đều có y 
chỉ riêng biệt, lại không trụ vững, mà các sắc căn không có thức thì 
không thành.
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Giải thích: Nói “đã kết sinh” nghĩa là đã được có thân. Nói 
“Nếu khác “ nghĩa là đã bỏ thức A-lê-da. Sáu thức khác đều có chỗ 
riêng biệt, động chuyển, cho nên như nhãn thức chỉ định y chỉ nơi 
nhãn, cũng như vậy nhĩ v.v…các thức đều tự y chỉ. Nhĩ v.v… các sắc 
căn cũng vậy. Nếu không có thức A-lê-da, các thức này mỗi mỗi tự 
nhiếp trì y chỉ căn. Các thức này động chuyển cho nên có khi không 
có, không nhiếp trì thì nhãn v.v…các căn liền hư hoại.

Luận nói: Thức và danh sắc dựa vào nhau như bó lau dựa vào 
nhau mà đứng. Nghĩa này cũng không thành.

Giải thích: Nay muốn làm rõ nghĩa vì sao bất thành này. Như 
Thế Tôn nói: Thức duyên danh sắc, danh sắc duyên thức. Trong đó 
thức bị danh duyên, danh đây là 6 thức thân, tức nói danh chẳng phải 
là sắc 4 nhóm. Sắc là Ca-la-la. Cái danh sắc duyên thức nếu không có 
thức A-lê-da thì đó là cái gì? Do y chỉ danh sắc cho nên được sát-na 
tương tục chuyển sinh không dứt.

Luận nói: Nếu lìa quả báo thức thì chúng sinh thức thực bất 
thành. Vì lìa quả báo thức , tùy theo một thức trong 6 thức chúng sinh 
trong 3 cõi không thể ăn để nuôi dưỡng. 

Giải thích: Đây là nói về nghĩa thức thực không thành. Thế 
Tôn nói có 4 cách ăn: một là đoàn, hai là xúc, ba là ý tư, bốn là thức. 
Đoàn có nghĩa là tướng biến thành, khi đã biến đổi thì có thể duy trì 
thân thể. Xúc là tướng cảnh giới. Như cảnh giới sắc v.v…là chỉ để 
thấy nhưng cũng có thể làm lợi ích cho thân. Ý tư là tướng của ức 
niệm, nghĩa là chỉ nghĩ nhớ cũng làm lợi ích cho thân. Như người 
khát thấy được nước tuy chưa uống nhưng không chết. Thức là tướng 
của nhiếp trì, nghĩa là do thức này duy trì gìn giữ nên thân được tồn 
tại. Nếu không có thức này thì như thây chết hôi thối. Cho nên phải 
biết rằng thức cũng gọi là thực, nghĩa là ăn, là làm lợi ích cho thân 
thể. Trong đây xúc thực thuộc 6 thức của thân. Ý tư thuộc tâm nghĩ 
nhớ. Đã nói thức thực thì biết là có thức khác. Lại như khi ngủ say, 
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vô tâm, ngất xỉu, trong diệt định v.v… 6 thức của thân diệt, thì cái gì 
là cái duy trì cho thân không hư rã? Khi thức A-lê-da rời bỏ thì thân 
sẽ hư rã.

Luận nói: Nếu từ cõi Dục này chết sinh lên cõi thượng tĩnh địa, 
vì ý thức nhiễm ô của cõi bất tĩnh kết sinh nơi kia, cái tâm nhiễm ô 
của cói bất tĩnh này, ở trong cõi kia nếu lìa thức A-lê-da thì không 
có chủng tử được. Giải thích: Trước đã nói kết sinh bất tính địa bất 
thành. Nay sẽ nói về tĩnh địa bất thành. Vì đem cái thức nhiễm ô kết 
sinh nơi kia, nếu ở tĩnh địa cũng dùng cái nhiễm ô của bất tĩnh kết 
sinh. Nhiễm ô là vì bị phiền não cõi kia nhiễm. Phiền não cõi kia là 
đắm trước mùi vị của định. Cái nhiễm ô này là ở bất tĩnh địa. Người 
này chết ở bất tĩnh địa. Đã chết rồi làm sao cái tâm thượng địa hiện 
tiền? Đã không hiện tiền làm sao kết sinh nơi kia được? Vì vậy nên 
quyết chắc phải có thức A-lê-da, do đã có tâm huân tập cõi kia từ vô 
thủy. Do cái tâm huân tập này hiện tiền nên được kết sinh nơi kia.

Luận nói: Giả sử sinh cõi Vô sắc, có tâm thiện và nhiễm ô, nếu 
lìa nhất thiết chủng tử quả báo thức thì tâm thiện và nhiễm ô này sẽ 
không có chủng tử và không có chỗ trụ.

Giải thích: sinh cõi Vô sắc là giải thoát khỏi cõi Sắc. Tâm thiện 
và nhiễm ô là ưa thích mùi vị của Tam-ma-đề. Nói không chủng tử và 
không có chỗ trụ là không có nhân và không nơi y chỉ. Lại có nghĩa 
khác là nếu không chủng tử thì nhân nào mà sinh, nếu không chỗ 
trụ thì y chỉ vào đâu? Tâm kia là do thức A-lê-da nhiếp trì nên từ tự 
chủng tử sinh, tức y chỉ thức này, do có y chỉ nên được tương tục trụ.

Luận nói: Ngay ở nói cõi kia, tâm xuất thế hiện tiền thì bao 
nhiêu tâm thế gian diệt hết, liền diệt lìa cõi kia.

Giải thích: Ngay trong cói kia nếu tâm xuất thế hiện tiền, chỉ 
trừ tâm xuất thế này, ngoài ra đều là tâm thế gian. Các tâm thế gian 
kia đều không có nên lìa cắt đứt cõi kia, tức không phải dụng công 
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mà được vô dư Niết-bàn. Đã không có lý này, nên lìa thức A-lê-da là 
bất thành.

Luận nói: Nếu sinh trong cõi Phi tưởng phi phi tưởng, y vô sở 
hữu xứ, tâm xuất thế gian hiện tiền thì liền lìa bỏ 2 nẻo thú. Cái thức 
xuất thế này không y chỉ nơi Phi tưởng phi phi tưởng, cũng không y 
chỉ nơi vô sở hữu xứ, và y chỉ Niết-bàn cũng bất thành.

Giải thích: Nếu sinh ở Phi tưởng phi phi tưởng, có khi dựa vào 
vô sở hữu xứ, tâm xuất thế hiện tiền, do nơi ấy tâm sáng suốt nhạy 
bén, tâm nơi Phi tưởng phi phi tưởng chậm lụt. Ở tâm sáng suốt nhạy 
bén tu tâm xuất thế hiện tiền, tâm xuất thế y chỉ kia, nẻo thú thứ nhất 
và nẻo thú thứ hai đều bất thành, bởi 2 địa vị này đều là thế gian. Lại 
nữa nếu sinh vào địa vị khác, tâm của địa vị khác hiện tiền, sự y chỉ 
vào 2 nẻo thú cũng bất thành, vì do thân hữu dư. Nếu tâm này lấy 
Niết-bàn làm y chỉ cũng bất thành. Ba thứ y chỉ đã bất thành như thế, 
nếu lìa thức A-lê-da thì tâm xuất thế trụ ở đâu?

Luận nói: Nếu người tạo thiện tạo ác khi chết nếu lìa thức 
A-lê-da thì sẽ không xảy ra trên thân lạnh lần lượt từ trên hay từ 
dưới. Cho nên nếu lìa nhất thiết chủng tử quả báo thức sinh nhiễm 
ô cũng bất thành.

Giải thích: Trong đó nếu tạo thiện hay tạo ác thì sẽ xảy ra thân 
lạnh từ trên hay từ dưới không đồng nhau. Bởi tạo thiện thì đi lên, tạo 
ác thì đi xuống. Cho nên nếu không chấp nhận có thức A-lê-da như 
là kẻ nhiếp trì, làm sao có hiện tượng thân lạnh như vậy? Do thức 
A-lê-da làm kẻ gìn giữ cho nên có sự buông bỏ lần lượt từ trên hoặc 
từ dưới. Tùy chỗ buông bỏ thì thành tử thi và thân trở nên lạnh.
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QUYỂN 3

Phải biết y chỉ thắng tướng thắng ngữ 1 - 3
Chương 14: Thế gian tịnh

Luận nói: Vì sao nói thế gian thanh tịnh bất thành? Như chưa 
lìa bỏ cái dục của cõi Dục, chưa được cái tâm của cõi Sắc, tức đem 
cái thiện tâm của cõi Dục tu hành trừ cái dục của cõi Dục. Cái tâm tu 
hành của cõi Dục này với cái tâm của cõi Sắc không cùng sinh cùng 
diệt nên không huân tập không thành chủng tử. Quá khứ không có 
tâm cõi Sắc, trong vô lượng kiếp bao nhiêu tâm xen cách nên chủng tử 
tĩnh tâm kia không thành tựu. Đã không có cho nên thành tựu cái tĩnh 
tâm cõi Sắc kia là do Nhất thiết chủng tử quả báo thức tuần tự truyền 
đến làm nhân duyên, tu hành thiện tâm là tăng thượng duyên. Như thế 
tất cả địa vị lìa Dục đều có tương trạng như vậy. Như vậy thanh tịnh 
thế gian mà lìa Nhất thiết chủng tử quả báo thức cũng bất thành.

Giải thích: Như thế gian tịnh bất thành, nay sẽ nói rõ. Như khi 
khởi tu hành lìa dâm dục, tu hành thiện tâm cõi Dục không có huân 
tập tâm cõi Sắc vì không đồng sinh đồng diệt, cho nên tâm cõi Sắc 
kia là không chủng tử mà sinh bởi quá khứ tâm cõi Sắc trong vô 
lượng kiếp các thức khác xen cách, đã là quá khứ không có nên bất 
thành, chủng tử tĩnh tâm kia làm nhân duyên, từ tự chủng tử trong 
thức A-lê-da sinh nên phương tiện thiện tâm kia chẳng phải không 
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công lực. Được làm tăng thượng duyên tức là có công lực nhưng 
chẳng phải nhân duyên. Do tăng thượng nên tâm cõi Sắc được sinh. 
Như vậy khi phá dục cõi Sắc cũng vậy.

Chương 15: Xuất thế gian tịnh

Luận nói: Vì sao nói xuất thế gian thanh tịnh bất thành? Như 
Thế Tôn nói: Nghe âm thanh từ người khác và tư duy đúng đắn, do 
2 nhân này được sinh chính kiến. Cái âm thanh và chính tư duy này 
huân tập vào nhĩ thức hay huân tập vào ý thức hay huân tập cả hai 
nhĩ thức và ý thức? Trong pháp kia khi khởi chính tư duy thì nhĩ thức 
không sinh. Ý thức cũng bị các thức khác phan duyên xen cách. Nếu 
khi sinh tâm tương ưng chính tư duy, ý thức kia đã diệt lâu và trở 
thành quá khứ không con có cái năng huân tập sở huân tập của cái 
nghe nữa thì được chủng tử ở đâu? Thời gian sau cái tâm tương ưng 
sinh chính tư duy và cái tương ưng chính tư duy là tâm thế gian với 
cái tương ưng chính kiến là tâm xuất thế gian không có nghĩa cùng 
sinh cùng diệt cho nên không bị kia huân tập. Đã không bị huân tập 
thì không thành chủng tử. Vì vậy sự thanh tịnh xuất thế gian mà lìa 
Nhất thiết chủng tử quả báo thức cũng bất thành, vì trong đó sự nhiếp 
trì chủng tử nghe bất thành.

Giải thích: Nay sẽ làm rõ nghĩa xuất thế gian tịnh bất thành. 
Nói âm thanh từ người khác và chính tư duy nghĩa là chính cùng với 
thanh tư duy, ý thức này bị các thức khác phan duyên làm xen cách 
nghĩa là cùng chính kiến tương ưng tâm xuất thế cách tuyệt, cho nên 
nếu tâm tương ưng chính tư duy sinh nghĩa là cái chính tư duy của 
thời gian sau. Nói kia diệt thành quá khứ đã lâu, nghĩa là ý thức trước 
đã tạ diệt trải vô lượng thời gian, cái văn sở huân và huân tập đều 
không có, làm sao được làm nhân sinh tương ưng chính tư duy? Nói 
trong ý thức kia, nghĩa là trong ý thức thế gian. Văn huân tập là do 
nghe âm thanh người khác huân tập trong ý thức. Nếu nghĩ như vậy 
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thì sự nhiếp trì chủng tử kia bất thành. Nghĩa là sự nhiếp trì chủng tử 
xuất thế tịnh bất thành, cho nên nếu có chủng tử sinh mới có nghĩa.

Luận nói: Lại nữa Nhất thiết chủng tử quả báo thức đã là nhân 
nhiễm pháp, làm sao lại thành chủng tử của tâm xuất thế đối trị lại 
kia? Lại nữa cái tâm xuất thế này xưa chưa từng có, nên không huân 
tập. Đã không huân tập thì do đâu sinh chủng tử? Ông nên trả lời 
rằng: Thiện thanh tịnh pháp giới lưu xuất cái nghe, huân tập làm sinh 
chủng tử.

Giải thích: Cái quả báo thức này đã là cái thể chướng ngại 
nhân, tức không thành cái thể của nhân đối trị. Lại nữa cái tâm xuất 
thế này ban đầu chưa từng có, nghĩa là từ xưa nay chưa sinh. Không 
huân tập là do xưa nay chưa sinh cái tâm xuất thế kia, huân tập nhất 
định chưa có. Nói “thiện thanh tịnh pháp giới lưu xuất văn huân tập 
làm chủng tử được sinh” là nghe một thứ âm thanh khác cho nên 
nói nghe từ thiện thanh tịnh pháp giới lưu xuất huân tập. Do thiện 
thanh tịnh pháp giới diệt trí chướng phiền não chướng cho nên gọi 
là thiện thanh tịnh pháp giới. Nói “lưu xuất ra” tức là thuyết pháp, 
nghĩa là Tu-đa-la v.v…ở nơi pháp giới này lưu xuất ra Tu-đa-la. 
Nghe được, cho nên nói là “nghe từ pháp giới lưu xuất ra”. Tức là 
cái văn huân tập này, cho nên nói là “cái văn huân tập được lưu xuất 
từ pháp giới”. Lại nữa văn tức là huân tập, cho nên nói là văn huân 
tập. Cái văn huân tập kia trụ trong thức A-lê-da làm nhân sinh khởi 
tâm xuất thế.

Luận nói: Cái văn huân tập này là tự tính của thức A-lê-da hay 
chẳng phải? Nếu là tự tính của thức A-lê-da thì sao được thành chủng 
tử đối trị? Nếu chẳng phải tự tính của thức ấy thì làm sao thấy được 
y chỉ của chủng tử văn huân tập? Cho đến địa vị Phật Bồ-đề cái văn 
huân tập này ở nơi nào trong thân? Nó cùng với quả báo thức đồng 
tướng mà sinh, như nước với sữa nhưng không phải là thức A-lê-da 
để thành chủng tử đối trị lại A-lê-da.
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Giải thích: Nói cái văn huân tập là tự tính hay không phải tự 
tính của thức A-lê-da? Giả sử là như vậy thì có lỗi gì? Nếu là tự tính 
của thức A-lê-da thì sao thức A-lê-da lại tự trở thành chủng tử đối 
trị. Nếu chẳng phải tự tính của thức ấy thì cái văn huân tập này phải 
có chỗ y chỉ khác. Cho đến quả vị Phật Bồ-đề, văn huân tập tức là 
sức huân tập lưu xuất từ thiện thanh tịnh pháp giới, cho nên tùy ở tại 
trong thân, tùy thân nào đồng thể thì sinh, nhưng không phải tự tính 
của nó. Như nước với sữa tuy đồng một thể sinh, nhưng văn huân tập 
này chẳng phải thức A-lê-da, bởi vì nó đối trị thức A-lê-da.

Luận nói: Trong đây y hạ huân tập thành trung huân tập, y trung 
huân tập thành thượng huân tập, do văn tư tu huân tập nhiều lần.

Giải thích: Nói hạ trung thượng trong đây là vì văn tuệ, tư tuệ, 
tu tuệ mỗi mỗi đều có 3 bậc. Lại có nghĩa khác là văn tuệ là hạ, tư tuệ 
là trung, tu tuệ là thượng. Nói văn tư tu huân tập nhiều lần là nơi văn 
v.v…tăng thượng tu hành, lấy hạ phẩm làm nhân được trung phẩm, 
trung phẩm làm nhân được thượng phẩm.

Luận nói: Chủng tử văn huân tập kia tùy hạ trung thượng đều 
là chủng tử của pháp thân. Vì là đối trị thức A-lê-da nên không thâu 
nhiếp trong thức A-lê-da. Vì được lưu xuất từ xuất thế thanh tịnh 
pháp giới, nên tuy ở thế gian mà là chủng tử của tâm xuất thế. Khi cái 
thể của tâm xuất thế chưa sinh, nhưng có khả năng hiện khởi đối trị 
phiền não, đối trị ác thú, đối trị tất cả ác nghiệp phá hoại, có thể tùy 
thuận được thân cận chư Phật Bồ-tát nên tuy là sở đắc của Bồ-tát mới 
tu hành ở thế gian đều nhiếp thuộc pháp thân, còn sở đắc của Thanh 
Văn Duyên Giác thì nhiếp thuộc giải thoát thân.

Giải thích: Đối trị hiện khởi phiền não, nghĩa là dục v.v… xuất 
sinh, vì nhân trừ diệt, nên do trừ diệt phiền não nên đối trị ác thú phải 
thụ hậu báo ác nghiệp đạo làm nhân phá hoại kia. Nói vắn tắt là quá 
khứ vị lai hiện tại đối trị tất cả ác nghiệp nên vào đời vị lai tự thân 
được thân cận thiện hữu . Nói mới tu hành nghĩa là nhiếp thuộc phàm 
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phu pháp thân là thể của chủng tử pháp thân, nhiếp thuộc giải thoát 
thân là thể của nhân giải thoát của các Thanh Văn. Bởi vì sao? Vì 
Thanh Văn chỉ được giải thoát thân, không được pháp thân.

Luận nói: Đây không phải thức A-lê-da, mà nhiếp thuộc pháp 
thân và giải thoát thân. Tùy theo hạ trung thượng mà tuần tự tăng 
dần. Cũng như vậy y chỉ của quả báo thức giảm dần, tức là chuyển 
y chỉ. Tất cả chuyển hết rồi thì chủng tử của Nhất thiết chủng tử quả 
báo thức này đều không, tức tất cả đều diệt. Lại nữa cái chẳng phải 
thức A-lê-da với thức A-lê-da sinh đồng chỗ như nước với sữa. Thế 
nào là tất cả đều diệt? Như con ngỗng uống sữa trong nước. Lại như 
thế gian lìa dục thì huân tập của bất tĩnh địa diệt, huân tập tĩnh địa 
tăng, tức chuyển y chỉ.

Giải thích: Như thức A-lê-da voái cái chẳng phải thức A-lê-da 
đồng sinh một chỗ, nhưng thức A-lê-da hết, thức chẳng phải A-lê-da 
còn, như con ngỗng uống sữa trong nước, sữa hết nhưng nước còn. 
Lại như thế gian lìa dục, ở trong một thức A-lê-da huân tập phiền 
não bất tĩnh địa diệt, huân tập thiện pháp tĩnh địa đầy đủ, y chỉ được 
chuyển. Huân tập xuất thế cũng vậy.

Chương 16: Thuận đạo lý

Luận nói: Như nói nhập Diệt tận định thức không lìa thân. Đây là 
nói quả báo thức không lìa thân. Bởi Diệt tận định không bị thức này đối 
trị nên sinh. Cũng không phải khi xuất định thức này sinh trở lại. Quả 
báo thức này đoạn dứt rồi không kết sinh khác thì không sinh trở lại.

Giải thích: Nói Diệt tận định thức không lìa thân, đây là thành 
tựu có thức A-lê-da. Do Thế Tôn nói thức không lìa thân là nếu lìa 
quả báo thức thì không thành các thức khác. Bởi vì sao? Vì Diệt tận 
định đối trị sinh khởi thức, nên sinh thấy định này vắng lặng. Nếu lại 
chấp bảo rằng khi xuất định thức sinh trở lại, do ý này nên gọi là thức 
không lìa thân. Nghĩa này không đúng. Bởi vì sao? Vì khi xuất định 
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rồi thức không sinh trở lại. Sự tiếp nối của quả báo thức đã đứt. Nếu 
khi lìa thì thác sinh mà không sinh trở lại.

Luận nói: Nếu người chấp vì có ý thức nên nói Diệt tận định 
có tâm thì cái tâm người ấy chấp là bất thành. Vì nghĩa không thành 
nghĩa của định, vì không thể có tướng của phan duyên, vì tương ưng 
với thiện căn là lỗi, vì không tương ưng với bất thiện và vô ký, vì 
tưởng và thụ cùng hiện hành là lỗi tức là có xúc, vì trong Tam-ma-đề 
có năng lực này, vì chỉ diệt tưởng là lỗi, vì tư duy tức cùng với tín 
v.v… các hiện căn đều khởi là lỗi, vì năng y không thể lìa sở y, vì có 
thứ dụ, vì không phải tất cả hành giả cũng không có.

Giải thích: Nếu có người chấp vì có ý thức nên nói Diệt tận 
định có tâm thì cái tâm người ấy chấp là bất thành. Vì nghĩa không 
thành nghĩa của định. Nếu muốn lìa bỏ như trước đã nói tự tướng 
của thức A-lê-da, ở trong sinh khởi thức tùy theo một thức trong 
Diệt tận định có cái tâm này thì nghĩa này không thành. Bởi vì sao? 
Vì nghĩa của định không thành. Chưa từng thấy tâm lìa tâm pháp, 
như bao nhiêu tâm pháp chưa từng lìa tâm. Nếu tưởng thụ không 
diệt, không được gọi là diệt. Vậy thì định này không thành định. 
Nếu như còn có thức A-lê-da thì không có lỗi này, vì trụ trong vắng 
lặng. Các tâm tâm pháp đối trị oán kia nên diệt định sinh. Vì thức 
A-lê-da không phân minh, không đối trị thức này nên sinh. Vì vậy 
định này không được có các tâm. Bởi vì sao? Vì tướng phan duyên 
là không thể được. Tâm và tâm pháp nếu tương tục không đứt ắt có 
tướng sở duyên. Diệt định nếu có tâm cũng phải không lìa tướng 
sở duyên. Cả hai trường hợp này đều không thể được, cho nên định 
này không có các tâm. Nếu lập có thức A-lê-da thì không có lỗi này. 
Thức này do nhiếp trì thân mà được tên. Lại nữa nếu trong Diệt định 
có các thức sinh, các thức ắt có các phần thiện v.v… nghĩa là thiện, 
bất thiện, vô ký. Tâm này không được là thiện. Nếu thiện thì phải 
tương ưng với thiện căn, như vậy là mâu thuẫn. Cũng chẳng phải tự 
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tính của thức là thiện vì lìa thiện căn tương ưng không được nghĩa 
là thiện. Cho nên nếu định tâm là thiện thì không chấp nhận nghĩa 
cùng các thiện căn như không tham v.v…tương ưng. Đây không thể 
chấp nhận tức không khác với thiện tâm mọi nơi khác, nên cũng 
không được là bất thiện và vô ký. Không tương ưng với bất thiện và 
vô ký nên khi lìa dục ở cõi Dục, tất cả bất thiện căn đã diệt không 
thành bất thiện, cũng chẳng phải vô ký vì định này là thiện. Cũng 
không thể cho tâm này là thiện vì cùng tưởng thụ cộng hành là lỗi. 
Nếu lìa thiện căn không được là thiện. Chỉ có thiện mới tương ưng 
với thiện căn. Nếu tương ưng với thiện căn ắt cùng với tưởng thụ 
tương ưng vì không có nhân nào khác. Sở trị hiện hành lại có năng 
trị, nghĩa này bất thành. Như dục v.v. hiện hành không thể có bất 
tịnh quán. Lại nữa trong định nếu lìa thức A-lê-da mà có các tâm 
khác thì có xúc sinh lỗi. Nay sẽ lấy việc trụ các định khác làm thí 
dụ. Chỉ có các thiện căn khi tương ưng định tâm sinh thì chắc chắn 
cùng với xúc. Nghĩa là nhân định sinh, dựa làm tướng. Nếu xúc lạc 
thụ, nếu xúc bất khổ bất lạc thụ, lấy xúc này làm duyên nên có sinh 
lạc thụ và bất khổ bất lạc thụ. Bởi vì sao? Vì xúc này có năng lực ở 
trong định cho nên thấy xúc này sinh trong các định khác, hai thụ 
có năng lực nên trong Diệt định cũng phải như vậy, vì không có 
nhân nào khác chướng ngại. Nếu vậy xúc duyên thụ thì nghĩa này 
không thành. Bởi vì sao? Vì chỉ diệt tưởng là lỗi, cho nên nếu nói 
có xúc duyên thụ, tu hành định này chỉ là diệt tưởng, đây là điều 
không thể chấp nhận, vì nói thụ tưởng đều diệt. Lại nữa không nên 
có xúc. Trong các thức khác nếu có xúc thì có tư duy tương ưng 
cộng hữu, tín v.v…các thiện căn cùng sinh là lỗi. Kinh nói: Nếu có 
thức cùng xúc tương ưng sinh thì có tư duy cùng sinh, vì vậy cho 
nên ở trong định thành nghĩa có tư duy hiện hành. Nếu có tư duy 
hiện hành tức là khởi tác thiện tâm. Dây chắc chắn phải cùng tín 
v.v…các thiện căn cùng sinh. Nghĩa này không thể chấp nhận. Nếu 
muốn lìa các lỗi như trước đã nói và lỗi mâu thuẫn với A-hàm nên 
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nói nhổ bỏ tâm pháp, không có tâm pháp, chỉ có tâm là đúng. Đây 
cũng không thành. Bởi vì sao? Vì từ sở y trừ bỏ năng y là không 
thể được. Tâm là sở y, tâm pháp là năng y. Tâm và tâm pháp năng 
y sở y này, từ sinh tử vô thủy đến nay hằng nương vào nhau chưa 
hề tách rời. Do sự dắt dẫn nhau như thế nên chắc chắn phải tương 
ưng cùng các thiện căn vô tham v.v… Nếu ông nói định và định 
phương tiện đều mâu thuẫn với chúng nên vô tham v.v… không 
sinh chỉ sinh thiện. Điều đó chưa hề thấy ở đâu nói đến. Bởi vì sao? 
Nếu pháp tương ưng sinh chắc chắn có quả tương ưng lưu xuất sinh 
ra. Cho nên nghĩa đó không thành. Lại nữa còn có bất thành nữa là 
như Thế Tôn nói: Thanh hành diệt cho đến ngôn ý hành diệt . Trong 
đó thân hành là hơi thở ra vào, ngữ ngôn hành là giác quán, ý hành 
là tư duy và tưởng. Như giác quán diệt thì ngôn ngữ không được 
sinh. Cũng như vậy ý hành diệt thì ý không được sinh. Nếu ông nói 
như thân hành diệt trụ ở trong định thì thân không được diệt. Cũng 
như vậy ý hành tuy diệt, ý vẫn tồn tại. Nghĩa này không đúng. Bởi 
vì sao? Vì có nhân duyên, lại có thân hành khác là nhân của thân 
được trụ. Như Thế Tôn nói: Do ăn uống mạng căn và thức cho nên 
tuy không có hơi thở ra vào thân cũng trụ được. Ý thì không như 
vậy, lại vì không có các ý hành khác duy trì, cho nên ở trong định 
kia không thể lấy ý thức làm chỗ trụ của tâm. Như Thế Tôn nói: 
Thức không lìa thân. Đây là nói quả báo thức. Bởi vì sao? Vì có 
chủng tử. Cho nên sau khi xuất định, sinh khởi thức từ đó mà sinh. 
Năng y sở y này mọi lúc đều sinh như thế, dù thêm dụng công cũng 
khôngn thể khiến tách rời nhau. Bởi vì sao? Vì có thí dụ. Điều này 
như trong thế gian từ khi sinh đến chết không tách rời nhau, mọi 
lúc cùng sinh, không thể nào đánh bạt năng y ra khỏi sở y. Ví như 
tứ đại và cái do tứ đại tạo ra. Tâm pháp cũng vậy, không có đạo lý 
nào khiến chúng tách rời nhau chỉ để riêng một tâm tồn tại. Nếu nói 
từ sở y nhổ bỏ năng y là không thể được. Chỉ dùng tưởng thụ là lỗi 
cho nên chỉ 2 pháp này không hiện hành chứ không phải pháp nào 
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khác. Đây cũng không thành. Bởi vì sao? Chẳng phải hiện hành tất 
cả mọi nơi, trong đây không có, cho nên kinh nói: Trong Diệt tận 
định thức không rời thân, điều này tức thành tựu nghĩa có thức A-lê-
da. Vì vậy Thế Tôn nói thức không rời thân. Nếu lìa quả báo thức 
thì không thành các thức khác. Bởi vì sao? Vì Diệt tận định đối trị 
sự sinh khởi của sinh khởi thức do đó mà vắng lặng. Nếu có người 
chấp từ định khởi rồi, thức trở lại từ thân sinh cho nên nói là không 
rời. Nói vậy cũng không thành. Bởi vì khi xuất định không có nghĩa 
thức sinh trở lại. Bởi vì báo thức kia nếu đoạn đứt sự liên tục lìa kết 
sinh thân sau, không có nghĩa sinh trở lại. Nếu chấp cho rằng lìa 
thức A-lê-da dùng ý thức nên nói trong Diệt tận định có tâm thì tâm 
kia không được là thiện, bất thiện, vô ký, đều là bất thành. Cho nên 
do định này là thiện nên không thể là bất thiện, cũng không được 
là oai nghi biến hóa khéo léo ra vô ký v.v… Nếu nói là quả báo vô 
ký tức là thức A-lê-da, vì là vô ký thứ 5. Nếu nói tâm này là thiện 
thì phải tương ưng với các thiện căn vô tham v.v… Lại nữa khi tâm 
này tồn tại, nhiễm ô ý đã diệt, chỉ trụ trong thiện, thiện tâm này tức 
có chỗ y chỉ và có sở duyên, ba việc hòa hợp làm sao không sinh 
xúc? Đã sinh xúc làm sao không sinh thụ v.v… Nếu vậy thì nghĩa 
Diệt tận định không thành vì trong đó tâm và tâm pháp không diệt. 
Nếu ông chấp nói rằng sức mạnh của thiện tâm dẫn sinh định này, 
đó là do sức thiện tâm phương tiện. Định này tuy thiện nhưng không 
cùng các thiện căn vo tham v.v… tương ưng. Nếu có năng lực hòa 
hợp, được gọi là hòa hợp. Cho nên định này tuy thiện nhưng không 
có năng lực đối với 3 sự hòa hợp. Đây không như vậy, như quả lưu 
xuất sinh do phương tiện tâm kia là thiện nên định này tương ưng 
với thiện căn.

Luận nói: Nếu lại chấp sắc tâm tuần tự sinh làm chủng tử các 
pháp, đây là phá cái lập luận như trước cũng bất thành. Ở cõi Vô 
sắc và trời Vô tưởng thoái đọa, từ Diệt tận định xuất định, nghĩa này 
không thành, tâm sau cùng của A-la-hán cũng không thành, chỉ trừ 
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nghĩa duyên tuần tự là thành mà thôi. Như vậy nếu lìa Nhất thiết 
chủng tử quả báo thức thì nhiễm ô hay thanh tịnh đều bất thành. Vì 
vậy như trước đã nói thành tựu tướng thức A-lê-da là có.

Giải thích: Nếu chấp cho rằng sắc tâm tương tục sinh ra các 
pháp, sát-na trước được coi là chủng tử làm nhân cho sát-na sau. 
Thức của sát-na ban đầu sinh thức của sát-na sau cũng vậy. Nếu từ 
cõi Vô sắc thoái, sắc kia đoạn dứt đã lâu làm sao được là chủng tử 
sinh lại nơi sắc? Nếu từ trời Vô tưởng thoái, và từ Diệt tận định xuất 
định, tâm này diệt đã lâu làm sao được coi là nhân cho tâm sau sinh? 
Nếu như vậy thì A-la-hán không có được vô dư Niết-bàn, vì nhân 
của sắc tâm không bao giờ hết. Cái sắc của sát-na trước nơi sắc của 
sát-na sau, cái thức của sát-na trước ở nơi thức của sát-na sau. Phải 
biết chỉ được là duyên tuần tự, không được là nhân duyên. Vì vậy 
cho nên việc thành tựu thức A-lê-da là có. Nếu trụ trong sinh khởi 
thức thì nghĩa chuyển y không thành. Nghĩa này nay sẽ dùng 3 bài 
kệ hiển thị như sau.

Luận nói: Ở đây có kệ như sau:

Trong thiện tâm Bồ-tát,
Thì lìa xa 5 thức.
Lại không có thức khác,
Chuyển y thành tâm nào.
Đối trị là chuyển y,
Chưa diệt nên bất thành.
Quả nhân không sai biệt,
Với diệt thành sai lầm.
Không chủng tử, không thể,
Cho đây là chuyển y,
Kia vì không có hai,
Nên chuyển y bất thành.



NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH LUẬN 279

Giải thích: Nói “Trong thiện tâm Bồ-tát” nghĩa là trong ý thức 
thiện, tức tương ưng đối trị xuất thế. “Thì lìa xa 5 thức “ nghĩa là lìa 
nhãn v.v… 5 thức. Nói “không có thức khác” nghĩa là lìa nhiễm ô ý 
thức và hữu lưu thiện thức. Vì lìa hữu lưu thiện thức nên nói là thiện 
tâm. “Lại nói không thức khác chuyển y thành tâm nào” nghĩa là 
trong thức A-lê-da, tất cả chủng tử nhiễm ô không có chủng tử nào 
làm như thế. Nếu nói đối trị sinh là chuyển y thì đối trị là chuyển y. 
Vì không diệt thì không thành cho nên phiền não diệt gọi là chuyển 
y. Chẳng phải đối trị tức là diệt. Bởi vì sao? Vì đối trị chỉ là nhân của 
diệt. Nếu vậy thì quả nhân không sai biệt. Kia diệt tức có sai lầm. 
Quả gọi là diệt, là Niết-bàn. Nhân gọi là đối trị, là đạo. Đối trị kia với 
diệt thì thành một thể. Lại khi đối trị sinh tức là Niết-bàn cho nên nếu 
ông lấy vô chủng tử, vô thể, cho đó là chuyển y thì trong sinh khởi 
thức không chủng tử và không thể, như thế là chuyển y. Kia không có 
hai cái không, nên chuyển y bất thành. Khi trụ trong Xuất thế định, 
các sinh khởi thức đều không có, cho nên không có vô chủng tử và 
không có vô thể, vì vậy không thành nghĩa chuyển y. Nếu có thức 
A-lê-da, các sinh khởi thức tuy không có, các chủng tử kia trụ trong 
thức A-lê-da tức có thể làm vô chủng tử và vô thể. Do chuyển y bất 
thành nên biết là có thức A-lê-da.

Chương 17: Sai biệt

Luận nói: Lại nữa sự sai biệt của thức A-lê-da này là thế nào? 
Nói đại lược có 3 hoặc có 4 thứ sai biệt. Trong đây 3 thứ là do 3 thứ 
sai biệt về huân tập: 1.Danh ngôn huân tập sai biệt, 2.Ngã kiến huân 
tập sai biệt, 3.Hữu phần huân tập sai biệt. Bốn thứ là: 1.Dẫn sinh 
sai biệt, 2.Quả báo sai biệt, 3.Duyên tướng sai biệt, 4.Tướng mạo 
sai biệt. Trong đây dẫn sinh sai biệt nghĩa là tân sinh huân tập. Nếu 
không có cái hành duyên thức này thì thủ duyên hữu không thành. 
Quả báo sai biệt là vì hành và hữu là duyên với các thú thành thục. 
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Nếu không có đây thì không có chủng tử. Hậu hữu các pháp sinh 
không thành. Duyên tướng sai biệt là ý sở thủ ngã tướng. Nếu không 
có đây thì ngã thủ ý niệm sở duyên không thành.

Giải thích: Như vậy là đã thành lập xong thức A-lê-da. Nay sẽ 
hiển thị các phẩm loại sai biệt của thức này. Ở đây trong 3 thứ huân 
tập sai biệt, danh ngôn huân tập là như nhãn danh huân tập trong quả 
báo thức là sinh nhân của nhãn kia. Sau khi quả báo nhãn căn sinh, 
do danh ngôn nhãn này nói là nhân nên sinh. Nhĩ v.v… tất cả danh 
ngôn sai biệt của các căn cũng vậy. Ngã kiến huân tập sai biệt nghĩa 
là do sức thân kiến trong nhiễm ô ý, lấy thức A-lê-da làm ngã, huân 
tập sinh rồi thì có sự phân biệt đây là ta kia là khác. Hữu phần huân 
tập nghĩa là do sức hành nghiệp thiện, bất thiện, bất động cho nên có 
thụ sinh khác nhau trong các thú. Nghĩa này sau ở phần nói về tướng 
sẽ nói rộng. Dẫn sinh sai biệt nghĩa là thu giữ các chủng loại sai biệt. 
Tân sinh huân tập nghĩa là khi mới khởi huân tập nếu không có thức 
A-lê-da này dẫn sinh sai biệt thì cái thức huân tập các hành sinh diệt, 
do thủ nhiếp trì nên sinh có hiện khởi. Cái hữu này không thành, 
năng hữu hậu sinh nên gọi đây là hữu. Cái hữu này tức là thiện, bất 
thiện do thủ huân tập nhiều lần. Quả báo hữu sai biệt nghĩa là do 
nhiếp tụ hành hữu làm duyên, thành thục trong các thú. Nếu không 
có dẫn nhiếp phần của thức A-lê-da này thì không có nhân, về sau 
trong hữu các pháp như nhãn v.v… các sắc căn sinh khởi bất thành. 
Đây tức là báo quả. Duyên tướng sai biệt tức là phần thức A-lê-da 
cùng với kia y chỉ nhiễm ô ý ngã kiến làm duyên tướng ngã thủ. Nếu 
không có duyên tướng này, thức A-lê-da cùng với ý của nhiễm ô ý 
dều lấy thân kiến làm nhân, ngã chấp này duyên cảnh bất thành. Đây 
tức là quả lưu xuất.

Luận nói: Trong đây, tướng mạo sai biệt nghĩa là thức này có 
tướng chung có tướng không chung, có tướng chủng tử không thụ 
sinh, có tướng chủng tử thụ sinh. Tướng chung là chủng tử khí thế 
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giới. Tướng không chung là các chủng tử nội nhập riêng biệt. Tướng 
chung này là chủng tử không thụ sinh. Nếu khi khởi đối trị thì tướng 
không chung chướng ngại diệt, cho nên tướng chung do tha phân biệt 
duy trì. Người tu quán trong đó thấy thanh tịnh. Trong tất cả các vật 
thấy lạc dục , thành tựu. Ở đây có kệ như sau:

Khó diệt và khó biết,
Đó là cộng tướng kết.
Người tu quán tâm khác,
Ở ngoài các đại tướng.
Người thanh tịnh không diệt,
Ở trong thấy thanh tịnh.
Chư Phật thấy thanh tịnh,
Thành cõi Phật nghiêm tịnh.

Lại có các kệ khác như sau:

Tùy các thứ dục lạc,
Các chỗ thấy thành tựu.
Người tu thấy một vật,
Tùy các thứ dục lạc.
Các chỗ thấy thành tựu,
Sở thủ chỉ có thức.

Tướng không chung này là có chủng tử thụ sinh. Những thứ 
này nếu không có khí thế giới và chúng sinh thế giới chuyển sinh thì 
sai biệt bất thành.

Giải thích: Tướng mạo sai biệt có nhiều thứ. Nói “Trong đây” 
là trong tướng chung và không chung, tướng chủng tử có thụ sinh, 
tướng chủng tử không thụ sinh. Thức A-lê-da này là cái thể của nhân 
cái khí thế giới chung cùng của tất cả chúng sinh, tức là chủng tử 
không thụ sinh. Thức A-lê-da của tướng không chung là cái thể của 
nhân các nhập như sắc v.v…của mỗi mỗi tự thân, tức là chủng tử 
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có thụ sinh. Nếu lìa các tướng loại như thế của thức A-lê-da thì cái 
nhân thụ dụng chung cùng của tất cả chúng sinh, tức khia thế giới bất 
thành. Cũng vậy nếu lìa cái đệ nhị A-lê-da thức thì chúng sinh thế 
giới bất thành, tức như cây khô không có tri giác.

Luận nói: Lại có tướng thô ác và tướng khinh an. Tướng thô ác 
là chủng tử phiền não và tiểu phiền não. Tướng khinh an là chủng tử 
hữu lưu thiện pháp. Nếu không có đây trong quả báo thân thì không 
thành sự sai biệt có kham năng hay không kham năng.

Giải thích: Tướng thô ác là thân không kham năng. Tướng 
khinh an là thân có kham năng.

Luận nói: Lại có tướng thụ dụng và tướng không thụ dụng. 
Tướng thụ dụng là chủng tử thiện bất thiện quả báo đã chín muồi. 
Tướng không thụ dụng là chủng tử huân tập của ngôn thuyết, là 
chủng tử sinh khởi hý luận từ vô thủy, nếu không có đây hằng tạo các 
nghiệp thiện ác, thì nghĩa được quả thụ dụng không thành. Và những 
ngôn thuyết mới huân tập sinh ra cũng không thành.

Giải thích: Tướng thụ dụng nếu lìa thức A-lê-da này, các nghiệp 
thiện ác thường huân tập đều không thành. Tướng không thụ dụng là 
chủng tử ngôn thuyết huân tập, như nói chủng tử các ngôn thuyết sai 
biệt huân tập sinh khởi hý luận từ vô thủy. Nghĩa là nhân thường lưu bố 
từ vô thủy đến nay. Nếu không có tướng không thụ dụng đây, thức A-lê-
da không có sinh khởi ngôn thuyết huân tập cũ mới gì cả. Bởi vì sao? 
Trong thế gian không có ngôn thuyết hiện tại nào lìa gốc mà có được.

Luận nói: Lại có tướng tương tự, nghĩa là như ảo hóa, sóng 
nắng, chiêm bao, đau mắt v.v…Nếu không có những tướng tương tự 
này của thức A-lê-da thì do chủng tử hư vọng phân biệt thành tướng 
điên đảo, nghĩa này sẽ không thành.

Giải thích: Tướng tương tự là như các sự ảo hóa làm nhân nên 
vọng thấy các hiện tượng. Như vậy các tướng tương tự của A-lê-da 
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là chủng tử hư vọng phân biệt nên có tướng điên đảo. Nếu không có 
thức A-lê-da đây thì các tướng điên đảo kia không thành.

Luận nói: Lại có tướng đủ và tướng không đủ. Người có đầy 
đủ các tướng trói buộc gọi là đủ tướng thế gian. Người lìa dục là 
tướng tổn giảm. Hữu học Thanh Văn và các Bồ-tát là nhổ bỏ tướng 
một phần. A-la-hán, Bích-chi-phật là nhổ bỏ hết phiền não chướng 
và Như Lai là ứng hợp với nhổ bỏ hết phiền não chướng và tri 
chướng. Nếu không có thức A-lê-da đây thì sự tuần tự diệt phiền 
não không thành.

Vì nhân duyên gì quả báo thiện ác chỉ là vô chướng vô ký? Vì 
quả báo này là vô chướng vô ký nên không trái chống với thiện ác. 
Nếu trái chống với thiên ác thì khi quả báo là thiện hay ác rồi không 
có đạo lý nào diệt được phiền não. Cho nên quả báo thức chỉ là vô 
chướng vô ký.

Giải thích: Vô chướng vô ký nghĩa là vô chướng là vô nhiễm, 
do vô nhiễm vô ký nên gọi là vô chướng vô ký. Chẳng phải như sinh 
cõi Sắc lấy phiền não bất thiện làm vô ký. Quả báo này nếu là thiện 
hay bất thiện thì không diệt được phiền não. Bởi vì sao? Vì nếu là 
thiện thì sẽ sinh thiện, nếu là bất thiện sẽ sinh bất thiện. Như vậy có 
nghĩa là sinh tử không bao giờ hết. Sinh tử tức là phiền não và hữu 
lưu thiện v.v… Đến đây là đã giải thích xong về nghĩa của y chỉ.
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NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH LUẬN
QUYỂN 4

Phải biết thắng tướng thắng ngữ 2 - 1
Chương 1: Tướng

Luận nói: Đã nói về y chỉ rồi. Vậy thấy tướng như thế nào? Đây 
lược nói có 3 thứ là tướng y tha, tướng phân biệt và tướng thành tựu. 
Trong đây cái gì là tướng y tha? Thức A-lê-da là chủng tử hư vọng 
phân biệt nhiếp thu các thức. 

Các thức là những gì? Là thân thức, thân giả thức, thụ giả thức, 
ứng thụ thức, chính thụ thức, thế thức, số thức, xứ thức, ngôn thuyết 
thức, tự tha sai biệt thức, thiện ác hai đường sinh tử thức. Trong đây 
thân thức, thân giả thức, thụ giả thức, ứng thụ thức, chính thụ thức, 
thế thức, số thức, xứ thức, ngôn thuyết thức, các thức này từ chủng tử 
ngôn thuyết huân tập sinh. Tự tha sai biệt thức từ chủng tử ngã kiến 
huân tập sinh. Thiện ác hai đường sinh tử thức từ chủng tử hữu phần 
huân tập sinh. Các thức này thâu nhiếp tất cả giới thú và phiền não 
v.v…dựa vào tha tướng hư vọng phân biệt nên được hiển hiện. Các 
thức này thâu nhiếp mọi hư vọng phân biệt, chỉ là thức lượng, không 
có, không thật, hiển hiện do nương tựa. Đó là tướng y tha.

Giải thích: Nay giải thích về tướng y tha. Nói sơ lược tức là 
nói tóm tắt. Nói “thâu nhiếp các hư vọng phân biệt” vì hư vọng phân 
biệt là thể tính. Trong đây thân thức là nhãn v.v… 5 giới. Thân giả 
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thức là nhiễm ô ý. Thụ giả thức là ý giới. Ứng thụ thức là sắc v.v… 6 
ngoại giới. Chính thụ thức là 6 thức giới. Thế thức là sinh tử tiếp nối 
không đứt. Số thức là tính toán. Xứ thức là khí thế giới ngôn thuyết. 
Nói thức, nghĩa là thấy, nghe, hay, biết 4 thứ ngôn thuyết. Chín thức 
này đều có y chỉ, thấy nghe v.v…các danh ngôn huân tập sai biệt làm 
nhân. Tự tha sai biệt thức là y chỉ vào sai biệt của thân, lấy ngã kiến 
huân tập làm nhân. Thiện ác hai đường sinh tử thức là vô lượng nẻo 
đường sinh tử, từ chủng tử hữu phần huân tập sinh. Các thức này là 
nói tiếp các thức đã nói trước. Thâu nhiếp phiền não tất cả giới thú 
nghĩa là các phiền não trong tam giới ngũ thú. Thâu nhiếp là thể tính 
của thức kia. Nói “tướng y tha” nghĩa là dựa vào cái khác làm thể. 
Trong đây hư vọng phân biệt thâu nhiếp là thể tính của kia. Nói “ 
không có, không thật do y chỉ hiển hiện” là nhân hiển hiện cái không 
có, không thật. Trong đây không có là vì không thật thể. Như ngã, 
trần là không thật. Trong cái không có mà chấp lấy, ví như ngã, tức là 
không có mà có tướng ngã hiển hiện. Sự y chỉ đây gọi là hiển hiện y 
chỉ. Nói y chỉ là nhân nơi nghĩa, cho nên tức là tướng y tha.

Luận nói: Trong đây cái gì là tướng phân biệt? Là cái nghĩa 
hiển hiện trong cái chỉ có thức lượng mà không có nghĩa.

Giải thích: Trong tướng phân biệt nói không có nghĩa, tức là 
ví như không có thật ngã. Đây chỉ có thức lượng nghĩa là trong cái 
không có nghĩa, mà hiển hiện ra. Ví như ngã, chỉ là một cái gì tương 
tự hiển hiện mà thôi. Nghĩa hiển hiện là tướng sở thủ hiển hiện. Ví 
như vô ngã mà tướng ngã hiển hiện.

Luận nói: Trong đây cái gì là tướng thành tựu? Tức trong tướng 
y tha, nghĩa tướng của nó rốt ráo là không có.

Giải thích: Tướng thành tựu là đây không có, không có thật 
nghĩa. Trong nhân hiển hiện, nó không hiển hiện thật nghĩa vì nó 
không có. Như ngã tướng, tương tự như thật mà không có, nhưng vô 
ngã là có.
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Luận nói: Trong đây, thân thức, thân giả thức, thụ giả thức, phải 
biết là nhãn v.v… 6 nội giới. Ứng thụ thức, phải biết là sắc v.v…6 
ngoại giới. Chính thụ thức là nhãn v.v… 6 thức giới. Còn các thức 
khác là sai biệt của các thức này. Phải biết những thức này chỉ là duy 
lượng, vì không có nghĩa. Trong đây lấy gì làm ví dụ? Lấy thí dụ 
chiêm bao v.v…để hiển thị. Ví như trong chiêm bao, lìa nghĩa chỉ 
còn có thức. các thứ sắc thanh hương vị xúc nhà cửa núi non v.v…
nghĩa tương tự như tướng hiển hiện nhưng trong đó không có thật 
nghĩa. Do thí dụ đó nên biết rằng tất cả mọi nơi duy chỉ có thức, lấy 
thức làm đầu. Lại có những thí dụ khác như ảo hóa, con nai khát 
nước, đau mắt v.v…Phải biết cũng như chiêm bao, khi thức dậy, mọi 
thứ chỉ có thức. 

Nói như chiêm bao tất cả chỉ có thức, vậy vì sao khi thức dậy 
không chuyển được như thế? Người có trí giác chân thật cũng chuyển 
như vậy. Như chính khi chiêm bao sự hiểu biết này không sinh. Khi 
tỉnh dậy trí biết này mới sinh. Cũng như vậy, chưa được trí giác chân 
thật thì trí này không sinh. Nếu được trí giác chân thật thì trí này liền 
sinh. Nếu chưa có trí giác chân thật làm sao đối với duy thức có thể 
khởi so sánh biết được? Do A-hàm và đạo lý mà biết được. A-hàm 
như là trong Kinh Thập Địa Thế Tôn nói 3 cõi chỉ có tâm. Lại nữa 
trong Kinh Giải Tiết, Thế Tôn nói như sau:

Bấy giờ Bồ-tát Di-lặc hỏi Thế Tôn rằng: Những cảnh tượng 
được thấy trong Tam-muội với tâm trong định có thể nói là khác 
nhau hay không khác nhau? Thế Tôn bảo Di-lặc là không khác. 

Bởi vì sao? Định tâm duyên, duy thức hiển. Ta nói là thức. 

Thế Tôn! Nếu cảnh tượng trong Tam-muội không khác tâm 
trong định thì làm sao tâm ấy lại chấp thủ tâm ấy?

Di-lặc! Không có một pháp nào là năng thủ pháp khác, nhưng 
tâm kia sinh như vậy tức cũng hiển hiện như vậy. Ví như nhân cái 
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mặt của mình mà trông thấy ảnh rồi nói ta thấy ảnh. Tức là cái ảnh 
trông thấy đó khác với cái mặt của mình. Tâm kia sinh khởi cũng như 
vậy. Tức ở nơi ngay tâm kia nói là có vật khác có thể thấy. Do A-hàm 
và đạo lý này mà được thấy rõ.

Giải thích: Nói “đây chỉ có thức” là như Kinh Thập Địa và Kinh 
Giải Tiết đã nói. Phan duyên này do duy thức hiển hiện nên ta nói 
duy thức là do phan duyên duy thức hiển hiện. Đây là có nghĩa gì? 
Là để hiển thị duy thức thức tách rời nghĩa. Do đó thức thâu nhiếp. 
Phật nói: Ta nói là thức hiển hiện, cảnhngiới Tam-muội kia là thức. 
Nhưng sinh khởi như vậy là do tướng loại kia sinh. Nói “ở trong lấy 
làm nghĩa riêng”, “ở trong” tức là ở trong cảnhn giới Tam-muội. Nói 
“lấy làm nghĩa riêng” là ảnh tượng của thức kia gọi là vật riêng khác 
bị chấp thủ là thể.

Luận nói: Như vậy trong trường hợp tĩnh tâm, nếu thấy ảnh 
tượng màu xanh, tức thấy tự tâm, không có nghĩa riêng có vật màu 
xanh. Do đạo lý này, Bồ-tát trong tất cả thức, phải so sánh mà biết 
rằng đó chỉ là thức lượng. Lại nữa cái xanh thấy đó không phải do 
thức nhớ ra, vì cảnh giới thấy đây đang hiện hữu trước mắt. Cho nên 
cái thức nghĩ nhớ những gì đã nghe và suy nghĩ cũng chỉ là phan 
duyên cảnh của quá khứ nên cũng là duy thức. Do sự so sánh suy 
lường này, tuy chưa được gọi là trí giác chân như nhưng cũng có thể 
so sánh mà biết được lý duy thức.

Giải thích: Cảnh giới Tam-muội này, những ảnh tượng màu 
xanh v.v… cũng không phải thức nghĩ nhớ. Bởi vì sao? Vì không 
phải như trước đã thấy, mà ngay ở nơi đó nghĩ biết như vậy vì nó hiện 
tiền. Thức nghĩ nhớ thì mù mờ, còn đây thì hiện tiền thấy một cách rõ 
ràng. Nếu nói nghe và suy nghĩ huân tập nhiều lần thì tuy nó là quá 
khứ nhưng sau khi nghĩ nhó, nó sinh ra như xưa. Nói “đây cũng như 
vậy” tức là cái nghe và suy nghĩ đã thuộc về quá khứ, nay không có, 
trong cái không có đó nếu sinh trở lại thì đây là thức tương tự như kia 
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mà sinh, chứ không phải đó là cái nghe và suy nghĩ đã diệt trong quá 
khứ. Cho nên nghĩa này cho thấy việc thành duy thức trần là không 
thể có được.

Luận nói: Như trước đã nói các thứ thức, ví như chiêm bao 
v.v… trong đó thức thể của nhãn thức v.v… là duy thức, thức thể của 
nhãn căn v.v… là sắc thì đạo lý duy thức làm sao có thể thấy chúng 
như A-hàm và đạo lý đã nói ở trước? Nếu chúng là thức thể vì sao 
hiển hiện tựa như sắc? Vì là một loại trụ vững liên tục chuyển. Các 
phiền não điên đảo trụ giữ cho nên nếu khác đây thì trong vô nghĩa 
không thành nghĩa điên đảo. Nếu không có các phiền não chướng 
trí chướng này nhiễm thì không thành. Cái này không thì thanh tịnh 
cũng không thành. Cho nên nhãn v.v… được sinh khởi như vậy. Ở 
đây có bài kệ rằng:

Loạn nhân và loạn thể,
Là sắc thức thể và
Chẳng phải sắc thức thể,
Trước không sau cũng không.

Giải thích: Thức thể của nhãn thức v.v… chẳng phải sắc nên 
mới thành duy thức. Thức thể của nhãn căn v.v… là sắc vì sao thành 
duy thức? Điều này như trước trong A-hàm và đạo lý đã nói rõ. Nói 
“một loại trụ vững liên tục chuyển” nghĩa là một loại là vì tương 
tự, trụ vững là trụ lại qua nhiều thời gian. Do phiền não chướng 
trí chướng các điên đảo phiền não làm nhân, cho nên trụ giữ tức là 
nhân. Nếu lìa các sinh khởi như vậy thì không phải nghĩa là nghĩa 
tâm điên đảo. Nếu không có phiền não chướng này nhiễm và trí 
chướng này nhiễm thì không có. Nghĩa này lấy bài kệ hiển thị. Nói 
“Loạn nhân và loạn thể” là thể của sắc thức và thể của phi sắc thức. 
Nếu theo thứ tự đó thì thể của sắc thức là loạn nhân, phi sắc thức là 
loạn thể. Thể của nhân là sắc thức nếu không thì thể của quả là phi 
sắc thức cũng không,
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Chương 2: Sai biệt

Luận nói: Vì sao thân thức, thân giả thức, thụ giả thức, ứng thụ 
thức, chính thụ thức đều hòa hợp cùng sinh trong tất cả loài có thân? 
Là để có đầy đủ sự thụ dụng của đời sống. 

Vì sao thế thức v.v… các thức như trước nói có các thứ thức 
sinh? Vì từ vô thủy sinh tử lưu chuyển không dứt, vì có vô lượng cõi 
chúng sinh, vì thế giới vô lượng, vì ngôn ngữ và việc làm vô lượng, 
vì tiếp nhận và thụ dụng vô lượng sai biệt, vì thụ dụng của nghiệp ái 
phi ái vô lượng sai biệt, vì thụ vô lượng sinh già chết sai biệt. 

Vì sao lập các thức này thành duy thức? Lược nói có 3 tướng: 
Một là duy lượng, vì vô sở hữu. Hai là duy nhị, nghĩa là chỉ có 2 là 
tướng phần của thức và kiến phần của thức. Ba là duy chủng chủng, 
nghĩa là nhiều tướng sinh khởi khác nhau. Các thức này không có 
nghĩa cho nên gọi là duy lượng. Nhãn v.v… các thức có tướng và 
kiến. Lấy sắc v.v…làm tướng, lấy các thức kia làm kiến, cho đến 
thân thức làm kiến. Ý thức thì lấy nhãn v.v…tất cả thức thể cho đến 
pháp thức làm tướng, lấy thức của ý thức làm kiến, vì ý thức có khả 
năng phân biệt vả lại tựa như tất cả thức sinh khởi. Ở đây có bài kệ 
như sau:

Duy lượng, nhị, chủng chủng,
Người tu quán ngộ nhập.
Khi ngộ nhập duy tâm,
Tâm đó cũng lìa diệt.

Giải thích: Thế nào là đầy đủ thụ dụng của thân phần? Tức 
chỉ thân thức, thân giả thức, thụ giả thức v.v… 5 thức. Nói “nên 
biết tất cả có thân” nghĩa là nhất thời đều có, nói “cộng hữu” nhất 
thời cùng sinh. Nói “làm rõ” tức là vì thể của nhân nên thành lập 
nghĩa của 3 thứ duy thức, như trong chính văn trường hàng và kệ 
này đã hiển thị. Trong trường hàng nói duy lượng, nghĩa là chỉ là 
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thức lượng, cho nên tất cả các thức đều chỉ là thức lượng. Bởi vì 
sao? Bởi nghĩa của thức là vô sở hữu, chỉ có 2 thành lập ra có tướng 
và kiến. Cho nên một thức này một phần thành tướng, phần thứ hai 
thành kiến. Đây là nhãn thức v.v…chia làm hai phần. Nói “thành 
lập các thứ khác nhau” nghĩa là vốn là một thức này tùy theo hiện 
khởi mà một phần sinh ra nhiều tướng khác nhau, phần thứ hai làm 
năng thủ. Nếu ý thức sở thủ thì kia nhãn thức v.v…cho đến pháp 
thức là tướng, ý thức này là kiến. Nói “ các thứ” nghĩa là chỉ ý thức 
làm việc ấy, vì bất định. Còn các thức khác có cảnh giới nhất định. 
Lại nữa vì là không phân biệt, cho nên nếu là năng phân biệt thì gọi 
là kiến. Do đạo lý ấy mà thành duy thức. Kệ nói “nhập duy lượng” 
là vì không có nghĩa, “nhập duy nhị” là vì thức có tướng và kiến, 
“nhập chủng chủng” là do thức sinh các thứ tướng mạo. Nói “Người 
tu quán ngộ nhập” nghĩa là người tu hành tương ưng. Vì sao khi ngộ 
nhập duy tâm, tâm này cũng lìa diệt? Là vì do chính khi ngộ nhập 
duy tâm thì nghĩa không có, thức cũng không có. Nghĩa đã không 
có sở thủ thì làm gì có được tâm năng thủ. Nói “duy nhị và chủng 
chủng” nghĩa là chỉ nói nhập nhân duyên duy lượng, các nghĩa khác 
như trước đã nói.

Luận nói: Có một số luận sư nói chỉ một ý thức này tùy theo nơi 
y chỉ sinh mà có được tên ấy, như tư nghiệp của ý được tên là thân 
nghiệp, khẩu nghiệp. Ý thức này ở tts cr nơi y chỉ sinh các thứ tướng 
mạo. Tựa như 2 mà sinh chỉ tựa như nghĩa. Tựa như phân biệt nên tất 
cả nơicũng tựa như xúc mà sinh. Trong cõi Sắc ý thức y chỉ thân nên 
như các sắc căn khác y chỉ thân vậy.

Giải thích: Có các Bồ-tát muốn khiến chỉ có một ý thức tuần tự 
sinh khởi. Nay sẽ làm rõ điều này. Ví như tư nghiệp của ý mà được 
tên là thân nghiệp khẩu nghiệp, nghĩa là như tư nghiệp của ý từ nơi 
thân sinh ra gọi là thân nghiệp, từ miệng sinh ra gọi là khẩu nghiệp. 
Ý nghiệp cũng vậy. Như vậy một ý thức nếu y chỉ nơi mắt sinh thì 
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được tên là nhãn thức. Cũng như vậy cho đến y chỉ thân sinh được 
tên thân thức. Trong đây lìa ý thức ra ngoài không có thức nào khác, 
chỉ trừ thức A-lê-da. Nếu ông nói nhãn v.v… các căn không phân 
biệt, nếu ý thức y chỉ đó sinh cũng phải không phân biệt, như nhiễm 
ô ý y chỉ nhiễm ô nên sinh khởi cũng nhiễm ô. Đây cũng phải như 
vậy nghĩa là như luận nói ở tất cả mọi nơi y chỉ sinh các thứ tướng 
mạo tựa như hai mà sinh, chỉ là nghĩa tương tự cho nên tương tự phân 
biệt, vì vậy mà chẳng ngại gì. Trong đây tất cả chỗ y chỉ là y chỉ các 
nơi như mắt v.v… Các thứ tướng mạo tương tự như hai mà sinh là 
chỉ là nghĩa tương tự nên phân biệt tương tự. Do 2 câu này nên có 
thể hiểu được. Hai câu này nói tức là một thức có một phần tương 
tự duy nghĩa mà sinh, còn phần thứ hai là ở trong nghĩa tương tự, 
phan biệt tương tự mà sinh, cho nên nói như trước không có lỗi. Lại 
nữa tất cả mọi nơi cũng tương tự xúc mà sinh nghĩa là ở nơi sắc xứ, 
tâm tại trong định, 5 thức không khởi hiện hành, trong sắc thân có 
nội thụ sịnh. Nói “như các sắc căn khác y chỉ nơi thân” nghĩa là như 
nhãn căn v.v…y chỉ nơi thân. Các căn này do y chỉ nơi thân nên ngay 
nơi tự thân có khả năng làm tổn ích. Ý thức cũng vậy, y chỉ thân nên 
khiến thân tổn ích. Nên biết rằng lại còn nghĩa khác như thân căn y 
chỉ nơi thân, nếu có ngoại duyên đến xúc, tức ngay trong thân căn 
tương tự xúc sinh. Khi tương tự xúc này sinh liền tự y chỉ trong thân 
làm tổn ích. Ý thức cũng vậy, vì y chỉ thân nên khi tương tự xúc sinh 
tức ngay nơi thân làm tổn ích.

Luận nói: Ở đây có bài kệ như sau:

Đi xa đi một mình,
Không thân ở hang trống.
Điều phục tâm khó phục ,
Ta nói là Phạm hạnh.

Giải thích: Các Bồ-tát thành tựu kia đã nói, nên dẫn kệ trong 
A-hàm. Nói đi xa tức là phan duyên tất cả cảnh giới. Đi một mình là 



292 LUẬN TẠNG PHẬT GIÁO TUỆ QUANG - TẬP 31 

không có người thứ hai. Không thân là lìa sắc thân. Ở hang trống là 
ẩn trong hang trống rỗng của sắc thân. Có thể điều phục là tác dụng 
tự tại. Khó điều phúc là chỉ các xấu ác.

Luận nói: Như kinh nói những cảnh giới 5 căn đi đến ý thức đều 
có thể thụ dụng, vì ý thức là chỗ dựa của chúng.

Giải thích: Lại A-hàm có nói các cảnh giới mà 5 căn này đi 
đến ý thức đều có thể thụ dụng. Nghĩa là nơi căn đi đến là cảnh giới. 
Ý thức này có thể phân biệt tất cả pháp, nên mỗi mỗi cảnh giới đều 
thụ dụng nên nói là có thể thụ dụng. Các căn y chỉ nơi ý thức là vì ý 
thức là thể của nhân của các căn kia khi sinh. Bởi vì sao? Vì nếu ý có 
duyên khác thì nhãn v.v… không sinh.

Luận nói: Lại như kinh nói trong 12 nhập, 6 thức thân là ý nhập.

Giải thích: Lại có A-hàm nói 6 thức thân gọi là ý, vì không có 
tên thức nào khác. Phật nói 6 thức thân gọi là ý nhập. Cho nên được 
biết chỉ độc có ý mà thôi.

Luận nói: Nếu có an lập thức thể là nghĩa của thức A-lê-da, 
thức thể ở trong đó, thì tất cả thức thể thành lập là tướng, thức thể, 
thức thể của ý thức và các y chỉ là kiến. Nên biết rằng chúng là thức 
thể của tướng mạo, là nhân sinh kiến kia. Nghĩa tương tự hiển hiện 
là y chỉ sinh kiến kia.

Giải thích: Cũng thành lập thức A-lê-da là tướng kiến 2 thức. 
Ý thức và y chỉ là kiến phần của thức A-lê-da. Các thức thể của nhãn 
v.v… và tất cả pháp là tướng phần. Những thứ này là thức thể của 
A-lê-da cho nên chúng là thức thể của tướng mạo nghĩa là thể của 
nhân sinh thức của nhãn v.v…thành chỗ phan duyên cho kia. Nói “là 
nhân sinh kiến cho kia” là khởi kiến nơi kia gọi là kiến của kia. Vì 
hiển hiện nghĩa sở kiến của kia nên có thể làm nhân cho kiến của ý 
thức tương tục trụ không gián đoạn, cho nên nói là có khả năng làm 
y chỉ cho sinh ra kiến.
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Luận nói: Đã thành lập các thức thể như vậy là duy thức, các 
nghĩa đã rõ ràng có thể thấy.

Làm sao biết được là phi hữu? 

Như Thế Tôn nói Bồ-tát đầy đủ 4 pháp được tùy thuận nhập 
tất cả thức thể vô nghĩa. Một là thức tướng biết khác nhau. Như ngạ 
quỷ, súc sinh, người, trời, đồng một vật nhưng do thức thể thấy khác 
nhau. Hai là biết không có cảnh giới, do thức sinh như phan duyên 
quá khứ, vị lai và hình ảnh trong mộng. Ba là biết lìa dụng công mà 
được không điên đảo. Như phan duyên nghĩa trong nghĩa thật hữu. 
Thức thì không điên đảo do không dụng công mà được trí chân thật. 
Bốn là trí tùy thuận 3 tuệ. Như các Bồ-tát và người đắc định, được 
tâm tự tại cho nên tùy ý muốn mà nghĩa kia hiển hiện. Như có người 
tu quán đắc Xa-ma-tha, khi tu pháp quán chỉ dùng ý niệm, nghĩa liền 
hiển hiện. Lại được trí vô phân biệt, khi trụ vô phân biệt tất cả nghĩ 
không hiển hiện. Các nghĩa do tùy thuận 3 tuệ và nhân duyên trước 
cho nên nghĩa vô sở hữu liền được thành tựu. Trong nghĩa này phải 
nói 6 kệ. Sau sẽ nói trong phần Tăng thượng tuệ học thắng tướng. 
Nghĩa là ngạ quỷ, súc sinh, người v.v…

Giải thích: Một là thức tướng biết khác nhau nghĩa là những sự 
khác nhau đó là do thức duyên nghĩa gọi là tướng và biết trong cái 
tướng đó. Biết không cảnh giới, do thức sinh, nghĩa là thấy không có 
cảnh phan duyên mà là do thức sinh, như quá khứ v.v…Biết lìa dụng 
công mà được không điên đảo nghĩa là nếu như nghĩa được hiển hiện 
liền có như vậy thì không cần phải khởi đối trị mà được không điên 
đảo, hiểu biết như vậy. Tùy thuận 3 trí nghĩa là trí này biết các nghĩa 
đều tùy thuận 3 nghĩa. Và người được định nghĩa là Thanh Văn, 
Bích-chi-phật v.v… Được tâm tự tại nghĩa là đã được tùy tâm làm, 
tùy tâm thích muốn. Nghĩa kia hiển hiện tức như là nếu muốn cõi đất 
biến thành nước hay lửa thì liền thành như ý nghĩ. Được Xa-ma-tha 
nghĩa là đã được Tam-ma-đề. Người tu pháp quán là người tu hành 
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quan sát trong các Tu-đa-la. Chỉ dùng ý nghĩ thì nghĩa hiển hiện, 
nghĩa là trong một nghĩa,tùy theo các thứ tác ý thì có các tướng hiển 
hiện. Đã được trí vô phân biệt nghĩa là nếu như nghĩa được hiển hiện 
là có thì không được trí vô phân biệt. Vì trí này là thật có nên phải 
biết nghĩa nó quyết định là phi hữu.

Chương 3: Phân biệt

Luận nói: Nếu chỉ có nghĩa thức hiển hiện sở y chỉ gọi là tính 
y tha thì vì sao, nhân duyên gì gọi là y tha? Từ tự huân tập chủng tử 
sinh nên là y tha. Y tha là duyên sinh rồi, không có công năng, qua 
một sát-na tự trụ nên gọi y tha.

Giải thích: Nếu chỉ có nghĩa của thức hiển hiện y chỉ nghĩa là 
lìa nghĩa, chỉ có thức thể là nghĩa, nhân của hiển hiện là ngay nơi 
thức thể là y tha. 

Nếu tự nhiếp lấy sao gọi là y tha, nhân duyên gì gọi là y tha? Vì 
nhân của chính nó sinh ra, sinh ra rồi không có năng lực mà trụ được, 
tức nơi sự tự nhiếp lấy này gọi nó là cái khác, cho nên gọi là y tha.

Luận nói: Nếu tính phân biệt dựa vào cái khác, không thật có 
mà nghĩa hiển hiện, làm sao thành phân biệt? Vì sao nói là phân biệt? 
Vì nó là nhân sinh ra ý thức phân biệt điên đảo đối với vô lượng 
tướng mạo, cho nên thành phân biệt. Không có tự tướng, chỉ thấy 
phân biệt nên gọi phân biệt.

Giải thích: Dựa vào cái khác nghĩa là y chỉ vào tính y tha của 
duy thức. Không thật có là không có tự thể. Nghĩa hiển hiện là có 
nghĩa có thể thấy. Nhân duyên gì gọi là phân biệt? Câu này sau sẽ 
tuần tự nói đến. Nói vô lượng tướng nghĩa là tướng của tất cả cảnh 
giới. Ý thức phân biệt, tức ý thức là phân biệt. Nhân sinh điên đảo là 
nhân phan duyên khi ý thức vọng khởi điên đảo. Không có tự tướng 
là không có thể. Chỉ thấy phân biệt là chỉ thấy loạn thức.
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Luận nói: Nếu tính thành tựu, tính phân biệt rốt cuộc là tướng 
vô sở hữu thì thành tựu là thành tựu như thế nào? Vì nhân duyên gì 
nói là thành tựu? Thể không thay đổi nên được thành tựu. Cảnh giới 
thanh tịnh nên vượt trội hơn tất cả trong các thiện pháp. Do nghĩa tối 
thắng đó nên nói là thành tựu.

Giải thích: Kia rốt cuộc là tướng vô sở hữu, nghĩa là vì tính của 
phân biệt là lấy vô sở hữu làm tính. Nói vì sao và nhân duyên gì thì 
như đã nói trong tính y tha ở trước. Thể không thay đổi nghĩa là không 
hư dối, như thành thật. Nói do cảnh giới này thanh tịnh nên vượt trội 
trong tất cả thiện pháp, tức là cái thể của cảnh giới thanh tịnh này là 
vượt trội nên gọi là thành tựu. Như cái áo đã hoàn thành xong.

Luận nói: Lại nữa có năng phân biệt, có sở phân biệt. Vậy trong 
tính có phân biệt, cái gì là năng phân biệt, cái gì là sở phân biệt, cái 
gì là tính phân biệt? Ý thức là năng phân biệt. Vì phân biệt nên ý 
thức này từ chủng tử danh ngôn huân tập, chủng tử tất cả thức thể 
danh ngôn huân tập mà sinh ra có vô lượng chủng tử phân biệt, phân 
biệt tất cả mọi nơi, vì có khả năng phân biệt như vậy nên gọi là năng 
phân biệt. Lại nữa tính y tha là sở phân biệt. Lại nữa do nhân duyên 
này khiến tính y tha thành sở phân biệt. Đó là tính phân biệt do nhân 
duyên này cho nên khiến tính y tha hiển hiện nghĩa tương tự như 
nghĩa. Lại nữa thế nào là phân biệt năng phân biệt? Phan duyên cái 
gì, thủ tướng mạo gì? Thế nào là chấp trước? Phát ngôn như thế nào? 
Làm sao lưu bố, làm sao tăng ích? Phan duyên nơi danh nên thủ lấy 
tính y tha làm tướng, chấp trước nơi kiến, nhân giác quán phát ngôn, 
kiến v.v…4 thứ lưu bố làm lưu bố, thật trong vô nghĩa có nghĩa tăng 
ích. Hãy phân biệt như vậy.

Giải thích: Thế nào là phân biệt? Ý thức là phân biệt. Tính y tha 
là sở phân biệt. Do nhân duyên này khiến thành phân biệt. Để hiển 
thị điều này nên luận nói phan duyên nơi danh v.v… Thủ tính y tha 
làm tướng tức là thủ lấy danh tự như nhãn v.v… trong tính y tha làm 
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tướng. Bởi vì sao? Chấp thủ tướng kia rồi sinh khởi phân biệt. Kiến 
là chấp trước, nghĩa là cái tướng chấp thủ kia, quyết định cho là như 
vậy. Giác quán khởi phát ngôn, nghĩa là như chỗ chấp trước, dùng 
giác quán làm nhân mà nói ra. Kiến v.v…4 thứ ngôn thuyết, nói ngôn 
thuyết là những điều nói ra. Kiến, văn, giác, tri, tức thấy nghe hay 
biết 4 thứ lưu bố. Cộng tướng lưu bố thật không có nghĩa, bởi nếu có 
nghĩa tức là tăng ích. Điều này có nghĩa là cái được lưu bố thật không 
có nghĩa mà chấp thủ cho là có nghĩa.

Luận nói: Lại nữa vì sao 3 tính này thể của chúng là khác nhau 
hay không khác nhau? Nên nói chẳng phải khác, chẳng phải không 
khác. Tính y tha này do đạo lý khác thành y tha. Do đạo lý khác tức 
đây thành phân biệt. Do đạo lý khác tức đây thành thành tựu. 

Vì đạo lý khác nào đây thành y tha? Y tha huân tập chủng tử 
sinh nên thành y tha. Vì đạo lý khác nào đây thành phân biệt? Cùng 
với tướng phân biệt làm nhân duyên nên đây thành phân biệt. Vì đạo 
lý khác nào đây thành thành tựu? Như sở phân biệt rốt cuộc không 
có như vậy. Vì đạo lý khác nào nơi một thức thể là tướng mạo của 
tất cả các thứ thức thể? Thức thể của thức A-lê-da là các thứ tướng 
mạo của các sinh khởi thức. Phải biết là vì nó duyên tướng sinh khởi.

Giải thích: Với phân biệt là tướng nhân duyên, nghĩa là ý thức 
là năng phân biệt. Vì năng phân biệt này thủ lấy thể của cảnh giới 
mà sinh, cho nên nó tức là phân biệt. Ý thức này phân biệt tướng kia 
chấp thủ là thể của cảnh giới sở phân biệt. Vì nghĩa đó nên tính y tha 
thành tính phân biệt. Như phân biệt ý thức chính phân biệt, khi sở 
phân biệt thì phân biệt này hoàn toàn không có. Do nghĩa này nên 
tính y tha thành tình thành tựu.

Luận nói: Tính y tha có mấy thứ? Đại khái có 2 thứ. Một là y 
tha chủng tử huân tập. Hai là y tha nhiễm tịnh không thành tựu. Do 
2 thứ y tha này nên gọi là y tha. Tính phân biệt cũng có 2 thứ là tự 
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tính phân biệt và sai biệt phân biệt nên gọi là phân biệt. Tính thành 
tựu cũng có 2 thứ là bản tính thành tựu và thanh tịnh thành tựu nên 
gọi là tính thành tựu.

Giải thích: Thể nhiễm tịnh không thành tựu nên gọi là y tha, 
nghĩa là do tính y tha phần phân biệt thành nhiễm, phần vô phân biệt 
thành tịnh. Trong 2 phần này, nếu là một phần thì không thành tựu. 
Tự tính phân biệt là như mắt v.v… có tự tính của mắt làm việc phân 
biệt này. .Sai biệt phân biệt là như mắt kia v.v… tự tính có vô thường 
v.v… các sai biệt làm việc phân biệt này. Tự tính thành tựu là hữu cấu 
chân như. Thanh tịnh thành tựu là vô cấu chân như.

Luận nói: Lại có 4 thứ phân biệt là tự tính phân biệt, sai biệt 
phân biệt, hữu giác phân biệt và vô giác phân biệt. Hữu giác là biết 
rõ ngôn thuyết của chúng sinh. Vô giác là không biết rõ ngôn thuyết 
của chúng sinh.

Giải thích: Biết rõ ngôn thuyết nghĩa là có trí về ngôn thuyết. 
Không biết rõ ngôn thuyết là như bò dê tuy có phân biệt nhưng không 
có khả năng về tên gọi hay chữ viết.

Luận nói: Lại có 5 thứ phân biệt. Một là tự tính dựa theo tên gọi 
mà phân biệt nghĩa. Như tên gọi như thế này là có nghĩa như thế này. 
Hai là tự tính dựa vào nghĩa mà phân biệt tên gọi. Như nghĩa như 
thế này thì gọi tên là thế này. Ba là tự tính dựa vào tên mà phân biệt 
tên. Như phân biệt trong các tên mà không biết nghĩa. Bốn là tự tính 
dựa vào nghĩa mà phân biệt nghĩa. Như phân biệt trong các nghĩa mà 
không biết tên. Năm là dựa vào danh nghĩa mà phân biệt danh nghĩa. 
Như nghĩa này là thể như vậy tên như vậy.

Lại nữa gồm chung tất cả phân biệt thì có 10 thứ. Một là phân 
biệt căn bản, tức là thức A-lê-da. Hai là phân biệt tướng sở duyên, 
như thức thể của sắc v.v…Ba là phân biệt tương tự, tức là cùng y 
chỉ thức thể của nhãn thức v.v… Bốn là phân biệt tướng biến đổi, 
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như già v.v…, lạc thụ v.v…, tham v.v…, thời tiết biến đổi v.v…, các 
biến đổi như địa ngục v.v… các thú, cõi Dục v.v… Năm là phân biệt 
các biến đổi tương tự, tức như trên đã nói các biến đổi trong những 
biến đổi. Sáu là phân biệt cái gì người khác trao cho mình, tức phân 
biệt nhân duyên nghe phi chính pháp, nhân duyên nghe chính pháp. 
Bảy là phân biệt không đúng, nghĩa là nhân duyên người ngoài Phật 
pháp nghe phi chính pháp. Tám là phân biệt đúng, nghĩa là nhân 
duyên người trong Phật pháp nghe chính pháp. Chín là phân biệt 
chấp trước, nghĩa là phân biệt nhân duyên không chính tư duy, căn 
bản là thân kiến cùng với các phân biệt tương ưng với 62 kiến. Mười 
là phan biệt tạp loạn, tức là 10 thứ phân biệt của các Bồ-tát.

Giải thích: Gồm chung tất cả phân biệt có 10 thứ phân biệt. Để 
nói 10 thứ này nên trong đó phân biệt căn bản là các phân biệt căn 
bản tự thể, phân biệt tức cũng là thức A-lê-da. Phân biệt về tướng là 
lấy tướng mạo làm tướng, tức phân biệt sắc v.v…các thức thể. Phân 
biệt tương tự là trong các chủng loại tướng kia, nếu phân biệt sinh ra 
năng phân biệt trong các sở phân biệt đó thì có tên này, tức là thức 
thể của nhãn thức v.v…và y chỉ. Phân biệt tướng biến đổi, nghĩa là 
kia duyên tướng nếu biến đổi, tức phân biệt thể danh của tướng biến 
đổi như già nghĩa là thân suy nhược 4 đại biến đổi, phân biệt trong 
đó gọi là phân biệt tướng biến đổi. Nói v.v.. là gồm có bệnh, chết 
v.v… Lạc thụ v.v… nghĩa là thân có biến đổi ra tướng cũng vậy. Nói 
v.v… là gồm có khổ và bất khổ bất lạc v.v… Tham v.v… cũng vậy. 
Nói v.v… là gồm có sân, si v.v…Uổng hoành và thời tiết biến đổi, 
nghĩa là trong tướng biến đổi của thân nếu phan duyên sinh phân 
biệt. Uổng hoành nghĩa là giết, trói v.v…Thời tiết biến đổi là tướng 
biến đổi vì thời tiết lạnh nóng v.v… Địa ngục v.v…, nói v.v…là gồm 
có súc sinh, ngạ quỷ. Cõi Dục v.v…, nói v.v… là gồm cả cõi Sắc 
và Vô sắc. Phân biệt biến đổi tương tự nghĩa là tựa như kia duyên 
tướng nhãn thức v.v… có các biến đổi, nơi cái thể biến đổi tương tự 
này khởi sinh phân biệt, tức như trước nói sự biến đổi trong cái già 
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v.v… Bởi vì sao? Vì trong khi trụ trong cái già v.v… nhãn thức v.v… 
cũng sinh biến đổi. Phân biệt cái gì người khác rao cho mình nghĩa 
là cái gì người khác nói là có 2 thứ, đó là nhân duyên nghe phi chính 
pháp và nhân duyên nghe chính pháp. Hai thứ phân biệt các pháp 
này là do nghe pháp sinh thiện bất thiện, cũng được giải thích như 
vậy. Phân biệt không đúng tức là việc nghe phi chính pháp là nhân. 
Người ngoài pháp này tức những người xuất gia ngoại đạo. Phân biệt 
dúng là việc nghe chính pháp là nhân, Người trong pháp này là người 
trong Phật pháp. Phân biệt chấp trước là việc tư duy không đúng là 
nhân, như Tu-đa-la nói ngã kiến là y chỉ 62 kiến v.v…và phân biệt 
tương ưng với các kiến chấp này. Phân biệt tán động, tức là 10 thứ 
phân biệt của các Bồ-tát.

Luận nói: 1.tán động không có tướng, 2.tán động có tướng, 3.tán 
động tăng ích, 4.tán động tổn giảm, 5.tán động một chấp, 6.tán động 
khác chấp, 7.tán động tự tính, 8.tán động sai biệt, 9.tán động lấy nghĩa 
theo tên, 10.tán động lấy tên theo nghĩa. Để đối trị 10 thứ tán động 
này trong tất cả Bát-nhã Ba-la-mật đều nói đến trí vô phân biệt. Phải 
biết những chướng ngại và đối trị này đều có đầy đủ trong nghĩa 
Bát-nhã Ba-la-mật. Kinh nói: Bồ-tát làm thế nào thực hành Bát-nhã 
Ba-la-mật? Xá-lợi-phất ! Bồ-tát này đối với Bồ-tát không thấy Bồ-tát. 
Không thấy Bồ-tát là không thấy Bát-nhã Ba-la-mật, không thấy tu 
hành, không thấy sắc, không thấy thụ tưởng hành thức. Bởi vì sao? Tự 
tính của sắc là không, phi không, nên gọi là không. Nếu sắc không tức 
chẳng phải sắc, cũng chẳng phải khác không cho nên có sắc. Sắc tức 
là không, không tức là sắc. Bởi vì sao? Xá-lợi-phất ! Chỉ có tên gọi là 
sắc. Tự tính không sinh không diệt không nhiễm không tịnh, giả lập 
tên mượn tạm phân biệt các pháp. Cái tên tạm mượn này lại cứ lưu 
hành rồi tùy theo chỗ lưu hành mà khởi sinh chấp trước. Bồ-tát đối 
với thứ danh tự này nhất thiết đều không thấy. Không thấy nên không 
chấp trước. Như sắc cho đến thức cũng vậy. Phải biết rằng câu Bát-
nhã Ba-la-mật này có thể thông đạt nghĩa của 10 thứ phân biệt này.
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Giải thích: Trong đây nói “Tán động không có tướng” tức là 
duyên cái không có này làm tướng, gọi là tán động. Để đối trị tán 
động này nên trong Kinh Bát-nhã Ba-la-mật nói thật có Bồ-tát. Nói 
thật có tức là hiển thị rằng Bồ-tát thật có cái thể không. Ngay nơi cái 
không đó là cái thể, nên gọi là thể của không. Tán động có tướng, 
nghĩa là duyên tướng hữu vi, gọi là tán động. Để đối trị tán động này 
nên trong kinh ấy nói không thấy có Bồ-tát, nghĩa là không thấy lấy 
phân biệt y tha làm thể. Do ý này nên tán động tăng ích là đối trị cái 
này. Vì vậy trong kinh ấy nói tự tính của sắc là không, là hiển thị tính 
phân biệt sắc không. Tán động tổn giảm, tức là đối trị với cái này nên 
trong kinh ấy nói “bất không”, nghĩa là sắc pháp như là bất không 
vậy. Tán động một chấp, tức là để đối trị lại cái này nên trong kinh 
nói cái sắc không này chẳng phải sắc. Bởi vì sao? Nếu tính y tha với 
tính thành tựu là một thì tính y tha cũng phải như tính thành tựu, là 
cảnh giới thanh tịnh. Tán động chấp khác là để đối trị cái chấp này, 
nên kinh nói chẳng phải sắc khác không. Bởi vì sao? Nếu 2 cái này 
có khác nhau thì pháp và pháp tính cũng phải khác nhau. Chấp khác 
nhau là không đúng, như pháp vô thường và vô thường không thể có 
khác nhau. Đứng về tính phân biệt nên nói sắc tức là không, không 
tức là sắc. Bởi tính phân biệt sắc vô sở hữu tức là không. Cái không 
này là cái sắc vô sở hữu, chẳng phải như tính y tha với tính thành tựu. 
Tán động tự tính, nghĩa là để đối trị cái này, nên kinh nói: Xá-lợi-phất 
! Chỉ có danh gọi là sắc. Vì tự tính của sắc là vô sở hữu. Tan động 
sai biệt, nghĩa là để đối trị cái này nên kinh nói tự tính không sinh 
không diệt không nhiễm không tịnh. Trong đó nếu sinh tức có nhiễm, 
nếu diệt tức có tịnh. Do không sinh không diệt nên tức không nhiễm 
không tịnh. Các câu này, nghĩa của nó là như vậy. Như tán động lấy 
nghĩa theo tên, nghĩa là tùy theo tên mà lấy nghĩa tức là tán động. Để 
đối trị cái này kinh nói giả lập các thứ danh tự. Phân biệt các pháp 
nhiều thứ khác nhau, nghĩa là lấy tên theo nghĩa, tức là tán động này. 
Để đối trị cái này, nên kinh nói giả lập tên tạm rồi lưu hành, nghĩa 
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là không phải tự tính của nghĩa có tên như vậy. Để đối trị 10 thứ tán 
động này nên nói Kinh Bát-nhã Ba-la-mật. Do thuyết này là nhân, 
nên sinh trí vô phân biệt.

Luận nói: Nếu do đạo lý khác, tính y tha được thành 3 tính. Vì 
sao 3 tính này không được thành một? Do đạo lý khác nên thành tính 
y tha, chứ không phải do đạo lý ấy nên thành phân biệt và thành tựu. 
Do đạo lý khác nên thành tính phân biệt, chứ không phải do đạo lý 
ấy nên thành y tha và thành tựu. Do đạo lý khác nên thành thành tựu, 
chứ không phải do đạo lý ấy nên thành y tha và phân biệt.
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NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH LUẬN
QUYỂN 5

Phải biết thắng tướng thắng ngữ 2 - 2
Chương 3: Phân biệt

Luận nói: Lại nữa, làm sao biết được tính y tha là tính phân 
biệt? Tướng hiển hiện mà trụ, nhưng chẳng phải thể của tính phân 
biệt. Trước khi có tên không có trí, tức mâu thuẫn với thể. Nhiều tên 
có nhiều thể là mâu thuẫn với đây. Tên không nhất định mâu thuẫn 
với tạp thể. Ở đây có kệ như sau: 

Trước tên không có trí,
Nhiều tên và bất định,
Đồng và nhiều tạp thể,
Thành tựu mâu thuẫn đây.
Pháp không mà thấy được,
Không nhiễm mà có tịnh.
Phải biết như ảo hóa,
Cũng tựa như hư không.

Giải thích: Như trong tính y tha, tuy phân biệt một phần có 
thể thấy, nhưng không thành tính của nó, hiển thị đây nên trước tên 
không có trí. Đồng thể mâu thuẫn nhau, nghĩa là nếu phân biệt với 
y tha là một thể thì lìa tên trong nghĩa trí sinh. Như cái bình lìa tên 
bình, trong nghĩa bình trí bình không sinh. Nếu tên bình và nghĩa 
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bình là một tướng thì trí phải tự sinh. Vì không phải một tướng nên 
nếu nói tên và nghĩa đồng một thể tức là mâu thuẫn. Trong đây thành 
lập tên là y tha, nghĩa tức là phân biệt. Bởi vì sao? Y tha này do sức 
của tên nên thành sở phân biệt. Lại nữa một nghĩa có nhiều tên, nếu 
tên và nghĩa, là một tướng, nếu như tên có nhiều, nghĩa cũng phải 
nhiều. Nếu vậy nghĩa này tức phải có nhiều thể. Một nghĩa này có 
nhiều thể, tức là mâu thuẫn. Vì vậy cho nên hai tính một thể tức là 
mâu thuẫn thứ hai. Lại nữa tên không nhất định là một, như tên “Cù” 
có thể có 9 nghĩa. Nếu chấp cho là tên và nghĩa là một, tức các nghĩa 
đồng thể. Cái chấp này là mâu thuẫn thứ ba. Bởi nghĩa của vô lượng 
biệt tướng đều thành một thể bình đẳng. Cho nên trong kệ cũng có 
nói nghĩa này. Trong kệ nói thành tựu tức nói rõ y tha và phân biệt 
không có nghĩa đồng thể. Thành tựu pháp là không mà có thể thấy 
v.v… một kệ này là dạy các đệ tử. Thí dụ ảo hóa v.v… cho nên đệ tử 
có 2 thứ mâu thuẫn nghi ngờ hỏi pháp không mà có thể thấy, không 
nhiễm mà có tịnh. Ở đây có nghi là như ảo hóa nghĩa là ảnh tượng 
ảo hóa thật không có mà có thể thấy. Nghĩa cũng như vậy, tuy không 
có mà cũng có thể thấy. Lại nữa như mây trong hư không, không 
thể nhiễm ô bản tính thanh tịnh. Nhưng những lúc không mây gọi là 
thanh tịnh. Các pháp cũng vậy bản tính thanh tịnh không có nhiễm ô. 
Nhưng khi không có khách trần chướng cấu, gọi là thanh tịnh. 

Luận nói: Lại nữa, như chỗ hiển hiện đã không có, tính y chỉ 
này tất cả mọi thứ đều không, vì sao bất thành? Nếu không y tha, tính 
thành tựu cũng không. Tất cả vô sở hữu thì nghĩa này bất thành. Nếu 
tính y tha và tính thành tựu đều không thì không có lỗi nhiễm ô vạ 
thanh tịnh. Hiện thấy nhiễm ô và thanh tịnh, cho nên không phải tất 
cả là không. Ở đây có bài kệ như sau:

Nếu không tính y tha,
Tính thành tựu cũng không.
Thì cũng hằng chẳng có,
Nhiễm ô và thanh tịnh.
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Giải thích: Tính y tha như chỗ hiển hiện không có như vậy. Nay 
để hiển thị tất cả mọi thứ đều không là không đúng nên nói y tha này 
nếu không có thì thành tựu cũng không có. Bởi vì sao? Do có nhiễm 
cho nên phải có tịnh. Vì vậy nếu cẩnhi thứ đều không thì tất cả đều 
không. Nghĩa này không thành. Nay sẽ hiển thị sự chê trách không 
nhiễm tịnh. Đây là sai lầm. Bởi vì sao? Vì hiện thấy có nhiễm có tịnh 
nên y tha và thành tựu 2 pháp hiện thấy là có. Nếu chấp nói không 
tức thật có nhiễm tịnh mà chê trách nói không.

Luận nói: Trong Kinh Đại Thừa Phương Quảng Phật Thế Tôn 
đã nói: Phải biết tính phân biệt như thế nào? Phải biết nếu nói là vô 
sở hữu. Phải biết tính y tha như thế nào? Phải biết nếu nói như các 
thí dụ ảo hóa, sóng nắng, ảnh tượng chiêm bao, tiếng vang, trăng 
dưới nước. Phải biết tính thành tựu như thế nào? Phải biết nếu nói 4 
pháp thanh tịnh. Bốn pháp thanh tịnh là: Một là bản tính thanh tịnh. 
Như nói chân như, không, thật tế, vô tướng, đệ nhất nghĩa, pháp 
giới v.v…Hai là ly cấu thanh tịnh. Nghĩa là xa lìa tất cả chướng cấu. 
Ba là đắc đạo cùng tột thanh tịnh. Tức tất cả các pháp Bồ-đề phần, 
Ba-la-mật v.v… Bốn là đạo sinh cảnh giới thanh tịnh. Nghĩa là các 
chính pháp Đại thừa nói ra là nhân thanh tịnh, chẳng phải tính phân 
biệt, là lưu xuất từ pháp giới rất thanh tịnh, nên chẳng phải là tính 
y tha. Trong 4 pháp này thâu nhiếp được tất cả tịnh pháp. Ở đây có 
kệ như sau:

Ảo hóa …nói là sinh,
Nói không, hiển phân biệt.
Bốn thứ pháp thanh tịnh,
Đây là tính thành tựu.
Thanh tịnh có bản tinh,
Vô cấu, đạo phan duyên.
Tất cả pháp thanh tịnh,
Bốn thứ đây gồm hết.
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Giải thích: Bản tính thanh tịnh là tự thể thanh tịnh. Tự thể này 
tức chân như, tất cả chúng sinh đều có. Vì tướng bình đẳng cho nên 
do có đây mà nói tất cả pháp là Như Lai tạng. Ly cấu thanh tịnh nghĩa 
là chân như này đã xa lìa tất cả phiền não trí chướng. Do chân như 
thanh tịnh này nên được gọi là Phật. Được đạo rất thanh tịnh nghĩa 
là đạo được kia cũng là thanh tịnh, tức Bô-đề phần, Niệm xứ v.v..các 
Ba-la-mật. Đạo sinh cảnh giới thanh tịnh nghĩa là các pháp Bồ-đề 
phần vượt trội được sinh duyên. Sinh duyên này cũng thanh tịnh nên 
nói là đạo sinh cảnh giới thanh tịnh. Tức là ngôn giáo của 12 bộ Tu-
đa-la v.v… Các ngôn giáo này nếu là phân biệt tức thành nhân nhiễm 
ô, nếu là y tha tức thành hư vọng. Vì lưu xuất từ pháp giới rất thanh 
tịnh nên chẳng phải hư vọng. Do lìa 2 tính này nên được thành tựu. 
Lại nữa phải biết 4 tướng này trong Đại thừa tùy nói một thứ. Tức 
là nói tính thành tựu, trong đó 2 cái đầu là thành tựu không biến đổi, 
nên gọi là thành tựu. Hai cái sau vì không điên đảo nên gọi là thành 
tựu. Trong bài kệ sau nói rõ đầy đủ nghĩa này. Ảo hóa v.v… nói với 
sinh là tính y tha nói là sinh, tùy theo nơi nào mà nói tất cả pháp như 
huyễn như hóa v.v… Đây nói tính y tha là nói không hiển lộ phân 
biệt. Nếu nói không có sắc, nói vô sở hữu, cho đến tất cả pháp là vô 
sở hữu, tức là nói tính phân biệt.

Luận nói: Lại nữa, vì nhân duyên gì như kinh nói tính y tha ví 
như chuyện ảo hóa v.v… Là vì để loại bỏ mối nghi ngờ hư vọng đối 
với tính y tha của người. Thế nào là sinh nghi ngờ hư vọng đối với 
tính y tha? Người ta nghĩ như thế này: Vì sao thật không có mà thành 
có cảnh giới? Để trừ bỏ nghi ngờ này nên ví dụ như ảo hóa. Nếu 
không thật có, làm sao só tâm và tâm pháp sinh? Để trừ bỏ nghi ngờ 
này nên nói ví như sóng nắng. Nếu không thật có, làm sao có được sự 
thụ dụng yêu thích và không yêu thích? Để trừ bỏ nghi ngờ này nên 
nói ví như chiêm bao. Nếu không thật có, làm sao sinh được nghiệp 
thiện bất thiện và quả báo yêu thích không yêu thích? Để trừ bỏ nghi 
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ngờ này nên nói thí dụ ảnh trong gương. Nếu không thậ có, làm sao 
sinh được các thức? Để trừ nghi ngờ này nên nói ví dụ như bóng 
nắng. Nếu không thật có, làm sao sinh ra các thứ ngôn thuyết lưu bố? 
Để trừ bỏ nghi ngờ này nên nói ví dụ như tiếng vang. Nếu không thật 
có, làm sao được thành cảnh giới thật trong Tam-ma-đề? Để trừ bỏ 
nghi ngờ này nên nói ví dụ như trăng dưới nước. Nếu không thật có, 
làm sao Bồ-tát được tự tại dùng tâm không điên đảo làm việc lợi ích 
chúng sinh? Để trừ nghi ngờ này nên nói ví như biến hóa.

Giải thích: Để hiển thị tính y tha nên nói ví dụ ảo hóa. Nói 
“trong hư vọng nghi ngờ” nghĩa là trong thể hư vọng sinh nghi ngờ, 
cho nên trong tính y tha lấy ảo hóa v.v…làm thí dụ hiển thị như 
ảnh tượng ảo hóa không thật có mà thành cảnh giới, các pháp cũng 
vậy. Để trừ bỏ nghi ngờ kia nên làm thí dụ ảo hóa. Nếu không có 
thì không có chỗ phan duyên, tâm và tâm sở làm sao sinh được? Để 
đối trị nghi ngờ này nên nói thí dụ sóng nắng. Trong đó sóng nắng 
thí dụ tâm và tâm pháp. Nước dụ cho sóng nắng rung động. Nước 
như thức sinh, thật không có nước. Tâm và tâm pháp cũng như vậy, 
do động nên không thật có mà sinh ra nơi thức. Các phàm phu, Tiểu 
thừa lại có nghi ngờ rằng nếu không có, làm sao được thụ dụng ái phi 
ái? Để trừ nghi ngờ này nên thí dụ như chiêm bao. Tính y tha như 
trong chiêm bao, không thật có mà được thụ dụng ái phi ái. Trong 
đây được thành thụ dụng cũng vậy. Lại có nghi ngờ rằng nếu không 
có nghiệp thiện bất thiện, làm sao thành quả báo ái bất ái? Để trừ 
nghi ngờ này nên thí dụ ảnh tượng trong gương. Tính y tha như ảnh 
tượng trong gương, không thật có mà chính mặt mình sinh trí thấy có 
ảnh tượng, thật sự không có ảnh tượng. Quả báo ái phi ái cũng như 
vậy không thật có, nhưng có thể thấy. Lại nữa có nghi ngờ rằng nếu 
không có, làm sao có sinh các thứ thức? Để đối trị nghi ngờ này nên 
dùng bóng sáng thí dụ.Tính y tha như người chơi đùa với ảnh. Tùy 
mỗi tướng mạo có nhiều thứ hiện, nhưng không có ảnh nào là thật 
có. Thức cũng vậy, thật không có các thứ, nhưng có thể thấy các thứ. 
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Lại có nghi ngờ rằng nếu không có, làm sao có thể sinh vô lượng 
ngôn thuyết lưu bố? Để trừ nghi ngờ này nên thí dụ như tiếng vang. 
Tính y tha như tiếng vang, không thật có, nhưng có thể nghe được. 
Cũng như vậy, ngôn thuyết lưu bố không thật có, nhưng có thể tiếp 
nhận được. Lại có nghi ngờ rằng nếu không có, làm sao được định? 
Tâm và tâm pháp thấy được là do kinh nói mà người được định tâm 
thấy biết như thật. Để đối trị nghi ngờ này nên nói thí dụ như trăng 
dưới nước. Trăng dưới nước không thật có nhưng có thể trông thấy 
vì nước trong trẻo lặng yên. Định tâm cũng vậy, thật không có cảnh 
giới mà vẫn trông thấy được vì Tam-ma-đề như thể của nước trong 
trẻo. Lại có nghi ngờ rằng nếu không thật có chúng sinh, làm sao có 
được chư Bồ-tát như thật trí v.v…? Trước dùng trí tuệ quán sát là các 
chúng sinh kia thụ thân nơi các thú. Để đối trị nghi ngờ này nên lấy 
thí dụ là biến hóa. Tính y tha như biến hóa, không thật có, tùy tâm 
người biến hóa mà thành có các việc, chẳng phải không do biến hóa 
mà có thể thấy được. Như vậy tuy thật không thụ thân, nhưng là tất 
cả chúng sinh nên thụ thân.

Lại nữa vì ý gì Thế Tôn nói 8 thí dụ này? Nay sẽ nói rõ. Trong 
đó nói dụ như ảo hóa là đối trị nhãn v.v…6 nội nhập. Do mắt v.v…
các ảo ảnh không có thật mà cũng có thể thấy. Thí dụ sóng nắng là 
ví dụ cho khí thế gian, do thể rộng lớn nên như sóng nắng dao động, 
thật không có nước mà thấy có nước. Để đối trị sự thụ dụng sắc v.v… 
nên nói ví như chiêm bao. Trong chiêm bao, sắc v.v… không thật có, 
nhưng vì đó là nhân của yêu ghét v.v…mà thành có sự thụ dụng. Để 
đối trị thân nghiệp nên nói ví dụ ảnh trong gương, do thân nghiệp 
thiện bất thiện làm nhân duyên nên có các sắc sinh ảnh tượng. Để đối 
trị khẩu nghiệp nên nói ví dụ tiếng vang. Do khẩu nghiệp là nhân nên 
có quả của khẩu nghiệp, như tiếng vang vậy. Ý nghiệp có 3 thứ: một 
Dục giới, hai tĩnh địa, ba văn v.v…sinh. Trong đó để đối trị ý nghiệp 
của Dục giới nên nói ví như bóng sáng. Do quả báo của ý nghiệp 
giống như bóng sáng vậy. Để đối trị ý nghiệp của tĩnh địa, nên nói ví 
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dụ trăng dưới nước. Do quả của ý nghiệp của tĩnh địa như trăng trong 
nước, không thật có nhưng trong tĩnh tâm hiển hiện các thứ quả. Để 
đối trị ý nghiệp của văn v.v… nên nói ví dụ biến hóa. Trong đó nói 
văn v.v… tức là các văn, tư huân tập, hiển thị sinh ý của văn v.v… 
này như hóa hiện.

Luận nói: Thế Tôn dựa vào nghĩa gì trong Kinh Phạm Thiên 
Vấn nói Như Lai không thấy sinh tử không thấy Niết-bàn? Dựa vào 
trong tính y tha, về tính phân biệt và tính thành tựu nên không có 
nghĩa sai biệt về thể của sinh tử Niết-bàn. Trong đó tính y tha này 
phân biệt thành sinh tử, thành tựu thành Niết-bàn.

Giải thích: Pháp tướng của 3 tính này, như Tu-đa-la nói là tùy 
thuận tương ưng. Nay sẽ nói rõ. Dựa vào nghĩa gì mà trong Kinh 
Phạm Thiên Vấn nói Như Lai không thấy sinh tử và Niết-bàn. Vì dựa 
vào nghĩa sinh tử và Niết-bàn là vô sai biệt. Tính y tha chẳng phải là 
sinh tử do phần thành tựu tức là Niết-bàn. Cúng chẳng phải Niết-bàn 
do phần phân biệt thành sinh tử. Vì vậy không thể nói thiên về một 
phần. Thế Tôn thấy trong y tha không thiên về một tính, do ý này nên 
trong kinh ấy nói không thấy sinh tử không thấy Niết-bàn.

Luận nói: Như Thế Tôn trong Kinh A-tì-đạt-ma nói có 3 thứ 
pháp là phần nhiễm ô, phần thanh tịnh và cả hai phần. Dựa vào nghĩa 
gì mà nói như vậy? Trong tính y tha, tính phân biệt là phần nhiễm ô, 
tính thành tựu là phần thanh tịnh. Tức tính y tha này là 2 phần kia. Do 
nghĩa này mà có thuyết như vậy. Nghĩa này hiển thị bằng thí dụ gì? 
Lấy thí dụ vàng ở trong đất. Như vàng ở trong đất có thể thấy được 
3 thứ: một là cõi đất, hai là đất, ba là vàng ở trong cõi đất. Đất chẳng 
phải có mà có thể thấy. Vàng thật có mà không thể thấy. Nếu dùng 
lửa nung thì đất không hiện mà vàng hiển hiện. Lại nữa ở trong cõi 
đất khi tướng đất hiện là hiện thể hư vọng, khi thể vàng hiện là hiện 
thể chân thật. Vì vậy cõi đất có 2 phần. Cũng như vậy, tính của thức 
này khi chưa bị lửa vô phân biệt trí nung đốt thì trong thức tính, tính 
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hư vọng phân biệt hiển hiện, tính thành tựu không hiển hiện. Thức 
tính này nếu được lửa vô phân biệt trí nung đốt thì trong thức tính, 
thật có tính thành tựu hiển hiện, mà tính hư vọng phân biệt không 
hiển hiện. Vì vậy cái thể của thức hư vọng phân biệt này, tính y tha 
có 2 phần như cõi đất có vàng chứa trong đất vậy.

Giải thích: Như vậy trong A-tì-đạt-ma Tu-đa-la nói phân biệt 
là tính nhiễm ô, thành tựu là tính thanh tịnh, y tha là thể của 2 phần 
kia. Do nghĩa này nói 3 thứ pháp là phần nhiễm ô, phần thanh tịnh 
và hai phần kia, được hiển thị bằng thí dụ cõi đất có đất chứa vàng. 
Trong đó vàng là chủng tử vàng, cõi đất là tính cứng, đất là sở tạo 
sắc. Nơi tướng đất có 3 thứ có thể được. Cõi đất kia có chứa vàng, 
chỉ thấy tướng đất hiển hiện. Thể vàng kia sau mới biết có. Bởi vì 
sao? Nếu dùng lửa nung thì vàng mới hiện. Vì vậy biết rằng vàng là 
có từ bản lai.

Luận nói: Thế Tôn có chỗ thì nói tất cả pháp là thường, hoặc 
có chỗ thì nói là vô thường, hoặc có chỗ thì nói phi thường phi vô 
thường. Vì nghĩa gì nói là thường? Trong tính y tha, đứng về phần 
tính thành tựu nên nói là thường, đứng về phần tính phân biệt nên nói 
là vô thường, đứng về cả 2 phần nên nói là phi thường phi vô thường. 
Vì nghĩa này nên nói là thường, vô thường, không hai. Khổ vui cũng 
không hai. Thiện bất thiện cũng không hai. Không phi không, không 
hai. Ngã vô ngã, không hai. Tịch tĩnh phi tịch tĩnh không hai. Có tự 
tính, không tự tính, không hai. Sinh, không sinh, không hai. Diệt, 
không diệt, không hai. Vốn vắng lặng, chẳng phải vốn vắng lặng, 
không hai. Bản tính Niết-bàn, chẳng phải bản tính Niết-bàn, không 
hai. Sinh tử, Niết-bàn, không hai. Như vậy các sai biệt, tất cả mật ngữ 
của chư Phật Thế Tôn đều tùy thuận 3 tính mà nói như thường, vô 
thường. Ở đây có bài kệ như sau:

Như pháp vô sở hữu,
Mà hiện vô lượng thứ. 
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Phi pháp, phi phi pháp,
Nên nói không hai nghĩa.
Y một phần hiển thị,
Hoặc hữu hoặc phi hữu.
Y hai phần mà nói,
Phi hữu, phi phi hữu.
Như hiển hiện phi hữu,
Cho nên nói là không.
Do như vậy hiển hiện,
Cho nên nói là có.
Tự hiển vô sở hữu,
Vì tự thể không trụ.
Như thủ đã không có,
Nên thành vô tự tính.
Do vô tính nên thành,
Trước là sau y chỉ.
Vô sinh tịch diệt tĩnh,
Và bản tính Niết-bàn.

Giải thích: Như pháp là vô sở hữu mà hiện ra vô lượng chủng 
loại, nghĩa là nửa kệ trên theo tuần tự là phi pháp, phi phi pháp. Bởi 
vì sao? Vì vô sơ hữu nên gọi là phi pháp. Vì chẳng phải pháp không 
hiển hiện nên gọi là phi phi pháp. Vì phi pháp phi phi pháp nên nói 
là nghĩa không hai. Một phần nghĩa là một bên. Hoặc hữu hoặc phi 
hữu nghĩa là hoặc ở bên hữu hoặc ở bên vô. Hiển thị nghĩa là nói. 
Dựa vào 2 phần nói là phi hữu phi phi hữu, nghĩa là do tính y tha có 
đủ 2 thể. Lấy nghĩa này nên nói phi hữu phi phi hữu. Như hiển hiện 
phi hữu nghĩa là như pháp được trông thấy, nó là chẳng phải có, vì 
vậy nói nó là không. Vì vậy nói là có, nghĩa là vì theo nghĩa này nên 
nói là có. Nay sẽ nói về ý vô tự tính. Tự chẳng có là do tất cả pháp 
không có. Lìa nhân duyên mà có thể tự có, đây là một loại ý vô tự 
tính. Thể không có, cũng là một loại vô tự tính. Nếu pháp diệt rồi, thể 



NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH LUẬN 311

kia không sinh trở lại, nên vô tự tính. Vì tự thể không trụ, nghĩa là các 
pháp ngay khi sinh không có lực có thể trụ quá một sát-na, đây cũng 
là vô tự tính. Các pháp vô tự tính này cộng hữu với Thanh Văn. Nếu 
đã không có thì không cộng hữu với Thanh Văn. Cái tính phân biệt 
như phàm phu chấp thủ không phải như cái hữu này. Cho nên ý này 
là nói pháp vô tự tính trong Đại thừa. Lại vì cái vô tự tính này nên vô 
sinh v.v…tất cả đều được thành tựu. Bởi vì sao? Do tự vô tính nên 
không sinh, do không sinh nên không diệt, do không sinh diệt nên 
xưa nay vắng lặng, do xưa nay vắng lặng nên tự tính Niết-bàn. Trước 
là y chỉ của sau tức trước là nhân của sau.

Chương 4: Bốn ý bốn hợp nghĩa

Luận nói: Lại có 4 thứ ý, 4 thứ hợp nghĩa, tất cả lời Phật nói, 
nên tùy thuận mà hiểu cho đúng. Một là ý bình đẳng, như nói ta xưa 
kia là Tì-bà-thi Chính biến tri. Hai là ý theo lúc khác, như nói tụng trì 
tên Đa Bảo Như Lai chắc chắn được A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-
đề. Lại như kinh nói chỉ phát nguyện là được sinh thế giới Cực Lạc. 
Ba là ý theo nghĩa riêng, như kinh nói thân cận chư Phật nhiều như 
cát sông Hằng, hiểu được nghĩa của pháp Đại thừa. Bốn là ý tùy theo 
tâm người, nghĩa là hoặc vì người này khen ngợi sự bố thí, sau lại 
vì người này chê bai sự bố thí. Giống như bố thí, giới và các tu pháp 
khác cũng vậy. Đó gọi là 4 ý.

Giải thích: Như có người lấy cùng một pháp nên nói kia tức là 
ta. Thế Tôn cũng vậy, tâm ở nơi pháp thân bình đẳng nên nói ta khi 
ấy là Tì-bà-thi v.v… chẳng phải Tì-bà-thi tức là Phật Thích-ca Mâu-
ni. Đây là lấy ý bình đẳng. Ý theo lúc khác, nghĩa là ý này không 
phải nói chỉ xưng danh hiệu Phật là quyết định được A-nậu-đa-la 
Tam-miệu Tam-bồ-đề. Như nói dùng một đồng tiền vàng được ngàn 
đồng tiền vàng, lẽ nào một mà nói là được ư? Ý này là nói ở một lúc 
đặc biệt nào đó, vì một đồng tiền vàng là nhân được ngàn đồng tiền 
vàng. Cũng như vậy, chỉ phát nguyện là được sinh thế giới Cực Lạc 
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cũng với ý đó. Phải biết rằng trong ý theo nghĩa riêng, hiểu được 
pháp Đại thừa, nghĩa là trong 3 tính đạo lý tự giác tướng ấy. Nếu ý 
của Thế Tôn chỉ được hiểu nghĩa theo văn từ thì phàm phu cũng hiểu 
đúng được. Hiểu nghĩa kia là ắt phải do thân cận vô lượng chư Phật 
mới được, cho nên đây là ý của Phật. Ý tùy theo tâm người, nghĩa là 
hoặc với người này khen ngợi bố thí, rồi lại cũng với người này che 
bai bố thí. Ý như vậy là tùy theo người kia mà sử dụng. Nếu là người 
keo kiệt thì khen ngợi sự bố thí. Nếu người này đối với bố thí mà đắc 
thắng thì chê bai sự bố thí. Nếu không có ý này mà đối với một việc 
bố thí khi khen khi chê tức là mâu thuẫn. Do có ý này nên hoặc khen 
hoặc chê đều thích hợp. Giới v.v… cũng vậy. Phải biết một phần tu 
nghĩa là thế gian tu. Ý và nghĩa khác nhau nghĩa là nếu như Thế Tôn 
có tâm sở tại mà nói, đó là ý. Còn do nói ra chắc chắn khiến người 
vào trong Phật giáo, đó là nghĩa.

Luận nói: Bốn thứ hợp nghĩa, đó là: Một là nghĩa khiến nhập. 
Như trong Thanh Văn thừa, nếu trong Đại thừa, y vào đạo lý thế đế 
nói sự sai biệt của 2 thứ tự tính nhân và pháp. Hai là nghĩa tướng, 
nghĩa là tùy theo tướng thuyết pháp, đều dùng 3 tính hiển thị. Ba là 
nghĩa đối trị, như nói có 8 vạn 4 ngàn hạnh môn đối trị.

Giải thích: Trong đây nói nghĩa khiến nhập, tức là đối với 2 thứ 
nhân và pháp, đứng về đạo lý thế đế, hoặc nói tự tính, hoặc nói sai 
biệt, là khiến chúng sinh vào trong Phật pháp, cho nên gọi là nghĩa 
khiến nhập. Nghĩa tướng là trong đó lấy nghĩa của tướng mà nói các 
tướng do nói 3 tính. Nghĩa đối trị, nghĩa là nói chúng sinh làm việc 
đối trị, tức nói chư chúng sinh đối trị phiền não, để an lập chỗ đối trị 
phiền não cho chúng sinh.

Luận nói: Bốn phiên nghĩa, như chữ tiếng có nghĩa riêng. Để 
hiển thị nghĩa riêng, ở đây có bài kệ như sau:

A-sa-lê Sa-la-mạt-đa-da Tì-bát-rị-da-tư-chá Tố-tất-đa giả Cát-
lê-đà-nại-chá Tố-tăng-cát-lợi-sắt-tra La-bàn-đê-bồ-đề-một-đáp-ma
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Giải thích: Trong đây A-sa-lê nghĩa là hiển liễu nghĩa, gọi là 
không thật, ẩn mật nghĩa, gọi là bất động. Tức là định này vì bất động 
nên gọi là A-sa-lê. Sa-la-mạt-đa-da nghĩa là dịch là đối với định khởi 
ý tôn trọng. Tì-bát-rị-da-tư-chá nghĩa là nếu hiển thị liễu nghĩa gọi 
là điên đảo, ẩn mật nghĩa gọi là chuyển đảo. Tố-tất-đa nghĩa là khéo 
trụ trong chuyển đảo. Khéo trụ nên vô thường gọi là thường. Đây là 
điên đảo, chuyển vô thường kia gọi là thường, vì khéo trụ trong điên 
đảo. Cát-lê-đà-nại-chá nghĩa là nếu hiển thị liễu nghĩa thì gọi là phiền 
não, ẩn mật nghĩa gọi là cần khổ. Tố-tăng-cát-lợi-sắt-tra nghĩa là 
khéo nhiễm, cho nên kinh nói ở lâu trong sinh tử nhiễm cần khổ. La-
bàn-đê-bồ-đề-một-đáp-ma dịch nghĩa là sẽ được thắng Bồ-đề. Câu 
này có thể hiểu.

Luận nói: Nếu muốn giải thích pháp Đại thừa, đại khái nên 
dùng 3 tướng giải thích: một là giải thuyết về duyên sinh, hai là giải 
thuyết về nhân duyên sở sinh pháp, ba là giải thuyết nghĩa trong ngôn 
giáo. Trong đây giải thuyết duyên sinh như kệ nói:

Ngôn huân tập sinh pháp,
Đây với kia cũng vậy.

Đây là nói quả báo thức và sinh khởi thức làm duyên sinh cho 
nhau. Nhân duyên sở sinh pháp kia, sinh khởi thức là tướng có thể 
tính của tướng và kiến thức. Kia do trụ trì tướng, phân biệt tướng, 
pháp nhĩ tướng, tức đây được hiển thị 3 tính tướng, như kệ nói:

Có tướng và có kiến,
Thế là biết 3 tướng.

Lại nữa, thế nào là giải thích tướng kia? Nghĩa là tướng phân biệt 
trong tướng y tha thì không thể, tướng thành tựu trong y tha thì có. Do 
2 cái này, nên không có và có, không thể được có thể được, không thấy 
chân thật thấy chân thật 2 cái này đồng thời. Lại nữa ở trong tính y 
tha, phân biệt thì vô sở hữu mà thành tựu thì hữu, cho nên được kia thì 
không được đây, không được kia thì được đây. Như kệ nói:
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Y tha: phân biệt không,
Chỉ thành tựu là có.
Không được với lại được,
Trong đó hai như nhau.

Giải thích: Ngôn thuyết huân tập sinh các pháp, nghĩa là bên 
ngoài phân biệt huân tập thức A-lê-da, tức trụ ở trong thức do huân 
tập này làm nhân sinh tất cả pháp., tức là tự tính của sinh khởi thức. 
Đây với kia cũng vậy, nghĩa là cái phân biệt huân tập này lấy ngay 
các pháp kia làm nhân. Đây hiển thị thức A-lê-da với sinh khởi thức 
làm nhân cho nhau. Lại nữa tính của sinh khởi thức có các pháp có 
thức thể của tướng và kiến làm tính, nghĩa là nếu thức thể có tướng 
và có kiến tức là thể của kia. Nói các pháp có 3 tướng là trụ trì tướng, 
tức là tướng y tha. Do các thuyết nói đây nên 3 tính có các tướng 
được hiển thị. Các nghĩa như vậy dùng nghĩa của kệ hiển hiện có 
tướng có kiến. Vậy nên biết 3 tướng là 3 tướng này như được hiển 
thị trong giải thích của luận bản. Không có và có, không thể được và 
có thể được, không thấy chân thật và thấy chân thật, cả hai đồng thời 
v.v… nghĩa là để hiển thị điều đó, trong đây nói hai tức là phân biệt 
và thành tựu. Trong 2 phần này, một là không có, một là có. Nói có 
không có là nếu được phân biệt thì không được thành tựu, bởi không 
thấy chân thật. Tức lúc ấy không được phân biệt mà được thành tựu, 
bởi thấy chân thật. Những nghĩa như vậy lại dùng kệ hiển thị. Trong 
kệ nói bình đẳng, nghĩa là một sát-na cho nên nói trong tức là trong 
tính y tha. Nói hai tức là thấy chân thật và không thấy chân thật. Nói 
“cho nên” tức là do có nhân duyên. Bởi trong tính y tha, phân biệt là 
không, thành tựu là có. Cho nên phàm phu thấy là do điên đảo, các 
Thánh nhân thấy là do chính kiến.

Luận nói: Giải thích nghĩa trong ngôn giáo, nghĩa là như nói câu 
đầu tiên làm chính rồi dùng các câu khác làm rõ phần ấy. Hoặc công 
đức y chỉ hoặc nghĩa y chỉ. Công đức y chỉ là như nói công đức của 
Phật thanh tịnh giác cùng tột không có 2 pháp, hành pháp vô tướng 
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là thắng đạo, trụ nơi Phật trụ, được bình đẳng tất cả Phật, đến chỗ 
không còn chướng ngại, pháp không thoái chuyển, thành lập cảnh 
giới vô ngại không thể nghĩ bàn, nhập tam thế bình đẳng, thân biến 
khắp tất cả thế giới, trí thông suốt không ngại tất cả pháp, tất cả hạnh 
đầy đủ, trí biết không ngại đối với các pháp, thân không phân biệt, 
trí tất cả Bồ-tát mong cầu, đến chỗ Phật trụ không hai, đến cứu cánh 
đệ nhất Ba-la-mật, trí giải thoát không sai biệt của Như Lai, nhập vào 
pháp giới bình đẳng không ở ngoài biên không ở chính giữa của Phật 
địa, đệ nhất tận cùng cõi hư không, thanh tịnh giác cùng tột làm gốc. 
Ngoài ra các câu khác đều là sai biệt của câu này. Phải biết rằng tất 
cả như thế gọi là giải thích tốt. Các pháp thể thanh tịnh giác cùng tột 
là cái thanh tịnh giác cùng tột này của Phật Thế Tôn. Phải biết thâu 
nhiếp 21 công đức khác của Phật. Tức là công đức hoàn toàn không 
chướng ngại chuyển khiến nhập vào hữu vô không hai tướng. Công 
đức chân như thanh tịnh cùng tột. Công đức Phật trụ không dụng công 
mà Phật sự không ngừng nghỉ, pháp thân làm y chỉ. Công đức tâm 
nghiệp không sai biệt. Công đức tu đối trị tất cả chướng. Công đức 
hàng phục tất cả ngoại đạo. Công đức sinh tại thế gian không bị pháp 
thế gian trở ngại. Công đức thành lập pháp. Công đức thụ ký. Công 
đức thị hiện thụ dụng thân, hóa thân trong tất cả thế giới. Công đức 
đoạn nghi. Công đức khiến nhập vào các hạnh. Công đức sinh trí pháp 
vị lai. Công đức hiển thị như chỗ mong muốn. Công đức vì giáo hóa 
chúng sinh hiện vô lượng thân. Công đức thành tựu pháp thân bình 
đẳng Ba-la-mật. Công đức tùy theo tín lạc hiển thị cõi Phật vô sai biệt. 
Công đức 3 thứ Phật thân không giới hạn phương sở. Công đức hằng 
vì lợi lạc chúng sinh cho đến tận cùng sinh tử. Công đức vô tận.

Giải thích: Hiển thị trong phần đó, nghĩa là như chỗ cần phải 
giải thích. Nay sẽ làm rõ nghĩa này. Hoặc gồm trong công đức, hoặc 
gồm trong nghĩa. Gồm trong công đức tức thanh tịnh giác cùng tột 
là câu đầu tiên. Ngoài ra các câu khác là làm rõ nghĩa đó. Trong đây 
không hai hạnh là hai hạnh không thể được gọi là không hai hạnh. 
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Chẳng phải như trí Thanh Văn, Bích-chi-phật cũng có chướng ngại 
cũng không chướng ngại, hữu vô không hai tướng. Đệ nhất thanh 
tịnh nghĩa là chân như thanh tịnh, tức là pháp vô tướng. Chân như 
này chẳng phải có tướng bởi tất cả pháp là vô sở hữu. Cũng chẳng 
phải không có tướng bởi có tướng tự thể. Chân như này trong pháp 
vô tướng là đệ nhất thanh tịnh. Nhập xứ cho nên nói công đức khiến 
nhập. Tối thắng cho nên gọi là đạo. Đạo là nghĩa nhập xứ nên gọi là 
đạo. Công đức Phật trụ không dụng công mà Phật sự không ngừng 
nghỉ nghĩa là đối với công việc Phật sự thường làm mà không dừng 
lại. Công đức tu đối trị tất cả chướng nghĩa là dùng tất cả thời gian 
hằng tu chính giác, cho nên có thể đối trị tất cả chướng ngại. Công 
đức sinh tại thế gian mà không bị pháp thế gian chướng ngại nghĩa 
là phàm sinh trong thế gian tất hành động trong cảnh giới thế gian, 
nhưng tuy sinh thế gian không bị 8 pháp lợi thế gian làm nhiễm. 
Công đức thành lập pháp là Tu-đa-la v.v…các pháp vô lượng không 
thể nghĩ bàn, bởi phàm phu không thể ngộ nhập cho nên gọi là thanh 
tịnh giác cùng tột. Đây tức là đều tương ưng với một câu thanh tịnh 
giác cùng tột này. Công đức sinh trí pháp vị lai nghĩa là ccs pháp sinh 
ở đời vị lai như vậy đều có thể biết được. Công đức tương ưng vô 
lượng thân để giáo hóa chúng sinh nghĩa là vô lượng các thân Bồ-tát 
nếu làm công việc giáo hóa chúng sinh, chư Phật được trí tự tha bình 
đẳng, cho nên trí kia tức gồm trong Phật trí, tức là việc giáo hóa của 
Phật. Công đức thành tựu pháp thân bình đẳng Ba-la-mật nghĩa là 
pháp thân không hai nên gọi là bình đẳng. Vì đây không có 2 pháp 
thân nên gọi là được cùng tột Ba-la-mật thanh tịnh. Trí giải thoát đến 
cứu cánh không sai biệt, nghĩa là trong trí không sai biệt của Như 
Lai, cứu cánh giải thoát, nên trong giải thoát này là tăng thượng giải. 
Công đức 3 thứ Phật thân không giới hạn phương sở, nghĩa là pháp 
thân ở bao nhiêu phương xứ cũng không có giới hạn. Và thụ dụng 
thân, hóa thân ở các thế giới cũng vậy. Pháp giới đệ nhất là pháp 
giới thanh tịnh củng tột là đệ nhất nên gọi pháp giới đệ nhất. Tận hư 
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không giới là Phật trí như hư không không cùng tận, vị vậy nên gọi 
thanh tịnh giác không cùng tột.

Luận nói: Lại nữa, y chỉ nghĩa, tức như kinh nói: Bồ-tát đủ 32 
pháp gọi là Bồ-tát: Đối với tất cả chúng sinh khởi ý lợi lạc. Khiến 
nhập nhất thiết trí. Biết giá trị của ta là gì. Xả bỏ kiêu mạn. Ý chí 
vững chắc. Không phải làm vì thương xót. Tâm bình đẳng không 
thân sơ. Làm người bạn thân cho đến khi được Niết-bàn. Suy lường 
đúng đắn mà nói. Tươi cười trước khi nói. Đại bi vô hạn. Gánh vác 
trách nhiệm nặng nề không thoái lui bỏ cuộc. Không có ý mệt mỏi. 
Nghe nghĩa lý không chán. Tự thấy tội lỗi mình làm. Đối với tội lỗi 
người khác, không chê bai mà khuyên răn chỉ bảo. Tu tâm Bồ-đề 
trong tất cả oai nghi. Hành thí không cầu báo. Giữ giới mà không 
nhắm vào các nẻo đường còn có sinh tử. Tu hành nhẫn nhục không 
ngại đối với tất cả chúng sinh. Tu hành tinh tiến giữ lấy tất cả thiện 
pháp. Lìa bỏ cõi Vô sắc mà tu thiền. Phương tiện tương ưng với trí 
tuệ. Lấy Tứ nhiếp làm phương tiện nhiếp hóa chúng sinh. Từ ái đối 
với người giữ giới phá giới, không phân biệt có hai. Cung kính nghe 
chính pháp. Cung kính trụ nơi A-lan-nhã. Không vui đắm trước các 
tạp sự thế gian. Không mong cầu bậc hạ thừa thấp kém. Thấy công 
đức Đại thừa. Xa lìa bạn xấu. Gần gũi bạn lành. Tịnh tu 4 Phạm 
hạnh. Vận dụng tự tại 5 thần thông. Hành động theo trí tuệ. Không 
xả bỏ chúng sinh nào dù chúng sinh đó trụ hay không trụ trong chính 
hạnh. Nói chắc chắn, trọng chân thật. Lấy tâm Bồ-tát làm đầu. Phải 
biết các câu như vậy đều là phân tích các sai biệt của câu đầu. Ý lợi 
lạc trong tất cả chúng sinh, nghĩa là câu ý lợi lạc này có 16 nghiệp 
sai biệt. Mười sáu nghiệp sai biệt là: Lần lượt thực hành. Không điên 
đảo. Không ai mời cũng tự làm. Không dao động đổ vỡ. Không có ý 
mong cầu. Đây có 3 ý không cầu báo đáp. Đối với chúng sinh thuận 
hay nghịch không có tâm yêu ghét, đời đời vẫn theo đuổi không xa 
bỏ. Tức trong loại này có 2 câu về thân khẩu nghiệp. Bình đẳng đối 
với khổ, vui và không hai. Không thấp kém. Không thoái chuyển. 
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Dùng phương tiện nhiếp thủ. Chán ghét chướng ngại. Đây có 2 câu 
tư duy không gián đoạn và tiến thắng. Đây có 7 câu chính tu hành 
6 Ba-la-mật và tu hành Tứ nhiếp sự, tu hành thành tựu phương tiện. 
Đây có 6 câu gần gũi người lành. Nghe chính pháp. Ở nơi A-lan-nhã. 
Xa lìa các hiểu biết xấu xa sai lầm. Công đức chính tư duy có 2 thứ, 
công đức về sự có 2 thứ. Nghiệp thành tựu có 3 thứ: vô lượng thanh 
tịnh, được oai đức lớn, được công đức vượt trội. Nghiệp an lập kia. 
Đây có 4 câu: Thâu nhiếp các công đức. Quyết định dạy dỗ. Gồm hai 
pháp tài làm một. Không tâm nhiễm ô. Các câu như vậy đều là các 
câu sai biệt. Như trong kinh có bài kệ nói: 

Câu đầu tiên bao gồm
Các câu về công đức.
Câu đầu tiên bao gồm
Các câu nói về nghĩa.

Giải thích: Y chỉ nghĩa, tức là ý lợi lạc trong tất cả chúng sinh. 
Nghĩa của câu này nói có 16 nghiệp và hiển thị với các câu khác. 
Trong đây ý lợi lạc làm những nghiệp gì? Khiến nhập trí Nhất thiết 
trí là nếu khiến các chúng sinh nhập vào trí Nhất thiết trí thì đay là 
hành động lần lượt, ví như một ngọn đèn thắp lên một ngàn ngọn 
đèn. Đó là hiển thị ý lợi lạc. Các câu như vậy đều tương ưng với ý 
lợi lạc. Tự biết giá trị của mình là gì, nghĩa là tự có ý lợi lạc, nhưng 
là điên đảo. Như có người ý muốn lợi lạc mà đem rượu cho uống. 
Nếu như thật tự biết phần lượng mình dạy dỗ chúng sinh, thì không 
dùng kiêu mạn, tự mình không biết, khởi tâm lợi ích trở thành không 
có lợi. Nói xả bỏ kiêu mạn tức là hỉ xả bỏ tâm kiêu mạn nên không 
đợi mời thỉnh tự vì nói pháp.. Ý chí vững chắc, nghĩa là không vì 
chúng sinh có hành vi điên đảo mà cái tâm lợi lạc vững chắc bị dao 
động đổ vỡ. Chẳng phải ra làm vì có ý thương xót, nghĩa là không vì 
lợi dưỡng mà làm việc lợi ích chúng sinh. Làm sao biết được ý lợi 
lạc này? Do làm thuận theo thân khẩu nghiệp, cho nên trong đó ứng 
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lượng mà nói và trước nói là khẩu nghiệp. Tươi cười và Đại bi vô hạn 
v.v… là thân nghiệp. Trong đây nói ứng lượng mà nói nghĩa là chỉ 
nói pháp ngữ. Lòng thương vô hạn là thương 3 cái khổ: Khổ là khổ 
khổ, vui là hoại khổ, không khổ không vui là hành khổ. Chẳng phải 
hai nghĩa là không khổ không vui. Nghiệp không thấp kém, nghĩa là 
không tự ti coi mình thấp kém nói rằng ta không thể thành Phật, đại 
loại như thế. Ý không mệt mỏi, nghĩa là nếu không mệt mỏi thì có thể 
tu Phật đạo. Nghe nghĩa lý không chán, nghĩa là nếu không đa văn 
thì không có trí phương tiện giáo hóa chúng sinh. Nói “Trong tất cả 
oai nghi” , nghĩa câu này như nói trong Tịnh Hạnh Tu-đa-la. Nghiệp 
tiến thắng tức là ý lợi lạc, vì là thể của nhân thẳng đến tăng trưởng. 
Nghiệp tu thành tựu phương tiện có 6 câu là nếu người thân cận đây 
tu hành tức được thành tựu. Cung kính ở nơi A-lan-nhã, nghĩa là ở 
nơi đó có thể lìa các hiểu biết xấu xa sai lầm. Những tạp sự thế gian 
như ca múa vui chơi các thứ. Nghiệp thành tựu, nghĩa là biểu hiện 
tướng thành tựu kia. Oai đức, tức 6 thần thông. Tùy theo trí tuệ mà 
hành động, nghĩa là theo trí chứ không theo thức, từ trí tuệ sinh. Do 
trí tuệ này tương ưng với chính chứng. Trụ trong các pháp an lập 
nghiệp kia, tức là do có ý lợi lạc nên có thể dùng lợi lạc an lập chúng 
sinh. Trong đây nói “nhiếp chúng” nghĩa là đối với người phá giới 
vẫn không bỏ cũng không xua đuổi, khiến lìa bỏ điều không tốt hợp 
với điều tốt. Quyết định dạy dỗ, nghĩa là do cứ một mực lập dạy dỗ 
ngăn cấm, không tự nói, sau lại nói điều ta nói trước đây là không 
tốt. Người nghe, tức là người thụ giáo. Gồm tài pháp, là do những lời 
thành thật bảo cho người kia, vì gồm cả pháp và y phục tài lợi v.v… 
như nói gồm đủ. Không có tam nhiễm ô, nghĩa là thực hành tâm Bồ-
đề làm việc lợi ích chúng sinh, không phải để cầu cúng dường mình, 
chỉ nghĩ rằng làm sao các điều thiện này khiến chúng sinh chính giác 
vô thượng Bồ-đề. Nhiếp thụ như vậy cho nên nghĩa trong kệ cũng 
vậy. Giải thích về tướng xong.
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QUYỂN 6

Nhập sở tri thắng tướng thắng ngữ 3

Luận nói: Như vậy đã nói các tướng sở tri. Làm sao có thể thấy 
ngộ nhập tướng sở tri? Y chỉ đa văn huân tập. Sự huân tập này chẳng 
phải do A-lê-da thu gom mà giống như thành chủng tử của A-lê-da. 
Do chính tư duy nhiếp giữ tự pháp tự nghĩa sinh ra tương tự vật của 
kiến phần ý thức.

Giải thích: Như thế là tất cả tướng sở tri và hiển thị như thế nên 
ngộ nhập tướng sở tri. Lấy sự đa văn huân tập làm y chỉ, nghĩa là 
pháp Đại thừa huân tập vào thân. Nói chẳng phải A-lê-da thu gom, 
nghĩa là đối trị thức A-lê-da. Giống như thành chủng tử của A-lê-da, 
nghĩa là giống như A-lê-da là nhân của nhiễm pháp. Đây cũng là 
nhân của tịnh pháp. Cho nên nói chính tư duy thâu nhiếp nghĩa là 
chính tư duy là tự tính. Tự pháp tự nghĩa sinh ra, nghĩa là tướng của 
pháp nghĩa sinh. Vật tương tự sinh ra, nghĩa là như thể của sắc v.v… 
Nói có kiến phần cũng là thể tương tự của kiến phần. Như vậy tức 
thành lập 2 thức tướng phần và kiến phần.

Luận nói: Trong đây ai là người ngộ nhập tướng sở tri? Là các 
Bồ-tát đã liên tục huân tập đa văn pháp Đại thừa, được gần gũi vô 
lượng chư Phật xuất thế, hoàn toàn tin hiểu tập họp thiện căn, đầy đủ 
hành trang phúc trí.
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Giải thích: Ai là người có thể ngộ nhập tướng sở tri, nghĩa là 
trong số này nếu sở hữu được phương tiện ngộ nhập. Nói “huân tập 
đa văn pháp Đại thừa, nghĩa là lìa Thanh Văn thừa v.v… mà đa văn. 
Được gần gũi vô lượng chư Phật xuất thế, nghĩa là quá khứ vô số chư 
Phật xuất thế đều được hiện tiền thân cận. Hoàn toàn tin hiểu, tức là 
đối với Đại thừa có sự tin hiểu chắc chắn, không bị ác tri thức làm 
dao động phá hoại. Đây tức trước đã nói trong 3 nhân duyên, khéo 
tập họp các thiện căn nên gọi là Bồ-tát khéo tập họp hành trang phúc 
trí. Lại nữa hành trang phúc trí làm sao có thể lần lượt đầy đủ? Do 
sức của nhân, sức của thiện hữu, sức cửat duy, sức của y trì. Trong 
đây 2 câu đầu là 2 sức. Như số đó thì sức của chính tư duy kia tức là 
hoàn toàn tin hiểu. Đây là lấy huân tập Đại thừa làm nhân. Hoàn toàn 
tin hiểu đây tức chính hạnh tu hành. Do chính hạnh tu hành nên được 
tập họp thiện căn. Do sức của chính tư duy này nên được khéo đầy 
đủ hành trang phúc trí. Có thứ tự này do khéo đầy đủ hành trang phúc 
trí nên được nhập sơ địa Bồ-tát. Đây là sức của y trì.

Luận nói: Từ đâu được ngộ nhập? Tức từ ý thức có kiến phần 
kia, do pháp tướng Đại thừa sinh ra tương tự phân biệt pháp và nghĩa.

Giải thích: Ngộ nhập như vậy, nay sẽ hiển thị hành tướng ngộ 
nhập này. Ý địa phân biệt gọi là ý ngôn. Chủng loại của ý ngôn này 
lấy pháp Đại thừa là nhân sinh ra. Pháp tướng Đại thừa sinh ra, nghĩa 
là phan duyên chỗ thuyết pháp.

Luận nói: Trong hành địa của tín giải, trong kiến đạo, trong tu 
đạo, trong cứu cánh đạo, tất cả pháp chỉ có thức tùy theo nghe mà 
tin hiểu, thông suốt như lý, đối trị tất cả chướng, không chướng ngại.

Giải thích: Từ đâu được ngộ nhập? Từ tín giải được ngộ nhập. 
Do chỉ nghe tất cả pháp là duy thức liền khởi tăng thượng tín giải, 
gọi là được ngộ nhập, được vào trong kiến đạo. Nay sẽ nói rõ. Như 
lý thông đạt nghĩa là thông suốt đúng lý trong ý ngôn phân biệt. Thế 
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nào là thông suốt đúng lý? Tức phi pháp, phi nghĩa, không năng thủ, 
không sở thủ. Nếu thông suốt ý ngôn phân biệt như vậy thì sẽ được 
vào trong tu đạo. Nay sẽ nói rõ. Đối trị tất cả chướng, nghĩa là khi 
quán sát ý ngôn này là chẳng phải pháp, chẳng phải nghĩa, không 
năng thủ, không sở thủ, có thể đối trị tất cả chướng. Đây gọi là được 
vào trong tu đạo, được vào trong đạo cứu cánh. Nay sẽ nói rõ không 
chướng ngại là trụ ở nơi trí thanh tịnh cùng tột. Vì diệt chướng vô 
cùng vi tế nên gọi là được nhập vào trong đạo cứu cánh.

Luận nói: Do duyên gì được nhập? Do sức duy trì của thiện 
căn. Có 3 thứ luyện trị cái tâm và diệt trừ 4 chỗ. Pháp và nghĩa là sở 
duyên, thường tu, tu đúng đắn không buông thả Xa-ma-tha và Tì-bát-
xá-na. Tất cả nhân đạo chúng sinh trong vô lượng thế giới, mỗi sát-na 
đều có người chứng đắc chính giác A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-
đề. Đó là luyện trị tâm thứ nhất.

Giải thích: Do đâu được nhập? Như dây nói là do sức duy trì 
của thiện căn v.v… Có 8 chỗ tương ưng. Trong đây nói thường tu 
nghĩa là tu hành tất cả mọi thời. Khéo tu là cung kính. Nếu làm tương 
tự như vậy tức là không buông thả, trong đó đối trị 3 thứ tâm thoái 
khuất. Có 3 thứ luyện trị tâm. Bồ-tát nghe A-nậu-đa-la Tam-miệu 
Tam-bồ-đề, đệ nhất sâu xa rộng lớn khó có thể chứng đắc, tâm liền 
thoái khuất. Để đối trị đây, có tâm luyện trị thứ nhất v.v… Nói v.v…
cho nên có tâm luyện trị thứ hai.

Luận nói: Do chuyên tâm nên có thể hành thí v.v… các Ba-la-
mật. Ta đã được chuyên tâm này, do đó cho nên ta tu các Ba-la-mật 
sẽ được viên mãn, chẳng lấy làm khó. Đó là tâm luyện trị thứ hai.

Giải thích: Do ý này nên thí v.v…các Ba-la-mật liền được hiện 
hành. Nói ở trong ý nghĩa là tin và muốn. Bồ-tát trong Ba-la-mật tin 
biết thật có công đức lớn nên có thể được. Đây là tin của Bồ-tát. Do 
tin nên vui vẻ tu hành gọi là muốn. Bồ-tát được ý tin và muốn này 
nên tu hành 6 Ba-la-mật, tiến đến viên mãn chẳng lấy làm khó.
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Luận nói: Tuy người kia còn có điều thiện trở ngại, nghĩa là 
thiện pháp đầy đủ rồi, liền khi chết, tùy theo ý nghĩ muốn, tất cả đều 
đủ nơi thân, người kia được sinh huống chi ta được cái thiện vượt trội 
này, cái thiện không còn trở ngại, thì khi ấy sao tất cả không đầy đủ 
được? Đó là tâm luyện trị thứ ba. Ở đây có bài kệ như sau:

Ở trong cõi nhân đạo,
Có vô lượng chúng sinh,
Mỗi niệm được Bồ-đề,
Nên trừ tâm thoái khuất.
Người thiện tâm chuyên ý,
Có thể hành bố thí …
Thắng nhân được ý này,
Cũng tu bố thí… được.
Thiện nhân lúc lâm chung,
Tùy tâm được quả báo.
Ta được diệt vị thiện,
Quả báo sao lại không?

Giải thích: Lại nữa Bồ-tát trong ngôn giáo sâu xa rộng lớn 
của chư Phật, khi suy tìm khởi tâm nghĩ rằng A-nậu-đa-la Tam-
miệu Tam-bồ-đề khó có thể chứng đắc. Nhất sát-na tâm đoạn rồi 
mới được, liền sinh thoái khuất. Để đối trị trường hợp này nên tu 
tâm luyện trị thứ ba. Huống chi ta đây là tối thắng thiện, huống 
chi ta đây trong tất cả 10 địa khéo đầy đủ hành trang phúc đức trí 
tuệ. Không chướng ngại thiện, nghĩa là tâm phiền não vi tế khó 
phá. Như Kim cương Tam-ma-đề có thể phá được chướng này. Sau 
Tam-ma-đề này, thoát ly tất cả chướng ngại, y chỉ chuyển rồi, với 
đây sao lại không chứng đắc được? Đây là hiển thị chướng ngại 
xuất ly, vì không khác gì với chết. Nói “tất cả đầy đủ” nghĩa là 
được Nhất thiết chủng trí, sức thiện căn duy trì. Ba thứ luyện trị tâm 
nghĩa là thiện căn không mỏng manh ít ỏi. Bồ-tát do có năng lực 
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này thì có thể có 3 thứ luyện trị tâm khiến không thoái khuất. Trong 
đây luyện trị tâm thứ hai, nay sẽ hiển thị sự luyện trị. Do niệm này 
nên lìa các chướng ngại như xan v.v…các chướng ngại Ba-la-mật 
không còn nữa nên đầy đủ Ba-la-mật là không khó. Do đầy đủ này 
được thành Bồ-đề. Nay sẽ hiển thị sự luyện trị tâm thứ ba. Trong 
đây hữu ngại thiện nghĩa là cái thiện thế gian gọi là hữu ngại thiện. 
Còn vô ngại thiện này của ta mà không thành Phật là không có 
chuyện như vậy. Nghĩa này hiển thị bằng bài kệ. Kệ nói cho nên 
người trừ được tâm thoái khuất là không để cho tâm hạ liệt tồn tại 
mà nghĩ rằng ta không thể được A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề. 
Thiện tâm nghĩa là chẳng phải ác tâm hay vô ký tâm. Do có vô ký 
thí cho nên có người tâm tán mạn hành thí, ngoại đạo v.v…đem 
tâm bất thiện hành thí. Lại nữa người cầu A-nậu-đa-la Tam-miệu 
Tam-bồ-đề là thắng nhân có tối thắng thiện này, được ý này cũng 
có thể hành thí v.v… Trong đó khi được chuyên tâm, có tướng như 
thế có thể tu thí v.v… 6 Ba-la-mật. Nghĩa là được diệt xan v.v.. các 
tâm chướng ngại. Thắng nhân là tối thượng cho nên gọi các Bồ-tát. 
Thí v.v…là nó gồm cả giới và trí Ba-la-mật v.v… Tùy tâm được 
quả báo nghĩa là cho đến được quả báo Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
Diệt thiện nghĩa là diệt chướng ngại. Nói “Quả báo sao lại không?” 
nghĩa là được Phật thân.

Luận nói: Xa lìa tư duy của Thanh Văn, Bích-chi-phật thì tư 
duy diệt. Xa lìa tất cả nghi hay không nghi trong Đại thừa thì tà ý và 
nghi diệt. Lìa chấp ngã và ngã sở trong pháp nghe và suy nghĩ thì 
pháp chấp diệt. Tất cả tướng an lập hiện tiền tư duy không phân biệt 
thì diệt phân biệt. Ở đây có bài kệ như sau: 

An lập và tự trụ,
Có các tướng hiện tiền.
Tất cả không phân biệt,
Người trí được thắng giác. 
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Giải thích: Trong bản luận này, để hiển thị 4 chỗ diệt nên trong 
đây diệt tư duy là diệt tư duy của Thanh Văn v.v… Tà ý và nghi, nghĩa 
là trong pháp sâu xa rộng lớn của Đại thừa, tà ý và nghi cần phải diệt 
trừ. Tà ý là phỉ báng ganh tị và tâm dao động. Hoặc tức tâm nghi ngờ. 
Nói “tất cả nghi và không nghi” là trong Đại thừa vì an lập pháp tướng 
nên nói có 3 tính. Đó là tất cả pháp không tính, không sinh, không 
diệt, xưa nay vắng lặng, tự tính Niết-bàn. Tất cả pháp như vậy là vô sở 
hữu, đó là đứng về tính phân biệt. Nếu nói là ảo hóa, sóng nắng, chiêm 
bao, bóng sáng, tiếng vang, trăng dưới nước, biến hóa, đó là đứng về 
tính y tha. Nếu nói chân như, thật tế, vô tướng, đệ nhất nghĩa, pháp 
giới, không v.v…, đó là đứng về tính thành tựu. Trong các pháp này, 
tất cả tà ý và hoặc không sinh. Trong pháp nghe và tư duy, lìa chấp 
ngã và ngã sở, đó là hiển thị diệt trừ pháp chấp. Diệt trừ pháp chấp 
nghĩa là đối với pháp nếu nghe, nếu suy nghĩ, cho đến không để cho 
ngã ngã sở chen vào. Tư duy tất cả tướng an lập tự hiện tiền không 
phân biệt, nghĩa là hành giả khi tu trí vô phân biệt, chính tại tư duy vị 
diệt những thứ này, tất cả vắng lặng tâm không phân biệt. Nơi hiện 
tiền trụ sắc v.v… và tĩnh tâm có an lập cốt tỏa v.v… trong tất cả các 
tướng sở duyên khi không nghĩ nhớ không phân biệt, gọi là nhập vào 
phương tiện vô phân biệt. Nếu phân biệt thì không nhập vào được. Bài 
kệ hiện tiền an lập này là để hiển thị nghĩa diệt sau cùng.

Luận nói: Nhân đâu nhập và nhập như thế nào? Do đa văn huân 
tập sinh, do chính tư duy nhiếp giữ tương tự pháp và nghĩa, hiển hiện 
có kiến phần ý thức.

Giải thích: Trong đây hiển thị dùng đây nhập và nhập như thế. 
Trong đây nói văn huân tập sinh, nghiã là văn huân tập là nhân, tức 
ngay đây nhập vào đạo lý. Như trước đã nói tức là Đại thừa văn huân 
tập sinh ra, thâu nhiếp trong tính thành tựu.

Luận nói: Có 4 thứ cầu là danh, nghĩa, tự tính, sai biệt, cầu 
tướng giả thuyết.
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Giải thích: Trong đây hiển thị nhập như vậy. Bốn thứ cầu là như 
luận bản nói: danh, nghĩa, tự tính, sai biệt.

Luận nói: Lại có 4 thứ biết như thật, tức là danh, sự, tự tính, sai 
biệt. Biết như thật trong giả tướng. Tự tính sai biệt kia là không thể 
có được, nên Bồ-tát như thật nhập ý thức duy thức tu hành. Nơi đó 
tương tự chữ nghĩa trong ý thức biết tên gọi và chữ chỉ là ý thức, biết 
cái nghĩa mà tên gọi dựa vào đó cũng chỉ là ý thức. Như vậy tức biết 
rằng tự tính và sai biệt của tên gọi kia chỉ là nói giả tướng. Bấy giờ 
chứng biết chỉ có ý thức. Vậy thì danh và nghĩa, tự tính, sai biệt là 
nói giả tướng, không thát có nghĩa tướng của tính sai biệt. Cho nên 
do 4 thứ cầu và 4 thứ biết như thật, nơi ý thức tương tự danh và nghĩa 
được ngộ nhập duy thức.

Giải thích: Bốn như thật tri là như luận nói trong giả thuyết đó 
là danh sự tự tính sai biệt. Biết như thật tự tính và sai biệt kia, nghĩa 
là mỗi cái đều có tự tính sai biệt. Nói giả thuyết như vậy, nên gọi là 
giả thuyết tự tính sai biệt, vì nghĩa không thể có được. Nghĩa là biết 
rằng danh, tự tính, sai biệt kia chỉ là giả thuyết, vì danh tự kia không 
có tự tính và sai biệt, tức có thể nơi tự tính và sai biệt của danh tự kia 
chỉ là nhận lấy giả thuyết. Nếu biết như vậy là cầu, nếu biết không 
thể được, gọi là biết như thật.

Luận nói: Quán duy thức này ngộ nhập pháp gì? Tương tự pháp 
gì nhập? Là nhập duy lượng. Vì tướng và kiến là 2, và vì có nhiều thứ 
tướng. Danh nghĩa tự tính sai biệt chỉ là giả lập. Tự tính sai biệt 6 thứ 
là không có thật, nó trụ trong thể của năng thủ sở thủ. Một lúc nào 
đó nó phát sinh nhiều thứ tướng. Như trong tối, sợi dây giống như 
con rắn. Cái thí dụ con rắn trong sơi dây là vọng vì không thật có con 
rắn. Nếu thấy nghĩa thật thì không có vọng tưởng. Cái biết con rắn 
sẽ mất, chỉ còn cái biết sợi dây. Nhưng nếu phân tích kỹ thì sợi dây 
cũng không thật có. Bởi các tướng sắc hương vị xúc, trong đó dựa 
vào cái biết sắc v.v… Cái biết về sợi dây cũng được diệt trừ như thế. 
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Nó là tương tự chữ và nghĩa 6 tướng của ý thức. Như lấy cái biết con 
rắn để hiểu 6 tướng kia là không có thật nghĩa. Do trí của thành tựu, 
cái tri của duy thức cũng phải diệt trừ.

Giải thích: Trong đây hỏi về nhập pháp gì và thí dụ về nhập. 
Duy lượng là duy thức lượng. Có 2 tướng và kiến, đây là nói 2 thức 
tướng phần và kiến phần. Đây tương tự tướng hiển hiện làm nhân, 
làm chỗ trụ, làm tướng là ảnh hiển hiện, cho nên chỉ là một thức sinh 
ra nhiều tướng khác nhau. Không phải sinh một cách mau chóng mà 
tuần tự. Ba thứ này đều được nhập vào duy thức. Nói một lúc nào đó 
tương tự nghĩa của các tướng sinh, nghĩa là tương tự danh cú vị thân, 
nghĩa của các tướng sinh cho nên kia cũng dựa vào các tướng tương 
tự danh nghĩa sinh, lấy thí dụ sợi dây hiển thị trong nhập quán 3 tính. 
Nói tự tại trong 6 thứ nghĩa, nghĩa là danh v.v…trong 6 thứ nghĩa 
được tự tại. Tự tại nghĩa là trừ diệt.

Luận nói ; Bồ-tát nhập vào nghĩa tướng tương tự của ý thức như 
vậy là được nhập vào tính phân biệt. Nhập duy thức nên được nhập 
vào tính y tha. Làm sao nhập vào tính thành tựu nếu diệt lìa tưởng 
duy thức? Bấy giờ Bồ-tát diệt lìa cái tưởng về nghĩa, tựa như tất cả 
nghĩa không có nơi nào sinh. Cho nên tựa như duy thức hiển hiện 
cũng không được sinh. Tức là trụ trong sự không phân biệt tất cả 
nghĩa danh, mà trụ trong chính chứng pháp giới tương ưng. Bấy giờ 
Bồ-tát bình đẳng đối với năng duyên sở duyên, trí bình đẳng vô phân 
biệt sinh tức Bồ-tát ngộ nhập tính thành tựu.

Giải thích: Nhập vào ý thức của nghĩa tướng tương tự, tức là 
tất cả nghĩa có được đều chỉ là phân biệt. Như vậy là ngộ nhập tính 
phân biệt. Nói ngộ nhập duy thức, tức ý thức ở đây gồm trong duy 
thức, được nhập tính y tha. Nói tựa như tất cả nghĩa không có nơi 
nào sinh ra, nghĩa là không có nghĩa tương tự sinh ra các chủng loại. 
Chủng loại duy thức cũng không được sinh. Bởi vì sao? Vì khi khởi 
duy thức phân biệt tức thành nghĩa rồi. Sau được chứng chân như, 
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đây như không thể ngôn thuyết, chỉ bên trong tự biết. Bấy giờ Bồ-tát 
năng thủ sở thủ bình đẳng. Sinh trí bình đẳng vô phân biệt, nghĩa là 
trí năng duyên và chân như sở duyên, thể của 2 pháp bình đẳng như 
hư không, nghĩa là không có cái thể năng thủ sở thủ để mà trụ vì 
không phân biệt năng thủ sở thủ. Cho nên gọi vô phân biệt tức được 
nhập tính thành tựu. Nói trụ trong vô phân biệt tất cả nghĩa danh, tức 
là có tên gì, có bao nhiêu thứ, tên này sai biệt được hiển thị bằng một 
bài kệ.

Luận nói: Ở đây có kệ như sau:

Pháp nhân và pháp nghĩa,
Tính hoặc rộng hoặc hẹp,
Bất tịnh, tịnh, cứu cánh,
Gọi là cảnh sai biệt.

Giải thích: Trong đây tên của pháp là sắc, thụ và nhãn v.v…Tên 
của nhân tức người yêu thích Phật pháp và tin tưởng thực hành theo 
giáo pháp v.v… Lại nữa tên pháp cũng có nghĩa là Tu-đa-la v.v…Tên 
nghĩa, nghĩa là dựa vào pháp mà hiển nghĩa. Tên gọi chung là như 
nói chúng sinh, tên gọi riêng là như các chúng sinh kia mỗi mỗi đều 
có tên. Gọi tính là gốc của chữ ấy. Bất tịnh là gọi phàm phu v.v… 
Tịnh là gọi các học nhân, tức người học Phật pháp. Cứu cánh là chỉ 
tướng chung các pháp sở duyên. Lại sơ lược có 10 thứ danh tự là 
phan duyên của Bồ-tát. Như là nói tên pháp là mắt v.v…Tên người là 
ta v.v… Lại nữa tên pháp là chỉ 12 bộ ngôn giáo. Tên nghĩa, là giáo 
nghĩa của 12 bộ ngôn giáo kia. Tên chung là tất cả pháp hữu vi vô vi 
v.v… Tên riêng là sắc, thụ v.v… cho đến hư không v.v…Tên tính là 
như chữ A là chữ đầu tiên, chữ Ha là chữ cuối cùng. Bất tịnh là phàm 
phu v.v… Tịnh là kiến đế, tức người thấy chân lý. Đến cứu cánh tức 
tướng chung các pháp là cảnh. Sở duyên của 2 trí là xuất thế trí và 
hậu đắc trí duyên tất cả pháp chân như cho nên tất cả tướng của các 
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pháp. Như trong 10 địa, tướng chung của tất car nghĩa duyên trí sở 
duyên, cho nên các tên ấy là cảnh giới chư Bồ-tát,

Luận nói: Bồ-tát nhập duy thức như vậy, được nhập tướng sở 
tri. Do nhập tướng sở tri nên được nhập Hoan hỷ địa, khéo thông 
đạt pháp giới được sinh vào nhà Như Lai, được tâm bình đẳng tất cả 
chúng sinh, được tâm bình đẳng tất cả Bồ-tát, được tâm bình đẳng tất 
cả Phật. Đây là Bồ-tát được kiến đạo.

Giải thích: Được sinh nhà Như Lai là vì do không đoạn dứt 
giống Phật. Được tâm bình đẳng tất cả chúng sinh, nghĩa là như 
nói tự thân muốn nhập Niết-bàn thì đối với tất cả chúng sinh cũng 
muốn như vậy. Do tâm ấy nên nói là tâm bình đẳng tất cả chúng 
sinh. Được tâm bình đẳng tất cả Bồ-tát, nghĩa là do đồng được tâm 
thanh tịnh sâu xa. Được tâm bình đẳng tất cả Phật, nghĩa là do khi 
trụ nơi địa vị này thì được pháp thân chư Phật. Được pháp thân nên 
được tâm bình đẳng tất cả Phật. Lại nữa tâm bình đẳng tất cả chúng 
sinh là được tự tha bình đẳng. Như tự thân muốn hết khổ, thì đối 
với chúng sinh cũng như vậy. Tâm bình đẳng tất cả Bồ-tát là đồng 
với các Bồ-tát được tâm thanh tịnh sâu xa làm việc lợi ích chúng 
sinh. Được tâm bình đẳng tất cả Phật là thấy pháp giới chư Phật với 
mình không sai khác.

Luận nói: Lại nữa vì sao nhập duy thức quán? Vì để duyên 
tướng chung của pháp. Vì trí xuất thế Xa-ma-tha Tì-bát-xá-na, sau 
được trí các thứ thức tướng, diệt thức A-lê-da có tướng nhân, chủng 
tử tất cả tướng nhân, tăng trưởng được chạm đến chủng tử pháp thân, 
chuyển y chỉ, sinh ra tất cả Phật pháp. Vì để được trí Nhất thiết trí 
nên nhập duy thức quán.

Giải thích: Trí Xa-ma-tha Tì-bát-xá-na, tức Xa-ma-tha Tì-bát-
xá-na gọi là trí. Trong này có câu: “diệt thức A-lê-da có tướng nhân, 
chủng tử tất cả tướng nhân” trong đó nói “hữu tướng” tức là nhân 
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duyên . Nghĩa là trong thức A-lê-da có chủng tử tất cả nhiễm pháp. 
Lại nói tướng, là để hiển thị chủng tử này, vì là tướng sở duyên. Nói 
như vậy tức hiển thị được nhân quả các chủng tử này đều diệt.

Luận nói: Lại nữa cái hậu đắc trí kia, trong tính tướng, tất cả 
thức được sinh trong thức A-lê-da thấy như ảo hóa nên tự nhiên 
không bị điên đảo. Cho nên như nhà ảo thuật đối với các trò ảo 
thuật, Bồ-tát đối với các tướng nói nhân quả trong mọi thời đều 
không điên đảo.

Giải thích: Nếu không có trí phân biệt diệt chướng ngại xuất 
sinh Phật pháp thì trí hậu đắc dùng làm gì? Trí vô phân biệt không 
thể nói pháp nhân quả kia. Bởi vì sao? Vì không phân biệt. Cho nên 
phải có trí hậu đắc nói pháp nhân quả ấy. Mọi thời không điên đảo, 
như nhà ảo thuật đối với các trò ảo thuật. Tất cả do thức A-lê-da sinh, 
những thứ này đều lấy thức A-lê-da làm nhân. Trong tất cả tính tướng 
của thức, nghĩa là lấy tính của thức làm nhân, cho nên như những 
việc ảo thuật. Trí hậu đắc ở trong đó không điên đảo, nên nói cũng 
không điên đảo.

Luận nói: Ở đây nhập trong duy thức quán có 4 thứ Tam-ma-
đề là y chỉ của 4 thứ thông đạt phần. Làm sao có thể thấy? Do nghĩa 
của 4 thứ tìm cầu. Hạ phẩm Vô trần nhẫn, được Minh tam-ma-đề, 
làm y chỉ của Noãn hành thông đạt phần. Nếu là Tăng thượng nhẫn 
thì được Tăng minh Tam-ma-đề, làm y chỉ cho Đỉnh hành thông đạt 
phần. Do 4 thứ biết như thật, được nhập duy thức quyết định trần 
là vô sở hữu. Đây là một phần của Tam-ma-đề nhập vào nghĩa chân 
thật, là chỗ y chỉ của Thuận đế nhẫn. Cái Tam-ma-đề sau cùng trừ 
bỏ ý tưởng duy thức, đây là chỗ y chỉ của Vô gián Tam-ma-đề thế 
đệ nhất pháp. Phải thấy các Tam-ma-đề như vậy. Đó là đến gần chỗ 
đạt ngộ.

Giải thích: Ở mọi nơi khi nhập vào chân thật được thông đạt 
phần. Nay ở đây cũng hiển thị thiện căn y chỉ của thông đạt phần. Vì 
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là nhân của thông đạt phần nên nói là y chỉ. Hạ phẩm Vô trần nhẫn 
được Minh Tam-ma-đề, nghĩa là trong vô trần lạc dục ít ỏi mỏng 
manh. Hiển thị trí vô trần gọi là minh, nghĩa là sáng tỏ. Được Minh 
Tam-ma-đề là hiển thị cái Tam-ma-đề làm y chỉ của trí vô trần. Tăng 
thượng vô trần nhẫn là trong đây nhẫn trở thành cái dục của nó. Cho 
nên Minh tăng Tam-ma-đề là hiển thị cái trí tăng thượng vô trần gọi 
là minh. Nói Tam-ma-đề là hiển thị chỗ y chỉ của trí vô trần này. Chỗ 
y chỉ của Thuận đế nhẫn là, pháp vô ngã gọi là đế, nơi đó vô ngã tùy 
thuận nhẫn. Làm thế nào thành Thuận đế nhẫn này? Do quyết định 
không có ngoại vật nào khác, năng thủ cũng không có. Phải biết rằng 
khi trụ nơi tùy thuận nhanh chóng là được cái vui gần đạt ngộ lúc 
chính vị.

Luận nói: Như vậy Bồ-tát nhập địa, nhập duy thức nên được 
kiến đạo. Làm sao phát khởi tu đạo? Tùy theo chỗ thành lập 10 địa, 
lấy pháp thông tướng hiện trụ trong tất cả Tu-đa-la nhiếp thủ làm 
duyên, đem trí xuất thế gian và trí hậu đắc Xa-ma-tha Tì-bát-xá-na 
thường tu tập trong vô lượng trăm ngàn câu-chi na-do tha số kiếp 
chuyển y chỉ được 3 thứ Phật thân. Tu hành như vậy đó.

Giải thích: Tùy theo chỗ thành lập mà nói, nghĩa là vì thành 
lập mà trong Kinh Thập Địa nói các địa. Nói “thông tướng pháp làm 
duyên” nghĩa là duyên một tướng không phải duyên riêng từng câu. 
Xuất thế là trí vô phân biệt. Hậu đắc là trí thành lập. Đây cũng không 
thể nói là thế gian. Bởi vì sao? Vì chẳng phải thế gian chứa nhóm 
huân tập, cũng chẳng phải hoàn toàn xuất thế gian vì tùy thuận hạnh 
thế gian. Cho nên không thể nói nhất định một tướng. Chuyển y chỉ, 
là trí phan duyên thông tướng này được chuyển y. Vì được 3 thứ Phật 
thân, nghĩa là để ta được 3 thứ Phật thân nên tu hành.

Luận nói: Thanh Văn nhập chính vị với Bồ-tát nhập chính vị, 
hai trường hợp này có gì sai khác? Chính vị của Thanh Văn có 10 thứ 
sai khác với chính vị của Bồ-tát. Một, sai khác về sở duyên, vì pháp 
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Đại thừa là sở duyên. Hai, sai khác về sự trụ giữ, vì trụ giữ hành trang 
đại phúc đức trí tuệ. Ba, sai khác về chỗ thông đạt, vì thông suốt nhân 
pháp vô ngã. Bốn, sai khác về Niết-bàn, vì nhiếp thủ Niết-bàn không 
trụ trước. Năm, sai khác về địa vị, vì y vào 10 địa mà được xuất ly. 
Sáu, sai biệt về thanh tịnh, vì đoạn trừ phiền não, cõi Phật thanh tịnh. 
Bảy, sai khác về việc được tâm bình đẳng tự thân với tất cả chúng 
sinh, khởi hạnh thành thục chúng sinh không thôi nghỉ. Tám, sai 
khác về nơi sinh, vì sinh vào nhà Như Lai. Chín, sai khác về sự hóa 
hiện, vì trong đại tập hội chư Phật tất cả mọi thời đều hóa hiện. Mười, 
sai khác về quả, vì thành tựu vô lượng quả đức như thập lực, vô úy, 
bất cộng Phật pháp v.v…

Giải thích: Sai khác về Niết-bàn là do Bồ-tát nhiếp thủ Niết-
bàn không trụ trước, còn Thanh Văn thì không như vậy. Sai khác về 
thanh tịnh là do Bồ-tát diệt phiền não và tập, và thanh tịnh cõi Phật, 
Thanh Văn thì không như vậy.

Luận nói: Ở đây có kệ như sau:

Suy tìm danh và nghĩa,
Làm khách thể cho nhau.
Suy tìm hai duy lượng,
Hai thi thiết cũng vậy.
Từ đó biết như thật,
Ba phân biệt vô nghĩa.
Nếu thấy kia phi hữu,
Tức nhập ba vô tính

Giải thích: Như nhập chân thật, trong đây kệ nói: “Suy tìm 
danh và nghĩa, mỗi mỗi làm khách thể cho nhau.” Nghĩa là danh 
đối với nghĩa, là khách. Nghĩa đối với danh cũng là khách, đều là 
tướng riêng. Suy tìm, nghĩa là phải thấy trong lúc tĩnh tâm. “Suy 
tìm hai duy lượng. Hai thi thiết cũng vậy.” nghĩa là nghĩa không có 
tự tính và sai biệt, cho nên phải biết tự tính chỉ là thi thiết, sai biệt 
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chỉ là thi thiết. Từ đó sinh cái biết như thật, nghĩa là trong đó biết 
như thật do 4 thứ tầm tư làm nhân nên được 4 thứ biết như thật. 
Thấy trong 3 phân biệt vô nghĩa, nghĩa là trong 3 phân biệt không 
có nghĩa mà thấy, cho nên gọi là phân biệt vì tự tính phân biệt, sai 
biệt phân biệt. Cái phi hữu kia tức nhập 3 vô tính, nghĩa là nghĩa 
là vô sở hữu cho nên phân biệt cũng không. Bởi vì sao? Nếu nghĩa 
của sở phân biệt là có, thì phân biệt có thể được duyên đó mà sinh. 
Do nghĩa đó không có cho nên phân biệt cũng không được có. Phải 
biết nghĩa này nên nhập 3 tức nhập 3 tính. Trong đó do thấy danh 
và nghĩa làm khách thể cho nhau nên được nhập vào danh nghĩa 
đều có tính phân biệt khác. Nếu thấy danh tự tính thi thiết sai biệt 
thi thiết chỉ thấy phân biệt, tức được nhập tính y tha, tức cái thức 
năng phân biệt đây cũng không thấy, tức được nhập tính thành tựu. 
Đó gọi là 3 thứ nhập.

Luận nói: Lại có bài kệ để giáo thụ, như trong Quán Hạnh Sai 
Biệt Luận nói:

Bồ-tát trong tĩnh tâm,
Được thấy tâm ảnh kia.
Diệt trừ tưởng nơi nghĩa,
Chỉ quán nơi tự tưởng.
Như vậy tâm trụ trong,
Sở tri, thủ chẳng có.
Tức không có năng thủ,
Chứng đắc vô sở hữu.

Giải thích: Vì để được nhập quán nên lại nói kệ giáo thụ. Bồ-tát 
thấy tâm ảnh, nghĩa là thấy hình ảnh tương tự nghĩa pháp kia chỉ là tự 
tâm. Người nào thấy, đó là Bồ-tát. Nơi nào thấy, đó là trong tĩnh tâm, 
tức trong định. Diệt trừ tưởng nơi nghĩa, chỉ quán nơi tự tưởng, nghĩa 
là ở trong tĩnh tâm, tướng của nghĩa không khởi, biết chỉ là tự tâm là 
tướng của pháp nghĩa hiển hiện. Như vậy tâm trụ trong, nghĩa là nếu 
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tâm như vậy được trụ trong nghĩa vô sở hữu, tức là tâm trụ ở trong 
tâm. Biết sở thủ là phi hữu, nghĩa là biết rõ nghĩa của sở thủ là vô sở 
hữu. Tức không có năng thủ, nghĩa là do nghĩa của sở thủ không có 
thì cái tâm năng thủ là kẻ năng thủ cũng không thể có được. Chứng 
vô sở hữu, nghĩa là đã không có năng thủ sở thủ, tức đã gọi là chứng 
chân như, bởi chân như là không thể được.

Luận nói: Lại có một biệt kệ nói về chính vị. Như trong Đại 
Thừa Kinh Trang Nghiêm Luận nói:

Bồ-tát đầy đủ vô biên tế,
Phúc đức trí tuệ là hành trang.
Trong pháp tư lường khéo quyết định,
Thì liễu nghĩa loại ý thức sinh.
Biết các nghĩa kia là ý thức.
Tức trụ tự nghĩa trong duy tâm.
Như vậy chính chứng pháp giới rồi,
Cho nên xa lìa hai thứ tướng.
Vì biết ngoài tâm không gì khác,
Nên biết được tâm cũng phi hữu.
Người trí hiểu biết hai đều không,
Tức trụ không hai trong pháp giới.
Người trí trí lực không phân biệt,
Bình đẳng thuận hành thường phổ biến.
Sở tri rậm rạp đống tội ác,
Như đại Gìa-đà nhổ các độc.
Mâu-ni khéo nói các chính pháp,
An tâm hữu căn trong pháp giới.
Đã biết niệm hành chỉ phân biệt,
Người trí mau đến bờ biển đức.

Giải thích: Lại có bài kệ nhập chính vị như nói trong Đại Thừa 
Trang Nghiêm Kinh Luận. Nếu có rất khó hiểu thì trong kệ hiển thị. 
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Vô biên tế, nghĩa là rất khó vượt qua bờ bên kia. Như nói vô biên, 
không phải là nói không có bờ, không có biên giới, đây là lấy ý nói 
nhiều nên gọi là vô biên. Đây cũng vậy. Những gì gọi là hành trang? 
Là phúc đức và trí tuệ. Trong đây thí v.v…3 Ba-la-mật là hành trang 
phúc đức. Bát-nhã Ba-la-mật là hành trang trí tuệ. Tinh tiến Ba-la-
mật, nếu là tinh tiến về mặt trí tuệ thì đó là hành trang trí tuệ, nếu là 
tinh tiến về phúc thì đó là hành trang phúc đức. Cũng như vậy, Thiền 
Ba-la-mật cũng có 2 thứ. Trong đó, nếu duyên Tứ vô lượng thiền thì 
đó là hành trang phúc đức, ngoài ra là hành trang trí tuệ. Ai có hành 
trang này thì gọi là người khéo quyết định hành trang trong pháp 
Bồ-tát, vì do dựa vào hậu lực của Tam-ma-đề. Các pháp hành trang 
được khéo quyết định chứ chẳng phải gì khác. Nói “thì sinh loại ý 
thức hiểu nghĩa”, nghĩa là sự hiểu biết các nghĩa đều lấy ý thức làm 
nhân. Nói “liền trụ nơi nghĩa tương tự trong duy tâm”, nghĩa là do 
biết các nghĩa kia chỉ là ý thức nên liền ngay nơi tự tâm nghĩa tương 
tự hiển hiện. Như vậy là đã chính chứng pháp giới. Nói “Vì vậy xa 
lìa 2 thứ tướng”, nghĩa là biết tự tâm mà nghĩa tương tự hiện rồi, thì 
ngay khi ấy lìa năng thủ sở thủ chứng đắc chân như. Lại cũng như 
ngộ nhập chứng đắc. Nay sẽ hiển thị ý nói rằng “do biết ngoài tâm 
không có gì khác, nên biết được tâm cũng phi hữu”, nghĩa là lìa tâm 
ra ngoài thì không có nghĩa phan duyên, vì kia là không có, cho nên 
cái tâm năng duyên cũng không có. Bồ-tát biết 2 cái đó là không có, 
tức trụ naơi pháp giới không hai, nghĩa là lìa tâm và nghĩa. Trí lực 
vô phân biệt, là sức trí tuệ lìa phân biệt. Bình đẳng thuận hành, là 
thuận làm mọi việc trong bình đẳng. Thấy Tu-đa-la v.v…tất cả các 
pháp bình đẳng như hư không. Phổ biến, nghĩa là các pháp cả trong 
lẫn ngoài, thấy như vậy. Thường, là tất cả mọi lúc. Dựa vào đống 
tội ác rậm rạp, nghĩa là nhân các nhiễm pháp nói là rậm rạp vì khó 
gỡ nó ra. Đống tội ác, nghĩa là nhiễm pháp huân tập tự tính làm thể. 
Mâu-ni khéo nói các chính pháp an tâm trong pháp giới hữu căn, 
nghĩa là dùng ý an trụ trong tâm hữu căn. Nếu phan duyên tâm kia 
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chân như thì đây là tâm hữu căn. Như duyên Như Lai chính thuyết, 
đầy đủ không thiếu, chung lại thành một tướng, phải biết đó là trí 
vô phân biệt. Nói “Đã biết niệm hành chỉ phân biệt” nghĩa là trụ nơi 
tâm hữu căn này rồi, vì muốn chính thuyết nên trong trí hậu đắc nhớ 
nghĩ các nghĩa. Cũng biết rằng hoạt động nhớ nghĩ này chỉ là phân 
biệt, cho nên do 2 trí vô phân biệt và hạu đắc này chư Bồ-tát mau 
chóng đến Phật quả bờ kia. Tập trung các nghĩa của bài kệ này thì kệ 
thứ nhất nói ró tư lương đạo, kệ thứ hai nói nghĩa của phương tiện 
đạo, kệ thứ ba nói nghĩa hậu kiến đạo, kệ thứ tư nói nghĩa tu dạo, kệ 
thứ năm nói nghĩa cứu cánh đạo. Đến đây là giải thích xong nghĩa 
phải biết tướng sở tri.
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NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH LUẬN
QUYỂN 7

Nhập nhân quả thắng tướng thắng ngữ 4
Chương 1: Nhân quả vị

Luận nói: Như vậy là đã nói xong về ngộ nhập tướng sở tri, còn 
nhân quả của sự ngộ nhấp ấy làm sao thấy được? Do 6 Ba-la-mật 
là bố thí, trì giới, nhãn nhục, tinh tiến, thiền định, trí tuệ. Vì sao do 
6 Ba-la-mật được nhập duy thức? Lại nữa vì sao 6 Ba-la-mật được 
thành quả của sự ngộ nhập ấy? Bồ-tát này không tham đắm phúc báo, 
không phá giới, khổ không nao núng, tu đạo không biếng trễ, không 
tạo nhân các chướng ngại này nên tâm được chuyên nhất, tức có thể 
đúng đắn chọn lọc các pháp nên được nhập duy thức. Bồ-tát dựa vào 
6 Ba-la-mật nhập duy thức rồi, lần lượt thanh tịnh, thâu nhiếp 6 Ba-
la-mật sâu xa trong tâm. Vì vậy cho nên trong đó dù rời 6 Ba-la-mật 
mà hiện khởi phương tiện, do hiểu đúng nói đúng nên khởi tùy hỷ 
yêu thích, tương ưng huân tu mọi thời không gián đoạn, thì Ba-la-
mật liền được viên mãn.

Giải thích: Nếu nhập duy thức rồi, tâm thanh tịnh Ba-la-mật sâu 
xa liền được tương ưng hiện hành. Cùng hiện hành tương ưng này 
nên gọi là hiện hành tương ưng. Hiểu đúng nói đùng nghĩa là mọi nói 
năng đều tương ưng với 6 Ba-la-mật, trong chính thuyết sâu xa khởi 
tâm tin hiểu. Khởi ý yêu thích, nghĩa là tháy yêu thích công đức trong 
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các Ba-la-mật. Khởi ý nguyện muốn được, nghĩa là do Phật được đến 
tịnh tâm đệ nhất bỉ ngạn này, cho nên ta và tất cả chúng sinh cũng sẽ 
được. Vì vậy phát tam nguyện được. Đây là bao gồm các Ba-la-mật. 
Tâm thanh tịnh sâu xa có những tướng trạng gì. Tiếp theo đây là kệ 
văn hiển thị tướng này.

Luận nói: Ở đây có kệ như sau:

Viên mãn pháp bạch tịnh,
Và được nhẫn mau chóng.
Bồ-tát do tự thừa,
Sâu rộng trong chính thuyết.
Giác tri chỉ phân biệt,
Được vô phân biệt trí.
Lạc dục tín giải tịnh,
Gọi là thanh tịnh ý.
Trước và pháp lưu y,
Đều được thấy chư Phật.
Đã biết gần Bồ-đề,
Được Bồ-đề không khó.

Giải thích: Trong đây bắt dầu từ tín hành địa, khéo tập hợp 
hành trang tư lương. Viên mãn pháp bạch tịnh và được nhẫn nhanh 
chóng, nghĩa là nhẫn có 3 phẩm là nhuyến, trung và thượng. Trong 
đây là trụ ở tối thượng nhẫn nên nói là nhanh chóng. Tâm này do 
sở duyên nên được thanh tịnh. Nay sẽ nói rõ. Sở dĩ gọi là Đại thừa 
vì do giáo thuyết sâu xa rộng lớn, tức là Bồ-tát tự thừa. Trong này 
nói sâu xa tức là nói pháp vô ngã. Rộng lớn, nghĩa là như hư không, 
khí, v.v… Tam-ma-đề như chỗ tư duy thanh tịnh. Nay sẽ nói rõ. Do 
biết tất cả pháp chỉ là phân biệt, nên nay sẽ nói rõ cái tướng của tịnh 
tâm. Nói “Trước” là trước khi tịnh tâm. Và “đây” là trong khi tịnh 
tâm. “Được thấy chư Phât”, đó là tướng. Pháp lưu, nghĩa là khi trụ 
định tâm. Nay sẽ nói rõ. Cái định tâm này, lợi ích khi trụ định tâm 
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là thấy gần Bồ-đề. Bởi được cái phương tiện có thể được này nên 
được là không khó.

Luận nói: Các kệ này nói chung là hiển thị tịnh tâm có 7 tướng: 
1.tư lương, 2.nhẫn, 3.sở duyên, 4.tư duy, 5.tự thể, 6.thắng tướng, 
7.lợi ích, như trong kệ tuần tự nói từng câu.

Giải thích: Các kệ này hiển thị tịnh tâm. Có tư lương như thế, 
nhẫn như thế, phan duyên như thế, tư duy như thế, thể tính như thế, 
tướng biểu hiện như thế, lợi ích như thế. Như kệ hiển thị tức là thành 
lập cái thể của tịnh tâm.

Chương 2: Thành lập 6 số

Luận nói: Vì sao chỉ có 6 Ba-la-mật? Vì thành lập đối trị các 
chướng ngại. Vì sinh khởi trụ xứ tất cả Phật pháp. Vì tùy thuận thành 
thục tất cả chúng sinh. Đối trị không phát khởi nhân duyên nên lập 
thí, giới 2 Ba-la-mật. Không phát khởi nhân duyên có 2 là đắm trước 
phúc báo và đắm trước nhà cửa. Đối trị phát khởi nhân duyên thoái 
chuyển nên lập nhẫn, tiến 2 Ba-la-mật. Nhân duyên thoái chuyển có 
2 là trong sinh tử, chúng sinh trái phạm sinh khổ, trong việc tu thiện 
thời gian lâu mà mệt mỏi. Đối trị sự phát khởi nhân duyên là hoại mất 
sự không thoái chuyển nên lập định, trí 2 Ba-la-mật. Nhân duyên hoại 
mất có 2 là tán loạn và ác trí. Đối trị các chướng ngại này nên lập 6 số.

Giải thích: Trong nhân duyên hoại mất, ác trí là điên đảo chấp 
thủ cho nên như các ngoại đạo bởi ác trí thành ra có chỗ hoại mất. 
Ngoài ra thành lập tán loạn v.v… các chướng ngại. Nghĩa đối trị đều 
có thể biết được.

Luận nói: Bốn Ba-la-mật trước là nhân duyên không tán loạn 
cho nên một Ba-la-mật không tán loạn thành tựu do y chỉ không tán 
loạn, được chính giác đúng lý thật nghĩa các pháp, nên tất cả Phật 
pháp được sinh khởi. Là nơi sinh khởi tất cả Phật pháp như thế nên 
thành lập 6 số.
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Giải thích: Chỗ trụ của tất cả Phật pháp, nghĩa là tất cả Phật 
pháp lấy đây làm nhân thành lập. Thứ hai 6 số nhân duyên Ba-la-
mật, chì 6 không tăng. Do y chỉ không tán loạn nên được chính giác 
đúng lý thật nghĩa các pháp, nghĩa là do y chỉ Thiền Ba-la-mật nên 
Bát-nhã Ba-la-mật được hiểu rõ như thật các nghĩa. Ngoài ra có thể 
biết nghĩa các câu khác.

Luận nói: Do Thí Ba-la-mật nên nhiếp thụ chúng sinh. Do Giới 
Ba-la-mật nên không tổn hại chúng sinh. Do Nhẫn Ba-la-mật nên có 
thể chịu đựng sự tổn hại. Do Tinh tiến Ba-la-mật nên có thể làm những 
việc phải làm. Do các nhân duyên tiếp thụ này nên khiến các chúng 
sinh thành thục được điều phục. Nếu chúng chưa được tâm vắng lặng 
thì khiến được Tam-ma-đề. Người tâm được vắng lặng rồi, khiến được 
giải thoát. Trong khi giáo hóa liền được thành thục. Trụ nơi thành thục 
chúng sinh như vậy nên thành lập 6 số. Nên biết như vậy.

Giải thích: Thứ ba, trong nhân duyên thành lập 6 số, tất cả 
chúng sinh giáo hóa tùy thuận, nghĩa là trong việc giáo hóa thành 
thục tất cả chúng sinh, tùy thuận tương ưng do đây được thành, cho 
nên chỉ thành lập có 6 khiến xuất ly. Đối với kẻ tâm chưa vắng lặng 
thì dùng Thiền Ba-la-mật khiến tâm được vắng lặng. Kẻ đã vắng lặng 
thì dùng Bát-nhã Ba-la-mật khiến được giải thoát nên được thành 
thục. Trong khi giáo hóa, nghĩa là trong lúc dạy dỗ.

Chương 3: Tướng

Luận nói: Làm sao thấy tướng của 6 Ba-la-mật này? Vì nó có 6 
thứ vượt trội: Một, y chỉ vượt trội, vì Bồ-đề tâm là y chỉ. Hai, sự vượt 
trội, vì đầy đủ các việc tu hành. Ba, việc làm vượt trội, vì muốn lợi 
ích tất cả chúng sinh. Bốn, phương tiện khéo léo vượt trội, vì ở trong 
trí vô phân biệt. Năm, hồi hướng vượt trội, vì hồi hướng A-nậu-đa-la 
Tam-miệu Tam-bồ-đề. Sáu, thanh tịnh vượt trội, vì diệt các phiền não 
trí chướng xuất sinh bình đẳng.
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Giải thích: Bố thí v.v… là tướng thế nào? Được Ba-la-mật, bởi 
thế gian và Thanh Văn v.v… cũng có bố thí v.v… nên phải nói cái 
tướng của nó. Tướng của Ba-la-mật có 6 thứ y chỉ vượt trội, do mọi 
lúc mọi nơi y chỉ tâm Bồ-đề. Sự vượt trội, nghĩa là không có một 
người nào có đây đủ hiện hành bên trong cũng như bên ngoài. Chỉ 
có Bồ-tát là người có đầy đủ hiện hành. Đó là hành bố thí. Nói vượt 
trội là mọi sự bố thí là chỉ vì lợi ích an vui tất cả chúng sinh. Phương 
tiện khéo léo vượt trội, nghĩa là tam luân thanh tịnh gọi là phương 
tiện khéo léo. Bởi vì không phân biệt của bố thí, người bố thí và kẻ 
nhận sự bố thí. Ở trong trí vô phân biệt như vậy nên được tên gọi là 
bố thí. Hồi hướng vượt trội, nghĩa là do bố thí này v.v… hồi hướng 
vô thượng Bồ-đề. Thanh tịnh vượt trội, nghĩa là nếu đến Phật quả, thí 
v.v…bấy giờ được thanh tịnh. Khi ấy sinh xuất đầy đủ tác dụng lìa 
phiền não chướng trí chướng.

Luận nói: Thế nào là thí tức Ba-la-mật? Ba-la-mật là thí ư? 
Có trường hợp thí không phải Ba-la-mật. Nên lập 4 câu. Và giống 
như thí, các Ba-la-mật khác cũng nên lập 4 câu như vậy. Phải biết 
như thế.

Giải thích: Thế nào là thí tức Ba-la-mật? Ba-la-mật tức là thí 
ư? Đây là phần câu hỏi. Trong câu đáp có trường hợp bố thí không 
phải Ba-la-mật, nghĩa là xa lìa 6 thứ vượt trội. Có ba-la-mật không 
phải bố thí, nghĩa là như giới Ba-la-mật v.v…, vì bao gồm trong 6 
thứ vượt trội. Có thí tức Ba-la-mật, nghĩa là thí được bao gồm trong 
6 thứ vượt trội. Có chẳng phải thí chẳng phải Ba-la-mật, nghĩa là lìa 
6 thứ hạnh vượt trội. như trì giới v.v… là như thế. Tất cả trong Ba-la-
mật, 4 câu đều như vậy.

Chương 4: Thứ tự

Luận nói: Vì sao các Ba-la-mật này được nói theo thứ tự như 
thế? Vì nó tùy thuận Ba-la-mật trước sinh Ba-la-mật sau.
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Chương 5: Đặt tên

Luận nói: Lại nữa làm sao thấy được vì sao các Ba-la-mật được 
đặt tên như vậy? Vì pháp này hơn tất cả sự bố thí của thế gian, Thanh 
Văn, Bích-chi-phật, có khả năng đạt đến bờ kia nên gọi Ba-la-mật, có 
khả năng phá tan sự tham lam keo kiệt nên gọi là Đà, được quả báo 
lớn và hành trang phúc đức nên gọi là Na. Vì vậy bố thí gọi là Đà-na. 
Có khả năng diệt trừ phá giới và nẻo ác nên gọi là Thi, được đến nẻo 
thiện và định nên gọi là La. Vì vậy có tên là Thi-la. Có khả năng làm 
sạch hết sự giận dữ oán thù nên gọi là Sằn, mình và người được ở 
trong an ổn nên gọi là Đề. Vì vậy có tên là Sằn-đề. Có khả năng lìa 
bỏ sự biếng nhác và các pháp ác bất thiện nên gọi là Tì, được xuất 
sinh vô lượng thiện pháp khiến tăng trưởng nên gọi là Lị-da. Vì vậy 
có tên là Tì-lị-da. Có khả năng xả bỏ tán loạn nên gọi là Địa-da, được 
dẫn tâm trụ vào bên trong nên gọi là Na, Vì vậy có tên là Địa-da-na. 
Có khả năng khiển trừ tất cả kiến chấp ác trí nên gọi là Bát-la, được 
biết pháp chân như và pháp chủng loại nên gọi là Thận-nhương. Vì 
vậy có tên là Bát-la-thận-nhương.

Giải thích: Nay nói rõ các tên này. Tên chung các Ba-la-mật 
đều dùng từ ngữ Đáo bỉ ngạn, nghĩa là đến bờ kia. Cho nên Ba-la-mật 
là độ tất cả thế gian và Thanh Văn, Bích-chi-phật v.v… Thí v.v… bỉ 
ngạn nên gọi Ba-la-mật cho mỗi tên. Nhân thì phá xan tham. Bởi vì 
sao? Do phá trừ xan tham nên có thể bố thí không ngại. Quả thì trừ 
được bần cùng nên gọi là Đà. Đối với quả thì được quả báo lớn và 
phúc đức tư lương nên gọi là Na. Đó là Đà-na. Đứng về nhân thì giới 
dứt ác, đứng về quả thì diệt các nẻo ác nên gọi là Thi. Quả thì được 
nẻo thiện và được hiện tiền Tam-ma-đề nên gọi là La. Tức là Thi-la. 
Như vậy giải thích tên các Ba-la-mật đều tương ưng như đây. Mình 
và người đều được trụ nơi an ổn, nghĩa là do tự bản thân không bị 
các lỗi giận dữ quấy nhiễu, cũng không gây khổ cho người khác nên 
người cũng được an ổn.
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Chương 6: Tu tập

Luận nói: Làm sao thấy sự tu tập các Ba-la-mật? Lược nói có 
5 cách tu tập: 1. Tu tập bằng cách khởi hành phương tiện. 2. Tu tập 
bằng sự tin hiểu. 3. Tu tập bằng tư duy, 4. Tu tập bằng phương tiện 
khéo léo. 5. Tu tập bằng việc làm những điều nên làm. Trong đây 4 
cách tu như trứpc đã nói. Còn tu tập bằng cách làm những điều nên 
làm, nghĩa là chư Phật đã đến địa vị viên mãn các Ba-la-mật rồi, 
nhưng dùng tâm vô công dụng không bỏ Phật sự tu các Ba-la-mật.

Giải thích: Trong 5 cách tu, tu khởi hành phương tiện, nghĩa là 
phát khởi chính hạnh trong phương tiện. Tu làm các việc nên làm, 
nghĩa là chư Phật trụ trong pháp thân, không dụng công, nhưng không 
bỏ các Phật sự. Mặc dầu đã lìa bỏ hiện hành các Ba-la-mật, nhưng vì 
nhiếp hóa chúng sinh nên có tu tập này là làm những việc nên làm.

Luận nói: Lại nữa tu tập bằng tư duy, nghĩa là yêu thích tùy 
hỷ nguyện được tư duy. Gồm 6 thứ thâm tâm: 1.thâm tâm rộng 
lớn, 2.thâm tâm kiên cố, 3.thâm tâm hoan hỷ, 4.thâm tâm chịu ơn, 
5.thâm tâm chí lớn, 6.thâm tâm thắng ích. Nếu Bồ-tát trải qua bao 
nhiêu kiếp a-tăng-kì được chứng chính giác A-nậu-đa-la Tam-miệu 
Tam-bồ-đề, trong thời gian ấy mỗi niệm mỗi niệm bỏ hết tất cả thân 
mạng cho đến 7 báu đầy trong Hằng sa thế giới phụng sự bố thí cúng 
dường chư Như Lai cho đến khi an tọa trên đạo tràng Bồ-đề mà tâm 
bố thí của Bồ-tát cũng không chán đủ. Và cũng trong ngần ấy thời 
gian, mỗi niệm mỗi niệm lửa mạnh bốc cháy đầy trong 3 ngàn Đại 
thiên thế giới, trong đó thực hành 4 oai nghi mà chẳng có một thứ 
phương tiện gì giúp cho đời sống, Bồ-tát vẫn nhất tâm thực hành 
trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí tuệ cho đến khi an tọa 
đạo tràng. Tâm trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí tuệ của 
Bồ-tát này cũng không chán đủ. Đó là thâm tâm rộng lớn của Bồ-
tát. Lại nữa nếu Bồ-tát này cho đến khi tọa đạo tràng không bỏ tâm 
không chán đủ này, đó gọi là thâm tâm kiên cố. Nếu Bồ-tát này khi 
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dùng 6 Ba-la-mật nhiếp hóa chúng sinh, sinh hoan hỷ hơn cả nỗi vui 
mừng của chúng sinh được nhiếp hóa. Đó là thâm tâm hoan hỷ của 
Bồ-tát. Nếu Bồ-tát này khi dùng 6 Ba-la-mật nhiếp hóa chúng sinh, 
thấy chúng sinh đối với ta có ơn lớn, chứ không phải ta có ơn đối với 
chúng sinh. Đó là thâm tâm chịu ơn. Nếu Bồ-tát này khi dùng 6 Ba-
la-mật nhóm họp thiện căn, lại khiến chúng sinh được quả báo tốt 
đẹp. Đó là thâm tâm chí lớn của Bồ-tát. Nếu Bồ-tát này khi dùng 6 
Ba-la-mật nhóm họp thiện căn hồi hướng cho tất cả chúng sinh đều 
được A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề. Đó là thâm tâm thắng ích 
của Bồ-tát. Sáu thứ thâm tâm này gọi chung là ái vị tư duy. Lại nữa 
nếu Bồ-tát này đối với vô lượng 6 thứ thâm tâm khác tu tập tương 
ưng các thiện căn của Bồ-tát mà sinh tùy hỷ , thì đây 6 thứ thâm tâm 
của Bồ-tát gọi chung là tùy hỷ tư duy tu. Lại nữa nếu Bồ-tát này 
nguyện khiến tất cả chúng sinh đều được 6 thứ thâm tâm gồm trong 
6 Ba-la-mật, cũng nguyện tự thân cho đến khi tọa đạo tràng, thường 
không xa rời 6 thứ thâm tâm gồm trong 6 Ba-la-mật, thì đó gọi là 
6 thứ thâm tâm gồm nguyện được tư duy tu. Nếu chỉ nghe 6 thứ 
thâm tâm của Bồ-tát này bao gồm tư duy tu, sinh một niệm tịnh tín, 
liền được xuất sinh vô lượng phúc đức thì đã làm hoại tất cả nghiệp 
chướng cực ác huống chi là Bồ-tát.

Giải thích: Nói “Trong thời gian ấy, mỗi niệm mỗi niệm”, nghĩa 
là giả sử khiến thời lượng 3 A-tăng-kì làm một niệm, lấy một niệm 
như vậy lại trải qua thời gian ấy được Bồ-đề, trong thời gian ấy mỗi 
niệm mỗi niệm xả thân mạng mình v.v…Nghĩa ấy có thể hiểu tuần 
tự như trong luận bản. Cũng như vậy tuần tự cho đến thời gian được 
Bồ-đề, trong thời gian ấy hoặc tu hành Thi-la cũng vậy. Nói lửa dữ 
bốc cháy đầy trong 3 ngàn Đại thiên thế giới, mà không có tất cả 
phương tiện giúp cho đời sống, nghĩa là đây nói nơi trụ xứ gian nan 
không có gì cung ứng cho đời sống. Nói hoại tất cả nghiệp chướng 
cực ác, nghĩa là trong này nói hủ hoại là hay dục lạc nên không có 
năng lực cho quả báo. Lại đối trị néo ác đạo nên gọi là hủ hoại. Tâm 
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rộng lớn, tức trong đây là tâm không chán đủ. Các tâm này duy trì 
thời gian lâu không bỏ là tâm kiên cố. Trong đây nói kiên cố nghĩa là 
thời gian lâu. Nghĩa các tâm khác có thể hiểu được.

Chương 7: Sai biệt

Luận nói: Làm sao thấy được sự sai biệt của các Ba-la-mật 
này? Phải biết mỗi Ba-la-mật đều có 3 thứ. Như pháp thí, tài thí, vô 
úy thí. Thủ hộ giới, nhiếp thiện pháp giới, tác lợi chúng sinh giới. 
Thụ ác sự nhẫn, an khổ nhẫn, pháp tư duy nhẫn. Bị khải tinh tiến, 
phát hành tinh tiến, bất khiếp nhược bất thoái chuyển vô yếm túc tinh 
tiến. An lạc trụ định, xuất sinh định, tác sở ưng tác định. Vô phân biệt 
phương tiện trí, vô phân biệt trí, vô phân biệt hậu đắc trí.

Giải thích: Nói sự khác nhau của các Ba-la-mật là hiển thị cái 
thể. Trong đây vì sao có pháp thí v.v… 3 thứ? Bởi pháp thí làm tăng 
ích thiện căn người khác, tài thí tăng ích thân người khác, vô úy thí 
tăng ích tâm người khác. Do nhân duyên này nói có 3 loại thí. Trong 
3 thứ của giới, thủ hộ giới là giới y chỉ, còn 2 giới kia dựa vào đây 
mà trụ. Do trụ nơi thủ hộ giới nên nhiếp thiện pháp giới được xuất 
sinh Phật pháp và Bồ-đề nên gọi là y chỉ. Lợi chúng sinh giới dựa 
vào đây mà trụ nên được thành thục chúng sinh nên gọi là y chỉ. 
Trong 3 thứ của nhẫn, thụ ác sự nhẫn là nếu người khác làm việc 
ác mình có thể nhịn chịu. Bồ-tát khi làm việc lợi ích chúng sinh, do 
sức nhẫn này nên khổ sinh tử không thể thoái chuyển. An khổ nhẫn 
là do có sức nhẫn nên ở trong sinh tử có bệnh v.v… các khổ không 
thể thoái chuyển. Pháp tư duy nhẫn là do nhẫn này nên khi tư duy 
pháp có thể nhẫn chịu nên nhẫn này tức là chỗ y chỉ của 2 nhẫn 
trước. Trong tinh tiến có 3 thứ thể. Như trong Tu-đa-la Thế Tôn nói 
là thế lực, là tinh tiến, là kham năng, là kiên cố siêu việt, là không 
bỏ ách nặng. Năm câu này tức giải thích 3 thứ thể của tinh tiến. 
Trong đó bị khải tinh tiến là tinh tiến như mặc áo giáp nên được thế 
lực mạnh. Lấy đây làm đầu do phát khởi tinh tiến, được chính tinh 
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tiến lúc phát khởi không khiếp nhược không động chuyển, tinh tiến 
không chán đủ v.v… Theo như thứ tự thì tức là kham năng, kiên cố 
siêu việt, không bỏ ách nặng v.v…lấy 3 câu này giải thích thì do có 
người lúc mới cầu vô thượng Bồ-đề có thế lực, khi phát khởi có tinh 
tiến, chỉ có điều là tâm hạ liệt. Để đối trị trường hợp này nên phải 
kham năng. Nếu có kham năng thì tâm không thoái khuất. Hạ liệt 
tức là thoái khuất. Nếu người tuy tâm không hạ liệt, nhưng trong 
khổ sinh tử tâm nhiễu động thì đối với Phật quả sẽ sinh thoái khuất. 
Để đối trị trường hợp này nên phải không dao động, tinh tiến và 
kiên cố siêu việt. Cho nên nói kiên cố siêu việt đây, do kiên cố siêu 
việt nên đối với cái khổ không thoái lui. Có người tuy đối với cái 
khổ không thoái lui nhưng đối với thiểu phần đã sinh tưởng đầy đủ, 
không thể được vô thượng Bồ-đề, cho nên nói tinh tiến không chán 
đủ. Đối với thiểu phần không sinh tưởng đầy đủ và liền hiển thị cái 
tinh tiến không bỏ ách nặng. Do nghĩa này nên nói 3 thứ tinh tiến. 
Trong định cũng có 3. Lạc trụ là do hiện thấy pháp an lạc nên trụ 
gọi là lạc trụ. Xuất sinh là do xuất sinh 6 thần thông. Làm việc nên 
làm là do y chỉ thiền-na nên làm việc lợi ích chúng sinh. Vì vậygọi 
là làm việc nên làm. Do các nghĩa này nên lập 3 thứ định. Trong 
Bát-nhã thành lập 3 thể, nghĩa có thể hiểu được.

Chương 8: Gồm thâu

Luận nói: Làm sao thấy được nghĩa thâu nhiếp của các Ba-la-
mật này? Các Ba-la-mật này thâu nhiếp tất cả thiện pháp. Vì là thể 
tướng của chúng, vì là tùy thuận của chúng, vì là lưu xuất của chúng.

Giải thích: Câu hỏi làm sao thấy được nghĩa thâu nhiếp của 
những cái này, tức là hỏi làm sao thấy được các Ba-la-mật này gồm 
thâu các thiện pháp. Phải biết rằng nói tu các thiện pháp được thâu 
nhiếp trong Ba-la-mật, hay nói tu thiện pháp thâu nhiếp Ba-la-mật 
cũng vậy. Những cái này thâu nhiếp tất cả thiện pháp, tức là trong 
đây tất cả thiện pháp tức là Bồ-đề phần pháp. Thể tướng của chúng 
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tức là thể tướng của Bát-nhã. Lưu xuất của chúng tức là 6 thần thông, 
10 lực v.v… và các công đức khác đều là lưu xuất của chúng. Tùy 
thuận của chúng, tức là tin cậy nương tựa tùy thuận với đây. 

Chương 9: Đối trị

Luận nói: Làm sao có thể thấy các chướng ngại của Ba-la-mật? 
Phải biết gồm tất cả phiền não. Vì nó là thể tướng, nguyên nhân và 
kết quả.

Giải thích: Như đã nói rõ, các Ba-la-mật gồm thâu tất cả thiện 
pháp. Như nó đối trị tất cả nhiễm pháp. Nay sẽ nói rõ. Trong đó thể 
tướng của chúng là thể tướng của dục v.v…nhân duyên của chúng là 
nhân duyên của xan tham v.v…như không tin, tà kiến v.v… nên sinh 
xan tham, quả của chúng là như xan lẫn, phá giới, giận dữ là quả.

Chương 10: Công đức

Luận nói: Làm sao thấy được công đức các Ba-la-mật này? 
Bồ-tát trong sinh tử lưu chuyển nhiếp thủ tự tại nên nhiếp thủ đại 
sinh, nhiếp thủ đại trợ bạn, đại quyến thuộc, nhiếp thủ đại sự nghiệp 
phương tiện thành tựu, nhiếp thủ thân không não hại, ít trần cấu, 
nhiếp thủ sang suốt các luận biết giỏi các nghề công xảo kỹ thuật. 
Các quả báo này không có gì đáng chê trách cho đến khi tọa đạo 
tràng làm các công đức trước mắt lợi ích tất cả chúng sinh.

Giải thích: Quả báo công đức Ba-la-mật của Bồ-tát là không thể 
chê trách, chẳng phải như các quả báo khác có thể chê trách vì nhiễm 
ô, vì vô thường. Quả báo của Ba-la-mật thì không phải vô thường. 
Bởi vì sao? Bởi nói cho đến khi tọa đạo tràng. Lại nữa quả báo kia là 
chỉ tự mình tạo lấy không phải do người khác. Nói phát khởi việc lợi 
ích tất cả chúng sinh, quả Ba-la-mật tức là tất cả công đức của quả 
Ba-la-mật đều không có sự chê trách.
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Chương 11: Hiển thị lẫn nhau

Luận nói: Làm sao thấy được các Ba-la-mật này hiển thị lẫn 
nhau? Thế Tôn có nơi tất cả 6 Ba-la-mật chỉ lấy tên thí mà nói, hoặc 
lấy tên giới nói, hoặc lấy tên nhẫn nói, hoặc lấy tên tinh tiến nói, 
hoặc lấy tên định nói, hoặc lấy tên trí nói. Như vậy là ý gì? Trong 
các Ba-la-mật, khi tu một Ba-la-mật các Ba-la-mật khác đều đến 
trợ giúp hoàn thành. Dựa vào ý này, trong đây có bài kệ nhiếp trì 
như sau:

Số tướng và thứ tự,
Danh tự tu công đức.
Sai biệt và nhiếp trị,
Công đức hiển thị nhau.

Giải thích: Trong 3 trăm kệ, trong Bát-nhã Ba-la-mật nói một 
Ba-la-mật tức nói tất cả Ba-la-mật. Nói vậy là ý gì? Khi thực hành 
một Ba-la-mật thì tất cả các Ba-la-mật đều đến trợ giúp hoàn thành. 
Do ý này nên khi bố thí được nhiếp thủ thân khẩu, tức thuộc giới 
Ba-la-mật, cho đến trí biết nhân quả, tức thuộc Bát-nhã Ba-la-mật. 
Nghĩa trợ thành của các Ba-la-mật khác cũng tương ưng như vậy. 
Đến đây là giải thích xong về nhập nhân quả.

Tu sai biệt thắng tướng thắng ngữ 5
Chương 1: Đối trị

Luận nói: Như vậy là đã nói về ngộ nhập nhân quả rồi, vậy làm 
sao thấy tu sai biệt như thế nào? Tu sai biệt này có 10 địa Bồ-tát. 
Những gì là 10? Là Hoan hỷ địa, Ly cấu địa, Chiếu minh địa, Diệm 
địa, Nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện 
tuệ địa, Pháp vân địa. Các địa này thành lập làm 10. Làm sao thấy 
được lý do thành lập? Vì để đối trị 10 thứ vô minh chướng ngại, nên 
có 10 thứ và pháp giới cũng có 10 thứ vô minh làm chướng trụ. Làm 
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sao biết? Mười thứ, pháp giới là địa đầu tiên có nghĩa là phổ biến 
khắp, địa thứ hai có nghĩa là vượt trội hơn hết, địa thứ ba có nghĩa 
là từ tội thượng lưu xuất, địa thứ tư có nghĩa là không nhiếp thụ, địa 
thứ năm có nghĩa là thể không sai biệt, địa thứ sáu có nghĩa là không 
nhiễm tịnh, địa thứ bảy có nghĩa là các pháp không sai biệt, địa thứ 
tám có nghĩa là không thêm bớt, địa thứ chin có nghĩa là y chỉ tướng 
tự tại và y chỉ cõi tự tại, y chỉ trí tự tại, địa thứ mười có nghĩa là y chỉ 
nghiệp tự tại, y chỉ Đà-la-ni môn tự tại, y chỉ Tam-ma-đề môn tự tại. 
Ở đây có kệ như sau:

Biến hành, nghĩa tối thắng,
Nghĩa tối thượng lưu xuất,
Là nghĩa không nhiếp thụ,
Và thể không sai khác,
Nghĩa không nhiễm không tịnh,
Không các pháp sai biệt,
Nghĩa không thêm không bớt,
Y chỉ 4 tự tại,
Vô minh trong pháp giới,
Mười chướng chẳng nhiễm ô,
Trong 10 địa là chướng,
Đối trị nói các địa.

Lại nữa nên biết rằng vô minh này đối với Thanh Văn là không 
nhiễm ô, nhưng đối với Bồ-tát là nhiễm ô.

Giải thích: Nay nói rõ về tu sai biệt. Thế nào là phải biết 10 
thứ? Pháp giới, nghĩa là phổ biến khắp cả, cho đến nghĩa Tam-ma-
đề, Đà-la-ni tự tại. Nên biết 10 thứ này, pháp giới trong mỗi địa đều 
có một thứ, nhưng vì sức của vô minh nên không biết được. Để đối 
trị 10 chướng của vô minh kia nên có 10 địa. Những gì là 10? Một 
là tính phàm phu. Hai là tà hạnh đối với thân chúng sinh v.v… Ba 
là tối tăm đần độn nên quên mất đối với văn tư tu. Bốn là phiền não 
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vi tế hiện hành cùng với thân kiến v.v…cộng sinh với hạ phẩm. Do 
ý niệm duyên nên bỏ xa các hiện hành vi tế. Nên biết đây là vi tế. 
Năm là hạ thừa nhập Niết-bàn. Sáu là thô tướng hành. Bảy là vi tế 
tướng hành. Tám là trong vô tướng làm công dụng. Chín là không 
làm việc lợi ích chúng sinh. Mười là đối với các pháp không được 
tự tại. Nay sẽ giải thích nghĩa biến hành của bài kệ. Pháp giới biến 
hành khắp mọi nơi. Bởi vì sao? Vì tất cả pháp không một pháp nào 
chẳng là vô ngã. Nghĩa tối thắng, nghĩa là nghĩa này vượt trội trong 
tất cả các pháp. Tức là tinh túy lưu xuất từ nhị địa. Tối thắng là nếu 
biết có Đại thừa chính thuyết là tinh túy lưu xuất từ chỗ vượt trội 
hơn cả thì được địa thứ ba. Trong đó không chấp thủ ngã sở, như 
người Uất-đan-việt không có ngã sở. Khi chứng pháp giới, liền 
được không có ngã sở như vậy. Do cái trí này liền được địa thứ tư. 
Đây tức là thể không sai biệt, chẳng phải như mắt thấy sắc v.v… 
tùy theo mỗi mỗi cái thể sai biệt của các chúng sinh. Do trí này 
được nhập vào địa thứ năm. Cũng không nhiễm, vì bản tính không 
nhiễm cho nên không nhiễm tức tịnh. Do trí này nên được nhập địa 
thứ sáu. Tu-đa-la v.v… các nghĩa tuy thành lập có sai biệt nhưng 
không khác nhau. Do trí này được nhập địa thứ bảy. Khi phiền não 
diệt không giảm, tịnh pháp lớn không tăng, y chỉ tướng tự tại, y chỉ 
cõi tự tại. Do trí này được nhập địa thứ tám. Trong tướng được tự 
tại, do tùy sở dục tướng liền hiện tiền. Trong cõi tự tại là như muốn 
cõi biến thành vàng liền được thành nên gọi là tự tại. Trong trí tự 
tại là y chỉ trí biện tài tự tại nên được nhập địa thứ chín. Thân v.v… 
các nghiệp tự tại y chỉ, Đà-la-ni, Tam-ma-đề môn tự tại y chỉ nên 
được nhập địa thứ mười. Lại nữa vô minh này đối với Thanh Văn 
không phải nhiễm ô do không nhập các địa này. Nếu khi nhập sơ 
địa tức thì thông đạt tất cả các địa, vậy tại sao còn tuần tự lập ra các 
địa làm gì? Để giải thích câu hỏi này là tùy theo chỗ thực hành ở 
mỗi bậc mà thành lập. Mặc dầu ở sơ địa đã thông đạt tất cả nhưng 
phải thành lập các địa.
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Chương 2: Đặt tên

Luận nói: Lại nữa vì sao sơ địa tên là Hoan hỷ? Do lần đầu tiên 
có công năng thành tựu tự lợi lợi tha. Vì sao địa thứ hai tên Ly cấu? 
Do xa lìa nhơ bẩn của sự phá giới. Vì sao địa thứ ba tên là Chiếu 
minh? Do không thoái lui chỗ y chỉ Tam-ma-địa, Tam-ma-bát-để, y 
chỉ đại pháp sáng suốt. Vì sao địa thứ tư tên là Diệm? Vì pháp Bồ-đề 
phần đốt cháy tất cả chướng. Vì sao địa thứ năm tên là Nan thắng? 
Vì hai trí chân tục trái nhau rất khó làm tương ưng nhau. Vì sao địa 
thứ sáu tên là Hiện tiền? Vì trí duyên sinh làm y chỉ khiến hạnh Bát-
nhã Ba-la-mật hiện tiền. Vì sao địa thứ bảy tên là Viễn hành? Vì đến 
biên giới sau cùng của hạnh công dụng. Vì sao địa thứ tám tên là Bất 
động? Vì tất cả tướng hành không động. Vì sao địa thứ chín tên là 
Thiện tuệ? Vì trí biện tài vượt trội hơn cả. Vì sao địa thứ mười tên là 
Pháp vân? Do tướng chung duyên trí tất cả pháp, là kho chứa tất cả 
Đà-la-ni, Tam-ma-địa môn như mây trời. Lại chướng thô nặng như 
hư không, mây có thể kéo che. Lại pháp thân viên mãn.

Giải thích: Vì sao sơ địa tên Hoan hỷ? Do mới bắt đầu được 
thành tựu công năng tự lợi lợi tha. Khi Thanh Văn chứng chân thật 
chỉ thành tựu được công năng tự lợi, không làm lợi tha. Vì vậy không 
được sự hoan hỷ như chư Bồ-tát. Vì sao địa thứ hai tên Ly cấu? Do ở 
địa này tính giới thành tựu, không như sơ địa tác ý trì giới. Do thành 
tựu được tính giới, xa lìa sự nhơ bẩn của phá giới. Vì sao địa thứ ba tên 
Chiếu minh? Do ở trong địa này thường không tách rời Tam-ma-địa, 
tam-ma-bát-để. Do không thoái lui nên liền được sáng tỏ trong pháp 
Đại thừa. Vì sao địa thứ tư tên Diệm? Do ở địa này được thực hành 
pháp Bồ-đề phần. Do hành pháp này tất cả phiền não, tùy phiền não 
đều bị đốt cháy hết. Vì sao địa thứ năm tên Nan thắng? Do ở địa này 
chân trí xuất thế là vô phân biệt. Thế trí công xảo luận là phân biệt. 
Cần phải tu đủ cả hai cái trái nhau này rất khó, nhưng có thể đủ được 
cả hai nên gọi Nan thắng. Vì sao địa thứ sáu tên Hiện tiền? Ở địa này 
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được hành duyên sinh. Do trí lực này nên hành vô phân biệt, Bát-nhã 
Ba-la-mật được hiện tiền. Các pháp không nhiễm không tịnh, sẽ được 
hạnh có công dụng trong địa thứ bảy. Trong địa thứ tám là hạnh vô 
công dụng. Vì sao địa thứ bảy tên Viễn hành? Ở trong địa này do hạnh 
phương tiện cứu cánh nên do được quyết định trong tất cả các tướng 
mà có hạnh công dụng. Vì sao địa thứ tám tên Bất động? Trong tất cả 
tướng và tất cả pháp dụng công, trong đây đều được bất động, tâm vô 
phân biệt tự nhiên thường lưu xuất. Vì sao địa thứ chín tên Thiện tuệ? 
Tuệ này rất xuất sắc nên gọi là thiện tuệ. Trí biện tài gọi là tuệ. Do trí 
này nên nói là thiện tuệ. Vì sao địa thứ mười tên Pháp vân? Tướng 
chung tất cả pháp duyên trí như mây, Đà-la-ni Tam-ma-đề v.v…như 
nước. Tức lấy trí này làm kho chứa, như mây chứa nước. Lại như mây 
kéo che kín hư không. Tướng chung tất cả pháp này duyên trí, che kín 
các chướng thô trọng cũng giống như vậy. Và viên mãn pháp thân là 
như mây phổ biến hư không. Trong thân Bồ-tát pháp thân viên mãn 
cũng giống như vậy. Viên mãn tức nghĩa là phổ biến.

Chương 3: Được tướng

Luận nói: Làm sao thấy được chứng đắc các địa này? Có 4 
tướng: Một, được tín giải. Nghĩa là tin hiểu các địa. Hai, được chính 
hsnhj. Nghĩa là được tương ưng với 10 thứ pháp hạnh của địa. Ba, 
được thông đạt. Nghĩa là ở trong sơ địa, lúc thông đạt pháp giới là 
được thông đạt tất cả các địa. Bốn, được thành tựu. Nghĩa là tu các 
địa này được cứu cánh.

Giải thích: Trong đây nói được thành tựu là nếu tu các địa này 
đến cứu cánh tức là thành tựu.

Chương 4: Tu tướng

Luận nói: Làm sao thấy được tu các địa này? Các Bồ-tát này, 
trong các địa khi tu Xa-ma-tha, Tì-bát-xá-na, có 5 pháp tu. Đó là 
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tu gồm chung, tu vô tướng, tu không công dụng, tu mãnh liệt, tu 
không chán đủ. Sinh 5 quả Bồ-tát. Đó là một, trong mỗi niệm tiêu 
diệt chỗ dựa của tất cả nhiễm trược. Hai, được thoát ly các tưởng, 
dạo chơi trong pháp lạc. Ba, hiểu rõ sáng suốt tướng pháp tất cả 
mọi nơi vô lượng không giới hạn. Bốn, có nhân duyên các phần 
thanh tịnh, không có tướng phân biệt nhưng vẫn hiện hành, nên 
pháp thân viên mãn thành tựu. Năm, do lần lượt thâu nhiếp nhân ở 
các bậc trên.

Giải thích: Tùy trong mỗi địa, có 5 pháp tu. Nay sẽ nói rõ. 
Xa-ma-tha, Tì-bát-xá-na, do 5 pháp tu nên đều được thành tựu. Nói 
“trong mỗi niệm tiêu diệt chỗ dựa tất cả nhiễm trược.”, cái gì gọi là 
nhiễm trược? Là phiền não chướng trí chướng huân tập chủng tử từ 
vô thủy tạo thành khối chướng ngại. Do tướng chung duyên Xa-ma-
tha, trí Tì-bát-xá-na nên được niệm niệm tổn giảm. Khối này bị phá 
tan nên gọi là tiêu diệt. Lại nữa tổn giảm tức là tiêu diệt. Nói “lìa 
các tướng được cái vui pháp lạc” nghĩa là nơi các thể tướng thành 
lập Tu-đa-la v.v…, nghĩa là trong pháp lìa các tưởng, được cái vui 
trong pháp lạc, chứ không phải thú vui nào khác. Ở đây nói vui là cái 
vui bên trong. Lại có giải thích khác rằng Xa-ma-tha, Tì-bát-xá-na, 
ở trong pháp hoặc thụ, hoặc giác, hoặc quán, chứ không phải thuận 
hành theo sự lãnh nạp thô thiển lộ liễu. Nhưng chỉ dùng ức niệm 
sáng suốt lãnh nạp và thuận hành vi tế. Nói “tướng mọi nơi vô lượng 
không giới hạn” nghĩa là không có sự hiểu biết giới hạn 10 phương. 
Nói “tất cả sự sáng suốt” như hay đọc kinh sách tâm tức sáng suốt. 
Nói “trong thanh tịnh phần tướng vô phân biệt hiện tiền” nghĩa là 
thành tựu tương ưng với thanh tịnh phần mà tướng vô phân biệt hiện 
tiền cho nên Phật quả là sở ưng thành tựu và pháp thân viên mãn 
thành tựu. Bao gồm nhân tối thượng là trong đó viên mãn là địa thứ 
mười, thành tựu là Phật địa thứ mười một. Trong đây pháp thân bao 
gồm nhân tối thượng là do đây tất cả nhân xuất sinh Phật địa vì vậy 
được gọi là vượt trội hơn cả.
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Luận nói: Trong 10 địa tu 10 Ba-la-mật đều có tăng thượng. 
Trong 6 địa, 6 Ba-la-mật như trước đã nói. Trong 4 địa sau có 4 Ba-
la-mật. Phương tiện thiện xảo Ba-la-mật, 6 Ba-la-mật tu tập thiện 
căn cùng tất cả chúng sinh hồi hướng A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-
bồ-đề. Nguyện Ba-la-mật là phát khởi các nguyện đời vị lai, vì các 
Ba-la-mật nhân duyên đây có thể dẫn nhiếp. Lực Ba-la-mật là do sức 
tư duy tu tập 6 Ba-la-mật được tương tục hiện hành. Trí Ba-la-mật 
là thành lập trí 6 Ba-la-mật, được tự thụ dụng pháp lạc và thành tựu 
chúng sinh. Lại nữa 4 Ba-la-mật này là thuộc trí vô phân biệt hậu sở 
đắc trong Bát-nhã Ba-la-mật. Lại nữa trong 10 địa tất cả Ba-la-mật 
không cái nào không tu hành. Đây là pháp môn của các địa được thâu 
nhiếp trong Ba-la-mật tạng.

Giải thích: Nói “Trong 10 địa tu 10 Ba-la-mật đều có tăng 
thượng” nghĩa là trong Kinh Thập Địa nói sơ địa Đàn Ba-la-mật 
tăng thắng cho đến địa thứ 10 Trí Ba-la-mật tăng thắng. Vì lấy sự 
tăng thắng đó nên trong Thập Địa nói 10 Ba-la-mật. Trong tất cả các 
địa đều tu tập tất cả Ba-la-mật. Sáu Ba-la-mật trong 6 địa như tuần 
tự hiển thị, ban đầu Đàn Ba-la-mật cho đến thứ 6 là Bát-nhã Ba-la-
mật. Các nghĩa ấy đều được nói như trong Kinh Thập Địa. Trong đó 
không đầy đủ như trước đã nói. Bốn địa sau có 4 Ba-la-mật là tùy ở 
nơi nào nói 6 Ba-la-mật, tức nơi đó Phương tiện thiện xảo v.v… 4 
Ba-la-mật đều có trong đó. Nếu nói 10 Ba-la-mật thì trong đó chỉ lấy 
trí vô phân biệt làm Bát-nhã Ba-la-mật. Trí hậu đắc gồm Phương tiện 
thiện xảo v.v… 4 Ba-la-mật khác. Vì vậy cho nên trong 4 địa sau tu 4 
Ba-la-mật được thành. Luận nói trong Phương tiện thiện xảo Ba-la-
mật cùng với tất cả chúng sinh, nghĩa là trong đó có thiện căn gì thì 
đều được cùng chung với chúng sinh. Nay sẽ nói rõ về các “nguyện 
cầu vô thượng Bồ-đề” là muốn làm việc lợi ích tất cả chúng sinh, 
cần phải chính giác Bồ-đề mới đạt được ý muốn này. Cho nên có suy 
nghĩ tư duy gì, có thiện căn gì đều hồi hướng để làm lợi ích cho tất 
cả chúng sinh. Đây gọi là cùng chung với tất cả chúng sinh. Lại nữa 
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thiện xảo phương tiện là hiển thị bi trí. Sáu Ba-la-mật tập họp được 
các thiện căn, do bi nên cùng chung với tất cả chúng sinh, do trí nên 
không hồi hướng các quả báo Phạm vương Đế-thích v.v… Vì vậy do 
trí này nên không khởi phiền não và không bỏ sinh tử mà trong đó 
không nhiễm, được thành phương tiện thiện xảo, nên gọi là Phương 
tiện thiện xảo Ba-la-mật. Do khởi các thứ nguyện lực nên được các 
nhân duyên Ba-la-mật. Vì vậy gọi là Nguyện Ba-la-mật. Trong thời 
vị lai, nghĩa là tướng nhân của thời vị lai, nên gọi là trong thời vị lai. 
Trụ trong nhân này, vì đời vị lai nên làm các nguyện. Có Tu-đa-la nói 
có 2 thứ sức, là sức tư duy và sức tu tập. Tuy không có sức tu tập, 
nhưng nhờ có sức tư duy nên tương ưng với các Ba-la-mật. Vì vậy 
được các Ba-la-mật tương tục hiện hành. Đây là nghiệp sự của Lực 
Ba-la-mật, như đã nói rõ các Ba-la-mật đều do trí kiến lập. Đó là Trí 
Ba-la-mật, tức tự tính Bát-nhã Ba-la-mật vô phân biệt. Nếu vì tự thụ 
dụng pháp lạc và vì thành tựu cùng chúng sinh trong pháp giới nên 
gọi là thành lập các Ba-la-mật. Pháp môn này được bao gồm trong 
các Ba-la-mật tạng. Trong đây Ba-la-mật tạng nghĩa là tất cả các 
pháp Đại thừa thì pháp môn 10 địa này được thâu nhiếp trong Ba-la-
mật tạng, không có trong Thanh Văn tạng. Tất cả các Ba-la-mật được 
tu tạp thành trong các địa. Pháp môn các địa này cao lớn cùng tột cho 
nên chư Phật giảng nói trong kắp tất cả cõi Phật. Pháp môn này là 
vượt trội cho nên được nói trước tiên hết, và nói trong những trường 
hợp thù thắng nhất, nói nơi trụ xứ kiên cố nhất. Chính chỗ thù thắng 
đó nên nói là thắng.

Chương 5: Thời gian tu tập

Luận nói: Lại nữa tu các địa này bao nhiêu thời gian thì được 
viên mãn? Có 5 loại người tu trong 3 a-tăng-kì kiếp. Nghĩa là người 
ở Tín hành địa trong kiếp a-tăng-kì thứ nhất tu tịnh tâm hành hữu 
tướng, hành vô tướng, hành 6 thứ địa và địa thứ bảy. Kiếp a-tăng-kì 
thứ hai, tức trong vô tướng, vô công dụng hạnh trở lên. Cho đến địa 
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thứ 10 trong kiếp a-tăng-kì thứ ba tu hành viên mãn. Ở đây có bài kệ 
như sau:

Sức thắng thượng tịnh diệu,
Tâm kiên cố chuyển thắng.
Bồ-tát ba tăng-kì,
Gọi là chính tu hành.

Giải thích: Nói 5 loại người trong 3 a-tăng-kì nghĩa là trong đó 
người Tín hành nghĩa là y theo nghĩa đó mà tin tưởng tu hành. Địa 
này hết một kiếp a-tăng-kì đầu tiên. Mãn kiếp a-tăng-kì này được 
Tịnh tâm địa, thông đạt chân như, nên ngay đây tu hành tịnh tâm. 
Trong 10 địa, đến 6 địa hãy còn tu hành hữu tướng. Địa thứ 7 là vô 
tướng hữu công dụng hành, tức được mãn a-tăng-kì thứ 2. Nếu vào 
địa thứ 8 thì được vô công dụng hạnh, nhưng chưa thành tựu hạnh 
vô công dụng ấy. Địa thứ 9 thứ 10 thì viên màn hạnh vô công dụng 
này. Người này là thuộc kiếp a-tăng-kì thứ 3. Tức mọt người này mà 
thành lập 5 loại, như Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm v.v… Tùy 
theo vị, xứ khác nhau cho nên như nói mãn 3 a-tăng-kì được Bồ-đề, 
tu hành thí v.v…trong sinh tử từ vô thủy, và được gặp chư Phật nào 
đến nay gọi là 3 kiếp a-tăng-kì? Nghĩa này trong kệ nói rõ. Sức thăng 
thượng tịnh diệu, nghĩa là được thiện căn lực và nguyện lực. Trong 
đó thiện căn lực là tán loạn v.v…không thể phá hoại. Nguyện lực là 
hằng cùng quy tụ với các thiện hữu. Tâm kiên cố chuyển thắng nghĩa 
là sức thiện hữu, không bỏ tâm Bồ-đề. Hành chuyển thắng nghĩa là 
trong đời hiện tại và đời sauthiện căn tăng trưởng không thoái giảm. 
Các câu khác có thể hiểu lấy. Đến đây giải thích xong về tu sai biệt 
thắng tướng.
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QUYỂN 8

Tăng thượng giới học thắng tướng thắng ngữ 6

Luận nói: Như vậy là đã nói xong về tu tập nhân quả sai biệt 
rồi. Trong đây làm sao thấy được tướng thù thắng của giới tăng 
thượng? Như kinh nói chư Bồ-tát thụ cấm giới trong Bồ-tát địa. 
Nếu lược nói có 4 tướng thù thắng nên gọi là thắng tướng, Tức là 
thắng tướng về sự sai biệt, thắng tướng về chỗ học chung và không 
chung, thắng tướng về sự rộng lớn, thắng tướng về sự sâu xa. Trong 
đây thắng tướng về sự sai biệt nghĩa là có giới về sự thủ hộ giữ gìn, 
giới về nhiếp thiện pháp, giới về việc lợi ích chúng sinh. Nên biết 
rằng trong đây giới thủ hộ là trụ xứ của 2 giới kia. Giới nhiếp thiện 
pháp là trụ xứ của sự xuất sinh Phật pháp. Giới lợi ích chúng sinh 
là trụ xứ của việc thành thục chúng sinh. Cộng học là Thanh Văn 
và Bồ-tát, vì tính tội không hành. Bất cộng học là vì giá tội không 
hành. Học xứ này hoặc đối với Thanh Văn thì phạm nhưng Bồ-tát 
thì không phạm, hoặc có trường hợp đối với Bồ-tát thì phạm nhưng 
Thanh Văn thì không phạm. Học xứ của Bồ-tát, là thân khẩu ý. Học 
xứ của Thanh Văn thì chỉ thân khẩu. Cho nên đối với Bồ-tát, tâm 
cũng phạm, không phải như các Thanh Văn. Lược nói chỉ là nhiếp 
thụ tất cả chúng sinh không tội lỗi thân khẩu ý nghiệp Bồ-tát tất cả 
đều phải hành trì là đối với tất cả đều phải học. Đó là chỗ học chung 
và không chung.
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Giải thích: Làm sao biết được chỗ học của Bồ-tát khác với Thanh 
Văn? Nói phẩm loại khác nhau. Bởi Thanh Văn v.v… chỉ có một loại 
là thủ hộ giới, không có nhiếp thiện pháp giới và lợi ích chúng sinh 
giới. Về giới chỗ học chung và không chung, trong tính tội như sát 
sinh v.v… là chung, đào đất nhổ cỏ v.v…các chế tội là không chung. 
Học xứ sau đối với Thanh Văn là có tội, Bồ-tát vô tội. Như Thanh văn 
nếu đi trong mùa hạ là phạm, Bồ-tát nếu thấy việc có lợi ích chúng 
sinh mà không đi là phạm. Nói nhiếp thụ tất cả chúng sinh không tội 
lỗi, nghĩa là thâu nhiếp tất cả chúng sinh mà không tội lỗi, chẳng phải 
như dùng nữ sắc v.v… đem cho. Tuy là nhiếp thụ nhưng không phải 
không tội nghiệp. Để lìa tội này nên nói dùng sự không tội lỗi mà 
nhiếp thụ. Nói tâm cũng phạm, là như hại giác v.v… chỉ khi khởi giác 
tức là Bồ-tát tội, chẳng phải như Thanh Văn. Tăng thượng giới 3 học 
này tức là thể tính của Ba-la-mật. Vì sao còn lập 3 học? Đây có nghĩa 
khác với Ba-la-mật. Nay sẽ nói rõ. Do lần lượt làm nhân cho nhau 
nên lập riêng các học xứ. Vì y giới nên sinh định, y định nên sinh tuệ.

Luận nói: Sai biệt về sự rộng lớn, là vì lại có 4 thứ rộng lớn: 
1.nhiều thứ học xứ vô lượng rộng lớn, 2.gồm thâu vô lượng phúc đức 
rộng lớn, 3.gồm thâu tâm lợi lạc tất cả chúng sinh rộng lớn, 4.trụ xứ 
A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề rộng lớn.

Giải thích: Nhiều thứ học xứ vô lượng rộng lớn, nghĩa là học xứ 
của Bồ-tát cũng có nhiều chủng loại và vô lượng, vì hành giáo hóa 
nhiếp sự đối với chúng sinh. Gồm thâu vô lượng phúc đức, nghĩa là 
gồm các phúc đức, tư lương của Bồ-tát cũng không thể kể hết được, 
Thanh Văn thì không như vậy. Gồm tất ý lợi lạc tất cả chúng sinh, 
nghĩa là trong đó khuyên bảo tu thiện là ý lợi ích. Người này vì điều 
thiện này nên khi có quả sẽ được phúc báo. Đây gọi là an lạc ý. Trụ 
xứ A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề rộng lớn, nghĩa là trụ nơi giới 
này mà được A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề. Giới Thanh Văn thì 
không như vậy.
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Luận nói: Sai biệt sâu xa, nghĩa là nếu Bồ-tát dùng các phương 
tiện thiện xảo như vậy hành sát sinh v.v… 10 thứ ác nghiệp, nhưng 
không bị tội, sinh vô lượng phúc, mau chứng A-nậu-đa-la Tam-miệu 
Tam-bồ-đề, lại biến hóa thân khẩu nghiệp, phải biết đó là giới sâu 
xa của Bồ-tát. Hoặc làm quốc vương hiển thị các việc làm bức não 
chúng sinh. Lấy đó đặt chúng sinh vào trong luật hạnh. Lại trong 
bản sinh có thị hiện bức não bao nhiêu chúng sinh mà nhiếp thụ bao 
nhiêu chúng sinh. Trước là khiến tâm chúng, sinh tịnh tín, rồi sau 
giáo hóa thành thục. Đây là thắng tướng sâu xa của giới Bồ-tát. Bốn 
thứ tướng thù thắng này, lược nói đây là thắng tướng thủ hộ giới của 
Bồ-tát. Như vậy đó là các sai biệt về học xứ của Bồ-tát. Lại có vô 
lượng thứ sai biệt như nói trong Kinh Phương Quảng Tì-na-da Cù-sa.

Giải thích: Trong sai biệt về sự sâu xa, là nếu Bồ-tát dùng các 
phương tiện thiện xảo như vậy, thì Bồ-tát sẽ được sức mạnh của 
phương tiện thiện xảo như vậy. Nay sẽ nói rõ. Nếu biết như vầy: 
Người này do sự bất thiện này sẽ đọa địa ngục vô gián. Bồ-tát do 
trí biết tha tâm, nên không còn phương tiện nào khác có thể chuyển 
được ác nghiệp để khỏi đọa ác đạo, bởi nếu tạo nghiệp này rồi thì 
chắc chắn phải đọa địa ngục. Biết như vậy rồi liền khởi tâm nếu khiến 
ta tạo nghiệp rồi đọa vào địa ngục thì nào có phải chịu đựng mà giết 
người ấy. Tuy hiện đời có chịu ít khổ não nhưng đời sau sẽ được an 
lạc. Cho nên cũng như thầy thuốc, Bồ-tát vì tâm lợi ích giết người ấy 
mà không có tội, được thắng phúc lớn. Do phúc đức này mau chóng 
được A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề. Các hạnh như vậy thật là rất 
sâu xa. Lại nữa Bồ-tát còn có biến hóa thân khẩu nghiệp. Nên biết 
rằng do đây có giới sâu xa này. Hoặc làm vị quốc vương thị hiện các 
việc bức não chúng sinh để an lập chúng sinh trong luật hạnh. Trong 
đó hóa thể tướng là biến hóa, như A-na-la vương vì Thiện Tài đồng 
tử thị hiện các việc. Thị hiện trong các bản sinh, như Tì-du-an-đát-la 
vương tử, Tùy gọi là Đa năng, tức Tu-đạt-noa trong Kinh Bản Sinh 
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nói Bồ-tát đem đứa con thí cho Bà-la-môn. Đứa con này là biến hóa. 
Bởi vì sao? Luận nói hiển thị sự không bức não chúng sinh này vì 
nhiếp thụ các chúng sinh. Do Bồ-tát hoàn toàn không bức não chúng 
sinh này nên nhiếp thụ việc các chúng sinh. Đây cũng là rất sâu xa. 
Bốn thứ sai biệt này có nói rộng trong 10 vạn kệ Kinh Tì-na-da Cù-
sa. Đến đây giải thích xong về tăng thượng giới học.

Tăng thượng tâm học thắng tướng thắng ngữ 7
 Luận nói: Như vậy là đã nói xong về thắng tướng của tăng 

thượng giới học, còn thắng tướng của tăng thượng tâm học làm sao 
thấy được? Lược nói có 6 thứ sai biệt: 1.sai biệt về sở duyên, 2.sai 
biệt về chủng loại, 3.sai biệt về đối trị, 4.sai biệt về công năng, 5.sai 
biệt về xuất sinh, 6.sai biệt về tác nghiệp. Pháp Đại thừa là sở duyên. 
Đại thừa quang minh, Nhất thiết phúc đức tụ, Tam-muội vương, Hiền 
hộ Thủ-lăng-già-ma v.v…Tam-ma-đề, vô lượng chủng loại. Tướng 
chung của tất cả các pháp duyên trí, ví như phương tiện dùng cây 
nêm để tháo cây nêm, trục xuất các chướng nhiễm trược trong thức 
A-lê-da. Vui trong thiền định, tùy ý muốn mà thụ sinh. Trong tất cả 
thế giới xuất sinh thần thông không chướng ngại. Nghĩa là như chấn 
động, bùng cháy, phổ biến, hiển hiện, thần biến, qua lại, kéo dài thu 
ngắn, tụ tán, tất cả sắc tượng nhập vào trong thân, đến đâu thì hiện 
thân đồng loại, hoặc ẩn hoặc hiện, ra làm tự tại, trấn áp thần thông 
đối phương, cho biện tài, cho nghĩ nhớ, cho vui thích, phóng ánh 
sáng v.v… xuất sinh các loại thần thông như vậy.

Giải thích: Nay nói rõ thắng tướng của tăng thượng tâm học. 
Nói là sở duyên trong pháp Đại thừa, nghĩa là do các Bồ-tát lấy pháp 
Đại thừa làm sở duyên, không phải như các Thanh Văn v.v… Đại 
thừa quang minh, Phúc tụ Tam-ma-đề vương v.v… là nói tên các 
Tam-ma-đề. Bởi các Thanh Văn trong các thứ Tam-ma-đề này chẳng 
có một thứ nào cả. Nói sai biệt về sự đối trị, nghĩa là do có thể đối trị 
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tất cả chướng ngại cho nên như dùng một vật nhỏ mà đẩy được vật 
lớn ra. Cũng như vậy các chủng tử phiền não ở trong thức A-lê-da 
gọi là huân tập. Đây nói là thô đối trị. Đạo nói là tế. Đẩy cái thô kia 
ra. Nói sai biệt về công năng, nghĩa là do có công năng này nên vui 
trong thiền định nhưng có chỗ lợi ích tất cả chúng sinh. Cho đến thụ 
sinh cũng không mất thiền định, Thanh Văn thì không được vậy. Nói 
sai biệt về xuất sinh, nghĩa là ở trong tất cả thế giới được thần thông 
không chướng ngại, do từ thiền định sinh. Nói sai biệt về tác nghiệp, 
nghĩa là trong chấn động làm chấn động tất cả thế giới. Đốt cháy tức 
là đốt cháy tất cả thế giới. Phổ biến nghĩa là ánh sáng đầy khắp. Hiển 
hiện là chúng sinh như thế nào thì tùy theo đó ứng hiện. Do năng lực 
thần thông, Bồ-tát thấy được vô lượng thế giới, và thấy chư Phật Bồ-
tát trong các thế giới kia. Chuyển biến là như chuyển đổi đất thành 
ra nước v.v…Qua lại là trong một sát-na đi qua vô lượng thế giới 
và trong một sát-na này liền trở về lại. Tụ là đem vô lượng thế giới 
nhập vào trong một hạt bụi mà không tăng lớn. Tán là đem một hạt 
bụi biến đầy khắp vô lượng thế giới. Nói tất cả sắc tượng nhập vào 
trong thân, nghĩa là như trong một thân hiển hiện tất cả vô lượng sắc 
tượng. Nói đến đâu thì hiện thân như đồng loại, nghĩa là như qua đến 
trời thứ 33 thì sắc tượng âm thanh đều đồng như người ở cõi đó để 
giáo hóa chúng. Và đi đến cõi nào cũng đều như vậy. Nói khi ẩn khi 
hiện, nghĩa là ở tất cả mọi nơi khi hiện khi không hiện. Việc ra làm 
tự tại, nghĩa là như biến ma vương làm Phật thân v.v… Trấn áp thần 
thông đối phương, là được vượt trội hơn tất cả mọi thần thông. Cho 
biện tài, là khiến có khả năng ứng đáp. Cho nghĩ nhớ và vui thích, 
là do nghe Bồ-tát thuyết pháp được Tam-ma-đề nên được nghĩ nhớ 
vui thích. Phóng ánh sáng, là phóng ánh sáng khiến các Bồ-tát ở các 
thế giới khác đều đến tập hội. Xuất sinh các đại thần thông như vậy, 
nghĩa là các đại thần thông đã nói ở trước. Các thần thông này Thanh 
Văn không có được.
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Luận nói: Gồm thâu tất cả những việc khó làm, do xuất sinh 
10 việc khó làm. Mười việc khó làm là: tự nhận việc khó làm, tự 
thụ nguyện Bồ-đề, việc khó làm không thoái lui, trong khổ sinh tử 
không thoái chuyển, không làm trái việc khó làm, không ruồng bỏ tất 
cả chúng sinh có hành vi điên đảo, các việc khó làm trước mắt, các 
chúng sinh gây xúc não Bồ-tát cũng hiện tiền làm lợi ích cho chúng, 
không nhiễm ô dầu việc khó làm, sinh ở thế gian không bị pháp thế 
gian nhiễm ô, tin vui việc khó làm, trong Đại thừa tuy có chỗ chưa 
hiểu nhưng vẫn sinh tin vui tất cả giáo pháp rộng lớn sâu xa, thông 
đạt những việc khó làm, thông đạt nhân pháp 2 vô ngã, tùy hiểu 
những việc khó làm, tùy thuận hiểu biết các bí mật ngữ sâu xa của 
Như Lai nói, không bỏ không nhiễm việc khó làm, không bỏ sinh tử 
mà không nhiễm, ra làm các việc khó làm, trụ trong giải thoát tất cả 
chướng ngại của chư Phật vận dụng vô công dụng cho đến tận cùng 
sinh tử làm việc lợi ích tất cả chúng sinh.

Giải thích: Như kinh nói Bồ-tát có những việc khó làm. Đó là 
những việc gì? Có 10 thứ. Trong đó không lìa không nhiễm khó làm, 
không lìa nghĩa là không bỏ. Nếu ở trong sinh tử không bỏ sinh tử 
mà cũng không nhiễm. Đây là rất khó. Còn 9 thứ khác xem luận bản 
sẽ rõ.

Luận nói: Tùy theo mà hiểu các mật ngữ Phật nói là khó. Bồ-
tát tùy thuận theo đó mà hiểu. Như nói: Thế nào là Bồ-tát thành tựu 
được bố thí? Nếu không thí một vật mà trong 10 phương thế giới 
thành tựu vô lượng việc bố thí. Thế nào là thành tựu được sự ưa thích 
bố thí? Là nếu trong tất cả bố thí chẳng có gì ưa thích. Thế nào là 
được thành tựu việc tin vào bố thí? Là nếu không tin vào các Như 
Lai. Thế nào là thành tựu được sự khuyến khích bố thí? Là tự bản 
thân chẳng có một động cơ gì khởi phát đối với sự bố thí. Thế nào là 
được thành tựu bố thí một cách thoải mái? Là nếu không có một lúc 
nào bố thí một vật gì. Thế nào là được thành tựu sự bố thí rộng lớn? 
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Là nếu đối với sự bố thí sinh tưởng không chắc thật. Thế nào là được 
thành tựu sự bố thí thanh tịnh? Là nếu sinh tâm keo kiệt. Thế nào là 
được thành tựu sự bố thí rốt ráo? Là nếu đối với sự bố thí không được 
tự tại. Thế nào là được thành tựu sự bố thí vô tận? Là nếu không trụ 
trong vô tận. Giống như bố thí, việc trì giới cho đến trí tuệ đều như 
vậy. Phải biết tùy theo sự thích hợp.

Giải thích: Trong đây hiển thị ý của các mật ngữ. Trong này nói 
thế nào là được thành tựu bố thí , tức là Bồ-tát lấy tất cả chúng sinh 
làm cái thể của mình, cho nên tất cả chúng sinh hành thí là Bồ-tát 
hành thí. Đây là mật ý. Thế nào là được thành tựu sự ưa thích bố thí, 
nghĩa là không ưa thích sự bố thí có sở đắc. Chỉ ưa thích tịnh thí của 
Bồ-tát. Tạp tướng và trước tướng là có sở đắc. Cho nên kinh nói bố 
thí có tạp tướng trước tướng. Thế nào là được thành tựu tin tưởng vào 
việc bố thí, nghĩa là do tự mình được tâm bố thí nên không phải nhờ 
duyên người khác. Thế nào là được thành tựu việc phát khởi khuyến 
khích bố thí, nghĩa là đây cũng hiển thị cái tự tính năng thí. Nếu tự 
thân không có động cơ khởi phát , nhưng do trừ bỏ keo kiệt nên tuy 
không phát động tự có thể hành thí. Thế nào là được thành tựu bố thí 
một cách thoải mái, nghĩa là không phải thí một lần mà thường thí, 
không phải chỉ thí một vật mà thí tất cả. Thế nào là được thành tựu 
bố thí một cách rộng lớn, trong đó nói không chắc thật tức là nếu lấy 
nghĩa bí mật thì gọi là không loạn. Đây là hiển thị định tâm thí và phá 
tham dục thí. Thế nào là được thành tựu bố thí thanh tịnh, nghĩa là 
trong đây nói sinh khởi tức lấy nghĩa bí mật gọi là bạt căn, bạt căn là 
nhổ gốc rễ, nhổ gốc rễ của tính keo kiệt, do đưa đầu keo kiệt xuống 
dưới nhổ gốc lên trên nên gọi là sinh khởi. Thế nào là được thành 
tựu bố thí một cách rốt ráo, nghĩa là cứu cánh tức Niết-bàn. Trong 
đây Niết-bàn cũng không trụ nên không như Thanh Văn trụ cứu cánh 
Niết-bàn. Thế nào là được thành tựu bố thí một cách tự tại, nghĩa là 
chỉ đối với thí, chướng không được tự tại. Thế nào là được thành tựu 
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bố thí vô tận, nghĩa là vô tận tức Niết-bàn, để hiển thị không đồng 
với Thanh Văn trụ Niết-bàn.

Luận nói: Thế nào là thành sát sinh? Là nếu cắt đứt sinh tử của 
chúng sinh. Thế nào là thành không cho mà lấy? Là nếu tất cả chúng 
sinh không có ai cho mà tự lấy. Thế nào là thành dục tà hạnh? Là nếu 
hành động trong tà dục. Thế nào là thành vọng ngữ? Là nếu trong 
hư vọng nói là hư vọng. Thế nào là thành lời nói phá hoại? Là nếu 
thường hành trong đệ nhất không hành. Thế nào là thành lời nói thô 
ác? Là nếu trụ nơi phải biết bờ kia. Thế nào là thành lời nói tạp loạn? 
Là nếu ở trong pháp chủng loại sai biệt nói như tướng của chúng. Thế 
nào là thành tham chẳng phải phần? Là nếu đối với vô thượng thiền 
định thường tu tập để tự chứng đắc. Thế nào là thành tâm sân hại? Là 
nếu đã sát hại được tất cả tâm phiền não. Thế nào là thành tà kiến? Là 
nếu khắp tất cả mọi nơi là tà thể thấy như thể của chúng.

Giải thích: Như trong kinh nói: Phật bảo Tì-khưu, ta là kẻ sát 
sinh. Nay sẽ nói rõ ý của câu này. Thế nào là kẻ dục tà hạnh, nghĩa là 
nếu nghĩ biết cái dục này là tà, như vậy thì phải biết trụ ở bờ bên kia. 
Thế nào là tà kiến, nghĩa là đối với sắc v.v…biến hành khắp cả tà thể 
thì thấy như tướng của chúng, tức thấy tính phân biệt trong tính y tha 
là tà tướng. Ngoài ra nghĩa của 10 nghiệp đạo bất thiện, có thể hiểu 
như trong luận.

Luận nói: Pháp Phật rất sâu. Những gì là pháp Phật rất sâu, nay 
sẽ giải thuyết. Pháp thường trụ là pháp Phật, vì pháp thân thường trụ. 
Pháp đoạn diệt là pháp Phật, vì đoạn diệt tất cả chướng. Pháp sinh 
khởi là pháp Phật, vì hóa thân sinh khởi. Pháp chứng kiến là pháp 
Phật, vì chúng sinh có 8 vạn 4 ngàn hành vi và đối trị đều chứng kiến. 
Pháp có dục là pháp Phật, vì dục là muốn cùng chúng sinh nhiếp đồng 
tự thể. Cũng ý như vậy mà nói pháp có sân là pháp Phật, pháp có si là 
pháp Phật, pháp phàm phu là pháp Phật, pháp không nhiễm là pháp 
Phật vì thành tựu chân như thì tất cả không ô nhiễm, cho nên pháp 
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không ô nhiễm là pháp Phật. Vì pháp Phật sinh tại thế gian không bị 
thế gian ô nhiễm. Cho nên nói pháp Phật rất sâu. Vì để tu Ba-la-mật, 
để thành thục chúng sinh, để thanh tịnh cõi Phật, để xuất sinh tất cả 
pháp Phật v.v…phải biết đây là nghiệp sai biệt Tam-ma-đề của Bồ-tát.

Giải thích: Lại có các kinh khác nói pháp thường trụ là pháp 
Phật, cho đến pháp không nhiễm là pháp Phật v.v… Nay sẽ hiển thị 
ý trong đó nói. Thường trụ nghĩa là pháp thân lấy pháp này nên nói 
là pháp thường trụ. Pháp đoạn diệt, pháp chứng kiến, pháp không ô 
nhiễm, các pháp này hiển thị sự xuất ly tất cả chướng nhiễm chân 
như. Vì pháp này nên nói là pháp không nhiễm ô. Trước không nói 
sự sai biệt về tác nghiệp, nên nay sẽ hiển thị. Nghiệp Tam-ma-đề của 
Bồ-tát, trong đây Bồ-tát y chỉ Tam-ma-đề nên được tu các Ba-la-mật. 
Cũng do y chỉ Tam-ma-đề nên thành thục chúng sinh. Do thần thông 
nên nhiếp dẫn khiến nhập. Cũng y chỉ sức của Tam-ma-đề mà thanh 
tịnh cõi Phật cũng như vậy. Nếu tâm được tự tại tức tùy ý muốn khiến 
thế giới trở thành vàng v.v…như vậy là nhờ sức của Tam-ma-đề. 
Xuất sinh pháp Phật, đó là nghiệp. Đến đây giải thích xong về tăng 
thượng tâm học.

Tăng thượng tuệ học thắng tướng thắng ngữ 8
Luận nói: Như vậy là đã nói xong về thắng tướng của tăng 

thượng tâm học, vậy làm sao có thể thấy thắng tướng của tăng thượng 
tuệ học? Nghĩa là trí vô phân biệt, như tự tính, y chỉ, nhân duyên, sở 
duyên, tướng mạo, thiết lập, giải thích câu hỏi, trụ trì, trợ bạn, quả 
báo, lưu xuất, xuất ly, đến cứu cánh, phương tiện, các công đức của 
vô phân biệt hậu đắc, sai biệt, thí dụ trí vô phân biệt, vô công dụng 
làm việc nên làm, sự sâu xa v.v… Phải biết đây là các sai biệt về tuệ 
tăng thượng của trí vô phân biệt.

Giải thích: Nay sẽ nói về thắng tướng của tăng thượng tuệ học. 
Trí này lại có 3 thứ: 1.phương tiện vô phân biệt, tức là tầm tư, 2.vô 
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phân biệt, 3.hậu đắc. Trong đây trí muốn tìm cầu là tuệ tăng thượng 
đầu tiên, trí tự bên trong là tăng thượng tuệ thứ hai, trí nhiếp trì là 
tăng thượng tuệ thứ ba. Trong đây chỉ có thành tựu trí vô phân biệt là 
chính thể. Do nhân tầm tư, trí tức là quả của nó. Do sau được quả trí, 
nên kia là nhân. Nếu trí này thành tựu 2 trí trước và sau, tức là được 
thành tựu. Nay giải thích trước tự tính của trí vô phân biệt. Tự tính 
tức là thể tướng. Tự tính của trí vô phân biệt của Bồ-tát phải lìa bỏ 5 
thứ tướng. Nay sẽ đề cập.

Luận nói: Tự tính của trí vô phân biệt này lìa 5 thứ tướng: lìa 
phi tư duy, lìa quá giác quán, lìa diệt thụ tưởng định, lìa tự tính của 
sắc, lìa các tướng suy tính nghĩa chân thật. Phải biết rằng lìa 5 thứ 
tướng này là trí vô phân biệt.

Giải thích: Trong 5 thứ tướng, nếu không tác ý tức là không 
phân biệt, vậy thì khi ngủ say, hoặc say rượu là trí vô phân biệt? Lại 
nữa nếu quá giác quán là không phân biệt thì nhị thiền trở lên phải 
là trí vô phân biệt? Nếu vậy người thế gian cũng có được trí vô phân 
biệt? Lại nữa nếu tâm và tâm pháp không hiện hành là trí vô phân 
biệt thì trụ ở diệt thụ tưởng định phải là trí vô phân biệt? Trí này 
không thành. Bởi vì sao? Vì khi trụ ở diệt định v.v…thì không có 
tâm. Lại nữa nếu thể tính của trí như sắc, tức là như sắc thì ngoan độn 
không tri giác, vậy là trí cũng ngoan độn không tri giác? Lại nữa nếu 
trong nghĩa chân thật thủ lấy các tướng là vô phân biệt, cái thủ lấy 
này tức là phân biệt, vì lấy phân biệt nói đây là chân thật. Nếu trí lìa 
5 thứ tướng duyên nghĩa chân như, trong nghĩa chân như nếu không 
khởi các chủng tướng nói đây là chân thật thì đó là tướng của trí vô 
phân biệt. Cho nên khi duyên nghĩa chân thật, như nhãn thức duyên 
sắc không có các chủng tướng thì đó là nghĩa của nó.

Luận nói: Để thành lập như đã nói về trí vô phân biệt nên nói 
kệ như sau:
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Chư Bồ-tát tự tính,
Thoát ly 5 thứ tướng.
Là trí vô phân biệt,
Không kế đạc chân như.
Chư Bồ-tát y chỉ,
Không mà có tư duy,
Là trí vô phân biệt,
Không tư duy chủng loại.
Chư Bồ-tát nhân duyên,
Có ý ngôn văn huân,
Là trí vô phân biệt,
Tương ưng chính tư duy.
Chư Bồ-tát sở duyên,
Không thể nói thuyết pháp,
Là trí vô phân biệt,
Vô ngã và chân như.
Chư Bồ-tát tướng mạo,
Ở trong sở duyên kia,
Là trí vô phân biệt,
Nhĩ diệm không có tướng.
Tương ưng nghĩa tự tính,
Không ngoài sở phân biệt.
Chữ chữ đều tương ưng,
Đó là tương ưng nghĩa.
Nếu tách rời ngôn thuyết,
Với nghĩa, trí không sinh.
Vì ngôn thuyết bất đồng,
Không thể nói tất cả.
Chư Bồ-tát trụ trì,
Là trí vô phân biệt,
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Hiện hành trí hậu đắc,
Được tăng trưởng tiến thú.
Chư Bồ-tát trợ bạn,
Nói có hai đường lối,
Là trí vô phân biệt,
Các chủng loại ngũ độ.
Chư Bồ-tát quả báo,
Nhị luân trong chư Phật,
Là trí vô phân biệt,
Phương tiện và chính đắc.
Chư Bồ-tát lưu xuất,
Sinh trong các đời sau,
Là trí vô phân biệt,
Vì tự thể chuyển thắng.
Chư Bồ-tát xuất ly,
Được tương ưng thành tựu,
Là trí vô phân biệt,
Phải biết trong10 địa.
Chư Bồ-tát cứu cánh,
Do được tịnh 3 thân,
Là trí vô phân biệt,
Được tự tại cao tột,
Như hư không không nhiễm,
Trí vô phân biệt này,
Các thứ nghệp cực ác,
Chỉ tin là quyết định.
Như hư không không nhiễm,
Trí vô phân biệt này,
Giải thoát tất cả chướng, 
Được thành tựu tương ưng.
Như hư không không nhiễm,
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Trí vô phân biệt này,
Thường hành trong thế gian,
Pháp thế gian không nhiễm.
Như người câm muốn biết,
Đúng như người câm biết,
Như người không câm biết,
Ba trí nói như vậy.
Như người ngu muốn biết,
Đúng như người ngu biết,
Như người không ngu biết,
Ba trí nói như vậy.
Như 5 đều muốn biết,
Đúng như 5 biết,
Như ý thức muốn biết,
Ba trí nói như vậy.
Như chưa biết muốn biết,
Như biết pháp và nghĩa,
Ba trí tuần tự vậy,
Phải biết là phương tiện.
Như người lúc nhắm mắt,
Là trí vô phân biệt,
Thì người ấy mở mắt,
Chính là trí hậu đắc.
Trí vô phân biệt này,
Phải biết như hư không,
Như hình sắc trên không,
Trí hậu đắc cũng vậy.
Như Ma-ni, nhạc trời,
Tác động lìa phân biệt,
Chư Phật các chủng nghiệp,
Cũng thường lìa phân biệt.
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Chẳng đây cũng chẳng khác,
Chẳng phải trí mà trí.
Với nhĩ diệm không khác,
Là trí vô phân biệt.
Bởi nói tất cả pháp,
Tự tính lìa phân biệt,
Sở phân biệt phi hữu,
Không trí vô phân biệt.

Giải thích: Trong kệ thứ nhất hiển thị nghĩa này, tức nói tự tính 
do y chỉ nên được sinh. Nay sẽ đề cập. Do nói trí này là vô phân biệt 
nên trí này phải y chỉ tâm sinh. Nếu y chỉ tâm sinh, do có khả năng 
tư niệm nên gọi là tâm. Nếu y chỉ tư niệm sinh tức nghĩa vô phân biệt 
không thành. Lại nếu y chỉ phi tâm sinh thì không thành trí. Vì 2 lỗi 
này nên kệ nói “Chư Bồ-tát y chỉ “ v.v… Trong này trí y chỉ không 
phải là tư. Bởi vì sao? Bởi nghĩa không tư lường. Lại nữa chỗ y chỉ 
đây cũng chẳng phải phi tư. Bởi vì sao? Vì tư có công dụng dẫn sinh, 
cho nên khi y chỉ sinh là thuộc chủng loại tư, cho nên được gọi là tư. 
Lại nữa trí này do nhân sinh khởi, cho nên kệ tiếp theo là hiển thị 
nhân đó. Câu “Chư Bồ-tát nhân duyên, có ý ngôn văn huân.” Nghĩa 
là chính khi nghe do âm thanh người khác mà huân tập. Lấy huân tập 
này làm nhân sinh tư duy ý ngôn, gọi là chính tư duy. Trí này lấy gì 
làm duyên? Lại dùng kệ hiển thị. Câu “Chư Bồ-tát sở duyên” v.v… 
nghĩa là trong đó không thể nói là pháp tính, tức là trong tính phân 
biệt không thể nói tất cả các pháp. Lại nữa pháp nào không thể nói? 
Là vô ngã, chân như, thể của nhân pháp, vô ngã của tính phân biệt. 
Cái thể của vô thể gọi là chân như. Chớ nên chấp thủ một cách độc 
đoán. Lại nữa duyên này tướng mạo như thế nào? Tiếp theo dùng kệ 
hiển thị. Câu “Chư Bồ-tát tướng mạo” v.v… nghĩa là trong đó vô 
tướng tức trí này cùng với chân như bình đẳng mà sinh, không có 
tướng nào là tướng riêng. Đó là tướng mạo, như mắt bắt lấy sắc, 
trong đó thấy xanh v.v…các tướng mạo cùng với sắc không khác. 
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Đây cũng như vậy. Trí với chân như tướng mạo không khác. Nếu có 
tất cả pháp đều không thể nói thì lấy gì làm sở phân biệt? Tương ưng 
nghĩa của tự tính là sở phân biệt, không gì khác. Không gì khác hơn 
là nó nên gọi là phi dư. Lại nữa làm sao thành tựu? Để thành tựu nên 
kệ nói “Chữ chữ tự tương ưng”. Đó là tương ưng với nghĩa, tức là 
nếu chữ này tương ưng với chữ kia thì nghĩa nói trong đây là nghĩa 
hòa hợp. Như 2 chữ Chước-sô không thể cắt rời ra mà nói được, tức 
là có sự hòa hợp mà sinh nghĩa là con mắt ( chữ Chước-sô là tiếng 
Phạn, Tùy tức đời nhà Tùy, chỉ Trung Hoa, gọi là nhãn nghĩa là con 
mắt). Đó là sở phân biệt. Dùng nghĩa lý gì mà nói tất cả pháp là 
không thể nói? Nếu lìa ngôn thuyết thì đối với nghĩa, trí không sinh 
cho nên như có người chưa biết đã có thể nói tên. Đốu với nghĩa 
được nói thì trí không sinh. Nếu ông nói chỉ nói được tên thì biết 
nghĩa, điều đó không thành. Như kệ nói “ Vì ngôn thuyết bất đồng”, 
vì tên năng thuyết với nghĩa sở thuyết không đồng nhau, vì tên và 
nghĩa đều có biệt thể. Kệ nói “Tất cả không thể nói”, nghĩa là do 
nghĩa này nên năng thuyết và sở thuyết đều không thể nói. Lại nữa trí 
vô phân biệt này trụ giữ như thế nào? Kệ nói “Chư Bồ-tát trụ trì”, tức 
là trí hậu đắc trong trí vô phân biệt. Tức là cái trí do vô phân biệt mà 
người hành giả về sau có được. Bồ-tát tu các hành tức dựa vào trí này 
được tăng trưởng tiến lên. Bồ-tát có được các hành trong nghĩa tăng 
trưởng này, y vào trí vô phân biệt mà trụ giữ. Lại nữa trí này lấy gì 
làm trợ bạn? Kệ nói “Chư Bồ-tát trợ bạn”, nghĩa là nói có 2 đường 
lối. Trí vô phân biệt này lấy 5 Ba-la-mật làm trợ bạn. Trong đó có 2 
đường lối gọi là tư lương đạo và y chỉ đạo. Tư lương đạo là đường lối 
sử dụng như hành trang lên đường, tức là các Ba-la-mật như thí, giới, 
nhẫn, tinh tiến v.v…Y chỉ đạo là đường lối nương tựa, tức thiền Ba-
la-mật. Như trước nói các Ba-la-mật sinh các thiện căn và nương tựa 
vào thiền định nên được sinh trí vô phân biệt. Trí này tức Bát-nhã 
Ba-la-mật. Lại nữa cho đến chưa được Phật quả đến nay có trí vô 
phân biệt có thể thành thục quả báo. Kệ nói “Chư Bồ-tát quả báo, 



372 LUẬN TẠNG PHẬT GIÁO TUỆ QUANG - TẬP 31 

trong nhị luân chư Phật”, nghĩa là người có trí vô phân biệt. Những 
gì là nhị luân của chư Phật? Đó là thụ dụng thân luân và hóa thân 
luân. Nếu tu phương tiện vô phân biệt có thể thành thục quả hóa thân. 
Nếu chính được vô phân biệt có thể thành thục quả thụ dụng thân. Để 
hiển thị nghĩa này nên kệ nói “Phương tiện và chính đắc”. Lại nữa cái 
gì là trí vô phân biệt lưu xuất? “Chư Bồ-tát lưu xuất, sinh trong các 
đời sau”, nghĩa là ở trong nhị luân kia nơi các đời sau thể của trí vô 
phân biệt này chuyển được thắng tiến. Phải biết khi trí vô phân biệt 
này chuyển thành thắng tiến tức đó là quả lưu xuất. Lại nữa thế nào 
là xuất ly? Chư Bồ-tát xuất ly, nghĩa là cứu cánh gọi là xuất ly. Tức 
là Niết-bàn được thành tựu tương ưng. Nói trí vô phân biệt này, tức 
trí này mới được tương ưng. Từ đó trải vô lượng trăm ngàn kiếp được 
thành tựu tương ưng. Nói phải biết trong 10 địa tức tuần tự từ sơ địa 
cho đến địa thứ 10. Trong sơ địa chỉ có được tương ưng. Từ đó về sau 
vô lượng thời được thành tựu tương ưng. Cho nên chư Bồ-tát trong 3 
kiếp a-tăng-kì được Niết-bàn. Do trải qua thời gian như vậy mới 
được cứu cánh. Những ai là vô phân biệt cứu cánh? Như trướcv đã 
nói. Đó là kệ nói chư Bồ-tát cứu cánh do được 3 thân thanh tịnh, là 
người có trí vô phân biệt. Trong đây 3 thân thanh tịnh là do 3 thân 
này trong sơ địa chỉ có đắc. Trong 10 địa được thiện thanh tịnh. Được 
tự tại cao tột, nghĩa là trí vô phân biệt này không phải chỉ cứu cánh 
được thanh tịnh 3 thân, lại còn có 10 thứ tự tại. Như sau sẽ đề cập. 
Lại nữa trí vô phân biệt có công đức gì? Trong đây có 3 thứ vô phân 
biệt: 1.phương tiện vô phân biệt, 2.căn bản vô phân biệt, 3.hậu đắc 
vô phân biệt. Trong đây phương tiện vô phân biệt nghĩa là người này 
ban đầu ở một nơi nào đó được nghe Bồ-tát vô phân biệt nhưng chưa 
thấy phương tiện ấy tâm vẫn sinh tin yêu, y chỉ sự tin yêu này tu quán 
vô phân biệt, khi ấy gọi là phương tiện vô phân biệt. Do quán hạnh 
này được sinh vô phân biệt, nên được gọi là vô phân biệt. Phương 
tiện vô phân biệt này có công đức vô nhiễm. Ví dụ như gì? Kệ nói 
“Như hư không không nhiễm, trí vô phân biệt này”. Để hiển thị pháp 
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gì? Vô nhiễm nên nói các thứ nghiệp cực ác, để hiển thị nhân không 
nhiễm nên nói chỉ có tin quyết định, do nơi vô phân biệt này chỉ có 
tin là quyết định nên có khả năng đối trị ác thú. Đây tức hiển thị căn 
bản không nhiễm các ác. Công đức vô phân biệt còn dụng được gì? 
Kệ nói “Như hư không không nhiễm, là trí vô phân biệt”. Pháp gì 
không nhiễm? Là tất cả chướng ngại. Vì sao không nhiễm? Vì được 
thành tựu tương ưng. Hiển thị trong các địa là nhân do đó được tương 
ưng và thành tựu tương ưng. Đây tức là hiển thị đối trị tất cả chướng. 
Công đức của trí vô phân biệt hậu đắc còn có công dụng gì? Kệ nói 
“Như hư không không nhiễm, là trí vô phân biệt” Như hư không 
không nhiễm, trí vô phân biệt này, thường hành trong thế gian, “pháp 
thế gian không nhiễm.”, nghĩa là do sức của trí này thấy nơi nào có 
lợi ích chúng sinh thì tùy niệm sinh qua đó. Tuy sinh thế gian nhưng 
không bị pháp thế gian nhiễm. Pháp thế gian có 8 thứ là được lợi, 
không được lợi, tiếng tốt, tiếng xấu, chê, khen, khổ, sướng. Đây tức 
là vô phân biệt, từ trí vô phân biệt sinh. Nay sẽ hiển thị sai biệt của 3 
trí này. Phải biết như tướng của chúng. “Như người câm muốn biết”, 
là không có ngôn thuyết, phương tiện vô phân biệt cũng vậy. “Đúng 
như người câm biết”, là không có ngôn thuyết, căn bản vô phân biệt 
cũng vậy. “Như người không câm biết”, là như chỗ biết, tức có ngôn 
thuyết, vô phân biệt hậu đắc cũng vậy. Các tên gọi chữ viết v.v…là 
ngôn thuyết. “Như người ngu muốn biết”, nghĩa là chưa hiểu biết gọi 
là ngu. Cái ngu này v.v… ví cho 3 trí. Giống như nói về người câm. 
“Như 5 đều muốn biết”, nghĩa là vô phân biệt có 5 thứ, phải biết đó 
là nhãn v.v… 5 thứ. Những thứ này cầu biết chính thụ. Đây ví chi 3 
trí, tất cả nói gì cũng như người câm nói. “Như ý thức muốn biết” 
nghĩa là như ý thức đối với trần có thể phân biệt, có thể thụ dụng, trí 
hậu đắc cũng vậy đối với trần cũng phân biệt cũng thụ dụng. “Như 
chưa biết muốn biết”, phương tiện vô phân biệt cũng vậy. Như khi 
tụng tập luận, chỉ thụ dụng nơi pháp, căn bản vô phân biệt cũng vậy. 
Pháp là hiểu như văn tự. Luận là đều thụ dụng pháp và nghĩa, phải 
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biết trí hậu đắc cũng vậy. Lại nữa, để gồm thâu pháp và nghĩa này 
nên hiển thị 2 trí. “Như người lúc nhắm mắt”, kệ này hiển thị 2 tướng 
sai biệt của vô phân biệt và hậu đắc. Nói “như hư không” là như hư 
không không nhiễm, không phân biệt, cũng không bị cái khác phân 
biệt nó, trí vô phân biệt cũng vậy. Phổ biến khắp tất cả pháp chỉ một 
mùi vị. Trong hư không, tất cả pháp đều không thể nhiễm ô nên gọi 
là vô nhiễm. Tự thể không phân biệt nên gọi là vô phân biệt, cũng 
không bị cái khác phân biệt thành tướng mạo, nên gọi là phi sở phân 
biệt. Phải biết trí này là như vậy. 

“Như hình sắc trên không, trí hậu đắc cũng vậy.”, như sắc hiển 
hiện cũng là năng phân biệt, cũng là sở phân biệt. Lại nữa nếu lấy trí 
vô phân biệt gọi là Phật thì đã lìa phân biệt chúng sinh làm sao làm 
việc lợi ích chúng sinh được? Tuy lìa phân biệt nhưng như lý được 
thành. Kệ lấy ngọc Ma-ni và nhạc trời làm ví dụ để hiển thị. “Như 
Ma-ni, nhạc trời,”, nghĩa là như ngọc như ý lìa nghiệp phân biệt, 
tùy ý muốn chúng sinh mà làm việc lợi ích. Lại giống như nhạc trời 
không có người diễn tấu, tùy ý muốn của trời kia mà phát ra các thứ 
âm thanh. Chư Phật cũng vậy, lìa phân biệt mà mọi thứ sự thành. Vô 
phân biệt này rất sâu làm sao trí duyên tính y tha mà phân biệt vật? 
Vì có biệt duyên. Nếu vậy thì có lỗi gì? Nếu phân biệt sở phan duyên 
thì không được gọi là vô phân biệt. Nếu nói có phan duyên riêng thì 
phan duyên riêng này cũng phi hữu. “Chẳng đây cũng chẳng khác”, 
nghĩa là trong đây nói chẳng phải cái này bởi chẳng phải phân biệt 
năng duyên, bởi vô phân biệt nên cũng chẳng phải cái khác. Bởi vì 
tác pháp ngay nơi pháp của tính y tha như phan duyên, nên pháp và 
pháp như 2 thứ, không thể nói là một, không thể nói là khác. Đây 
cũng vậy, không thể nói là phân biệt sở duyên. Cũng không thể nói là 
khác duyên. Lại nữa vì sao đây là trí cũng là phi trí? Nếu vậy có lỗi 
gì? Nếu là trí thì đã tên là trí rồi vì sao không phân biệt? Nếu phi trí 
tự tính vì sao nói là trí vô phân biệt? Cho nên lấy kệ “Chẳng phải trí 
mà trí” để hiển thị. 
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Đây không thể là trí. Bởi vì sao? Do phương tiện có trí phân 
biệt, vì trong tự tính không sinh. Cũng là phi phi trí, bởi phương tiện 
có trí phân biệt làm nhân sinh. Lại có nghĩa khác là “phi tức” cũng 
là “phi dị”, “phi trí” cũng là “trí”, nghĩa là do “phi tức” duyên trong 
phân biệt sinh, nên gọi là “phi trí cũng phi dị”. Do “tức” duyên trong 
pháp như sinh, nên là “phi phi trí”. Tức là lấy câu trước giải thích câu 
sau. “Với nhĩ diệm không khác, là trí vô phân biệt.”, nghĩa là không 
phải như trí phương tiện có năng thủ sở thủ sinh nên gọi là vô phân 
biệt. Nếu trong sở thủ nhĩ diệm, không biệt dị bình đẳng bình đẳng 
sinh là vô phân biệt. Trí này không trụ trong năng thủ sở thủ. Thế Tôn 
trong Tu-đa-la nói tất cả pháp là vô phân biệt, trong đó muốn hiển 
thị vô phân biệt này cho nên lại nói kệ: “Bởi nói tất cả pháp, tự tính 
lìa phân biệt”, nghĩa là tất cả pháp tức tự tính vô phân biệt. Vì sao kệ 
nói như vậy? Sở phân biệt phi hữu. Lấy đó hiển thị do vật sở phân 
biệt là phi hữu. Nếu sở phân biệt phi hữu nên tức tất cả pháp tự tính 
vô phân biệt thì vì sao tất cả chúng sinh không được giải thoát ngay? 
“Không trí vô phân biệt.” lấy câu này hiển thị sự không được giải 
thoát. Tuy tất cả pháp tự tính vô phân biệt, bởi tất cả pháp tự tính vô 
phân biệt cho nên không có sở phân biệt. Néu trong đây trí thông đạt 
sinh chứng kiến vô phân biệt này nên được giải thoát. Nếu trí thông 
đạt không sinh, tức không được giải thoát. Nói trí vô phân biệt tức trí 
này có 3 phần. Nay sẽ nói rõ.
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QUYỂN 9

Tăng thượng tuệ học thắng tướng thắng ngữ 8-2

Luận nói: Trong trí phương tiện vô phân biệt có 3 thứ là nhân 
duyên, dẫn nhiếp và thường tập, vì xuất sinh sai biệt. Trí vô phân biệt 
cũng có 3 thứ là biết đủ, không điên đảo và không hý luận vì vô phân 
biệt. Trí vô phân biệt hậu đắc có 5 thứ là thông đạt, ức niệm, thành 
lập, hòa hợp và như ý, hiển thị sự sai biệt.

Giải thích: Nhân duyên, dẫn nhiếp và thường tập do xuất sinh 
sai biệt, đây là 3 thứ phương tiện vô sai biệt. Hoặc do sức của chủng 
tính, hoặc do sức hiện tiền thường tập mà được sinh. Trong đó sức của 
chủng tính tức là từ nhân được sinh. Sức thường tập tức lực tác của 
thân hiện tại chắc chắn, không phải từ nhân sinh. Biết đủ, không điên 
đảo, không hý luận vì vô phân biệt, nghĩa là trong đó biết đủ không 
phân biệt là biết rốt ráo cải thể của văn, tư, do đầy đủ nên không phân 
biệt nữa. Do đó gọi là tri túc vô phân biệt. Khi đã rốt ráo ở nơi địa vị 
văn, tư thì tự biết đã đến chỗ cứu cánh. Bồ-tát này trụ tại địa vị phàm 
phu, sinh tâm thỏa mãn nghĩ rằng việc văn, tư chỉ bằng được đến đây. 
Vì nghĩa đó nói là tri túc vô phân biệt. Lại nữa phải biết rằng có thế 
gian tri túc vô phân biệt, nếu đạt được đến Hữu đỉnh cho là Niết-bàn 
sinh tâm tri túc, nghĩa là cho rằng không còn nơi nào nữa, nên gọi là 
tri túc vô phân biệt. Không điên đảo vô phân biệt là Thanh Văn v.v… 
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Do các Thanh Văn thông đạt chân thật nên được 4 trí vô đảo như vô 
thường v.v…đối với thường v.v… 4 đảo tướng không còn điên đảo 
phân biệt nữa. Không hý luận vô phân biệt là các Bồ-tát do các Bồ-tát 
biết tất cả pháp cho đến Bồ-đề không hý luận vô phân biệt cho nên 
không phân biệt nữa. Không hý luận nghĩa là phát ngôn nói ra vượt 
quá trí thế gian, trí này chẳng phải ngôn ngữ nói ra, cũng chẳng phải 
trí thế gian biết được. Lại nữa trí vô phân biệt hậu đắc có 5 thứ sai biệt 
là thông đạt, ức niệm, thành lập, hòa hợp và như ý hiển thị sự sai biệt. 
Trong đó thông đạt hiển thị, ức niệm hiển thị, thành lập hiển thị, hòa 
hợp hiển thị và như ý hiển thị 5 thứ sai biệt. Trong đây thông đạt hiển 
thị là nếu đã thông đạt tức khi ấy hiển thị nói rằng ta đã thông đạt. 
Hiển thị nghĩa là biết một cách quyết chắc. Ức niệm hiển thị là nếu 
xuất định rồi nghĩ nhớ nói rằng ta đã thông đạt vô phân biệt rồi. Thành 
lập hiển thị là như chỗ đã thông đạt mà giải nói cho người khác. Hòa 
hợp hiển thị là đem tất cả pháp làm thành một khối. Trí phan duyên 
tổng tướng, do quán trí này tức được chuyển y. Như ý hiển thị là do 
chuyển y này liền được hiển thị như ý, do tùy theo tâm niệm tất cả tự 
tại. Do tự tại này nếu muốn lấy đất làm vàng v.v… đều được thành 
tựu. Do hiển thị được như ý nên gọi là như ý hiển thị. Bởi vì sao? Do 
kinh nói vì lấy hiển thị và như ý nên đã thành lập trí vô phân biệt. Vì 
chưa noi nhân duyên thành tựu nên lại dùng kệ hiển thị.

Luận nói: Lại có kệ khác thành tựu trí vô phân biệt:

Quỷ súc và người, trời,
Đều tùy theo chỗ ứng.
Tâm ý đều khác nhau,
Nên biết nghĩa không thành.
Quá khứ và chiêm bao,
Cùng 2 thứ ảnh tượng,
Vô hữu làm phan duyên,
Nhưng phan duyên kia thành.
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Nếu nghĩa thành là cảnh,
Không trí vô phân biệt.
Nếu trí này không có,
Phật quả không thể được.
Bồ-tát được tự tại,
Nên lạc dục tự tại.
Như muốn đất thành vàng,
Người được định cũng vậy.
Người thành tựu quán hạnh,
Người trí được tịch tĩnh.
Tư duy tất cả pháp,
Như nghĩa ấy hiển hiện.
Trí hành vô phân biệt,
Tất cả nghĩa không hiện.
Tức biết không có nghĩa,
Thì thức cũng không có.

Giải thích: Trong đây nói “Quỷ súc và người, trời, đều tùy theo 
chỗ ứng.”, nghĩa là súc sinh thấy là nước, ngạ quỷ là cao nguyên, 
người thấy là phân nhơ, heo thấy là vật sạch. Như người thấy thức 
ăn uống là sạch thì chư thiên là không sạch. Dùng đạo lý này hiển 
thị, trong một vật tùy theo ý thức mỗi loài thấy khác nhau. Cho nên 
biết nghĩa, là không sở hữu. Vì vậy cái chấp thủ của họ là không 
thành. Nếu vậy, nghĩa, là vô sở hữu, thì thức phải không duyên 
cảnh mà sinh? Đáp: Cũng có trường hợp thức không duyên cảnh mà 
sinh.. Như chiêm bao và quá khứ vị lai v.v… Phan duyên cái không 
thật, tức là phan duyên tự thể. Như cảnh trong gương và cảnh trong 
định cũng vậy. Tiếp đến là dùng kệ hiển thị. Kệ nói quá khứ v.v… 
và chiêm bao, trong đó nửa kệ sau giải thích nửa kệ trước. Tuần tự 
cũng như vậy. Do phan duyên không thật nên không có phan duyên. 
Chẳng phải không phan duyên tức là tự phan duyên. Nghĩa là tự tâm 
làm cảnh mà phan duyên. Tức là quá khứ, vị lai và mộng cùng 2 
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ảnh tượng v.v… tuần tự nên biết như vậy. Nếu nghĩa thành, là cảnh 
không có trí vô phân biệt. Nếu nghĩa có tự tính, tức là không có trí 
vô phân biệt. Nếu ông nói không có trí vô phân biệt thì có lỗi gì? 
Nếu không có trí này thì không thể đắc Phật quả. Nếu không có trí 
vô phân biệt thì không thể đắc Phật quả. Cho nên chắc chắn phải có. 
Bồ-tát được tự tại, nghĩa là đã được năng lực tự tại nên thắng giải 
tự tại, được lạc dục tự tại nên nghĩ muốn như thế nào thì được như 
thế đó, nghĩa là như muốn dất v.v… các vật thành vàng v.v… liền 
được như vậy. “Người được định cũng vậy.”, nghĩa là những người 
được định và các Thanh Văn. “Người thành tựu quán hạnh”, nghĩa 
là thành tựu Tì-bát-xá-na. Người trí tức các Bồ-tát. Người được tịch 
tĩnh là được Tam-ma-đề. “Tư duy tất cả pháp, như nghĩa ấy hiển 
hiện.”, nghĩa là do các Bồ-tát khi tư duy nghĩ nhớ nghĩa các pháp 
như vậy như vậy trong Tu-đa-la thì sẽ được hiển hiện như nghĩ nhớ. 
Như khi niệm Phật tùy theo tư niệm, Phật nghĩa trong các pháp kia 
sẽ được hiển hiện. Các nghĩa như sắc, thụ v.v… cũng hiển hiện như 
vậy. “Trí hành vô phân biệt, tất cả nghĩa không hiện.”, nghĩa là khi 
trí chính hành vô phan biệt, do tất cả nghĩa không hiện nên biết tức 
là không có nghĩa. Do nghĩa không có nên thức cũng thành không 
có. Nay sẽ nói về thức này vô sở hữu. Nói “Thức cũng không có 
được”, nghĩa là cái sở thức đã không có thì cái năng thức không 
thành. Cho nên phải biết nghĩa vô sở hữu là như vậy. Trong tướng 
đã giải thích đầy đủ.

Luận nói: Bát-nhã Ba-la-mật với trí vô phân biệt không khác 
nhau. Như kinh nói: Bồ-tát trụ trong Bát-nhã Ba-la-mật rồi, và không 
trụ tương ưng, nên tu các Ba-la-mật được viên mãn. Thế nào là không 
trụ tương ưng mà được viên mãn? Nghĩa là xa lìa 5 thứ trụ xứ: 1. Xa 
lìa chỗ chấp ngã của ngoại đạo. 2. Xa lìa chỗ phân biệt của Bồ-tát 
không thấy chân thật. 3. Xa lìa chỗ 2 cực đoan của sinh tử và Niết-
bàn. 4. Xa lìa tư tưởng cho rằng chỉ đoạn trừ phiền não chướng là đủ. 
5. Xa lìa việc bỏ làm lợi ích chúng sinh mà an trụ vô dư Niết-bàn. 
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Giải thích: Trí vô phân biệt này tức là Bát-nhã Ba-la-mật. Bởi 
vì sao? Như kinh nói: Trụ trong Bát-nhã Ba-la-mật rồi và không trụ 
tương ưng. Như vậy là muốn khiến biết nghĩa này nên dùng văn kinh 
hiển thị. Như vậy trụ và không trụ trong tương ưng, đầy đủ các Ba-
la-mật. Xa lìa chỗ chấp ngã của ngoại đạo, nghĩa là như ngoại đạo 
trụ trong Bát-nhã có ngã chấp, nghĩ rằng ta trụ trong Bát-nhã, đây là 
Bát-nhã. Bồ-tát xa lìa trụ tướng như thế của ngoại đạo cho nên được 
trụ trong vô trụ tương ưng Bát-nhã. Xa lìa chỗ phân biệt của Bồ-tát 
không thấy chân thật, nghĩa là nếu không thấy chân thật thì Bồ-tát 
trong Bát-nhã Ba-la-mật vô phân biệt, lại phân biệt nói rằng đây là 
Bát-nhã Ba-la-mật. Không phân biệt như vậy nên gọi là không trụ 
tương ưng. Xa lìa chỗ 2 cực đoan của sinh tử và Niết-bàn, nghĩa là 
như thế gian trụ bên sinh tử, Thanh Văn trụ bên Niết-bàn. Bồ-tát 
không như vậy, không trụ 2 bên này, tức không trụ tương ưng. Xa 
lìa tư tưởng cho rằng chỉ đoạn trừ phiền não chướng là đủ, nghĩa là 
như Thanh Văn chỉ đoạn phiền não chướng cho là đủ. Bồ-tát không 
như vậy. Do ý này nên nói chư Bồ-tát không trụ tương ưng hạnh. Xa 
lìa việc bỏ làm lợi ích chúng sinh mà an trụ vô dư Niết-bàn, nghĩa 
là Bồ-tát không như vậy, là không trụ chỗ trụ của Thanh Văn . Đó là 
không trụ tương ưng. Trí của Thanh Văn với trí của Bồ-tát có 5 tướng 
sai biệt, nay sẽ nói đến.

Luận nói: Trí của Thanh Văn với trí của Bồ-tát này có gì 
khác nhau? Có 5 thứ khác nhau: 1. Khác nhau ở chỗ vô phân biệt, 
nghĩa là ấm v.v…các pháp không phân biệt. 2. Khác nhau ở chỗ 
không có giới hạn, nghĩa là thông đạt chân như, nhập nhất thiết 
chủng, vì đô tất cả chúng sinh không giới hạn. 3. Khác nhau ở chỗ 
vô trụ, nghĩa là nhập vô trụ Niết-bàn. 4. Khác nhau ở chỗ rốt ráo, 
nghĩa là hướng đến Niết-bàn vô dư mà không cùng tận. 5. Khác 
nhau ở chỗ vô thượng, nghĩa là đạt đến cao tột không còn có thừa 
nào hơn.
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Năm thứ trí sai biệt,
Lấy Đại bi làm thể.
Quả báo thế xuất thế,
Phải biết chẳng bao xa.

Giải thích: Trong đây, khác nhau ở chỗ vô phân biệt, nghĩa 
là các Thanh Văn phan duyên các ấm v.v… sinh trí phân biệt. Trí 
các Bồ-tát đối với ấm v.v… không sinh phân biệt. Khác nhau ở chỗ 
không giới hạn, nghĩa là người thông đạt nhân pháp 2 vô ngã nên 
không có phân chia giới hạn. Bởi các Bồ-tát sinh trí trong tất cả 
những gì phải biết, còn Thanh Văn chỉ biết khổ đế v.v…, Bồ-tát vì 
chúng sinh không có giới hạn, vì tất cả chúng sinh cầu Bồ-đề, còn 
Thanh Văn chỉ vì tự lợi. Khác nhau ở chỗ vô trụ, nghĩa là các Bồ-
tát được vô trụ xứ Niết-bàn chẳng phải như các Thanh Văn. Khác 
nhau ở chỗ rốt ráo, nghĩa là trong vo dư Niết-bàn giới thì Niết-bàn 
Thanh Văn có tận diệt, Niết-bàn Bồ-tát thì không như vậy. Khác 
nhau ở chỗ vô thượng, nghĩa là Thanh Văn thừa còn có bậc trên, 
Bồ-tát Đại thừa thì không còn thừa nào trên. Đó là chỗ khác nhau. 
Nghĩa này trong kệ hiển thị 5 thứ sai biệt về trí. Quả báo thế xuất 
thế, nghĩa là cõi Sắc, Vô sắc là quả báo thế gian, Thanh Văn v.v… 
là quả báo xuất thế gian.

Luận nói: Nếu Bồ-tát đã đầy đủ quả báo công đức của giới tăng 
thượng, tâm tăng thượng, tuệ tăng thượng, đã được tự tại trong tất cả 
nghĩa lợi, vì sao hiện thấy còn có các chúng sinh chịu các nghèo khổ? 
Do thấy các chúng sinh ấy có các nghiệp chướng trong các nghĩa lợi 
kia. Do thấy nếu cho quả báo sung sướng thì đối với các thiện pháp 
trở ngại việc khởi thiện. Do thấy không có nghĩa lợi thì chán ghét 
hiện tại. Do thấy nếu được quả báo thì thành nhân tụ tập các pháp bất 
thiện. Do thấy nếu được quả báo là làm nhân bức não cho vô lượng 
chúng sinh khác. Do nghĩa đó mà hiện thấy có chúng sinh chịu các 
khổ não. Trong đây có kệ như sau:
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Thấy nghiệp ngại hiện tiền,
Gom ác bức não người,
Phải biết chúng sinh ấy,
Không được Bồ-tát thí.

Giải thích: Bồ-tát được tự tại. Do nhân duyên này, tuy có Đại 
bi mà không cho chúng sinh giàu có sung sướng. Nay sẽ nói rõ ý 
này. Trong đây nói thấy nghiệp chướng các chúng sinh, nghĩa là các 
chúng sinh này trong oai lực của Bồ-tát có trở ngại nghiệp chướng, 
có trở ngại Bồ-tát trí nên tuy Bồ-tát kham năng, thấy việc này nên 
sinh tâm xả đối với sự nghèo khổ kia. Điều này có thể lấy thí dụ ngạ 
quỷ thấy nước sông thì rõ. Như sông có nước, nếu muốn uống cũng 
không ai cản trở. Nhưng ngạ quỷ do tự tội nghiệp không thể uống 
được. Đây cũng vậy, sông ví dụ cho Bồ-tát. Của cải ví dụ cho nước. 
Ngạ quỷ ví dụ cho chúng sinh. Cũng như nước kia, các chúng sinh 
này đối với của cải không thể thụ dụng cũng có nghĩa như vậy. Do 
thấy sự sung sướng có trở ngại việc khởi thiện, nghĩa là lại có những 
người khác tuy không nghiệp chướng, nhưng người này khi được 
gặp Bồ-tát, trong tương tục sinh khởi thiện pháp, nếu cho người này 
quả báo hưởng thụ giàu có sung sướng thì sẽ đứt mất việc khởi thiện. 
Bồ-tát suy nghĩ như vậy thà để cho nghèo khổ mà tùy thuận khởi 
thiện. Do đạo lý này mà không cho giàu có sung sướng. Do thấy chán 
ghét hiện tiền, nghĩa là hoặc lại có người chán ghét hiện tiền, Bồ-tát 
thấy kia nghèo khổ mà trong thiện bất thiện suy nghĩ chán ghét hiện 
tiền hơn, vì vậy đối với chúng sinh kia không cho sự giàu có sung 
sướng. Do thấy quả báo chịu khổ kia thêm lớn nhân bất thiện, nghĩa 
là lại có người khi nghèo cùng không tụ tập các pháp bất thiện được, 
Bồ-tát tháy vậy nghĩ rằng thà khiến nghèo khổ chớ khiến tạo tác bất 
thiện, cho nên đối với chúng không cho sự giàu có sung sướng. Do 
thấy khổ kia mà được quả báo. Cho các vô lượng chúng sinh khác tạo 
nhân bức não, nghĩa là lại có người được đại quả báo thì làm khổ não 
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vô lượng chúng sinh, cho nên thà một thân chịu nghèo khổ là hơn, 
chớ để khổ não vô lượng chúng sinh, vì vậy không cho giàu có sung 
sướng. Kệ hiển thị các nghĩa như vậy. Trong đây vì nghiệp chướng 
ngại, vì sinh khởi thiện căn, vì thiện hiện tiền, vì tụ tập bất thiện, vì 
bức não các chúng sinh, Bồ-tát thấy những việc như thế không cho 
giàu có sung sướng, tức trong kệ là nghiệp và ngại hiện tiền, tập họp 
các ác bức não người khác. Lấy đó hiển thị có thể hiểu các nghĩa 
khác. Đến đây giải thích xong về tăng thượng tuệ học.

Tịch diệt thắng tướng thắng ngữ 9
Luận nói: Như vậy là đã nói về tướng thù thắng của tăng thượng 

tuệ học rồi, còn làm sao tháy được tướng thù thắng của tịch diệt? 
Tịch diệt của chư Bồ-tát là vô trụ xứ Niết-bàn, vì xả ly phiền não mà 
không bỏ sinh tử, cùng y chỉ chuyển y làm tướng. Trong đây sinh tử 
là phần nhiễm ô của tính y tha, Niết-bàn là phần thanh tịnh của tính 
y tha. Y chỉ tức là đủ 2 phần của tính y tha. Chuyển y là khi khởi đối 
trị tính y tha, phần nhiễm ô diệt, phần thanh tịnh hiển hiện.

Giải thích: Tướng vô trụ xứ Niết-bàn tức là xả ly phiền não 
mà không bỏ sinh tử. Cùng y chỉ chuyển y làm tướng, nghĩa là khi 
trụ chuyển này thì không cho phiền não được trụ lại, nhưng không 
bỏ sinh tử. Phần nhiễm nên gọi là y tha, tức phần tịnh nên gọi Niết-
bàn. Hai phần nên là chỗ y chỉ của kia. Chuyển y tức trong đây được 
thành. Do trong đây khi khởi đối trị thì phần nhiễm không hiện hành, 
phần tịnh hiện hành.

Luận nói: Lại nữa sự chuyển y này lược nói có 6 thứ: Một là 
chuyển bằng cách thêm sức, giảm khả năng. Do sức tín giải trụ nơi 
văn huân tập, do có sự hổ thẹn nên một ít phiền não hiện hành và 
không hiện hành. Hai là chuyển do thông đạt, nghĩa là các Bồ-tát đã 
nhập địa cho đến địa thứ 6, thì trước mắt chân thật hiển hiện không 
chân thật không hiển hiện. Ba là chuyển bằng sự tu tập, nghĩa là cho 
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đến địa thứ 10 tất cả tướng có chướng ngại không hiển hiện, chân 
như thì hiển hiện. Bốn là chuyển quả viên mãn, tất cả tướng không 
chướng ngại không hiển hiện, chân như thanh tịnh cùng tột hiển hiện 
vì được tất cả tướng tự tại. Năm là chuyển hạ liệt, nghĩa là chuyển 
đổi sự thấp kém, vì các Thanh Văn thông đạt nhân vô ngã nên một 
bề quay lưng với sinh tử xả bỏ sinh tử. Sáu là chuyển thành rộng lớn, 
nghĩa là chư Bồ-tát thông đạt pháp vô ngã, nên thấy sinh tử tức tịch 
tĩnh, diệt phiền não mà không bỏ sinh tử. Chư Bồ-tát trong chuyển 
hạ liệt có lỗi lầm gì? Có lỗi là không nghĩ đến việc lợi ích chúng 
sinh. Pháp Bồ-tát là phải siêu quá hạ thừa, nghĩa là vượt qua trình độ 
thấp kém, chứ giải thoát đồng như họ là có lỗi. Chư Bồ-tát đối với sự 
chuyển thành rộng lớn có được công đức gì? Ở trong pháp sinh tử lấy 
sự tự y chỉ chuyển thành y chỉ, cho nên được thân tự tại trong tất cả 
nẻo đường sinh tử hiển thị tất cả thân, dùng nhiều phương tiện điều 
phục, điều phục và an lập trong quả báo thế gian và trong 3 thừa. Đó 
là công đức.

Giỉ thích: Chuyển y này lại có 6 thứ. Chuyển bằng cách thêm 
sức giảm khả năng, nghĩa là những huân tập nhiễm ô trong thức 
A-lê-da làm giảm khả năng gây ô nhiễm mà tăng thêm sức đối trị. 
Cho nên được chuyển trụ giải hành địa, nghĩa là vì sức trụ nơi văn 
huân tập đã được chuyển y nên nếu phiền não hiện hành thì kia có 
sự hổ thẹn do đó sự hiện hành phiền não huân tập mỏng manh ít ỏi. 
Trong sự chuyển bởi thông đạt mà việc hiển hiện chân thật không 
chân thật, nghĩa là do chính khi nhập vào địa rồi thì đó là nhân hiển 
hiện chân thật, cho nên tức thời được chuyển y. Hoặc có khi xuất 
quán thì đó là nhân hiển hiện không chân thật. Tình trạng này tồn tại 
cho đến địa thứ 6. Chuyển bằng tu tập, nghĩa là nên biết rằng trong 
chướng có ngại. Bồ-tát này tất cả các tướng đã không hiển hiện trở 
lại nên được chuyển y. Chuyển y này đến địa thứ 10. Trong chuyển 
quả viên mãn, tất cả chướng không còn chướng ngại nữa, nghĩa là 
Bồ-tát này tất cả chướng đã không hiển hiện, không có tất cả chướng 
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ngại, thấy đượcchân như thanh tịnh cùng cực, được tự tại trong tất 
cả tướng nên được y chỉ. Do được tướng tự tại này nên có thể tùy 
ý làm các việc lợi ích chúng sinh. Chuyển thành rộng lớn, nghĩa là 
do thấy sinh tử là tịch tĩnh thì phền não tức diệt không có cái gì gọi 
là xả bỏ. Chỉ phiền não không nhiễm là do ở trong nhiễm mà không 
bị nhiễm. Không bỏ sinh tử, điều này có công đức gì? Chuyển y 
rộng lớn này, chư Bồ-tát lấy sự tự y chỉ chuyển y cho nên được tự 
tại trong tất cả pháp, trong tất cả nẻo đường sinh tử hiển thị đồng 
thân với chúng sinh, dùng mọi phương tiện điều phục mà điều phục, 
an lập chúng sinh trong sự phú lạc và trong 3 thừa. Đó là công đức. 
Trong đó phú lạc là quả báo thế gian.

Luận nói: Trong đây có các bài kệ về chuyển y:

Phàm phu che chân thật,
Tất cả hư vọng hiện.
Chư Bồ-tát lìa vọng,
Tất cả chân thật hiện.
Nên biết hiện không hiện,
Chân thật chẳng chân thật.
Y chỉ này chuyển rồi,
Là giải thoát như ý.
Sinh tử và Niết-bàn,
Như bình đẳng trí sinh.
Sinh tử tức Niết-bàn,
Người kia được như vậy.
Tức được nơi sinh tử,
Phi xả phi phi xả.
Tức ở nơi Niết-bàn,
Phi đắc phi phi đắc.

Giải thích: Nói kệ để làm rõ chuyển y. Như các phàm phu do 
vô minh che khuất chân thật, hư vọng hiển hiện, tức các tướng chúng 
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sinh. Như vậy chư Thánh nhân chân thật hiển hiện nên xả bỏ các 
tướng chúng sinh, do đoạn trừ hư vọng vô minh nên được như vậy. 
Phải biết hiện không hiện chân thật không chân thật, nghĩa là hư 
vọng phân biệt không hiển hiện, tính chân thật thành tựu hiển hiện, 
gọi là chuyển y. Trong chuyển y hư vọng không hiện hành, chân thật 
hiện hành. Đây tức là giải thoát tương ưng. Gọi giải thoát như ý, 
nghĩa là như ý muốn làm đều được giải thoát. Chẳng phải như Thanh 
Văn rốt ráo Niết-bàn như người bị chém đầu. Được giải thoát như 
vậy, trí bình đẳng sinh tử như Niết-bàn sinh, tức là đối với 2 thứ sinh 
tử và Niết-bàn, sinh trí bình đẳng. Nói vì 2 thứ này không khác biệt 
nhau, nhưng nếu như khi ấy lại có sinh tử Niết-bàn thì làm sao được 
bình đẳng? Do phiền não là sinh tử. Pháp phiền não là vô ngã, Bồ-tát 
thông đạt pháp này, trí vô ngã sinh thấy các pháp kia đều vô sở hữu. 
Các hữu sinh tử tức là Niết-bàn, thấy pháp sinh tử tức là Niết-bàn 
tịch tịnh. Nếu như vậy có gì là sở đắc? Tức được nơi sinh tử phi xả 
phi phi xả. Phi xả là do các hữu sinh tử tức là Niết-bàn. Phi phi xả là 
xả. Do trong đó không nhiễm cho nên thấy là vô sở hữu. Nếu được 
như vậy thì cũng ở nơi Niết-bàn là phi đắc phi phi đắc. Bởi pháp kia 
không khác Niết-bàn cho nên là phi đắc. Do nơi pháp kia thấy là tịch 
tĩnh, với Niết-bàn không khác, cho nên là phi phi đắc. Đến đây giải 
thích xongvề học quả tịch tĩnh.

Trí thắng tướng thắng ngữ 10 – 1
Luận nói: Như vậy là đã nói về thắng tướng của tịch diệt, còn 

làm sao thấy được thắng tướng của trí? Vì có 3 thứ Phật thân, phải 
biết đó là thắng tướng của trí. Ba thân là tự tính thân, thụ dụng thân 
và biến hóa thân. Trong đó tự tính thân tức là Như Lai pháp thân, 
vì y chỉ tự tại trong tất cả pháp. Thụ dụng thân tức là hiển thị các 
đại tập hội của chư Phật, lấy pháp thân làm y chỉ trong các cõi Phật 
thanh tịnh thụ dụng quả báo của pháp Đại thừa. Biến hóa thân cũng 
lấy pháp thân làm y chỉ, ở cung Đâu-suất-đà, thị hiện giáng sinh, thụ 
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dục lạc, xuất gia, tìm ngoại đạo, tu hành khổ hạnh, chính giác Bồ-đề, 
chuyển pháp luân, nhập Đại Niết-bàn.

Giải thích: Trong đây giải thuyết thắng tướng của trí lấy 3 thân 
hiển thịn thắng tướng của trí. Tự tính thân là tất cả pháp tự tại y chỉ. 
Thụ dụng thân tức như trước nói lấy tự tính thân làm sở y, các đại 
tập hội chư Phật, hiển thị cõi Phật thanh tịnh làm nhân các pháp 
Đại thừa Tu-đa-la, được thụ dụng pháp lạc lấy đây làm y chỉ. Lại có 
nghĩa khác là thụ dụng cõi Phật thanh tịnh và thụ dụng pháp lạc nên 
lấy đây làm y chỉ. Trong biến hóa thân thì từ cung Đâu-suất-đà cho 
đến nhập Niết-bàn là hiển thị trời và người là đồng pháp và lấy đây 
làm y chỉ.

Luận nói: Ở đây có một bài Uất-đà-na như sau:

Tướng, đắc, và tự tại,
Y chỉ với nhiếp trì,
Sai biệt, đức, thậm thâm,
Niệm, nghiệp nói Phật thân.

Những gì là tướng? Pháp thân chư Phật lược nói có 5 tướng. 
Một là tướng chuyển y, nghĩa là phần nhiễm ô của tất cả chướng nơi 
tính y tha diệt là giải thoát tất cả chướng, trong tất cả pháp được tự 
tại hiện tiền, vì phần thanh tịnh của y tha tính hiển hiện. 

Hai là tướng bạch pháp tự thể. Sáu Ba-la-mật viên mãn thì được 
10 tự tại. Tức là mạng tự tại, tâm tự tại, chúng cụ tự tại do viên mãn 
Đà-na Ba-la-mật. Nghiệp tự tại, sinh tự tại do viên mãn Thi-la Ba-
la-mật. Thắng giải tự tại do viên mãn Sằn-đề Ba-la-mật. Nguyện tự 
tại do viên mãn Tì-li-da Ba-la-mật. Thần lực tự tại gồm thâu 5 thần 
thông do viên mãn Thiền Ba-la-mật. Trí tự tại, pháp tự tại do viên 
mãn Bát-nhã Ba-la-mật. 

Ba là tướng không hai. Nghĩa là hữu, vô, không hai tướng. Tất 
cả pháp vô sở hữu. Tướng không này chẳng phải không. Hữu vi, vô 
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vi không hai là tướng. Chẳng phải nghiệp phiền não tạo ra nhưng 
tựa như có tạo ra vì hiển thị tự tại nên một và khác không hai tướng. 
Trong đó tất cả chư Phật y chỉ vô sai biệt, nhưng vô lượng thân liên 
tục chứng chính giác. Cho nên trong đây có kệ như sau:

Không có ngã chấp nên
Y chỉ không sai biệt.
Trước sau tuần tự chứng,
Giả danh nói sai biệt.
Tính hành chẳng phải rỗng,
Đủ không đầu, không khác.
Chẳng một cũng chẳng nhiều,
Vì y chỉ vô cấu.

Bốn là tướng thường. Nghĩa là chân như thanh tịnh làm tướng. 
Bản nguyện dẫn dắt Phật sự nên không ngừng nghỉ. 

Năm là tướng không thể nghĩ bàn. Trạng thái chân như thanh 
tịnh này chỉ tự chứng biết, không thể có cái gì của thế gian ví dụ được 
vì không thể phân biệt được.

Giải thích: Trong kệ Uất-đà-na này nói tướng đắc v.v… trong 
đó tướng tức là tướng pháp thân, có 5 thứ. 

Tướng chuyển y nghĩa là tất cả phần chướng nhiễm ô trong tính 
y tha diệt, do phần nhiễm ô trong tính y tha diệt nên tất cả chướng 
được giải thoát, tự tại hiện tiền trong tất cả pháp. Phần thanh tịnh 
trong tính y tha hiển hiện là do được tự tại trong tất cả các pháp nên 
một phần tính thanh tịnh trong tính y tha được hiển hiện.

Tướng của thể bạch pháp nghĩa là vì 6 Ba-la-mật viên mãn nên 
được 10 thứ tự tại của pháp thân. Đây là thể của bạch pháp. Trong 
đó mạng tự tại nghĩa là muốn sống thọ bao lâu thì có thể hiển thị 
được như vậy. Tâm tự tại nghĩa là trong thời gian sống ở đời không 
bị sinh tử nhiễm ô. Các công cụ sinh hoạt tự tại nghĩa là như ăn ở các 



NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH LUẬN 389

phương tiện sinh hoạt v.v… 10 thứ, chư Phật đều được như ý nghĩ. 
Đây là nhân do viên mãn Đà-na Ba-la-mật. Như kệ nói:

Chư Bồ-tát tư duy,
Hoặc tịnh hoặc bất tịnh.
Tất cả đều thành thiện,
Đó là ý tự tai.

Nghiệp tự tai, sinh tự tại là do viên mãn Thi-la Ba-la-mật là 
nhân và sinh quả. Lại nữa do đây mà thân khẩu nghiệp tự tại chuyển, 
do ý muốn nảy sinh thì nghiệp kia hiện tiền. Sinh tự tại nghĩa là nơi 
sinh được tự tại chuyển, do các nẻo đường sinh tử thiện ác tùy ý muốn 
sinh vào đâu thì liền được sinh. Nhân Thi-la là nghiệp. Quả Thi-la 
gọi là sinh. Do đạo lý này liền được hiển thị tự tại. Tín giải tự tại là 
do viên mãn Nhẫn Ba-la-mật nên các pháp tùy tâm chuyển, được tùy 
theo ý muốn như muốn tất cả mọi sự đều thành tựu. Nguyện tự tại là 
viên mãn Tì-li-da Ba-la-mật do tinh tiến, tất cả phát hạnh đều được 
cứu cánh, tất cả tư lường đều thành tựu. Gồm 5 thần thông, thần lực 
tự tại là viên mãn Thiền Ba-la-mật, do tâm có đủ năng lực xuất sinh 
thần thông. Trí tự tại, pháp tự tại là quả viên mãn của Bát-nhã Ba-
la-mật. Sức của Bát-nhã nên an lập ấm v.v…và được hậu nhất thiết 
chủng trí này. Trong tướng không hai, phi hữu tướng là tất cả pháp 
không có tướng, phi vô tướng là cái hữu không có tự tính. Hữu vi vô 
vi không có hai tướng nghĩa là phi hữu là tự tính, phi vô là tự tính. 
Cho nên trong đó chẳng phải nghiệp phiền não sinh, nên chẳng phải 
tướng hữu vi. Nói cũng là tướng hữu vi, nghĩa là ở trong hữu vi đã 
được tự tại hiển thị mọi nơi, do nghĩa này nên gọi là tướng hữu vi. 
Nói là tướng một khác không hai, nghĩa là trong pháp thân do không 
khác chỗ y chỉ cho nên không có tướng khác. Do vô lượng thân mà 
đực đến như kết quả này nên không được nói là một tướng. Đối với 
2 cái này không thể thiên nói một phía cho nên nói là tướng không 
hai, hay không hai tướng. Nghĩa này dùng kệ hiển thị: “Không có 
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ngã chấp nên y chỉ không sai biệt.”, nghĩa là ở đời do sức ngã chấp 
nên có thân khác biệt. Trong pháp thân không có ngã chấp nên không 
khác biệt. Nếu thân không khác biệt thì sao có nhiều Phật tuần tự 
trước sau chứng? “Giả danh nói là sai biệt” , nghĩa là do vô lượng 
thân mà được nên cũng có khác biệt. Như các nghĩa này nên lại dùng 
kệ nói “tính biệt” nghĩa là chư Bồ-tát rất đông, do sai biệt này nên 
ra làm cũng khác, do ra làm sai khác nên có nhiều người. Khi hành 
trang tư lương Bồ-đề viên mãn mà nếu chỉ có một Phật thì hành 
trang tư lương của bao nhiêu người khác trở thành trống rỗng. Nói 
làm đầy đủ, nghĩa là chư Phật làm đủ tất cả việc lợi ích chúng sinh, 
nghĩa là an lập trong 3 thừa. Nếu chư Phật chỉ dùng một Phật thừa 
an lập chúng sinh thì việc ra làm Phật sự không đầy đủ, cho nên phải 
có nhiều Phật. Như sinh tử là không có cái bắt đầu thì Phật cũng như 
vậy. Nếu chỉ một Phật tức là có bắt đầu, cho nên chẳng phải một. Lại 
nữa kia y chỉ nơi không sai biệt nên cũng không được nói là nhiều. 
Tức là pháp giới vô cấu này y chỉ nơi vô sai biệt. Tướng không một 
không khác này, do đạo lý này được hiển thị. Tướng thường, nghĩa 
là vì 3 nhân duyên nên thể này thường trụ là tướng. Lấy chân như 
thanh tịnh làm Phật thể. Đây tức là thường trụ. Do đạo lý này được 
hiển thị Như Lai thường trụ. Nói bản nguyện dắt dẫn, nghĩa là do 
xưa kia phát nguyện làm lợi ích chúng sinh, do nguyện này dắt dẫn 
nên Phật thể hiển hiện. Cho nên nguyện ấy không trống rỗng. Đó 
tức là thường trụ. Nếu nói Như lai làm việc lợi ích chúng sinh xong 
rồi thì không đúng nghĩa. Vì việc làm chưa xong nên hiện nay có vô 
biên công việc, nghĩa là vì tất cả chúng sinh chưa Bát-niết-bàn nên vì 
nhân duyên này mà thường trụ là tướng. Tuy đã nói như vậy nhưng 
cũng không thể nghĩ bàn. Nay sẽ nói rõ nhân duyên không thể nghĩ 
bàn này. Nói “chỉ tự chứng biết”, nghĩa là chư Phật tự chứng cái 
thể của chư Phật, do cái thể kia chỉ tự chứng cho nên giác quán của 
người khác không thể tư duy biết được. Trong thế gian cũng không 
lấy cái gì giống nhau để ví dụ được.
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Luận nói: Lại nữa làm sao đầu tiên chứng được pháp thân này? 
Vì là sở duyên của tướng chung của pháp Đại thừa, là trí vô phân biệt 
và trí hậu đắc, trong tất cả các địa tu 5 tướng thiện, khéo gom góp 
hành trang tư lương, phá được các chướng vi tế khó phá như Kim 
cương dụ Tam-ma-đề, rồi sau Tam-ma-đề này lìa tất cả chướng thì 
được chuyển y.

Giải thích: Trong đây nói đầu tiên chứng được, nghĩa là do cái 
thể này vì vô vi nên không sinh. Nếu sinh tức là vô thường. Kim 
cương thí Tam-ma-đề, nghĩa là Tam-ma-đề này ví như kim cương có 
thể pháp các chướng vi tế khó phá. Nói “liền được chuyển y” nghĩa 
là Kim cương thí Tam-ma-đề này có thể chuyển y được pháp thân.

Luận nói: Lại nữa pháp có mấy thứ tự tại mà được tự tại? Lược 
nói có 5 thứ tự tại. Một là tự tại về cõi nước, tự thân, tướng hảo, âm 
thanh vô biên, vô kiến đỉnh, do chuyển y sắc tụ. Hai là tự tại về hạnh 
an lạc to lớn khôn lường, do chuyển y thụ tụ. Ba là tự tại về giảng 
nói tất cả danh, văn, nghĩa lý, do chuyển y tưởng tụ. Bốn là tự tại 
về sự biền hóa, biến đổi, dẫn nhiếp đại chúng, dẫn nhiếp bạch pháp, 
do chuyển y hành tụ. Năm là tự tại về trí đại viên kính, trí bình đẳng 
tính, trí diệu quan sát, trí thành sở tác, do chuyển y thức tụ.

Giải thích: Đây là hiển thị sự tự tại do chuyển y sắc v.v…5 tụ 
được tự tại. Trong đó do chuyển y sắc tụ nên được cõi Phật tự tại. 
Nghĩa là hiển thị vàng, bạc v.v… Tùy ý hiển thị thân tự tại, nghĩa là 
trong Đại pháp hội tùy ý muốn các chúng sinh mà hiện thân. Tưóng 
hảo v.v… tự tại , nghĩa là tùy theo ý muốn mà được hiển thị như vô 
biên âm thanh, vô kiến đỉnh v.v… Do chuyển y thụ tụ được tự tại về 
hạnh an lạc to lớn không lường. Trong này nói không lường có nghĩa 
là nhiều thứ. Nói to lớn có nghĩa là an lạc này vượt quá an lạc của 3 
cõi. Do chuyển y tưởng tụ nên được tự tại trong việc giảng nói danh 
văn nghĩa lý v.v…Do chấp lấy tướng tưởng nên duyên nơi danh , 
ngôn v.v…mà lấy tướng của nó chuyển diệt tưởng này. Do chuyển 
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y hành tụ nên được tự tại biến hóa, biến đổi, dẫn nhiếp Đại chúng, 
dẫn nhiếp bạch pháp v.v… Trong đây biến hóa tự tại nghĩa là tùy ý 
biến hóa. Biến đổi nghĩa là như biến đổi đất thành vàng v.v… Dẫn 
Đại chúng nghĩa là tùy ý dẫn nhiếp hướng dẫn các chúng như trời, 
Dạ-xoa v.v… Dẫn bạch pháp nghĩa là như ý muốn thì bạch pháp hiện 
tiền. Do chuyển y thức tụ nên được kính trí, bình đẳng trí, chính quán 
trí, tác sở ưng tác trí. Trong đó kính trí nghĩa là tuy pháp không hiện 
tiền nhưng khônng quên mất, như thế gian giỏi học tập kinh sách vậy. 
Bình đẳng trí nghĩa là khi thông đạt, đối với tất cả chúng sinh được 
tâm bình đẳng. Đây tức là tịnh tâm. Chính quán trí nghĩa là như kho 
tàng kinh điển, trong các Đà-la-ni Tam-ma-đề môn, tùy lúc nào, pháp 
gì, tác ý tư duy thì trí hành không ngại. Tác sở ưng tác trí nghĩa là 
hiển thị như từ Đâu-suất-đà cho đến Niết-bàn hiển hiện các Phật sự.

Luận nói: Pháp thân y chỉ vào bao nhiêu pháp? Lược nó có 3 
thứ . Một là y chỉ các nơi Phật trụ. Ở đây có 2 bài kệ:

Được thụ 5 thứ tự thể hỷ,
Chư Phật do chứng pháp giới tính.
Xa lìa 5 hỷ do không chứng,
Cho nên phải chứng 5 hỷ này.
Năng lực sự thành không có lượng.
Pháp vị nghĩa lợi công đức đủ.
Chư Phật hằng thường thấy vô tận,
Nên được hoan hỷ không cùng tột.

Hai là vì thành thục các Bồ-tát nên y chỉ các thụ dụng thân. Ba 
là phần nhiều vì thành thục các Thanh Văn nên y chỉ các hóa thân.

Giải thích: Nên biết có bao nhiêu pháp y chỉ. Pháp thân y chỉ 
nơi các thứ Phật trụ, nghĩa là nói “các thứ” tức chỉ các nơi y chỉ như 
Thánh trụ, Thiên trụ, Phạm trụ v.v… Hoặc có người nghĩ rằng chư 
Phật cần gì phải hiện hóa thân, vì chư Thanh Văn không chứng được 
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điều này. Lìa 5 hỷ, nghĩa là chư Thanh Văn không thể chứng được 
pháp thân này nên xa lìa 5 thứ hoan hỷ. Vì vậy là hỷ thì càn phải 
chứng, nghĩa là nếu muốn cầu sự hoan hỷ này từ nơi chứng thì phải 
siêng tu phương tiện. Năm thứ hoan hỷ này được hiển thị trong bài 
kệ thứ hai: “Năng lực sự thành không có lượng. Pháp vị nghĩa lợi 
công đức đủ.”, nghĩa là trong đó pháp thân có năng lực vô lượng cho 
nên vô lượng người được chính giác thảy đều có năng lực bình đẳng. 
Do được thấy năng lực vô lượng này nên sinh hoan hỷ. Và sự thành 
cũng vô lượng, nghĩa là nếu một vị Phật làm việc lợi ích chúng sinh 
tức là tất cả Phật sự. Do chư Phật nhiều nên Phật sự cũng vô lượng. 
Do thấy đó nên sinh hoan hỷ. Pháp vị, nghĩa là do thấy rõ Tu-đa-la, 
Kì-dạ v.v… 12 bộ kinh pháp nên sinh thắng hoan hỷ. Nghĩa lợi công 
đức đủ, nghĩa là tài lợi và công đức đầy đủ. Trong đó tài lợi đầy đủ là 
tùy ý nghĩ ý muốn liền được đầy đủ. Công đức đầy đủ là 10 lực, 18 
pháp không chung v.v… đều đầy đủ. Cho nên được hoan hỷ cùng tột 
không mất, nghĩa là, nói cùng tột là sự hoan hỷ hơn cả 3 cõi, không 
mất là tập khí phiền não diệt nên chư Phật hằng thường thấy vô tận. 
Xem đây thì trước nói 4 thứ hoan hỷ cho đến cùng sinh tử không có 
tận diệt. Tuy nhập vô dư Niết-bàn cũng vô tận. Cho nên chư Phật 
được đặc biệt hoan hỷ cùng tột, không như các Thanh Văn. Pháp thân 
cũng là chỗ y chỉ của thụ dụng thân. 

 Vì nhân duyên gì được thành y chỉ của thụ dụng thân? Nếu 
tách rời đây thì chư Bồ-tát nhập địa trở lên sẽ không được thành thục. 
Cũng là chỗ y chỉ của hóa thân. Do nhân duyên gì được thành y chỉ 
của hóa thân? Vì phần nhiều vì thành thục các Thanh Văn. Các Thanh 
Văn do nguyện lạc thấp kém, nếu lìa đây thì không được thành thục. 
Nói “phần nhiều vì” là gồm nói cả các Bồ-tát ở Tín hành địa.

Luận nói: Nên biết có bao nhiêu Phật pháp nhiếp thủ pháp 
thân? Lược nói có 6 thứ. Một là do thanh tịnh nhiếp thủ thức A-lê-
da chuyển thành mà được pháp thân. Hai là do quả báo nhiếp thủ 
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sắc căn chuyển thành mà được quả báo trí. Ba là do an lạc nhiếp thủ 
chuyển dục hạnh thành lạc hạnh mà được vô lượng trí lạc. Bốn là do 
tự tại nhiếp thủ các nghiệp chuyển thành tự tại mà được vô ngại thần 
thông trí tự tại trong tất cả thế giới. Năm là do nhiếp thủ các phương 
tiện lưu bố ở đời như tất cả sự thấy nghe hay biết do ngôn ngữ lưu bố 
chuyển thành, được chính thuyết trí tự tại khiến tâm chúng sinh hoan 
hỷ. Sáu là do tâm cứu vớt nhiếp thủ chuyển thành mà được trí cứu 
vớt tất cả tai họa tội lỗi cho tất cả chúng sinh. Sáu thứ Phật pháp này 
nhiếp thủ pháp thân chư Phật.

Giải thích: Nếu có pháp có thể nhiếp thủ pháp thân, nay sẽ nói 
rõ chuyển pháp gì mà được pháp thân này? Nói chuyển thức A-lê-da 
mà được pháp thân, nghĩa là được pháp thân và thanh tịnh cho nên 
pháp thân này thanh tịnh, vì vậy gọi là thanh tịnh nhiếp. Quả báo 
nhiếp, nghĩa là quả báo thâu giữ Phật pháp. Chuyển sắc căn, nghĩa 
là chuyển nhãn v.v… các sắc căn. Được quả báo trí, nghĩa là chuyển 
các sắc căn kia được quả báo trí. An lạc nhiếp thủ các dục hạnh thành 
lạc hạnh, nghĩa là chuyển các dục hạnh thế gian thành được pháp lạc 
của Phật. Được vô lượng trí, tức được tự tại trong các pháp lạc. Trong 
tự tại nhiếp thủ chuyển các nghiệp, nghĩa là như các nghề nghiệp 
thế gian làm nông hay doanh thương v.v… chuyển thành được thần 
thông trí vô ngại trong tất cả thế giới. Nhiếp thủ các phương tiện lưu 
bố ở đời, nghĩa là những thấy nghe hay biết trong thế gian chuyển 
thành những thấy nghe v.v… được tự tại, do được trí làm hoan duyệt 
tất cả chúng sinh. Tâm cứu vớt nhiếp thủ, nghĩa là như phép vua ở 
đời gây những sự khổ não, hoặc đem sự thân thiện hoặc tài lực vật 
lực cứu giúp chuyển thành trí cứu khổ tất cả chúng sinh. Trí cứu vớt 
này lìa tất cả tội lỗi.
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NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH LUẬN
QUYỂN 10

Trí thắng tướng thắng ngữ 10 – 2

Luận nói: Pháp thân chư Phật là khác nhau hay không khác 
nhau? Vì y chỉ ý dụng và nghiệp không khác nên không thể nói là 
khác. Vì vô lượng chúng sinh thành chính giác nên có khác. Như 
pháp thân, thụ dụng thân cũng vậy. Ý dụng và nghiệp không khác 
nên không khác. Y chỉ có khác vì từ vô lượng y chỉ chuyển nên biến 
hóa thân cũng như thụ dụng thân.

Giải thích: Nói từ “vô lượng y chỉ chuyển”, nghĩa là chư Bồ-
tát có vô lượng y chỉ, do đó thụ dụng thân hiển hiện. Vì vậy ý dụng 
và nghiệp không khác. Nhưng thân thì có sai khác. Trong đây nói ý 
dụng không sai khác, nghĩa là ý muốn làm an vui tất cả chúng sinh. 
Nghiệp không sai khác, nghĩa là hiển thị nghiệp chứng chính giác 
Bát-niết-bàn. Nghiệp này thì không sai khác.

Luận nói: Pháp thân tương ưng với bao nhiêu công đức? Tương 
ưng với các công đức hết sức thanh tịnh như là 4 tâm vô lượng, giải 
thoát, thắng xứ, tất cả xứ, không tranh giành, nguyện trí, 4 tài biện 
luận, 6 thần thông, 32 tướng đại trượng phu, 80 vẻ đẹp, 4 tất cả thanh 
tịnh, 10 sức mạnh, 4 không sợ hãi, 3 không hộ, 3 niệm xứ, pháp 
không quên mất, đánh bạt hết tập khí, Đại bi, 18 pháp không chung, 
tất cả trí thù thắng. Ở đây có kệ như sau:
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Thương xót các chúng sinh,
Xả bỏ ý trói buộc.
Không bỏ tâm an lạc,
Quy mạng ý lợi ích.
Giải thoát tất cả chướng,
Mâu-ni thắng thế gian,
Trí biến khắp nhĩ diêm,
Quy mạng tâm giải thoát.
Diệt các hoặc không sót,
Cho tất cả chúng sinh,
Người mê hoặc đều hết,
Quy mạng đấng lìa hoặc.  
Không dụng công, không chấp,
Không chướng ngại, vắng lặng,
Thường giải các vấn nạn,
Quy mạng đấng giải nạn.
Sở y và năng y,
Ngôn từ và trí tuệ,
Ý thường không chướng ngị,
Quy mạng đấng thiện thuyết.
Tùy theo các ngôn ngữ,
Qua lại rồi xuất ly,
Biết các chúng sinh kia,
Quy mạng đấng giáo hóa.
Các chúng sinh thấy Phật,
Do kia tướng Đại nhân,
Chỉ được thấy sinh tin, 
Quy mạng đấng sinh tin.
Chấp trì, trụ xứ, bỏ,
Biến hóa và biến đổi,
Trí Tam-muội tự tại,
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Quy mạng đến bờ kia.
Phương tiện quy y tịnh,
Và Đại thừa xuất ly,
Chướng cách các chúng sinh,
Quy mạng đấng phá ma.
Hay nói trí và đoạn,
Thoát khỏi việc chướng ngại,
Ngoại đạo không thể hại,
Quy mạng tự tha lợi.
Thuyết pháp khuyên Đại chúng,
Xa lìa 2 phiền não,
Không hộ, không quên mất,
Quy mạng đấng nhiếp chúng.
Lợi ích các chúng sinh,
Chỗ làm không quá thời,
Chỗ làm thường không rỗng,
Quy mạng không quên mất.
Đi đứng khắp mọi nơi,
Đều là nghiệp viên trí,
Biết hết cả mọi thời,
Quy mạng đấng thật nghĩa.
Trong ngày đêm 6 thời,
Quán sát các thế gian,
Với Đại bi tương ứng,
Quy mạng ý lợi ích.
Tu hành và chứng đắc,
Trí tuệ với tác nghiệp,
Thắng tất cả Nhị thừa,
Quy mạng đấng tối thắng.
Ba thân Đại Bồ-đề,
Đủ đắc Nhất thiết chủng,
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Quy mạng đoạn chúng sinh
Tất cả chỗ nghi hoặc.
Vô úy, vô quá thất,
Vô trược, vô trụ xứ,
Với các pháp không động,
Quy mạng không hý luận.

Pháp thân chư Phật tương ưng với các công đức như vậy. Lại còn 
các công đức như tự tính, nhân, quả, nghiệp, tương ưng, hành sự. Vì 
vậy pháp thân chư Phật có công đức vô thượng. Ở đây có kệ như sau:

Thành tựu nghĩa tối thắng,
Xuất quá tất cả địa.
Đến trên các chúng sinh,
Giải thoát các chúng sinh.
Đức vô tận, vô đẳng,
Tương ưng thế gian thấy,
Đại chúng hội chẳng thấy,
Tất cả trời và người.

Giải thích: Pháp thân tương ưng với các công đức như vậy. Lại 
còn các công đức như tự tính, nhân, quả, nghiệp, tương ưng, hành 
sự. Trong đó tự tính của pháp thân là để hiển thị nghĩa thành tựu tối 
thắng. Thành tựu tối thắng là thanh gtịnh chân như, vì đây là tự tính 
của Phật. Nhân, là hiển thị sự xuất quá tất cả địa, nghĩa là do tu tất cả 
địa được Phật thể kia. Đến trên các chúng sinh, đây là hiển thị quả. 
Hiển thị quả này ở trên tất cả chúng sinh. Giải thoát chúng sinh, là 
hiển thị nghiệp, vì Phật là cứu thoát tất cả chúng sinh. Tương ưng, 
là tương ưng công đức vô tận, vô đẳng, dùng đây để hiển thị. Trong 
đây “thế gian thấy”, là thấy hóa thân. Các Đại chúng hội thấy là thấy 
thụ dụng thân. Các hàng trời người đều không thấy, là các Đại chúng 
hội không thấy tự tính thân. Các hiển thị đây nói các hành sự sai biệt 
của Phật thân.
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Luận nói: Nhưng pháp thân chư Phật này là sâu xa, cực kỳ sâu 
xa. Sự sâu xa này làm sao thấy được? Ở đây có kệ như sau:

Phật không sinh mà sinh,
Trụ ở vô trụ xứ.
Các việc không dụng công,
Thụ dụng đệ tứ thực.
Vô sai biệt vô lượng,
Vô số lượng một nghiệp.
Nghiệp động và bất động,
Chư Phật 3 thân đủ.
Không có chứng chính giác,
Chẳng không giác tất cả.
Niệm niệm không thể lường,
Hiển thị hữu phi hữu.
Không dục, không lìa dục,
Mà cũng cùng với dục.
Đã biết dục phi dục,
Được nhập dục pháp như.
Chư Phật quá các ấm,
Mà cũng trụ trong ấm.
Với kia, chẳng một khác,
Không bỏ mà vắng lặng.
Chư Phật đồng sự nghiệp,
Như nước trong biển lớn.
Ta đã, đang, sẽ làm,
Lợi tha, mà không nghĩ.
Người có tội không thấy,
Như bình vỡ không trăng.
Phổ biến khắp thế gian,
Pháp sáng như mặt nhật.



400 LUẬN TẠNG PHẬT GIÁO TUỆ QUANG - TẬP 31 

Hoặc hiển thị chính giác,
Hoặc Niết-bàn như lửa.
Không sinh cũng chẳng có,
Như Lai thân thường trụ.
Phật trong phi chính pháp,
Người và nẻo sinh tử,
Trong pháp phi Phạm hạnh,
Tự trụ bậc tối thắng.
Đi cùng khắp tất cả,
Mà cũng chẳng đi đâu.
Tất cả chúng sinh thấy,
Chẳng phải cảnh 6 căn.
Đè bẹp đoạn phiền não,
Như chú trừ các độc.
Bởi hoặc đến hết hoặc,
Phật đủ Nhất thiết trí.
Phiền não tức Bồ-đề,
Thể sinh tử vắng lặng.
Vì có phương tiện lớn,
Như Lai không nghĩ bàn.

Đây là 12 thứ thậm thâm, tức 12 thứ rất sâu. Đó là sinh thành 
nghiệp trụ thậm thâm. An lập số nghiệp thậm thâm. Chính biến giác 
thậm thâm. Ly dục thậm thâm. Diệt ấm thậm thâm. Thành thục thậm 
thâm. Hiển hiện thậm thâm. Hiển thị chính biến giác Bát-niết-bàn 
thậm thâm. Trụ thậm thâm. Hiển thị tự thể thậm thâm. Diệt phiền não 
thậm thâm. Bất tư nghị thậm thâm.

Giải thích: Nay sẽ hiển thị cái rất sâu của Đại thừa, tức hiển 
thị 12 thứ thậm thâm. Trong đó sự sâu xa về sinh thành, nghiệp trụ 
v.v… được thể hiện trong một kệ. “Chư Phật không sinh mà sinh”, 
đây hiển thị sâu xa về sự sinh, vì chư Phật lấy không sinh làm sinh. 
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“Vô trụ xứ là trụ xứ”, đây hiển thị sâu xa về sinh trưởng, vì chư 
Phật không trụ ở sinh tử Niết-bàn. “Chỗ làm không công dụng” 
hiển thị sâu xa về nghiệp. Chư Phật lấy bình đẳng làm nghiệp, do 
không công dụng nên chỗ nghiệp ra làm mọi nơi đều bình đẳng thụ 
dụng. “Đệ tứ thực” hiển thị sâu xa về sự an trụ, vì 4 cách ăn là trụ 
xứ y chỉ của thân bất tịnh. Trụ xứ của chư Phật không phải trụ xứ 
của thân bất tịnh, do 4 cách ăn là đoàn thực v.v…Đó là trụ xứ y chỉ 
thân không thanh tịnh của chúng sinh trong cõi Dục. Trụ xứ y chỉ 
của tịnh thân bất tịnh thân, nghĩa là chúng sinh trong cõi Sắc, Vô 
sắc, nếu đối với hạ địa phiền não thì chúng là tịnh, đối với thượng 
địa phiền não thì chúng là bất tịnh. Các thân tịnh bất tịnh này chỉ 
có 3 cách ăn là xúc, ý và tư, không phải đoàn thực thân mới được 
tồn tại. Các thân kia chỉ 3 cách ăn có thể tồn tại. Gìn giữ tịnh thân, 
tức là đoàn v.v… 4 cách ăn đối với tịnh thân của Thanh Văn Duyên 
giác nếu trụ ở đời thì do đây được gìn giữ. Thị hiện gìn giữ, tức thị 
hiện tức thị hiện 4 cách ăn đoàn thực v.v… kia. Nghĩa là dùng đó 
mà gìn giữ nên chư Phật thụ thực. Đây là cách thứ 4. Do thị hiện 
lấy đó làm duy trì sự tồn tại nên chư Phật Thế Tôn thụ thí của chúng 
sinh khiến chúng sinh hoan hỷ tích tụ phúc đức. Không có sự ăn 
uống. Lại có thuyết nói rằng khi chư Phật thụ thực, chư thiên tiếp 
lấy thí cho chúng sinh. Do nhân duyên này các chúng sinh kia sẽ 
được Bồ-đề. Trong cùng một kệ đều nói chỗ sâu xa này. Lại nữa 
nên biết sinh tướng của chư Phật có 10 nhân duyên: 1.Ngu si biệt 
dị, 2.Các thứ biệt dị, 3.Nhiếp trì tự tại, 4.Trụ tự tại, 5.Xả tự tại, 
6.Không hai tướng, 7.Duy ảnh tượng, 8.Như huyễn, 9.Vô trụ là 
trụ, 10.Nghĩa thành tựu. Vì có 10 nhân duyên nên Như Lai không 
trụ sinh tử Niết-bàn: 1.Phi tri, 2.Phi diệt, 3.Phi hữu, 4.Phi hữu tự 
tính trí, 5.Vô đắc vô phân biệt, 6. Lìa tâm, 7.Được tâm, 8.Bình 
đẳng tâm, 9.Không được ở vật, 10.Chẳng phải không được. Vì có 
10 nhân duyên nên chư Phật không dụng công mà Phật sự thành 
tựu: 1.Diệt lìa, 2.Không y chỉ, 3.Nên làm không công dụng, 4.Làm 
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không công dụng, 5.Tác nghiệp không công dụng, 6.Không sở hữu 
không công dụng, 7.Xưa vốn không sai biệt, 8.Làm việc rốt ráo, 
9.Việc làm chưa rốt ráo, 10. Do tu thuần thục trong tất cả pháp nên 
tự tại. Có 10 nhân duyên chư Phật thụ thực: 1.Thị hiện thụ thực để 
gìn giữ thân căn, 2.Khiến chúng sinh tập họp phúc đức, 3.Để thị 
hiện đồng làm như chúng sinh, 4.Để khiến thuận học chính thực, 
5.Để khiến thuận học tri túc, 6.Để khiến người phát khởi tinh tiến, 
7.Để thành thục thiện căn, 8.Để hiển thị tự thân không nhiễm trước, 
9.Để giữ gìn tôn trọng sự nghiệp, 10.Để viên mãn bản nguyện.

Tiếp đến là bài kệ hiển thị sự sâu xa của an lập nghiệp và số 
lượng. “Vô sai biệt vô lượng,”, đây là sự sâu xa về an lập. Trong đó 
nói vô sai biệt là pháp thân không có sai khác, nói vô lượng là vô 
lượng thân chứng Bồ-đề. “Vô số lượng một nghiệp”, là nói sự sâu 
xa về số lượng. Thừa thì tuy có vô lượng mà chư Phật chỉ có một 
nghiệp. Nói “Nghiệp động và bất động, chư Phật 3 thân đủ.”, là chư 
Phật tuy có 3 thân tương ưng, nhưng nghiệp của thụ dụng thân thì 
kiên trụ, nghiệp của hóa thân thì không kiên trụ. Đó là chỗ sâu xa.

Tiếp đến là bài kệ hiển thị cái sâu xa của sự chứng chính giác. 
Nói “Không có chứng chính giác,” vì nhân và pháp là vô sở hữu. 
“Chẳng không giác tất cả.” vì do giả danh nói là giác tất cả. Vậy 
chính giác này như thế nào? Kệ nói: “Niệm niệm không thể lường” 
để hiển thị trong mỗi niệm có vô số người được thành chính giác. 
Cho nên “Hiển thị hữu phi hữu.” là nói chân như đối với các hữu, có 
nghĩa là phi hữu.

Tiếp đến là bài kệ hiển thị cái sâu xa của sự lìa dục. Nói “Không 
dục, không lìa dục,”, vì dục là vô sở hữu nên vô sở nhiễm. Không 
nhiễm nên không lìa. Bởi vì sao? Vì nếu dục là có thì có thể lìa dục. 
Nói “Mà cũng cùng với dục.”, là vì chỉ đoạn thượng tâm dục mà 
còn tồn tại tùy miên dục. Nếu không còn tùy miên dục thì đồng với 
Thanh Văn nhập Niết-bàn. Nói “Đã biết dục phi dục, được nhập dục 
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pháp như.”, nghĩa là phân biệt trong dục biết rõ là phi dục, tức ngộ 
nhập dục pháp chân như.

Tiếp đến là bài kệ hiển thị cái sâu xa của sự diệt ấm. Nói “Chư 
Phật quá các ấm, mà cũng trụ trong ấm.”, nghĩa là đã quá sắc v.v…5 
thủ tụ, chỉ trụ trong pháp như trụ vô sở đắc, cho nên “Với kia, chẳng 
một chẳng khác,”. Nghĩa là Phật đã bỏ các phân biệt tụ kia, nhưng 
với chúng chẳng phải khác, bởi trụ trong pháp như của chúng. Cũng 
chẳng phải không khác, do tuy là hóa thân phân biệt tức thành cảnh 
giới thanh tịnh. Nói “Không bỏ mà vắng lặng.”, nghĩa là không bỏ 
tính chân thật tụ, tức là Niết-bàn.

Tiếp đến là bài kệ hiển thị cái sâu xa của sự thành thục. Nói 
“Chư Phật đồng sự nghiệp,” nghĩa là tác nghiệp của chư Phật bình 
đẳng, đều vì để thành thục chúng sinh. Vì sao đây giống “như nước 
trong biển lớn”? Là như nước chảy vào biển lớn, cá tôm đều được 
thụ dụng. Cũng như vậy đã nhập vào pháp giới thì đều vì thành thục 
chúng sinh. Nói “Ta đã, đang, sẽ làm, lợi tha, mà không nghĩ.” Nghĩa 
là không có một ý nghĩ rằng ta trong 3 thời làm lợi ích chúng sinh, 
nhưng giống như ngọc Ma-ni, như nhạc trời, không thấy mình dụng 
công mà làm việc lợi ích chúng sinh.

Tiếp đến là bài kệ hiển thị cái sâu xa của sự hiển hiện. Nếu thế 
gian không thấy chư Phật, lại nói chư Phật là thường trụ thân, đã có 
thường trụ thân vì sao không thấy? Kệ nói: “Người có tội không thấy, 
như bình vỡ không trăng.” Như đồ đựng nước bị vỡ không đựng 
được nước nên không thấy mặt trăng hiện trong nước. Cũng như vậy, 
chúng sinh không có Xa-ma-tha làm trong trẻo yên lắng thì Phật như 
mặt trăng không hiện. Nước ví cho Tam-ma-đề thể của nó trong trẻo. 
Nói “Phổ biến khắp thế gian, pháp sáng như mặt nhật.” là tuy chúng 
sinh không thấy, Phật cũng vì chúng sinh làm các Phật sự, thuyết 
pháp Tu-đa-la như ánh sáng mặt trời, lấy đó làm Phật sự thành thục 
chúng sinh trong thế gian.
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Tiếp đến là bài kệ hiển thị cái sâu xa của chính biến giác Bát-
niết-bàn. Nói “Hoặc hiển thị chính giác, hoặc Niết-bàn như lửa.” 
nghĩa là hoặc hiển thị chính biến giác, hoặc hiển thị Bát-niết-bàn, 
giống như lửa khi cháy khi tắt. Chư Phật cũng vậy, nếu có chúng 
sinh phải lấy Niết-bàn để thành thục thì thị hiện Niết-bàn, phải dùng 
chính giác để thuần thục thì thị hiện chính giác. Vì để giải thoát nên 
như tính lửa không khác. Pháp thân duy nhất cũng vậy. Nửa kệ sau, 
nghĩa có thể hiểu.

Tiếp đến là kệ hiển thị cái sâu xa của nghĩa trụ. Kệ nói: “Phật 
trong phi chính pháp, người và nẻo sinh tử, trong pháp phi Phạm 
hạnh, tự trụ bậc tối thắng.” Trụ trong tự thể tối thắng cũng là tối thắng 
trụ nơi Thánh trụ. Trong đây nói Thánh trụ nghĩa là trụ nơi “không”. 
Thiên trụ là trụ Thiền-na. Phạm trụ là trụ nơi “từ” v.v… 4 vô lượng 
tâm. Phi chính pháp là các pháp bất thiện. Chư Phật trong các pháp 
bất thiện thì trụ nơi “không”. Vì vậy Phật trụ nơi Thánh trụ. Chúng 
sinh trong loài người và trong các nẻo sinh tử khác thì phan duyên 
mà trụ. Nhập vào Thiền-na là Thiên trụ. Ở trong pháp phi Phạm hạnh 
tự thể tối thắng trụ, các “không” trụ tức là tự thể.

Tiếp đến là bài kệ hiển hiện cái sâu xa của tự thể. Kệ nói “Đi cùng 
khắp tất cả, mà cũng chẳng đi đâu.” Trí hậu đắc, trong các thiện, bất 
thiện, sinh trí sai biệt. Nếu không có trí phân biệt tức không có chỗ đi. 
Hóa thân đi khắp các nơi chứ không phải thân nào khác. Trong nghĩa 
thứ hai nói “tất cả chúng sinh thấy” tức là thấy cái hóa thân này ở khắp 
nơi. Nhưng đó “chẳng phải là cảnh của 6 căn”. Tức như hóa thân này 
nếu khi chúng sinh nơi địa ngục trông thấy, tức là vì giáo hóa chúng 
sinh nơi đó mà sinh, không phải tự tính của hóa thân. Khi chúng sinh 
nơi địa ngục kia thấy thì đó là thân địa ngục. Vì vậy cho nên không 
phải là cảnh giới 6 căn của chúng sinh nơi các địa ngục kia.

Tiếp đến là bài kệ hiển thị cái sâu xa của diệt phiền não. Nói 
“Đè bẹp đoạn phiền não, như chú trừ các độc.” nghĩa là các phiền 
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não hiện hành, khi ở trong Bồ-tát vị thì không đoạn phiền não vì 
còn có tùy miên hoặc. Nói “như chú trừ các độc” nghĩa là ví như 
bị độc, có chú lực ngăn chận thì không bị hại. Phiền não cũng vậy, 
dùng trí biết nên không bị phiền não. Nói “Bởi hoặc đến hết hoặc,” 
nghĩa là bởi còn tùy miên hoặc nên không đồng như Thanh Văn nhập 
Bát-niết-bàn. Nói “Phật đủ Nhất thiết trí.” Nghĩa là chư Phật khi hết 
phiền não tức đầy đủ Nhất thiết trí.

Tiếp đến là bài kệ hiển thị cái sâu xa của sự không thể nghĩ bàn. 
Nói “Phiền não tức Bồ-đề” là các phiền não này tức là Bồ-đề phần, là 
tập đế, nên sinh tử v.v… là khổ đế, tức là Niết-bàn. Tất cả những điều 
Như Lai nói đều không thể nghĩ bàn. Như trước đã nói 3 thứ nhân 
duyên. Nghĩa là chỉ tự chứng biết, không phải cảnh giới của tư duy.

Luận nói: Bồ-tát niệm pháp thân Phật thì niệm bao nhiêu thứ? 
Lược nói chư Bồ-tát tu tập niệm Phật có 7 thứ. Một là chư Phật được 
tự tại đối với tất cả pháp, nên tu tập niệm Phật như vậy. Vì chư Phật 
có trí thần thông không chướng ngại trong tất cả thế giới. Ở đây có 
bài kệ như sau:

Chướng ngại và thiếu nhân,
Chúng sinh khắp các cõi,
Do 2 thứ quyết định,
Chư Phật không tự tại.

Hai là thân Như Lai thường trụ, vì chân như lìa cấu uế không 
gián đoạn. Ba là Như Lai không cơ hiềm, vì lìa tất cả phiền não 
chướng trí chướng. Bốn là Như Lai không dụng công mà không bỏ 
tất cả Phật sự. Năm là Như Lai có sự thụ dụng lớn, vì cõi Phật thanh 
tịnh là sự thụ dụng lớn. Sáu là Như Lai không nhiễm ô, vì sinh trong 
thế gian không bị các pháp thế gian làm ô nhiễm. Bảy là Như Lai có 
nghĩa lợi lớn, hiển thị chứng chính giác nhập Niết-bàn v.v…để thành 
thục các chúng sinh chưa thành thục, chúng sinh đã thành thục thì 
giải thoát chúng. Ở đây có kệ như sau:
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Luôn luôn nơi tự tâm,
Đủ tất cả thanh tịnh.
Lại nữa không dụng công,
Mà cho Đại pháp lạc.
Không y chỉ, đi khắp,
Bình đẳng với nhiều người,
Tất cả Phật như vậy,
Người trí niệm như thế.

Giải thích: Chư Bồ-tát niệm pháp thân chư Phật là tu niệm 7 
tướng. nay sẽ nói rõ nghĩa tu này. Trong đây nói được tự tại trong 
tất cả pháp, nghĩa là do thần thông nên được tự tại trong tất cả pháp. 
Bởi chư Phật được thần thông không chướng ngại trong tất cả thế 
giới, không như Thanh Văn còn có chướng ngại. Nếu chư Phật được 
tự tại trong tất cả pháp, thì sao tất cá chúng sinh không được Niết-
bàn? Nghĩa này dung kệ hiển thị. Đó là vì có nhân duyên không thể 
khiến chúng được Niết-bàn. Vì vậy chư Phật đối với các chúng sinh 
kia có chỗ không tự tại như trên.. Nói thiếu nhân, nghĩa là không có 
pháp tính Niết-bàn. Đó là thiếu nhân, do không có tính ấy. Nói vì 2 
thứ quyết định, 2 thứ quyết định là: một là tác nghiệp quyết định, hai 
là thụ báo quyết định. Nhưng đối với 2 thứ quyết định này chư Phật 
không có tự tại. Trong đó báo chướng, tức là si độn. Thụ báo quyết 
định, nghĩa là quyết định đến địa ngục v.v… Báo và thụ báo có khác 
nhau như thế. Thường trụ thân, tức là chân như lìa cấu uế không gián 
đoạn, cái này như thường trụ, lấy đó làm thân nên gọi là thân thường 
trụ của Như Lai. Nói thụ dụng lớn của Như Lai, là chư Như Lai lấy 
cõi Phật thanh tịnh làm sự thụ dụng lớn. Nói nghĩa lợi lớn là cái thể 
nghĩa lợi lớn của chư Phật, nghĩa là thành thục giải thoát. Với chúng 
sinh chưa thành thục thì dùng Bồ-đề Niết-bàn mà thành thục. Ngoài 
ra nghĩa của 4 tướng niệm Phật khác có thể hiểu. Bảy thứ niệm Phật 
này còn được hiển thị bằng 2 bài kệ. “Luôn luôn nơi tự tâm” v.v… 
các kệ là nói 7 tướng thành tựu. Các Bồ-tát trước tiên niệm quả báo 
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của chư Phật, tâm niệm này luôn luôn ở trong lòng. Đây cũng tức 
là thường tương ưng với thanh tịnh, nghĩa là thiện. Cho nên rất mực 
không cơ hiềm, không dụng công, lấy vô công dụng mà làm Phật sự. 
Cho nguồn vui Đại pháp, đó tức là cõi Phật thanh tịnh. Nói “Không 
y chỉ, đi khắp”, nghĩa là nếu có y chỉ tác hành thì khổ, cho nên chư 
Phật đi giáo hóa mà không có chỗ y chỉ. Nhờ vậy mà lợi ích nhiều 
người. Do nhiều người được như vậy, nên chư Bồ-tát nghĩ niệm quả 
báo này.

Luận nói: Lại nữa làm sao biết tướng thanh tịnh của các cõi 
Phật? Như trong Bồ-tát tạng duyên khởi có nói trong trăm ngàn kệ 
Tu-đa-la: Đức Bà-già-bà trụ nơi cung điện tối thắng quang minh 
trang nghiêm bằng 7 báu, phóng ánh sáng lớn chiếu khắp vô lượng 
thế giới, trụ nơi vô lượng trang nghiêm viên mãn vô hạn, siêu việt 3 
cõi, nơi thức tướng cực kỳ thanh tịnh tự tại. Nơi Như Lai trụ trì, nơi 
sở trụ của các Đại Bồ-tát. Nơi có vô lượng trời rồng Dạ-xoa, Càn-
thát-bà,A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, nhân phi nhân 
tu hành. Nơi an vui trong Đại pháp vị. Nơi an trụ tất cả lợi ích chúng 
sinh. Nơi lìa tất cả phiền não bức bách, lìa tất cả ma chướng. Nơi 
Như Lai trang nghiêm trụ trì vượt quá tất cả mọi sự trang nghiêm. 
Nơi khởi hành bằng Đại niệm, Đại tuệ, Đại Xa-ma-tha Tì-bát-xá-na 
làm cỗ xe, Đại không, vô tướng, vô nguyện làm ngõ vào. Nơi kiến 
lập trên Đại bảo liên hoa vương, trang nghiêm bằng vô lượng công 
đức, an vui tự tại trong cung điện lớn. Đó là những câu hiển thị cõi 
Phật thanh tịnh. Như vậy là sắc loại đầy đủ, tướng mạo đầy đủ, số 
lượng đầy đủ, phương sở đầy đủ, nhân đầy đủ, quả đầy đủ, chủ đầy 
đủ, bạn đầy đủ, quyến thuộc đầy đủ, trụ trì đầy đủ, nghiệp đầy đủ, 
thuận nhiếp đầy đủ, vô úy đầy đủ, chỗ ở đầy đủ, đường sá đầy đủ, xe 
cộ đầy đủ, cửa ngõ đầy đủ, y chỉ giữ gìn đầy đủ. Tất cả những việc 
như vậy đều hiển hiện đầy đủ. Lại nữa các quả báo trong cõi Phật 
thanh tịnh kia đều hoàn toàn chỉ có thanh tịnh vi diệu, hoàn toàn an 
lạc, hoàn toàn không hiềm nghi, hoàn toàn tự tại.
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Giải thích: Như trăm ngàn kệ Tu-đa-la Duyên khởi nói về cõi 
Phật thanh tịnh. Cõi Phật thanh tịnh kia hiển thị bằng những công 
đức thù thắng gì? Hai câu trước hiển thị sắc đầy đủ. Nghĩa là 7 báu 
v.v… Trong 7 báu, vàng, bạc, lưu ly, san hô, mã não đều thuộc loại 
khoáng thạch. Mạt-la-yết-đa cũng là khoáng thạch, một loại ngọc có 
màu xanh lục. Xích bảo là trân châu đỏ, do một loại trai màu đỏ sản 
sinh ra. Loại ngọc báu này có giá trị hơn cả các loài ngọc báu khác. 
Nói ánh sáng chiếu vô lượng thế giới, tức trước nói các 7 báu phát 
ra ánh sáng. Đó là câu thứ hai nói về sắc đầy đủ. Tiếp đến một câu 
nói về trang nghiêm đầy đủ. Tiếp đến một câu nói về số lượng đầy 
đủ. Tiếp đến một câu nói về phương sở đây đủ. Những cái này lấy gì 
làm nhân? Nhân đó là các điều thiện do 2 thứ thiện căn là xuất thế vô 
phân biệt và xuất thế vô phân biệt hậu đắc sinh ra. Đây tức là nhân 
đầy đủ. Đây cũng có một cau. Tiếp đến một câu nói về quả đầy đủ. 
Trong cõi Phật kia lấy thức tối thanh tịnh tự tại chuyển làm tướng. 
Tiếp đến một câu nói về chủ đầy đủ. Tiếp đến một câu nói về bạn 
đầy đủ. Tiếp đến một câu nói về quyến thuộc đầy đủ. Có nơi nói rằng 
Ma-hầu-la-già cũng ở trong loại rồng. Ờ trong cõi Tịnh độ nếu có 
thể trụ trì thân thì đây là trụ trì đầy đủ. Cũng dùng một câu hiển thị 
lấy đây làm việc ăn là để làm nghiệp gì? Chỉ thành tựu tất cả chúng 
sinh, tất cả việc lợi ích. Cũng dùng một câu hiển thị thuận nhiếp đầy 
đủ, vì trong cõi Tịnh độ không có phiền não, khổ. Cũng dùng một 
câu hiển thị trong cõi kia không có oán đối, sợ hãi vì không có ma 
nghiệp. Trong cõi Phật kia không có ấm ma, phiền não ma, tử ma, 
thiên tử ma, cho nên không có sợ hãi. Một câu này là nói vô úy đầy 
đủ. Tiếp đến một câu nói về trụ xứ đầy đủ. Dùng đường lối nào được 
vào cõi Phật kia? Trong Đại thừa, trí văn tư tu là thể, tức là lần lượt 
đi trên con đường Đại niệm tuệ. Một câu này hiển thị đường lối đầy 
đủ. Lấy gì làm cỗ xe? Dùng Xa-ma-tha Tì-bát-xá-na mà đi đến. Một 
câu này hiển thị cỗ xe đầy đủ, tức phương tiện để đi đến đó. Do cửa 
ngõ nào được vào cõi kia? Nghĩa là trong Đại thừa, không, vô tướng, 
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vô nguyện là cửa ngõ. Một câu này hiển thị cửa ngõ đầy đủ. Tiếp đến 
một câu nói về y chỉ giữ gìn đầy đủ. Như cõi đại địa lấy phong luân 
làm y chỉ giữ gìn. Cõi Phật thanh tịnh kia lấy gì làm y chỉ giữ gìn? 
Lấy Đại bảo liên hoa có vô lượng công đức làm y chỉ giữ gìn. Câu 
này hiển thị y chỉ giữ gìn đầy đủ. Quả báo cõi Tịnh độ kia hoàn toàn 
thanh tịnh vi diệu, vì nơi cõi kia không có vật bài tiết, vật bất tịnh, 
hoàn toàn an lạc vì nơi cõi kia chỉ có lạc thụ, không có khổ thụ và 
vô ký, hoàn toàn tự tại vì do sức tự tâm không trông đợi nhân duyên.

Luận nói: Lại nữa trong pháp giới chư Phật này, trong tất cả 
mọi thời đều có 5 việc. Một là cứu hộ tất cả chúng sinh khỏi sự bức 
não. Nghĩa là những kẻ bị bức não vì điếc đui cuồng loạn, chỉ thấy 
gặp là được cứu hộ. Hai là cứu hộ các đường ác, từ chỗ bất thiện 
cứu xuất đặt vào chỗ thiện. Ba là cứu hộ phi phương tiện. Như ngoại 
đạo dùng phi phương tiện mà cầu giải thoát, thì khai ngộ đem vào 
trong chính giáo của Phật. Bốn là cứu hộ người có ngã kiến, dùng 
giáo pháp khiến họ biết đường siêu thoát 3 cõi. Năm là cứu hộ những 
kẻ hạ thừa, nghĩa là với các Bồ-tát thực hành các thừa khác và hạng 
Thanh Văn không định tính thì an lập khiến tu hành Đại thừa. Năm 
việc này là nghiệp bình đẳng của tất cả chư Phật. Ở đây có bài kệ 
như sau:

Nhân, y, sự, niệm, hành,
Khác nên nghiệp có khác.
Thế gian có khác này,
Đạo sư thì không khác.

Giải thích: Nói pháp giới chư Phật tức là pháp thân. Có 5 
nghiệp dụng phải biết. Nói cứu hộ tất cả chúng sinh thoát khỏi bức 
não là do thấy gặp Phật mà người mù được sáng mắt v.v…Cứu hộ 
đường ác là cứu hộ người trong đường ác, khiến chúng ra khỏi nơi 
chẳng lành mà đem chúng đặt vào nơi an lành. Cứu hộ ngã kiến là 
cứu hộ chúng giảng nói đạo lý siêu thoát 3 cõi. Thế gian gọi là 3 cõi, 



410 LUẬN TẠNG PHẬT GIÁO TUỆ QUANG - TẬP 31 

đây nói là ngã kiến. Còn lại 2 câu, nghĩa có thể hiểu. Năm việc này 
là nghiệp dụng bình đẳng của tất cả chư Phật. Các nghĩa này được kệ 
hiển thị. Nếu chư Phật nghiệp bình đẳng, nghiệp chúng sinh không 
bình đẳng. Các nhân duyên này lấy nhân, y, sự, niệm, hành một 
kệ hiển thị nhân khác nhau trong thế gian. Do địa ngục nhân khác, 
người, trời nhân khác, cho đến ngạ quỷ nhân khác, cho nên nghiệp 
có khác. Y khác nhau là do thân y chỉ khác. Tác nghiệp có khác thì 
sự việc khác như kinh doanh hoặc làm nông, do các nghề nghiệp 
khác nhau, sự việc khác nhau nên thể của các nghiệp thế gian khác. 
Niệm khác là, niệm là ý dục, do ý dục này khác nên nghiệp thế gian 
cũng có khác. Hành khác tức là các hành hữu vi. Do những việc làm 
là hữu vi nên nghiệp khác, cho nên gọi là khác. Ai có các thứ khác 
này? Kệ nói “thế gian có các thứ khác này”. Nói “Đạo sư thì không 
khác”, nghĩa là tất cả việc làm của Phật là không dụng công, tức là 
không có nhân v.v… 5 việc khác nhau. Vì vậy nên tác nghệp của 
chư Phật không sai biệt.

Luận nói: Như vậy pháp thân chư Phật đầy đủ công đức, không 
cùng chung với Thanh Văn, Bích-chi-phật. Nếu vậy vì ý gì Phật nói 
Nhất thừa? Ở đây có kệ như sau:

Vì một phần dẫn dắt,
Và an trụ người khác,
Với hạng không định tính,
Nói chính giác Nhất thừa.
Pháp, vô ngã, giải thoát,
Bình đẳng. Căn tính khác,
Đắc 2 ý Niết-bàn,
Cứu cảnh chỉ Nhất thừa.

Giải thích: Hai kệ này ý nói về Nhất thừa. Nói “ Vì một phần 
dẫn dắt,”nghĩa là vì để dắt dẫn các Thanh Văn không định tính nhập 
vào Đại thừa. Làm sao khiến những người không định tính kia Bát-
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niết-bàn trong Đại thừa. “Và an trụ người khác,” tức các Bồ-tát không 
định tính khiến họ an trụ Đại thừa. Làm sao khiến họ không thoái bỏ 
Đại thừa mà Bát-niết-bàn trong Thanh Văn thừa. Vì nghĩa này nên 
Phật nói Nhất thừa không định tính. Câu 2, nghĩa có thể hiểu. Những 
gì gọi là biệt ý? Là pháp bình đẳng, vô ngã bình đẳng, giải thoát bình 
đẳng. Trong đó, pháp bình đẳng nghĩa là pháp tức chân như. Chân 
như bình đẳng này tất cả Thanh Văn đồng đến chân như kia. Cho nên 
gọi là thừa. Vì bình đẳng nên gọi là Nhất thừa. Vô ngã bình đẳng, 
nghĩa là không có nhân ngã. Đã không nhân ngã mà còn nói đây là 
Thanh Văn, đây là Bồ-tát là không hợp đạo lý. Do ý vô ngã này cho 
nên nói là Nhất thừa. Giải thoát bình đẳng, nghĩa là Thanh Văn v.v… 
cũng đồng giải thoát phiền não, vì y theo ý này nên nói là Nhất thừa. 
Bởi vì so? Bởi Thế Tôn nói giải thoát với giải thoát bình đẳng không 
có các tướng. Nói “tính khác” nghĩa là do có căn tính khác nhau cho 
nên đối với thừa Thanh Văn không có tính quyết định cũng được 
thành Phật. Do ý này nên nói là Nhất thừa. “Đắc 2 ý” tức là được 2 
ý. Bình đẳng ý là do tất cả chúng sinh một thể thâu nhiếp cho nên ta 
tức là kia, kia tức là ta. Thâu nhiếp được như vậy là được chính giác. 
Tức là kia được chính giác. Do ý này nên nói là Nhất thừa. Ý thứ hai 
là như trong Kinh Pháp Hoa Phật thụ ký cho các Thanh Văn. Vì được 
ý này nên nói chỉ được các Phật pháp. Như bình đẳng ý không được 
pháp thân, do vì được bình đẳng ý này nên suy nghĩ rằng chư Phật 
pháp như, tức chúng ta là pháp như. Lại có nghĩa khác rằng trong 
hàng Đại chúng kia có các Bồ-tát cùng các Thanh Văn đều gọi là 
thụ ký được Niết-bàn. Như Phật nói: Ta nhớ quá khứ vô lượng trăm 
ngàn kiếp trong Thanh Văn thừa Bát-niết-bàn. Do ý này nên nói Nhất 
thừa. Bởi vì thấy có các chúng sinh cần Thanh Văn thừa để mà điều 
phục nên hiện Thanh Văn Bát-niết-bàn. Nói cứu cánh, tức là Nhất 
thừa, bởi cứu cánh thì không có nẻo thú nào khác nhưng có sai biệt 
vì Thanh Văn thừa v.v… khác Phật thừa. Do ý này nên Thế Tôn nói 
là Nhất thừa.
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Luận nói: Như vậy tất cả chư Phật đồng một pháp thân mà 
có nhiều Phật. Vậy nhân duyên gì có thể thấy được? Ở đây có kệ 
như sau:

Một cõi không có hai,
Một thời nhiều thành tựu.
Tuần tự không hợp lý,
Cho nên có nhiều Phật.

Giải thích: Do nhân duyên này phải biết tất cả chư Phật là bình 
đẳng pháp thân mà hoặc một hoặc nhiều. Nay sẽ nói rõ. Phải biết 
là một vì là pháp giới bình đẳng, chư Phật lấy đây làm thể, do pháp 
giới bình đẳng nên chư Phật là một. Lại nữa phải biết là một vì trong 
một thời, trong một thế giới không có hai Phật đồng thời xuất hiện, 
cho nên chỉ có một. Lại nữa hoặc nhiều hoặc một như kệ hiển thị, 
tức là nói một cõi v.v…một cõi không có hai nghĩa là câu này hiển 
thị nghĩa một. Nghĩa là trong một thế giới không có 2 Phật đồng thời 
xuất thế. Các câu khác nói nhiều Phật thành tựu trong cùng một thời, 
nghĩa là trong cùng một thời gian có vô lượng Bồ-tát đồng tu đồng 
thành tựu viên mãn. Nếu đã thành tựu viên mãn phúc đức trí tuệ mà 
không được thành Phật quả thì sự tu hành trở nên trống rỗng. Do có 
nhiều chúng Bồ-tát đồng tu cùng thành tựu viên mãn nên có nhiều 
Phật. Nói “Tuần tự không hợp lý” nghĩa là việc thành chính giác 
không có nghĩa tuần tự. Nếu khi tu Bồ-đề tư lương mà phải đợi tuần 
tự thành tựu thì khi được chứng chính giác mới có tuần tự. Nhưng do 
nhiều Bồ-tát tu tư lương không phải đợi tuần tự nên khi thành chính 
giác cũng không có sự đợi chờ tuần tự. Vì vậy có nhiều Phật.

Luận nói: Làm sao thấy pháp thân chư Phật chẳng phải rốt ráo 
có nhập Niết-bàn, cũng chẳng phải chẳng rốt ráo nhập Niết-bàn? Ở 
đây có bài kệ như sau:

Giải thoát tất cả chướng,
Việc làm chưa kết thúc,
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Phật rốt ráo Niết-bàn,
Cũng không Bát-niết-bàn.

Giải thích: Lại có các sư thuộc bộ khác nói chư Phật không rốt 
ráo Niết-bàn, có các người Thanh Văn thừa các bộ khác nói có rốt ráo 
Niết-bàn. Có 2 ý như vậy. Kệ này hiển thị “Giải thoát tất cả chướng,” 
v.v… nghĩa là trong đó nếu giải thoát phiền não chướng trí chướng, 
do ý đây nên nói chư Phật rốt ráo Niết-bàn. Do “Việc làm chưa kết 
thúc,” việc làm đó là với người chưa thành thục thì thành thục họ, 
người đã thành thục thì giải thoát họ. Việc làm đó chưa kết thúc, do 
ý này nên nói không rốt ráo Niết-bàn. Nếu khác đây thì đồng với 
Niết-bàn của Thanh Văn. Bởi rốt ráo Niết-bàn nên chỗ thệ nguyện sẽ 
không có quả.

Luận nói: Vì sao thụ dụng thân không phải chính là tự tính 
thân? Có 6 nhân duyên: 1. Sắc thân trông thấy được. 2. Trong vô 
lượng Đại tập hội, hiển thị nhiều khác nhau. 3. Tùy sự yêu thích của 
chúng mà ứng hiện, tự thể không nhất định. 4. Tùy các sự khác nhau 
mà tự thể thị hiện biến động. 5. Ở nơi mà Đại chúng gồm có Bồ-tát, 
Thanh Văn, trời v.v… xen tạp thì tùy sự xen tạp mà hiển thị. 6. Hiển 
thị sự chuyển y không tương ưng của A-lê-da thức và sinh khởi thức. 
Cho nên thụ dụng thân không thành nghĩa của tự tính thân.

Giải thích: Sau đây là những lý do tự tính thân không phải 
là thụ dụng thân. Một, sắc thân hiển thị nghĩa là sắc thân của Phật 
không phải đó là pháp thân, vì đó là hình sắc trông thấy, không phải 
là pháp thân. Cho nên thụ dụng thân không phải pháp thân. Lại nữa 
thụ dụng thân này có sai khác vì trong Đại tập hội của chư Phật có sai 
biệt. Pháp thân thì không có sai biệt như vậy. Do đạo lý này không 
tương ưng nhau nên thụ dụng thân không thành tự tính thân. Lại nữa 
tùy sự mong muốn của chúng sinh mà hiện thụ dụng thân. Cho nên 
như Tu-đa-la nói có người thấy Phật màu vàng, có người thấy Phật 
màu xanh v.v… Thụ dụng thân có những thể tướng như vậy không 
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nhất định. Nếu nói thể của tự tính thân có bất định là không hợp đạo 
lý. Tự tính thân có những sự không tương ưng như vậy nên chẳng 
phải thụ dụng thân tức tự tính thân. Lại nữa với thụ dụng thân thì một 
chúng sinh có thể mới đầu thấy các sắc như thế này, rồi cũng một 
thân đó sau lại thấy những sắc khác. Nếu là tự tính pháp thân mà biến 
động khác như vậy là không phù hợp. Cho nên thụ dụng thân không 
thành tự tính thân. Lại nữa thụ dụng thân thường cùng với trời và các 
chúng hòa tạp còn tự tính thân thì không phù hợp với sự hòa tạp như 
thế. Cho nên thụ dụng thân không phải tức là tự tính thân. Lại nữa do 
thức A-lê-da chuyển y rồi tức được tự tính thân. Nếu tức tự tính thân 
này là thụ dụng thân thì sinh khởi thức chuyển y rồi lại được thân gì? 
Cho nên thụ dụng thân không phải tức là tự tính thân. Do 6 thứ này 
không tương ưng nên không thành là một.

Luận nói: Vì nhân duyên gì hóa thân cũng không phải tự tính 
thân? Có 8 nhân duyên. Một là chư Bồ-tát từ xa xưa đến nay đã 
được không thoái lui Tam-ma-đề mà sinh trong trời Đâu-suất và 
trong loài người là không đúng. Hai là đã nhớ túc mạng mà không 
biết văn chương tạp luận toán số ấn loát công xảo và thụ dụng dục 
hạnh là không đúng. Ba là đã biết giáo pháp đâu là tà thuyết chính 
thuyết mà còn đến hỏi đạo ngoại đạo là không đúng. Bốn là đã biết 
rõ tam thừa đạo mà còn thực hành khổ hạnh là không đúng. Năm 
là bỏ vạn ức Diêm-phù châu chứng chính giác và chuyển pháp luân 
ở một chỗ là không hợp lý. Sáu là nếu lìa như vậy hiển thị phương 
tiện chứng chính giác v.v.v…ngoài ra đều dùng hóa thân làm Phật 
sự thì phải chứng chính giác trong trời Đâu-suất. Bảy là sao Phật 
không xuất hiện bình đẳng ở tất cả các châu Diêm-phù? Đã không 
như vậy vì không A-hàm và đạo lý có thể chứng. Tám là cùng trong 
một thế giới không có hai Như Lai xuất thế là không mâu thuẫn vì 
có nhiều hóa Phật. Nói một thế giới là một thế giới có 4 châu. Như 
không có hai Chuyển luân vương cùng xuất hiện, ở đây có bài kệ 
như sau:
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Chư Phật vi tế hóa,
Bình đẳng nhập nhiều thai.
Nhất thiết chủng chính giác,
Để hiển thị thụ sinh.

Giải thích: Nay hiển thị nghĩa không phù hợp bảo rằng pháp 
tính thân tức là biến hóa thân. Có 8 thứ không phù hợp. Cái không 
phù hợp đầu tiên là chư Bồ-tát từ xa xưa vô lượng kiếp đã được 
Tam-ma-đề không thoái lui, còn không sinh ở Đâu-suất-đà như chư 
thiên huống chi là sinh làm người. Cho nên cái mà thế gian thấy 
đó là hóa thân không phải tự tính thân. Lại nữa chư Bồ-tát đã được 
trí nhớ đời trước mà không biết sử sách toán số v.v… các việc là 
không đúng lý. Cho nên hóa thân vì để giáo hóa chúng sinh nên làm 
các việc này. Lại nữa Bồ-tát tu hành trong 3 kiếp a-tăng-kì không 
biết chính thuyết tà thuyết làm sao trong lúc cuối cùng có thể biết 
được? Vì vậy cho nên đó là hóa thân chẳng phải tự tính thân. Lại 
nữa bỏ vạn ức châu Diêm-phù, chỉ ở một nơi chứng chính giác 
chuyển pháp luân là không hợp lý. Nếu là hóa thân mới đúng, do ở 
một nơi đồng thời hóa hiện. Vì vậy cho nên hóa thân chẳng phải tự 
tính thân. Nếu nói chỉ một nơi chứng chính giác còn các nơi khác 
là hiển thị hóa thân có quyến thuộc thì tại sao không chứng chính 
giác ngay khi ở trời Đâu-suất-đà rồi hiện hóa thân ở trong tất cả 
4 châu? Nếu nói trong tất cả 4 châu không chứng chính giác thì 
nghĩa này bất thành, vì không có A-hàm và đạo lý chứng minh cho 
thuyết này. Ở trong một cõi Phật tùy theo một trong 4 châu không 
chứng chính giác. Nếu ông nói như vậy thì mâu thuẫn với Tu-đa-la. 
Bởi vì sao? Vì kinh nói không có 2 Phật đồng thời xuất thế. Trong 
kinh ấy nói và lấy Chuyển luân vương làm thí dụ. Nói không có 2 
Chuyển luân vương đồng thời xuất hiện nghĩa là nói một trong 4 
châu không có đồng thời xuất hiện chứ không phải một cõi Phật. 
Nên nói không có 2 Phật đồng thời xuất thế cũng vậy. Nói thế giới 
là một 4 châu thiên hạ. Trong đây có bài kệ hiển thị chính giác nói 
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“Chư Phật vi tế hóa,” v.v… tức là nghĩa như vậy. Khi Phật ở cung 
trời Đâu-suất-đà nếu xuống nhập thai tức lúc ấy, nếu cùng thượng 
tọa Xá-lợi-phất đồng các quyến thuộc thì phải biết rằng tất cả đều 
là do hóa hiện. Đã hiển thị như vậy tức có thể hiển thị chứng chính 
giác trong tất cả tướng.

Luận nói: Vì tất cả chúng sinh nên phát nguyện và tu hành 
thành Đại Bồ-đề, rốt ráo Niết-bàn là không hợp lý. Phát nguyện và tu 
hành mà không quả báo là sai lầm.

Giải thích: Trong đây hiển thị nghĩa rốt ráo Niết-bàn là không 
thành. Chư Phật vì tất cả chúng sinh nên phát thệ nguyện lớn và tu 
hành. Đã phát ý làm lợi ích chúng sinh rồi, tùy các việc lợi ích chúng 
sinh mà làm. Nếu rốt ráo mà nhập Niết-bàn thì nguyện và hạnh kia 
là không hiệu quả. Nếu ông nói pháp thân Như Lai thường trụ thì thụ 
dụng thân và hóa thân là vô thường, sao gọi là thân thường trụ? Nay 
là để thành tựu nghĩa này.

Luận nói: Thụ dụng thân và hóa thân, 2 thân này vô thường, sao 
nói là thân Như Lai thường trụ? Vì y chỉ vào pháp thân thường trụ. 
Thụ dụng thân và biến hóa thân luôn luôn thụ báo, thường hóa hiện 
như thường thụ lạc, thường thụ thực. Phải biết Phật thân thường trụ 
như vậy.

Giải thích: Nói 2 thân là thường, do y chỉ pháp thân thường trụ 
nên 2 thân này là thường. Lại nữa thụ dụng thân là không bỏ thụ dụng 
nên gọi là thường. Hóa thân thì thường hiển thị chứng chính giác 
Bát-niết-bàn v.v… liên tục không gián đoạn nên gọi là thường. Lấy 
thí dụ hiển thị cái thường của 2 thân này. Như thế gian nói thường thụ 
lạc, tức không phải được cái vui không gián đoạn mà gọi là thường 
thụ lạc. Lại như nói người này thường thí thực tức không phải thường 
thí vì có lúc không thí, nhưng được gọi là người thường thí thực. 
Nghĩa thường của 2 thân này cũng vậy.
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Luận nói: Có 6 nhân duyên mà hóa thân chư Phật Thế Tôn 
không thường trụ mãi. Một là việc làm đã hoàn tất. Một là việc làm 
đã hoàn tất, nghĩa là đã thành thục và giải thoát chúng sinh. Hai là 
vì chuyển ý muốn Niết-bàn, khiến cầu Phật thân thường trú. Ba là 
chuyển ý khởi tuần tu nơi Phật, khiến sinh hiểu rõ trong chính pháp 
sâu xa. Bốn là ý khao khát được thường thấy không sinh chán đủ. 
Năm là sinh tự tinh tiến, do biết khó gặp được đấng thuyết chính 
pháp. Sáu là khiến được mau chóng thành thục, tự mình khởi tinh 
tiến không bỏ ách nặng. Ở đây có kệ như sau:

Việc làm đã hoàn tất,
Chuyển ý muốn tịch diệt.
Chuyển ý khinh thường Phật,
Khiến sinh tâm khao khát.
Để tự phát tinh tiến,
Khiến mau chóng thành thục.
Cho nên hóa thân Phật,
Không thường trụ mãi mãi.

Pháp thân chư Phật từ vô thủy đến nay là không hạn lượng, 
để được pháp thân kia không nên không siêng năng. Ở đây có kệ 
như sau:

Phật được không khác, vô lượng nhân,
Nếu chúng sinh bỏ tinh tiến ấy,
Mà được tức là phi nhân quả.
Đoạn nhân, thành được là phi lý.

Đến đây đã giải thích xong Phẩm: Nhiếp Đại thừa, trong Kinh 
Đại-thừa A-tì-đạt-ma.

A-xà-lê A-tăng-già tạo.

Giải thích: Trong này có câu hỏi là nếu pháp thân từ vô thủy 
là không sai biệt, không hạn lượng như vậy thì đủ làm lợi ích chúng 
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sinh rồi, cần gì phải vì thế mà siêng năng tinh tiến? Để ngăn chận ý 
tưởng trong câu vấn nạn này nên hiển thị bằng bài kệ. Cái sở đắc của 
chư Phật là không khác nhau, không hạn lượng. Lấy đó làm nhân nên 
phải khởi chính cần. Cho nên nói chư Phật thời vô thủy, nói tất cả, là 
có lỗi. Bởi vì sao? Sự đạt được này nếu là trong tất cả mọi thời thì có 
lỗi là nhân bất thành. Như thế, đoạn nhân mà được quả là phi lý. Chư 
Bồ-tát Đại bi ở trong tâm, thương yêu tất cả chúng sinh như con, đối 
với việc lợi ích chúng sinh mà bảo rằng những người khác tự làm lấy 
chẳng phải việc ta làm, là không hợp lý. Ta đều phải làm tất cả dù 
những người khác có làm hay không làm. Cần phải như vậy. Luận 
Nhiếp Đại Thừa, trong Đại thừa bộ chế thuật rất nhiều. Bản luận này 
do Thắng luận giả A-xà-lê Bà-tẩu-bàn-đậu tạo.

HẾT
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SỐ 1597
NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH LUẬN

QUYỂN 1
Thế Thân Bồ-tát tạo

Tùy Thiên Trúc Tam tạng Đạt-ma Cấp-đa dịch
Nguyên Hồng dịch tiếng Việt

Phải biết y chỉ thắng tướng thắng ngữ 1
Chương 1: Vô đẳng Thánh giáo

Luận nói: Trong Kinh Đại thừa A-tì-đạt-ma, các Bồ-tát đã khéo 
ngộ nhập Đại thừa đối trước đức Bà-già-bà nói chư Phật Thế Tôn có 
10 thắng tướng thắng ngữ để hiển dương đại thể của Đại thừa.

Giải thích: Hỏi vì sao tạo luận? Đáp để phu diễn. Phải biết pháp 
tính sâu xa rộng lớn, nếu không phải vâng theo sức của Phật Bồ-tát, 
không ai có thể giải thích nghĩa lý này.

 Lại nữa vì nghĩa gì luận này nói các tướng như vậy? Nếu không 
nói A-tì-đạt-ma thì không biết đó là Phật nói. Vì nghĩa ấy nên nêu tên 
kinh, như nói Kinh Thập Địa. Nay sẽ giải thích tên kinh ấy để người 
không biết được biết. Nói A-tì-đạt-ma Tu-đa-la là trong Tu-đa-la kia 
nói pháp môn A-tì-đạt-ma này, và cũng để hiển thị tên Tu-đa-la. Nói 
Đại thừa là để phân biệt khác với A-tì-đạt-ma của Thanh Văn, cũng 
không phải thứ A-tì-đạt-ma không phải Phật nói. Có người tự dùng 
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tuệ phân biệt gọi là Phật nói A-tì-đạt-ma, hoặc nói do Thanh Văn nói, 
hoặc nói do người trí ở đời làm ra. Vì vậy nên nói Đại thừa Tu-đa-la, 
tức cho thấy khác với Thanh Văn v.v…Lại nữa nói A-tì-đạt-ma được 
hiển thị trong Bồ-tát tạng. Lại nói thâu nhiếp trong tạng là hiển thị 
sự điều phục tự phiền não. Cho nên trong Đại thừa là Bồ-tát phiền 
não. Bồ-tát lấy phân biệt làm phiền não. A-tì-đạt-ma là tướng sâu xa 
rộng lớn. Tạng có 3 loại: Tu-đa-la, A-tì-đạt-ma, Tì-na-da. Tức 3 loại 
này có thượng hạ thừa riêng biệt nên thành 2 là Thanh Văn tạng và 
Bồ-tát tạng. 

Lại nữa 3 và 2 này vì sao có tên là tạng? Đáp là do bao gồm 
thâu nhiếp. Nghĩa là thâu gồm tất cả các nghĩa cần phải biết. Vì sao 
thành 3? Vì có 9 nhân duyên. Đối trị những người nghi ngờ là Tu-đa-
la. Nếu có người nghi về nghĩa thì làm cho họ giải quyết được nghi 
ngờ nên nói. Đối trị đắm trước nhị biên là Tì-na-da, ngăn ngừa sự thụ 
dụng tội lỗi, nghĩa là đắm trước bên dục lạc thụ dụng cho là không 
tội lỗi, ngăn ngừa bên tự hành khổ hạnh. Đối trị sự tự kiến chấp là 
A-tì-đạt-ma do làm rõ tướng không điên đảo. 

Lại nữa nói tam học là Tu-đa-la. Đầy đủ tăng thượng giới, tăng 
thượng tâm là Tì-na-da, do trì giới được sự không hối hận v.v…lần 
lượt được Tam-ma-đề. Đầy đủ tăng thượng tuệ là A-tì-đạt-ma, phân 
biệt lựa chọn nghĩa không điên đảo. 

Lại nữa thuyết pháp và nghĩa, là Tu-đa-la. Thành tựu pháp 
nghĩa, là Tì-na-da. Nếu người tu hành điều phục phiền não, được 
thông đạt, đối với pháp nghĩa quyết định khéo léo, là A-tì-đạt-ma. Do 
9 nhân duyên này nên thành lập 3 tạng. Những thứ này đều vì giải 
thoát sinh tử.

Lại nữa làm sao được giải thoát? Huân tri tịch thông nên được 
giải thoát. Do nghe nên huân tập trong tâm, do suy nghĩ nên biết tu 
hành, do Xa-ma-tha nên tịch tĩnh. Tì-bát-xá-na nên thông đạt. 
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Tu-đa-la, Tì-na-da, A-tì-đạt-ma này, lược nói có 4 nghĩa. Bồ-tát 
hiểu đây tức được Nhất thiết trí. Thanh Văn tùy theo hiểu được nghĩa 
một kệ thì được lưu tận. 

Mỗi thứ đều có 4 nghĩa là thế nào? Một y, hai tướng, ba pháp, 
bốn nghĩa. Xuyên suốt đây là Tu-đa-la. Trong đó y là y xứ, y nhân, 
y sở vi. Tướng là thế đế tướng, đệ nhất nghĩa đế tướng. Pháp là ấm, 
giới, nhập, duyên sinh, đế, niệm, định, vô lượng, vô sắc, giải thoát, 
thắng xứ, nhất thiết xứ, Bồ-đề phần, biện tài, vô tránh v.v… Nghĩa, là 
tùy thuận tương tục. Một hướng, hai số, ba phục, bốn phổ gập. Nên 
biết rằng đây là A-tì-đạt-ma. Hướng là A-tì-đạt-ma, là pháp hướng 
đến vô trụ xứ Niết-bàn, vì nói các môn đế, Bồ-đề phần, giải thoát 
v.v…Số, là pháp số của A-tì-đạt-ma. Trong mỗi mỗi pháp quyết liễu 
sự sai biệt của tự tướng, thông tướng của nó vì có vô lượng thuyết. 
Phục, là A-tì-đạt-ma là pháp làm kẻ khác phải hàng phục, có thể đè 
bẹp các luận khác do lập tông đầy đủ. Phổ tập, là do A-tì-đạt-ma tập 
họp khắp các nghĩa của Tu-đa-la. 

Lại nữa, phải biết 4 của Tì-na-da là: một tội lỗi, hai duyên khởi, 
ba hoàn tịnh, bốn xuất ly. Trong đó tội lỗi là tội Ngũ thiên. Duyên 
khởi là nguyên do gây tội lỗi, có 4: một không biết, hai phóng túng, 
ba phiền não nung náu, bốn không tôn trọng. Hoàn tịnh là pháp tịnh 
tâm chứ không phải trị phạt, như nhiếp trì cấm giới. Xuất ly có 7 thứ: 
Một là tự phát lồ. Hai là trị phạt với đồng học. Ba là hoàn toàn cấm 
không cho học mà dùng đạo lý khác. Bốn là đã giải quyết xong, nghĩa 
là chúng tăng đồng ý cùng giải quyết. Năm là chuyển thân, nghĩa là 
Tì-khưu, Tì-khưu-ni chuyển đổi giới tính nếu không có tội chung. 
Sáu là chân thật quán do tác pháp Uất-đà-na thắng quán. Bảy là được 
pháp nhĩ, nghĩa là được kiến đế rồi thì tiểu tội và tùy tiểu tội, theo 
pháp nhĩ là không có. Lại nữa phải biết Tì-na-da có 4 nghĩa: Một là 
người, tức y vào đó lập học xứ. Hai là lập chế, tức như chỗ thưa bạch 
về tội lỗi người ấy, Đại sư họp chúng chế học xứ. Ba là phân biệt, tức 
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lập câu học xứ rồi theo đó giải thích cho tách bạch từng phần. Bốn 
là phán quyết, nghĩa là quyết định trong các phần ấy thế nào là có tội 
thế nào là vô tội. Nay giải thích câu “trước đức Bà-già-bà “ là bày tỏ 
sự cung kính, không nói gì khác. Nói “khéo ngộ nhập Đại thừa” là 
được công đức Đà-la-ni v.v…, cho thấy rằng được các công đức ấy 
rồi thì đối với văn, với nghĩa có thể thụ trì đúng, giảng nói đúng. Các 
Bồ-tát như thế gọi là khéo nhập Đại thừa. Nói vậy để làm gì? Là để 
hiển phát cái thể to lớn của Đại thừa. Hiển phát là nói rõ ràng rộng 
rãi cái đại thể ấy. Đó là Đại thừa, y nơi Đại thừa nên có 10 thứ thắng 
tướng thắng ngữ. Dùng thắng ngữ nói 10 thắng tướng do đó có 10 
thứ thắng tướng thắng ngữ. Lại nói thắng ngôn là hai tướng hình nên 
có vật này hơn vật kia. Tối thượng nghĩa là thắng nghĩa. Lại nữa do 
nhân thể thắng nên quả ngữ thắng. Nay sẽ nói về 10 thứ ấy.

Luận nói: Chư Phật Thế Tôn có y chỉ thắng tướng thắng ngữ 
cần phải biết: Ưng tri thắng tướng thắng ngữ. Nhập ưng tri thắng 
tướng thắng ngữ. Nhập nhân quả thắng tướng thắng ngữ. Nhân quả 
tu thắng tướng thắng ngữ. Trong đó có: Tu sai biệt tăng thượng giới 
thắng tướng thắng ngữ, Tu tăng thượng tâm thắng tướng thắng ngữ, 
Tu tăng thượng tuệ thắng tướng thắng ngữ, Tu diệt thắng tướng thắng 
ngữ, Tu trí thắng tướng thắng ngữ. Như vậy những câu Tu-đa-la đã 
nói hiển thị Đại thừa là Phật nói.

 Giải thích: Nói “Ưng tri y chỉ thắng tướng thắng ngữ” là pháp 
sở tri cần phải biết, gọi là ưng tri. Nghĩa là các pháp nhiễm tịnh v.v…
tức là 3 tính. Y chỉ là nghĩa của nhân. Nên biết y chỉ tức là thắng tướng 
này. Cho nên nói “ưng tri y chỉ thắng tướng”. Do thắng tướng ấy nên 
nói là thắng, tức là thức A-lê-da. Như vậy là những giải thích nghĩa 
sơ lược. Cho đến trí thắng tướng cũng vậy. Trí tức thắng tướng, nên 
nói trí thắng tướng. Ưng tri tướng nghĩa là ưng tri tự tính. Ưng tri tức 
là tướng, cho nên nói ưng tri tướng, tức là 3 tính. Nhập ưng tri thắng 
tướng là trong cái ưng tri tướng này, nếu sở nhập và năng nhập đều 
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gọi là nhập, tức là duy thức, tức đây nhập là kia nhập. Nói kia nhập 
nhân quả là duy thức gọi là nhập. Nhân là thế gian thí v.v…các Ba-
la-mật., tức là khi gia hành. Quả thể, tức khi đây thông đạt là xuất thế 
gian thể. Kia nhân quả tu sai biệt, tức nhân quả trước ở trong nhân quả 
này tu sai biệt. Tu, tức là tập nhiều lần. Sự tu tập nhiều lần này trong 
các địa trở nên tiến triển hơn, nên gọi là sai biệt., tức 10 địa tu sai biệt 
trong đó. Tăng thượng giới học là giới tu học gọi là tăng thượng giới, 
tức là trong 10 địa có các giới cấm Bồ-tát. Đối với các bất thiện không 
mống tâm, nên tăng thượng tâm học là nội quán tâm. Tâm này tức là 
tăng thượng học, gọi là Tam-ma-đề. Tăng thượng tuệ học là thắng hơn 
được tuệ gọi là tăng thượng tuệ. Tuệ này tức là tăng thượng học. Tăng 
thượng tuệ học tức là vô phân biệt trí. Diệt thắng tướng là tự thể của 
tối thắng chủng loại diệt phiền não chướng trí chướng, tức là vô trụ 
xứ Niết-bàn. Trí thắng tướng thắng ngữ là trí không chướng ngại gọi 
là trí thắng tướng. Trí vô phân biệt kia có đối trị. Phật trí là lìa tất cả 
chướng tùy miên, tức sự thù thắng của trí vô phân biệt.

Luận nói: Lại nữa, hiển phát như thế nào? Có 10 chỗ nói về 
điều này. Trong Thanh Văn thừa không nói đến. Chỉ có Đại thừa nói. 
Đó là thức A-lê-da, nói là cái thể y chỉ cần phải biết. Ba thứ tự tính: 
phân biệt, y tha, thành tựu nói là cái thể tướng cần phải biết. Duy 
thức nói là ngộ nhập cái thể tướng cần phải biết. Sáu Ba-la-mật nói 
là nhập nhân quả thể tướng. Mười địa Bồ-tát nói là nhập nhân quả tu 
sai biệt thể. Nói giới cấm Bồ-tát là thể của giới tăng thượng. Nói kiện 
hành và hư không khí v.v…Tam-ma-đề là thể của tâm tăng thượng. 
Nói vô phân biệt trí là thể của tuệ tăng thượng. Nói vô trụ Niết-bàn là 
thể của quả diệt kia. Nói 3 thân của chư Phật: tự tính thân, cộng dụng 
thân, hóa thân là thể của quả trí kia. Do 10 chỗ này nên đặc biệt khác 
với Thanh Văn thừa. Chỗ đặc biệt khác đó là cao tột cho nên Thế Tôn 
chỉ nói cho Bồ-tát. Vì vậy cho nên nói chư Phật Thế Tôn vì Đại thừa 
mới có 10 thứ thắng tướng thắng ngữ cần phải biết.
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Giải thích: Thế nào là hiển phát? Nghĩa là có tướng mạo như 
thế nào. Sáu Ba-la-mật là thể của ngộ nhập nhân quả kia, nghĩa là duy 
thức quán được nhập 3 tính, tức là nhân của thanh tịnh Ba-la-mật. Tuy 
là thế gian có thể dẫn đến xuất thế gian cho nên đã nhập địa trở đi tức 
là thanh tịnh, là thể của quả xuất thế. Bồ-tát 10 địa là thể của tu sai biệt 
nhân quả kia, tức là tu tập 3 học trong các địa. Quả, tức là quả của quả 
tam học. Trong quả này, diệt là thể của quả diệt, nghĩa là diệt phiền 
não trí chướng. Vô phân biệt trí là thể của tăng thượng tuệ học, nghĩa 
là Thanh Văn không phân biệt 4 điên đảo nên gọi vô phân biệt. Chư 
Bồ-tát thì vô phân biệt đối với tất cả pháp. Đây là chỗ khác nhau của 
2 thứ vô phân biệt. Ba thứ Phật thân là thể của quả trí, là quả tam học 
kia gọi là quả kia. Quả kia tức là trí, nên nói quả trí kia. Thể này tức là 
thể của quả trí kia. Trong đây nếu lìa tự tính thân tức không có pháp 
thân. Như nhãn nếu tách rời đây tức không có báo thân. Như nhãn 
thức, nên biết rằng đây 2 pháp năng y sở y bình đẳng, nếu tách rời báo 
thân, thì các Bồ-tát đã nhập đại địa thụ dụng pháp cũng bất thành. Nếu 
không thụ dụng pháp thì Bồ-đề tư lương đầy đủ cũng bất thành. Như 
kiến sắc hóa thân cũng vậy. Nếu tách rời đây thì các Bồ-tát trong giải 
hạnh, các Thanh Văn thô thiển giải, và sơ phát tâm tu hành cũng bất 
thành. Vì vậy cho nên nhất định phải có 3 thân. Cho nên Đại thừa với 
Thanh Văn thừa đặc biệt khác đó là trong Thanh Văn thừa không nói. 
Tối thượng là hiển thị trong Đại thừa cũng thù thắng.

Luận nói: Lại nữa vì sao lấy 10 thứ thắng tướng thắng ngữ của 
Như Lai này có thể rõ Đại thừa là Phật nói? Cũng ngăn chận được 

Thanh Văn thừa khác với Đại thừa? Bởi vì 10 chỗ này không 
thấy nói trong Thanh Văn thừa, chỉ nói trong Đại thừa dẫn sinh Đại 
Bồ-đề. Mười chỗ này tùy thuận thành tựu không mâu thuẫn, được trí 
Nhất thiết trí. Ở đây có kệ như sau:

Phải biết y tướng nhập,
Nhân quả tu sai biệt,
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Tam học quả diệt trí,
Trong thượng thừa thù thắng.
Đây nói nơi khác không,
Thấy nhân thắng giác này,
Nên Đại thừa Phật nói,
Do nói 10 thắng xứ.

Giải thích: Nghĩa này là thế nào? Có thể dẫn đến Đại Bồ-đề 
nên hiển thị nghĩa này. Mười chỗ này thành tựu tùy thuận không 
mâu thuẫn, nên có thể dẫn sinh Đại Bồ-đề. Dẫn sinh Đại Bồ-đề là vì 
nhân. Thành tựu là trong tam học tư lường quan sát như đạo sư hiển 
thị đạo tướng. Tùy thuận là trong thắng được, khi khởi tu hành tùy 
thuận tương ưng trụ, trong đó tùy thuận mà trụ như đạo sư đã nói. 
Không mâu thuẫn là trong các địa không có sự chướng ngại, như nói 
trên đường đi không có giặc v.v… cản trở. Nghĩa là sinh tử Niết-bàn 
không chướng ngại nhau.

Chương 2: Thứ tự của 10 nghĩa

Luận nói: Lại nữa 10 chỗ này vì sao được nói theo thư tự như 
vậy? Chư Bồ-tát tối sơ do các pháp như vậy, trong nhân được khéo léo, 
tức trong duyên sinh sẽ được khéo léo. Chúng sau đó các pháp sở sinh 
trong duyên được biết rõ tướng của chúng, biết rõ lỗi hai bên tăng ích 
tổn giảm. Bồ-tát khéo tương ưng đối với các tướng ấy rồi, tiếp đến đối 
với chúng khéo nhiếp trì, trong tướng phải thông đạt, thì trong chướng 
ngại tâm được giải thoát. Thông đạt các tướng cần phải biết kia rồi, cái 
thắng nhân xưa gia hành trong 6 Ba-la-mật phải được thành tựu. Y nội 
tâm thanh tịnh nên 6 Ba-la-mật được thâu nhiếp trong nội tâm thanh 
tịnh phải tu 3 a-tăng-kì kiếp làm thanh tịnh từng phần từng phần. Tiếp 
đến Bồ-tát phải viên mãn tam học. Đã viên mãn rồi, cần phải tu A-nậu-
đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề và quả Niết-bàn kia. Mười chỗ nói theo 
thứ tự như vậy. Trong đây, tất cả Đại thừa đều được cứu cánh.
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Giải thích: Vì lý do gì nói theo thứ tự như vậy? Nghĩa là ban 
đầu từ các Bồ-tát do trong các nhân như vậy cho đến quả Niết-bàn kia 
chính giác A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề v.v…là do biết nhân 
các pháp nên được thiện xảo trong duyên sinh. Do có nhân nên sinh 
quả. Chẳng phải Tự tại thiên v.v… Cho nên được nhân quả 2 trí. Tiếp 
đến phải biết cái tướng của pháp do nhân sinh ra. Tướng ấy như thế 
nào? Tính phân biệt là không, chấp cho là có, gọi là tăng ích. Tăng 
ích nơi không, tức là tổn giảm. Tính thật hữu thành tựu lìa lỗi nhị 
biên này, nên nói là thiện xảo. Tiếp đến về sở thủ phải dùng duy thức 
quán biết tướng của chúng. Do quán này nên được không chướng 
ngại. Tiếp đến trong tùy thuận nhập duy thức 6 Ba-la-mật thế gian, y 
thế tục được rồi phải tu đắc đệ nhất nghĩa. Nghĩa là phải tu tịnh tâm 
nhiếp thủ Ba-la-mật. Tiếp đến trong 10 địa trải qua 3 a-tăng-kì kiếp 
phải tu từng phần, không phải như Thanh Văn thắng đắc trong 3 đời 
khởi đối trị là được giải thoát. Tiếp đến trong lúc tu phải viên mãn 
giới v.v. tam học. Tiếp đến phải được học quả Niết-bàn, diệt phiền 
não chướng, được 3 thân A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề. Nếu thứ 
tự Đại thừa thì đều phải biết như vậy. Bởi vì sao? Nếu muốn nói 
duyên sinh tức nhập trong thức A-lê-da. Nếu nói tướng tức vào trong 
3 tính. Nếu nói thắng đắc tức là duy thức. Nếu nói Ba-la-mật tức vào 
trong các Ba-la-mật. Nếu nói địa tức vào trong địa. Nếu nói học tức 
vào trong học xứ. Nếu nói diệt và trí tức gồm trong vô trụ xứ Niết-
bàn và 3 thân. Phật nói như vậy, cho nên nói theo thứ tự như thế. Lại 
có nghĩa khác, dẫn sinh Đại Bồ-đề nghĩa là có thể sinh trí không phân 
biệt không hý luận. Thành tựu là tương ưng. Tùy thuận là không mâu 
thuẫn với 3 lượng. Không mâu thuẫn là không phải trước thuận theo 
sau trái chống. Như kệ nói:

Nhiếp trì cầu và bi,
Cũng tùy thuận các thiện,
Chẳng hắc bạch, ngã kiến,
Có ích cũng có tổn.
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Được trí Nhất thiết trí nghĩa là trong tất cả pháp, nhất thiết 
chủng trí sinh không gián đoạn. Những thành tựu này cũng có nghĩa 
riêng. Thành tựu tùy thuận không mâu thuẫn v.v… Câu trước là gốc, 
câu sau là giải thích. Thế nào là thành tựu? Nghĩa là tùy thuận. Thế 
nào là tùy thuận? Nghĩa là không mâu thuẫn. Cứ lần lữa như vậy.

Chương 3: Các tên
Luận nói: Trong đây trước tiên phải biết y chỉ là thức A-lê-da. 

Thế Tôn ở đâu nói thức A-lê-da này? Thế Tôn nói trong bài kệ Kinh 
A-tì-đạt-ma.

Giới thể thời vô thủy,
Các pháp cùng y chỉ.
Do đây có các thú,
Và Niết-bàn thắng đắc.

Giải thích: Thế Tôn trong A-tì-đạt-ma A-hàm nói tên thức A-lê-
da. Thức A-lê-da tức luận này trước tiên nói A-tì-đạt-ma Tu-đa-la. 
Trong đây “giới” tức là nghĩa của nhân. “Các pháp cùng y chỉ” là do 
nhân này nên tất cả pháp đều dựa vào đó. Nghĩa là y chỉ vào đây làm 
thể của nhân. Có chỗ cho các pháp y chỉ này nên quả báo các thú do 
đây được sinh, có lực trong vô lượng sinh, có thể hiểu nghĩa các pháp 
thiện thuyết ác thuyết. Nếu vượt thứ tự được thắng đắc, lại làm thể 
y chỉ cho phiền não, do đó có phiền não rất nặng và phiền não bền 
chắc. Trong 4 thứ quả báo này, người thắng có thể kham chịu được, 
ngược lại thì không. Nên biết tất cả ở trong sinh tử tùy thuộc thú 
nào? Chẳng phải chỉ các thú mà cũng có thắng đắc Niết-bàn, bởi vì 
có phiền não tức có Niết-bàn. A-hàm này cho thấy cái y chỉ cần phải 
biết, đó là thức A-lê-da. A-hàm lại nói:

Luận nói: Tức kinh ấy lại nói kệ rằng:

Chỗ các pháp y trú:
Nhất thiết chủng tử thức.
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Nên gọi thức Lê-da.
Ta vì thắng nhân nói.

Giải thích: Bài kệ này, câu thứ hai giải thích câu thứ nhất. Thắng 
nhân là chỉ các Bồ-tát.

Luận nói: Có các chứng minh trong A-hàm này, nhưng thức này 
vì nhân duyên gì gọi là A-lê-da? Tất cả các nhiễm pháp của loài hữu 
sinh y trụ làm quả, thức này cũng dựa vào các pháp kia làm nhân, nên 
gọi là thức A-lê-da. Lại nữa chúng sinh y trụ lấy làm tự ngã cho nên 
gọi là thức A-lê-da.

Giải thích: Thức này gọi là A-lê-da là vì các pháp y trụ. Y trụ 
là cùng chuyển. Hữu sinh là những loài có sinh khởi đều gọi là hữu 
sinh. Nhiễm pháp là khác với tịnh pháp. Chúng sinh y trụ làm tự ngã 
là chấp thủ.

Luận nói: Thức A-lê-da này còn tên là thức A-đà-na. Như Thế 
Tôn có nói trong Kinh Giải Tiết:

A-đà-na sâu xa vi tế,
Chủng tử hằng chuyển như dòng chảy.
Trẻ con, phàm phu ta không nói,
Không cho phân biệt gọi là ngã.

Giải thích: Lại trong Giải Tiết A-hàm, Phật bảo Quảng Tuệ: 
Các chúng sinh trong 6 đường sinh tử tùy loại chúng sinh, nào sinh 
trứng, sinh thai,sinh nơi ẩm ướt, hóa sinh, trong khi sinh tự thân 
chuyển sinh, khi ấy tất cả chủng tử tâm lúc mới đầu thành thục liền 
được hòa hợp, rồi tăng trưởng lớn lên đầy đủ. Có hai loại thủ đắc là 
có loại y sắc căn mà thủ đắc nên tướng gọi là phân biệt thế tục hý 
luận v.v…huân tập thủ. Trong sắc giới có 2 loại thủ. Trong vô sắc 
giới không có 2 loại thủ. Quảng Tuệ ! Thức này hoặc gọi là A-đà-na 
vì nó biến khắp gìn giữ trong thân, hoặc gọi là A-lê-da vì nó ẩn tàng 
khắp cả trong thân cùng thịnh suy lợi hại, nên hoặc gọi là tâm vì nó 
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tích tụ và tăng trưởng sắc thanh hương vị xúc pháp. Quảng Tuệ ! Y 
A-đà-na thức làm trụ xứ chuyển sinh 6 thức thân tức là nhãn thức, 
nhĩ thức, tỹ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức trong đó có thức. Nhãn 
căn và sắc là duyên sinh nhãn thức, tức nhãn thức kia cộng hành 
đồng thời cùng với cảnh giới có ý thức phân biệt sinh. Nếu mỗi một 
nhãn thức sinh, tùy theo mỗi một nhãn phân biệt ý thức, với nhãn 
thức cùng hành, đồng thời cùng cảnh giới sinh. Tùy mỗi lúc, hoặc 
hai, hoặc ba, hoặc bốn, hoặc năm thức thân chuyển sinh, tức mỗi lúc 
một phân biệt ý thức với 5 thức thân cùng hành, đồng thời cùng cảnh 
giới sinh. Như dòng sông lớn chảy, nếu một duyên khởi sóng xảy đến 
thì một đợt sóng sinh, nếu hai hoặc nhiều duyên khởi sóng xảy đến 
thì nhiều đợt sóng sinh trong khi con sông kia vẫn chảy bình thường 
không gián đoạn không chấm dứt. Lại ví như mặt gương sạch, nếu 
có một vật tượng đến thì có một ảnh tượng sinh, nếu hai hay nhiều 
vật tượng đến thì có nhiều ảnh tượng sinh, nhưng mặt gương kia 
không chuyển thành ảnh tượng, cũng không tổn giảm, nên biết như 
vậy. Như vậy thức A-đà-na như con sông lớn, y nơi đó mà trụ. Nếu 
có tùy một duyên khởi đến với nhãn thức thì tùy theo đó có một nhãn 
thức sinh. Nếu cho đến tùy theo đó có duyên 5 thức thân khởi đến, 
thì tùy theo đó có 5 thức thân sinh. Như vậy Quảng Tuệ ! Bồ-tát trụ 
pháp trụ trí được bí mật thiện xảo của tâm ý thức. Như Lai nhất thiết 
chủng nhất thiết trí không nói Bồ-tát đều như nhau cái gọi là bí mật 
thiện xảo của tâm ý thức này. Quảng Tuệ ! Nếu Bồ-tát ở bên trong, 
ở bên ngoài, như thật không thấy A-đà-na A-đà-na thức, không thấy 
A-lê-da A-lê-da thức, không thấy tăng trưởng, không thấy các thứ ( 
hai này gọi là tâm ), không thấy nhãn sắc nhãn thức, không thấy nhĩ 
thanh nhĩ thức, không thấy tỹ hương tỹ thức, không thấy thiệt vị thiệt 
thức, không thấy thân xúc thân thức. Quảng Tuệ ! Nếu Bồ-tát y pháp 
trụ trí, trụ pháp trụ trí được tâm ý thức thiện xảo. Lại nữa như nghĩa 
này hiển thị trong kệ: “Thức A-đà-na sâu xa vi tế” là vì khó biết. “Tất 
cả chủng tử chuyển biến như dòng nước chảy” nghĩa là tất cả chủng 



430 LUẬN TẠNG PHẬT GIÁO TUỆ QUANG - TẬP 31 

tử lần lượt chuyển sinh như nước chảy, mỗi niệm mỗi niệm tiếp nối. 
Cho nên A-đà-na hiển thị một tên đặc biệt. “Không cho phân biệt gọi 
là ngã” là vì một tướng chuyển nên phân biệt gọi là ngã.

Luận nói: Vì nhân duyên gì gọi thức này tên là A-đà-na? Vì nó 
nhiếp trì tất cả các căn hữu sắc và tất cả tự thân lấy làm nơi nương 
tựa. Nơi nó, sắc căn được giữ gìn không mất cho đến khi nào mạng 
còn sống. Và nó tương tục khi thụ sinh khiến được tự thân. Cho nên 
gọi là A-đà-na.

Giải thích: Nói nhiếp trì các căn của tất cả hữu sắc, nghĩa là các 
sắc căn này bị thức kia nhiếp trì. Cho đến khi nào mạng còn sống, 
là lấy câu này giải thích. Bởi vì sao? Vì thức A-lê-da nhiếp trì nhãn 
v.v…các sắc căn. Cho nên không bị tím bầm như thân đã chết. Nếu 
khi chết thức kia rời bỏ thân thì sẽ có tướng bị tím bầm, cho nên biết 
do thức kia nhiếp trì thọ mạng khi còn sống nên không hư hoại. Đó là 
nơi tất cả thân mạng lấy làm nơi nương tựa, cho nên có sự sống tiếp 
tục, sự sống tiếp tục khiến có tự thân. Điều này giải thích thức là nơi 
duy trì sự sống tiếp tục. Bởi vì sao? Vì có thể duy trì tự thân đầy đủ 
bởi trong thức A-lê-da đầy đủ tự thân huân tập ở trong đó. Cho nên 
khi sinh gọi là chuyển sinh, tức là khi nó sinh thì lấy tên là chuyển 
sinh thủ. Do thủ này nên giữ đưọc tự thân. Vì nghĩa này thức A-lê-da 
gọi là thức A-đà-na.

Luận nói: Cũng gọi tên là tâm, như Thế Tôn nói tâm, ý, thức. 
Trong đó y có 2 thứ: Một là lần lượt duyên với tác y xứ, do thức lần 
lượt diệt, ý thức y vào đó sinh. Hai là ý ô nhiễm thường tương ưng 
cùng 4 phiền não là thân kiến, ngã mạn, ngã ái, vô minh. Ý này tức 
là nơi y chỉ của các nhiễm ô của các thức khác. Các thức khác do đệ 
nhất y chỉ sinh, do đệ nhị nhiễm ô. Do nghĩa liễu cảnh, do nghĩa lần 
lượt, do niệm nghĩa, nên ý có 2 loại.

Giải thích: Lại nói tên là tâm có nghĩa là đây nói thức A-lê-da 
tức là tâm.Ý và thức 2 thứ có nghĩa riêng có thể thấy. Nên biết rằng 
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tâm này cũng có nghĩa riêng. Để làm rõ nghĩa này, trong sự lần lượt 
duyên và làm nơi nương tựa, nghĩa là thức nếu lần lượt diệt rồi được 
làm nhân cho ý thức. Đây là đệ nhất ý. Lại có đệ nhị nhiễm ô ý, vì 
4 thứ phiền não. Trong đó thân kiến tức là ngã chấp. Do chấp này 
nên có ngã mạn bởi thủ ngã tự cao. Do đây trong vô ngã khởi ngã 
ái. Ba thứ này đều bởi vô minh làm nhân. Vô minh là vì vô trí. Các 
thức khác do đệ nhất y chỉ sinh, do đệ nhị nhiễm ô là nếu thức lần 
lượt diệt rồi gọi là ý, với nơi sắp sinh thức làm y chỉ cho sự sinh kia 
nên đệ nhị nhiễm ô ý là y chỉ của nhiễm ô. Bởi vì sao? Trong thiện 
tâm cũng có ngã cho nên liễu cảnh nghĩa, thứ đệ nghĩa, niệm nghĩa 
nên ý có 2 thứ nghĩa là ở trong thủ cảnh nghĩa nên gọi là thức, với 
xứ sở nghĩa nên gọi là đệ nhất ý, ngã tướng v.v… nhiễm ô nghĩa nên 
gọi là đệ nhị ý. 

Luận nói: Lại nữa làm sao biết có ý nhiễm ô? Đây nếu không có 
xúc hành vô minh, cũng không có đây là lỗi lầm. Năm thức tương tự 
cũng không có đây là lỗi lầm. Như 5 thức thân có y chỉ đồng thời nên 
được các tên là nhãn v.v… không có đây là lỗi lầm. Vô tưởng định, 
Diệt tận định không có sai biệt, đây là lỗi lầm. Vô tưởng định được 
tên nhiễm ô ý, Diệt tận định thì không, nên có sai biệt. Lại tức vô 
tưởng này một khi sinh thì không có pjhiền não, đây là sai lầm. Nếu 
trong cõi trời kia không có ngã và mạn v.v…Lại tất cả thời ngã chấp 
đều được hành, nghĩa là tâm thiện ác vô ký nếu không như vậy, chỉ 
tâm bất thiện được tương ưng, ngã chấp là phiền não cho nên không 
cho tâm thiện và vô ký cùng hành. Vì vậy cho nên nếu câu hữu và 
cộng hành thì không có lỗi này. Nếu tương ưng hiện hành thì không 
có lỗi này. Ở đây có kệ như sau:

Nếu độc hành vô minh, 
Và 5 pháp tương tự.
Hai thứ định sai khác,
Được tên không lỗi này.
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Sinh vào trời Vô tưởng,
Vô ngã thì có lỗi.
Ngã chấp tùy thuận chuyển,
Mọi nơi đều không có.
Lìa nhiễm ý không có,
Hai ba tức trái nhau.
Không đây tức cũng không,
Ngã chấp khắp mọi nơi.
Khi tâm hành thật nghĩa,
Thường làm thành chướng ngại.
Cộng hành trong mọi lúc,
Là độc hành vô minh.

Giải thích: Đệ nhị nhiễm ô ý này lấy đạo lý nào thành lập? 
Ý này nếu không thì độc hành vô minh không thành. Độc hành vô 
minh là gì? Khi chưa khởi đối trị nó chướng ngại trí chân như, si này 
không tương ưng với 5 thức vì ở đây không bị chướng ngại. Nếu nơi 
nào khởi đối trị thì nơi đó bị chướng. Cũng không ở trong nhiễm ô ý 
thức. Nếu tức là nhiễm ô ý thức thì có lỗi. Chẳng phải nhiễm ô ý thức 
thì vì cộng hành cùng với các phiền não khác nên không gọi là độc 
hành. Lại nữa nếu muốn khiến tức là phiền não nhiễm ô ý thức thì có 
thường tội lỗi nhiễm ô. 

Làm sao các tâm thí v.v…được thành thiện? Bởi thường cùng 
kia tương ưng. Nếu nói có ý cùng thiện tương ưng sinh, tức kiến 
lập đây là dẫn sinh đối trị có thể trị nhiễm ô ý thức đây bất thành. 
Nếu nói có thiện tâm cùng nhiễm ô ý cộng sinh, thiện tâm này có 
thể dẫn sinh đối trị, trị diệt các thức khác. Cái diệt này thì không 
có lỗi.

Lại nữa cùng 5 thức tương tự nên như nhãn thức v.v… 5 thức 
thì có nhãn v.v.. 5 căn đồng thời làm y chỉ. Ý thức này cũng phải 
đồng thời y chỉ. 
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Hai định không sai biệt tức là nếu nói có nhiễm ô ý, trong Vô 
tưởng định kia thì có, trong Diệt tâm định thì không, có sai biệt đó. 
Trong 2 định này, ý thức không hành vì không sai biệt. Nói “được 
tên”, tức là do niệm tự thân nên tên là ý. Nếu không có thể, tên này 
dựa vào đâu? Nếu 6 thức lần lượt qua rồi, thức này gọi là ý thì không 
hợp lý vì nó đã diệt. Lại nữa sinh vào trời Vô tưởng, một thời kỳ phải 
không có ngã cho nên nếu nói nơi ấy không nhiễm ô ý là sinh ở nơi 
ấy tức phải không có ngã. Các thánh nhân không nên chán ghét. Đã 
chán ghét nên biết rằng sinh nơi ấy chắc chắn có ngã. 

Nói “ngã chấp tùy thuận chuyển” là vì thí v.v…các thiện tương 
ưng với ngã cho nên nếu lìa ngã chấp này thì vô minh không thành. 
Vô minh không lìa y chỉ, vì y chỉ này lìa nhiễm ô ý là không thể được.

Luận nói: Vì ý này nhiễm ô nên chướng ngại vô ký. Hằng cùng 
4 phiền não tương ưng. Như phiền não cõi Sắc cõi Vô sắc là chướng 
ngại vô ký. Sắc, Vô sắc giới là Xa-ma-tha sở tàng. Ý này nhất thời 
nhiễm trước cho nên tâm thể đệ tam lìa thức A-lê-da là không thể 
được. Cho nên thành tựu thức A-lê-da là tâm. Do đây là chủng tử cho 
nên ý và ý thức v.v… chuyển sinh. 

Vì duyên gì gọi là tâm? Vì tụ họp các thứ chủng tử huân tập của 
các pháp.

Giải thích: Lấy kiến ý và chuyển thức, lấy thức A-lê-da làm 
nhân sinh, cho nên tâm thể không thể được các nơi khác. Phật nói 
thức tức là gồm trong thứ đệ diệt ý. Do thức ấy diệt rồi, nói là ý. Lại 
nữa do tập hợp chủng tử huân tập của các pháp nên được tên gọi là 
tâm. Trong đó các thứ là các tướng của các pháp, cho nên chủng tử 
huân tập tức là có công năng làm nhân sai biệt kia. Nói tập họp tức là 
tích hợp lại dày đặc thành một khối.

Luận nói: Lại nữa vì sao trong Thanh Văn thừa không nói tâm 
này tên là thức A-lê-da, thức A-đà-na? Vì thâu nhiếp trong cảnh giới 
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vi tế. Người Thanh Văn không biết tất cả cảnh giới cho nên đối với 
họ tuy lìa thuyết này nhưng được thành tựu trí kia khiến được giải 
thoát. Do đó nên không nói. Chư Bồ-tát vì muốn biết tất cả cảnh giới, 
cho nên nói. Do lìa trí này nên không thể được trí Nhất thiết trí.

Giải thích: Nói “Vì thâu nhiếp trong cảnh giới vi tế” nghĩa là 
đây cũng vừa là vi tế, cũng vừa là cảnh giới nên gọi là cảnh giới vi 
tế. Lại nữa nhập vào trong cảnh giới vi tế vì khó biết được, lại các 
Thanh Văn không muốn biết tát cả cảnh giới nên tu hành chỉ nhằm 
tự lợi cho nên họ đối với các thô phiền não chỉ dùng khổ v.v…các trí 
để diệt trừ. Còn Bồ-tát thì tu hành là để trừ tự tha phiền não chướng 
và trí chướng cho nên nói. 

Luận nói: Nhưng trong Thanh Văn thừa cũng có dùng đạo lý 
khác để nói về thức A-lê-da. Như trong Tăng Nhất A-hàm nói chúng 
sinh ưa A-lê-da, thích A-lê-da, nương tựa A-lê-da, tìm cầu A-lê-da. 
Để diệt A-lê-da này nên khi Như Lai thuyết pháp thì chuyên chú lắng 
nghe, khởi tâm tìm hiểu, tùy thuận thụ pháp nguyện diệt A-lê-da. Vì 
Như Lai xuất thế nên có pháp hy hữu khó được mới hiển hiện nơi thế 
gian. Như Lai xuất thế có 4 thứ đáng tán thán. Trong kinh đã dùng 
biệt danh như vậy để hiển hiện thức A-lê-da trong Thanh Văn thừa.

Giải thích: “Chúng sinh ưa A-lê-da” câu này là gốc. Sau dùng 
hiện tại, quá khứ, vị lai 3 thời để giải thích. Ba câu khác như các câu 
lần lượt. Lại có nghĩa khác hỷ A-lê-da tức là nói hiện thế, lạc A-lê-da 
là nói quá khứ thế. Do lạc A-lê-da của đời trước cho nên lại có tập 
A-lê-da. Do hỷ A-lê-da, tập A-lê-da nên lại có tìm cầu A-lê-da đời 
sau. Thuận theo pháp nghĩa là thực hành đúng như giáo pháp đã nói.

Luận nói: Trong Ma-ha Tăng-kì A-hàm cũng dùng đạo lý khác 
nói thức này, gọi là căn bản thức, ví như gốc rễ của cây.

Giải thích: Nói căn bản thức như gốc rễ của cây nghĩa là căn 
bản thức kia là cái thể, làm nhân cho tất cả thức . Ví như gốc rễ củ 
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cây là nhân phát sinh các thứ nhánh nhóc. Nếu không có gốc rễ 
không thể có được cành nhánh. Thức A-lê-da làm căn bản cho các 
thức cũng vậy.

Luận nói: Trong Di-sa-tắc cũng dùng đạo lý khác nói về thức 
này, gọi là cùng sinh tử tụ. Có nơi, có lúc thấy sắc tâm đoạn dứt, 
nhưng chủng tử trong thức A-lê-da thì không đoạn dứt.

Giải thích: Cũng dùng đạo lý khác nói là cùng tận sinh tử tụ, 
nghĩa là cái thể tụ họp của cái thức này là cho đến tận cùng sinh tử. 
Bởi vì sao? Vì có nhân duyên. Nói có nơi, tức là cõi. Tức là nói trong 
cõi Vô sắc thì không còn có sắc. Nói có lúc, tức có lúc ở trong định, 
như Vô tưởng định v.v… Nói chủng tử trong thức A-lê-da không 
đoạn dứt, nghĩa là sắc tâm huân tập là nhân, thời gian sau sắc tâm trở 
lại theo đây sinh.

Luận nói: Do đó nên biết rằng các tên Y chỉ A-đà-na thức, Tâm 
A-lê-da thức, Căn bản thức, Cùng sinh tử tụ v.v… thức A-lê-da này 
đã thành con đường lớn của đại vương đi.

Giải thích: Thành con đường của đại vương đi là nói con đường 
rộng lớn.

Luận nói: Lại có các sư chấp cho rằng tâm ý và thức tên khác 
nhưng nghĩa là một. Không đúng như vậy. Do kiến ý và thức nghĩa, 
cho nên nghĩa của tâm kia cũng phải khác. Lại có các sư chấp rằng 
các câu Thế Tôn nói Hỷ A-lê-da của chúng sinh v.v.. trong đó 5 thủ tụ 
là A-lê-da. Lại có các sư chấp cho rằng các thụ đi đôi với dục là A-lê-
da. Lại có các sư chấp cho rằng thân kiến là A-lê-da. Các sư này do 
mê không rõ A-hàm và sự tu đắc cho nên đối với thức A-lê-da khới 
các chấp như vậy. Đạo lý được thành lập trong Thanh Văn thừa này, 
đạo lý do họ thành lập không tương ưng. Nếu người không mê thể 
tướng của A-lê-da, lấy đạo lý của họ thành lập gọi là thức A-lê-da thì 
tuyệt vời. Vì sao tuyệt vời nếu nói 5 thủ tụ là A-lê-da? Tuyệt vời là 
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như thế này. Thụ sinh vào ác thú, một bề chịu khổ, tức sẽ sinh chán 
ghét, các chúng sinh trong đó sẽ một bề không yêu thích. Vậy mà nói 
đắm trước là không đúng đạo lý, vì thường cầu lìa bỏ. Nếu bảo các 
lạc thụ cùng đi đôi với dục là A-lê-da thì Đệ tứ thiền trở lên không 
có thụ này. Đã chán ghét mà nói các chúng sinh lấy đó làm nơi đắm 
trước là không đúng lý. Nếu nói thân kiến là A-lê-da thì người trong 
Phật pháp tin hiểu vô ngã sẽ chán ghét nó mà lấy nó làm nơi đắm 
trước là không đúng lý. Nhưng trong thức A-lê-da cái ngã vẫn còn 
tồn tại. Nếu thụ sinh vào cái nơi một bề chịu khổ, chỉ cầu lìa thoát 
khổ, trong thức A-lê-da, ngã ái trói buộc nên chưa hề cầu lìa thoát. 
Lại nữa người sinh từ Tứ thiền trở lên, tuy chán ghét nhưng thụ dục 
và lạc cùng đi đôi, trong thức A-lê-da, sự ràng buộc với ngã ái còn 
tồn tại. Lại nữa người trong Phật pháp tin hiểu vô ngã, chán ghét ngã 
kiến, nhưng trong thức A-lê-da cái ràng buộc vào ngã ái cũng còn tồn 
tại. Cho nên lấy đó thành lập A-lê-da, thành tựu cái thể của thức A-lê-
da thì tuyệt vời hơn cả. Đó là đường lối đặc biệt an lập thức A-lê-da.

Giải thích: Trong đây nói người không mê tức nói các Bồ-tát. 
Ác thú là các nẻo đường dữ như ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục v.v…
Một bề chịu khổ là cái báo thể của các nẻo kia chỉ là phi ái cho nên 
nơi kia nếu có sinh thụ lạc tức là quả tân dịch. Người sinh nơi kia thụ 
báo chỉ có khổ. Các lạc thụ cùng với dục đi đôi là A-lê-da nghĩa là 
từ Tứ thiền trở lên không có thụ này vì đã chán ghét. Chúng sinh nơi 
ấy, tức chúng sinh từ Tứ thiền trở lên và đang ở trong Tứ thiền. Nơi 
ấy, tức là được sinh nơi ấy. Nội ngã còn tồn tại, tức là quyết định lấy 
thức này làm nội ngã. Cầu lìa khổ tụ , tức là nguyện xả bỏ khổ thụ. 
Nói ngã ái trói buộc trong thức A-lê-da, tức là vì thức A-lê-da là tự 
ngã, do sự khát ái này nên thành trói buộc. 



tr 437

NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH LUẬN
QUYỂN 2

Phải biết y chỉ thắng tướng thắng ngữ 1 – 2
Chương 4: Tướng

Luận nói: Làm sao có thể thấy sự thành lập tướng của thức này? 
Lược có 3 thứ: một là thành lập tự tướng, hai là thành lập nhân tướng, 
ba là thành lập quả tướng. Trong đó thức A-lê-da là tự tướng. Tất cả 
nhiễm pháp huân tập đã là nhân sinh ra nó. Trong đó tướng của nhân 
là các nhiễm pháp. Thức A-lê-da này tất cả chủng tử, tất cả mọi thời 
hiện khởi là nhân. Trong đó thành lập tướng của quả là thức A-lê-da 
này vì sức huân tập của các nhiễm pháp kia từ vô thủy đến nay nên 
được sinh.

Giải thích: Vì có nhiều biệt danh như vậy, nói thức A-lê-da theo 
biệt thuyết này, chưa biết tướng nó như thế nào. Nói tự tướng, nhân 
tướng, quả tướng của thức A-lê-da, trong đó tự tướng là vì duyên tất 
cả nhiễm pháp huân tập cho nên thức có sinh công năng khác hơn, 
hiển thị thể của thức có công năng. Nhiếp trì chủng tử tương ưng, 
tức là tất cả nhiễm pháp huân tập xong tức là nhân sinh ra pháp kia 
nên nói nhiếp trì chủng tử. Sự huân tập kia hợp với thắng năng của 
nó nên gọi là tương ưng. Tức là tự tướng này tất cả nhiễm pháp huân 
tập rồi làm cho nó được sinh nhân nhiếp trì chủng tử tương ưng thức 
được các nhiễm pháp huân tập rồi được công năng hơn, có thể làm 
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sinh nhân cho nó. Đây là nhân tướng của thức A-lê-da. Trong đây bắt 
đầu từ thành lập quả tướng cho đến nói do sức huân tập từ vô thủy 
đến nay nên được sinh là được các pháp huân tập rồi thức này mới 
được sinh, nhiếp trì những huân tập từ vô thủy nên gọi là quả tướng.

Chương 5: Huân tập

Luận nói: Lại nữa thế nào là huân tập? Tên huân tập này còn 
có tên gì? Với pháp kia cùng sinh cùng diệt. Đã có thể làm nhân sinh 
ra pháp kia, đó là nghĩa của nhân. Ví như mè dùng hoa ướp, mè và 
hoa cùng sinh cùng diệt. Vì trong mè có sinh nhân của mùi thơm của 
hoa kia nên mè có mùi thơm. Lại như dục v.v… các hành huân tập 
thì dục v.v…cùng với tâm đồng sinh đồng diệt, sau đó làm sinh nhân 
của dục v.v…Lại cũng như đa văn, có đa văn huân tập, suy tư nghĩ 
nhớ những điều đã nghe, cùng với tâm đồng sinh đồng diệt, rồi làm 
thành sinh nhân ghi nhớ vì do nhiếp trì huân tập, nên nói là trì pháp. 
Nên biết thức A-lê-da có các đạo lý như vậy.

Giải thích: Nói pháp kia tức nhiễm pháp trước. Nói sau khi 
đồng sinh đồng diệt rồi làm sinh nhân cho kia, nghĩa là trở lại làm thể 
cho nhân nhiễm pháp kia.

Chương 6: Không một không khác

Luận nói: Lại nữa trong thức A-lê-da các chủng tử nhiễm pháp 
kia là từng phần từng phân biệt lập hay không sai biệt? Không có một 
thể của vật nào biệt lập ở trong thức, cũng không phải không có khác 
nhau. Nhưng thức A-lê-da sinh như thế, có công năng vượt trội có thể 
sinh pháp kia, nên có tên là Nhất thiết chủng tử thức.

Giải thích: Trong thức A-lê-da các chủng tử nhiễm pháp kia là 
từng phần từng phân biệt lập hay không sai biệt, nếu vậy thì có lỗi 
gì? Các chủng tử này nếu có từng phần từng phần sai biệt thì thức 
A-lê-da cũng phải có từng phần từng phần sai biệt. Nghĩa sát-na 
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diệt của thức A-lê-da sẽ bất thành do từng phần từng phần sai biệt. 
Lại nữa pháp thiện ác huân tập tức thành thể của chủng tử thiện ác. 
Nhưng đây nó là vô ký cho nên nếu nói từng phần từng phần làm sao 
nói là nhiều? Nghĩa này bất thành. Cho nên cả hai đều lỗi. Không có 
một thể của vật gì biệt lập trong thức, cũng không phải là không có 
khác. Cho đến tên Nhất thiết chủng tử thức, trong đó nói phi biệt phi 
bất biệt là vì để cái lỗi đã nói ở trước. Nói sinh như thế, nghĩa là mỗi 
chủng loại của nó sinh. Nói sinh nó có thắng năng, tức là khi sinh các 
nhiễm pháp thì tương ưng với thắng năng, cho nên cũng là sinh nó 
có thắng năng. Nói Nhất thiết chủng tử thức là như trong đây có thí 
dụ như hạt lúa mì khi nảy mầm nó có năng lực làm hạt giống. Nếu 
để ra ngoài lâu, hoặc bị lửa nóng làm tổn thương khả năng sinh của 
hạt lúa thì cái quả của công năng đó cũng bị hủy diệt. Tướng của hạt 
lúa là gốc. Công lực bị hủy hoại nên không còn là hạt giống. Thức 
A-lê-da cũng vậy. Có công năng sinh tất cả pháp, do tương ưng với 
công năng đó nên gọi là Nhất thiết chủng tử thức.

Chương 7: Làm nhân quả cho nhau

Luận nói: Lại nữa thức A-lê-da cùng các nhiễm pháp đồng thời 
làm nhân cho nhau, làm sao có thể thấy? Ví như ngọn lửa đèn với tim 
đèn khi thắp làm nhân cho nhau vậy. Cũng như bó cây lau đồng thời 
giữ cha nhau mà đứng không ngã. Nên biết thức và các pháp cũng 
tương quan với nhau như vậy. Như thành lập thức A-lê-da là nhân 
của nhiễm pháp, thì nhiễm pháp cũng là nhân của thức A-lê-da. Các 
nhân duyên khác không được như vậy.

Giải thích: Lại nữa thức A-lê-da cùng các nhiễm pháp đồng 
thời làm nhân cho nhau, làm sao có thể thấy? Dùng thí dụ để cho 
thấy. Như ngọn lửa đèn cháy từng một sát-na với tim đèn đồng thời 
làm nhân. Do dựa vào tim đèn mà sinh ngọn lửa, tức tim đèn là nhân 
của ngọn lửa đèn, nghĩa là từng sát-na ngọn lửa đốt tim đèn, tức ngọn 
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lửa là nhân của tim đèn cháy. Đây tức hiển thị nghĩa của câu hữu 
nhân. Do nhân hiện trụ tức thấy quả sinh. Như thức A-lê-da là nhân 
của nhiễm pháp. Nhiễm pháp là nhân của thức A-lê-da cũng vậy. Cho 
đến các nhân duyên khác đều không thể được nghĩa là đây hiển thị 
thức A-lê-da với các nhiễm pháp là làm nhân cho nhau và cũng tức 
hiển thị nhân duyên.

Chương 8: Nhân quả khác hay không khác

Luận nói: Vì sao huân tập là không khác , không nhiều thứ lại 
có thể làm nhân cho các pháp có khác có nhiểu thứ? Ví như nhiều sợi 
kết thành áo. Khi ấy không thấy nhiều thứ khác nhau. Nếu cho vào 
thùng thuốc nhuộm thì sẽ có nhiều màu nhiều vẻ hiển hiện trên áo. 
Thức cũng vậy, vì các huân tập huân vào, khi huân không có các thứ 
khác nhau nhưng khi sinh quả thì tướng mạo các pháp hiện ra. 

Giải thích: Vì sao huân tập không khác không có các thứ lại có 
thể làm tác nhân cho các thứ có khác nhau? Đạo lý này được hiển thị 
bằng thí dụ. Như áo dùng nhiều thứ sợi đan thành, khi ấy không thấy 
có các thứ tướng mạo. Nếu cho vào nhuộm rồi thì có nhiều tướng 
mạo có thể trông thấy. Thức A-lê-da cũng vậy. Ví như áo sinh quả, 
như nhuộm nên gọi là sinh quả. Cho nên khi huân tập chưa có các 
thứ, đến khi sinh quả thì thành thể nhân của vô lượng tướng mạo. 
Các pháp hiển hiện như chiếc áo đã nhuộm.

Chương 9: Duyên sinh

Luận nói: Duyên sinh này trong Đại thừa rất sâu xa vi tế. Lược 
nói có 2 thứ duyên sinh: Một là tự thể phần. Hai là ái phi ái phần. 
Trong đó do thức A-lê-da nên các pháp sinh khởi. Đây là tự thể phần 
duyên sinh, vì là duyên với các thứ tự thể phần. Lại có 12 chi duyên 
sinh là ái phi ái phần, vì là duyên với các thứ thân phần khả ái không 
khả ái của các nẻo thiện thú ác thú.
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Giải thích: Nói đây là rất sâu xa vi tế trong Đại thừa, tức là 
trong trí phàm phu không thể biết nên là vi tế. A-la-hán v.v…không 
thể tư lường được nên là rất sâu. Trong này nói sơ lược có 2 thứ tức 
đây là lập môn tự thể phần và ái phi ái phần, lấy 2 thứ duyên sinh này 
gọi là giải thích. Nói do thức A-lê-da, nghĩa là thức A-lê-da là nhân 
cho nên các pháp được sinh. Đây gọi là tự thể phần. Nói cùng các 
loại thân phần làm nhân cho nên nếu nói vô minh v.v…đây là ái phi 
ái phần. Bởi vì sao? Vì là nhân của các thứ thân phần ái phi ái.

Luận nói: Nếu trong thức A-lê-da mê đệ nhất duyên sinh, hoặc 
chấp tự tính là nhân, hoặc chấp việc làm đời trước là nhân, hoặc chấp 
trời Tự Tại thiên biến hóa là nhân , hoặc chấp ngã là nhân, hoặc chấp 
không nhân duyên. Lại nữa nếu mê đệ nhị duyên sinh chấp ngã tác 
giả thụ giả, ví như có nhiều người mù bẩm sinh chưa từng biết con 
voi là gì, có người đem voi đến cho chúng tiếp xúc. Có người sờ 
vòi, có người sờ ngà, có người sờ tai, có người sờ đuôi, có người sờ 
chân, có người sở lưng. Khi hỏi con voi hình dáng thế nào, người thì 
đáp như cái chuôi cày, người nói hư cái rổ, người nói như cái thùng 
gỗ, người nói như cây chổi, người nói như núi đá. Nói như vậy như 
vậy là không biết 2 thứ duyên sinh. Vô minh mù bẩm sinh hoặc chấp 
tự tính, hoặc nói đời trước làm, hoặc nói trời Tự Tại thiên biến hóa, 
hoặc nói cái ngã làm, hoặc nói không có nhân, hoặc chấp tác giả, 
hoặc chấp thụ giả, do không biết thể tướng và nhân tướng quả tướng 
của thức A-lê-da, như không biết thể của con voi. Nếu lược nói thức 
A-lê-da tức Quả báo thức, Nhất thiết chủng tử thức là thể tướng của 
nó, do nhiếp trì tất cả thân, tất cả nẻo thú trong 3 cõi.

Giải thích: Hoặc nói nhân làm đời trước, là do không chấp 
nhận sức công phu hiện tại làm nhân, cho nên dùng đám người mù 
bẩm sinh làm thí dụ để hiển thị. Nói vô minh mù bẩm sinh, tức là 
cái vô minh đầu tiên trong 12 chi duyên sinh. Do vô minh nên gọi 
là mù bẩm sinh. Không hiểu thể tướng, nhân tướng, quả tướng của 
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thức A-lê-da, là như trước đã lập thể tướng của thức A-lê-da, gọi là 
thể tướng, lập nhân tướng gọi là nhân tướng, lập quả tướng gọi là 
quả tướng. Không hiểu ở đây là do sức vô minh không hiểu tự thể 
phần của thức A-lê-da cho nên chấp tự tính v.v…5 nhân làm nhân 
của các pháp do không hiểu đệ nhị ái phi ái phần. Chấp ngã là tác 
giả thụ giả, tức là ở trong nhân là tất cả pháp huân tập vì có trong 
thức A-lê-da. Quả tức là các pháp sở huân. Quả báo thức, Nhất thiết 
chủng tử là thể tướng của nó, do được thân thành thục nên gọi là 
quả báo. Nói Nhất thiết chủng tử, tức là huân tập rồi gọi là chủng 
tử . Nói tất cả các thú tức là ngũ thú. Nhất thiết thân là nói các thân 
đồng loại hoặc không đồng loại ở trong các thú. Đã nói thức A-lê-
da là chủng tử của tất cả pháp. Để làm rõ thể của chủng tử kia nên 
dùng kệ hiển thị.

Luận nói: Ở đây có kệ như sau:

Ngoại nội bất minh hai, 
Thế số đệ nhất nghĩa.
Nhất thiết chủng tử này,
Phải biết có sáu thứ. 
Sát-na và câu hữu,
Với kia theo nhau chuyển.
Quyết định và đợi duyên,
Cũng dẫn sinh tự quả.
Kiên, vô ký, khả huân,
Cùng năng huân hợp nhau.
Khác đây không thể huân,
Đó là tướng huân tập.
Sáu thức không hợp nhau,
Ba sai biệt mâu thuẫn.
Hai niệm không câu hữu,
Các đời ví như vậy.
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Đây chủng tử ngoài trong,
Có sinh và có dẫn.
Khô chết do dẫn nhân,
Tự thể sau diệt hết.

Giải thích: Chủng tử ngoài, trong 2 thứ không rõ ràng v.v.. được 
hiển thị bằng 5 bài kệ. Trong đây nói ngoài là hạt thóc v.v…, trong 
là thức A-lê-da. Bất minh là chủng tử ngoài có nghĩa không rõ ràng. 
Hai, tức là nói thức A-lê-da có thiện có bất thiện. Lại có nghĩa khác, 
tức lấy nhiễm ô, thanh tịnh là hai. Thế số, là ngoại pháp chỉ lấy thế số 
nói là chủng tử. Bởi vì sao? Vì cũng lấy thức A-lê-da có biến khác. 
Nói đệ nhất nghĩa, tức là chỉ thức A-lê-da là chủng tử các pháp kia. 
Chủng tử các pháp này có 6 thứ. Sát-na , tức là 2 chủng tử này sinh 
diệt không gián đoạn, cho nên nếu thường thì không được là chủng 
tử, là vì luôn luôn vẫn như cũ không khác. Câu hữu, tức là không 
phải quá khứ, không phải vị lai, không phải nơi khác. Nếu lúc này 
chủng tử có, tức lúc này quả sinh. Nói “với kia theo nhau chuyển”, 
tức là thức A-lê-da tùy chuyển cho đến đối trị đạo sinh ngoại chủng 
tử, cho đến căn chưa hoại và quả thành thục. Quyết định, tức là lấy 
chủng tử quyết định cho nên chẳng phải tất cả. Tất cả được sinh đều 
tự quyết định. Nếu là chủng tử này thì lại sinh ra vật này. Nói đợi 
duyên, tức là không phải lúc nào, vật gì cũng sinh, cho nên ở đâu, 
lúc nào được sinh duyên thì nơi đó, lúc đó sinh. Nói cũng dẫn sinh 
quả, tức là tự chủng tử có thể dẫn sinh tự quả. Tự chủng tử có thể dẫn 
sinh tự quả cho nên như thức A-lê-da trở llại dẫn sinh thức A-lê-da. 
Lúa thóc dẫn sinh ra lúa thóc. Như vậy 6 thứ hiển thị nghĩa chủng tử 
sinh quả.

Nay sẽ hiển thị tướng huân tập này. Kiên, là do kiên cố chắc 
chắn nên có thể huân. Không phải như gió động, gió không thể có 
huân tập được. Do huân tập không thể theo gió chuyển đến một do-
tuần. Cho nên nếu hoa Chiêm-ba-ca xong ướp dầu, mùi hương của 



444 LUẬN TẠNG PHẬT GIÁO TUỆ QUANG - TẬP 31 

nó có thể nghe đến ngoài một trăm do-tuần. Nói vô ký, nghĩa là 
không ghi nhận. Như tỏi không thể đem mùi hôi xông ướp. Mùi thơm 
cũng vậy, không thể lấy gì xông ướp cho mùi thơm. Nếu là vật vô ký 
thì có thể xông ướp. Có thể huân, nghĩa là vật có thể xông ướp thì nó 
chịu xông ướp chứ không phải không thể xông ướp được. Như vàng, 
bạc, đá v.v..đều là thứ không xông ướp được. Nếu có thể thâu giữ 
sự huân tập mới có thể được huân, nghĩa là như áo v.v…là vật được 
xông ướp. Nói hợp với năng huân, là nếu hợp nhau thì có thể huân 
được, chẳng phải như không hợp nhau. Hợp nhau nghĩa là cộng sinh 
không gián đoạn. Nếu khác thì không thể huân, tức là khác nghĩa là 
khác thức A-lê-da. Không phải đây thức khác có thể thụ huân, bởi 
vì lìa thức A-lê-da, các thức khác không thể huân. Do đó trong thức 
A-lê-da đầy đủ sát-na v.v… các nghĩa. Nghĩa là sát-na diệt nên câu 
hữu với sinh khởi thức, cho nên cho đến đối trị đạo sinh có sinh tử thì 
theo nhau chuyển do nhân quyết định thiện ác v.v…nên phúc hay phi 
phúc, hữu lậu thiện đợi duyên nơi thiện ác thú thành thục. Bởi thức 
A-lê-da tương ưng với các công năng như vậy nên được thụ huân, 
cần phải thành lập các sinh khởi thức không hợp đạo lý. Sáu thức 
không hợp nhau là các thức động chuyển. Ba sai biệt mâu thuẫn là 
mỗi mỗi thức mỗi mỗi y chỉ sinh, mỗi mỗi phan duyên, mỗi mỗi tác 
ý. Lại có nghĩa khác, nghĩa là các thức có tướng riêng khác. Thí dụ là 
nói niệm trước được huân niệm sau là để ngăn nghĩa này.

Luận nói: Hai sát-na không cùng nhau, không có nghĩa 2 sát-na 
cùng khởi. Nếu đồng sinh đồng diệt huân tập mới được trụ. Nếu nói 
tuy không hợp nhau, nhưng thức được sinh giống loại mà sinh cho 
nên được huân nhau. Các đời khác ví du cũng như vậy. Nghĩa là các 
biệt tướng cũng phải như vậy. Như nhãn v.v… các căn đồng lấy tịnh 
sắc làm tướng, nên được huân nhau, nên nói như thế. Bởi nhãn căn 
tịnh sắc với nhx tịnh sắc đồng loại cho nên các tịnh sắc kia phải huân 
lẫn nhau, tuy tịnh sắc là cùng đồng xứ sở. Riêng biệt không nói huân 
nhau là thức tuy đồng loại làm sao huân nhau được? Như kia có nói 
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2 loại chủng tử là ngoại và nội đều có sinh nhân và dẫn nhân. Trong 
đó sinh nhân của ngoại chủng tử là cho đến quả thục. Sinh nhân của 
nội chủng tử là cho đến mạng chung. Dẫn nhân của ngoại chủng tử là 
đã thục chưa gieo. Dẫn nhân của nội chủng tử là thi hài sau khi chết. 
Do dẫn nhân cho nên trụ nhiều thời gian. Nếu 2 chủng tử này chỉ có 
sinh nhân thì đã lìa nhân kia tức phải diệt mất, không thể tương tục 
trụ nhiều thời gian. Nếu nói sát-na chuyển dần dần nên sát-na trước 
là nhân sát-na sau thì không có lúc diệt. Bởi có diệt cho nên phải biết 
chắc chắn có dẫn nhân. Dẫn nhân của 2 chủng tử này ví như kéo cung 
là nhân cho mũi tên bay đi xa.

Luận nói: Nội chủng tử này không phải ngoại chủng tử, nên nói 
kệ như sau:

Ngoại chủng không huân tập,
Nội chủng thì không vậy.
Văn v.v…không huân tập,
Quả sinh phi đạo lý.
Đã làm và chưa làm,
Được mất lỗi trái nhau.
Ngoại chủng nội là duyên,
Bởi nội huân nên sinh.

Lại nữa các sinh khởi thức khác ở trong các thân và các thú, nên 
biết nó là kẻ thụ dụng. Giải thích: Nói “trong các thân và các thúnó 
là kẻ thụ dụng” nghĩa là nó vì thụ dụng mà sinh trong đó nên có thụ 
dụng. Nói “kẻ thụ dụng” nghĩa này được hiển thị trong Trung Biên 
Sai Biệt A-hàm.

Luận nói: Như trong Luận Trung Biên Sai Biệt nói:

Đệ nhất là duyên thức,
Đệ nhị thụ dụng thức.
Các tâm pháp trợ giúp,
Hiểu biết thụ dụng này.
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Giải thích: Hai thức này lại làm nhân quả cho nhau. A-hàm là 
nói bài kệ trong A-tì-đạt-ma Tu-đa-la.

Giải thích: Mỗi mỗi làm nhân cho nhau là thức A-lê-da trong mọi 
lúc nó là nhân sinh các pháp, và cũng hằng là quả. Nếu thức A-lê-da 
là nhân thì các pháp là quả, các pháp là nhân thì thức A-lê-da là quả.

Chương 10: Bốn duyên

Luận nói: Trong đệ nhất duyên sinh, các pháp và thức làm nhân 
duyên cho nhau. Trong đệ nhị duyên sinh duyên gì là duyên tăng 
thượng? Lại nữa 6 thức này do mấy duyên sinh ra? Đó là 3 thứ duyên 
sinh: tăng thượng duyên, duyên duyên, thứ đệ duyên. Và có đủ 4 
duyên là cùng sinh tử, ái, phi ái, thú thụ dụng.

Giải thích: Ba duyên sinh này đều có đủ 4 duyên là cùng sinh 
tử, ái, phi ái và thụ dụng. Nghĩa là trong đệ nhất duyên sinh, thức 
A-lê-da cùng các pháp huân tập làm nhân duyên. Trong đệ nhị duyên 
sinh, vô minh v.v…là tăng thượng duyên. Do vô minh tăng thượng 
cho nên hành v.v… được sinh. Lại nữa 6 thứ thức gọi là thụ dụng 
duyên sinh là có đủ 3 duyên sinh. Trong đó tăng thượng duyên của 
nhãn thức là nhãn, duyên duyên là sắc, thứ đệ duyên là thức trước 
diệt duyên lần tượt sinh thức sau. Nếu thức trước không rời bỏ chỗ 
thì thức sau không sinh được. Nhĩ v.v… các hức khác cũng vậy.

Chương 11: Phiền não nhiễm

Luận nói: Như vậy là đã nói về sự thành lập các biệt danh và 
tướng của thức A-lê-da. Nhưng làm sao biết các tên gọi và tướng 
này là chỉ nói riêng cho thức A-lê-da mà không mà không nói cho 
các sinh khởi thức? Vì nếu chẳng phải thức A-lê-da được thành lập 
thì nhiễm tịnh đều bất thành. Tức phiền não tạp nhiễm, nghiệp tạp 
nhiễm, sinh tạp nhiễm đều bất thành, và tịnh phẩm thế gian xuất thế 
gian cũng bất thành.



tr 447

Vì sao phiền não tạp nhiễm bất thành? Vì phiền não và tùy 
phiền não huân tập chủng tử trong 6 thức thân đều bất thành. Như 
nhãn thức với dục v.v…các phiền não tùy phiền não cùng sinh cùng 
diệt, tức nhãn thức này bị phiền não huân tập thành chủng tử chứ 
chẳng phải cái nào khác. Tức như khi nhãn thức diệt rồi, thức khác 
xen vào sinh huân tập và chỗ huân tập y chỉ đều không thể được, vì 
không có cho nên nhãn thức diệt trước thức khác xen vào sinh không 
có nghĩa cùng sinh với dục bởi đã là quá khứ rồi nên không thành. 
Như nghiệp đã diệt rồi, quả báo không sinh được. Lại như cùng sinh 
với dục thì sự huân tập nhãn thức cũng không thành vì sự huân tập 
này cũng không có trong dục, do các thức đều có chỗ y chỉ riêng biệt. 
Lại nữa không đồng sinh diệt nên cũng không tự tại trong thể, vì tự 
thể không có 2 thức cùng sinh diệt. Cho nên dục v.v…các phiền não, 
tùy phiền não huân tập nhãn thức không được. Thức huân tập thức 
cũng không được. Như nhãn thức, các chuyển thức khác cũng không 
được. Phải biết tướng của chúng là như vậy.

Giải thích: Như vậy là đã nói các tên và sự thành lập tướng của 
thức A-lê-da. Nay muốn thành lập 2 cái này. Vì ở trong thức A-lê-da 
chứ không phải thức khác, nên dùng đạo lý hiển thị. Như nhãn thức với 
các phiền não như dục v.v… cùng sinh cùng diệt thì đây nhãn thức bị 
kia huân tập thành chủng tử chứ không phải cái nào khác. Trong luận 
này nói đây là chỉ nhãn thức, kia là chỉ cho tham v.v… thành chủng 
tử là nhân. Nói không phải cái nào khác nghĩa là không phải nhĩ thức 
v.v… Thức khác xen vào nghĩa là nhĩ thức v.v…xen cách v.v… Huân 
tập là các tham v.v…tập khí. Huân tập y chỉ là nhãn thức cùng sinh với 
tham, nghĩa là cùng với tham đồng thời sinh khởi. Vì là quá khứ nên 
không làm nhân được. N hư nghiệp đã tàn tạ diệt rồi, không sinh quả 
báo lại được nữa. Đây cũng vậy không thể thành được.

Lại có các sư Tì-bà-sa chấp như thế này: Nếu cho quá khứ là 
có, nhưng cái quá khứ ấy chỉ là cái tên không có nghĩa. Bởi vì sao? 
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Nếu pháp là có thì sao lại là quá khứ. Cho nên cái chấp kia không 
thành bởi không huân tập. Lại nữa nhãn thức kia nếu cùng sinh với 
dục thì không thành huân tập. Nghĩa là đây cùng sinh với dục. Nhãn 
thức tự huân tập còn không thể được lại đem nhãn thức này huân tập 
sinh dục v.v… làm sao thành được? Nói “ cũng không có trong dục” 
nghĩa là nhãn thức huân tập ở trong dục là không có nghĩa. Bởi vì 
sao? Vì dục y chỉ nơi nhãn thức, lại không trụ vững, cũng không có 
trong các thức khác. Nghĩa là nhĩ thức v.v…do chỗ y chỉ khác nhau 
cho nên chính vì y chỉ khác nhau thì không thể đồng sinh diệt. Nhãn 
thức y vào nhãn, nhĩ thức y vào nhĩ. Như vậy cho đến ý thức y chỉ 
vào ý, mỗi mỗi đều có nơi riêng biệt. Thức khác huân tập thức khác 
không được. Nói “cũng không có trong tự thể” nghĩa là nhãn thức 
không thể huân tập nhãn thức vì không có 2 nhãn thức cùng sinh. Đã 
không có 2 thức đồng sinh thì cũng không đồng diệt. Vì lẽ đó trong 
nhãn thức, các phiền não tùy phiền não như dục v.v…huân tập bất 
thành. Cho đến nhãn thức huân tập nhãn thức cũng không được.

Luận nói: Lại nữa như từ trời Vô tưởng thoái đọa sinh xuống 
đây, phiền não tùy phiền não nhiếm cái thức đầu tiên, khi sinh không 
có chủng tử mà sinh bởi vì huân tập và chỗ y chỉ đã thành quá khứ 
không còn nữa.

Giải thích: Nói đầu tiên là trước tiên khi khởi thức. Nói không 
chủng tử mà sinh, nghĩa là không có nhân mà sinh. Huân tập và y chỉ, 
nghĩa là tâm và phiền não tập khí.

Luận nói: Lại nữa khi thức đối trị phiền não sinh, thì tất cả thức 
thế gian đều diệt. Nếu không có thức A-lê-da thì chủng tử phiền não 
tùy phiền não không thành tự thể trong thức đối trị, không giải thoát 
được, không cùng phiền não đồng sinh đồng diệt. Nếu sau đó cái 
thức thế gian sinh, lìa dục tâm không có y chỉ kia và tập khí diệt đã 
lâu, nếu lìa thức A-lê-da thì phải sinh mà không có chủng tử. Cho nên 
lìa thức A-lê-da phiền não tùy phiền não đều bất thành.
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Giải thích: Nói “Khi thức đối trị sinh, tất cả thức thế gian đều 
diệt” nghĩa là 6 thức đều diệt, cho nên chủng tử phiền não tùy phiền 
não cũng không ở trong thức đối trị, vì thức đối trị là nhân, không 
sinh thức thế gian được. Nói “sau đó” tức sau tâm xuất thế. Nói “y 
chỉ và huân tập” tức y chỉ là thức, huân tập là phiền não tùy phiền 
não huân tập v.v… Nói “không chủng tử” nghĩa là lìa A-lê-da không 
nhân mà sinh. Trong đó phiền não tức là nhiễm ô. Vì nghĩa đó phiền 
não nhiễm không thành.

Chương 12: Nghiệp nhiễm

Luận nói: Vì sao nghiệp nhiễm bất thành? Hành duyên thức bất 
thành vì đây không có, thủ duyên hữu cũng bất thành.

Giải thích: Nay lại làm rõ tướng nghiệp nhiễm bất thành. Vì sao 
bất thành? Vì hành duyên thức bất thành. Cho nên phúc, phi phúc, 
bất động hành sinh đã diệt, lìa thức A-lê-da thì đặt vào đâu mà huân 
tập? Sáu thức thân không thể nhiếp trì huân tập. Nghĩa này đã nói 
trong phần nói về phiền não nhiễm. Nói “ vì đây không có”, nghĩa là 
hành duyên thức bất thành, nên thủ duyên hữu cũng bất thành. Bởi 
vì sao? Vì có nhân duyên. Các hành huân thức do sức của thủ. Huân 
tập đầy đủ biến thành hữu, cho nên tên nhiễm ở trong nghiệp tức là 
nghiệp nhiễm. Lại do nghiệp nên có nhiễm gọi là nghiệp nhiễm. Do 
đó nghiệp nhiễm bất thành.

Chương 13: Sinh nhiễm

Luận nói: Vì sao sinh nhiễm bất thành? Vì kết sinh bất thành. 
Nếu đọa ở bất tĩnh địa, trụ trung hữu, do nhiễm ô ý kết sinh. Ý thức 
nhiễm ô này diệt ở trung hữu, trong thai mẹ nó hòa hợp với Ca-la-la. 
Nếu chỉ là ý thức hòa hợp thụ sinh thì hòa hợp sinh rồi y chỉ thức này. 
Ở trong thai mẹ ý thức chuyển sinh, tức là ở trong thai mẹ 2 ý thức 
cùng sinh một nơi, ý thức thụ sinh hòa hợp kia không thể thành lập vì 
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ý thức luôn luôn y chỉ nhiễm ô, như ý thức duyên cảnh, đây là không 
thể được. Giả thiết ý thức này cùng với đỏ trắng hòa hợp, tức là ý thức 
hòa hợp này là tất cả chủng tử, là y chỉ thức này sinh các thức khác là 
tất cả chủng tử. Nếu thức hòa hợp kia là tất cả chủng tử thì đó tức là 
thức A-lê-da. Ông tự đặt tên riêng là ý thức. Nếu lấy y chỉ sinh thức 
là tất cả chủng tử mà không lấy sở y thể của nhân kia là tất cả chủng 
tử là không đúng. Do nghĩa ấy cho nên cái được thành tựu thức hòa 
hợp này không phải ý thức, chính là quả báo thức, là tất cả chủng tử.

Giải thích: Lìa thức A-lê-da thì không thành việc sinh nhiễm 
ô. Nay sẽ làm rõ nghĩa này. Nói “kết sinh bất thành” nghĩa là không 
thành tự thân được. Bất tĩnh địa là cõi Dục. Nói “đọa” tức là chết. 
Nhiễm ô ý thức là ý thức cùng với các phiền não. Thụ sinh là thụ lấy 
tự thân. Nhiễm ô ý thức kia phan duyên sinh hữu, nên trung hữu liền 
diệt. Hòa hợp là một tướng đồng thành hoại, nên nói ý thức với đỏ 
trắng hòa hợp. Y chỉ ý thức hòa hợp sinh các ý thức khác. Nói “ hai 
thức cùng có”, nghĩa là cùng lúc có ý thức hòa hợp và dựa nơi đây 
sinh ý thức khác. Hai thức cùng có cho nên cái ý thức hòa hợp kia 
không thể thành lập là ý thức. Bởi vì sao? Mọi lúc nhiễm ô là y chỉ 
cho nên ý thức hòa hợp kia lấy dục v.v…các phiền não nhiễm ô ý 
làm y chỉ, phan duyên sinh hữu là nhiễm ô nên y chỉ nơi đây gọi là 
nhiễm ô. Vì y chỉ đây thức đã trụ thai không lấy nhiễm ô làm y chỉ 
mà lấy báo thể vô ký. Cho nên như ý thức phan duyên đây là không 
thể được. Ý thức phan duyên thì được gọi là các pháp. Cái hòa hợp 
thức này không có phan duyên cho nên không thành. Đây là ý thức.

Luận nói: Lại nữa kết sinh là đã nhiếp trì sắc căn. Nếu khác, 
không được nghĩa quả báo thức. Ngoài ra các thức khác đều có y 
chỉ riêng biệt, lại không trụ vững, mà các sắc căn không có thức thì 
không thành.

Giải thích: Nói “đã kết sinh” nghĩa là đã được có thân. Nói 
“Nếu khác “ nghĩa là đã bỏ thức A-lê-da. Sáu thức khác đều có chỗ 



tr 451

riêng biệt, động chuyển, cho nên như nhãn thức chỉ định y chỉ nơi 
nhãn, cũng như vậy nhĩ v.v…các thức đều tự y chỉ. Nhĩ v.v… các sắc 
căn cũng vậy. Nếu không có thức A-lê-da, các thức này mỗi mỗi tự 
nhiếp trì y chỉ căn. Các thức này động chuyển cho nên có khi không 
có, không nhiếp trì thì nhãn v.v…các căn liền hư hoại.

Luận nói: Thức và danh sắc dựa vào nhau như bó lau dựa vào 
nhau mà đứng. Nghĩa này cũng không thành.

Giải thích: Nay muốn làm rõ nghĩa vì sao bất thành này. Như 
Thế Tôn nói: Thức duyên danh sắc, danh sắc duyên thức. Trong đó 
thức bị danh duyên, danh đây là 6 thức thân, tức nói danh chẳng phải 
là sắc 4 nhóm. Sắc là Ca-la-la. Cái danh sắc duyên thức nếu không có 
thức A-lê-da thì đó là cái gì? Do y chỉ danh sắc cho nên được sát-na 
tương tục chuyển sinh không dứt.

Luận nói: Nếu lìa quả báo thức thì chúng sinh thức thực bất 
thành. Vì lìa quả báo thức , tùy theo một thức trong 6 thức chúng sinh 
trong 3 cõi không thể ăn để nuôi dưỡng. 

Giải thích: Đây là nói về nghĩa thức thực không thành. Thế Tôn 
nói có 4 cách ăn: một là đoàn, hai là xúc, ba là ý tư, bốn là thức. Đoàn 
có nghĩa là tướng biến thành, khi đã biến đổi thì có thể duy trì thân 
thể. Xúc là tướng cảnh giới. Như cảnh giới sắc v.v…là chỉ để thấy 
nhưng cũng có thể làm lợi ích cho thân. Ý tư là tướng của ức niệm, 
nghĩa là chỉ nghĩ nhớ cũng làm lợi ích cho thân. Như người khát thấy 
được nước tuy chưa uống nhưng không chết. Thức là tướng của nhiếp 
trì, nghĩa là do thức này duy trì gìn giữ nên thân được tồn tại. Nếu 
không có thức này thì như thây chết hôi thối. Cho nên phải biết rằng 
thức cũng gọi là thực, nghĩa là ăn, là làm lợi ích cho thân thể. Trong 
đây xúc thực thuộc 6 thức của thân. Ý tư thuộc tâm nghĩ nhớ. Đã nói 
thức thực thì biết là có thức khác. Lại như khi ngủ say, vô tâm, ngất 
xỉu, trong diệt định v.v… 6 thức của thân diệt, thì cái gì là cái duy trì 
cho thân không hư rã? Khi thức A-lê-da rời bỏ thì thân sẽ hư rã.
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Luận nói: Nếu từ cõi Dục này chết sinh lên cõi thượng tĩnh địa, 
vì ý thức nhiễm ô của cõi bất tĩnh kết sinh nơi kia, cái tâm nhiễm ô 
của cói bất tĩnh này, ở trong cõi kia nếu lìa thức A-lê-da thì không 
có chủng tử được. Giải thích: Trước đã nói kết sinh bất tính địa bất 
thành. Nay sẽ nói về tĩnh địa bất thành. Vì đem cái thức nhiễm ô kết 
sinh nơi kia, nếu ở tĩnh địa cũng dùng cái nhiễm ô của bất tĩnh kết 
sinh. Nhiễm ô là vì bị phiền não cõi kia nhiễm. Phiền não cõi kia là 
đắm trước mùi vị của định. Cái nhiễm ô này là ở bất tĩnh địa. Người 
này chết ở bất tĩnh địa. Đã chết rồi làm sao cái tâm thượng địa hiện 
tiền? Đã không hiện tiền làm sao kết sinh nơi kia được? Vì vậy nên 
quyết chắc phải có thức A-lê-da, do đã có tâm huân tập cõi kia từ vô 
thủy. Do cái tâm huân tập này hiện tiền nên được kết sinh nơi kia.

Luận nói: Giả sử sinh cõi Vô sắc, có tâm thiện và nhiễm ô, nếu 
lìa nhất thiết chủng tử quả báo thức thì tâm thiện và nhiễm ô này sẽ 
không có chủng tử và không có chỗ trụ.

Giải thích: sinh cõi Vô sắc là giải thoát khỏi cõi Sắc. Tâm 
thiện và nhiễm ô là ưa thích mùi vị của Tam-ma-đề. Nói không 
chủng tử và không có chỗ trụ là không có nhân và không nơi y chỉ. 
Lại có nghĩa khác là nếu không chủng tử thì nhân nào mà sinh, nếu 
không chỗ trụ thì y chỉ vào đâu? Tâm kia là do thức A-lê-da nhiếp 
trì nên từ tự chủng tử sinh, tức y chỉ thức này, do có y chỉ nên được 
tương tục trụ.

Luận nói: Ngay ở nói cõi kia, tâm xuất thế hiện tiền thì bao 
nhiêu tâm thế gian diệt hết, liền diệt lìa cõi kia.

Giải thích: Ngay trong cói kia nếu tâm xuất thế hiện tiền, chỉ 
trừ tâm xuất thế này, ngoài ra đều là tâm thế gian. Các tâm thế gian 
kia đều không có nên lìa cắt đứt cõi kia, tức không phải dụng công 
mà được vô dư Niết-bàn. Đã không có lý này, nên lìa thức A-lê-da là 
bất thành.
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Luận nói: Nếu sinh trong cõi Phi tưởng phi phi tưởng, y vô sở 
hữu xứ, tâm xuất thế gian hiện tiền thì liền lìa bỏ 2 nẻo thú. Cái thức 
xuất thế này không y chỉ nơi Phi tưởng phi phi tưởng, cũng không y 
chỉ nơi vô sở hữu xứ, và y chỉ Niết-bàn cũng bất thành.

Giải thích: Nếu sinh ở Phi tưởng phi phi tưởng, có khi dựa vào 
vô sở hữu xứ, tâm xuất thế hiện tiền, do nơi ấy tâm sáng suốt nhạy 
bén, tâm nơi Phi tưởng phi phi tưởng chậm lụt. Ở tâm sáng suốt nhạy 
bén tu tâm xuất thế hiện tiền, tâm xuất thế y chỉ kia, nẻo thú thứ nhất 
và nẻo thú thứ hai đều bất thành, bởi 2 địa vị này đều là thế gian. Lại 
nữa nếu sinh vào địa vị khác, tâm của địa vị khác hiện tiền, sự y chỉ 
vào 2 nẻo thú cũng bất thành, vì do thân hữu dư. Nếu tâm này lấy 
Niết-bàn làm y chỉ cũng bất thành. Ba thứ y chỉ đã bất thành như thế, 
nếu lìa thức A-lê-da thì tâm xuất thế trụ ở đâu?

Luận nói: Nếu người tạo thiện tạo ác khi chết nếu lìa thức 
A-lê-da thì sẽ không xảy ra trên thân lạnh lần lượt từ trên hay từ 
dưới. Cho nên nếu lìa nhất thiết chủng tử quả báo thức sinh nhiễm 
ô cũng bất thành.

Giải thích: Trong đó nếu tạo thiện hay tạo ác thì sẽ xảy ra thân 
lạnh từ trên hay từ dưới không đồng nhau. Bởi tạo thiện thì đi lên, tạo 
ác thì đi xuống. Cho nên nếu không chấp nhận có thức A-lê-da như 
là kẻ nhiếp trì, làm sao có hiện tượng thân lạnh như vậy? Do thức 
A-lê-da làm kẻ gìn giữ cho nên có sự buông bỏ lần lượt từ trên hoặc 
từ dưới. Tùy chỗ buông bỏ thì thành tử thi và thân trở nên lạnh.
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NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH LUẬN
QUYỂN 3

Phải biết y chỉ thắng tướng thắng ngữ 1 - 3
Chương 14: Thế gian tịnh

Luận nói: Vì sao nói thế gian thanh tịnh bất thành? Như chưa 
lìa bỏ cái dục của cõi Dục, chưa được cái tâm của cõi Sắc, tức đem 
cái thiện tâm của cõi Dục tu hành trừ cái dục của cõi Dục. Cái 
tâm tu hành của cõi Dục này với cái tâm của cõi Sắc không cùng 
sinh cùng diệt nên không huân tập không thành chủng tử. Quá khứ 
không có tâm cõi Sắc, trong vô lượng kiếp bao nhiêu tâm xen cách 
nên chủng tử tĩnh tâm kia không thành tựu. Đã không có cho nên 
thành tựu cái tĩnh tâm cõi Sắc kia là do Nhất thiết chủng tử quả báo 
thức tuần tự truyền đến làm nhân duyên, tu hành thiện tâm là tăng 
thượng duyên. Như thế tất cả địa vị lìa Dục đều có tương trạng như 
vậy. Như vậy thanh tịnh thế gian mà lìa Nhất thiết chủng tử quả báo 
thức cũng bất thành.

 Giải thích: Như thế gian tịnh bất thành, nay sẽ nói rõ. Như 
khi khởi tu hành lìa dâm dục, tu hành thiện tâm cõi Dục không có 
huân tập tâm cõi Sắc vì không đồng sinh đồng diệt, cho nên tâm cõi 
Sắc kia là không chủng tử mà sinh bởi quá khứ tâm cõi Sắc trong vô 
lượng kiếp các thức khác xen cách, đã là quá khứ không có nên bất 
thành, chủng tử tĩnh tâm kia làm nhân duyên, từ tự chủng tử trong 
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thức A-lê-da sinh nên phương tiện thiện tâm kia chẳng phải không 
công lực. Được làm tăng thượng duyên tức là có công lực nhưng 
chẳng phải nhân duyên. Do tăng thượng nên tâm cõi Sắc được sinh. 
Như vậy khi phá dục cõi Sắc cũng vậy.

Chương 15: Xuất thế gian tịnh

Luận nói: Vì sao nói xuất thế gian thanh tịnh bất thành? Như 
Thế Tôn nói: Nghe âm thanh từ người khác và tư duy đúng đắn, do 
2 nhân này được sinh chính kiến. Cái âm thanh và chính tư duy này 
huân tập vào nhĩ thức hay huân tập vào ý thức hay huân tập cả hai 
nhĩ thức và ý thức? Trong pháp kia khi khởi chính tư duy thì nhĩ thức 
không sinh. Ý thức cũng bị các thức khác phan duyên xen cách. Nếu 
khi sinh tâm tương ưng chính tư duy, ý thức kia đã diệt lâu và trở 
thành quá khứ không con có cái năng huân tập sở huân tập của cái 
nghe nữa thì được chủng tử ở đâu? Thời gian sau cái tâm tương ưng 
sinh chính tư duy và cái tương ưng chính tư duy là tâm thế gian với 
cái tương ưng chính kiến là tâm xuất thế gian không có nghĩa cùng 
sinh cùng diệt cho nên không bị kia huân tập. Đã không bị huân tập 
thì không thành chủng tử. Vì vậy sự thanh tịnh xuất thế gian mà lìa 
Nhất thiết chủng tử quả báo thức cũng bất thành, vì trong đó sự nhiếp 
trì chủng tử nghe bất thành.

Giải thích: Nay sẽ làm rõ nghĩa xuất thế gian tịnh bất thành. 
Nói âm thanh từ người khác và chính tư duy nghĩa là chính cùng với 
thanh tư duy, ý thức này bị các thức khác phan duyên làm xen cách 
nghĩa là cùng chính kiến tương ưng tâm xuất thế cách tuyệt, cho nên 
nếu tâm tương ưng chính tư duy sinh nghĩa là cái chính tư duy của 
thời gian sau. Nói kia diệt thành quá khứ đã lâu, nghĩa là ý thức trước 
đã tạ diệt trải vô lượng thời gian, cái văn sở huân và huân tập đều 
không có, làm sao được làm nhân sinh tương ưng chính tư duy? Nói 
trong ý thức kia, nghĩa là trong ý thức thế gian. Văn huân tập là do 
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nghe âm thanh người khác huân tập trong ý thức. Nếu nghĩ như vậy 
thì sự nhiếp trì chủng tử kia bất thành. Nghĩa là sự nhiếp trì chủng tử 
xuất thế tịnh bất thành, cho nên nếu có chủng tử sinh mới có nghĩa.

Luận nói: Lại nữa Nhất thiết chủng tử quả báo thức đã là nhân 
nhiễm pháp, làm sao lại thành chủng tử của tâm xuất thế đối trị lại kia? 
Lại nữa cái tâm xuất thế này xưa chưa từng có, nên không huân tập. Đã 
không huân tập thì do đâu sinh chủng tử? Ông nên trả lời rằng: Thiện 
thanh tịnh pháp giới lưu xuất cái nghe, huân tập làm sinh chủng tử.

Giải thích: Cái quả báo thức này đã là cái thể chướng ngại 
nhân, tức không thành cái thể của nhân đối trị. Lại nữa cái tâm xuất 
thế này ban đầu chưa từng có, nghĩa là từ xưa nay chưa sinh. Không 
huân tập là do xưa nay chưa sinh cái tâm xuất thế kia, huân tập nhất 
định chưa có. Nói “thiện thanh tịnh pháp giới lưu xuất văn huân tập 
làm chủng tử được sinh” là nghe một thứ âm thanh khác cho nên 
nói nghe từ thiện thanh tịnh pháp giới lưu xuất huân tập. Do thiện 
thanh tịnh pháp giới diệt trí chướng phiền não chướng cho nên gọi 
là thiện thanh tịnh pháp giới. Nói “lưu xuất ra” tức là thuyết pháp, 
nghĩa là Tu-đa-la v.v…ở nơi pháp giới này lưu xuất ra Tu-đa-la. 
Nghe được, cho nên nói là “nghe từ pháp giới lưu xuất ra”. Tức là 
cái văn huân tập này, cho nên nói là “cái văn huân tập được lưu xuất 
từ pháp giới”. Lại nữa văn tức là huân tập, cho nên nói là văn huân 
tập. Cái văn huân tập kia trụ trong thức A-lê-da làm nhân sinh khởi 
tâm xuất thế.

Luận nói: Cái văn huân tập này là tự tính của thức A-lê-da hay 
chẳng phải? Nếu là tự tính của thức A-lê-da thì sao được thành chủng 
tử đối trị? Nếu chẳng phải tự tính của thức ấy thì làm sao thấy được 
y chỉ của chủng tử văn huân tập? Cho đến địa vị Phật Bồ-đề cái văn 
huân tập này ở nơi nào trong thân? Nó cùng với quả báo thức đồng 
tướng mà sinh, như nước với sữa nhưng không phải là thức A-lê-da 
để thành chủng tử đối trị lại A-lê-da.
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Giải thích: Nói cái văn huân tập là tự tính hay không phải tự 
tính của thức A-lê-da? Giả sử là như vậy thì có lỗi gì? Nếu là tự tính 
của thức A-lê-da thì sao thức A-lê-da lại tự trở thành chủng tử đối 
trị. Nếu chẳng phải tự tính của thức ấy thì cái văn huân tập này phải 
có chỗ y chỉ khác. Cho đến quả vị Phật Bồ-đề, văn huân tập tức là 
sức huân tập lưu xuất từ thiện thanh tịnh pháp giới, cho nên tùy ở tại 
trong thân, tùy thân nào đồng thể thì sinh, nhưng không phải tự tính 
của nó. Như nước với sữa tuy đồng một thể sinh, nhưng văn huân tập 
này chẳng phải thức A-lê-da, bởi vì nó đối trị thức A-lê-da.

Luận nói: Trong đây y hạ huân tập thành trung huân tập, y trung 
huân tập thành thượng huân tập, do văn tư tu huân tập nhiều lần.

Giải thích: Nói hạ trung thượng trong đây là vì văn tuệ, tư tuệ, 
tu tuệ mỗi mỗi đều có 3 bậc. Lại có nghĩa khác là văn tuệ là hạ, tư tuệ 
là trung, tu tuệ là thượng. Nói văn tư tu huân tập nhiều lần là nơi văn 
v.v…tăng thượng tu hành, lấy hạ phẩm làm nhân được trung phẩm, 
trung phẩm làm nhân được thượng phẩm.

Luận nói: Chủng tử văn huân tập kia tùy hạ trung thượng đều 
là chủng tử của pháp thân. Vì là đối trị thức A-lê-da nên không thâu 
nhiếp trong thức A-lê-da. Vì được lưu xuất từ xuất thế thanh tịnh 
pháp giới, nên tuy ở thế gian mà là chủng tử của tâm xuất thế. Khi cái 
thể của tâm xuất thế chưa sinh, nhưng có khả năng hiện khởi đối trị 
phiền não, đối trị ác thú, đối trị tất cả ác nghiệp phá hoại, có thể tùy 
thuận được thân cận chư Phật Bồ-tát nên tuy là sở đắc của Bồ-tát mới 
tu hành ở thế gian đều nhiếp thuộc pháp thân, còn sở đắc của Thanh 
Văn Duyên Giác thì nhiếp thuộc giải thoát thân.

Giải thích: Đối trị hiện khởi phiền não, nghĩa là dục v.v… xuất 
sinh, vì nhân trừ diệt, nên do trừ diệt phiền não nên đối trị ác thú phải 
thụ hậu báo ác nghiệp đạo làm nhân phá hoại kia. Nói vắn tắt là quá 
khứ vị lai hiện tại đối trị tất cả ác nghiệp nên vào đời vị lai tự thân 
được thân cận thiện hữu . Nói mới tu hành nghĩa là nhiếp thuộc phàm 
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phu pháp thân là thể của chủng tử pháp thân, nhiếp thuộc giải thoát 
thân là thể của nhân giải thoát của các Thanh Văn. Bởi vì sao? Vì 
Thanh Văn chỉ được giải thoát thân, không được pháp thân.

Luận nói: Đây không phải thức A-lê-da, mà nhiếp thuộc pháp 
thân và giải thoát thân. Tùy theo hạ trung thượng mà tuần tự tăng 
dần. Cũng như vậy y chỉ của quả báo thức giảm dần, tức là chuyển 
y chỉ. Tất cả chuyển hết rồi thì chủng tử của Nhất thiết chủng tử quả 
báo thức này đều không, tức tất cả đều diệt. Lại nữa cái chẳng phải 
thức A-lê-da với thức A-lê-da sinh đồng chỗ như nước với sữa. Thế 
nào là tất cả đều diệt? Như con ngỗng uống sữa trong nước. Lại như 
thế gian lìa dục thì huân tập của bất tĩnh địa diệt, huân tập tĩnh địa 
tăng, tức chuyển y chỉ.

Giải thích: Như thức A-lê-da voái cái chẳng phải thức A-lê-da 
đồng sinh một chỗ, nhưng thức A-lê-da hết, thức chẳng phải A-lê-da 
còn, như con ngỗng uống sữa trong nước, sữa hết nhưng nước còn. 
Lại như thế gian lìa dục, ở trong một thức A-lê-da huân tập phiền 
não bất tĩnh địa diệt, huân tập thiện pháp tĩnh địa đầy đủ, y chỉ được 
chuyển. Huân tập xuất thế cũng vậy.

Chương 16: Thuận đạo lý

Luận nói: Như nói nhập Diệt tận định thức không lìa thân. Đây 
là nói quả báo thức không lìa thân. Bởi Diệt tận định không bị thức 
này đối trị nên sinh. Cũng không phải khi xuất định thức này sinh 
trở lại. Quả báo thức này đoạn dứt rồi không kết sinh khác thì không 
sinh trở lại.

Giải thích: Nói Diệt tận định thức không lìa thân, đây là thành 
tựu có thức A-lê-da. Do Thế Tôn nói thức không lìa thân là nếu lìa 
quả báo thức thì không thành các thức khác. Bởi vì sao? Vì Diệt tận 
định đối trị sinh khởi thức, nên sinh thấy định này vắng lặng. Nếu lại 
chấp bảo rằng khi xuất định thức sinh trở lại, do ý này nên gọi là thức 
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không lìa thân. Nghĩa này không đúng. Bởi vì sao? Vì khi xuất định 
rồi thức không sinh trở lại. Sự tiếp nối của quả báo thức đã đứt. Nếu 
khi lìa thì thác sinh mà không sinh trở lại.

Luận nói: Nếu người chấp vì có ý thức nên nói Diệt tận định 
có tâm thì cái tâm người ấy chấp là bất thành. Vì nghĩa không thành 
nghĩa của định, vì không thể có tướng của phan duyên, vì tương ưng 
với thiện căn là lỗi, vì không tương ưng với bất thiện và vô ký, vì 
tưởng và thụ cùng hiện hành là lỗi tức là có xúc, vì trong Tam-ma-đề 
có năng lực này, vì chỉ diệt tưởng là lỗi, vì tư duy tức cùng với tín 
v.v… các hiện căn đều khởi là lỗi, vì năng y không thể lìa sở y, vì có 
thứ dụ, vì không phải tất cả hành giả cũng không có.

Giải thích: Nếu có người chấp vì có ý thức nên nói Diệt tận định 
có tâm thì cái tâm người ấy chấp là bất thành. Vì nghĩa không thành 
nghĩa của định. Nếu muốn lìa bỏ như trước đã nói tự tướng của thức 
A-lê-da, ở trong sinh khởi thức tùy theo một thức trong Diệt tận định 
có cái tâm này thì nghĩa này không thành. Bởi vì sao? Vì nghĩa của 
định không thành. Chưa từng thấy tâm lìa tâm pháp, như bao nhiêu 
tâm pháp chưa từng lìa tâm. Nếu tưởng thụ không diệt, không được 
gọi là diệt. Vậy thì định này không thành định. Nếu như còn có thức 
A-lê-da thì không có lỗi này, vì trụ trong vắng lặng. Các tâm tâm 
pháp đối trị oán kia nên diệt định sinh. Vì thức A-lê-da không phân 
minh, không đối trị thức này nên sinh. Vì vậy định này không được 
có các tâm. Bởi vì sao? Vì tướng phan duyên là không thể được. Tâm 
và tâm pháp nếu tương tục không đứt ắt có tướng sở duyên. Diệt định 
nếu có tâm cũng phải không lìa tướng sở duyên. Cả hai trường hợp 
này đều không thể được, cho nên định này không có các tâm. Nếu lập 
có thức A-lê-da thì không có lỗi này. Thức này do nhiếp trì thân mà 
được tên. Lại nữa nếu trong Diệt định có các thức sinh, các thức ắt có 
các phần thiện v.v… nghĩa là thiện, bất thiện, vô ký. Tâm này không 
được là thiện. Nếu thiện thì phải tương ưng với thiện căn, như vậy 
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là mâu thuẫn. Cũng chẳng phải tự tính của thức là thiện vì lìa thiện 
căn tương ưng không được nghĩa là thiện. Cho nên nếu định tâm là 
thiện thì không chấp nhận nghĩa cùng các thiện căn như không tham 
v.v…tương ưng. Đây không thể chấp nhận tức không khác với thiện 
tâm mọi nơi khác, nên cũng không được là bất thiện và vô ký. Không 
tương ưng với bất thiện và vô ký nên khi lìa dục ở cõi Dục, tất cả 
bất thiện căn đã diệt không thành bất thiện, cũng chẳng phải vô ký vì 
định này là thiện. Cũng không thể cho tâm này là thiện vì cùng tưởng 
thụ cộng hành là lỗi. Nếu lìa thiện căn không được là thiện. Chỉ có 
thiện mới tương ưng với thiện căn. Nếu tương ưng với thiện căn ắt 
cùng với tưởng thụ tương ưng vì không có nhân nào khác. Sở trị hiện 
hành lại có năng trị, nghĩa này bất thành. Như dục v.v. hiện hành 
không thể có bất tịnh quán. Lại nữa trong định nếu lìa thức A-lê-da 
mà có các tâm khác thì có xúc sinh lỗi. Nay sẽ lấy việc trụ các định 
khác làm thí dụ. Chỉ có các thiện căn khi tương ưng định tâm sinh 
thì chắc chắn cùng với xúc. Nghĩa là nhân định sinh, dựa làm tướng. 
Nếu xúc lạc thụ, nếu xúc bất khổ bất lạc thụ, lấy xúc này làm duyên 
nên có sinh lạc thụ và bất khổ bất lạc thụ. Bởi vì sao? Vì xúc này có 
năng lực ở trong định cho nên thấy xúc này sinh trong các định khác, 
hai thụ có năng lực nên trong Diệt định cũng phải như vậy, vì không 
có nhân nào khác chướng ngại. Nếu vậy xúc duyên thụ thì nghĩa này 
không thành. Bởi vì sao? Vì chỉ diệt tưởng là lỗi, cho nên nếu nói có 
xúc duyên thụ, tu hành định này chỉ là diệt tưởng, đây là điều không 
thể chấp nhận, vì nói thụ tưởng đều diệt. Lại nữa không nên có xúc. 
Trong các thức khác nếu có xúc thì có tư duy tương ưng cộng hữu, tín 
v.v…các thiện căn cùng sinh là lỗi. Kinh nói: Nếu có thức cùng xúc 
tương ưng sinh thì có tư duy cùng sinh, vì vậy cho nên ở trong định 
thành nghĩa có tư duy hiện hành. Nếu có tư duy hiện hành tức là khởi 
tác thiện tâm. Dây chắc chắn phải cùng tín v.v…các thiện căn cùng 
sinh. Nghĩa này không thể chấp nhận. Nếu muốn lìa các lỗi như trước 
đã nói và lỗi mâu thuẫn với A-hàm nên nói nhổ bỏ tâm pháp, không 
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có tâm pháp, chỉ có tâm là đúng. Đây cũng không thành. Bởi vì sao? 
Vì từ sở y trừ bỏ năng y là không thể được. Tâm là sở y, tâm pháp 
là năng y. Tâm và tâm pháp năng y sở y này, từ sinh tử vô thủy đến 
nay hằng nương vào nhau chưa hề tách rời. Do sự dắt dẫn nhau như 
thế nên chắc chắn phải tương ưng cùng các thiện căn vô tham v.v… 
Nếu ông nói định và định phương tiện đều mâu thuẫn với chúng nên 
vô tham v.v… không sinh chỉ sinh thiện. Điều đó chưa hề thấy ở 
đâu nói đến. Bởi vì sao? Nếu pháp tương ưng sinh chắc chắn có quả 
tương ưng lưu xuất sinh ra. Cho nên nghĩa đó không thành. Lại nữa 
còn có bất thành nữa là như Thế Tôn nói: Thanh hành diệt cho đến 
ngôn ý hành diệt . Trong đó thân hành là hơi thở ra vào, ngữ ngôn 
hành là giác quán, ý hành là tư duy và tưởng. Như giác quán diệt thì 
ngôn ngữ không được sinh. Cũng như vậy ý hành diệt thì ý không 
được sinh. Nếu ông nói như thân hành diệt trụ ở trong định thì thân 
không được diệt. Cũng như vậy ý hành tuy diệt, ý vẫn tồn tại. Nghĩa 
này không đúng. Bởi vì sao? Vì có nhân duyên, lại có thân hành khác 
là nhân của thân được trụ. Như Thế Tôn nói: Do ăn uống mạng căn 
và thức cho nên tuy không có hơi thở ra vào thân cũng trụ được. Ý 
thì không như vậy, lại vì không có các ý hành khác duy trì, cho nên 
ở trong định kia không thể lấy ý thức làm chỗ trụ của tâm. Như Thế 
Tôn nói: Thức không lìa thân. Đây là nói quả báo thức. Bởi vì sao? 
Vì có chủng tử. Cho nên sau khi xuất định, sinh khởi thức từ đó mà 
sinh. Năng y sở y này mọi lúc đều sinh như thế, dù thêm dụng công 
cũng khôngn thể khiến tách rời nhau. Bởi vì sao? Vì có thí dụ. Điều 
này như trong thế gian từ khi sinh đến chết không tách rời nhau, mọi 
lúc cùng sinh, không thể nào đánh bạt năng y ra khỏi sở y. Ví như 
tứ đại và cái do tứ đại tạo ra. Tâm pháp cũng vậy, không có đạo lý 
nào khiến chúng tách rời nhau chỉ để riêng một tâm tồn tại. Nếu nói 
từ sở y nhổ bỏ năng y là không thể được. Chỉ dùng tưởng thụ là lỗi 
cho nên chỉ 2 pháp này không hiện hành chứ không phải pháp nào 
khác. Đây cũng không thành. Bởi vì sao? Chẳng phải hiện hành tất 
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cả mọi nơi, trong đây không có, cho nên kinh nói: Trong Diệt tận 
định thức không rời thân, điều này tức thành tựu nghĩa có thức A-lê-
da. Vì vậy Thế Tôn nói thức không rời thân. Nếu lìa quả báo thức 
thì không thành các thức khác. Bởi vì sao? Vì Diệt tận định đối trị 
sự sinh khởi của sinh khởi thức do đó mà vắng lặng. Nếu có người 
chấp từ định khởi rồi, thức trở lại từ thân sinh cho nên nói là không 
rời. Nói vậy cũng không thành. Bởi vì khi xuất định không có nghĩa 
thức sinh trở lại. Bởi vì báo thức kia nếu đoạn đứt sự liên tục lìa kết 
sinh thân sau, không có nghĩa sinh trở lại. Nếu chấp cho rằng lìa thức 
A-lê-da dùng ý thức nên nói trong Diệt tận định có tâm thì tâm kia 
không được là thiện, bất thiện, vô ký, đều là bất thành. Cho nên do 
định này là thiện nên không thể là bất thiện, cũng không được là oai 
nghi biến hóa khéo léo ra vô ký v.v… Nếu nói là quả báo vô ký tức 
là thức A-lê-da, vì là vô ký thứ 5. Nếu nói tâm này là thiện thì phải 
tương ưng với các thiện căn vô tham v.v… Lại nữa khi tâm này tồn 
tại, nhiễm ô ý đã diệt, chỉ trụ trong thiện, thiện tâm này tức có chỗ y 
chỉ và có sở duyên, ba việc hòa hợp làm sao không sinh xúc? Đã sinh 
xúc làm sao không sinh thụ v.v… Nếu vậy thì nghĩa Diệt tận định 
không thành vì trong đó tâm và tâm pháp không diệt. Nếu ông chấp 
nói rằng sức mạnh của thiện tâm dẫn sinh định này, đó là do sức thiện 
tâm phương tiện. Định này tuy thiện nhưng không cùng các thiện căn 
vo tham v.v… tương ưng. Nếu có năng lực hòa hợp, được gọi là hòa 
hợp. Cho nên định này tuy thiện nhưng không có năng lực đối với 3 
sự hòa hợp. Đây không như vậy, như quả lưu xuất sinh do phương 
tiện tâm kia là thiện nên định này tương ưng với thiện căn.

Luận nói: Nếu lại chấp sắc tâm tuần tự sinh làm chủng tử các 
pháp, đây là phá cái lập luận như trước cũng bất thành. Ở cõi Vô 
sắc và trời Vô tưởng thoái đọa, từ Diệt tận định xuất định, nghĩa này 
không thành, tâm sau cùng của A-la-hán cũng không thành, chỉ trừ 
nghĩa duyên tuần tự là thành mà thôi. Như vậy nếu lìa Nhất thiết 
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chủng tử quả báo thức thì nhiễm ô hay thanh tịnh đều bất thành. Vì 
vậy như trước đã nói thành tựu tướng thức A-lê-da là có.

Giải thích: Nếu chấp cho rằng sắc tâm tương tục sinh ra các 
pháp, sát-na trước được coi là chủng tử làm nhân cho sát-na sau. Thức 
của sát-na ban đầu sinh thức của sát-na sau cũng vậy. Nếu từ cõi Vô 
sắc thoái, sắc kia đoạn dứt đã lâu làm sao được là chủng tử sinh lại 
nơi sắc? Nếu từ trời Vô tưởng thoái, và từ Diệt tận định xuất định, tâm 
này diệt đã lâu làm sao được coi là nhân cho tâm sau sinh? Nếu như 
vậy thì A-la-hán không có được vô dư Niết-bàn, vì nhân của sắc tâm 
không bao giờ hết. Cái sắc của sát-na trước nơi sắc của sát-na sau, cái 
thức của sát-na trước ở nơi thức của sát-na sau. Phải biết chỉ được là 
duyên tuần tự, không được là nhân duyên. Vì vậy cho nên việc thành 
tựu thức A-lê-da là có. Nếu trụ trong sinh khởi thức thì nghĩa chuyển 
y không thành. Nghĩa này nay sẽ dùng 3 bài kệ hiển thị như sau.

Luận nói: Ở đây có kệ như sau:

Trong thiện tâm Bồ-tát,
Thì lìa xa 5 thức.
Lại không có thức khác,
Chuyển y thành tâm nào.
Đối trị là chuyển y,
Chưa diệt nên bất thành.
Quả nhân không sai biệt,
Với diệt thành sai lầm.
Không chủng tử, không thể,
Cho đây là chuyển y,
Kia vì không có hai,
Nên chuyển y bất thành.

Giải thích: Nói “Trong thiện tâm Bồ-tát” nghĩa là trong ý thức 
thiện, tức tương ưng đối trị xuất thế. “Thì lìa xa 5 thức “ nghĩa là lìa 
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nhãn v.v… 5 thức. Nói “không có thức khác” nghĩa là lìa nhiễm ô ý 
thức và hữu lưu thiện thức. Vì lìa hữu lưu thiện thức nên nói là thiện 
tâm. “Lại nói không thức khác chuyển y thành tâm nào” nghĩa là 
trong thức A-lê-da, tất cả chủng tử nhiễm ô không có chủng tử nào 
làm như thế. Nếu nói đối trị sinh là chuyển y thì đối trị là chuyển y. 
Vì không diệt thì không thành cho nên phiền não diệt gọi là chuyển 
y. Chẳng phải đối trị tức là diệt. Bởi vì sao? Vì đối trị chỉ là nhân của 
diệt. Nếu vậy thì quả nhân không sai biệt. Kia diệt tức có sai lầm. 
Quả gọi là diệt, là Niết-bàn. Nhân gọi là đối trị, là đạo. Đối trị kia với 
diệt thì thành một thể. Lại khi đối trị sinh tức là Niết-bàn cho nên nếu 
ông lấy vô chủng tử, vô thể, cho đó là chuyển y thì trong sinh khởi 
thức không chủng tử và không thể, như thế là chuyển y. Kia không có 
hai cái không, nên chuyển y bất thành. Khi trụ trong Xuất thế định, 
các sinh khởi thức đều không có, cho nên không có vô chủng tử và 
không có vô thể, vì vậy không thành nghĩa chuyển y. Nếu có thức 
A-lê-da, các sinh khởi thức tuy không có, các chủng tử kia trụ trong 
thức A-lê-da tức có thể làm vô chủng tử và vô thể. Do chuyển y bất 
thành nên biết là có thức A-lê-da.

Chương 17: Sai biệt

Luận nói: Lại nữa sự sai biệt của thức A-lê-da này là thế nào? 
Nói đại lược có 3 hoặc có 4 thứ sai biệt. Trong đây 3 thứ là do 3 thứ 
sai biệt về huân tập: 1.Danh ngôn huân tập sai biệt, 2.Ngã kiến huân 
tập sai biệt, 3.Hữu phần huân tập sai biệt. Bốn thứ là: 1.Dẫn sinh 
sai biệt, 2.Quả báo sai biệt, 3.Duyên tướng sai biệt, 4.Tướng mạo 
sai biệt. Trong đây dẫn sinh sai biệt nghĩa là tân sinh huân tập. Nếu 
không có cái hành duyên thức này thì thủ duyên hữu không thành. 
Quả báo sai biệt là vì hành và hữu là duyên với các thú thành thục. 
Nếu không có đây thì không có chủng tử. Hậu hữu các pháp sinh 
không thành. Duyên tướng sai biệt là ý sở thủ ngã tướng. Nếu không 
có đây thì ngã thủ ý niệm sở duyên không thành.
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Giải thích: Như vậy là đã thành lập xong thức A-lê-da. Nay sẽ 
hiển thị các phẩm loại sai biệt của thức này. Ở đây trong 3 thứ huân 
tập sai biệt, danh ngôn huân tập là như nhãn danh huân tập trong quả 
báo thức là sinh nhân của nhãn kia. Sau khi quả báo nhãn căn sinh, 
do danh ngôn nhãn này nói là nhân nên sinh. Nhĩ v.v… tất cả danh 
ngôn sai biệt của các căn cũng vậy. Ngã kiến huân tập sai biệt nghĩa 
là do sức thân kiến trong nhiễm ô ý, lấy thức A-lê-da làm ngã, huân 
tập sinh rồi thì có sự phân biệt đây là ta kia là khác. Hữu phần huân 
tập nghĩa là do sức hành nghiệp thiện, bất thiện, bất động cho nên có 
thụ sinh khác nhau trong các thú. Nghĩa này sau ở phần nói về tướng 
sẽ nói rộng. Dẫn sinh sai biệt nghĩa là thu giữ các chủng loại sai biệt. 
Tân sinh huân tập nghĩa là khi mới khởi huân tập nếu không có thức 
A-lê-da này dẫn sinh sai biệt thì cái thức huân tập các hành sinh diệt, 
do thủ nhiếp trì nên sinh có hiện khởi. Cái hữu này không thành, năng 
hữu hậu sinh nên gọi đây là hữu. Cái hữu này tức là thiện, bất thiện do 
thủ huân tập nhiều lần. Quả báo hữu sai biệt nghĩa là do nhiếp tụ hành 
hữu làm duyên, thành thục trong các thú. Nếu không có dẫn nhiếp 
phần của thức A-lê-da này thì không có nhân, về sau trong hữu các 
pháp như nhãn v.v… các sắc căn sinh khởi bất thành. Đây tức là báo 
quả. Duyên tướng sai biệt tức là phần thức A-lê-da cùng với kia y chỉ 
nhiễm ô ý ngã kiến làm duyên tướng ngã thủ. Nếu không có duyên 
tướng này, thức A-lê-da cùng với ý của nhiễm ô ý dều lấy thân kiến 
làm nhân, ngã chấp này duyên cảnh bất thành. Đây tức là quả lưu xuất.

Luận nói: Trong đây, tướng mạo sai biệt nghĩa là thức này có 
tướng chung có tướng không chung, có tướng chủng tử không thụ 
sinh, có tướng chủng tử thụ sinh. Tướng chung là chủng tử khí thế 
giới. Tướng không chung là các chủng tử nội nhập riêng biệt. Tướng 
chung này là chủng tử không thụ sinh. Nếu khi khởi đối trị thì tướng 
không chung chướng ngại diệt, cho nên tướng chung do tha phân biệt 
duy trì. Người tu quán trong đó thấy thanh tịnh. Trong tất cả các vật 
thấy lạc dục , thành tựu. Ở đây có kệ như sau:
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Khó diệt và khó biết,
Đó là cộng tướng kết.
Người tu quán tâm khác,
Ở ngoài các đại tướng.
Người thanh tịnh không diệt,
Ở trong thấy thanh tịnh.
Chư Phật thấy thanh tịnh,
Thành cõi Phật nghiêm tịnh.

Lại có các kệ khác như sau:

Tùy các thứ dục lạc,
Các chỗ thấy thành tựu.
Người tu thấy một vật,
Tùy các thứ dục lạc.
Các chỗ thấy thành tựu,
Sở thủ chỉ có thức.

Tướng không chung này là có chủng tử thụ sinh. Những thứ 
này nếu không có khí thế giới và chúng sinh thế giới chuyển sinh thì 
sai biệt bất thành.

Giải thích: Tướng mạo sai biệt có nhiều thứ. Nói “Trong 
đây” là trong tướng chung và không chung, tướng chủng tử có thụ 
sinh, tướng chủng tử không thụ sinh. Thức A-lê-da này là cái thể 
của nhân cái khí thế giới chung cùng của tất cả chúng sinh, tức là 
chủng tử không thụ sinh. Thức A-lê-da của tướng không chung là 
cái thể của nhân các nhập như sắc v.v…của mỗi mỗi tự thân, tức 
là chủng tử có thụ sinh. Nếu lìa các tướng loại như thế của thức 
A-lê-da thì cái nhân thụ dụng chung cùng của tất cả chúng sinh, 
tức khia thế giới bất thành. Cũng vậy nếu lìa cái đệ nhị A-lê-da 
thức thì chúng sinh thế giới bất thành, tức như cây khô không có 
tri giác.
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Luận nói: Lại có tướng thô ác và tướng khinh an. Tướng thô ác 
là chủng tử phiền não và tiểu phiền não. Tướng khinh an là chủng tử 
hữu lưu thiện pháp. Nếu không có đây trong quả báo thân thì không 
thành sự sai biệt có kham năng hay không kham năng.

Giải thích: Tướng thô ác là thân không kham năng. Tướng 
khinh an là thân có kham năng.

Luận nói: Lại có tướng thụ dụng và tướng không thụ dụng. 
Tướng thụ dụng là chủng tử thiện bất thiện quả báo đã chín muồi. 
Tướng không thụ dụng là chủng tử huân tập của ngôn thuyết, là 
chủng tử sinh khởi hý luận từ vô thủy, nếu không có đây hằng tạo các 
nghiệp thiện ác, thì nghĩa được quả thụ dụng không thành. Và những 
ngôn thuyết mới huân tập sinh ra cũng không thành.

Giải thích: Tướng thụ dụng nếu lìa thức A-lê-da này, các nghiệp 
thiện ác thường huân tập đều không thành. Tướng không thụ dụng 
là chủng tử ngôn thuyết huân tập, như nói chủng tử các ngôn thuyết 
sai biệt huân tập sinh khởi hý luận từ vô thủy. Nghĩa là nhân thường 
lưu bố từ vô thủy đến nay. Nếu không có tướng không thụ dụng đây, 
thức A-lê-da không có sinh khởi ngôn thuyết huân tập cũ mới gì cả. 
Bởi vì sao? Trong thế gian không có ngôn thuyết hiện tại nào lìa gốc 
mà có được.

Luận nói: Lại có tướng tương tự, nghĩa là như ảo hóa, sóng 
nắng, chiêm bao, đau mắt v.v…Nếu không có những tướng tương tự 
này của thức A-lê-da thì do chủng tử hư vọng phân biệt thành tướng 
điên đảo, nghĩa này sẽ không thành.

Giải thích: Tướng tương tự là như các sự ảo hóa làm nhân nên 
vọng thấy các hiện tượng. Như vậy các tướng tương tự của A-lê-da 
là chủng tử hư vọng phân biệt nên có tướng điên đảo. Nếu không có 
thức A-lê-da đây thì các tướng điên đảo kia không thành.
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Luận nói: Lại có tướng đủ và tướng không đủ. Người có đầy 
đủ các tướng trói buộc gọi là đủ tướng thế gian. Người lìa dục là 
tướng tổn giảm. Hữu học Thanh Văn và các Bồ-tát là nhổ bỏ tướng 
một phần. A-la-hán, Bích-chi-phật là nhổ bỏ hết phiền não chướng 
và Như Lai là ứng hợp với nhổ bỏ hết phiền não chướng và tri 
chướng. Nếu không có thức A-lê-da đây thì sự tuần tự diệt phiền 
não không thành.

Vì nhân duyên gì quả báo thiện ác chỉ là vô chướng vô ký? Vì 
quả báo này là vô chướng vô ký nên không trái chống với thiện ác. 
Nếu trái chống với thiên ác thì khi quả báo là thiện hay ác rồi không 
có đạo lý nào diệt được phiền não. Cho nên quả báo thức chỉ là vô 
chướng vô ký.

Giải thích: Vô chướng vô ký nghĩa là vô chướng là vô nhiễm, 
do vô nhiễm vô ký nên gọi là vô chướng vô ký. Chẳng phải như sinh 
cõi Sắc lấy phiền não bất thiện làm vô ký. Quả báo này nếu là thiện 
hay bất thiện thì không diệt được phiền não. Bởi vì sao? Vì nếu là 
thiện thì sẽ sinh thiện, nếu là bất thiện sẽ sinh bất thiện. Như vậy có 
nghĩa là sinh tử không bao giờ hết. Sinh tử tức là phiền não và hữu 
lưu thiện v.v… Đến đây là đã giải thích xong về nghĩa của y chỉ.
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NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH LUẬN
QUYỂN 4

Phải biết thắng tướng thắng ngữ 2 - 1
Chương 1: Tướng

Luận nói: Đã nói về y chỉ rồi. Vậy thấy tướng như thế nào? Đây 
lược nói có 3 thứ là tướng y tha, tướng phân biệt và tướng thành tựu. 
Trong đây cái gì là tướng y tha? Thức A-lê-da là chủng tử hư vọng 
phân biệt nhiếp thu các thức. 

Các thức là những gì? Là thân thức, thân giả thức, thụ giả thức, 
ứng thụ thức, chính thụ thức, thế thức, số thức, xứ thức, ngôn thuyết 
thức, tự tha sai biệt thức, thiện ác hai đường sinh tử thức. Trong đây 
thân thức, thân giả thức, thụ giả thức, ứng thụ thức, chính thụ thức, 
thế thức, số thức, xứ thức, ngôn thuyết thức, các thức này từ chủng tử 
ngôn thuyết huân tập sinh. Tự tha sai biệt thức từ chủng tử ngã kiến 
huân tập sinh. Thiện ác hai đường sinh tử thức từ chủng tử hữu phần 
huân tập sinh. Các thức này thâu nhiếp tất cả giới thú và phiền não 
v.v…dựa vào tha tướng hư vọng phân biệt nên được hiển hiện. Các 
thức này thâu nhiếp mọi hư vọng phân biệt, chỉ là thức lượng, không 
có, không thật, hiển hiện do nương tựa. Đó là tướng y tha.

Giải thích: Nay giải thích về tướng y tha. Nói sơ lược tức là 
nói tóm tắt. Nói “thâu nhiếp các hư vọng phân biệt” vì hư vọng phân 
biệt là thể tính. Trong đây thân thức là nhãn v.v… 5 giới. Thân giả 
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thức là nhiễm ô ý. Thụ giả thức là ý giới. Ứng thụ thức là sắc v.v… 6 
ngoại giới. Chính thụ thức là 6 thức giới. Thế thức là sinh tử tiếp nối 
không đứt. Số thức là tính toán. Xứ thức là khí thế giới ngôn thuyết. 
Nói thức, nghĩa là thấy, nghe, hay, biết 4 thứ ngôn thuyết. Chín thức 
này đều có y chỉ, thấy nghe v.v…các danh ngôn huân tập sai biệt làm 
nhân. Tự tha sai biệt thức là y chỉ vào sai biệt của thân, lấy ngã kiến 
huân tập làm nhân. Thiện ác hai đường sinh tử thức là vô lượng nẻo 
đường sinh tử, từ chủng tử hữu phần huân tập sinh. Các thức này là 
nói tiếp các thức đã nói trước. Thâu nhiếp phiền não tất cả giới thú 
nghĩa là các phiền não trong tam giới ngũ thú. Thâu nhiếp là thể tính 
của thức kia. Nói “tướng y tha” nghĩa là dựa vào cái khác làm thể. 
Trong đây hư vọng phân biệt thâu nhiếp là thể tính của kia. Nói “ 
không có, không thật do y chỉ hiển hiện” là nhân hiển hiện cái không 
có, không thật. Trong đây không có là vì không thật thể. Như ngã, 
trần là không thật. Trong cái không có mà chấp lấy, ví như ngã, tức là 
không có mà có tướng ngã hiển hiện. Sự y chỉ đây gọi là hiển hiện y 
chỉ. Nói y chỉ là nhân nơi nghĩa, cho nên tức là tướng y tha.

Luận nói: Trong đây cái gì là tướng phân biệt? Là cái nghĩa 
hiển hiện trong cái chỉ có thức lượng mà không có nghĩa.

Giải thích: Trong tướng phân biệt nói không có nghĩa, tức là 
ví như không có thật ngã. Đây chỉ có thức lượng nghĩa là trong cái 
không có nghĩa, mà hiển hiện ra. Ví như ngã, chỉ là một cái gì tương 
tự hiển hiện mà thôi. Nghĩa hiển hiện là tướng sở thủ hiển hiện. Ví 
như vô ngã mà tướng ngã hiển hiện.

Luận nói: Trong đây cái gì là tướng thành tựu? Tức trong tướng 
y tha, nghĩa tướng của nó rốt ráo là không có.

Giải thích: Tướng thành tựu là đây không có, không có thật 
nghĩa. Trong nhân hiển hiện, nó không hiển hiện thật nghĩa vì nó 
không có. Như ngã tướng, tương tự như thật mà không có, nhưng vô 
ngã là có.
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Luận nói: Trong đây, thân thức, thân giả thức, thụ giả thức, phải 
biết là nhãn v.v… 6 nội giới. Ứng thụ thức, phải biết là sắc v.v…6 
ngoại giới. Chính thụ thức là nhãn v.v… 6 thức giới. Còn các thức 
khác là sai biệt của các thức này. Phải biết những thức này chỉ là duy 
lượng, vì không có nghĩa. Trong đây lấy gì làm ví dụ? Lấy thí dụ 
chiêm bao v.v…để hiển thị. Ví như trong chiêm bao, lìa nghĩa chỉ 
còn có thức. các thứ sắc thanh hương vị xúc nhà cửa núi non v.v…
nghĩa tương tự như tướng hiển hiện nhưng trong đó không có thật 
nghĩa. Do thí dụ đó nên biết rằng tất cả mọi nơi duy chỉ có thức, lấy 
thức làm đầu. Lại có những thí dụ khác như ảo hóa, con nai khát 
nước, đau mắt v.v…Phải biết cũng như chiêm bao, khi thức dậy, mọi 
thứ chỉ có thức. 

Nói như chiêm bao tất cả chỉ có thức, vậy vì sao khi thức dậy 
không chuyển được như thế? Người có trí giác chân thật cũng chuyển 
như vậy. Như chính khi chiêm bao sự hiểu biết này không sinh. Khi 
tỉnh dậy trí biết này mới sinh. Cũng như vậy, chưa được trí giác chân 
thật thì trí này không sinh. Nếu được trí giác chân thật thì trí này liền 
sinh. Nếu chưa có trí giác chân thật làm sao đối với duy thức có thể 
khởi so sánh biết được? Do A-hàm và đạo lý mà biết được. A-hàm 
như là trong Kinh Thập Địa Thế Tôn nói 3 cõi chỉ có tâm. Lại nữa 
trong Kinh Giải Tiết, Thế Tôn nói như sau:

Bấy giờ Bồ-tát Di-lặc hỏi Thế Tôn rằng: Những cảnh tượng 
được thấy trong Tam-muội với tâm trong định có thể nói là khác 
nhau hay không khác nhau? Thế Tôn bảo Di-lặc là không khác. 

Bởi vì sao? Định tâm duyên, duy thức hiển. Ta nói là thức. 

Thế Tôn ! Nếu cảnh tượng trong Tam-muội không khác tâm 
trong định thì làm sao tâm ấy lại chấp thủ tâm ấy?

Di-lặc ! Không có một pháp nào là năng thủ pháp khác, nhưng 
tâm kia sinh như vậy tức cũng hiển hiện như vậy. Ví như nhân cái 
mặt của mình mà trông thấy ảnh rồi nói ta thấy ảnh. Tức là cái ảnh 
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trông thấy đó khác với cái mặt của mình. Tâm kia sinh khởi cũng như 
vậy. Tức ở nơi ngay tâm kia nói là có vật khác có thể thấy. Do A-hàm 
và đạo lý này mà được thấy rõ.

Giải thích: Nói “đây chỉ có thức” là như Kinh Thập Địa và Kinh 
Giải Tiết đã nói. Phan duyên này do duy thức hiển hiện nên ta nói 
duy thức là do phan duyên duy thức hiển hiện. Đây là có nghĩa gì? 
Là để hiển thị duy thức thức tách rời nghĩa. Do đó thức thâu nhiếp. 
Phật nói: Ta nói là thức hiển hiện, cảnhngiới Tam-muội kia là thức. 
Nhưng sinh khởi như vậy là do tướng loại kia sinh. Nói “ở trong lấy 
làm nghĩa riêng”, “ở trong” tức là ở trong cảnhn giới Tam-muội. Nói 
“lấy làm nghĩa riêng” là ảnh tượng của thức kia gọi là vật riêng khác 
bị chấp thủ là thể.

Luận nói: Như vậy trong trường hợp tĩnh tâm, nếu thấy ảnh 
tượng màu xanh, tức thấy tự tâm, không có nghĩa riêng có vật màu 
xanh. Do đạo lý này, Bồ-tát trong tất cả thức, phải so sánh mà biết 
rằng đó chỉ là thức lượng. Lại nữa cái xanh thấy đó không phải do 
thức nhớ ra, vì cảnh giới thấy đây đang hiện hữu trước mắt. Cho nên 
cái thức nghĩ nhớ những gì đã nghe và suy nghĩ cũng chỉ là phan 
duyên cảnh của quá khứ nên cũng là duy thức. Do sự so sánh suy 
lường này, tuy chưa được gọi là trí giác chân như nhưng cũng có thể 
so sánh mà biết được lý duy thức.

Giải thích: Cảnh giới Tam-muội này, những ảnh tượng màu 
xanh v.v… cũng không phải thức nghĩ nhớ. Bởi vì sao? Vì không 
phải như trước đã thấy, mà ngay ở nơi đó nghĩ biết như vậy vì nó hiện 
tiền. Thức nghĩ nhớ thì mù mờ, còn đây thì hiện tiền thấy một cách rõ 
ràng. Nếu nói nghe và suy nghĩ huân tập nhiều lần thì tuy nó là quá 
khứ nhưng sau khi nghĩ nhó, nó sinh ra như xưa. Nói “đây cũng như 
vậy” tức là cái nghe và suy nghĩ đã thuộc về quá khứ, nay không có, 
trong cái không có đó nếu sinh trở lại thì đây là thức tương tự như kia 
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mà sinh, chứ không phải đó là cái nghe và suy nghĩ đã diệt trong quá 
khứ. Cho nên nghĩa này cho thấy việc thành duy thức trần là không 
thể có được.

Luận nói: Như trước đã nói các thứ thức, ví như chiêm bao 
v.v… trong đó thức thể của nhãn thức v.v… là duy thức, thức thể của 
nhãn căn v.v… là sắc thì đạo lý duy thức làm sao có thể thấy chúng 
như A-hàm và đạo lý đã nói ở trước? Nếu chúng là thức thể vì sao 
hiển hiện tựa như sắc? Vì là một loại trụ vững liên tục chuyển. Các 
phiền não điên đảo trụ giữ cho nên nếu khác đây thì trong vô nghĩa 
không thành nghĩa điên đảo. Nếu không có các phiền não chướng 
trí chướng này nhiễm thì không thành. Cái này không thì thanh tịnh 
cũng không thành. Cho nên nhãn v.v… được sinh khởi như vậy. Ở 
đây có bài kệ rằng:

Loạn nhân và loạn thể,
Là sắc thức thể và
Chẳng phải sắc thức thể,
Trước không sau cũng không.

Giải thích: Thức thể của nhãn thức v.v… chẳng phải sắc nên 
mới thành duy thức. Thức thể của nhãn căn v.v… là sắc vì sao thành 
duy thức? Điều này như trước trong A-hàm và đạo lý đã nói rõ. Nói 
“một loại trụ vững liên tục chuyển” nghĩa là một loại là vì tương 
tự, trụ vững là trụ lại qua nhiều thời gian. Do phiền não chướng trí 
chướng các điên đảo phiền não làm nhân, cho nên trụ giữ tức là nhân. 
Nếu lìa các sinh khởi như vậy thì không phải nghĩa là nghĩa tâm điên 
đảo. Nếu không có phiền não chướng này nhiễm và trí chướng này 
nhiễm thì không có. Nghĩa này lấy bài kệ hiển thị. Nói “Loạn nhân và 
loạn thể” là thể của sắc thức và thể của phi sắc thức. Nếu theo thứ tự 
đó thì thể của sắc thức là loạn nhân, phi sắc thức là loạn thể. Thể của 
nhân là sắc thức nếu không thì thể của quả là phi sắc thức cũng không,
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Chương 2: Sai biệt

Luận nói: Vì sao thân thức, thân giả thức, thụ giả thức, ứng thụ 
thức, chính thụ thức đều hòa hợp cùng sinh trong tất cả loài có thân? 
Là để có đầy đủ sự thụ dụng của đời sống. 

Vì sao thế thức v.v… các thức như trước nói có các thứ thức 
sinh? Vì từ vô thủy sinh tử lưu chuyển không dứt, vì có vô lượng cõi 
chúng sinh, vì thế giới vô lượng, vì ngôn ngữ và việc làm vô lượng, 
vì tiếp nhận và thụ dụng vô lượng sai biệt, vì thụ dụng của nghiệp ái 
phi ái vô lượng sai biệt, vì thụ vô lượng sinh già chết sai biệt. 

Vì sao lập các thức này thành duy thức? Lược nói có 3 tướng: 
Một là duy lượng, vì vô sở hữu. Hai là duy nhị, nghĩa là chỉ có 2 là 
tướng phần của thức và kiến phần của thức. Ba là duy chủng chủng, 
nghĩa là nhiều tướng sinh khởi khác nhau. Các thức này không có 
nghĩa cho nên gọi là duy lượng. Nhãn v.v… các thức có tướng và 
kiến. Lấy sắc v.v…làm tướng, lấy các thức kia làm kiến, cho đến 
thân thức làm kiến. Ý thức thì lấy nhãn v.v…tất cả thức thể cho đến 
pháp thức làm tướng, lấy thức của ý thức làm kiến, vì ý thức có khả 
năng phân biệt vả lại tựa như tất cả thức sinh khởi. Ở đây có bài kệ 
như sau:

Duy lượng, nhị, chủng chủng,
Người tu quán ngộ nhập.
Khi ngộ nhập duy tâm,
Tâm đó cũng lìa diệt.  

Giải thích: Thế nào là đầy đủ thụ dụng của thân phần? Tức chỉ 
thân thức, thân giả thức, thụ giả thức v.v… 5 thức. Nói “nên biết tất 
cả có thân” nghĩa là nhất thời đều có, nói “cộng hữu” nhất thời cùng 
sinh. Nói “làm rõ” tức là vì thể của nhân nên thành lập nghĩa của 3 
thứ duy thức, như trong chính văn trường hàng và kệ này đã hiển thị. 
Trong trường hàng nói duy lượng, nghĩa là chỉ là thức lượng, cho 
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nên tất cả các thức đều chỉ là thức lượng. Bởi vì sao? Bởi nghĩa của 
thức là vô sở hữu, chỉ có 2 thành lập ra có tướng và kiến. Cho nên 
một thức này một phần thành tướng, phần thứ hai thành kiến. Đây là 
nhãn thức v.v…chia làm hai phần. Nói “thành lập các thứ khác nhau” 
nghĩa là vốn là một thức này tùy theo hiện khởi mà một phần sinh 
ra nhiều tướng khác nhau, phần thứ hai làm năng thủ. Nếu ý thức sở 
thủ thì kia nhãn thức v.v…cho đến pháp thức là tướng, ý thức này là 
kiến. Nói “ các thứ” nghĩa là chỉ ý thức làm việc ấy, vì bất định. Còn 
các thức khác có cảnh giới nhất định. Lại nữa vì là không phân biệt, 
cho nên nếu là năng phân biệt thì gọi là kiến. Do đạo lý ấy mà thành 
duy thức. Kệ nói “nhập duy lượng” là vì không có nghĩa, “nhập duy 
nhị” là vì thức có tướng và kiến, “nhập chủng chủng” là do thức sinh 
các thứ tướng mạo. Nói “Người tu quán ngộ nhập” nghĩa là người tu 
hành tương ưng. Vì sao khi ngộ nhập duy tâm, tâm này cũng lìa diệt? 
Là vì do chính khi ngộ nhập duy tâm thì nghĩa không có, thức cũng 
không có. Nghĩa đã không có sở thủ thì làm gì có được tâm năng thủ. 
Nói “duy nhị và chủng chủng” nghĩa là chỉ nói nhập nhân duyên duy 
lượng, các nghĩa khác như trước đã nói.

Luận nói: Có một số luận sư nói chỉ một ý thức này tùy theo nơi 
y chỉ sinh mà có được tên ấy, như tư nghiệp của ý được tên là thân 
nghiệp, khẩu nghiệp. Ý thức này ở tts cr nơi y chỉ sinh các thứ tướng 
mạo. Tựa như 2 mà sinh chỉ tựa như nghĩa. Tựa như phân biệt nên tất 
cả nơicũng tựa như xúc mà sinh. Trong cõi Sắc ý thức y chỉ thân nên 
như các sắc căn khác y chỉ thân vậy.

Giải thích: Có các Bồ-tát muốn khiến chỉ có một ý thức tuần 
tự sinh khởi. Nay sẽ làm rõ điều này. Ví như tư nghiệp của ý mà 
được tên là thân nghiệp khẩu nghiệp, nghĩa là như tư nghiệp của ý 
từ nơi thân sinh ra gọi là thân nghiệp, từ miệng sinh ra gọi là khẩu 
nghiệp. Ý nghiệp cũng vậy. Như vậy một ý thức nếu y chỉ nơi mắt 
sinh thì được tên là nhãn thức. Cũng như vậy cho đến y chỉ thân 
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sinh được tên thân thức. Trong đây lìa ý thức ra ngoài không có 
thức nào khác, chỉ trừ thức A-lê-da. Nếu ông nói nhãn v.v… các 
căn không phân biệt, nếu ý thức y chỉ đó sinh cũng phải không 
phân biệt, như nhiễm ô ý y chỉ nhiễm ô nên sinh khởi cũng nhiễm 
ô. Đây cũng phải như vậy nghĩa là như luận nói ở tất cả mọi nơi y 
chỉ sinh các thứ tướng mạo tựa như hai mà sinh, chỉ là nghĩa tương 
tự cho nên tương tự phân biệt, vì vậy mà chẳng ngại gì. Trong đây 
tất cả chỗ y chỉ là y chỉ các nơi như mắt v.v… Các thứ tướng mạo 
tương tự như hai mà sinh là chỉ là nghĩa tương tự nên phân biệt 
tương tự. Do 2 câu này nên có thể hiểu được. Hai câu này nói tức 
là một thức có một phần tương tự duy nghĩa mà sinh, còn phần thứ 
hai là ở trong nghĩa tương tự, phan biệt tương tự mà sinh, cho nên 
nói như trước không có lỗi. Lại nữa tất cả mọi nơi cũng tương tự 
xúc mà sinh nghĩa là ở nơi sắc xứ, tâm tại trong định, 5 thức không 
khởi hiện hành, trong sắc thân có nội thụ sịnh. Nói “như các sắc 
căn khác y chỉ nơi thân” nghĩa là như nhãn căn v.v…y chỉ nơi thân. 
Các căn này do y chỉ nơi thân nên ngay nơi tự thân có khả năng 
làm tổn ích. Ý thức cũng vậy, y chỉ thân nên khiến thân tổn ích. 
Nên biết rằng lại còn nghĩa khác như thân căn y chỉ nơi thân, nếu 
có ngoại duyên đến xúc, tức ngay trong thân căn tương tự xúc sinh. 
Khi tương tự xúc này sinh liền tự y chỉ trong thân làm tổn ích. Ý 
thức cũng vậy, vì y chỉ thân nên khi tương tự xúc sinh tức ngay nơi 
thân làm tổn ích.

Luận nói: Ở đây có bài kệ như sau:

Đi xa đi một mình,
Không thân ở hang trống.
Điều phục tâm khó phục ,
Ta nói là Phạm hạnh.

Giải thích: Các Bồ-tát thành tựu kia đã nói, nên dẫn kệ trong 
A-hàm. Nói đi xa tức là phan duyên tất cả cảnh giới. Đi một mình là 
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không có người thứ hai. Không thân là lìa sắc thân. Ở hang trống là 
ẩn trong hang trống rỗng của sắc thân. Có thể điều phục là tác dụng 
tự tại. Khó điều phúc là chỉ các xấu ác.

Luận nói: Như kinh nói những cảnh giới 5 căn đi đến ý thức đều 
có thể thụ dụng, vì ý thức là chỗ dựa của chúng.

Giải thích: Lại A-hàm có nói các cảnh giới mà 5 căn này đi 
đến ý thức đều có thể thụ dụng. Nghĩa là nơi căn đi đến là cảnh giới. 
Ý thức này có thể phân biệt tất cả pháp, nên mỗi mỗi cảnh giới đều 
thụ dụng nên nói là có thể thụ dụng. Các căn y chỉ nơi ý thức là vì ý 
thức là thể của nhân của các căn kia khi sinh. Bởi vì sao? Vì nếu ý có 
duyên khác thì nhãn v.v… không sinh.

Luận nói: Lại như kinh nói trong 12 nhập, 6 thức thân là ý nhập.

Giải thích: Lại có A-hàm nói 6 thức thân gọi là ý, vì không có 
tên thức nào khác. Phật nói 6 thức thân gọi là ý nhập. Cho nên được 
biết chỉ độc có ý mà thôi.

Luận nói: Nếu có an lập thức thể là nghĩa của thức A-lê-da, 
thức thể ở trong đó, thì tất cả thức thể thành lập là tướng, thức thể, 
thức thể của ý thức và các y chỉ là kiến. Nên biết rằng chúng là thức 
thể của tướng mạo, là nhân sinh kiến kia. Nghĩa tương tự hiển hiện 
là y chỉ sinh kiến kia.

Giải thích: Cũng thành lập thức A-lê-da là tướng kiến 2 thức. 
Ý thức và y chỉ là kiến phần của thức A-lê-da. Các thức thể của nhãn 
v.v… và tất cả pháp là tướng phần. Những thứ này là thức thể của 
A-lê-da cho nên chúng là thức thể của tướng mạo nghĩa là thể của 
nhân sinh thức của nhãn v.v…thành chỗ phan duyên cho kia. Nói “là 
nhân sinh kiến cho kia” là khởi kiến nơi kia gọi là kiến của kia. Vì 
hiển hiện nghĩa sở kiến của kia nên có thể làm nhân cho kiến của ý 
thức tương tục trụ không gián đoạn, cho nên nói là có khả năng làm 
y chỉ cho sinh ra kiến.



478 LUẬN TẠNG PHẬT GIÁO TUỆ QUANG - TẬP 31 

Luận nói: Đã thành lập các thức thể như vậy là duy thức, các 
nghĩa đã rõ ràng có thể thấy.

Làm sao biết được là phi hữu? 

Như Thế Tôn nói Bồ-tát đầy đủ 4 pháp được tùy thuận nhập 
tất cả thức thể vô nghĩa. Một là thức tướng biết khác nhau. Như ngạ 
quỷ, súc sinh, người, trời, đồng một vật nhưng do thức thể thấy khác 
nhau. Hai là biết không có cảnh giới, do thức sinh như phan duyên 
quá khứ, vị lai và hình ảnh trong mộng. Ba là biết lìa dụng công mà 
được không điên đảo. Như phan duyên nghĩa trong nghĩa thật hữu. 
Thức thì không điên đảo do không dụng công mà được trí chân thật. 
Bốn là trí tùy thuận 3 tuệ. Như các Bồ-tát và người đắc định, được 
tâm tự tại cho nên tùy ý muốn mà nghĩa kia hiển hiện. Như có người 
tu quán đắc Xa-ma-tha, khi tu pháp quán chỉ dùng ý niệm, nghĩa liền 
hiển hiện. Lại được trí vô phân biệt, khi trụ vô phân biệt tất cả nghĩ 
không hiển hiện. Các nghĩa do tùy thuận 3 tuệ và nhân duyên trước 
cho nên nghĩa vô sở hữu liền được thành tựu. Trong nghĩa này phải 
nói 6 kệ. Sau sẽ nói trong phần Tăng thượng tuệ học thắng tướng. 
Nghĩa là ngạ quỷ, súc sinh, người v.v…

Giải thích: Một là thức tướng biết khác nhau nghĩa là những sự 
khác nhau đó là do thức duyên nghĩa gọi là tướng và biết trong cái 
tướng đó. Biết không cảnh giới, do thức sinh, nghĩa là thấy không có 
cảnh phan duyên mà là do thức sinh, như quá khứ v.v…Biết lìa dụng 
công mà được không điên đảo nghĩa là nếu như nghĩa được hiển hiện 
liền có như vậy thì không cần phải khởi đối trị mà được không điên 
đảo, hiểu biết như vậy. Tùy thuận 3 trí nghĩa là trí này biết các nghĩa 
đều tùy thuận 3 nghĩa. Và người được định nghĩa là Thanh Văn, 
Bích-chi-phật v.v… Được tâm tự tại nghĩa là đã được tùy tâm làm, 
tùy tâm thích muốn. Nghĩa kia hiển hiện tức như là nếu muốn cõi đất 
biến thành nước hay lửa thì liền thành như ý nghĩ. Được Xa-ma-tha 
nghĩa là đã được Tam-ma-đề. Người tu pháp quán là người tu hành 
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quan sát trong các Tu-đa-la. Chỉ dùng ý nghĩ thì nghĩa hiển hiện, 
nghĩa là trong một nghĩa,tùy theo các thứ tác ý thì có các tướng hiển 
hiện. Đã được trí vô phân biệt nghĩa là nếu như nghĩa được hiển hiện 
là có thì không được trí vô phân biệt. Vì trí này là thật có nên phải 
biết nghĩa nó quyết định là phi hữu.

Chương 3: Phân biệt

Luận nói: Nếu chỉ có nghĩa thức hiển hiện sở y chỉ gọi là tính 
y tha thì vì sao, nhân duyên gì gọi là y tha? Từ tự huân tập chủng tử 
sinh nên là y tha. Y tha là duyên sinh rồi, không có công năng, qua 
một sát-na tự trụ nên gọi y tha.

Giải thích: Nếu chỉ có nghĩa của thức hiển hiện y chỉ nghĩa là 
lìa nghĩa, chỉ có thức thể là nghĩa, nhân của hiển hiện là ngay nơi 
thức thể là y tha. 

Nếu tự nhiếp lấy sao gọi là y tha, nhân duyên gì gọi là y tha? Vì 
nhân của chính nó sinh ra, sinh ra rồi không có năng lực mà trụ được, 
tức nơi sự tự nhiếp lấy này gọi nó là cái khác, cho nên gọi là y tha.

Luận nói: Nếu tính phân biệt dựa vào cái khác, không thật có 
mà nghĩa hiển hiện, làm sao thành phân biệt? Vì sao nói là phân biệt? 
Vì nó là nhân sinh ra ý thức phân biệt điên đảo đối với vô lượng 
tướng mạo, cho nên thành phân biệt. Không có tự tướng, chỉ thấy 
phân biệt nên gọi phân biệt.

Giải thích: Dựa vào cái khác nghĩa là y chỉ vào tính y tha của 
duy thức. Không thật có là không có tự thể. Nghĩa hiển hiện là có 
nghĩa có thể thấy. Nhân duyên gì gọi là phân biệt? Câu này sau sẽ 
tuần tự nói đến. Nói vô lượng tướng nghĩa là tướng của tất cả cảnh 
giới. Ý thức phân biệt, tức ý thức là phân biệt. Nhân sinh điên đảo là 
nhân phan duyên khi ý thức vọng khởi điên đảo. Không có tự tướng 
là không có thể. Chỉ thấy phân biệt là chỉ thấy loạn thức.
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Luận nói: Nếu tính thành tựu, tính phân biệt rốt cuộc là tướng 
vô sở hữu thì thành tựu là thành tựu như thế nào? Vì nhân duyên gì 
nói là thành tựu? Thể không thay đổi nên được thành tựu. Cảnh giới 
thanh tịnh nên vượt trội hơn tất cả trong các thiện pháp. Do nghĩa tối 
thắng đó nên nói là thành tựu.

Giải thích: Kia rốt cuộc là tướng vô sở hữu, nghĩa là vì tính của 
phân biệt là lấy vô sở hữu làm tính. Nói vì sao và nhân duyên gì thì 
như đã nói trong tính y tha ở trước. Thể không thay đổi nghĩa là không 
hư dối, như thành thật. Nói do cảnh giới này thanh tịnh nên vượt trội 
trong tất cả thiện pháp, tức là cái thể của cảnh giới thanh tịnh này là 
vượt trội nên gọi là thành tựu. Như cái áo đã hoàn thành xong.

Luận nói: Lại nữa có năng phân biệt, có sở phân biệt. Vậy trong 
tính có phân biệt, cái gì là năng phân biệt, cái gì là sở phân biệt, cái 
gì là tính phân biệt? Ý thức là năng phân biệt. Vì phân biệt nên ý 
thức này từ chủng tử danh ngôn huân tập, chủng tử tất cả thức thể 
danh ngôn huân tập mà sinh ra có vô lượng chủng tử phân biệt, phân 
biệt tất cả mọi nơi, vì có khả năng phân biệt như vậy nên gọi là năng 
phân biệt. Lại nữa tính y tha là sở phân biệt. Lại nữa do nhân duyên 
này khiến tính y tha thành sở phân biệt. Đó là tính phân biệt do nhân 
duyên này cho nên khiến tính y tha hiển hiện nghĩa tương tự như 
nghĩa. Lại nữa thế nào là phân biệt năng phân biệt? Phan duyên cái 
gì, thủ tướng mạo gì? Thế nào là chấp trước? Phát ngôn như thế nào? 
Làm sao lưu bố, làm sao tăng ích? Phan duyên nơi danh nên thủ lấy 
tính y tha làm tướng, chấp trước nơi kiến, nhân giác quán phát ngôn, 
kiến v.v…4 thứ lưu bố làm lưu bố, thật trong vô nghĩa có nghĩa tăng 
ích. Hãy phân biệt như vậy.

Giải thích: Thế nào là phân biệt? Ý thức là phân biệt. Tính y tha 
là sở phân biệt. Do nhân duyên này khiến thành phân biệt. Để hiển 
thị điều này nên luận nói phan duyên nơi danh v.v… Thủ tính y tha 
làm tướng tức là thủ lấy danh tự như nhãn v.v… trong tính y tha làm 
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tướng. Bởi vì sao? Chấp thủ tướng kia rồi sinh khởi phân biệt. Kiến 
là chấp trước, nghĩa là cái tướng chấp thủ kia, quyết định cho là như 
vậy. Giác quán khởi phát ngôn, nghĩa là như chỗ chấp trước, dùng 
giác quán làm nhân mà nói ra. Kiến v.v…4 thứ ngôn thuyết, nói ngôn 
thuyết là những điều nói ra. Kiến, văn, giác, tri, tức thấy nghe hay 
biết 4 thứ lưu bố. Cộng tướng lưu bố thật không có nghĩa, bởi nếu có 
nghĩa tức là tăng ích. Điều này có nghĩa là cái được lưu bố thật không 
có nghĩa mà chấp thủ cho là có nghĩa.

Luận nói: Lại nữa vì sao 3 tính này thể của chúng là khác nhau 
hay không khác nhau? Nên nói chẳng phải khác, chẳng phải không 
khác. Tính y tha này do đạo lý khác thành y tha. Do đạo lý khác tức 
đây thành phân biệt. Do đạo lý khác tức đây thành thành tựu. 

Vì đạo lý khác nào đây thành y tha? Y tha huân tập chủng tử 
sinh nên thành y tha. Vì đạo lý khác nào đây thành phân biệt? Cùng 
với tướng phân biệt làm nhân duyên nên đây thành phân biệt. Vì đạo 
lý khác nào đây thành thành tựu? Như sở phân biệt rốt cuộc không 
có như vậy. Vì đạo lý khác nào nơi một thức thể là tướng mạo của 
tất cả các thứ thức thể? Thức thể của thức A-lê-da là các thứ tướng 
mạo của các sinh khởi thức. Phải biết là vì nó duyên tướng sinh khởi.

Giải thích: Với phân biệt là tướng nhân duyên, nghĩa là ý thức 
là năng phân biệt. Vì năng phân biệt này thủ lấy thể của cảnh giới 
mà sinh, cho nên nó tức là phân biệt. Ý thức này phân biệt tướng kia 
chấp thủ là thể của cảnh giới sở phân biệt. Vì nghĩa đó nên tính y tha 
thành tính phân biệt. Như phân biệt ý thức chính phân biệt, khi sở 
phân biệt thì phân biệt này hoàn toàn không có. Do nghĩa này nên 
tính y tha thành tình thành tựu.

Luận nói: Tính y tha có mấy thứ? Đại khái có 2 thứ. Một là y 
tha chủng tử huân tập. Hai là y tha nhiễm tịnh không thành tựu. Do 
2 thứ y tha này nên gọi là y tha. Tính phân biệt cũng có 2 thứ là tự 
tính phân biệt và sai biệt phân biệt nên gọi là phân biệt. Tính thành 
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tựu cũng có 2 thứ là bản tính thành tựu và thanh tịnh thành tựu nên 
gọi là tính thành tựu.

Giải thích: Thể nhiễm tịnh không thành tựu nên gọi là y tha, 
nghĩa là do tính y tha phần phân biệt thành nhiễm, phần vô phân biệt 
thành tịnh. Trong 2 phần này, nếu là một phần thì không thành tựu. 
Tự tính phân biệt là như mắt v.v… có tự tính của mắt làm việc phân 
biệt này. .Sai biệt phân biệt là như mắt kia v.v… tự tính có vô thường 
v.v… các sai biệt làm việc phân biệt này. Tự tính thành tựu là hữu cấu 
chân như. Thanh tịnh thành tựu là vô cấu chân như.

Luận nói: Lại có 4 thứ phân biệt là tự tính phân biệt, sai biệt 
phân biệt, hữu giác phân biệt và vô giác phân biệt. Hữu giác là biết 
rõ ngôn thuyết của chúng sinh. Vô giác là không biết rõ ngôn thuyết 
của chúng sinh.

Giải thích: Biết rõ ngôn thuyết nghĩa là có trí về ngôn thuyết. 
Không biết rõ ngôn thuyết là như bò dê tuy có phân biệt nhưng không 
có khả năng về tên gọi hay chữ viết.

Luận nói: Lại có 5 thứ phân biệt. Một là tự tính dựa theo tên gọi 
mà phân biệt nghĩa. Như tên gọi như thế này là có nghĩa như thế này. 
Hai là tự tính dựa vào nghĩa mà phân biệt tên gọi. Như nghĩa như 
thế này thì gọi tên là thế này. Ba là tự tính dựa vào tên mà phân biệt 
tên. Như phân biệt trong các tên mà không biết nghĩa. Bốn là tự tính 
dựa vào nghĩa mà phân biệt nghĩa. Như phân biệt trong các nghĩa mà 
không biết tên. Năm là dựa vào danh nghĩa mà phân biệt danh nghĩa. 
Như nghĩa này là thể như vậy tên như vậy.

Lại nữa gồm chung tất cả phân biệt thì có 10 thứ. Một là phân 
biệt căn bản, tức là thức A-lê-da. Hai là phân biệt tướng sở duyên, 
như thức thể của sắc v.v…Ba là phân biệt tương tự, tức là cùng y 
chỉ thức thể của nhãn thức v.v… Bốn là phân biệt tướng biến đổi, 
như già v.v…, lạc thụ v.v…, tham v.v…, thời tiết biến đổi v.v…, các 
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biến đổi như địa ngục v.v… các thú, cõi Dục v.v… Năm là phân biệt 
các biến đổi tương tự, tức như trên đã nói các biến đổi trong những 
biến đổi. Sáu là phân biệt cái gì người khác trao cho mình, tức phân 
biệt nhân duyên nghe phi chính pháp, nhân duyên nghe chính pháp. 
Bảy là phân biệt không đúng, nghĩa là nhân duyên người ngoài Phật 
pháp nghe phi chính pháp. Tám là phân biệt đúng, nghĩa là nhân 
duyên người trong Phật pháp nghe chính pháp. Chín là phân biệt 
chấp trước, nghĩa là phân biệt nhân duyên không chính tư duy, căn 
bản là thân kiến cùng với các phân biệt tương ưng với 62 kiến. Mười 
là phan biệt tạp loạn, tức là 10 thứ phân biệt của các Bồ-tát.

Giải thích: Gồm chung tất cả phân biệt có 10 thứ phân biệt. Để 
nói 10 thứ này nên trong đó phân biệt căn bản là các phân biệt căn 
bản tự thể, phân biệt tức cũng là thức A-lê-da. Phân biệt về tướng là 
lấy tướng mạo làm tướng, tức phân biệt sắc v.v…các thức thể. Phân 
biệt tương tự là trong các chủng loại tướng kia, nếu phân biệt sinh ra 
năng phân biệt trong các sở phân biệt đó thì có tên này, tức là thức 
thể của nhãn thức v.v…và y chỉ. Phân biệt tướng biến đổi, nghĩa là 
kia duyên tướng nếu biến đổi, tức phân biệt thể danh của tướng biến 
đổi như già nghĩa là thân suy nhược 4 đại biến đổi, phân biệt trong 
đó gọi là phân biệt tướng biến đổi. Nói v.v.. là gồm có bệnh, chết 
v.v… Lạc thụ v.v… nghĩa là thân có biến đổi ra tướng cũng vậy. Nói 
v.v… là gồm có khổ và bất khổ bất lạc v.v… Tham v.v… cũng vậy. 
Nói v.v… là gồm có sân, si v.v…Uổng hoành và thời tiết biến đổi, 
nghĩa là trong tướng biến đổi của thân nếu phan duyên sinh phân 
biệt. Uổng hoành nghĩa là giết, trói v.v…Thời tiết biến đổi là tướng 
biến đổi vì thời tiết lạnh nóng v.v… Địa ngục v.v…, nói v.v…là gồm 
có súc sinh, ngạ quỷ. Cõi Dục v.v…, nói v.v… là gồm cả cõi Sắc 
và Vô sắc. Phân biệt biến đổi tương tự nghĩa là tựa như kia duyên 
tướng nhãn thức v.v… có các biến đổi, nơi cái thể biến đổi tương tự 
này khởi sinh phân biệt, tức như trước nói sự biến đổi trong cái già 
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v.v… Bởi vì sao? Vì trong khi trụ trong cái già v.v… nhãn thức v.v… 
cũng sinh biến đổi. Phân biệt cái gì người khác rao cho mình nghĩa 
là cái gì người khác nói là có 2 thứ, đó là nhân duyên nghe phi chính 
pháp và nhân duyên nghe chính pháp. Hai thứ phân biệt các pháp 
này là do nghe pháp sinh thiện bất thiện, cũng được giải thích như 
vậy. Phân biệt không đúng tức là việc nghe phi chính pháp là nhân. 
Người ngoài pháp này tức những người xuất gia ngoại đạo. Phân biệt 
dúng là việc nghe chính pháp là nhân, Người trong pháp này là người 
trong Phật pháp. Phân biệt chấp trước là việc tư duy không đúng là 
nhân, như Tu-đa-la nói ngã kiến là y chỉ 62 kiến v.v…và phân biệt 
tương ưng với các kiến chấp này. Phân biệt tán động, tức là 10 thứ 
phân biệt của các Bồ-tát.

Luận nói: 1.tán động không có tướng, 2.tán động có tướng, 3.tán 
động tăng ích, 4.tán động tổn giảm, 5.tán động một chấp, 6.tán động 
khác chấp, 7.tán động tự tính, 8.tán động sai biệt, 9.tán động lấy nghĩa 
theo tên, 10.tán động lấy tên theo nghĩa. Để đối trị 10 thứ tán động 
này trong tất cả Bát-nhã Ba-la-mật đều nói đến trí vô phân biệt. Phải 
biết những chướng ngại và đối trị này đều có đầy đủ trong nghĩa 
Bát-nhã Ba-la-mật. Kinh nói: Bồ-tát làm thế nào thực hành Bát-nhã 
Ba-la-mật? Xá-lợi-phất ! Bồ-tát này đối với Bồ-tát không thấy Bồ-tát. 
Không thấy Bồ-tát là không thấy Bát-nhã Ba-la-mật, không thấy tu 
hành, không thấy sắc, không thấy thụ tưởng hành thức. Bởi vì sao? Tự 
tính của sắc là không, phi không, nên gọi là không. Nếu sắc không tức 
chẳng phải sắc, cũng chẳng phải khác không cho nên có sắc. Sắc tức 
là không, không tức là sắc. Bởi vì sao? Xá-lợi-phất ! Chỉ có tên gọi là 
sắc. Tự tính không sinh không diệt không nhiễm không tịnh, giả lập 
tên mượn tạm phân biệt các pháp. Cái tên tạm mượn này lại cứ lưu 
hành rồi tùy theo chỗ lưu hành mà khởi sinh chấp trước. Bồ-tát đối 
với thứ danh tự này nhất thiết đều không thấy. Không thấy nên không 
chấp trước. Như sắc cho đến thức cũng vậy. Phải biết rằng câu Bát-
nhã Ba-la-mật này có thể thông đạt nghĩa của 10 thứ phân biệt này.
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Giải thích: Trong đây nói “Tán động không có tướng” tức là 
duyên cái không có này làm tướng, gọi là tán động. Để đối trị tán 
động này nên trong Kinh Bát-nhã Ba-la-mật nói thật có Bồ-tát. Nói 
thật có tức là hiển thị rằng Bồ-tát thật có cái thể không. Ngay nơi cái 
không đó là cái thể, nên gọi là thể của không. Tán động có tướng, 
nghĩa là duyên tướng hữu vi, gọi là tán động. Để đối trị tán động này 
nên trong kinh ấy nói không thấy có Bồ-tát, nghĩa là không thấy lấy 
phân biệt y tha làm thể. Do ý này nên tán động tăng ích là đối trị cái 
này. Vì vậy trong kinh ấy nói tự tính của sắc là không, là hiển thị tính 
phân biệt sắc không. Tán động tổn giảm, tức là đối trị với cái này nên 
trong kinh ấy nói “bất không”, nghĩa là sắc pháp như là bất không 
vậy. Tán động một chấp, tức là để đối trị lại cái này nên trong kinh 
nói cái sắc không này chẳng phải sắc. Bởi vì sao? Nếu tính y tha với 
tính thành tựu là một thì tính y tha cũng phải như tính thành tựu, là 
cảnh giới thanh tịnh. Tán động chấp khác là để đối trị cái chấp này, 
nên kinh nói chẳng phải sắc khác không. Bởi vì sao? Nếu 2 cái này 
có khác nhau thì pháp và pháp tính cũng phải khác nhau. Chấp khác 
nhau là không đúng, như pháp vô thường và vô thường không thể có 
khác nhau. Đứng về tính phân biệt nên nói sắc tức là không, không 
tức là sắc. Bởi tính phân biệt sắc vô sở hữu tức là không. Cái không 
này là cái sắc vô sở hữu, chẳng phải như tính y tha với tính thành tựu. 
Tán động tự tính, nghĩa là để đối trị cái này, nên kinh nói: Xá-lợi-phất 
! Chỉ có danh gọi là sắc. Vì tự tính của sắc là vô sở hữu. Tan động 
sai biệt, nghĩa là để đối trị cái này nên kinh nói tự tính không sinh 
không diệt không nhiễm không tịnh. Trong đó nếu sinh tức có nhiễm, 
nếu diệt tức có tịnh. Do không sinh không diệt nên tức không nhiễm 
không tịnh. Các câu này, nghĩa của nó là như vậy. Như tán động lấy 
nghĩa theo tên, nghĩa là tùy theo tên mà lấy nghĩa tức là tán động. Để 
đối trị cái này kinh nói giả lập các thứ danh tự. Phân biệt các pháp 
nhiều thứ khác nhau, nghĩa là lấy tên theo nghĩa, tức là tán động này. 
Để đối trị cái này, nên kinh nói giả lập tên tạm rồi lưu hành, nghĩa 
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là không phải tự tính của nghĩa có tên như vậy. Để đối trị 10 thứ tán 
động này nên nói Kinh Bát-nhã Ba-la-mật. Do thuyết này là nhân, 
nên sinh trí vô phân biệt.

Luận nói: Nếu do đạo lý khác, tính y tha được thành 3 tính. Vì 
sao 3 tính này không được thành một? Do đạo lý khác nên thành tính 
y tha, chứ không phải do đạo lý ấy nên thành phân biệt và thành tựu. 
Do đạo lý khác nên thành tính phân biệt, chứ không phải do đạo lý 
ấy nên thành y tha và thành tựu. Do đạo lý khác nên thành thành tựu, 
chứ không phải do đạo lý ấy nên thành y tha và phân biệt.
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NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH LUẬN
QUYỂN 5

Phải biết thắng tướng thắng ngữ 2 - 2
Chương 3: Phân biệt

Luận nói: Lại nữa, làm sao biết được tính y tha là tính phân 
biệt? Tướng hiển hiện mà trụ, nhưng chẳng phải thể của tính phân 
biệt. Trước khi có tên không có trí, tức mâu thuẫn với thể. Nhiều tên 
có nhiều thể là mâu thuẫn với đây. Tên không nhất định mâu thuẫn 
với tạp thể. Ở đây có kệ như sau: 

Trước tên không có trí,
Nhiều tên và bất định,
Đồng và nhiều tạp thể,
Thành tựu mâu thuẫn đây.
Pháp không mà thấy được,
Không nhiễm mà có tịnh.
Phải biết như ảo hóa,
Cũng tựa như hư không.

Giải thích: Như trong tính y tha, tuy phân biệt một phần có 
thể thấy, nhưng không thành tính của nó, hiển thị đây nên trước tên 
không có trí. Đồng thể mâu thuẫn nhau, nghĩa là nếu phân biệt với 
y tha là một thể thì lìa tên trong nghĩa trí sinh. Như cái bình lìa tên 
bình, trong nghĩa bình trí bình không sinh. Nếu tên bình và nghĩa 
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bình là một tướng thì trí phải tự sinh. Vì không phải một tướng nên 
nếu nói tên và nghĩa đồng một thể tức là mâu thuẫn. Trong đây 
thành lập tên là y tha, nghĩa tức là phân biệt. Bởi vì sao? Y tha này 
do sức của tên nên thành sở phân biệt. Lại nữa một nghĩa có nhiều 
tên, nếu tên và nghĩa, là một tướng, nếu như tên có nhiều, nghĩa 
cũng phải nhiều. Nếu vậy nghĩa này tức phải có nhiều thể. Một 
nghĩa này có nhiều thể, tức là mâu thuẫn. Vì vậy cho nên hai tính 
một thể tức là mâu thuẫn thứ hai. Lại nữa tên không nhất định là 
một, như tên “Cù” có thể có 9 nghĩa. Nếu chấp cho là tên và nghĩa 
là một, tức các nghĩa đồng thể. Cái chấp này là mâu thuẫn thứ ba. 
Bởi nghĩa của vô lượng biệt tướng đều thành một thể bình đẳng. 
Cho nên trong kệ cũng có nói nghĩa này. Trong kệ nói thành tựu tức 
nói rõ y tha và phân biệt không có nghĩa đồng thể. Thành tựu pháp 
là không mà có thể thấy v.v… một kệ này là dạy các đệ tử. Thí dụ 
ảo hóa v.v… cho nên đệ tử có 2 thứ mâu thuẫn nghi ngờ hỏi pháp 
không mà có thể thấy, không nhiễm mà có tịnh. Ở đây có nghi là 
như ảo hóa nghĩa là ảnh tượng ảo hóa thật không có mà có thể thấy. 
Nghĩa cũng như vậy, tuy không có mà cũng có thể thấy. Lại nữa 
như mây trong hư không, không thể nhiễm ô bản tính thanh tịnh. 
Nhưng những lúc không mây gọi là thanh tịnh. Các pháp cũng vậy 
bản tính thanh tịnh không có nhiễm ô. Nhưng khi không có khách 
trần chướng cấu, gọi là thanh tịnh. 

Luận nói: Lại nữa, như chỗ hiển hiện đã không có, tính y chỉ 
này tất cả mọi thứ đều không, vì sao bất thành? Nếu không y tha, tính 
thành tựu cũng không. Tất cả vô sở hữu thì nghĩa này bất thành. Nếu 
tính y tha và tính thành tựu đều không thì không có lỗi nhiễm ô vạ 
thanh tịnh. Hiện thấy nhiễm ô và thanh tịnh, cho nên không phải tất 
cả là không. Ở đây có bài kệ như sau:

Nếu không tính y tha,
Tính thành tựu cũng không.
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Thì cũng hằng chẳng có,
Nhiễm ô và thanh tịnh.

Giải thích: Tính y tha như chỗ hiển hiện không có như vậy. Nay 
để hiển thị tất cả mọi thứ đều không là không đúng nên nói y tha này 
nếu không có thì thành tựu cũng không có. Bởi vì sao? Do có nhiễm 
cho nên phải có tịnh. Vì vậy nếu cẩnhi thứ đều không thì tất cả đều 
không. Nghĩa này không thành. Nay sẽ hiển thị sự chê trách không 
nhiễm tịnh. Đây là sai lầm. Bởi vì sao? Vì hiện thấy có nhiễm có tịnh 
nên y tha và thành tựu 2 pháp hiện thấy là có. Nếu chấp nói không 
tức thật có nhiễm tịnh mà chê trách nói không.

Luận nói: Trong Kinh Đại Thừa Phương Quảng Phật Thế Tôn 
đã nói: Phải biết tính phân biệt như thế nào? Phải biết nếu nói là vô 
sở hữu. Phải biết tính y tha như thế nào? Phải biết nếu nói như các 
thí dụ ảo hóa, sóng nắng, ảnh tượng chiêm bao, tiếng vang, trăng 
dưới nước. Phải biết tính thành tựu như thế nào? Phải biết nếu nói 4 
pháp thanh tịnh. Bốn pháp thanh tịnh là: Một là bản tính thanh tịnh. 
Như nói chân như, không, thật tế, vô tướng, đệ nhất nghĩa, pháp 
giới v.v…Hai là ly cấu thanh tịnh. Nghĩa là xa lìa tất cả chướng cấu. 
Ba là đắc đạo cùng tột thanh tịnh. Tức tất cả các pháp Bồ-đề phần, 
Ba-la-mật v.v… Bốn là đạo sinh cảnh giới thanh tịnh. Nghĩa là các 
chính pháp Đại thừa nói ra là nhân thanh tịnh, chẳng phải tính phân 
biệt, là lưu xuất từ pháp giới rất thanh tịnh, nên chẳng phải là tính 
y tha. Trong 4 pháp này thâu nhiếp được tất cả tịnh pháp. Ở đây có 
kệ như sau:

Ảo hóa …nói là sinh,
Nói không, hiển phân biệt.
Bốn thứ pháp thanh tịnh,
Đây là tính thành tựu.
Thanh tịnh có bản tinh,
Vô cấu, đạo phan duyên.
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Tất cả pháp thanh tịnh,
Bốn thứ đây gồm hết.

Giải thích: Bản tính thanh tịnh là tự thể thanh tịnh. Tự thể này 
tức chân như, tất cả chúng sinh đều có. Vì tướng bình đẳng cho nên 
do có đây mà nói tất cả pháp là Như Lai tạng. Ly cấu thanh tịnh nghĩa 
là chân như này đã xa lìa tất cả phiền não trí chướng. Do chân như 
thanh tịnh này nên được gọi là Phật. Được đạo rất thanh tịnh nghĩa 
là đạo được kia cũng là thanh tịnh, tức Bô-đề phần, Niệm xứ v.v..các 
Ba-la-mật. Đạo sinh cảnh giới thanh tịnh nghĩa là các pháp Bồ-đề 
phần vượt trội được sinh duyên. Sinh duyên này cũng thanh tịnh nên 
nói là đạo sinh cảnh giới thanh tịnh. Tức là ngôn giáo của 12 bộ Tu-
đa-la v.v… Các ngôn giáo này nếu là phân biệt tức thành nhân nhiễm 
ô, nếu là y tha tức thành hư vọng. Vì lưu xuất từ pháp giới rất thanh 
tịnh nên chẳng phải hư vọng. Do lìa 2 tính này nên được thành tựu. 
Lại nữa phải biết 4 tướng này trong Đại thừa tùy nói một thứ. Tức 
là nói tính thành tựu, trong đó 2 cái đầu là thành tựu không biến đổi, 
nên gọi là thành tựu. Hai cái sau vì không điên đảo nên gọi là thành 
tựu. Trong bài kệ sau nói rõ đầy đủ nghĩa này. Ảo hóa v.v… nói với 
sinh là tính y tha nói là sinh, tùy theo nơi nào mà nói tất cả pháp như 
huyễn như hóa v.v… Đây nói tính y tha là nói không hiển lộ phân 
biệt. Nếu nói không có sắc, nói vô sở hữu, cho đến tất cả pháp là vô 
sở hữu, tức là nói tính phân biệt.

Luận nói: Lại nữa, vì nhân duyên gì như kinh nói tính y tha ví 
như chuyện ảo hóa v.v… Là vì để loại bỏ mối nghi ngờ hư vọng đối 
với tính y tha của người. Thế nào là sinh nghi ngờ hư vọng đối với 
tính y tha? Người ta nghĩ như thế này: Vì sao thật không có mà thành 
có cảnh giới? Để trừ bỏ nghi ngờ này nên ví dụ như ảo hóa. Nếu 
không thật có, làm sao só tâm và tâm pháp sinh? Để trừ bỏ nghi ngờ 
này nên nói ví như sóng nắng. Nếu không thật có, làm sao có được sự 
thụ dụng yêu thích và không yêu thích? Để trừ bỏ nghi ngờ này nên 
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nói ví như chiêm bao. Nếu không thật có, làm sao sinh được nghiệp 
thiện bất thiện và quả báo yêu thích không yêu thích? Để trừ bỏ nghi 
ngờ này nên nói thí dụ ảnh trong gương. Nếu không thậ có, làm sao 
sinh được các thức? Để trừ nghi ngờ này nên nói ví dụ như bóng 
nắng. Nếu không thật có, làm sao sinh ra các thứ ngôn thuyết lưu bố? 
Để trừ bỏ nghi ngờ này nên nói ví dụ như tiếng vang. Nếu không thật 
có, làm sao được thành cảnh giới thật trong Tam-ma-đề? Để trừ bỏ 
nghi ngờ này nên nói ví dụ như trăng dưới nước. Nếu không thật có, 
làm sao Bồ-tát được tự tại dùng tâm không điên đảo làm việc lợi ích 
chúng sinh? Để trừ nghi ngờ này nên nói ví như biến hóa.

Giải thích: Để hiển thị tính y tha nên nói ví dụ ảo hóa. Nói 
“trong hư vọng nghi ngờ” nghĩa là trong thể hư vọng sinh nghi ngờ, 
cho nên trong tính y tha lấy ảo hóa v.v…làm thí dụ hiển thị như 
ảnh tượng ảo hóa không thật có mà thành cảnh giới, các pháp cũng 
vậy. Để trừ bỏ nghi ngờ kia nên làm thí dụ ảo hóa. Nếu không có 
thì không có chỗ phan duyên, tâm và tâm sở làm sao sinh được? Để 
đối trị nghi ngờ này nên nói thí dụ sóng nắng. Trong đó sóng nắng 
thí dụ tâm và tâm pháp. Nước dụ cho sóng nắng rung động. Nước 
như thức sinh, thật không có nước. Tâm và tâm pháp cũng như vậy, 
do động nên không thật có mà sinh ra nơi thức. Các phàm phu, Tiểu 
thừa lại có nghi ngờ rằng nếu không có, làm sao được thụ dụng ái phi 
ái? Để trừ nghi ngờ này nên thí dụ như chiêm bao. Tính y tha như 
trong chiêm bao, không thật có mà được thụ dụng ái phi ái. Trong 
đây được thành thụ dụng cũng vậy. Lại có nghi ngờ rằng nếu không 
có nghiệp thiện bất thiện, làm sao thành quả báo ái bất ái? Để trừ 
nghi ngờ này nên thí dụ ảnh tượng trong gương. Tính y tha như ảnh 
tượng trong gương, không thật có mà chính mặt mình sinh trí thấy có 
ảnh tượng, thật sự không có ảnh tượng. Quả báo ái phi ái cũng như 
vậy không thật có, nhưng có thể thấy. Lại nữa có nghi ngờ rằng nếu 
không có, làm sao có sinh các thứ thức? Để đối trị nghi ngờ này nên 
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dùng bóng sáng thí dụ.Tính y tha như người chơi đùa với ảnh. Tùy 
mỗi tướng mạo có nhiều thứ hiện, nhưng không có ảnh nào là thật 
có. Thức cũng vậy, thật không có các thứ, nhưng có thể thấy các thứ. 
Lại có nghi ngờ rằng nếu không có, làm sao có thể sinh vô lượng 
ngôn thuyết lưu bố? Để trừ nghi ngờ này nên thí dụ như tiếng vang. 
Tính y tha như tiếng vang, không thật có, nhưng có thể nghe được. 
Cũng như vậy, ngôn thuyết lưu bố không thật có, nhưng có thể tiếp 
nhận được. Lại có nghi ngờ rằng nếu không có, làm sao được định? 
Tâm và tâm pháp thấy được là do kinh nói mà người được định tâm 
thấy biết như thật. Để đối trị nghi ngờ này nên nói thí dụ như trăng 
dưới nước. Trăng dưới nước không thật có nhưng có thể trông thấy 
vì nước trong trẻo lặng yên. Định tâm cũng vậy, thật không có cảnh 
giới mà vẫn trông thấy được vì Tam-ma-đề như thể của nước trong 
trẻo. Lại có nghi ngờ rằng nếu không thật có chúng sinh, làm sao có 
được chư Bồ-tát như thật trí v.v…? Trước dùng trí tuệ quán sát là các 
chúng sinh kia thụ thân nơi các thú. Để đối trị nghi ngờ này nên lấy 
thí dụ là biến hóa. Tính y tha như biến hóa, không thật có, tùy tâm 
người biến hóa mà thành có các việc, chẳng phải không do biến hóa 
mà có thể thấy được. Như vậy tuy thật không thụ thân, nhưng là tất 
cả chúng sinh nên thụ thân.

Lại nữa vì ý gì Thế Tôn nói 8 thí dụ này? Nay sẽ nói rõ. Trong 
đó nói dụ như ảo hóa là đối trị nhãn v.v…6 nội nhập. Do mắt v.v…
các ảo ảnh không có thật mà cũng có thể thấy. Thí dụ sóng nắng là 
ví dụ cho khí thế gian, do thể rộng lớn nên như sóng nắng dao động, 
thật không có nước mà thấy có nước. Để đối trị sự thụ dụng sắc v.v… 
nên nói ví như chiêm bao. Trong chiêm bao, sắc v.v… không thật có, 
nhưng vì đó là nhân của yêu ghét v.v…mà thành có sự thụ dụng. Để 
đối trị thân nghiệp nên nói ví dụ ảnh trong gương, do thân nghiệp 
thiện bất thiện làm nhân duyên nên có các sắc sinh ảnh tượng. Để đối 
trị khẩu nghiệp nên nói ví dụ tiếng vang. Do khẩu nghiệp là nhân nên 
có quả của khẩu nghiệp, như tiếng vang vậy. Ý nghiệp có 3 thứ: một 
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Dục giới, hai tĩnh địa, ba văn v.v…sinh. Trong đó để đối trị ý nghiệp 
của Dục giới nên nói ví như bóng sáng. Do quả báo của ý nghiệp 
giống như bóng sáng vậy. Để đối trị ý nghiệp của tĩnh địa, nên nói ví 
dụ trăng dưới nước. Do quả của ý nghiệp của tĩnh địa như trăng trong 
nước, không thật có nhưng trong tĩnh tâm hiển hiện các thứ quả. Để 
đối trị ý nghiệp của văn v.v… nên nói ví dụ biến hóa. Trong đó nói 
văn v.v… tức là các văn, tư huân tập, hiển thị sinh ý của văn v.v… 
này như hóa hiện.

Luận nói: Thế Tôn dựa vào nghĩa gì trong Kinh Phạm Thiên 
Vấn nói Như Lai không thấy sinh tử không thấy Niết-bàn? Dựa vào 
trong tính y tha, về tính phân biệt và tính thành tựu nên không có 
nghĩa sai biệt về thể của sinh tử Niết-bàn. Trong đó tính y tha này 
phân biệt thành sinh tử, thành tựu thành Niết-bàn.

Giải thích: Pháp tướng của 3 tính này, như Tu-đa-la nói là tùy 
thuận tương ưng. Nay sẽ nói rõ. Dựa vào nghĩa gì mà trong Kinh 
Phạm Thiên Vấn nói Như Lai không thấy sinh tử và Niết-bàn. Vì dựa 
vào nghĩa sinh tử và Niết-bàn là vô sai biệt. Tính y tha chẳng phải là 
sinh tử do phần thành tựu tức là Niết-bàn. Cúng chẳng phải Niết-bàn 
do phần phân biệt thành sinh tử. Vì vậy không thể nói thiên về một 
phần. Thế Tôn thấy trong y tha không thiên về một tính, do ý này nên 
trong kinh ấy nói không thấy sinh tử không thấy Niết-bàn.

Luận nói: Như Thế Tôn trong Kinh A-tì-đạt-ma nói có 3 thứ 
pháp là phần nhiễm ô, phần thanh tịnh và cả hai phần. Dựa vào nghĩa 
gì mà nói như vậy? Trong tính y tha, tính phân biệt là phần nhiễm ô, 
tính thành tựu là phần thanh tịnh. Tức tính y tha này là 2 phần kia. Do 
nghĩa này mà có thuyết như vậy. Nghĩa này hiển thị bằng thí dụ gì? 
Lấy thí dụ vàng ở trong đất. Như vàng ở trong đất có thể thấy được 
3 thứ: một là cõi đất, hai là đất, ba là vàng ở trong cõi đất. Đất chẳng 
phải có mà có thể thấy. Vàng thật có mà không thể thấy. Nếu dùng 
lửa nung thì đất không hiện mà vàng hiển hiện. Lại nữa ở trong cõi 
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đất khi tướng đất hiện là hiện thể hư vọng, khi thể vàng hiện là hiện 
thể chân thật. Vì vậy cõi đất có 2 phần. Cũng như vậy, tính của thức 
này khi chưa bị lửa vô phân biệt trí nung đốt thì trong thức tính, tính 
hư vọng phân biệt hiển hiện, tính thành tựu không hiển hiện. Thức 
tính này nếu được lửa vô phân biệt trí nung đốt thì trong thức tính, 
thật có tính thành tựu hiển hiện, mà tính hư vọng phân biệt không 
hiển hiện. Vì vậy cái thể của thức hư vọng phân biệt này, tính y tha 
có 2 phần như cõi đất có vàng chứa trong đất vậy.

Giải thích: Như vậy trong A-tì-đạt-ma Tu-đa-la nói phân biệt là 
tính nhiễm ô, thành tựu là tính thanh tịnh, y tha là thể của 2 phần kia. 
Do nghĩa này nói 3 thứ pháp là phần nhiễm ô, phần thanh tịnh và hai 
phần kia, được hiển thị bằng thí dụ cõi đất có đất chứa vàng. Trong đó 
vàng là chủng tử vàng, cõi đất là tính cứng, đất là sở tạo sắc. Nơi tướng 
đất có 3 thứ có thể được. Cõi đất kia có chứa vàng, chỉ thấy tướng đất 
hiển hiện. Thể vàng kia sau mới biết có. Bởi vì sao? Nếu dùng lửa 
nung thì vàng mới hiện. Vì vậy biết rằng vàng là có từ bản lai.

Luận nói: Thế Tôn có chỗ thì nói tất cả pháp là thường, hoặc 
có chỗ thì nói là vô thường, hoặc có chỗ thì nói phi thường phi vô 
thường. Vì nghĩa gì nói là thường? Trong tính y tha, đứng về phần 
tính thành tựu nên nói là thường, đứng về phần tính phân biệt nên nói 
là vô thường, đứng về cả 2 phần nên nói là phi thường phi vô thường. 
Vì nghĩa này nên nói là thường, vô thường, không hai. Khổ vui cũng 
không hai. Thiện bất thiện cũng không hai. Không phi không, không 
hai. Ngã vô ngã, không hai. Tịch tĩnh phi tịch tĩnh không hai. Có tự 
tính, không tự tính, không hai. Sinh, không sinh, không hai. Diệt, 
không diệt, không hai. Vốn vắng lặng, chẳng phải vốn vắng lặng, 
không hai. Bản tính Niết-bàn, chẳng phải bản tính Niết-bàn, không 
hai. Sinh tử, Niết-bàn, không hai. Như vậy các sai biệt, tất cả mật ngữ 
của chư Phật Thế Tôn đều tùy thuận 3 tính mà nói như thường, vô 
thường. Ở đây có bài kệ như sau:
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Như pháp vô sở hữu,
Mà hiện vô lượng thứ. 
Phi pháp, phi phi pháp,
Nên nói không hai nghĩa.
Y một phần hiển thị,
Hoặc hữu hoặc phi hữu.
Y hai phần mà nói,
Phi hữu, phi phi hữu.
Như hiển hiện phi hữu,
Cho nên nói là không.
Do như vậy hiển hiện,
Cho nên nói là có.
Tự hiển vô sở hữu,
Vì tự thể không trụ.
Như thủ đã không có,
Nên thành vô tự tính.
Do vô tính nên thành,
Trước là sau y chỉ.
Vô sinh tịch diệt tĩnh,
Và bản tính Niết-bàn.

Giải thích: Như pháp là vô sở hữu mà hiện ra vô lượng chủng 
loại, nghĩa là nửa kệ trên theo tuần tự là phi pháp, phi phi pháp. Bởi 
vì sao? Vì vô sơ hữu nên gọi là phi pháp. Vì chẳng phải pháp không 
hiển hiện nên gọi là phi phi pháp. Vì phi pháp phi phi pháp nên nói 
là nghĩa không hai. Một phần nghĩa là một bên. Hoặc hữu hoặc phi 
hữu nghĩa là hoặc ở bên hữu hoặc ở bên vô. Hiển thị nghĩa là nói. 
Dựa vào 2 phần nói là phi hữu phi phi hữu, nghĩa là do tính y tha có 
đủ 2 thể. Lấy nghĩa này nên nói phi hữu phi phi hữu. Như hiển hiện 
phi hữu nghĩa là như pháp được trông thấy, nó là chẳng phải có, vì 
vậy nói nó là không. Vì vậy nói là có, nghĩa là vì theo nghĩa này nên 
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nói là có. Nay sẽ nói về ý vô tự tính. Tự chẳng có là do tất cả pháp 
không có. Lìa nhân duyên mà có thể tự có, đây là một loại ý vô tự 
tính. Thể không có, cũng là một loại vô tự tính. Nếu pháp diệt rồi, thể 
kia không sinh trở lại, nên vô tự tính. Vì tự thể không trụ, nghĩa là các 
pháp ngay khi sinh không có lực có thể trụ quá một sát-na, đây cũng 
là vô tự tính. Các pháp vô tự tính này cộng hữu với Thanh Văn. Nếu 
đã không có thì không cộng hữu với Thanh Văn. Cái tính phân biệt 
như phàm phu chấp thủ không phải như cái hữu này. Cho nên ý này 
là nói pháp vô tự tính trong Đại thừa. Lại vì cái vô tự tính này nên vô 
sinh v.v…tất cả đều được thành tựu. Bởi vì sao? Do tự vô tính nên 
không sinh, do không sinh nên không diệt, do không sinh diệt nên 
xưa nay vắng lặng, do xưa nay vắng lặng nên tự tính Niết-bàn. Trước 
là y chỉ của sau tức trước là nhân của sau.

Chương 4: Bốn ý bốn hợp nghĩa

Luận nói: Lại có 4 thứ ý, 4 thứ hợp nghĩa, tất cả lời Phật nói, 
nên tùy thuận mà hiểu cho đúng. Một là ý bình đẳng, như nói ta xưa 
kia là Tì-bà-thi Chính biến tri. Hai là ý theo lúc khác, như nói tụng trì 
tên Đa Bảo Như Lai chắc chắn được A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-
đề. Lại như kinh nói chỉ phát nguyện là được sinh thế giới Cực Lạc. 
Ba là ý theo nghĩa riêng, như kinh nói thân cận chư Phật nhiều như 
cát sông Hằng, hiểu được nghĩa của pháp Đại thừa. Bốn là ý tùy theo 
tâm người, nghĩa là hoặc vì người này khen ngợi sự bố thí, sau lại 
vì người này chê bai sự bố thí. Giống như bố thí, giới và các tu pháp 
khác cũng vậy. Đó gọi là 4 ý.

Giải thích: Như có người lấy cùng một pháp nên nói kia tức là 
ta. Thế Tôn cũng vậy, tâm ở nơi pháp thân bình đẳng nên nói ta khi 
ấy là Tì-bà-thi v.v… chẳng phải Tì-bà-thi tức là Phật Thích-ca Mâu-
ni. Đây là lấy ý bình đẳng. Ý theo lúc khác, nghĩa là ý này không 
phải nói chỉ xưng danh hiệu Phật là quyết định được A-nậu-đa-la 
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Tam-miệu Tam-bồ-đề. Như nói dùng một đồng tiền vàng được ngàn 
đồng tiền vàng, lẽ nào một mà nói là được ư? Ý này là nói ở một lúc 
đặc biệt nào đó, vì một đồng tiền vàng là nhân được ngàn đồng tiền 
vàng. Cũng như vậy, chỉ phát nguyện là được sinh thế giới Cực Lạc 
cũng với ý đó. Phải biết rằng trong ý theo nghĩa riêng, hiểu được 
pháp Đại thừa, nghĩa là trong 3 tính đạo lý tự giác tướng ấy. Nếu ý 
của Thế Tôn chỉ được hiểu nghĩa theo văn từ thì phàm phu cũng hiểu 
đúng được. Hiểu nghĩa kia là ắt phải do thân cận vô lượng chư Phật 
mới được, cho nên đây là ý của Phật. Ý tùy theo tâm người, nghĩa là 
hoặc với người này khen ngợi bố thí, rồi lại cũng với người này che 
bai bố thí. Ý như vậy là tùy theo người kia mà sử dụng. Nếu là người 
keo kiệt thì khen ngợi sự bố thí. Nếu người này đối với bố thí mà đắc 
thắng thì chê bai sự bố thí. Nếu không có ý này mà đối với một việc 
bố thí khi khen khi chê tức là mâu thuẫn. Do có ý này nên hoặc khen 
hoặc chê đều thích hợp. Giới v.v… cũng vậy. Phải biết một phần tu 
nghĩa là thế gian tu. Ý và nghĩa khác nhau nghĩa là nếu như Thế Tôn 
có tâm sở tại mà nói, đó là ý. Còn do nói ra chắc chắn khiến người 
vào trong Phật giáo, đó là nghĩa.

Luận nói: Bốn thứ hợp nghĩa, đó là: Một là nghĩa khiến nhập. 
Như trong Thanh Văn thừa, nếu trong Đại thừa, y vào đạo lý thế đế 
nói sự sai biệt của 2 thứ tự tính nhân và pháp. Hai là nghĩa tướng, 
nghĩa là tùy theo tướng thuyết pháp, đều dùng 3 tính hiển thị. Ba là 
nghĩa đối trị, như nói có 8 vạn 4 ngàn hạnh môn đối trị.

Giải thích: Trong đây nói nghĩa khiến nhập, tức là đối với 2 thứ 
nhân và pháp, đứng về đạo lý thế đế, hoặc nói tự tính, hoặc nói sai 
biệt, là khiến chúng sinh vào trong Phật pháp, cho nên gọi là nghĩa 
khiến nhập. Nghĩa tướng là trong đó lấy nghĩa của tướng mà nói các 
tướng do nói 3 tính. Nghĩa đối trị, nghĩa là nói chúng sinh làm việc 
đối trị, tức nói chư chúng sinh đối trị phiền não, để an lập chỗ đối trị 
phiền não cho chúng sinh.
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Luận nói: Bốn phiên nghĩa, như chữ tiếng có nghĩa riêng. Để 
hiển thị nghĩa riêng, ở đây có bài kệ như sau:

A-sa-lê Sa-la-mạt-đa-da Tì-bát-rị-da-tư-chá Tố-tất-đa giả 
Cát-lê-đà-nại-chá Tố-tăng-cát-lợi-sắt-tra La-bàn-đê-bồ-đề-một-
đáp-ma

Giải thích: Trong đây A-sa-lê nghĩa là hiển liễu nghĩa, gọi là 
không thật, ẩn mật nghĩa, gọi là bất động. Tức là định này vì bất động 
nên gọi là A-sa-lê. Sa-la-mạt-đa-da nghĩa là dịch là đối với định khởi 
ý tôn trọng. Tì-bát-rị-da-tư-chá nghĩa là nếu hiển thị liễu nghĩa gọi 
là điên đảo, ẩn mật nghĩa gọi là chuyển đảo. Tố-tất-đa nghĩa là khéo 
trụ trong chuyển đảo. Khéo trụ nên vô thường gọi là thường. Đây là 
điên đảo, chuyển vô thường kia gọi là thường, vì khéo trụ trong điên 
đảo. Cát-lê-đà-nại-chá nghĩa là nếu hiển thị liễu nghĩa thì gọi là phiền 
não, ẩn mật nghĩa gọi là cần khổ. Tố-tăng-cát-lợi-sắt-tra nghĩa là 
khéo nhiễm, cho nên kinh nói ở lâu trong sinh tử nhiễm cần khổ. La-
bàn-đê-bồ-đề-một-đáp-ma dịch nghĩa là sẽ được thắng Bồ-đề. Câu 
này có thể hiểu.

Luận nói: Nếu muốn giải thích pháp Đại thừa, đại khái nên 
dùng 3 tướng giải thích: một là giải thuyết về duyên sinh, hai là giải 
thuyết về nhân duyên sở sinh pháp, ba là giải thuyết nghĩa trong ngôn 
giáo. Trong đây giải thuyết duyên sinh như kệ nói:

Ngôn huân tập sinh pháp,
Đây với kia cũng vậy.

Đây là nói quả báo thức và sinh khởi thức làm duyên sinh cho 
nhau. Nhân duyên sở sinh pháp kia, sinh khởi thức là tướng có thể 
tính của tướng và kiến thức. Kia do trụ trì tướng, phân biệt tướng, 
pháp nhĩ tướng, tức đây được hiển thị 3 tính tướng, như kệ nói:

Có tướng và có kiến,
Thế là biết 3 tướng.
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Lại nữa, thế nào là giải thích tướng kia? Nghĩa là tướng phân 
biệt trong tướng y tha thì không thể, tướng thành tựu trong y tha thì 
có. Do 2 cái này, nên không có và có, không thể được có thể được, 
không thấy chân thật thấy chân thật 2 cái này đồng thời. Lại nữa ở 
trong tính y tha, phân biệt thì vô sở hữu mà thành tựu thì hữu, cho 
nên được kia thì không được đây, không được kia thì được đây. Như 
kệ nói:

Y tha: phân biệt không,
Chỉ thành tựu là có.
Không được với lại được,
Trong đó hai như nhau.

Giải thích: Ngôn thuyết huân tập sinh các pháp, nghĩa là bên 
ngoài phân biệt huân tập thức A-lê-da, tức trụ ở trong thức do huân 
tập này làm nhân sinh tất cả pháp., tức là tự tính của sinh khởi thức. 
Đây với kia cũng vậy, nghĩa là cái phân biệt huân tập này lấy ngay 
các pháp kia làm nhân. Đây hiển thị thức A-lê-da với sinh khởi thức 
làm nhân cho nhau. Lại nữa tính của sinh khởi thức có các pháp có 
thức thể của tướng và kiến làm tính, nghĩa là nếu thức thể có tướng 
và có kiến tức là thể của kia. Nói các pháp có 3 tướng là trụ trì tướng, 
tức là tướng y tha. Do các thuyết nói đây nên 3 tính có các tướng 
được hiển thị. Các nghĩa như vậy dùng nghĩa của kệ hiển hiện có 
tướng có kiến. Vậy nên biết 3 tướng là 3 tướng này như được hiển 
thị trong giải thích của luận bản. Không có và có, không thể được và 
có thể được, không thấy chân thật và thấy chân thật, cả hai đồng thời 
v.v… nghĩa là để hiển thị điều đó, trong đây nói hai tức là phân biệt 
và thành tựu. Trong 2 phần này, một là không có, một là có. Nói có 
không có là nếu được phân biệt thì không được thành tựu, bởi không 
thấy chân thật. Tức lúc ấy không được phân biệt mà được thành tựu, 
bởi thấy chân thật. Những nghĩa như vậy lại dùng kệ hiển thị. Trong 
kệ nói bình đẳng, nghĩa là một sát-na cho nên nói trong tức là trong 
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tính y tha. Nói hai tức là thấy chân thật và không thấy chân thật. Nói 
“cho nên” tức là do có nhân duyên. Bởi trong tính y tha, phân biệt là 
không, thành tựu là có. Cho nên phàm phu thấy là do điên đảo, các 
Thánh nhân thấy là do chính kiến.

Luận nói: Giải thích nghĩa trong ngôn giáo, nghĩa là như nói 
câu đầu tiên làm chính rồi dùng các câu khác làm rõ phần ấy. Hoặc 
công đức y chỉ hoặc nghĩa y chỉ. Công đức y chỉ là như nói công 
đức của Phật thanh tịnh giác cùng tột không có 2 pháp, hành pháp 
vô tướng là thắng đạo, trụ nơi Phật trụ, được bình đẳng tất cả Phật, 
đến chỗ không còn chướng ngại, pháp không thoái chuyển, thành lập 
cảnh giới vô ngại không thể nghĩ bàn, nhập tam thế bình đẳng, thân 
biến khắp tất cả thế giới, trí thông suốt không ngại tất cả pháp, tất cả 
hạnh đầy đủ, trí biết không ngại đối với các pháp, thân không phân 
biệt, trí tất cả Bồ-tát mong cầu, đến chỗ Phật trụ không hai, đến cứu 
cánh đệ nhất Ba-la-mật, trí giải thoát không sai biệt của Như Lai, 
nhập vào pháp giới bình đẳng không ở ngoài biên không ở chính giữa 
của Phật địa, đệ nhất tận cùng cõi hư không, thanh tịnh giác cùng tột 
làm gốc. Ngoài ra các câu khác đều là sai biệt của câu này. Phải biết 
rằng tất cả như thế gọi là giải thích tốt. Các pháp thể thanh tịnh giác 
cùng tột là cái thanh tịnh giác cùng tột này của Phật Thế Tôn. Phải 
biết thâu nhiếp 21 công đức khác của Phật. Tức là công đức hoàn 
toàn không chướng ngại chuyển khiến nhập vào hữu vô không hai 
tướng. Công đức chân như thanh tịnh cùng tột. Công đức Phật trụ 
không dụng công mà Phật sự không ngừng nghỉ, pháp thân làm y 
chỉ. Công đức tâm nghiệp không sai biệt. Công đức tu đối trị tất cả 
chướng. Công đức hàng phục tất cả ngoại đạo. Công đức sinh tại thế 
gian không bị pháp thế gian trở ngại. Công đức thành lập pháp. Công 
đức thụ ký. Công đức thị hiện thụ dụng thân, hóa thân trong tất cả thế 
giới. Công đức đoạn nghi. Công đức khiến nhập vào các hạnh. Công 
đức sinh trí pháp vị lai. Công đức hiển thị như chỗ mong muốn. Công 
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đức vì giáo hóa chúng sinh hiện vô lượng thân. Công đức thành tựu 
pháp thân bình đẳng Ba-la-mật. Công đức tùy theo tín lạc hiển thị cõi 
Phật vô sai biệt. Công đức 3 thứ Phật thân không giới hạn phương sở. 
Công đức hằng vì lợi lạc chúng sinh cho đến tận cùng sinh tử. Công 
đức vô tận.

Giải thích: Hiển thị trong phần đó, nghĩa là như chỗ cần phải 
giải thích. Nay sẽ làm rõ nghĩa này. Hoặc gồm trong công đức, hoặc 
gồm trong nghĩa. Gồm trong công đức tức thanh tịnh giác cùng tột 
là câu đầu tiên. Ngoài ra các câu khác là làm rõ nghĩa đó. Trong đây 
không hai hạnh là hai hạnh không thể được gọi là không hai hạnh. 
Chẳng phải như trí Thanh Văn, Bích-chi-phật cũng có chướng ngại 
cũng không chướng ngại, hữu vô không hai tướng. Đệ nhất thanh 
tịnh nghĩa là chân như thanh tịnh, tức là pháp vô tướng. Chân như 
này chẳng phải có tướng bởi tất cả pháp là vô sở hữu. Cũng chẳng 
phải không có tướng bởi có tướng tự thể. Chân như này trong pháp 
vô tướng là đệ nhất thanh tịnh. Nhập xứ cho nên nói công đức khiến 
nhập. Tối thắng cho nên gọi là đạo. Đạo là nghĩa nhập xứ nên gọi là 
đạo. Công đức Phật trụ không dụng công mà Phật sự không ngừng 
nghỉ nghĩa là đối với công việc Phật sự thường làm mà không dừng 
lại. Công đức tu đối trị tất cả chướng nghĩa là dùng tất cả thời gian 
hằng tu chính giác, cho nên có thể đối trị tất cả chướng ngại. Công 
đức sinh tại thế gian mà không bị pháp thế gian chướng ngại nghĩa 
là phàm sinh trong thế gian tất hành động trong cảnh giới thế gian, 
nhưng tuy sinh thế gian không bị 8 pháp lợi thế gian làm nhiễm. 
Công đức thành lập pháp là Tu-đa-la v.v…các pháp vô lượng không 
thể nghĩ bàn, bởi phàm phu không thể ngộ nhập cho nên gọi là thanh 
tịnh giác cùng tột. Đây tức là đều tương ưng với một câu thanh tịnh 
giác cùng tột này. Công đức sinh trí pháp vị lai nghĩa là ccs pháp sinh 
ở đời vị lai như vậy đều có thể biết được. Công đức tương ưng vô 
lượng thân để giáo hóa chúng sinh nghĩa là vô lượng các thân Bồ-tát 
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nếu làm công việc giáo hóa chúng sinh, chư Phật được trí tự tha bình 
đẳng, cho nên trí kia tức gồm trong Phật trí, tức là việc giáo hóa của 
Phật. Công đức thành tựu pháp thân bình đẳng Ba-la-mật nghĩa là 
pháp thân không hai nên gọi là bình đẳng. Vì đây không có 2 pháp 
thân nên gọi là được cùng tột Ba-la-mật thanh tịnh. Trí giải thoát đến 
cứu cánh không sai biệt, nghĩa là trong trí không sai biệt của Như 
Lai, cứu cánh giải thoát, nên trong giải thoát này là tăng thượng giải. 
Công đức 3 thứ Phật thân không giới hạn phương sở, nghĩa là pháp 
thân ở bao nhiêu phương xứ cũng không có giới hạn. Và thụ dụng 
thân, hóa thân ở các thế giới cũng vậy. Pháp giới đệ nhất là pháp 
giới thanh tịnh củng tột là đệ nhất nên gọi pháp giới đệ nhất. Tận hư 
không giới là Phật trí như hư không không cùng tận, vị vậy nên gọi 
thanh tịnh giác không cùng tột.

Luận nói: Lại nữa, y chỉ nghĩa, tức như kinh nói: Bồ-tát đủ 32 
pháp gọi là Bồ-tát: Đối với tất cả chúng sinh khởi ý lợi lạc. Khiến 
nhập nhất thiết trí. Biết giá trị của ta là gì. Xả bỏ kiêu mạn. Ý chí 
vững chắc. Không phải làm vì thương xót. Tâm bình đẳng không 
thân sơ. Làm người bạn thân cho đến khi được Niết-bàn. Suy lường 
đúng đắn mà nói. Tươi cười trước khi nói. Đại bi vô hạn. Gánh vác 
trách nhiệm nặng nề không thoái lui bỏ cuộc. Không có ý mệt mỏi. 
Nghe nghĩa lý không chán. Tự thấy tội lỗi mình làm. Đối với tội lỗi 
người khác, không chê bai mà khuyên răn chỉ bảo. Tu tâm Bồ-đề 
trong tất cả oai nghi. Hành thí không cầu báo. Giữ giới mà không 
nhắm vào các nẻo đường còn có sinh tử. Tu hành nhẫn nhục không 
ngại đối với tất cả chúng sinh. Tu hành tinh tiến giữ lấy tất cả thiện 
pháp. Lìa bỏ cõi Vô sắc mà tu thiền. Phương tiện tương ưng với trí 
tuệ. Lấy Tứ nhiếp làm phương tiện nhiếp hóa chúng sinh. Từ ái đối 
với người giữ giới phá giới, không phân biệt có hai. Cung kính nghe 
chính pháp. Cung kính trụ nơi A-lan-nhã. Không vui đắm trước các 
tạp sự thế gian. Không mong cầu bậc hạ thừa thấp kém. Thấy công 
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đức Đại thừa. Xa lìa bạn xấu. Gần gũi bạn lành. Tịnh tu 4 Phạm 
hạnh. Vận dụng tự tại 5 thần thông. Hành động theo trí tuệ. Không 
xả bỏ chúng sinh nào dù chúng sinh đó trụ hay không trụ trong chính 
hạnh. Nói chắc chắn, trọng chân thật. Lấy tâm Bồ-tát làm đầu. Phải 
biết các câu như vậy đều là phân tích các sai biệt của câu đầu. Ý lợi 
lạc trong tất cả chúng sinh, nghĩa là câu ý lợi lạc này có 16 nghiệp 
sai biệt. Mười sáu nghiệp sai biệt là: Lần lượt thực hành. Không điên 
đảo. Không ai mời cũng tự làm. Không dao động đổ vỡ. Không có ý 
mong cầu. Đây có 3 ý không cầu báo đáp. Đối với chúng sinh thuận 
hay nghịch không có tâm yêu ghét, đời đời vẫn theo đuổi không xa 
bỏ. Tức trong loại này có 2 câu về thân khẩu nghiệp. Bình đẳng đối 
với khổ, vui và không hai. Không thấp kém. Không thoái chuyển. 
Dùng phương tiện nhiếp thủ. Chán ghét chướng ngại. Đây có 2 câu 
tư duy không gián đoạn và tiến thắng. Đây có 7 câu chính tu hành 
6 Ba-la-mật và tu hành Tứ nhiếp sự, tu hành thành tựu phương tiện. 
Đây có 6 câu gần gũi người lành. Nghe chính pháp. Ở nơi A-lan-nhã. 
Xa lìa các hiểu biết xấu xa sai lầm. Công đức chính tư duy có 2 thứ, 
công đức về sự có 2 thứ. Nghiệp thành tựu có 3 thứ: vô lượng thanh 
tịnh, được oai đức lớn, được công đức vượt trội. Nghiệp an lập kia. 
Đây có 4 câu: Thâu nhiếp các công đức. Quyết định dạy dỗ. Gồm hai 
pháp tài làm một. Không tâm nhiễm ô. Các câu như vậy đều là các 
câu sai biệt. Như trong kinh có bài kệ nói: 

Câu đầu tiên bao gồm
Các câu về công đức.
Câu đầu tiên bao gồm
Các câu nói về nghĩa.

Giải thích: Y chỉ nghĩa, tức là ý lợi lạc trong tất cả chúng sinh. 
Nghĩa của câu này nói có 16 nghiệp và hiển thị với các câu khác. 
Trong đây ý lợi lạc làm những nghiệp gì? Khiến nhập trí Nhất thiết 
trí là nếu khiến các chúng sinh nhập vào trí Nhất thiết trí thì đay là 
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hành động lần lượt, ví như một ngọn đèn thắp lên một ngàn ngọn 
đèn. Đó là hiển thị ý lợi lạc. Các câu như vậy đều tương ưng với ý 
lợi lạc. Tự biết giá trị của mình là gì, nghĩa là tự có ý lợi lạc, nhưng 
là điên đảo. Như có người ý muốn lợi lạc mà đem rượu cho uống. 
Nếu như thật tự biết phần lượng mình dạy dỗ chúng sinh, thì không 
dùng kiêu mạn, tự mình không biết, khởi tâm lợi ích trở thành không 
có lợi. Nói xả bỏ kiêu mạn tức là hỉ xả bỏ tâm kiêu mạn nên không 
đợi mời thỉnh tự vì nói pháp.. Ý chí vững chắc, nghĩa là không vì 
chúng sinh có hành vi điên đảo mà cái tâm lợi lạc vững chắc bị dao 
động đổ vỡ. Chẳng phải ra làm vì có ý thương xót, nghĩa là không vì 
lợi dưỡng mà làm việc lợi ích chúng sinh. Làm sao biết được ý lợi 
lạc này? Do làm thuận theo thân khẩu nghiệp, cho nên trong đó ứng 
lượng mà nói và trước nói là khẩu nghiệp. Tươi cười và Đại bi vô hạn 
v.v… là thân nghiệp. Trong đây nói ứng lượng mà nói nghĩa là chỉ 
nói pháp ngữ. Lòng thương vô hạn là thương 3 cái khổ: Khổ là khổ 
khổ, vui là hoại khổ, không khổ không vui là hành khổ. Chẳng phải 
hai nghĩa là không khổ không vui. Nghiệp không thấp kém, nghĩa là 
không tự ti coi mình thấp kém nói rằng ta không thể thành Phật, đại 
loại như thế. Ý không mệt mỏi, nghĩa là nếu không mệt mỏi thì có thể 
tu Phật đạo. Nghe nghĩa lý không chán, nghĩa là nếu không đa văn 
thì không có trí phương tiện giáo hóa chúng sinh. Nói “Trong tất cả 
oai nghi” , nghĩa câu này như nói trong Tịnh Hạnh Tu-đa-la. Nghiệp 
tiến thắng tức là ý lợi lạc, vì là thể của nhân thẳng đến tăng trưởng. 
Nghiệp tu thành tựu phương tiện có 6 câu là nếu người thân cận đây 
tu hành tức được thành tựu. Cung kính ở nơi A-lan-nhã, nghĩa là ở 
nơi đó có thể lìa các hiểu biết xấu xa sai lầm. Những tạp sự thế gian 
như ca múa vui chơi các thứ. Nghiệp thành tựu, nghĩa là biểu hiện 
tướng thành tựu kia. Oai đức, tức 6 thần thông. Tùy theo trí tuệ mà 
hành động, nghĩa là theo trí chứ không theo thức, từ trí tuệ sinh. Do 
trí tuệ này tương ưng với chính chứng. Trụ trong các pháp an lập 
nghiệp kia, tức là do có ý lợi lạc nên có thể dùng lợi lạc an lập chúng 
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sinh. Trong đây nói “nhiếp chúng” nghĩa là đối với người phá giới 
vẫn không bỏ cũng không xua đuổi, khiến lìa bỏ điều không tốt hợp 
với điều tốt. Quyết định dạy dỗ, nghĩa là do cứ một mực lập dạy dỗ 
ngăn cấm, không tự nói, sau lại nói điều ta nói trước đây là không 
tốt. Người nghe, tức là người thụ giáo. Gồm tài pháp, là do những lời 
thành thật bảo cho người kia, vì gồm cả pháp và y phục tài lợi v.v… 
như nói gồm đủ. Không có tam nhiễm ô, nghĩa là thực hành tâm Bồ-
đề làm việc lợi ích chúng sinh, không phải để cầu cúng dường mình, 
chỉ nghĩ rằng làm sao các điều thiện này khiến chúng sinh chính giác 
vô thượng Bồ-đề. Nhiếp thụ như vậy cho nên nghĩa trong kệ cũng 
vậy. Giải thích về tướng xong.
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NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH LUẬN
QUYỂN 6

Nhập sở tri thắng tướng thắng ngữ 3

Luận nói: Như vậy đã nói các tướng sở tri. Làm sao có thể thấy 
ngộ nhập tướng sở tri? Y chỉ đa văn huân tập. Sự huân tập này chẳng 
phải do A-lê-da thu gom mà giống như thành chủng tử của A-lê-da. 
Do chính tư duy nhiếp giữ tự pháp tự nghĩa sinh ra tương tự vật của 
kiến phần ý thức.

Giải thích: Như thế là tất cả tướng sở tri và hiển thị như thế nên 
ngộ nhập tướng sở tri. Lấy sự đa văn huân tập làm y chỉ, nghĩa là 
pháp Đại thừa huân tập vào thân. Nói chẳng phải A-lê-da thu gom, 
nghĩa là đối trị thức A-lê-da. Giống như thành chủng tử của A-lê-da, 
nghĩa là giống như A-lê-da là nhân của nhiễm pháp. Đây cũng là 
nhân của tịnh pháp. Cho nên nói chính tư duy thâu nhiếp nghĩa là 
chính tư duy là tự tính. Tự pháp tự nghĩa sinh ra, nghĩa là tướng của 
pháp nghĩa sinh. Vật tương tự sinh ra, nghĩa là như thể của sắc v.v… 
Nói có kiến phần cũng là thể tương tự của kiến phần. Như vậy tức 
thành lập 2 thức tướng phần và kiến phần.

Luận nói: Trong đây ai là người ngộ nhập tướng sở tri? Là các 
Bồ-tát đã liên tục huân tập đa văn pháp Đại thừa, được gần gũi vô 
lượng chư Phật xuất thế, hoàn toàn tin hiểu tập họp thiện căn, đầy đủ 
hành trang phúc trí.
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Giải thích: Ai là người có thể ngộ nhập tướng sở tri, nghĩa là 
trong số này nếu sở hữu được phương tiện ngộ nhập. Nói “huân tập 
đa văn pháp Đại thừa, nghĩa là lìa Thanh Văn thừa v.v… mà đa văn. 
Được gần gũi vô lượng chư Phật xuất thế, nghĩa là quá khứ vô số chư 
Phật xuất thế đều được hiện tiền thân cận. Hoàn toàn tin hiểu, tức là 
đối với Đại thừa có sự tin hiểu chắc chắn, không bị ác tri thức làm 
dao động phá hoại. Đây tức trước đã nói trong 3 nhân duyên, khéo 
tập họp các thiện căn nên gọi là Bồ-tát khéo tập họp hành trang phúc 
trí. Lại nữa hành trang phúc trí làm sao có thể lần lượt đầy đủ? Do 
sức của nhân, sức của thiện hữu, sức cửat duy, sức của y trì. Trong 
đây 2 câu đầu là 2 sức. Như số đó thì sức của chính tư duy kia tức là 
hoàn toàn tin hiểu. Đây là lấy huân tập Đại thừa làm nhân. Hoàn toàn 
tin hiểu đây tức chính hạnh tu hành. Do chính hạnh tu hành nên được 
tập họp thiện căn. Do sức của chính tư duy này nên được khéo đầy 
đủ hành trang phúc trí. Có thứ tự này do khéo đầy đủ hành trang phúc 
trí nên được nhập sơ địa Bồ-tát. Đây là sức của y trì.

Luận nói: Từ đâu được ngộ nhập? Tức từ ý thức có kiến phần 
kia, do pháp tướng Đại thừa sinh ra tương tự phân biệt pháp và nghĩa.

Giải thích: Ngộ nhập như vậy, nay sẽ hiển thị hành tướng ngộ 
nhập này. Ý địa phân biệt gọi là ý ngôn. Chủng loại của ý ngôn này 
lấy pháp Đại thừa là nhân sinh ra. Pháp tướng Đại thừa sinh ra, nghĩa 
là phan duyên chỗ thuyết pháp.

Luận nói: Trong hành địa của tín giải, trong kiến đạo, trong tu 
đạo, trong cứu cánh đạo, tất cả pháp chỉ có thức tùy theo nghe mà 
tin hiểu, thông suốt như lý, đối trị tất cả chướng, không chướng ngại.

Giải thích: Từ đâu được ngộ nhập? Từ tín giải được ngộ nhập. 
Do chỉ nghe tất cả pháp là duy thức liền khởi tăng thượng tín giải, 
gọi là được ngộ nhập, được vào trong kiến đạo. Nay sẽ nói rõ. Như 
lý thông đạt nghĩa là thông suốt đúng lý trong ý ngôn phân biệt. Thế 
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nào là thông suốt đúng lý? Tức phi pháp, phi nghĩa, không năng thủ, 
không sở thủ. Nếu thông suốt ý ngôn phân biệt như vậy thì sẽ được 
vào trong tu đạo. Nay sẽ nói rõ. Đối trị tất cả chướng, nghĩa là khi 
quán sát ý ngôn này là chẳng phải pháp, chẳng phải nghĩa, không 
năng thủ, không sở thủ, có thể đối trị tất cả chướng. Đây gọi là được 
vào trong tu đạo, được vào trong đạo cứu cánh. Nay sẽ nói rõ không 
chướng ngại là trụ ở nơi trí thanh tịnh cùng tột. Vì diệt chướng vô 
cùng vi tế nên gọi là được nhập vào trong đạo cứu cánh.

Luận nói: Do duyên gì được nhập? Do sức duy trì của thiện 
căn. Có 3 thứ luyện trị cái tâm và diệt trừ 4 chỗ. Pháp và nghĩa là sở 
duyên, thường tu, tu đúng đắn không buông thả Xa-ma-tha và Tì-bát-
xá-na. Tất cả nhân đạo chúng sinh trong vô lượng thế giới, mỗi sát-na 
đều có người chứng đắc chính giác A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-
đề. Đó là luyện trị tâm thứ nhất.

Giải thích: Do đâu được nhập? Như dây nói là do sức duy trì 
của thiện căn v.v… Có 8 chỗ tương ưng. Trong đây nói thường tu 
nghĩa là tu hành tất cả mọi thời. Khéo tu là cung kính. Nếu làm tương 
tự như vậy tức là không buông thả, trong đó đối trị 3 thứ tâm thoái 
khuất. Có 3 thứ luyện trị tâm. Bồ-tát nghe A-nậu-đa-la Tam-miệu 
Tam-bồ-đề, đệ nhất sâu xa rộng lớn khó có thể chứng đắc, tâm liền 
thoái khuất. Để đối trị đây, có tâm luyện trị thứ nhất v.v… Nói v.v…
cho nên có tâm luyện trị thứ hai.

Luận nói: Do chuyên tâm nên có thể hành thí v.v… các Ba-la-
mật. Ta đã được chuyên tâm này, do đó cho nên ta tu các Ba-la-mật 
sẽ được viên mãn, chẳng lấy làm khó. Đó là tâm luyện trị thứ hai.

Giải thích: Do ý này nên thí v.v…các Ba-la-mật liền được hiện 
hành. Nói ở trong ý nghĩa là tin và muốn. Bồ-tát trong Ba-la-mật tin 
biết thật có công đức lớn nên có thể được. Đây là tin của Bồ-tát. Do 
tin nên vui vẻ tu hành gọi là muốn. Bồ-tát được ý tin và muốn này 
nên tu hành 6 Ba-la-mật, tiến đến viên mãn chẳng lấy làm khó.
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Luận nói: Tuy người kia còn có điều thiện trở ngại, nghĩa là 
thiện pháp đầy đủ rồi, liền khi chết, tùy theo ý nghĩ muốn, tất cả đều 
đủ nơi thân, người kia được sinh huống chi ta được cái thiện vượt trội 
này, cái thiện không còn trở ngại, thì khi ấy sao tất cả không đầy đủ 
được? Đó là tâm luyện trị thứ ba. Ở đây có bài kệ như sau:

Ở trong cõi nhân đạo,
Có vô lượng chúng sinh,
Mỗi niệm được Bồ-đề,
Nên trừ tâm thoái khuất.
Người thiện tâm chuyên ý,
Có thể hành bố thí …
Thắng nhân được ý này,
Cũng tu bố thí… được.
Thiện nhân lúc lâm chung,
Tùy tâm được quả báo.
Ta được diệt vị thiện,
Quả báo sao lại không?

Giải thích: Lại nữa Bồ-tát trong ngôn giáo sâu xa rộng lớn của 
chư Phật, khi suy tìm khởi tâm nghĩ rằng A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-
bồ-đề khó có thể chứng đắc. Nhất sát-na tâm đoạn rồi mới được, liền 
sinh thoái khuất. Để đối trị trường hợp này nên tu tâm luyện trị thứ ba. 
Huống chi ta đây là tối thắng thiện, huống chi ta đây trong tất cả 10 
địa khéo đầy đủ hành trang phúc đức trí tuệ. Không chướng ngại thiện, 
nghĩa là tâm phiền não vi tế khó phá. Như Kim cương Tam-ma-đề có 
thể phá được chướng này. Sau Tam-ma-đề này, thoát ly tất cả chướng 
ngại, y chỉ chuyển rồi, với đây sao lại không chứng đắc được? Đây là 
hiển thị chướng ngại xuất ly, vì không khác gì với chết. Nói “tất cả đầy 
đủ” nghĩa là được Nhất thiết chủng trí, sức thiện căn duy trì. Ba thứ 
luyện trị tâm nghĩa là thiện căn không mỏng manh ít ỏi. Bồ-tát do có 
năng lực này thì có thể có 3 thứ luyện trị tâm khiến không thoái khuất. 
Trong đây luyện trị tâm thứ hai, nay sẽ hiển thị sự luyện trị. Do niệm 
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này nên lìa các chướng ngại như xan v.v…các chướng ngại Ba-la-mật 
không còn nữa nên đầy đủ Ba-la-mật là không khó. Do đầy đủ này 
được thành Bồ-đề. Nay sẽ hiển thị sự luyện trị tâm thứ ba. Trong đây 
hữu ngại thiện nghĩa là cái thiện thế gian gọi là hữu ngại thiện. Còn 
vô ngại thiện này của ta mà không thành Phật là không có chuyện như 
vậy. Nghĩa này hiển thị bằng bài kệ. Kệ nói cho nên người trừ được 
tâm thoái khuất là không để cho tâm hạ liệt tồn tại mà nghĩ rằng ta 
không thể được A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề. Thiện tâm nghĩa 
là chẳng phải ác tâm hay vô ký tâm. Do có vô ký thí cho nên có người 
tâm tán mạn hành thí, ngoại đạo v.v…đem tâm bất thiện hành thí. Lại 
nữa người cầu A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề là thắng nhân có tối 
thắng thiện này, được ý này cũng có thể hành thí v.v… Trong đó khi 
được chuyên tâm, có tướng như thế có thể tu thí v.v… 6 Ba-la-mật. 
Nghĩa là được diệt xan v.v.. các tâm chướng ngại. Thắng nhân là tối 
thượng cho nên gọi các Bồ-tát. Thí v.v…là nó gồm cả giới và trí Ba-
la-mật v.v… Tùy tâm được quả báo nghĩa là cho đến được quả báo Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ. Diệt thiện nghĩa là diệt chướng ngại. Nói “Quả 
báo sao lại không?” nghĩa là được Phật thân.

Luận nói: Xa lìa tư duy của Thanh Văn, Bích-chi-phật thì tư 
duy diệt. Xa lìa tất cả nghi hay không nghi trong Đại thừa thì tà ý và 
nghi diệt. Lìa chấp ngã và ngã sở trong pháp nghe và suy nghĩ thì 
pháp chấp diệt. Tất cả tướng an lập hiện tiền tư duy không phân biệt 
thì diệt phân biệt. Ở đây có bài kệ như sau: 

An lập và tự trụ,
Có các tướng hiện tiền.
Tất cả không phân biệt,
Người trí được thắng giác. 

Giải thích: Trong bản luận này, để hiển thị 4 chỗ diệt nên trong 
đây diệt tư duy là diệt tư duy của Thanh Văn v.v… Tà ý và nghi, 
nghĩa là trong pháp sâu xa rộng lớn của Đại thừa, tà ý và nghi cần 
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phải diệt trừ. Tà ý là phỉ báng ganh tị và tâm dao động. Hoặc tức 
tâm nghi ngờ. Nói “tất cả nghi và không nghi” là trong Đại thừa vì 
an lập pháp tướng nên nói có 3 tính. Đó là tất cả pháp không tính, 
không sinh, không diệt, xưa nay vắng lặng, tự tính Niết-bàn. Tất cả 
pháp như vậy là vô sở hữu, đó là đứng về tính phân biệt. Nếu nói 
là ảo hóa, sóng nắng, chiêm bao, bóng sáng, tiếng vang, trăng dưới 
nước, biến hóa, đó là đứng về tính y tha. Nếu nói chân như, thật tế, 
vô tướng, đệ nhất nghĩa, pháp giới, không v.v…, đó là đứng về tính 
thành tựu. Trong các pháp này, tất cả tà ý và hoặc không sinh. Trong 
pháp nghe và tư duy, lìa chấp ngã và ngã sở, đó là hiển thị diệt trừ 
pháp chấp. Diệt trừ pháp chấp nghĩa là đối với pháp nếu nghe, nếu 
suy nghĩ, cho đến không để cho ngã ngã sở chen vào. Tư duy tất cả 
tướng an lập tự hiện tiền không phân biệt, nghĩa là hành giả khi tu trí 
vô phân biệt, chính tại tư duy vị diệt những thứ này, tất cả vắng lặng 
tâm không phân biệt. Nơi hiện tiền trụ sắc v.v… và tĩnh tâm có an 
lập cốt tỏa v.v… trong tất cả các tướng sở duyên khi không nghĩ nhớ 
không phân biệt, gọi là nhập vào phương tiện vô phân biệt. Nếu phân 
biệt thì không nhập vào được. Bài kệ hiện tiền an lập này là để hiển 
thị nghĩa diệt sau cùng.

Luận nói: Nhân đâu nhập và nhập như thế nào? Do đa văn huân 
tập sinh, do chính tư duy nhiếp giữ tương tự pháp và nghĩa, hiển hiện 
có kiến phần ý thức.

Giải thích: Trong đây hiển thị dùng đây nhập và nhập như thế. 
Trong đây nói văn huân tập sinh, nghiã là văn huân tập là nhân, tức 
ngay đây nhập vào đạo lý. Như trước đã nói tức là Đại thừa văn huân 
tập sinh ra, thâu nhiếp trong tính thành tựu.

Luận nói: Có 4 thứ cầu là danh, nghĩa, tự tính, sai biệt, cầu 
tướng giả thuyết.

Giải thích: Trong đây hiển thị nhập như vậy. Bốn thứ cầu là như 
luận bản nói: danh, nghĩa, tự tính, sai biệt.
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Luận nói: Lại có 4 thứ biết như thật, tức là danh, sự, tự tính, sai 
biệt. Biết như thật trong giả tướng. Tự tính sai biệt kia là không thể có 
được, nên Bồ-tát như thật nhập ý thức duy thức tu hành. Nơi đó tương 
tự chữ nghĩa trong ý thức biết tên gọi và chữ chỉ là ý thức, biết cái nghĩa 
mà tên gọi dựa vào đó cũng chỉ là ý thức. Như vậy tức biết rằng tự tính 
và sai biệt của tên gọi kia chỉ là nói giả tướng. Bấy giờ chứng biết chỉ 
có ý thức. Vậy thì danh và nghĩa, tự tính, sai biệt là nói giả tướng, không 
thát có nghĩa tướng của tính sai biệt. Cho nên do 4 thứ cầu và 4 thứ biết 
như thật, nơi ý thức tương tự danh và nghĩa được ngộ nhập duy thức.

Giải thích: Bốn như thật tri là như luận nói trong giả thuyết đó 
là danh sự tự tính sai biệt. Biết như thật tự tính và sai biệt kia, nghĩa 
là mỗi cái đều có tự tính sai biệt. Nói giả thuyết như vậy, nên gọi là 
giả thuyết tự tính sai biệt, vì nghĩa không thể có được. Nghĩa là biết 
rằng danh, tự tính, sai biệt kia chỉ là giả thuyết, vì danh tự kia không 
có tự tính và sai biệt, tức có thể nơi tự tính và sai biệt của danh tự kia 
chỉ là nhận lấy giả thuyết. Nếu biết như vậy là cầu, nếu biết không 
thể được, gọi là biết như thật.

Luận nói: Quán duy thức này ngộ nhập pháp gì? Tương tự pháp 
gì nhập? Là nhập duy lượng. Vì tướng và kiến là 2, và vì có nhiều thứ 
tướng. Danh nghĩa tự tính sai biệt chỉ là giả lập. Tự tính sai biệt 6 thứ 
là không có thật, nó trụ trong thể của năng thủ sở thủ. Một lúc nào 
đó nó phát sinh nhiều thứ tướng. Như trong tối, sợi dây giống như 
con rắn. Cái thí dụ con rắn trong sơi dây là vọng vì không thật có con 
rắn. Nếu thấy nghĩa thật thì không có vọng tưởng. Cái biết con rắn 
sẽ mất, chỉ còn cái biết sợi dây. Nhưng nếu phân tích kỹ thì sợi dây 
cũng không thật có. Bởi các tướng sắc hương vị xúc, trong đó dựa 
vào cái biết sắc v.v… Cái biết về sợi dây cũng được diệt trừ như thế. 
Nó là tương tự chữ và nghĩa 6 tướng của ý thức. Như lấy cái biết con 
rắn để hiểu 6 tướng kia là không có thật nghĩa. Do trí của thành tựu, 
cái tri của duy thức cũng phải diệt trừ.
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Giải thích: Trong đây hỏi về nhập pháp gì và thí dụ về nhập. 
Duy lượng là duy thức lượng. Có 2 tướng và kiến, đây là nói 2 thức 
tướng phần và kiến phần. Đây tương tự tướng hiển hiện làm nhân, 
làm chỗ trụ, làm tướng là ảnh hiển hiện, cho nên chỉ là một thức sinh 
ra nhiều tướng khác nhau. Không phải sinh một cách mau chóng mà 
tuần tự. Ba thứ này đều được nhập vào duy thức. Nói một lúc nào đó 
tương tự nghĩa của các tướng sinh, nghĩa là tương tự danh cú vị thân, 
nghĩa của các tướng sinh cho nên kia cũng dựa vào các tướng tương 
tự danh nghĩa sinh, lấy thí dụ sợi dây hiển thị trong nhập quán 3 tính. 
Nói tự tại trong 6 thứ nghĩa, nghĩa là danh v.v…trong 6 thứ nghĩa 
được tự tại. Tự tại nghĩa là trừ diệt.

Luận nói ; Bồ-tát nhập vào nghĩa tướng tương tự của ý thức như 
vậy là được nhập vào tính phân biệt. Nhập duy thức nên được nhập 
vào tính y tha. Làm sao nhập vào tính thành tựu nếu diệt lìa tưởng 
duy thức? Bấy giờ Bồ-tát diệt lìa cái tưởng về nghĩa, tựa như tất cả 
nghĩa không có nơi nào sinh. Cho nên tựa như duy thức hiển hiện 
cũng không được sinh. Tức là trụ trong sự không phân biệt tất cả 
nghĩa danh, mà trụ trong chính chứng pháp giới tương ưng. Bấy giờ 
Bồ-tát bình đẳng đối với năng duyên sở duyên, trí bình đẳng vô phân 
biệt sinh tức Bồ-tát ngộ nhập tính thành tựu.

Giải thích: Nhập vào ý thức của nghĩa tướng tương tự, tức là tất 
cả nghĩa có được đều chỉ là phân biệt. Như vậy là ngộ nhập tính phân 
biệt. Nói ngộ nhập duy thức, tức ý thức ở đây gồm trong duy thức, 
được nhập tính y tha. Nói tựa như tất cả nghĩa không có nơi nào sinh 
ra, nghĩa là không có nghĩa tương tự sinh ra các chủng loại. Chủng 
loại duy thức cũng không được sinh. Bởi vì sao? Vì khi khởi duy thức 
phân biệt tức thành nghĩa rồi. Sau được chứng chân như, đây như 
không thể ngôn thuyết, chỉ bên trong tự biết. Bấy giờ Bồ-tát năng thủ 
sở thủ bình đẳng. Sinh trí bình đẳng vô phân biệt, nghĩa là trí năng 
duyên và chân như sở duyên, thể của 2 pháp bình đẳng như hư không, 
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nghĩa là không có cái thể năng thủ sở thủ để mà trụ vì không phân biệt 
năng thủ sở thủ. Cho nên gọi vô phân biệt tức được nhập tính thành 
tựu. Nói trụ trong vô phân biệt tất cả nghĩa danh, tức là có tên gì, có 
bao nhiêu thứ, tên này sai biệt được hiển thị bằng một bài kệ.

Luận nói: Ở đây có kệ như sau:

Pháp nhân và pháp nghĩa,
Tính hoặc rộng hoặc hẹp,
Bất tịnh, tịnh, cứu cánh,
Gọi là cảnh sai biệt.

Giải thích: Trong đây tên của pháp là sắc, thụ và nhãn v.v…Tên 
của nhân tức người yêu thích Phật pháp và tin tưởng thực hành theo 
giáo pháp v.v… Lại nữa tên pháp cũng có nghĩa là Tu-đa-la v.v…Tên 
nghĩa, nghĩa là dựa vào pháp mà hiển nghĩa. Tên gọi chung là như 
nói chúng sinh, tên gọi riêng là như các chúng sinh kia mỗi mỗi đều 
có tên. Gọi tính là gốc của chữ ấy. Bất tịnh là gọi phàm phu v.v… 
Tịnh là gọi các học nhân, tức người học Phật pháp. Cứu cánh là chỉ 
tướng chung các pháp sở duyên. Lại sơ lược có 10 thứ danh tự là 
phan duyên của Bồ-tát. Như là nói tên pháp là mắt v.v…Tên người là 
ta v.v… Lại nữa tên pháp là chỉ 12 bộ ngôn giáo. Tên nghĩa, là giáo 
nghĩa của 12 bộ ngôn giáo kia. Tên chung là tất cả pháp hữu vi vô vi 
v.v… Tên riêng là sắc, thụ v.v… cho đến hư không v.v…Tên tính là 
như chữ A là chữ đầu tiên, chữ Ha là chữ cuối cùng. Bất tịnh là phàm 
phu v.v… Tịnh là kiến đế, tức người thấy chân lý. Đến cứu cánh tức 
tướng chung các pháp là cảnh. Sở duyên của 2 trí là xuất thế trí và 
hậu đắc trí duyên tất cả pháp chân như cho nên tất cả tướng của các 
pháp. Như trong 10 địa, tướng chung của tất car nghĩa duyên trí sở 
duyên, cho nên các tên ấy là cảnh giới chư Bồ-tát,

Luận nói: Bồ-tát nhập duy thức như vậy, được nhập tướng sở 
tri. Do nhập tướng sở tri nên được nhập Hoan hỷ địa, khéo thông 
đạt pháp giới được sinh vào nhà Như Lai, được tâm bình đẳng tất cả 
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chúng sinh, được tâm bình đẳng tất cả Bồ-tát, được tâm bình đẳng tất 
cả Phật. Đây là Bồ-tát được kiến đạo.

Giải thích: Được sinh nhà Như Lai là vì do không đoạn dứt 
giống Phật. Được tâm bình đẳng tất cả chúng sinh, nghĩa là như nói 
tự thân muốn nhập Niết-bàn thì đối với tất cả chúng sinh cũng muốn 
như vậy. Do tâm ấy nên nói là tâm bình đẳng tất cả chúng sinh. Được 
tâm bình đẳng tất cả Bồ-tát, nghĩa là do đồng được tâm thanh tịnh 
sâu xa. Được tâm bình đẳng tất cả Phật, nghĩa là do khi trụ nơi địa vị 
này thì được pháp thân chư Phật. Được pháp thân nên được tâm bình 
đẳng tất cả Phật. Lại nữa tâm bình đẳng tất cả chúng sinh là được tự 
tha bình đẳng. Như tự thân muốn hết khổ, thì đối với chúng sinh cũng 
như vậy. Tâm bình đẳng tất cả Bồ-tát là đồng với các Bồ-tát được 
tâm thanh tịnh sâu xa làm việc lợi ích chúng sinh. Được tâm bình 
đẳng tất cả Phật là thấy pháp giới chư Phật với mình không sai khác.

Luận nói: Lại nữa vì sao nhập duy thức quán? Vì để duyên 
tướng chung của pháp. Vì trí xuất thế Xa-ma-tha Tì-bát-xá-na, sau 
được trí các thứ thức tướng, diệt thức A-lê-da có tướng nhân, chủng 
tử tất cả tướng nhân, tăng trưởng được chạm đến chủng tử pháp thân, 
chuyển y chỉ, sinh ra tất cả Phật pháp. Vì để được trí Nhất thiết trí 
nên nhập duy thức quán.

Giải thích: Trí Xa-ma-tha Tì-bát-xá-na, tức Xa-ma-tha Tì-bát-
xá-na gọi là trí. Trong này có câu: “diệt thức A-lê-da có tướng nhân, 
chủng tử tất cả tướng nhân” trong đó nói “hữu tướng” tức là nhân 
duyên . Nghĩa là trong thức A-lê-da có chủng tử tất cả nhiễm pháp. 
Lại nói tướng, là để hiển thị chủng tử này, vì là tướng sở duyên. Nói 
như vậy tức hiển thị được nhân quả các chủng tử này đều diệt.

Luận nói: Lại nữa cái hậu đắc trí kia, trong tính tướng, tất cả 
thức được sinh trong thức A-lê-da thấy như ảo hóa nên tự nhiên không 
bị điên đảo. Cho nên như nhà ảo thuật đối với các trò ảo thuật, Bồ-tát 
đối với các tướng nói nhân quả trong mọi thời đều không điên đảo.
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Giải thích: Nếu không có trí phân biệt diệt chướng ngại xuất 
sinh Phật pháp thì trí hậu đắc dùng làm gì? Trí vô phân biệt không 
thể nói pháp nhân quả kia. Bởi vì sao? Vì không phân biệt. Cho nên 
phải có trí hậu đắc nói pháp nhân quả ấy. Mọi thời không điên đảo, 
như nhà ảo thuật đối với các trò ảo thuật. Tất cả do thức A-lê-da sinh, 
những thứ này đều lấy thức A-lê-da làm nhân. Trong tất cả tính tướng 
của thức, nghĩa là lấy tính của thức làm nhân, cho nên như những 
việc ảo thuật. Trí hậu đắc ở trong đó không điên đảo, nên nói cũng 
không điên đảo.

Luận nói: Ở đây nhập trong duy thức quán có 4 thứ Tam-ma-đề 
là y chỉ của 4 thứ thông đạt phần. Làm sao có thể thấy? Do nghĩa của 
4 thứ tìm cầu. Hạ phẩm Vô trần nhẫn, được Minh tam-ma-đề, làm y 
chỉ của Noãn hành thông đạt phần. Nếu là Tăng thượng nhẫn thì được 
Tăng minh Tam-ma-đề, làm y chỉ cho Đỉnh hành thông đạt phần. Do 
4 thứ biết như thật, được nhập duy thức quyết định trần là vô sở hữu. 
Đây là một phần của Tam-ma-đề nhập vào nghĩa chân thật, là chỗ y 
chỉ của Thuận đế nhẫn. Cái Tam-ma-đề sau cùng trừ bỏ ý tưởng duy 
thức, đây là chỗ y chỉ của Vô gián Tam-ma-đề thế đệ nhất pháp. Phải 
thấy các Tam-ma-đề như vậy. Đó là đến gần chỗ đạt ngộ.

Giải thích: Ở mọi nơi khi nhập vào chân thật được thông đạt 
phần. Nay ở đây cũng hiển thị thiện căn y chỉ của thông đạt phần. Vì 
là nhân của thông đạt phần nên nói là y chỉ. Hạ phẩm Vô trần nhẫn 
được Minh Tam-ma-đề, nghĩa là trong vô trần lạc dục ít ỏi mỏng 
manh. Hiển thị trí vô trần gọi là minh, nghĩa là sáng tỏ. Được Minh 
Tam-ma-đề là hiển thị cái Tam-ma-đề làm y chỉ của trí vô trần. Tăng 
thượng vô trần nhẫn là trong đây nhẫn trở thành cái dục của nó. Cho 
nên Minh tăng Tam-ma-đề là hiển thị cái trí tăng thượng vô trần gọi 
là minh. Nói Tam-ma-đề là hiển thị chỗ y chỉ của trí vô trần này. Chỗ 
y chỉ của Thuận đế nhẫn là, pháp vô ngã gọi là đế, nơi đó vô ngã tùy 
thuận nhẫn. Làm thế nào thành Thuận đế nhẫn này? Do quyết định 
không có ngoại vật nào khác, năng thủ cũng không có. Phải biết rằng 



tr 517

khi trụ nơi tùy thuận nhanh chóng là được cái vui gần đạt ngộ lúc 
chính vị.

Luận nói: Như vậy Bồ-tát nhập địa, nhập duy thức nên được 
kiến đạo. Làm sao phát khởi tu đạo? Tùy theo chỗ thành lập 10 địa, 
lấy pháp thông tướng hiện trụ trong tất cả Tu-đa-la nhiếp thủ làm 
duyên, đem trí xuất thế gian và trí hậu đắc Xa-ma-tha Tì-bát-xá-na 
thường tu tập trong vô lượng trăm ngàn câu-chi na-do tha số kiếp 
chuyển y chỉ được 3 thứ Phật thân. Tu hành như vậy đó.

Giải thích: Tùy theo chỗ thành lập mà nói, nghĩa là vì thành 
lập mà trong Kinh Thập Địa nói các địa. Nói “thông tướng pháp làm 
duyên” nghĩa là duyên một tướng không phải duyên riêng từng câu. 
Xuất thế là trí vô phân biệt. Hậu đắc là trí thành lập. Đây cũng không 
thể nói là thế gian. Bởi vì sao? Vì chẳng phải thế gian chứa nhóm 
huân tập, cũng chẳng phải hoàn toàn xuất thế gian vì tùy thuận hạnh 
thế gian. Cho nên không thể nói nhất định một tướng. Chuyển y chỉ, 
là trí phan duyên thông tướng này được chuyển y. Vì được 3 thứ Phật 
thân, nghĩa là để ta được 3 thứ Phật thân nên tu hành.

Luận nói: Thanh Văn nhập chính vị với Bồ-tát nhập chính vị, 
hai trường hợp này có gì sai khác? Chính vị của Thanh Văn có 10 thứ 
sai khác với chính vị của Bồ-tát. Một, sai khác về sở duyên, vì pháp 
Đại thừa là sở duyên. Hai, sai khác về sự trụ giữ, vì trụ giữ hành trang 
đại phúc đức trí tuệ. Ba, sai khác về chỗ thông đạt, vì thông suốt nhân 
pháp vô ngã. Bốn, sai khác về Niết-bàn, vì nhiếp thủ Niết-bàn không 
trụ trước. Năm, sai khác về địa vị, vì y vào 10 địa mà được xuất ly. 
Sáu, sai biệt về thanh tịnh, vì đoạn trừ phiền não, cõi Phật thanh tịnh. 
Bảy, sai khác về việc được tâm bình đẳng tự thân với tất cả chúng 
sinh, khởi hạnh thành thục chúng sinh không thôi nghỉ. Tám, sai 
khác về nơi sinh, vì sinh vào nhà Như Lai. Chín, sai khác về sự hóa 
hiện, vì trong đại tập hội chư Phật tất cả mọi thời đều hóa hiện. Mười, 
sai khác về quả, vì thành tựu vô lượng quả đức như thập lực, vô úy, 
bất cộng Phật pháp v.v…
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Giải thích: Sai khác về Niết-bàn là do Bồ-tát nhiếp thủ Niết-
bàn không trụ trước, còn Thanh Văn thì không như vậy. Sai khác về 
thanh tịnh là do Bồ-tát diệt phiền não và tập, và thanh tịnh cõi Phật, 
Thanh Văn thì không như vậy.

Luận nói: Ở đây có kệ như sau:

Suy tìm danh và nghĩa,
Làm khách thể cho nhau.
Suy tìm hai duy lượng,
Hai thi thiết cũng vậy.
Từ đó biết như thật,
Ba phân biệt vô nghĩa.
Nếu thấy kia phi hữu,
Tức nhập ba vô tính

Giải thích: Như nhập chân thật, trong đây kệ nói: “Suy tìm 
danh và nghĩa, mỗi mỗi làm khách thể cho nhau.” Nghĩa là danh đối 
với nghĩa, là khách. Nghĩa đối với danh cũng là khách, đều là tướng 
riêng. Suy tìm, nghĩa là phải thấy trong lúc tĩnh tâm. “Suy tìm hai 
duy lượng. Hai thi thiết cũng vậy.” nghĩa là nghĩa không có tự tính 
và sai biệt, cho nên phải biết tự tính chỉ là thi thiết, sai biệt chỉ là thi 
thiết. Từ đó sinh cái biết như thật, nghĩa là trong đó biết như thật do 4 
thứ tầm tư làm nhân nên được 4 thứ biết như thật. Thấy trong 3 phân 
biệt vô nghĩa, nghĩa là trong 3 phân biệt không có nghĩa mà thấy, cho 
nên gọi là phân biệt vì tự tính phân biệt, sai biệt phân biệt. Cái phi 
hữu kia tức nhập 3 vô tính, nghĩa là nghĩa là vô sở hữu cho nên phân 
biệt cũng không. Bởi vì sao? Nếu nghĩa của sở phân biệt là có, thì 
phân biệt có thể được duyên đó mà sinh. Do nghĩa đó không có cho 
nên phân biệt cũng không được có. Phải biết nghĩa này nên nhập 3 
tức nhập 3 tính. Trong đó do thấy danh và nghĩa làm khách thể cho 
nhau nên được nhập vào danh nghĩa đều có tính phân biệt khác. Nếu 
thấy danh tự tính thi thiết sai biệt thi thiết chỉ thấy phân biệt, tức được 
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nhập tính y tha, tức cái thức năng phân biệt đây cũng không thấy, tức 
được nhập tính thành tựu. Đó gọi là 3 thứ nhập.

Luận nói: Lại có bài kệ để giáo thụ, như trong Quán Hạnh Sai 
Biệt Luận nói:

Bồ-tát trong tĩnh tâm,
Được thấy tâm ảnh kia.
Diệt trừ tưởng nơi nghĩa,
Chỉ quán nơi tự tưởng.
Như vậy tâm trụ trong,
Sở tri, thủ chẳng có.
Tức không có năng thủ,
Chứng đắc vô sở hữu.

Giải thích: Vì để được nhập quán nên lại nói kệ giáo thụ. Bồ-tát 
thấy tâm ảnh, nghĩa là thấy hình ảnh tương tự nghĩa pháp kia chỉ là tự 
tâm. Người nào thấy, đó là Bồ-tát. Nơi nào thấy, đó là trong tĩnh tâm, 
tức trong định. Diệt trừ tưởng nơi nghĩa, chỉ quán nơi tự tưởng, nghĩa 
là ở trong tĩnh tâm, tướng của nghĩa không khởi, biết chỉ là tự tâm là 
tướng của pháp nghĩa hiển hiện. Như vậy tâm trụ trong, nghĩa là nếu 
tâm như vậy được trụ trong nghĩa vô sở hữu, tức là tâm trụ ở trong 
tâm. Biết sở thủ là phi hữu, nghĩa là biết rõ nghĩa của sở thủ là vô sở 
hữu. Tức không có năng thủ, nghĩa là do nghĩa của sở thủ không có 
thì cái tâm năng thủ là kẻ năng thủ cũng không thể có được. Chứng 
vô sở hữu, nghĩa là đã không có năng thủ sở thủ, tức đã gọi là chứng 
chân như, bởi chân như là không thể được.

Luận nói: Lại có một biệt kệ nói về chính vị. Như trong Đại 
Thừa Kinh Trang Nghiêm Luận nói:

Bồ-tát đầy đủ vô biên tế,
Phúc đức trí tuệ là hành trang.
Trong pháp tư lường khéo quyết định,
Thì liễu nghĩa loại ý thức sinh.
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Biết các nghĩa kia là ý thức.
Tức trụ tự nghĩa trong duy tâm.
Như vậy chính chứng pháp giới rồi,
Cho nên xa lìa hai thứ tướng.
Vì biết ngoài tâm không gì khác,
Nên biết được tâm cũng phi hữu.
Người trí hiểu biết hai đều không,
Tức trụ không hai trong pháp giới.
Người trí trí lực không phân biệt,
Bình đẳng thuận hành thường phổ biến.
Sở tri rậm rạp đống tội ác,
Như đại Gìa-đà nhổ các độc.
Mâu-ni khéo nói các chính pháp,
An tâm hữu căn trong pháp giới.
Đã biết niệm hành chỉ phân biệt,
Người trí mau đến bờ biển đức.

Giải thích: Lại có bài kệ nhập chính vị như nói trong Đại Thừa 
Trang Nghiêm Kinh Luận. Nếu có rất khó hiểu thì trong kệ hiển thị. 
Vô biên tế, nghĩa là rất khó vượt qua bờ bên kia. Như nói vô biên, 
không phải là nói không có bờ, không có biên giới, đây là lấy ý nói 
nhiều nên gọi là vô biên. Đây cũng vậy. Những gì gọi là hành trang? 
Là phúc đức và trí tuệ. Trong đây thí v.v…3 Ba-la-mật là hành trang 
phúc đức. Bát-nhã Ba-la-mật là hành trang trí tuệ. Tinh tiến Ba-la-
mật, nếu là tinh tiến về mặt trí tuệ thì đó là hành trang trí tuệ, nếu là 
tinh tiến về phúc thì đó là hành trang phúc đức. Cũng như vậy, Thiền 
Ba-la-mật cũng có 2 thứ. Trong đó, nếu duyên Tứ vô lượng thiền thì 
đó là hành trang phúc đức, ngoài ra là hành trang trí tuệ. Ai có hành 
trang này thì gọi là người khéo quyết định hành trang trong pháp Bồ-
tát, vì do dựa vào hậu lực của Tam-ma-đề. Các pháp hành trang được 
khéo quyết định chứ chẳng phải gì khác. Nói “thì sinh loại ý thức 
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hiểu nghĩa”, nghĩa là sự hiểu biết các nghĩa đều lấy ý thức làm nhân. 
Nói “liền trụ nơi nghĩa tương tự trong duy tâm”, nghĩa là do biết các 
nghĩa kia chỉ là ý thức nên liền ngay nơi tự tâm nghĩa tương tự hiển 
hiện. Như vậy là đã chính chứng pháp giới. Nói “Vì vậy xa lìa 2 thứ 
tướng”, nghĩa là biết tự tâm mà nghĩa tương tự hiện rồi, thì ngay khi 
ấy lìa năng thủ sở thủ chứng đắc chân như. Lại cũng như ngộ nhập 
chứng đắc. Nay sẽ hiển thị ý nói rằng “do biết ngoài tâm không có 
gì khác, nên biết được tâm cũng phi hữu”, nghĩa là lìa tâm ra ngoài 
thì không có nghĩa phan duyên, vì kia là không có, cho nên cái tâm 
năng duyên cũng không có. Bồ-tát biết 2 cái đó là không có, tức trụ 
naơi pháp giới không hai, nghĩa là lìa tâm và nghĩa. Trí lực vô phân 
biệt, là sức trí tuệ lìa phân biệt. Bình đẳng thuận hành, là thuận làm 
mọi việc trong bình đẳng. Thấy Tu-đa-la v.v…tất cả các pháp bình 
đẳng như hư không. Phổ biến, nghĩa là các pháp cả trong lẫn ngoài, 
thấy như vậy. Thường, là tất cả mọi lúc. Dựa vào đống tội ác rậm rạp, 
nghĩa là nhân các nhiễm pháp nói là rậm rạp vì khó gỡ nó ra. Đống 
tội ác, nghĩa là nhiễm pháp huân tập tự tính làm thể. Mâu-ni khéo nói 
các chính pháp an tâm trong pháp giới hữu căn, nghĩa là dùng ý an 
trụ trong tâm hữu căn. Nếu phan duyên tâm kia chân như thì đây là 
tâm hữu căn. Như duyên Như Lai chính thuyết, đầy đủ không thiếu, 
chung lại thành một tướng, phải biết đó là trí vô phân biệt. Nói “Đã 
biết niệm hành chỉ phân biệt” nghĩa là trụ nơi tâm hữu căn này rồi, 
vì muốn chính thuyết nên trong trí hậu đắc nhớ nghĩ các nghĩa. Cũng 
biết rằng hoạt động nhớ nghĩ này chỉ là phân biệt, cho nên do 2 trí vô 
phân biệt và hạu đắc này chư Bồ-tát mau chóng đến Phật quả bờ kia. 
Tập trung các nghĩa của bài kệ này thì kệ thứ nhất nói ró tư lương 
đạo, kệ thứ hai nói nghĩa của phương tiện đạo, kệ thứ ba nói nghĩa 
hậu kiến đạo, kệ thứ tư nói nghĩa tu dạo, kệ thứ năm nói nghĩa cứu 
cánh đạo. Đến đây là giải thích xong nghĩa phải biết tướng sở tri.
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NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH LUẬN
QUYỂN 7

Nhập nhân quả thắng tướng thắng ngữ 4
Chương 1: Nhân quả vị

Luận nói: Như vậy là đã nói xong về ngộ nhập tướng sở tri, còn 
nhân quả của sự ngộ nhấp ấy làm sao thấy được? Do 6 Ba-la-mật 
là bố thí, trì giới, nhãn nhục, tinh tiến, thiền định, trí tuệ. Vì sao do 
6 Ba-la-mật được nhập duy thức? Lại nữa vì sao 6 Ba-la-mật được 
thành quả của sự ngộ nhập ấy? Bồ-tát này không tham đắm phúc báo, 
không phá giới, khổ không nao núng, tu đạo không biếng trễ, không 
tạo nhân các chướng ngại này nên tâm được chuyên nhất, tức có thể 
đúng đắn chọn lọc các pháp nên được nhập duy thức. Bồ-tát dựa vào 
6 Ba-la-mật nhập duy thức rồi, lần lượt thanh tịnh, thâu nhiếp 6 Ba-
la-mật sâu xa trong tâm. Vì vậy cho nên trong đó dù rời 6 Ba-la-mật 
mà hiện khởi phương tiện, do hiểu đúng nói đúng nên khởi tùy hỷ 
yêu thích, tương ưng huân tu mọi thời không gián đoạn, thì Ba-la-
mật liền được viên mãn.

Giải thích: Nếu nhập duy thức rồi, tâm thanh tịnh Ba-la-mật sâu 
xa liền được tương ưng hiện hành. Cùng hiện hành tương ưng này 
nên gọi là hiện hành tương ưng. Hiểu đúng nói đùng nghĩa là mọi nói 
năng đều tương ưng với 6 Ba-la-mật, trong chính thuyết sâu xa khởi 
tâm tin hiểu. Khởi ý yêu thích, nghĩa là tháy yêu thích công đức trong 
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các Ba-la-mật. Khởi ý nguyện muốn được, nghĩa là do Phật được đến 
tịnh tâm đệ nhất bỉ ngạn này, cho nên ta và tất cả chúng sinh cũng sẽ 
được. Vì vậy phát tam nguyện được. Đây là bao gồm các Ba-la-mật. 
Tâm thanh tịnh sâu xa có những tướng trạng gì. Tiếp theo đây là kệ 
văn hiển thị tướng này.

Luận nói: Ở đây có kệ như sau:

Viên mãn pháp bạch tịnh,
Và được nhẫn mau chóng.
Bồ-tát do tự thừa,
Sâu rộng trong chính thuyết.
Giác tri chỉ phân biệt,
Được vô phân biệt trí.
Lạc dục tín giải tịnh,
Gọi là thanh tịnh ý.
Trước và pháp lưu y,
Đều được thấy chư Phật.
Đã biết gần Bồ-đề,
Được Bồ-đề không khó.

Giải thích: Trong đây bắt dầu từ tín hành địa, khéo tập hợp 
hành trang tư lương. Viên mãn pháp bạch tịnh và được nhẫn nhanh 
chóng, nghĩa là nhẫn có 3 phẩm là nhuyến, trung và thượng. Trong 
đây là trụ ở tối thượng nhẫn nên nói là nhanh chóng. Tâm này do 
sở duyên nên được thanh tịnh. Nay sẽ nói rõ. Sở dĩ gọi là Đại thừa 
vì do giáo thuyết sâu xa rộng lớn, tức là Bồ-tát tự thừa. Trong này 
nói sâu xa tức là nói pháp vô ngã. Rộng lớn, nghĩa là như hư không, 
khí, v.v… Tam-ma-đề như chỗ tư duy thanh tịnh. Nay sẽ nói rõ. Do 
biết tất cả pháp chỉ là phân biệt, nên nay sẽ nói rõ cái tướng của tịnh 
tâm. Nói “Trước” là trước khi tịnh tâm. Và “đây” là trong khi tịnh 
tâm. “Được thấy chư Phât”, đó là tướng. Pháp lưu, nghĩa là khi trụ 
định tâm. Nay sẽ nói rõ. Cái định tâm này, lợi ích khi trụ định tâm 
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là thấy gần Bồ-đề. Bởi được cái phương tiện có thể được này nên 
được là không khó.

Luận nói: Các kệ này nói chung là hiển thị tịnh tâm có 7 tướng: 
1.tư lương, 2.nhẫn, 3.sở duyên, 4.tư duy, 5.tự thể, 6.thắng tướng, 
7.lợi ích, như trong kệ tuần tự nói từng câu.

Giải thích: Các kệ này hiển thị tịnh tâm. Có tư lương như thế, 
nhẫn như thế, phan duyên như thế, tư duy như thế, thể tính như thế, 
tướng biểu hiện như thế, lợi ích như thế. Như kệ hiển thị tức là thành 
lập cái thể của tịnh tâm.

Chương 2: Thành lập 6 số

Luận nói: Vì sao chỉ có 6 Ba-la-mật? Vì thành lập đối trị các 
chướng ngại. Vì sinh khởi trụ xứ tất cả Phật pháp. Vì tùy thuận thành 
thục tất cả chúng sinh. Đối trị không phát khởi nhân duyên nên lập 
thí, giới 2 Ba-la-mật. Không phát khởi nhân duyên có 2 là đắm trước 
phúc báo và đắm trước nhà cửa. Đối trị phát khởi nhân duyên thoái 
chuyển nên lập nhẫn, tiến 2 Ba-la-mật. Nhân duyên thoái chuyển có 
2 là trong sinh tử, chúng sinh trái phạm sinh khổ, trong việc tu thiện 
thời gian lâu mà mệt mỏi. Đối trị sự phát khởi nhân duyên là hoại mất 
sự không thoái chuyển nên lập định, trí 2 Ba-la-mật. Nhân duyên hoại 
mất có 2 là tán loạn và ác trí. Đối trị các chướng ngại này nên lập 6 số.

Giải thích: Trong nhân duyên hoại mất, ác trí là điên đảo chấp 
thủ cho nên như các ngoại đạo bởi ác trí thành ra có chỗ hoại mất. 
Ngoài ra thành lập tán loạn v.v… các chướng ngại. Nghĩa đối trị đều 
có thể biết được.

Luận nói: Bốn Ba-la-mật trước là nhân duyên không tán loạn 
cho nên một Ba-la-mật không tán loạn thành tựu do y chỉ không tán 
loạn, được chính giác đúng lý thật nghĩa các pháp, nên tất cả Phật 
pháp được sinh khởi. Là nơi sinh khởi tất cả Phật pháp như thế nên 
thành lập 6 số.
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Giải thích: Chỗ trụ của tất cả Phật pháp, nghĩa là tất cả Phật 
pháp lấy đây làm nhân thành lập. Thứ hai 6 số nhân duyên Ba-la-
mật, chì 6 không tăng. Do y chỉ không tán loạn nên được chính giác 
đúng lý thật nghĩa các pháp, nghĩa là do y chỉ Thiền Ba-la-mật nên 
Bát-nhã Ba-la-mật được hiểu rõ như thật các nghĩa. Ngoài ra có thể 
biết nghĩa các câu khác.

Luận nói: Do Thí Ba-la-mật nên nhiếp thụ chúng sinh. Do Giới 
Ba-la-mật nên không tổn hại chúng sinh. Do Nhẫn Ba-la-mật nên 
có thể chịu đựng sự tổn hại. Do Tinh tiến Ba-la-mật nên có thể làm 
những việc phải làm. Do các nhân duyên tiếp thụ này nên khiến các 
chúng sinh thành thục được điều phục. Nếu chúng chưa được tâm 
vắng lặng thì khiến được Tam-ma-đề. Người tâm được vắng lặng 
rồi, khiến được giải thoát. Trong khi giáo hóa liền được thành thục. 
Trụ nơi thành thục chúng sinh như vậy nên thành lập 6 số. Nên biết 
như vậy.

Giải thích: Thứ ba, trong nhân duyên thành lập 6 số, tất cả 
chúng sinh giáo hóa tùy thuận, nghĩa là trong việc giáo hóa thành 
thục tất cả chúng sinh, tùy thuận tương ưng do đây được thành, cho 
nên chỉ thành lập có 6 khiến xuất ly. Đối với kẻ tâm chưa vắng lặng 
thì dùng Thiền Ba-la-mật khiến tâm được vắng lặng. Kẻ đã vắng lặng 
thì dùng Bát-nhã Ba-la-mật khiến được giải thoát nên được thành 
thục. Trong khi giáo hóa, nghĩa là trong lúc dạy dỗ.

Chương 3: Tướng

Luận nói: Làm sao thấy tướng của 6 Ba-la-mật này? Vì nó có 6 
thứ vượt trội: Một, y chỉ vượt trội, vì Bồ-đề tâm là y chỉ. Hai, sự vượt 
trội, vì đầy đủ các việc tu hành. Ba, việc làm vượt trội, vì muốn lợi 
ích tất cả chúng sinh. Bốn, phương tiện khéo léo vượt trội, vì ở trong 
trí vô phân biệt. Năm, hồi hướng vượt trội, vì hồi hướng A-nậu-đa-la 
Tam-miệu Tam-bồ-đề. Sáu, thanh tịnh vượt trội, vì diệt các phiền não 
trí chướng xuất sinh bình đẳng.
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Giải thích: Bố thí v.v… là tướng thế nào? Được Ba-la-mật, bởi 
thế gian và Thanh Văn v.v… cũng có bố thí v.v… nên phải nói cái 
tướng của nó. Tướng của Ba-la-mật có 6 thứ y chỉ vượt trội, do mọi 
lúc mọi nơi y chỉ tâm Bồ-đề. Sự vượt trội, nghĩa là không có một 
người nào có đây đủ hiện hành bên trong cũng như bên ngoài. Chỉ 
có Bồ-tát là người có đầy đủ hiện hành. Đó là hành bố thí. Nói vượt 
trội là mọi sự bố thí là chỉ vì lợi ích an vui tất cả chúng sinh. Phương 
tiện khéo léo vượt trội, nghĩa là tam luân thanh tịnh gọi là phương 
tiện khéo léo. Bởi vì không phân biệt của bố thí, người bố thí và kẻ 
nhận sự bố thí. Ở trong trí vô phân biệt như vậy nên được tên gọi là 
bố thí. Hồi hướng vượt trội, nghĩa là do bố thí này v.v… hồi hướng 
vô thượng Bồ-đề. Thanh tịnh vượt trội, nghĩa là nếu đến Phật quả, thí 
v.v…bấy giờ được thanh tịnh. Khi ấy sinh xuất đầy đủ tác dụng lìa 
phiền não chướng trí chướng.

Luận nói: Thế nào là thí tức Ba-la-mật? Ba-la-mật là thí ư? 
Có trường hợp thí không phải Ba-la-mật. Nên lập 4 câu. Và giống 
như thí, các Ba-la-mật khác cũng nên lập 4 câu như vậy. Phải biết 
như thế.

Giải thích: Thế nào là thí tức Ba-la-mật? Ba-la-mật tức là thí 
ư? Đây là phần câu hỏi. Trong câu đáp có trường hợp bố thí không 
phải Ba-la-mật, nghĩa là xa lìa 6 thứ vượt trội. Có ba-la-mật không 
phải bố thí, nghĩa là như giới Ba-la-mật v.v…, vì bao gồm trong 6 
thứ vượt trội. Có thí tức Ba-la-mật, nghĩa là thí được bao gồm trong 
6 thứ vượt trội. Có chẳng phải thí chẳng phải Ba-la-mật, nghĩa là lìa 
6 thứ hạnh vượt trội. như trì giới v.v… là như thế. Tất cả trong Ba-la-
mật, 4 câu đều như vậy.

Chương 4: Thứ tự

Luận nói: Vì sao các Ba-la-mật này được nói theo thứ tự như 
thế? Vì nó tùy thuận Ba-la-mật trước sinh Ba-la-mật sau.
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Chương 5: Đặt tên

Luận nói: Lại nữa làm sao thấy được vì sao các Ba-la-mật được 
đặt tên như vậy? Vì pháp này hơn tất cả sự bố thí của thế gian, Thanh 
Văn, Bích-chi-phật, có khả năng đạt đến bờ kia nên gọi Ba-la-mật, có 
khả năng phá tan sự tham lam keo kiệt nên gọi là Đà, được quả báo 
lớn và hành trang phúc đức nên gọi là Na. Vì vậy bố thí gọi là Đà-na. 
Có khả năng diệt trừ phá giới và nẻo ác nên gọi là Thi, được đến nẻo 
thiện và định nên gọi là La. Vì vậy có tên là Thi-la. Có khả năng làm 
sạch hết sự giận dữ oán thù nên gọi là Sằn, mình và người được ở 
trong an ổn nên gọi là Đề. Vì vậy có tên là Sằn-đề. Có khả năng lìa 
bỏ sự biếng nhác và các pháp ác bất thiện nên gọi là Tì, được xuất 
sinh vô lượng thiện pháp khiến tăng trưởng nên gọi là Lị-da. Vì vậy 
có tên là Tì-lị-da. Có khả năng xả bỏ tán loạn nên gọi là Địa-da, được 
dẫn tâm trụ vào bên trong nên gọi là Na, Vì vậy có tên là Địa-da-na. 
Có khả năng khiển trừ tất cả kiến chấp ác trí nên gọi là Bát-la, được 
biết pháp chân như và pháp chủng loại nên gọi là Thận-nhương. Vì 
vậy có tên là Bát-la-thận-nhương.

Giải thích: Nay nói rõ các tên này. Tên chung các Ba-la-mật 
đều dùng từ ngữ Đáo bỉ ngạn, nghĩa là đến bờ kia. Cho nên Ba-la-mật 
là độ tất cả thế gian và Thanh Văn, Bích-chi-phật v.v… Thí v.v… bỉ 
ngạn nên gọi Ba-la-mật cho mỗi tên. Nhân thì phá xan tham. Bởi vì 
sao? Do phá trừ xan tham nên có thể bố thí không ngại. Quả thì trừ 
được bần cùng nên gọi là Đà. Đối với quả thì được quả báo lớn và 
phúc đức tư lương nên gọi là Na. Đó là Đà-na. Đứng về nhân thì giới 
dứt ác, đứng về quả thì diệt các nẻo ác nên gọi là Thi. Quả thì được 
nẻo thiện và được hiện tiền Tam-ma-đề nên gọi là La. Tức là Thi-la. 
Như vậy giải thích tên các Ba-la-mật đều tương ưng như đây. Mình 
và người đều được trụ nơi an ổn, nghĩa là do tự bản thân không bị 
các lỗi giận dữ quấy nhiễu, cũng không gây khổ cho người khác nên 
người cũng được an ổn.
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Chương 6: Tu tập

Luận nói: Làm sao thấy sự tu tập các Ba-la-mật? Lược nói có 
5 cách tu tập: 1. Tu tập bằng cách khởi hành phương tiện. 2. Tu tập 
bằng sự tin hiểu. 3. Tu tập bằng tư duy, 4. Tu tập bằng phương tiện 
khéo léo. 5. Tu tập bằng việc làm những điều nên làm. Trong đây 4 
cách tu như trứpc đã nói. Còn tu tập bằng cách làm những điều nên 
làm, nghĩa là chư Phật đã đến địa vị viên mãn các Ba-la-mật rồi, 
nhưng dùng tâm vô công dụng không bỏ Phật sự tu các Ba-la-mật.

Giải thích: Trong 5 cách tu, tu khởi hành phương tiện, nghĩa là 
phát khởi chính hạnh trong phương tiện. Tu làm các việc nên làm, 
nghĩa là chư Phật trụ trong pháp thân, không dụng công, nhưng không 
bỏ các Phật sự. Mặc dầu đã lìa bỏ hiện hành các Ba-la-mật, nhưng vì 
nhiếp hóa chúng sinh nên có tu tập này là làm những việc nên làm.

Luận nói: Lại nữa tu tập bằng tư duy, nghĩa là yêu thích tùy 
hỷ nguyện được tư duy. Gồm 6 thứ thâm tâm: 1.thâm tâm rộng 
lớn, 2.thâm tâm kiên cố, 3.thâm tâm hoan hỷ, 4.thâm tâm chịu ơn, 
5.thâm tâm chí lớn, 6.thâm tâm thắng ích. Nếu Bồ-tát trải qua bao 
nhiêu kiếp a-tăng-kì được chứng chính giác A-nậu-đa-la Tam-miệu 
Tam-bồ-đề, trong thời gian ấy mỗi niệm mỗi niệm bỏ hết tất cả thân 
mạng cho đến 7 báu đầy trong Hằng sa thế giới phụng sự bố thí cúng 
dường chư Như Lai cho đến khi an tọa trên đạo tràng Bồ-đề mà tâm 
bố thí của Bồ-tát cũng không chán đủ. Và cũng trong ngần ấy thời 
gian, mỗi niệm mỗi niệm lửa mạnh bốc cháy đầy trong 3 ngàn Đại 
thiên thế giới, trong đó thực hành 4 oai nghi mà chẳng có một thứ 
phương tiện gì giúp cho đời sống, Bồ-tát vẫn nhất tâm thực hành 
trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí tuệ cho đến khi an tọa 
đạo tràng. Tâm trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí tuệ của 
Bồ-tát này cũng không chán đủ. Đó là thâm tâm rộng lớn của Bồ-
tát. Lại nữa nếu Bồ-tát này cho đến khi tọa đạo tràng không bỏ tâm 
không chán đủ này, đó gọi là thâm tâm kiên cố. Nếu Bồ-tát này khi 
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dùng 6 Ba-la-mật nhiếp hóa chúng sinh, sinh hoan hỷ hơn cả nỗi vui 
mừng của chúng sinh được nhiếp hóa. Đó là thâm tâm hoan hỷ của 
Bồ-tát. Nếu Bồ-tát này khi dùng 6 Ba-la-mật nhiếp hóa chúng sinh, 
thấy chúng sinh đối với ta có ơn lớn, chứ không phải ta có ơn đối với 
chúng sinh. Đó là thâm tâm chịu ơn. Nếu Bồ-tát này khi dùng 6 Ba-
la-mật nhóm họp thiện căn, lại khiến chúng sinh được quả báo tốt 
đẹp. Đó là thâm tâm chí lớn của Bồ-tát. Nếu Bồ-tát này khi dùng 6 
Ba-la-mật nhóm họp thiện căn hồi hướng cho tất cả chúng sinh đều 
được A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề. Đó là thâm tâm thắng ích 
của Bồ-tát. Sáu thứ thâm tâm này gọi chung là ái vị tư duy. Lại nữa 
nếu Bồ-tát này đối với vô lượng 6 thứ thâm tâm khác tu tập tương 
ưng các thiện căn của Bồ-tát mà sinh tùy hỷ , thì đây 6 thứ thâm tâm 
của Bồ-tát gọi chung là tùy hỷ tư duy tu. Lại nữa nếu Bồ-tát này 
nguyện khiến tất cả chúng sinh đều được 6 thứ thâm tâm gồm trong 
6 Ba-la-mật, cũng nguyện tự thân cho đến khi tọa đạo tràng, thường 
không xa rời 6 thứ thâm tâm gồm trong 6 Ba-la-mật, thì đó gọi là 
6 thứ thâm tâm gồm nguyện được tư duy tu. Nếu chỉ nghe 6 thứ 
thâm tâm của Bồ-tát này bao gồm tư duy tu, sinh một niệm tịnh tín, 
liền được xuất sinh vô lượng phúc đức thì đã làm hoại tất cả nghiệp 
chướng cực ác huống chi là Bồ-tát.

Giải thích: Nói “Trong thời gian ấy, mỗi niệm mỗi niệm”, nghĩa 
là giả sử khiến thời lượng 3 A-tăng-kì làm một niệm, lấy một niệm 
như vậy lại trải qua thời gian ấy được Bồ-đề, trong thời gian ấy mỗi 
niệm mỗi niệm xả thân mạng mình v.v…Nghĩa ấy có thể hiểu tuần 
tự như trong luận bản. Cũng như vậy tuần tự cho đến thời gian được 
Bồ-đề, trong thời gian ấy hoặc tu hành Thi-la cũng vậy. Nói lửa dữ 
bốc cháy đầy trong 3 ngàn Đại thiên thế giới, mà không có tất cả 
phương tiện giúp cho đời sống, nghĩa là đây nói nơi trụ xứ gian nan 
không có gì cung ứng cho đời sống. Nói hoại tất cả nghiệp chướng 
cực ác, nghĩa là trong này nói hủ hoại là hay dục lạc nên không có 
năng lực cho quả báo. Lại đối trị néo ác đạo nên gọi là hủ hoại. Tâm 
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rộng lớn, tức trong đây là tâm không chán đủ. Các tâm này duy trì 
thời gian lâu không bỏ là tâm kiên cố. Trong đây nói kiên cố nghĩa là 
thời gian lâu. Nghĩa các tâm khác có thể hiểu được.

Chương 7: Sai biệt
Luận nói: Làm sao thấy được sự sai biệt của các Ba-la-mật 

này? Phải biết mỗi Ba-la-mật đều có 3 thứ. Như pháp thí, tài thí, vô 
úy thí. Thủ hộ giới, nhiếp thiện pháp giới, tác lợi chúng sinh giới. 
Thụ ác sự nhẫn, an khổ nhẫn, pháp tư duy nhẫn. Bị khải tinh tiến, 
phát hành tinh tiến, bất khiếp nhược bất thoái chuyển vô yếm túc tinh 
tiến. An lạc trụ định, xuất sinh định, tác sở ưng tác định. Vô phân biệt 
phương tiện trí, vô phân biệt trí, vô phân biệt hậu đắc trí.

Giải thích: Nói sự khác nhau của các Ba-la-mật là hiển thị cái 
thể. Trong đây vì sao có pháp thí v.v… 3 thứ? Bởi pháp thí làm tăng 
ích thiện căn người khác, tài thí tăng ích thân người khác, vô úy thí 
tăng ích tâm người khác. Do nhân duyên này nói có 3 loại thí. Trong 
3 thứ của giới, thủ hộ giới là giới y chỉ, còn 2 giới kia dựa vào đây 
mà trụ. Do trụ nơi thủ hộ giới nên nhiếp thiện pháp giới được xuất 
sinh Phật pháp và Bồ-đề nên gọi là y chỉ. Lợi chúng sinh giới dựa 
vào đây mà trụ nên được thành thục chúng sinh nên gọi là y chỉ. 
Trong 3 thứ của nhẫn, thụ ác sự nhẫn là nếu người khác làm việc ác 
mình có thể nhịn chịu. Bồ-tát khi làm việc lợi ích chúng sinh, do sức 
nhẫn này nên khổ sinh tử không thể thoái chuyển. An khổ nhẫn là 
do có sức nhẫn nên ở trong sinh tử có bệnh v.v… các khổ không thể 
thoái chuyển. Pháp tư duy nhẫn là do nhẫn này nên khi tư duy pháp 
có thể nhẫn chịu nên nhẫn này tức là chỗ y chỉ của 2 nhẫn trước. 
Trong tinh tiến có 3 thứ thể. Như trong Tu-đa-la Thế Tôn nói là thế 
lực, là tinh tiến, là kham năng, là kiên cố siêu việt, là không bỏ ách 
nặng. Năm câu này tức giải thích 3 thứ thể của tinh tiến. Trong đó 
bị khải tinh tiến là tinh tiến như mặc áo giáp nên được thế lực mạnh. 
Lấy đây làm đầu do phát khởi tinh tiến, được chính tinh tiến lúc phát 
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khởi không khiếp nhược không động chuyển, tinh tiến không chán 
đủ v.v… Theo như thứ tự thì tức là kham năng, kiên cố siêu việt, 
không bỏ ách nặng v.v…lấy 3 câu này giải thích thì do có người 
lúc mới cầu vô thượng Bồ-đề có thế lực, khi phát khởi có tinh tiến, 
chỉ có điều là tâm hạ liệt. Để đối trị trường hợp này nên phải kham 
năng. Nếu có kham năng thì tâm không thoái khuất. Hạ liệt tức là 
thoái khuất. Nếu người tuy tâm không hạ liệt, nhưng trong khổ sinh 
tử tâm nhiễu động thì đối với Phật quả sẽ sinh thoái khuất. Để đối 
trị trường hợp này nên phải không dao động, tinh tiến và kiên cố 
siêu việt. Cho nên nói kiên cố siêu việt đây, do kiên cố siêu việt nên 
đối với cái khổ không thoái lui. Có người tuy đối với cái khổ không 
thoái lui nhưng đối với thiểu phần đã sinh tưởng đầy đủ, không thể 
được vô thượng Bồ-đề, cho nên nói tinh tiến không chán đủ. Đối 
với thiểu phần không sinh tưởng đầy đủ và liền hiển thị cái tinh tiến 
không bỏ ách nặng. Do nghĩa này nên nói 3 thứ tinh tiến. Trong định 
cũng có 3. Lạc trụ là do hiện thấy pháp an lạc nên trụ gọi là lạc trụ. 
Xuất sinh là do xuất sinh 6 thần thông. Làm việc nên làm là do y chỉ 
thiền-na nên làm việc lợi ích chúng sinh. Vì vậygọi là làm việc nên 
làm. Do các nghĩa này nên lập 3 thứ định. Trong Bát-nhã thành lập 
3 thể, nghĩa có thể hiểu được.

Chương 8: Gồm thâu
Luận nói: Làm sao thấy được nghĩa thâu nhiếp của các Ba-la-

mật này? Các Ba-la-mật này thâu nhiếp tất cả thiện pháp. Vì là thể 
tướng của chúng, vì là tùy thuận của chúng, vì là lưu xuất của chúng.

Giải thích: Câu hỏi làm sao thấy được nghĩa thâu nhiếp của 
những cái này, tức là hỏi làm sao thấy được các Ba-la-mật này 
gồm thâu các thiện pháp. Phải biết rằng nói tu các thiện pháp được 
thâu nhiếp trong Ba-la-mật, hay nói tu thiện pháp thâu nhiếp Ba-
la-mật cũng vậy. Những cái này thâu nhiếp tất cả thiện pháp, tức là 
trong đây tất cả thiện pháp tức là Bồ-đề phần pháp. Thể tướng của 
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chúng tức là thể tướng của Bát-nhã. Lưu xuất của chúng tức là 6 
thần thông, 10 lực v.v… và các công đức khác đều là lưu xuất của 
chúng. Tùy thuận của chúng, tức là tin cậy nương tựa tùy thuận 
với đây. 

Chương 9: Đối trị
Luận nói: Làm sao có thể thấy các chướng ngại của Ba-la-mật? 

Phải biết gồm tất cả phiền não. Vì nó là thể tướng, nguyên nhân và 
kết quả.

Giải thích: Như đã nói rõ, các Ba-la-mật gồm thâu tất cả thiện 
pháp. Như nó đối trị tất cả nhiễm pháp. Nay sẽ nói rõ. Trong đó thể 
tướng của chúng là thể tướng của dục v.v…nhân duyên của chúng là 
nhân duyên của xan tham v.v…như không tin, tà kiến v.v… nên sinh 
xan tham, quả của chúng là như xan lẫn, phá giới, giận dữ là quả.

Chương 10: Công đức
Luận nói: Làm sao thấy được công đức các Ba-la-mật này? 

Bồ-tát trong sinh tử lưu chuyển nhiếp thủ tự tại nên nhiếp thủ đại 
sinh, nhiếp thủ đại trợ bạn, đại quyến thuộc, nhiếp thủ đại sự nghiệp 
phương tiện thành tựu, nhiếp thủ thân không não hại, ít trần cấu, 
nhiếp thủ sang suốt các luận biết giỏi các nghề công xảo kỹ thuật. 
Các quả báo này không có gì đáng chê trách cho đến khi tọa đạo 
tràng làm các công đức trước mắt lợi ích tất cả chúng sinh.

Giải thích: Quả báo công đức Ba-la-mật của Bồ-tát là không thể 
chê trách, chẳng phải như các quả báo khác có thể chê trách vì nhiễm 
ô, vì vô thường. Quả báo của Ba-la-mật thì không phải vô thường. 
Bởi vì sao? Bởi nói cho đến khi tọa đạo tràng. Lại nữa quả báo kia là 
chỉ tự mình tạo lấy không phải do người khác. Nói phát khởi việc lợi 
ích tất cả chúng sinh, quả Ba-la-mật tức là tất cả công đức của quả 
Ba-la-mật đều không có sự chê trách.
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Chương 11: Hiển thị lẫn nhau
Luận nói: Làm sao thấy được các Ba-la-mật này hiển thị lẫn 

nhau? Thế Tôn có nơi tất cả 6 Ba-la-mật chỉ lấy tên thí mà nói, hoặc 
lấy tên giới nói, hoặc lấy tên nhẫn nói, hoặc lấy tên tinh tiến nói, 
hoặc lấy tên định nói, hoặc lấy tên trí nói. Như vậy là ý gì? Trong 
các Ba-la-mật, khi tu một Ba-la-mật các Ba-la-mật khác đều đến 
trợ giúp hoàn thành. Dựa vào ý này, trong đây có bài kệ nhiếp trì 
như sau:

Số tướng và thứ tự,
Danh tự tu công đức.
Sai biệt và nhiếp trị,
Công đức hiển thị nhau.

Giải thích: Trong 3 trăm kệ, trong Bát-nhã Ba-la-mật nói một 
Ba-la-mật tức nói tất cả Ba-la-mật. Nói vậy là ý gì? Khi thực hành 
một Ba-la-mật thì tất cả các Ba-la-mật đều đến trợ giúp hoàn thành. 
Do ý này nên khi bố thí được nhiếp thủ thân khẩu, tức thuộc giới 
Ba-la-mật, cho đến trí biết nhân quả, tức thuộc Bát-nhã Ba-la-mật. 
Nghĩa trợ thành của các Ba-la-mật khác cũng tương ưng như vậy. 
Đến đây là giải thích xong về nhập nhân quả.

Tu sai biệt thắng tướng thắng ngữ 5
Chương 1: Đối trị

Luận nói: Như vậy là đã nói về ngộ nhập nhân quả rồi, vậy làm 
sao thấy tu sai biệt như thế nào? Tu sai biệt này có 10 địa Bồ-tát. 
Những gì là 10? Là Hoan hỷ địa, Ly cấu địa, Chiếu minh địa, Diệm 
địa, Nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện 
tuệ địa, Pháp vân địa. Các địa này thành lập làm 10. Làm sao thấy 
được lý do thành lập? Vì để đối trị 10 thứ vô minh chướng ngại, nên 
có 10 thứ và pháp giới cũng có 10 thứ vô minh làm chướng trụ. Làm 
sao biết? Mười thứ, pháp giới là địa đầu tiên có nghĩa là phổ biến 
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khắp, địa thứ hai có nghĩa là vượt trội hơn hết, địa thứ ba có nghĩa 
là từ tội thượng lưu xuất, địa thứ tư có nghĩa là không nhiếp thụ, địa 
thứ năm có nghĩa là thể không sai biệt, địa thứ sáu có nghĩa là không 
nhiễm tịnh, địa thứ bảy có nghĩa là các pháp không sai biệt, địa thứ 
tám có nghĩa là không thêm bớt, địa thứ chin có nghĩa là y chỉ tướng 
tự tại và y chỉ cõi tự tại, y chỉ trí tự tại, địa thứ mười có nghĩa là y chỉ 
nghiệp tự tại, y chỉ Đà-la-ni môn tự tại, y chỉ Tam-ma-đề môn tự tại. 
Ở đây có kệ như sau:

Biến hành, nghĩa tối thắng,
Nghĩa tối thượng lưu xuất,
Là nghĩa không nhiếp thụ,
Và thể không sai khác,
Nghĩa không nhiễm không tịnh,
Không các pháp sai biệt,
Nghĩa không thêm không bớt,
Y chỉ 4 tự tại,
Vô minh trong pháp giới,
Mười chướng chẳng nhiễm ô,
Trong 10 địa là chướng,
Đối trị nói các địa.

Lại nữa nên biết rằng vô minh này đối với Thanh Văn là không 
nhiễm ô, nhưng đối với Bồ-tát là nhiễm ô.

Giải thích: Nay nói rõ về tu sai biệt. Thế nào là phải biết 10 
thứ? Pháp giới, nghĩa là phổ biến khắp cả, cho đến nghĩa Tam-ma-
đề, Đà-la-ni tự tại. Nên biết 10 thứ này, pháp giới trong mỗi địa 
đều có một thứ, nhưng vì sức của vô minh nên không biết được. 
Để đối trị 10 chướng của vô minh kia nên có 10 địa. Những gì là 
10? Một là tính phàm phu. Hai là tà hạnh đối với thân chúng sinh 
v.v… Ba là tối tăm đần độn nên quên mất đối với văn tư tu. Bốn 
là phiền não vi tế hiện hành cùng với thân kiến v.v…cộng sinh với 
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hạ phẩm. Do ý niệm duyên nên bỏ xa các hiện hành vi tế. Nên biết 
đây là vi tế. Năm là hạ thừa nhập Niết-bàn. Sáu là thô tướng hành. 
Bảy là vi tế tướng hành. Tám là trong vô tướng làm công dụng. 
Chín là không làm việc lợi ích chúng sinh. Mười là đối với các 
pháp không được tự tại. Nay sẽ giải thích nghĩa biến hành của bài 
kệ. Pháp giới biến hành khắp mọi nơi. Bởi vì sao? Vì tất cả pháp 
không một pháp nào chẳng là vô ngã. Nghĩa tối thắng, nghĩa là 
nghĩa này vượt trội trong tất cả các pháp. Tức là tinh túy lưu xuất 
từ nhị địa. Tối thắng là nếu biết có Đại thừa chính thuyết là tinh 
túy lưu xuất từ chỗ vượt trội hơn cả thì được địa thứ ba. Trong đó 
không chấp thủ ngã sở, như người Uất-đan-việt không có ngã sở. 
Khi chứng pháp giới, liền được không có ngã sở như vậy. Do cái 
trí này liền được địa thứ tư. Đây tức là thể không sai biệt, chẳng 
phải như mắt thấy sắc v.v… tùy theo mỗi mỗi cái thể sai biệt 
của các chúng sinh. Do trí này được nhập vào địa thứ năm. Cũng 
không nhiễm, vì bản tính không nhiễm cho nên không nhiễm tức 
tịnh. Do trí này nên được nhập địa thứ sáu. Tu-đa-la v.v… các 
nghĩa tuy thành lập có sai biệt nhưng không khác nhau. Do trí này 
được nhập địa thứ bảy. Khi phiền não diệt không giảm, tịnh pháp 
lớn không tăng, y chỉ tướng tự tại, y chỉ cõi tự tại. Do trí này được 
nhập địa thứ tám. Trong tướng được tự tại, do tùy sở dục tướng 
liền hiện tiền. Trong cõi tự tại là như muốn cõi biến thành vàng 
liền được thành nên gọi là tự tại. Trong trí tự tại là y chỉ trí biện tài 
tự tại nên được nhập địa thứ chín. Thân v.v… các nghiệp tự tại y 
chỉ, Đà-la-ni, Tam-ma-đề môn tự tại y chỉ nên được nhập địa thứ 
mười. Lại nữa vô minh này đối với Thanh Văn không phải nhiễm 
ô do không nhập các địa này. Nếu khi nhập sơ địa tức thì thông 
đạt tất cả các địa, vậy tại sao còn tuần tự lập ra các địa làm gì? 
Để giải thích câu hỏi này là tùy theo chỗ thực hành ở mỗi bậc mà 
thành lập. Mặc dầu ở sơ địa đã thông đạt tất cả nhưng phải thành 
lập các địa.



536 LUẬN TẠNG PHẬT GIÁO TUỆ QUANG - TẬP 31 

Chương 2: Đặt tên
Luận nói: Lại nữa vì sao sơ địa tên là Hoan hỷ? Do lần đầu tiên 

có công năng thành tựu tự lợi lợi tha. Vì sao địa thứ hai tên Ly cấu? 
Do xa lìa nhơ bẩn của sự phá giới. Vì sao địa thứ ba tên là Chiếu 
minh? Do không thoái lui chỗ y chỉ Tam-ma-địa, Tam-ma-bát-để, y 
chỉ đại pháp sáng suốt. Vì sao địa thứ tư tên là Diệm? Vì pháp Bồ-đề 
phần đốt cháy tất cả chướng. Vì sao địa thứ năm tên là Nan thắng? 
Vì hai trí chân tục trái nhau rất khó làm tương ưng nhau. Vì sao địa 
thứ sáu tên là Hiện tiền? Vì trí duyên sinh làm y chỉ khiến hạnh Bát-
nhã Ba-la-mật hiện tiền. Vì sao địa thứ bảy tên là Viễn hành? Vì đến 
biên giới sau cùng của hạnh công dụng. Vì sao địa thứ tám tên là Bất 
động? Vì tất cả tướng hành không động. Vì sao địa thứ chín tên là 
Thiện tuệ? Vì trí biện tài vượt trội hơn cả. Vì sao địa thứ mười tên là 
Pháp vân? Do tướng chung duyên trí tất cả pháp, là kho chứa tất cả 
Đà-la-ni, Tam-ma-địa môn như mây trời. Lại chướng thô nặng như 
hư không, mây có thể kéo che. Lại pháp thân viên mãn.

Giải thích: Vì sao sơ địa tên Hoan hỷ? Do mới bắt đầu được 
thành tựu công năng tự lợi lợi tha. Khi Thanh Văn chứng chân thật 
chỉ thành tựu được công năng tự lợi, không làm lợi tha. Vì vậy không 
được sự hoan hỷ như chư Bồ-tát. Vì sao địa thứ hai tên Ly cấu? Do ở 
địa này tính giới thành tựu, không như sơ địa tác ý trì giới. Do thành 
tựu được tính giới, xa lìa sự nhơ bẩn của phá giới. Vì sao địa thứ ba 
tên Chiếu minh? Do ở trong địa này thường không tách rời Tam-
ma-địa, tam-ma-bát-để. Do không thoái lui nên liền được sáng tỏ 
trong pháp Đại thừa. Vì sao địa thứ tư tên Diệm? Do ở địa này được 
thực hành pháp Bồ-đề phần. Do hành pháp này tất cả phiền não, tùy 
phiền não đều bị đốt cháy hết. Vì sao địa thứ năm tên Nan thắng? Do 
ở địa này chân trí xuất thế là vô phân biệt. Thế trí công xảo luận là 
phân biệt. Cần phải tu đủ cả hai cái trái nhau này rất khó, nhưng có 
thể đủ được cả hai nên gọi Nan thắng. Vì sao địa thứ sáu tên Hiện 
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tiền? Ở địa này được hành duyên sinh. Do trí lực này nên hành vô 
phân biệt, Bát-nhã Ba-la-mật được hiện tiền. Các pháp không nhiễm 
không tịnh, sẽ được hạnh có công dụng trong địa thứ bảy. Trong địa 
thứ tám là hạnh vô công dụng. Vì sao địa thứ bảy tên Viễn hành? Ở 
trong địa này do hạnh phương tiện cứu cánh nên do được quyết định 
trong tất cả các tướng mà có hạnh công dụng. Vì sao địa thứ tám tên 
Bất động? Trong tất cả tướng và tất cả pháp dụng công, trong đây đều 
được bất động, tâm vô phân biệt tự nhiên thường lưu xuất. Vì sao địa 
thứ chín tên Thiện tuệ? Tuệ này rất xuất sắc nên gọi là thiện tuệ. Trí 
biện tài gọi là tuệ. Do trí này nên nói là thiện tuệ. Vì sao địa thứ mười 
tên Pháp vân? Tướng chung tất cả pháp duyên trí như mây, Đà-la-ni 
Tam-ma-đề v.v…như nước. Tức lấy trí này làm kho chứa, như mây 
chứa nước. Lại như mây kéo che kín hư không. Tướng chung tất cả 
pháp này duyên trí, che kín các chướng thô trọng cũng giống như 
vậy. Và viên mãn pháp thân là như mây phổ biến hư không. Trong 
thân Bồ-tát pháp thân viên mãn cũng giống như vậy. Viên mãn tức 
nghĩa là phổ biến.

Chương 3: Được tướng
Luận nói: Làm sao thấy được chứng đắc các địa này? Có 4 

tướng: Một, được tín giải. Nghĩa là tin hiểu các địa. Hai, được chính 
hsnhj. Nghĩa là được tương ưng với 10 thứ pháp hạnh của địa. Ba, 
được thông đạt. Nghĩa là ở trong sơ địa, lúc thông đạt pháp giới là 
được thông đạt tất cả các địa. Bốn, được thành tựu. Nghĩa là tu các 
địa này được cứu cánh.

Giải thích: Trong đây nói được thành tựu là nếu tu các địa này 
đến cứu cánh tức là thành tựu.

Chương 4: Tu tướng
Luận nói: Làm sao thấy được tu các địa này? Các Bồ-tát này, 

trong các địa khi tu Xa-ma-tha, Tì-bát-xá-na, có 5 pháp tu. Đó là 
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tu gồm chung, tu vô tướng, tu không công dụng, tu mãnh liệt, tu 
không chán đủ. Sinh 5 quả Bồ-tát. Đó là một, trong mỗi niệm tiêu 
diệt chỗ dựa của tất cả nhiễm trược. Hai, được thoát ly các tưởng, 
dạo chơi trong pháp lạc. Ba, hiểu rõ sáng suốt tướng pháp tất cả 
mọi nơi vô lượng không giới hạn. Bốn, có nhân duyên các phần 
thanh tịnh, không có tướng phân biệt nhưng vẫn hiện hành, nên 
pháp thân viên mãn thành tựu. Năm, do lần lượt thâu nhiếp nhân ở 
các bậc trên.

Giải thích: Tùy trong mỗi địa, có 5 pháp tu. Nay sẽ nói rõ. 
Xa-ma-tha, Tì-bát-xá-na, do 5 pháp tu nên đều được thành tựu. Nói 
“trong mỗi niệm tiêu diệt chỗ dựa tất cả nhiễm trược.”, cái gì gọi là 
nhiễm trược? Là phiền não chướng trí chướng huân tập chủng tử từ 
vô thủy tạo thành khối chướng ngại. Do tướng chung duyên Xa-ma-
tha, trí Tì-bát-xá-na nên được niệm niệm tổn giảm. Khối này bị phá 
tan nên gọi là tiêu diệt. Lại nữa tổn giảm tức là tiêu diệt. Nói “lìa 
các tướng được cái vui pháp lạc” nghĩa là nơi các thể tướng thành 
lập Tu-đa-la v.v…, nghĩa là trong pháp lìa các tưởng, được cái vui 
trong pháp lạc, chứ không phải thú vui nào khác. Ở đây nói vui là cái 
vui bên trong. Lại có giải thích khác rằng Xa-ma-tha, Tì-bát-xá-na, 
ở trong pháp hoặc thụ, hoặc giác, hoặc quán, chứ không phải thuận 
hành theo sự lãnh nạp thô thiển lộ liễu. Nhưng chỉ dùng ức niệm 
sáng suốt lãnh nạp và thuận hành vi tế. Nói “tướng mọi nơi vô lượng 
không giới hạn” nghĩa là không có sự hiểu biết giới hạn 10 phương. 
Nói “tất cả sự sáng suốt” như hay đọc kinh sách tâm tức sáng suốt. 
Nói “trong thanh tịnh phần tướng vô phân biệt hiện tiền” nghĩa là 
thành tựu tương ưng với thanh tịnh phần mà tướng vô phân biệt hiện 
tiền cho nên Phật quả là sở ưng thành tựu và pháp thân viên mãn 
thành tựu. Bao gồm nhân tối thượng là trong đó viên mãn là địa thứ 
mười, thành tựu là Phật địa thứ mười một. Trong đây pháp thân bao 
gồm nhân tối thượng là do đây tất cả nhân xuất sinh Phật địa vì vậy 
được gọi là vượt trội hơn cả.
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Luận nói: Trong 10 địa tu 10 Ba-la-mật đều có tăng thượng. 
Trong 6 địa, 6 Ba-la-mật như trước đã nói. Trong 4 địa sau có 4 Ba-
la-mật. Phương tiện thiện xảo Ba-la-mật, 6 Ba-la-mật tu tập thiện 
căn cùng tất cả chúng sinh hồi hướng A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-
bồ-đề. Nguyện Ba-la-mật là phát khởi các nguyện đời vị lai, vì các 
Ba-la-mật nhân duyên đây có thể dẫn nhiếp. Lực Ba-la-mật là do sức 
tư duy tu tập 6 Ba-la-mật được tương tục hiện hành. Trí Ba-la-mật 
là thành lập trí 6 Ba-la-mật, được tự thụ dụng pháp lạc và thành tựu 
chúng sinh. Lại nữa 4 Ba-la-mật này là thuộc trí vô phân biệt hậu sở 
đắc trong Bát-nhã Ba-la-mật. Lại nữa trong 10 địa tất cả Ba-la-mật 
không cái nào không tu hành. Đây là pháp môn của các địa được thâu 
nhiếp trong Ba-la-mật tạng.

Giải thích: Nói “Trong 10 địa tu 10 Ba-la-mật đều có tăng 
thượng” nghĩa là trong Kinh Thập Địa nói sơ địa Đàn Ba-la-mật 
tăng thắng cho đến địa thứ 10 Trí Ba-la-mật tăng thắng. Vì lấy sự 
tăng thắng đó nên trong Thập Địa nói 10 Ba-la-mật. Trong tất cả các 
địa đều tu tập tất cả Ba-la-mật. Sáu Ba-la-mật trong 6 địa như tuần 
tự hiển thị, ban đầu Đàn Ba-la-mật cho đến thứ 6 là Bát-nhã Ba-la-
mật. Các nghĩa ấy đều được nói như trong Kinh Thập Địa. Trong đó 
không đầy đủ như trước đã nói. Bốn địa sau có 4 Ba-la-mật là tùy ở 
nơi nào nói 6 Ba-la-mật, tức nơi đó Phương tiện thiện xảo v.v… 4 
Ba-la-mật đều có trong đó. Nếu nói 10 Ba-la-mật thì trong đó chỉ lấy 
trí vô phân biệt làm Bát-nhã Ba-la-mật. Trí hậu đắc gồm Phương tiện 
thiện xảo v.v… 4 Ba-la-mật khác. Vì vậy cho nên trong 4 địa sau tu 4 
Ba-la-mật được thành. Luận nói trong Phương tiện thiện xảo Ba-la-
mật cùng với tất cả chúng sinh, nghĩa là trong đó có thiện căn gì thì 
đều được cùng chung với chúng sinh. Nay sẽ nói rõ về các “nguyện 
cầu vô thượng Bồ-đề” là muốn làm việc lợi ích tất cả chúng sinh, 
cần phải chính giác Bồ-đề mới đạt được ý muốn này. Cho nên có suy 
nghĩ tư duy gì, có thiện căn gì đều hồi hướng để làm lợi ích cho tất 
cả chúng sinh. Đây gọi là cùng chung với tất cả chúng sinh. Lại nữa 
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thiện xảo phương tiện là hiển thị bi trí. Sáu Ba-la-mật tập họp được 
các thiện căn, do bi nên cùng chung với tất cả chúng sinh, do trí nên 
không hồi hướng các quả báo Phạm vương Đế-thích v.v… Vì vậy do 
trí này nên không khởi phiền não và không bỏ sinh tử mà trong đó 
không nhiễm, được thành phương tiện thiện xảo, nên gọi là Phương 
tiện thiện xảo Ba-la-mật. Do khởi các thứ nguyện lực nên được các 
nhân duyên Ba-la-mật. Vì vậy gọi là Nguyện Ba-la-mật. Trong thời 
vị lai, nghĩa là tướng nhân của thời vị lai, nên gọi là trong thời vị lai. 
Trụ trong nhân này, vì đời vị lai nên làm các nguyện. Có Tu-đa-la nói 
có 2 thứ sức, là sức tư duy và sức tu tập. Tuy không có sức tu tập, 
nhưng nhờ có sức tư duy nên tương ưng với các Ba-la-mật. Vì vậy 
được các Ba-la-mật tương tục hiện hành. Đây là nghiệp sự của Lực 
Ba-la-mật, như đã nói rõ các Ba-la-mật đều do trí kiến lập. Đó là Trí 
Ba-la-mật, tức tự tính Bát-nhã Ba-la-mật vô phân biệt. Nếu vì tự thụ 
dụng pháp lạc và vì thành tựu cùng chúng sinh trong pháp giới nên 
gọi là thành lập các Ba-la-mật. Pháp môn này được bao gồm trong 
các Ba-la-mật tạng. Trong đây Ba-la-mật tạng nghĩa là tất cả các 
pháp Đại thừa thì pháp môn 10 địa này được thâu nhiếp trong Ba-la-
mật tạng, không có trong Thanh Văn tạng. Tất cả các Ba-la-mật được 
tu tạp thành trong các địa. Pháp môn các địa này cao lớn cùng tột cho 
nên chư Phật giảng nói trong kắp tất cả cõi Phật. Pháp môn này là 
vượt trội cho nên được nói trước tiên hết, và nói trong những trường 
hợp thù thắng nhất, nói nơi trụ xứ kiên cố nhất. Chính chỗ thù thắng 
đó nên nói là thắng.

Chương 5: Thời gian tu tập
Luận nói: Lại nữa tu các địa này bao nhiêu thời gian thì được 

viên mãn? Có 5 loại người tu trong 3 a-tăng-kì kiếp. Nghĩa là người 
ở Tín hành địa trong kiếp a-tăng-kì thứ nhất tu tịnh tâm hành hữu 
tướng, hành vô tướng, hành 6 thứ địa và địa thứ bảy. Kiếp a-tăng-kì 
thứ hai, tức trong vô tướng, vô công dụng hạnh trở lên. Cho đến địa 
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thứ 10 trong kiếp a-tăng-kì thứ ba tu hành viên mãn. Ở đây có bài kệ 
như sau:

Sức thắng thượng tịnh diệu,
Tâm kiên cố chuyển thắng.
Bồ-tát ba tăng-kì,
Gọi là chính tu hành.

Giải thích: Nói 5 loại người trong 3 a-tăng-kì nghĩa là trong đó 
người Tín hành nghĩa là y theo nghĩa đó mà tin tưởng tu hành. Địa 
này hết một kiếp a-tăng-kì đầu tiên. Mãn kiếp a-tăng-kì này được 
Tịnh tâm địa, thông đạt chân như, nên ngay đây tu hành tịnh tâm. 
Trong 10 địa, đến 6 địa hãy còn tu hành hữu tướng. Địa thứ 7 là vô 
tướng hữu công dụng hành, tức được mãn a-tăng-kì thứ 2. Nếu vào 
địa thứ 8 thì được vô công dụng hạnh, nhưng chưa thành tựu hạnh 
vô công dụng ấy. Địa thứ 9 thứ 10 thì viên màn hạnh vô công dụng 
này. Người này là thuộc kiếp a-tăng-kì thứ 3. Tức mọt người này mà 
thành lập 5 loại, như Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm v.v… Tùy 
theo vị, xứ khác nhau cho nên như nói mãn 3 a-tăng-kì được Bồ-đề, 
tu hành thí v.v…trong sinh tử từ vô thủy, và được gặp chư Phật nào 
đến nay gọi là 3 kiếp a-tăng-kì? Nghĩa này trong kệ nói rõ. Sức thăng 
thượng tịnh diệu, nghĩa là được thiện căn lực và nguyện lực. Trong 
đó thiện căn lực là tán loạn v.v…không thể phá hoại. Nguyện lực là 
hằng cùng quy tụ với các thiện hữu. Tâm kiên cố chuyển thắng nghĩa 
là sức thiện hữu, không bỏ tâm Bồ-đề. Hành chuyển thắng nghĩa là 
trong đời hiện tại và đời sauthiện căn tăng trưởng không thoái giảm. 
Các câu khác có thể hiểu lấy. Đến đây giải thích xong về tu sai biệt 
thắng tướng.
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NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH LUẬN
QUYỂN 8

Tăng thượng giới học thắng tướng thắng ngữ 6

Luận nói: Như vậy là đã nói xong về tu tập nhân quả sai biệt 
rồi. Trong đây làm sao thấy được tướng thù thắng của giới tăng 
thượng? Như kinh nói chư Bồ-tát thụ cấm giới trong Bồ-tát địa. 
Nếu lược nói có 4 tướng thù thắng nên gọi là thắng tướng, Tức là 
thắng tướng về sự sai biệt, thắng tướng về chỗ học chung và không 
chung, thắng tướng về sự rộng lớn, thắng tướng về sự sâu xa. Trong 
đây thắng tướng về sự sai biệt nghĩa là có giới về sự thủ hộ giữ gìn, 
giới về nhiếp thiện pháp, giới về việc lợi ích chúng sinh. Nên biết 
rằng trong đây giới thủ hộ là trụ xứ của 2 giới kia. Giới nhiếp thiện 
pháp là trụ xứ của sự xuất sinh Phật pháp. Giới lợi ích chúng sinh 
là trụ xứ của việc thành thục chúng sinh. Cộng học là Thanh Văn 
và Bồ-tát, vì tính tội không hành. Bất cộng học là vì giá tội không 
hành. Học xứ này hoặc đối với Thanh Văn thì phạm nhưng Bồ-tát 
thì không phạm, hoặc có trường hợp đối với Bồ-tát thì phạm nhưng 
Thanh Văn thì không phạm. Học xứ của Bồ-tát, là thân khẩu ý. Học 
xứ của Thanh Văn thì chỉ thân khẩu. Cho nên đối với Bồ-tát, tâm 
cũng phạm, không phải như các Thanh Văn. Lược nói chỉ là nhiếp 
thụ tất cả chúng sinh không tội lỗi thân khẩu ý nghiệp Bồ-tát tất cả 
đều phải hành trì là đối với tất cả đều phải học. Đó là chỗ học chung 
và không chung.
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Giải thích: Làm sao biết được chỗ học của Bồ-tát khác với Thanh 
Văn? Nói phẩm loại khác nhau. Bởi Thanh Văn v.v… chỉ có một loại 
là thủ hộ giới, không có nhiếp thiện pháp giới và lợi ích chúng sinh 
giới. Về giới chỗ học chung và không chung, trong tính tội như sát 
sinh v.v… là chung, đào đất nhổ cỏ v.v…các chế tội là không chung. 
Học xứ sau đối với Thanh Văn là có tội, Bồ-tát vô tội. Như Thanh văn 
nếu đi trong mùa hạ là phạm, Bồ-tát nếu thấy việc có lợi ích chúng 
sinh mà không đi là phạm. Nói nhiếp thụ tất cả chúng sinh không tội 
lỗi, nghĩa là thâu nhiếp tất cả chúng sinh mà không tội lỗi, chẳng phải 
như dùng nữ sắc v.v… đem cho. Tuy là nhiếp thụ nhưng không phải 
không tội nghiệp. Để lìa tội này nên nói dùng sự không tội lỗi mà 
nhiếp thụ. Nói tâm cũng phạm, là như hại giác v.v… chỉ khi khởi giác 
tức là Bồ-tát tội, chẳng phải như Thanh Văn. Tăng thượng giới 3 học 
này tức là thể tính của Ba-la-mật. Vì sao còn lập 3 học? Đây có nghĩa 
khác với Ba-la-mật. Nay sẽ nói rõ. Do lần lượt làm nhân cho nhau 
nên lập riêng các học xứ. Vì y giới nên sinh định, y định nên sinh tuệ.

Luận nói: Sai biệt về sự rộng lớn, là vì lại có 4 thứ rộng lớn: 
1.nhiều thứ học xứ vô lượng rộng lớn, 2.gồm thâu vô lượng phúc đức 
rộng lớn, 3.gồm thâu tâm lợi lạc tất cả chúng sinh rộng lớn, 4.trụ xứ 
A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề rộng lớn.

Giải thích: Nhiều thứ học xứ vô lượng rộng lớn, nghĩa là học xứ 
của Bồ-tát cũng có nhiều chủng loại và vô lượng, vì hành giáo hóa 
nhiếp sự đối với chúng sinh. Gồm thâu vô lượng phúc đức, nghĩa là 
gồm các phúc đức, tư lương của Bồ-tát cũng không thể kể hết được, 
Thanh Văn thì không như vậy. Gồm tất ý lợi lạc tất cả chúng sinh, 
nghĩa là trong đó khuyên bảo tu thiện là ý lợi ích. Người này vì điều 
thiện này nên khi có quả sẽ được phúc báo. Đây gọi là an lạc ý. Trụ 
xứ A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề rộng lớn, nghĩa là trụ nơi giới 
này mà được A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề. Giới Thanh Văn thì 
không như vậy.
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Luận nói: Sai biệt sâu xa, nghĩa là nếu Bồ-tát dùng các phương 
tiện thiện xảo như vậy hành sát sinh v.v… 10 thứ ác nghiệp, nhưng 
không bị tội, sinh vô lượng phúc, mau chứng A-nậu-đa-la Tam-miệu 
Tam-bồ-đề, lại biến hóa thân khẩu nghiệp, phải biết đó là giới sâu 
xa của Bồ-tát. Hoặc làm quốc vương hiển thị các việc làm bức não 
chúng sinh. Lấy đó đặt chúng sinh vào trong luật hạnh. Lại trong 
bản sinh có thị hiện bức não bao nhiêu chúng sinh mà nhiếp thụ bao 
nhiêu chúng sinh. Trước là khiến tâm chúng, sinh tịnh tín, rồi sau 
giáo hóa thành thục. Đây là thắng tướng sâu xa của giới Bồ-tát. Bốn 
thứ tướng thù thắng này, lược nói đây là thắng tướng thủ hộ giới của 
Bồ-tát. Như vậy đó là các sai biệt về học xứ của Bồ-tát. Lại có vô 
lượng thứ sai biệt như nói trong Kinh Phương Quảng Tì-na-da Cù-sa.

Giải thích: Trong sai biệt về sự sâu xa, là nếu Bồ-tát dùng các 
phương tiện thiện xảo như vậy, thì Bồ-tát sẽ được sức mạnh của 
phương tiện thiện xảo như vậy. Nay sẽ nói rõ. Nếu biết như vầy: 
Người này do sự bất thiện này sẽ đọa địa ngục vô gián. Bồ-tát do 
trí biết tha tâm, nên không còn phương tiện nào khác có thể chuyển 
được ác nghiệp để khỏi đọa ác đạo, bởi nếu tạo nghiệp này rồi thì 
chắc chắn phải đọa địa ngục. Biết như vậy rồi liền khởi tâm nếu khiến 
ta tạo nghiệp rồi đọa vào địa ngục thì nào có phải chịu đựng mà giết 
người ấy. Tuy hiện đời có chịu ít khổ não nhưng đời sau sẽ được an 
lạc. Cho nên cũng như thầy thuốc, Bồ-tát vì tâm lợi ích giết người ấy 
mà không có tội, được thắng phúc lớn. Do phúc đức này mau chóng 
được A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề. Các hạnh như vậy thật là rất 
sâu xa. Lại nữa Bồ-tát còn có biến hóa thân khẩu nghiệp. Nên biết 
rằng do đây có giới sâu xa này. Hoặc làm vị quốc vương thị hiện các 
việc bức não chúng sinh để an lập chúng sinh trong luật hạnh. Trong 
đó hóa thể tướng là biến hóa, như A-na-la vương vì Thiện Tài đồng 
tử thị hiện các việc. Thị hiện trong các bản sinh, như Tì-du-an-đát-la 
vương tử, Tùy gọi là Đa năng, tức Tu-đạt-noa trong Kinh Bản Sinh 
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nói Bồ-tát đem đứa con thí cho Bà-la-môn. Đứa con này là biến hóa. 
Bởi vì sao? Luận nói hiển thị sự không bức não chúng sinh này vì 
nhiếp thụ các chúng sinh. Do Bồ-tát hoàn toàn không bức não chúng 
sinh này nên nhiếp thụ việc các chúng sinh. Đây cũng là rất sâu xa. 
Bốn thứ sai biệt này có nói rộng trong 10 vạn kệ Kinh Tì-na-da Cù-
sa. Đến đây giải thích xong về tăng thượng giới học.

Tăng thượng tâm học thắng tướng thắng ngữ 7
 Luận nói: Như vậy là đã nói xong về thắng tướng của tăng 

thượng giới học, còn thắng tướng của tăng thượng tâm học làm sao 
thấy được? Lược nói có 6 thứ sai biệt: 1.sai biệt về sở duyên, 2.sai 
biệt về chủng loại, 3.sai biệt về đối trị, 4.sai biệt về công năng, 5.sai 
biệt về xuất sinh, 6.sai biệt về tác nghiệp. Pháp Đại thừa là sở duyên. 
Đại thừa quang minh, Nhất thiết phúc đức tụ, Tam-muội vương, Hiền 
hộ Thủ-lăng-già-ma v.v…Tam-ma-đề, vô lượng chủng loại. Tướng 
chung của tất cả các pháp duyên trí, ví như phương tiện dùng cây 
nêm để tháo cây nêm, trục xuất các chướng nhiễm trược trong thức 
A-lê-da. Vui trong thiền định, tùy ý muốn mà thụ sinh. Trong tất cả 
thế giới xuất sinh thần thông không chướng ngại. Nghĩa là như chấn 
động, bùng cháy, phổ biến, hiển hiện, thần biến, qua lại, kéo dài thu 
ngắn, tụ tán, tất cả sắc tượng nhập vào trong thân, đến đâu thì hiện 
thân đồng loại, hoặc ẩn hoặc hiện, ra làm tự tại, trấn áp thần thông 
đối phương, cho biện tài, cho nghĩ nhớ, cho vui thích, phóng ánh 
sáng v.v… xuất sinh các loại thần thông như vậy.

Giải thích: Nay nói rõ thắng tướng của tăng thượng tâm học. 
Nói là sở duyên trong pháp Đại thừa, nghĩa là do các Bồ-tát lấy pháp 
Đại thừa làm sở duyên, không phải như các Thanh Văn v.v… Đại 
thừa quang minh, Phúc tụ Tam-ma-đề vương v.v… là nói tên các 
Tam-ma-đề. Bởi các Thanh Văn trong các thứ Tam-ma-đề này chẳng 
có một thứ nào cả. Nói sai biệt về sự đối trị, nghĩa là do có thể đối trị 
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tất cả chướng ngại cho nên như dùng một vật nhỏ mà đẩy được vật 
lớn ra. Cũng như vậy các chủng tử phiền não ở trong thức A-lê-da 
gọi là huân tập. Đây nói là thô đối trị. Đạo nói là tế. Đẩy cái thô kia 
ra. Nói sai biệt về công năng, nghĩa là do có công năng này nên vui 
trong thiền định nhưng có chỗ lợi ích tất cả chúng sinh. Cho đến thụ 
sinh cũng không mất thiền định, Thanh Văn thì không được vậy. Nói 
sai biệt về xuất sinh, nghĩa là ở trong tất cả thế giới được thần thông 
không chướng ngại, do từ thiền định sinh. Nói sai biệt về tác nghiệp, 
nghĩa là trong chấn động làm chấn động tất cả thế giới. Đốt cháy tức 
là đốt cháy tất cả thế giới. Phổ biến nghĩa là ánh sáng đầy khắp. Hiển 
hiện là chúng sinh như thế nào thì tùy theo đó ứng hiện. Do năng lực 
thần thông, Bồ-tát thấy được vô lượng thế giới, và thấy chư Phật Bồ-
tát trong các thế giới kia. Chuyển biến là như chuyển đổi đất thành 
ra nước v.v…Qua lại là trong một sát-na đi qua vô lượng thế giới 
và trong một sát-na này liền trở về lại. Tụ là đem vô lượng thế giới 
nhập vào trong một hạt bụi mà không tăng lớn. Tán là đem một hạt 
bụi biến đầy khắp vô lượng thế giới. Nói tất cả sắc tượng nhập vào 
trong thân, nghĩa là như trong một thân hiển hiện tất cả vô lượng sắc 
tượng. Nói đến đâu thì hiện thân như đồng loại, nghĩa là như qua đến 
trời thứ 33 thì sắc tượng âm thanh đều đồng như người ở cõi đó để 
giáo hóa chúng. Và đi đến cõi nào cũng đều như vậy. Nói khi ẩn khi 
hiện, nghĩa là ở tất cả mọi nơi khi hiện khi không hiện. Việc ra làm 
tự tại, nghĩa là như biến ma vương làm Phật thân v.v… Trấn áp thần 
thông đối phương, là được vượt trội hơn tất cả mọi thần thông. Cho 
biện tài, là khiến có khả năng ứng đáp. Cho nghĩ nhớ và vui thích, 
là do nghe Bồ-tát thuyết pháp được Tam-ma-đề nên được nghĩ nhớ 
vui thích. Phóng ánh sáng, là phóng ánh sáng khiến các Bồ-tát ở các 
thế giới khác đều đến tập hội. Xuất sinh các đại thần thông như vậy, 
nghĩa là các đại thần thông đã nói ở trước. Các thần thông này Thanh 
Văn không có được.
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Luận nói: Gồm thâu tất cả những việc khó làm, do xuất sinh 
10 việc khó làm. Mười việc khó làm là: tự nhận việc khó làm, tự 
thụ nguyện Bồ-đề, việc khó làm không thoái lui, trong khổ sinh tử 
không thoái chuyển, không làm trái việc khó làm, không ruồng bỏ tất 
cả chúng sinh có hành vi điên đảo, các việc khó làm trước mắt, các 
chúng sinh gây xúc não Bồ-tát cũng hiện tiền làm lợi ích cho chúng, 
không nhiễm ô dầu việc khó làm, sinh ở thế gian không bị pháp thế 
gian nhiễm ô, tin vui việc khó làm, trong Đại thừa tuy có chỗ chưa 
hiểu nhưng vẫn sinh tin vui tất cả giáo pháp rộng lớn sâu xa, thông 
đạt những việc khó làm, thông đạt nhân pháp 2 vô ngã, tùy hiểu 
những việc khó làm, tùy thuận hiểu biết các bí mật ngữ sâu xa của 
Như Lai nói, không bỏ không nhiễm việc khó làm, không bỏ sinh tử 
mà không nhiễm, ra làm các việc khó làm, trụ trong giải thoát tất cả 
chướng ngại của chư Phật vận dụng vô công dụng cho đến tận cùng 
sinh tử làm việc lợi ích tất cả chúng sinh.

Giải thích: Như kinh nói Bồ-tát có những việc khó làm. Đó là 
những việc gì? Có 10 thứ. Trong đó không lìa không nhiễm khó làm, 
không lìa nghĩa là không bỏ. Nếu ở trong sinh tử không bỏ sinh tử 
mà cũng không nhiễm. Đây là rất khó. Còn 9 thứ khác xem luận bản 
sẽ rõ.

Luận nói: Tùy theo mà hiểu các mật ngữ Phật nói là khó. Bồ-
tát tùy thuận theo đó mà hiểu. Như nói: Thế nào là Bồ-tát thành tựu 
được bố thí? Nếu không thí một vật mà trong 10 phương thế giới 
thành tựu vô lượng việc bố thí. Thế nào là thành tựu được sự ưa thích 
bố thí? Là nếu trong tất cả bố thí chẳng có gì ưa thích. Thế nào là 
được thành tựu việc tin vào bố thí? Là nếu không tin vào các Như 
Lai. Thế nào là thành tựu được sự khuyến khích bố thí? Là tự bản 
thân chẳng có một động cơ gì khởi phát đối với sự bố thí. Thế nào là 
được thành tựu bố thí một cách thoải mái? Là nếu không có một lúc 
nào bố thí một vật gì. Thế nào là được thành tựu sự bố thí rộng lớn? 
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Là nếu đối với sự bố thí sinh tưởng không chắc thật. Thế nào là được 
thành tựu sự bố thí thanh tịnh? Là nếu sinh tâm keo kiệt. Thế nào là 
được thành tựu sự bố thí rốt ráo? Là nếu đối với sự bố thí không được 
tự tại. Thế nào là được thành tựu sự bố thí vô tận? Là nếu không trụ 
trong vô tận. Giống như bố thí, việc trì giới cho đến trí tuệ đều như 
vậy. Phải biết tùy theo sự thích hợp.

Giải thích: Trong đây hiển thị ý của các mật ngữ. Trong này nói 
thế nào là được thành tựu bố thí , tức là Bồ-tát lấy tất cả chúng sinh 
làm cái thể của mình, cho nên tất cả chúng sinh hành thí là Bồ-tát 
hành thí. Đây là mật ý. Thế nào là được thành tựu sự ưa thích bố thí, 
nghĩa là không ưa thích sự bố thí có sở đắc. Chỉ ưa thích tịnh thí của 
Bồ-tát. Tạp tướng và trước tướng là có sở đắc. Cho nên kinh nói bố 
thí có tạp tướng trước tướng. Thế nào là được thành tựu tin tưởng vào 
việc bố thí, nghĩa là do tự mình được tâm bố thí nên không phải nhờ 
duyên người khác. Thế nào là được thành tựu việc phát khởi khuyến 
khích bố thí, nghĩa là đây cũng hiển thị cái tự tính năng thí. Nếu tự 
thân không có động cơ khởi phát , nhưng do trừ bỏ keo kiệt nên tuy 
không phát động tự có thể hành thí. Thế nào là được thành tựu bố thí 
một cách thoải mái, nghĩa là không phải thí một lần mà thường thí, 
không phải chỉ thí một vật mà thí tất cả. Thế nào là được thành tựu 
bố thí một cách rộng lớn, trong đó nói không chắc thật tức là nếu lấy 
nghĩa bí mật thì gọi là không loạn. Đây là hiển thị định tâm thí và phá 
tham dục thí. Thế nào là được thành tựu bố thí thanh tịnh, nghĩa là 
trong đây nói sinh khởi tức lấy nghĩa bí mật gọi là bạt căn, bạt căn là 
nhổ gốc rễ, nhổ gốc rễ của tính keo kiệt, do đưa đầu keo kiệt xuống 
dưới nhổ gốc lên trên nên gọi là sinh khởi. Thế nào là được thành 
tựu bố thí một cách rốt ráo, nghĩa là cứu cánh tức Niết-bàn. Trong 
đây Niết-bàn cũng không trụ nên không như Thanh Văn trụ cứu cánh 
Niết-bàn. Thế nào là được thành tựu bố thí một cách tự tại, nghĩa là 
chỉ đối với thí, chướng không được tự tại. Thế nào là được thành tựu 
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bố thí vô tận, nghĩa là vô tận tức Niết-bàn, để hiển thị không đồng 
với Thanh Văn trụ Niết-bàn.

Luận nói: Thế nào là thành sát sinh? Là nếu cắt đứt sinh tử của 
chúng sinh. Thế nào là thành không cho mà lấy? Là nếu tất cả chúng 
sinh không có ai cho mà tự lấy. Thế nào là thành dục tà hạnh? Là nếu 
hành động trong tà dục. Thế nào là thành vọng ngữ? Là nếu trong 
hư vọng nói là hư vọng. Thế nào là thành lời nói phá hoại? Là nếu 
thường hành trong đệ nhất không hành. Thế nào là thành lời nói thô 
ác? Là nếu trụ nơi phải biết bờ kia. Thế nào là thành lời nói tạp loạn? 
Là nếu ở trong pháp chủng loại sai biệt nói như tướng của chúng. Thế 
nào là thành tham chẳng phải phần? Là nếu đối với vô thượng thiền 
định thường tu tập để tự chứng đắc. Thế nào là thành tâm sân hại? Là 
nếu đã sát hại được tất cả tâm phiền não. Thế nào là thành tà kiến? Là 
nếu khắp tất cả mọi nơi là tà thể thấy như thể của chúng.

Giải thích: Như trong kinh nói: Phật bảo Tì-khưu, ta là kẻ sát 
sinh. Nay sẽ nói rõ ý của câu này. Thế nào là kẻ dục tà hạnh, nghĩa là 
nếu nghĩ biết cái dục này là tà, như vậy thì phải biết trụ ở bờ bên kia. 
Thế nào là tà kiến, nghĩa là đối với sắc v.v…biến hành khắp cả tà thể 
thì thấy như tướng của chúng, tức thấy tính phân biệt trong tính y tha 
là tà tướng. Ngoài ra nghĩa của 10 nghiệp đạo bất thiện, có thể hiểu 
như trong luận.

Luận nói: Pháp Phật rất sâu. Những gì là pháp Phật rất sâu, nay 
sẽ giải thuyết. Pháp thường trụ là pháp Phật, vì pháp thân thường trụ. 
Pháp đoạn diệt là pháp Phật, vì đoạn diệt tất cả chướng. Pháp sinh 
khởi là pháp Phật, vì hóa thân sinh khởi. Pháp chứng kiến là pháp 
Phật, vì chúng sinh có 8 vạn 4 ngàn hành vi và đối trị đều chứng kiến. 
Pháp có dục là pháp Phật, vì dục là muốn cùng chúng sinh nhiếp đồng 
tự thể. Cũng ý như vậy mà nói pháp có sân là pháp Phật, pháp có si là 
pháp Phật, pháp phàm phu là pháp Phật, pháp không nhiễm là pháp 
Phật vì thành tựu chân như thì tất cả không ô nhiễm, cho nên pháp 
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không ô nhiễm là pháp Phật. Vì pháp Phật sinh tại thế gian không bị 
thế gian ô nhiễm. Cho nên nói pháp Phật rất sâu. Vì để tu Ba-la-mật, 
để thành thục chúng sinh, để thanh tịnh cõi Phật, để xuất sinh tất cả 
pháp Phật v.v…phải biết đây là nghiệp sai biệt Tam-ma-đề của Bồ-tát.

Giải thích: Lại có các kinh khác nói pháp thường trụ là pháp 
Phật, cho đến pháp không nhiễm là pháp Phật v.v… Nay sẽ hiển thị 
ý trong đó nói. Thường trụ nghĩa là pháp thân lấy pháp này nên nói 
là pháp thường trụ. Pháp đoạn diệt, pháp chứng kiến, pháp không ô 
nhiễm, các pháp này hiển thị sự xuất ly tất cả chướng nhiễm chân 
như. Vì pháp này nên nói là pháp không nhiễm ô. Trước không nói 
sự sai biệt về tác nghiệp, nên nay sẽ hiển thị. Nghiệp Tam-ma-đề của 
Bồ-tát, trong đây Bồ-tát y chỉ Tam-ma-đề nên được tu các Ba-la-mật. 
Cũng do y chỉ Tam-ma-đề nên thành thục chúng sinh. Do thần thông 
nên nhiếp dẫn khiến nhập. Cũng y chỉ sức của Tam-ma-đề mà thanh 
tịnh cõi Phật cũng như vậy. Nếu tâm được tự tại tức tùy ý muốn khiến 
thế giới trở thành vàng v.v…như vậy là nhờ sức của Tam-ma-đề. 
Xuất sinh pháp Phật, đó là nghiệp. Đến đây giải thích xong về tăng 
thượng tâm học.

Tăng thượng tuệ học thắng tướng thắng ngữ 8
Luận nói: Như vậy là đã nói xong về thắng tướng của tăng 

thượng tâm học, vậy làm sao có thể thấy thắng tướng của tăng thượng 
tuệ học? Nghĩa là trí vô phân biệt, như tự tính, y chỉ, nhân duyên, sở 
duyên, tướng mạo, thiết lập, giải thích câu hỏi, trụ trì, trợ bạn, quả 
báo, lưu xuất, xuất ly, đến cứu cánh, phương tiện, các công đức của 
vô phân biệt hậu đắc, sai biệt, thí dụ trí vô phân biệt, vô công dụng 
làm việc nên làm, sự sâu xa v.v… Phải biết đây là các sai biệt về tuệ 
tăng thượng của trí vô phân biệt.

Giải thích: Nay sẽ nói về thắng tướng của tăng thượng tuệ học. 
Trí này lại có 3 thứ: 1.phương tiện vô phân biệt, tức là tầm tư, 2.vô 
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phân biệt, 3.hậu đắc. Trong đây trí muốn tìm cầu là tuệ tăng thượng 
đầu tiên, trí tự bên trong là tăng thượng tuệ thứ hai, trí nhiếp trì là 
tăng thượng tuệ thứ ba. Trong đây chỉ có thành tựu trí vô phân biệt là 
chính thể. Do nhân tầm tư, trí tức là quả của nó. Do sau được quả trí, 
nên kia là nhân. Nếu trí này thành tựu 2 trí trước và sau, tức là được 
thành tựu. Nay giải thích trước tự tính của trí vô phân biệt. Tự tính 
tức là thể tướng. Tự tính của trí vô phân biệt của Bồ-tát phải lìa bỏ 5 
thứ tướng. Nay sẽ đề cập.

Luận nói: Tự tính của trí vô phân biệt này lìa 5 thứ tướng: lìa 
phi tư duy, lìa quá giác quán, lìa diệt thụ tưởng định, lìa tự tính của 
sắc, lìa các tướng suy tính nghĩa chân thật. Phải biết rằng lìa 5 thứ 
tướng này là trí vô phân biệt.

Giải thích: Trong 5 thứ tướng, nếu không tác ý tức là không 
phân biệt, vậy thì khi ngủ say, hoặc say rượu là trí vô phân biệt? Lại 
nữa nếu quá giác quán là không phân biệt thì nhị thiền trở lên phải 
là trí vô phân biệt? Nếu vậy người thế gian cũng có được trí vô phân 
biệt? Lại nữa nếu tâm và tâm pháp không hiện hành là trí vô phân 
biệt thì trụ ở diệt thụ tưởng định phải là trí vô phân biệt? Trí này 
không thành. Bởi vì sao? Vì khi trụ ở diệt định v.v…thì không có 
tâm. Lại nữa nếu thể tính của trí như sắc, tức là như sắc thì ngoan độn 
không tri giác, vậy là trí cũng ngoan độn không tri giác? Lại nữa nếu 
trong nghĩa chân thật thủ lấy các tướng là vô phân biệt, cái thủ lấy 
này tức là phân biệt, vì lấy phân biệt nói đây là chân thật. Nếu trí lìa 
5 thứ tướng duyên nghĩa chân như, trong nghĩa chân như nếu không 
khởi các chủng tướng nói đây là chân thật thì đó là tướng của trí vô 
phân biệt. Cho nên khi duyên nghĩa chân thật, như nhãn thức duyên 
sắc không có các chủng tướng thì đó là nghĩa của nó.

Luận nói: Để thành lập như đã nói về trí vô phân biệt nên nói 
kệ như sau:
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Chư Bồ-tát tự tính,
Thoát ly 5 thứ tướng.
Là trí vô phân biệt,
Không kế đạc chân như.
Chư Bồ-tát y chỉ,
Không mà có tư duy,
Là trí vô phân biệt,
Không tư duy chủng loại.
Chư Bồ-tát nhân duyên,
Có ý ngôn văn huân,
Là trí vô phân biệt,
Tương ưng chính tư duy.
Chư Bồ-tát sở duyên,
Không thể nói thuyết pháp,
Là trí vô phân biệt,
Vô ngã và chân như.
Chư Bồ-tát tướng mạo,
Ở trong sở duyên kia,
Là trí vô phân biệt,
Nhĩ diệm không có tướng.
Tương ưng nghĩa tự tính,
Không ngoài sở phân biệt.
Chữ chữ đều tương ưng,
Đó là tương ưng nghĩa.
Nếu tách rời ngôn thuyết,
Với nghĩa, trí không sinh.
Vì ngôn thuyết bất đồng,
Không thể nói tất cả.
Chư Bồ-tát trụ trì,
Là trí vô phân biệt,
Hiện hành trí hậu đắc,
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Được tăng trưởng tiến thú.
Chư Bồ-tát trợ bạn,
Nói có hai đường lối,
Là trí vô phân biệt,
Các chủng loại ngũ độ.
Chư Bồ-tát quả báo,
Nhị luân trong chư Phật,
Là trí vô phân biệt,
Phương tiện và chính đắc.
Chư Bồ-tát lưu xuất,
Sinh trong các đời sau,
Là trí vô phân biệt,
Vì tự thể chuyển thắng.
Chư Bồ-tát xuất ly,
Được tương ưng thành tựu,
Là trí vô phân biệt,
Phải biết trong10 địa.
Chư Bồ-tát cứu cánh,
Do được tịnh 3 thân,
Là trí vô phân biệt,
Được tự tại cao tột,
Như hư không không nhiễm,
Trí vô phân biệt này,
Các thứ nghệp cực ác,
Chỉ tin là quyết định.
Như hư không không nhiễm,
Trí vô phân biệt này,
Giải thoát tất cả chướng, 
Được thành tựu tương ưng.
Như hư không không nhiễm,
Trí vô phân biệt này,
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Thường hành trong thế gian,
Pháp thế gian không nhiễm.
Như người câm muốn biết,
Đúng như người câm biết,
Như người không câm biết,
Ba trí nói như vậy.
Như người ngu muốn biết,
Đúng như người ngu biết,
Như người không ngu biết,
Ba trí nói như vậy.
Như 5 đều muốn biết,
Đúng như 5 biết,
Như ý thức muốn biết,
Ba trí nói như vậy.
Như chưa biết muốn biết,
Như biết pháp và nghĩa,
Ba trí tuần tự vậy,
Phải biết là phương tiện.
Như người lúc nhắm mắt,
Là trí vô phân biệt,
Thì người ấy mở mắt,
Chính là trí hậu đắc.
Trí vô phân biệt này,
Phải biết như hư không,
Như hình sắc trên không,
Trí hậu đắc cũng vậy.
Như Ma-ni, nhạc trời,
Tác động lìa phân biệt,
Chư Phật các chủng nghiệp,
Cũng thường lìa phân biệt.
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Chẳng đây cũng chẳng khác,
Chẳng phải trí mà trí.
Với nhĩ diệm không khác,
Là trí vô phân biệt.
Bởi nói tất cả pháp,
Tự tính lìa phân biệt,
Sở phân biệt phi hữu,
Không trí vô phân biệt.

Giải thích: Trong kệ thứ nhất hiển thị nghĩa này, tức nói tự tính 
do y chỉ nên được sinh. Nay sẽ đề cập. Do nói trí này là vô phân biệt 
nên trí này phải y chỉ tâm sinh. Nếu y chỉ tâm sinh, do có khả năng 
tư niệm nên gọi là tâm. Nếu y chỉ tư niệm sinh tức nghĩa vô phân 
biệt không thành. Lại nếu y chỉ phi tâm sinh thì không thành trí. Vì 
2 lỗi này nên kệ nói “Chư Bồ-tát y chỉ “ v.v… Trong này trí y chỉ 
không phải là tư. Bởi vì sao? Bởi nghĩa không tư lường. Lại nữa chỗ 
y chỉ đây cũng chẳng phải phi tư. Bởi vì sao? Vì tư có công dụng 
dẫn sinh, cho nên khi y chỉ sinh là thuộc chủng loại tư, cho nên được 
gọi là tư. Lại nữa trí này do nhân sinh khởi, cho nên kệ tiếp theo là 
hiển thị nhân đó. Câu “Chư Bồ-tát nhân duyên, có ý ngôn văn huân.” 
Nghĩa là chính khi nghe do âm thanh người khác mà huân tập. Lấy 
huân tập này làm nhân sinh tư duy ý ngôn, gọi là chính tư duy. Trí 
này lấy gì làm duyên? Lại dùng kệ hiển thị. Câu “Chư Bồ-tát sở 
duyên” v.v… nghĩa là trong đó không thể nói là pháp tính, tức là 
trong tính phân biệt không thể nói tất cả các pháp. Lại nữa pháp nào 
không thể nói? Là vô ngã, chân như, thể của nhân pháp, vô ngã của 
tính phân biệt. Cái thể của vô thể gọi là chân như. Chớ nên chấp thủ 
một cách độc đoán. Lại nữa duyên này tướng mạo như thế nào? Tiếp 
theo dùng kệ hiển thị. Câu “Chư Bồ-tát tướng mạo” v.v… nghĩa là 
trong đó vô tướng tức trí này cùng với chân như bình đẳng mà sinh, 
không có tướng nào là tướng riêng. Đó là tướng mạo, như mắt bắt 
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lấy sắc, trong đó thấy xanh v.v…các tướng mạo cùng với sắc không 
khác. Đây cũng như vậy. Trí với chân như tướng mạo không khác. 
Nếu có tất cả pháp đều không thể nói thì lấy gì làm sở phân biệt? 
Tương ưng nghĩa của tự tính là sở phân biệt, không gì khác. Không 
gì khác hơn là nó nên gọi là phi dư. Lại nữa làm sao thành tựu? Để 
thành tựu nên kệ nói “Chữ chữ tự tương ưng”. Đó là tương ưng với 
nghĩa, tức là nếu chữ này tương ưng với chữ kia thì nghĩa nói trong 
đây là nghĩa hòa hợp. Như 2 chữ Chước-sô không thể cắt rời ra mà 
nói được, tức là có sự hòa hợp mà sinh nghĩa là con mắt ( chữ 
Chước-sô là tiếng Phạn, Tùy tức đời nhà Tùy, chỉ Trung Hoa, gọi là 
nhãn nghĩa là con mắt). Đó là sở phân biệt. Dùng nghĩa lý gì mà nói 
tất cả pháp là không thể nói? Nếu lìa ngôn thuyết thì đối với nghĩa, 
trí không sinh cho nên như có người chưa biết đã có thể nói tên. Đốu 
với nghĩa được nói thì trí không sinh. Nếu ông nói chỉ nói được tên 
thì biết nghĩa, điều đó không thành. Như kệ nói “ Vì ngôn thuyết bất 
đồng”, vì tên năng thuyết với nghĩa sở thuyết không đồng nhau, vì 
tên và nghĩa đều có biệt thể. Kệ nói “Tất cả không thể nói”, nghĩa là 
do nghĩa này nên năng thuyết và sở thuyết đều không thể nói. Lại 
nữa trí vô phân biệt này trụ giữ như thế nào? Kệ nói “Chư Bồ-tát trụ 
trì”, tức là trí hậu đắc trong trí vô phân biệt. Tức là cái trí do vô phân 
biệt mà người hành giả về sau có được. Bồ-tát tu các hành tức dựa 
vào trí này được tăng trưởng tiến lên. Bồ-tát có được các hành trong 
nghĩa tăng trưởng này, y vào trí vô phân biệt mà trụ giữ. Lại nữa trí 
này lấy gì làm trợ bạn? Kệ nói “Chư Bồ-tát trợ bạn”, nghĩa là nói có 
2 đường lối. Trí vô phân biệt này lấy 5 Ba-la-mật làm trợ bạn. Trong 
đó có 2 đường lối gọi là tư lương đạo và y chỉ đạo. Tư lương đạo là 
đường lối sử dụng như hành trang lên đường, tức là các Ba-la-mật 
như thí, giới, nhẫn, tinh tiến v.v…Y chỉ đạo là đường lối nương tựa, 
tức thiền Ba-la-mật. Như trước nói các Ba-la-mật sinh các thiện căn 
và nương tựa vào thiền định nên được sinh trí vô phân biệt. Trí này 
tức Bát-nhã Ba-la-mật. Lại nữa cho đến chưa được Phật quả đến nay 
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có trí vô phân biệt có thể thành thục quả báo. Kệ nói “Chư Bồ-tát 
quả báo, trong nhị luân chư Phật”, nghĩa là người có trí vô phân biệt. 
Những gì là nhị luân của chư Phật? Đó là thụ dụng thân luân và hóa 
thân luân. Nếu tu phương tiện vô phân biệt có thể thành thục quả 
hóa thân. Nếu chính được vô phân biệt có thể thành thục quả thụ 
dụng thân. Để hiển thị nghĩa này nên kệ nói “Phương tiện và chính 
đắc”. Lại nữa cái gì là trí vô phân biệt lưu xuất? “Chư Bồ-tát lưu 
xuất, sinh trong các đời sau”, nghĩa là ở trong nhị luân kia nơi các 
đời sau thể của trí vô phân biệt này chuyển được thắng tiến. Phải 
biết khi trí vô phân biệt này chuyển thành thắng tiến tức đó là quả 
lưu xuất. Lại nữa thế nào là xuất ly? Chư Bồ-tát xuất ly, nghĩa là cứu 
cánh gọi là xuất ly. Tức là Niết-bàn được thành tựu tương ưng. Nói 
trí vô phân biệt này, tức trí này mới được tương ưng. Từ đó trải vô 
lượng trăm ngàn kiếp được thành tựu tương ưng. Nói phải biết trong 
10 địa tức tuần tự từ sơ địa cho đến địa thứ 10. Trong sơ địa chỉ có 
được tương ưng. Từ đó về sau vô lượng thời được thành tựu tương 
ưng. Cho nên chư Bồ-tát trong 3 kiếp a-tăng-kì được Niết-bàn. Do 
trải qua thời gian như vậy mới được cứu cánh. Những ai là vô phân 
biệt cứu cánh? Như trướcv đã nói. Đó là kệ nói chư Bồ-tát cứu cánh 
do được 3 thân thanh tịnh, là người có trí vô phân biệt. Trong đây 3 
thân thanh tịnh là do 3 thân này trong sơ địa chỉ có đắc. Trong 10 địa 
được thiện thanh tịnh. Được tự tại cao tột, nghĩa là trí vô phân biệt 
này không phải chỉ cứu cánh được thanh tịnh 3 thân, lại còn có 10 
thứ tự tại. Như sau sẽ đề cập. Lại nữa trí vô phân biệt có công đức 
gì? Trong đây có 3 thứ vô phân biệt: 1.phương tiện vô phân biệt, 
2.căn bản vô phân biệt, 3.hậu đắc vô phân biệt. Trong đây phương 
tiện vô phân biệt nghĩa là người này ban đầu ở một nơi nào đó được 
nghe Bồ-tát vô phân biệt nhưng chưa thấy phương tiện ấy tâm vẫn 
sinh tin yêu, y chỉ sự tin yêu này tu quán vô phân biệt, khi ấy gọi là 
phương tiện vô phân biệt. Do quán hạnh này được sinh vô phân biệt, 
nên được gọi là vô phân biệt. Phương tiện vô phân biệt này có công 
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đức vô nhiễm. Ví dụ như gì? Kệ nói “Như hư không không nhiễm, 
trí vô phân biệt này”. Để hiển thị pháp gì? Vô nhiễm nên nói các thứ 
nghiệp cực ác, để hiển thị nhân không nhiễm nên nói chỉ có tin quyết 
định, do nơi vô phân biệt này chỉ có tin là quyết định nên có khả 
năng đối trị ác thú. Đây tức hiển thị căn bản không nhiễm các ác. 
Công đức vô phân biệt còn dụng được gì? Kệ nói “Như hư không 
không nhiễm, là trí vô phân biệt”. Pháp gì không nhiễm? Là tất cả 
chướng ngại. Vì sao không nhiễm? Vì được thành tựu tương ưng. 
Hiển thị trong các địa là nhân do đó được tương ưng và thành tựu 
tương ưng. Đây tức là hiển thị đối trị tất cả chướng. Công đức của 
trí vô phân biệt hậu đắc còn có công dụng gì? Kệ nói “Như hư không 
không nhiễm, là trí vô phân biệt” Như hư không không nhiễm, trí vô 
phân biệt này, thường hành trong thế gian, “pháp thế gian không 
nhiễm.”, nghĩa là do sức của trí này thấy nơi nào có lợi ích chúng 
sinh thì tùy niệm sinh qua đó. Tuy sinh thế gian nhưng không bị 
pháp thế gian nhiễm. Pháp thế gian có 8 thứ là được lợi, không được 
lợi, tiếng tốt, tiếng xấu, chê, khen, khổ, sướng. Đây tức là vô phân 
biệt, từ trí vô phân biệt sinh. Nay sẽ hiển thị sai biệt của 3 trí này. 
Phải biết như tướng của chúng. “Như người câm muốn biết”, là 
không có ngôn thuyết, phương tiện vô phân biệt cũng vậy. “Đúng 
như người câm biết”, là không có ngôn thuyết, căn bản vô phân biệt 
cũng vậy. “Như người không câm biết”, là như chỗ biết, tức có ngôn 
thuyết, vô phân biệt hậu đắc cũng vậy. Các tên gọi chữ viết v.v…là 
ngôn thuyết. “Như người ngu muốn biết”, nghĩa là chưa hiểu biết 
gọi là ngu. Cái ngu này v.v… ví cho 3 trí. Giống như nói về người 
câm. “Như 5 đều muốn biết”, nghĩa là vô phân biệt có 5 thứ, phải 
biết đó là nhãn v.v… 5 thứ. Những thứ này cầu biết chính thụ. Đây 
ví chi 3 trí, tất cả nói gì cũng như người câm nói. “Như ý thức muốn 
biết” nghĩa là như ý thức đối với trần có thể phân biệt, có thể thụ 
dụng, trí hậu đắc cũng vậy đối với trần cũng phân biệt cũng thụ 
dụng. “Như chưa biết muốn biết”, phương tiện vô phân biệt cũng 
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vậy. Như khi tụng tập luận, chỉ thụ dụng nơi pháp, căn bản vô phân 
biệt cũng vậy. Pháp là hiểu như văn tự. Luận là đều thụ dụng pháp 
và nghĩa, phải biết trí hậu đắc cũng vậy. Lại nữa, để gồm thâu pháp 
và nghĩa này nên hiển thị 2 trí. “Như người lúc nhắm mắt”, kệ này 
hiển thị 2 tướng sai biệt của vô phân biệt và hậu đắc. Nói “như hư 
không” là như hư không không nhiễm, không phân biệt, cũng không 
bị cái khác phân biệt nó, trí vô phân biệt cũng vậy. Phổ biến khắp tất 
cả pháp chỉ một mùi vị. Trong hư không, tất cả pháp đều không thể 
nhiễm ô nên gọi là vô nhiễm. Tự thể không phân biệt nên gọi là vô 
phân biệt, cũng không bị cái khác phân biệt thành tướng mạo, nên 
gọi là phi sở phân biệt. Phải biết trí này là như vậy. 

“Như hình sắc trên không, trí hậu đắc cũng vậy.”, như sắc hiển 
hiện cũng là năng phân biệt, cũng là sở phân biệt. Lại nữa nếu lấy trí 
vô phân biệt gọi là Phật thì đã lìa phân biệt chúng sinh làm sao làm 
việc lợi ích chúng sinh được? Tuy lìa phân biệt nhưng như lý được 
thành. Kệ lấy ngọc Ma-ni và nhạc trời làm ví dụ để hiển thị. “Như 
Ma-ni, nhạc trời,”, nghĩa là như ngọc như ý lìa nghiệp phân biệt, 
tùy ý muốn chúng sinh mà làm việc lợi ích. Lại giống như nhạc trời 
không có người diễn tấu, tùy ý muốn của trời kia mà phát ra các thứ 
âm thanh. Chư Phật cũng vậy, lìa phân biệt mà mọi thứ sự thành. Vô 
phân biệt này rất sâu làm sao trí duyên tính y tha mà phân biệt vật? 
Vì có biệt duyên. Nếu vậy thì có lỗi gì? Nếu phân biệt sở phan duyên 
thì không được gọi là vô phân biệt. Nếu nói có phan duyên riêng thì 
phan duyên riêng này cũng phi hữu. “Chẳng đây cũng chẳng khác”, 
nghĩa là trong đây nói chẳng phải cái này bởi chẳng phải phân biệt 
năng duyên, bởi vô phân biệt nên cũng chẳng phải cái khác. Bởi vì 
tác pháp ngay nơi pháp của tính y tha như phan duyên, nên pháp và 
pháp như 2 thứ, không thể nói là một, không thể nói là khác. Đây 
cũng vậy, không thể nói là phân biệt sở duyên. Cũng không thể nói là 
khác duyên. Lại nữa vì sao đây là trí cũng là phi trí? Nếu vậy có lỗi 
gì? Nếu là trí thì đã tên là trí rồi vì sao không phân biệt? Nếu phi trí 
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tự tính vì sao nói là trí vô phân biệt? Cho nên lấy kệ “Chẳng phải trí 
mà trí” để hiển thị. 

Đây không thể là trí. Bởi vì sao? Do phương tiện có trí phân 
biệt, vì trong tự tính không sinh. Cũng là phi phi trí, bởi phương tiện 
có trí phân biệt làm nhân sinh. Lại có nghĩa khác là “phi tức” cũng 
là “phi dị”, “phi trí” cũng là “trí”, nghĩa là do “phi tức” duyên trong 
phân biệt sinh, nên gọi là “phi trí cũng phi dị”. Do “tức” duyên trong 
pháp như sinh, nên là “phi phi trí”. Tức là lấy câu trước giải thích câu 
sau. “Với nhĩ diệm không khác, là trí vô phân biệt.”, nghĩa là không 
phải như trí phương tiện có năng thủ sở thủ sinh nên gọi là vô phân 
biệt. Nếu trong sở thủ nhĩ diệm, không biệt dị bình đẳng bình đẳng 
sinh là vô phân biệt. Trí này không trụ trong năng thủ sở thủ. Thế Tôn 
trong Tu-đa-la nói tất cả pháp là vô phân biệt, trong đó muốn hiển 
thị vô phân biệt này cho nên lại nói kệ: “Bởi nói tất cả pháp, tự tính 
lìa phân biệt”, nghĩa là tất cả pháp tức tự tính vô phân biệt. Vì sao kệ 
nói như vậy? Sở phân biệt phi hữu. Lấy đó hiển thị do vật sở phân 
biệt là phi hữu. Nếu sở phân biệt phi hữu nên tức tất cả pháp tự tính 
vô phân biệt thì vì sao tất cả chúng sinh không được giải thoát ngay? 
“Không trí vô phân biệt.” lấy câu này hiển thị sự không được giải 
thoát. Tuy tất cả pháp tự tính vô phân biệt, bởi tất cả pháp tự tính vô 
phân biệt cho nên không có sở phân biệt. Néu trong đây trí thông đạt 
sinh chứng kiến vô phân biệt này nên được giải thoát. Nếu trí thông 
đạt không sinh, tức không được giải thoát. Nói trí vô phân biệt tức trí 
này có 3 phần. Nay sẽ nói rõ.
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NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH LUẬN
QUYỂN 9

Tăng thượng tuệ học thắng tướng thắng ngữ 8-2

Luận nói: Trong trí phương tiện vô phân biệt có 3 thứ là nhân 
duyên, dẫn nhiếp và thường tập, vì xuất sinh sai biệt. Trí vô phân biệt 
cũng có 3 thứ là biết đủ, không điên đảo và không hý luận vì vô phân 
biệt. Trí vô phân biệt hậu đắc có 5 thứ là thông đạt, ức niệm, thành 
lập, hòa hợp và như ý, hiển thị sự sai biệt.

Giải thích: Nhân duyên, dẫn nhiếp và thường tập do xuất sinh 
sai biệt, đây là 3 thứ phương tiện vô sai biệt. Hoặc do sức của chủng 
tính, hoặc do sức hiện tiền thường tập mà được sinh. Trong đó sức 
của chủng tính tức là từ nhân được sinh. Sức thường tập tức lực tác 
của thân hiện tại chắc chắn, không phải từ nhân sinh. Biết đủ, không 
điên đảo, không hý luận vì vô phân biệt, nghĩa là trong đó biết đủ 
không phân biệt là biết rốt ráo cải thể của văn, tư, do đầy đủ nên 
không phân biệt nữa. Do đó gọi là tri túc vô phân biệt. Khi đã rốt ráo 
ở nơi địa vị văn, tư thì tự biết đã đến chỗ cứu cánh. Bồ-tát này trụ tại 
địa vị phàm phu, sinh tâm thỏa mãn nghĩ rằng việc văn, tư chỉ bằng 
được đến đây. Vì nghĩa đó nói là tri túc vô phân biệt. Lại nữa phải 
biết rằng có thế gian tri túc vô phân biệt, nếu đạt được đến Hữu đỉnh 
cho là Niết-bàn sinh tâm tri túc, nghĩa là cho rằng không còn nơi nào 
nữa, nên gọi là tri túc vô phân biệt. Không điên đảo vô phân biệt là 
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Thanh Văn v.v… Do các Thanh Văn thông đạt chân thật nên được 
4 trí vô đảo như vô thường v.v…đối với thường v.v… 4 đảo tướng 
không còn điên đảo phân biệt nữa. Không hý luận vô phân biệt là các 
Bồ-tát do các Bồ-tát biết tất cả pháp cho đến Bồ-đề không hý luận vô 
phân biệt cho nên không phân biệt nữa. Không hý luận nghĩa là phát 
ngôn nói ra vượt quá trí thế gian, trí này chẳng phải ngôn ngữ nói ra, 
cũng chẳng phải trí thế gian biết được. Lại nữa trí vô phân biệt hậu 
đắc có 5 thứ sai biệt là thông đạt, ức niệm, thành lập, hòa hợp và như 
ý hiển thị sự sai biệt. Trong đó thông đạt hiển thị, ức niệm hiển thị, 
thành lập hiển thị, hòa hợp hiển thị và như ý hiển thị 5 thứ sai biệt. 
Trong đây thông đạt hiển thị là nếu đã thông đạt tức khi ấy hiển thị 
nói rằng ta đã thông đạt. Hiển thị nghĩa là biết một cách quyết chắc. 
Ức niệm hiển thị là nếu xuất định rồi nghĩ nhớ nói rằng ta đã thông 
đạt vô phân biệt rồi. Thành lập hiển thị là như chỗ đã thông đạt mà 
giải nói cho người khác. Hòa hợp hiển thị là đem tất cả pháp làm 
thành một khối. Trí phan duyên tổng tướng, do quán trí này tức được 
chuyển y. Như ý hiển thị là do chuyển y này liền được hiển thị như 
ý, do tùy theo tâm niệm tất cả tự tại. Do tự tại này nếu muốn lấy đất 
làm vàng v.v… đều được thành tựu. Do hiển thị được như ý nên gọi 
là như ý hiển thị. Bởi vì sao? Do kinh nói vì lấy hiển thị và như ý nên 
đã thành lập trí vô phân biệt. Vì chưa noi nhân duyên thành tựu nên 
lại dùng kệ hiển thị.

Luận nói: Lại có kệ khác thành tựu trí vô phân biệt:

Quỷ súc và người, trời,
Đều tùy theo chỗ ứng.
Tâm ý đều khác nhau,
Nên biết nghĩa không thành.
Quá khứ và chiêm bao,
Cùng 2 thứ ảnh tượng,
Vô hữu làm phan duyên,
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Nhưng phan duyên kia thành.
Nếu nghĩa thành là cảnh,
Không trí vô phân biệt.
Nếu trí này không có,
Phật quả không thể được.
Bồ-tát được tự tại,
Nên lạc dục tự tại.
Như muốn đất thành vàng,
Người được định cũng vậy.
Người thành tựu quán hạnh,
Người trí được tịch tĩnh.
Tư duy tất cả pháp,
Như nghĩa ấy hiển hiện.
Trí hành vô phân biệt,
Tất cả nghĩa không hiện.
Tức biết không có nghĩa,
Thì thức cũng không có.

Giải thích: Trong đây nói “Quỷ súc và người, trời, đều tùy theo 
chỗ ứng.”, nghĩa là súc sinh thấy là nước, ngạ quỷ là cao nguyên, 
người thấy là phân nhơ, heo thấy là vật sạch. Như người thấy thức ăn 
uống là sạch thì chư thiên là không sạch. Dùng đạo lý này hiển thị, 
trong một vật tùy theo ý thức mỗi loài thấy khác nhau. Cho nên biết 
nghĩa, là không sở hữu. Vì vậy cái chấp thủ của họ là không thành. 
Nếu vậy, nghĩa, là vô sở hữu, thì thức phải không duyên cảnh mà 
sinh? Đáp: Cũng có trường hợp thức không duyên cảnh mà sinh.. 
Như chiêm bao và quá khứ vị lai v.v… Phan duyên cái không thật, 
tức là phan duyên tự thể. Như cảnh trong gương và cảnh trong định 
cũng vậy. Tiếp đến là dùng kệ hiển thị. Kệ nói quá khứ v.v… và 
chiêm bao, trong đó nửa kệ sau giải thích nửa kệ trước. Tuần tự 
cũng như vậy. Do phan duyên không thật nên không có phan duyên. 
Chẳng phải không phan duyên tức là tự phan duyên. Nghĩa là tự tâm 
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làm cảnh mà phan duyên. Tức là quá khứ, vị lai và mộng cùng 2 
ảnh tượng v.v… tuần tự nên biết như vậy. Nếu nghĩa thành, là cảnh 
không có trí vô phân biệt. Nếu nghĩa có tự tính, tức là không có trí vô 
phân biệt. Nếu ông nói không có trí vô phân biệt thì có lỗi gì? Nếu 
không có trí này thì không thể đắc Phật quả. Nếu không có trí vô 
phân biệt thì không thể đắc Phật quả. Cho nên chắc chắn phải có. Bồ-
tát được tự tại, nghĩa là đã được năng lực tự tại nên thắng giải tự tại, 
được lạc dục tự tại nên nghĩ muốn như thế nào thì được như thế đó, 
nghĩa là như muốn dất v.v… các vật thành vàng v.v… liền được như 
vậy. “Người được định cũng vậy.”, nghĩa là những người được định 
và các Thanh Văn. “Người thành tựu quán hạnh”, nghĩa là thành tựu 
Tì-bát-xá-na. Người trí tức các Bồ-tát. Người được tịch tĩnh là được 
Tam-ma-đề. “Tư duy tất cả pháp, như nghĩa ấy hiển hiện.”, nghĩa là 
do các Bồ-tát khi tư duy nghĩ nhớ nghĩa các pháp như vậy như vậy 
trong Tu-đa-la thì sẽ được hiển hiện như nghĩ nhớ. Như khi niệm 
Phật tùy theo tư niệm, Phật nghĩa trong các pháp kia sẽ được hiển 
hiện. Các nghĩa như sắc, thụ v.v… cũng hiển hiện như vậy. “Trí hành 
vô phân biệt, tất cả nghĩa không hiện.”, nghĩa là khi trí chính hành vô 
phan biệt, do tất cả nghĩa không hiện nên biết tức là không có nghĩa. 
Do nghĩa không có nên thức cũng thành không có. Nay sẽ nói về thức 
này vô sở hữu. Nói “Thức cũng không có được”, nghĩa là cái sở thức 
đã không có thì cái năng thức không thành. Cho nên phải biết nghĩa 
vô sở hữu là như vậy. Trong tướng đã giải thích đầy đủ.

Luận nói: Bát-nhã Ba-la-mật với trí vô phân biệt không khác 
nhau. Như kinh nói: Bồ-tát trụ trong Bát-nhã Ba-la-mật rồi, và không 
trụ tương ưng, nên tu các Ba-la-mật được viên mãn. Thế nào là không 
trụ tương ưng mà được viên mãn? Nghĩa là xa lìa 5 thứ trụ xứ: 1. Xa 
lìa chỗ chấp ngã của ngoại đạo. 2. Xa lìa chỗ phân biệt của Bồ-tát 
không thấy chân thật. 3. Xa lìa chỗ 2 cực đoan của sinh tử và Niết-
bàn. 4. Xa lìa tư tưởng cho rằng chỉ đoạn trừ phiền não chướng là đủ. 
5. Xa lìa việc bỏ làm lợi ích chúng sinh mà an trụ vô dư Niết-bàn. 
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Giải thích: Trí vô phân biệt này tức là Bát-nhã Ba-la-mật. Bởi 
vì sao? Như kinh nói: Trụ trong Bát-nhã Ba-la-mật rồi và không trụ 
tương ưng. Như vậy là muốn khiến biết nghĩa này nên dùng văn kinh 
hiển thị. Như vậy trụ và không trụ trong tương ưng, đầy đủ các Ba-
la-mật. Xa lìa chỗ chấp ngã của ngoại đạo, nghĩa là như ngoại đạo trụ 
trong Bát-nhã có ngã chấp, nghĩ rằng ta trụ trong Bát-nhã, đây là Bát-
nhã. Bồ-tát xa lìa trụ tướng như thế của ngoại đạo cho nên được trụ 
trong vô trụ tương ưng Bát-nhã. Xa lìa chỗ phân biệt của Bồ-tát không 
thấy chân thật, nghĩa là nếu không thấy chân thật thì Bồ-tát trong 
Bát-nhã Ba-la-mật vô phân biệt, lại phân biệt nói rằng đây là Bát-nhã 
Ba-la-mật. Không phân biệt như vậy nên gọi là không trụ tương ưng. 
Xa lìa chỗ 2 cực đoan của sinh tử và Niết-bàn, nghĩa là như thế gian 
trụ bên sinh tử, Thanh Văn trụ bên Niết-bàn. Bồ-tát không như vậy, 
không trụ 2 bên này, tức không trụ tương ưng. Xa lìa tư tưởng cho 
rằng chỉ đoạn trừ phiền não chướng là đủ, nghĩa là như Thanh Văn chỉ 
đoạn phiền não chướng cho là đủ. Bồ-tát không như vậy. Do ý này nên 
nói chư Bồ-tát không trụ tương ưng hạnh. Xa lìa việc bỏ làm lợi ích 
chúng sinh mà an trụ vô dư Niết-bàn, nghĩa là Bồ-tát không như vậy, 
là không trụ chỗ trụ của Thanh Văn . Đó là không trụ tương ưng. Trí 
của Thanh Văn với trí của Bồ-tát có 5 tướng sai biệt, nay sẽ nói đến.

Luận nói: Trí của Thanh Văn với trí của Bồ-tát này có gì khác 
nhau? Có 5 thứ khác nhau: 1. Khác nhau ở chỗ vô phân biệt, nghĩa 
là ấm v.v…các pháp không phân biệt. 2. Khác nhau ở chỗ không có 
giới hạn, nghĩa là thông đạt chân như, nhập nhất thiết chủng, vì đô 
tất cả chúng sinh không giới hạn. 3. Khác nhau ở chỗ vô trụ, nghĩa là 
nhập vô trụ Niết-bàn. 4. Khác nhau ở chỗ rốt ráo, nghĩa là hướng đến 
Niết-bàn vô dư mà không cùng tận. 5. Khác nhau ở chỗ vô thượng, 
nghĩa là đạt đến cao tột không còn có thừa nào hơn.

Năm thứ trí sai biệt,
Lấy Đại bi làm thể.
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Quả báo thế xuất thế,
Phải biết chẳng bao xa.

Giải thích: Trong đây, khác nhau ở chỗ vô phân biệt, nghĩa 
là các Thanh Văn phan duyên các ấm v.v… sinh trí phân biệt. Trí 
các Bồ-tát đối với ấm v.v… không sinh phân biệt. Khác nhau ở chỗ 
không giới hạn, nghĩa là người thông đạt nhân pháp 2 vô ngã nên 
không có phân chia giới hạn. Bởi các Bồ-tát sinh trí trong tất cả 
những gì phải biết, còn Thanh Văn chỉ biết khổ đế v.v…, Bồ-tát vì 
chúng sinh không có giới hạn, vì tất cả chúng sinh cầu Bồ-đề, còn 
Thanh Văn chỉ vì tự lợi. Khác nhau ở chỗ vô trụ, nghĩa là các Bồ-
tát được vô trụ xứ Niết-bàn chẳng phải như các Thanh Văn. Khác 
nhau ở chỗ rốt ráo, nghĩa là trong vo dư Niết-bàn giới thì Niết-bàn 
Thanh Văn có tận diệt, Niết-bàn Bồ-tát thì không như vậy. Khác 
nhau ở chỗ vô thượng, nghĩa là Thanh Văn thừa còn có bậc trên, 
Bồ-tát Đại thừa thì không còn thừa nào trên. Đó là chỗ khác nhau. 
Nghĩa này trong kệ hiển thị 5 thứ sai biệt về trí. Quả báo thế xuất 
thế, nghĩa là cõi Sắc, Vô sắc là quả báo thế gian, Thanh Văn v.v… 
là quả báo xuất thế gian.

Luận nói: Nếu Bồ-tát đã đầy đủ quả báo công đức của giới tăng 
thượng, tâm tăng thượng, tuệ tăng thượng, đã được tự tại trong tất cả 
nghĩa lợi, vì sao hiện thấy còn có các chúng sinh chịu các nghèo khổ? 
Do thấy các chúng sinh ấy có các nghiệp chướng trong các nghĩa lợi 
kia. Do thấy nếu cho quả báo sung sướng thì đối với các thiện pháp 
trở ngại việc khởi thiện. Do thấy không có nghĩa lợi thì chán ghét 
hiện tại. Do thấy nếu được quả báo thì thành nhân tụ tập các pháp bất 
thiện. Do thấy nếu được quả báo là làm nhân bức não cho vô lượng 
chúng sinh khác. Do nghĩa đó mà hiện thấy có chúng sinh chịu các 
khổ não. Trong đây có kệ như sau:

Thấy nghiệp ngại hiện tiền,
Gom ác bức não người,
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Phải biết chúng sinh ấy,
Không được Bồ-tát thí.

Giải thích: Bồ-tát được tự tại. Do nhân duyên này, tuy có Đại 
bi mà không cho chúng sinh giàu có sung sướng. Nay sẽ nói rõ ý 
này. Trong đây nói thấy nghiệp chướng các chúng sinh, nghĩa là các 
chúng sinh này trong oai lực của Bồ-tát có trở ngại nghiệp chướng, 
có trở ngại Bồ-tát trí nên tuy Bồ-tát kham năng, thấy việc này nên 
sinh tâm xả đối với sự nghèo khổ kia. Điều này có thể lấy thí dụ ngạ 
quỷ thấy nước sông thì rõ. Như sông có nước, nếu muốn uống cũng 
không ai cản trở. Nhưng ngạ quỷ do tự tội nghiệp không thể uống 
được. Đây cũng vậy, sông ví dụ cho Bồ-tát. Của cải ví dụ cho nước. 
Ngạ quỷ ví dụ cho chúng sinh. Cũng như nước kia, các chúng sinh 
này đối với của cải không thể thụ dụng cũng có nghĩa như vậy. Do 
thấy sự sung sướng có trở ngại việc khởi thiện, nghĩa là lại có những 
người khác tuy không nghiệp chướng, nhưng người này khi được 
gặp Bồ-tát, trong tương tục sinh khởi thiện pháp, nếu cho người này 
quả báo hưởng thụ giàu có sung sướng thì sẽ đứt mất việc khởi thiện. 
Bồ-tát suy nghĩ như vậy thà để cho nghèo khổ mà tùy thuận khởi 
thiện. Do đạo lý này mà không cho giàu có sung sướng. Do thấy chán 
ghét hiện tiền, nghĩa là hoặc lại có người chán ghét hiện tiền, Bồ-tát 
thấy kia nghèo khổ mà trong thiện bất thiện suy nghĩ chán ghét hiện 
tiền hơn, vì vậy đối với chúng sinh kia không cho sự giàu có sung 
sướng. Do thấy quả báo chịu khổ kia thêm lớn nhân bất thiện, nghĩa 
là lại có người khi nghèo cùng không tụ tập các pháp bất thiện được, 
Bồ-tát tháy vậy nghĩ rằng thà khiến nghèo khổ chớ khiến tạo tác bất 
thiện, cho nên đối với chúng không cho sự giàu có sung sướng. Do 
thấy khổ kia mà được quả báo. Cho các vô lượng chúng sinh khác tạo 
nhân bức não, nghĩa là lại có người được đại quả báo thì làm khổ não 
vô lượng chúng sinh, cho nên thà một thân chịu nghèo khổ là hơn, 
chớ để khổ não vô lượng chúng sinh, vì vậy không cho giàu có sung 
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sướng. Kệ hiển thị các nghĩa như vậy. Trong đây vì nghiệp chướng 
ngại, vì sinh khởi thiện căn, vì thiện hiện tiền, vì tụ tập bất thiện, vì 
bức não các chúng sinh, Bồ-tát thấy những việc như thế không cho 
giàu có sung sướng, tức trong kệ là nghiệp và ngại hiện tiền, tập họp 
các ác bức não người khác. Lấy đó hiển thị có thể hiểu các nghĩa 
khác. Đến đây giải thích xong về tăng thượng tuệ học.

Tịch diệt thắng tướng thắng ngữ 9
Luận nói: Như vậy là đã nói về tướng thù thắng của tăng thượng 

tuệ học rồi, còn làm sao tháy được tướng thù thắng của tịch diệt? 
Tịch diệt của chư Bồ-tát là vô trụ xứ Niết-bàn, vì xả ly phiền não mà 
không bỏ sinh tử, cùng y chỉ chuyển y làm tướng. Trong đây sinh tử 
là phần nhiễm ô của tính y tha, Niết-bàn là phần thanh tịnh của tính 
y tha. Y chỉ tức là đủ 2 phần của tính y tha. Chuyển y là khi khởi đối 
trị tính y tha, phần nhiễm ô diệt, phần thanh tịnh hiển hiện.

Giải thích: Tướng vô trụ xứ Niết-bàn tức là xả ly phiền não 
mà không bỏ sinh tử. Cùng y chỉ chuyển y làm tướng, nghĩa là khi 
trụ chuyển này thì không cho phiền não được trụ lại, nhưng không 
bỏ sinh tử. Phần nhiễm nên gọi là y tha, tức phần tịnh nên gọi Niết-
bàn. Hai phần nên là chỗ y chỉ của kia. Chuyển y tức trong đây được 
thành. Do trong đây khi khởi đối trị thì phần nhiễm không hiện hành, 
phần tịnh hiện hành.

Luận nói: Lại nữa sự chuyển y này lược nói có 6 thứ: Một là 
chuyển bằng cách thêm sức, giảm khả năng. Do sức tín giải trụ nơi 
văn huân tập, do có sự hổ thẹn nên một ít phiền não hiện hành và 
không hiện hành. Hai là chuyển do thông đạt, nghĩa là các Bồ-tát đã 
nhập địa cho đến địa thứ 6, thì trước mắt chân thật hiển hiện không 
chân thật không hiển hiện. Ba là chuyển bằng sự tu tập, nghĩa là cho 
đến địa thứ 10 tất cả tướng có chướng ngại không hiển hiện, chân 
như thì hiển hiện. Bốn là chuyển quả viên mãn, tất cả tướng không 



tr 569

chướng ngại không hiển hiện, chân như thanh tịnh cùng tột hiển hiện 
vì được tất cả tướng tự tại. Năm là chuyển hạ liệt, nghĩa là chuyển 
đổi sự thấp kém, vì các Thanh Văn thông đạt nhân vô ngã nên một 
bề quay lưng với sinh tử xả bỏ sinh tử. Sáu là chuyển thành rộng lớn, 
nghĩa là chư Bồ-tát thông đạt pháp vô ngã, nên thấy sinh tử tức tịch 
tĩnh, diệt phiền não mà không bỏ sinh tử. Chư Bồ-tát trong chuyển 
hạ liệt có lỗi lầm gì? Có lỗi là không nghĩ đến việc lợi ích chúng 
sinh. Pháp Bồ-tát là phải siêu quá hạ thừa, nghĩa là vượt qua trình độ 
thấp kém, chứ giải thoát đồng như họ là có lỗi. Chư Bồ-tát đối với sự 
chuyển thành rộng lớn có được công đức gì? Ở trong pháp sinh tử lấy 
sự tự y chỉ chuyển thành y chỉ, cho nên được thân tự tại trong tất cả 
nẻo đường sinh tử hiển thị tất cả thân, dùng nhiều phương tiện điều 
phục, điều phục và an lập trong quả báo thế gian và trong 3 thừa. Đó 
là công đức.

Giỉ thích: Chuyển y này lại có 6 thứ. Chuyển bằng cách thêm 
sức giảm khả năng, nghĩa là những huân tập nhiễm ô trong thức 
A-lê-da làm giảm khả năng gây ô nhiễm mà tăng thêm sức đối trị. 
Cho nên được chuyển trụ giải hành địa, nghĩa là vì sức trụ nơi văn 
huân tập đã được chuyển y nên nếu phiền não hiện hành thì kia có 
sự hổ thẹn do đó sự hiện hành phiền não huân tập mỏng manh ít ỏi. 
Trong sự chuyển bởi thông đạt mà việc hiển hiện chân thật không 
chân thật, nghĩa là do chính khi nhập vào địa rồi thì đó là nhân hiển 
hiện chân thật, cho nên tức thời được chuyển y. Hoặc có khi xuất 
quán thì đó là nhân hiển hiện không chân thật. Tình trạng này tồn tại 
cho đến địa thứ 6. Chuyển bằng tu tập, nghĩa là nên biết rằng trong 
chướng có ngại. Bồ-tát này tất cả các tướng đã không hiển hiện trở 
lại nên được chuyển y. Chuyển y này đến địa thứ 10. Trong chuyển 
quả viên mãn, tất cả chướng không còn chướng ngại nữa, nghĩa là 
Bồ-tát này tất cả chướng đã không hiển hiện, không có tất cả chướng 
ngại, thấy đượcchân như thanh tịnh cùng cực, được tự tại trong tất 
cả tướng nên được y chỉ. Do được tướng tự tại này nên có thể tùy 
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ý làm các việc lợi ích chúng sinh. Chuyển thành rộng lớn, nghĩa là 
do thấy sinh tử là tịch tĩnh thì phền não tức diệt không có cái gì gọi 
là xả bỏ. Chỉ phiền não không nhiễm là do ở trong nhiễm mà không 
bị nhiễm. Không bỏ sinh tử, điều này có công đức gì? Chuyển y 
rộng lớn này, chư Bồ-tát lấy sự tự y chỉ chuyển y cho nên được tự 
tại trong tất cả pháp, trong tất cả nẻo đường sinh tử hiển thị đồng 
thân với chúng sinh, dùng mọi phương tiện điều phục mà điều phục, 
an lập chúng sinh trong sự phú lạc và trong 3 thừa. Đó là công đức. 
Trong đó phú lạc là quả báo thế gian.

Luận nói: Trong đây có các bài kệ về chuyển y:

Phàm phu che chân thật,
Tất cả hư vọng hiện.
Chư Bồ-tát lìa vọng,
Tất cả chân thật hiện.
Nên biết hiện không hiện,
Chân thật chẳng chân thật.
Y chỉ này chuyển rồi,
Là giải thoát như ý.
Sinh tử và Niết-bàn,
Như bình đẳng trí sinh.
Sinh tử tức Niết-bàn,
Người kia được như vậy.
Tức được nơi sinh tử,
Phi xả phi phi xả.
Tức ở nơi Niết-bàn,
Phi đắc phi phi đắc.

Giải thích: Nói kệ để làm rõ chuyển y. Như các phàm phu do 
vô minh che khuất chân thật, hư vọng hiển hiện, tức các tướng chúng 
sinh. Như vậy chư Thánh nhân chân thật hiển hiện nên xả bỏ các 
tướng chúng sinh, do đoạn trừ hư vọng vô minh nên được như vậy. 
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Phải biết hiện không hiện chân thật không chân thật, nghĩa là hư 
vọng phân biệt không hiển hiện, tính chân thật thành tựu hiển hiện, 
gọi là chuyển y. Trong chuyển y hư vọng không hiện hành, chân thật 
hiện hành. Đây tức là giải thoát tương ưng. Gọi giải thoát như ý, 
nghĩa là như ý muốn làm đều được giải thoát. Chẳng phải như Thanh 
Văn rốt ráo Niết-bàn như người bị chém đầu. Được giải thoát như 
vậy, trí bình đẳng sinh tử như Niết-bàn sinh, tức là đối với 2 thứ sinh 
tử và Niết-bàn, sinh trí bình đẳng. Nói vì 2 thứ này không khác biệt 
nhau, nhưng nếu như khi ấy lại có sinh tử Niết-bàn thì làm sao được 
bình đẳng? Do phiền não là sinh tử. Pháp phiền não là vô ngã, Bồ-tát 
thông đạt pháp này, trí vô ngã sinh thấy các pháp kia đều vô sở hữu. 
Các hữu sinh tử tức là Niết-bàn, thấy pháp sinh tử tức là Niết-bàn 
tịch tịnh. Nếu như vậy có gì là sở đắc? Tức được nơi sinh tử phi xả 
phi phi xả. Phi xả là do các hữu sinh tử tức là Niết-bàn. Phi phi xả là 
xả. Do trong đó không nhiễm cho nên thấy là vô sở hữu. Nếu được 
như vậy thì cũng ở nơi Niết-bàn là phi đắc phi phi đắc. Bởi pháp kia 
không khác Niết-bàn cho nên là phi đắc. Do nơi pháp kia thấy là tịch 
tĩnh, với Niết-bàn không khác, cho nên là phi phi đắc. Đến đây giải 
thích xongvề học quả tịch tĩnh.

Trí thắng tướng thắng ngữ 10 – 1
Luận nói: Như vậy là đã nói về thắng tướng của tịch diệt, còn 

làm sao thấy được thắng tướng của trí? Vì có 3 thứ Phật thân, phải 
biết đó là thắng tướng của trí. Ba thân là tự tính thân, thụ dụng thân 
và biến hóa thân. Trong đó tự tính thân tức là Như Lai pháp thân, 
vì y chỉ tự tại trong tất cả pháp. Thụ dụng thân tức là hiển thị các 
đại tập hội của chư Phật, lấy pháp thân làm y chỉ trong các cõi Phật 
thanh tịnh thụ dụng quả báo của pháp Đại thừa. Biến hóa thân cũng 
lấy pháp thân làm y chỉ, ở cung Đâu-suất-đà, thị hiện giáng sinh, thụ 
dục lạc, xuất gia, tìm ngoại đạo, tu hành khổ hạnh, chính giác Bồ-đề, 
chuyển pháp luân, nhập Đại Niết-bàn.
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Giải thích: Trong đây giải thuyết thắng tướng của trí lấy 3 
thân hiển thịn thắng tướng của trí. Tự tính thân là tất cả pháp tự tại 
y chỉ. Thụ dụng thân tức như trước nói lấy tự tính thân làm sở y, các 
đại tập hội chư Phật, hiển thị cõi Phật thanh tịnh làm nhân các pháp 
Đại thừa Tu-đa-la, được thụ dụng pháp lạc lấy đây làm y chỉ. Lại 
có nghĩa khác là thụ dụng cõi Phật thanh tịnh và thụ dụng pháp lạc 
nên lấy đây làm y chỉ. Trong biến hóa thân thì từ cung Đâu-suất-đà 
cho đến nhập Niết-bàn là hiển thị trời và người là đồng pháp và lấy 
đây làm y chỉ.

Luận nói: Ở đây có một bài Uất-đà-na như sau:

Tướng, đắc, và tự tại,
Y chỉ với nhiếp trì,
Sai biệt, đức, thậm thâm,
Niệm, nghiệp nói Phật thân.

Những gì là tướng? Pháp thân chư Phật lược nói có 5 tướng. 
Một là tướng chuyển y, nghĩa là phần nhiễm ô của tất cả chướng nơi 
tính y tha diệt là giải thoát tất cả chướng, trong tất cả pháp được tự 
tại hiện tiền, vì phần thanh tịnh của y tha tính hiển hiện. 

Hai là tướng bạch pháp tự thể. Sáu Ba-la-mật viên mãn thì được 
10 tự tại. Tức là mạng tự tại, tâm tự tại, chúng cụ tự tại do viên mãn 
Đà-na Ba-la-mật. Nghiệp tự tại, sinh tự tại do viên mãn Thi-la Ba-
la-mật. Thắng giải tự tại do viên mãn Sằn-đề Ba-la-mật. Nguyện tự 
tại do viên mãn Tì-li-da Ba-la-mật. Thần lực tự tại gồm thâu 5 thần 
thông do viên mãn Thiền Ba-la-mật. Trí tự tại, pháp tự tại do viên 
mãn Bát-nhã Ba-la-mật. 

Ba là tướng không hai. Nghĩa là hữu, vô, không hai tướng. Tất 
cả pháp vô sở hữu. Tướng không này chẳng phải không. Hữu vi, vô 
vi không hai là tướng. Chẳng phải nghiệp phiền não tạo ra nhưng 
tựa như có tạo ra vì hiển thị tự tại nên một và khác không hai tướng. 
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Trong đó tất cả chư Phật y chỉ vô sai biệt, nhưng vô lượng thân liên 
tục chứng chính giác. Cho nên trong đây có kệ như sau:

Không có ngã chấp nên
Y chỉ không sai biệt.
Trước sau tuần tự chứng,
Giả danh nói sai biệt.
Tính hành chẳng phải rỗng,
Đủ không đầu, không khác.
Chẳng một cũng chẳng nhiều,
Vì y chỉ vô cấu.

Bốn là tướng thường. Nghĩa là chân như thanh tịnh làm tướng. 
Bản nguyện dẫn dắt Phật sự nên không ngừng nghỉ. 

Năm là tướng không thể nghĩ bàn. Trạng thái chân như thanh 
tịnh này chỉ tự chứng biết, không thể có cái gì của thế gian ví dụ được 
vì không thể phân biệt được.

Giải thích: Trong kệ Uất-đà-na này nói tướng đắc v.v… trong 
đó tướng tức là tướng pháp thân, có 5 thứ. 

Tướng chuyển y nghĩa là tất cả phần chướng nhiễm ô trong tính 
y tha diệt, do phần nhiễm ô trong tính y tha diệt nên tất cả chướng 
được giải thoát, tự tại hiện tiền trong tất cả pháp. Phần thanh tịnh 
trong tính y tha hiển hiện là do được tự tại trong tất cả các pháp nên 
một phần tính thanh tịnh trong tính y tha được hiển hiện.

Tướng của thể bạch pháp nghĩa là vì 6 Ba-la-mật viên mãn nên 
được 10 thứ tự tại của pháp thân. Đây là thể của bạch pháp. Trong 
đó mạng tự tại nghĩa là muốn sống thọ bao lâu thì có thể hiển thị 
được như vậy. Tâm tự tại nghĩa là trong thời gian sống ở đời không 
bị sinh tử nhiễm ô. Các công cụ sinh hoạt tự tại nghĩa là như ăn ở các 
phương tiện sinh hoạt v.v… 10 thứ, chư Phật đều được như ý nghĩ. 
Đây là nhân do viên mãn Đà-na Ba-la-mật. Như kệ nói:
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Chư Bồ-tát tư duy,
Hoặc tịnh hoặc bất tịnh.
Tất cả đều thành thiện,
Đó là ý tự tai.

Nghiệp tự tai, sinh tự tại là do viên mãn Thi-la Ba-la-mật là 
nhân và sinh quả. Lại nữa do đây mà thân khẩu nghiệp tự tại chuyển, 
do ý muốn nảy sinh thì nghiệp kia hiện tiền. Sinh tự tại nghĩa là nơi 
sinh được tự tại chuyển, do các nẻo đường sinh tử thiện ác tùy ý 
muốn sinh vào đâu thì liền được sinh. Nhân Thi-la là nghiệp. Quả 
Thi-la gọi là sinh. Do đạo lý này liền được hiển thị tự tại. Tín giải 
tự tại là do viên mãn Nhẫn Ba-la-mật nên các pháp tùy tâm chuyển, 
được tùy theo ý muốn như muốn tất cả mọi sự đều thành tựu. Nguyện 
tự tại là viên mãn Tì-li-da Ba-la-mật do tinh tiến, tất cả phát hạnh đều 
được cứu cánh, tất cả tư lường đều thành tựu. Gồm 5 thần thông, thần 
lực tự tại là viên mãn Thiền Ba-la-mật, do tâm có đủ năng lực xuất 
sinh thần thông. Trí tự tại, pháp tự tại là quả viên mãn của Bát-nhã 
Ba-la-mật. Sức của Bát-nhã nên an lập ấm v.v…và được hậu nhất 
thiết chủng trí này. Trong tướng không hai, phi hữu tướng là tất cả 
pháp không có tướng, phi vô tướng là cái hữu không có tự tính. Hữu 
vi vô vi không có hai tướng nghĩa là phi hữu là tự tính, phi vô là tự 
tính. Cho nên trong đó chẳng phải nghiệp phiền não sinh, nên chẳng 
phải tướng hữu vi. Nói cũng là tướng hữu vi, nghĩa là ở trong hữu vi 
đã được tự tại hiển thị mọi nơi, do nghĩa này nên gọi là tướng hữu vi. 
Nói là tướng một khác không hai, nghĩa là trong pháp thân do không 
khác chỗ y chỉ cho nên không có tướng khác. Do vô lượng thân mà 
đực đến như kết quả này nên không được nói là một tướng. Đối với 2 
cái này không thể thiên nói một phía cho nên nói là tướng không hai, 
hay không hai tướng. Nghĩa này dùng kệ hiển thị: “Không có ngã 
chấp nên y chỉ không sai biệt.”, nghĩa là ở đời do sức ngã chấp nên có 
thân khác biệt. Trong pháp thân không có ngã chấp nên không khác 
biệt. Nếu thân không khác biệt thì sao có nhiều Phật tuần tự trước sau 
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chứng? “Giả danh nói là sai biệt” , nghĩa là do vô lượng thân mà được 
nên cũng có khác biệt. Như các nghĩa này nên lại dùng kệ nói “tính 
biệt” nghĩa là chư Bồ-tát rất đông, do sai biệt này nên ra làm cũng 
khác, do ra làm sai khác nên có nhiều người. Khi hành trang tư lương 
Bồ-đề viên mãn mà nếu chỉ có một Phật thì hành trang tư lương của 
bao nhiêu người khác trở thành trống rỗng. Nói làm đầy đủ, nghĩa là 
chư Phật làm đủ tất cả việc lợi ích chúng sinh, nghĩa là an lập trong 3 
thừa. Nếu chư Phật chỉ dùng một Phật thừa an lập chúng sinh thì việc 
ra làm Phật sự không đầy đủ, cho nên phải có nhiều Phật. Như sinh tử 
là không có cái bắt đầu thì Phật cũng như vậy. Nếu chỉ một Phật tức 
là có bắt đầu, cho nên chẳng phải một. Lại nữa kia y chỉ nơi không 
sai biệt nên cũng không được nói là nhiều. Tức là pháp giới vô cấu 
này y chỉ nơi vô sai biệt. Tướng không một không khác này, do đạo 
lý này được hiển thị. Tướng thường, nghĩa là vì 3 nhân duyên nên thể 
này thường trụ là tướng. Lấy chân như thanh tịnh làm Phật thể. Đây 
tức là thường trụ. Do đạo lý này được hiển thị Như Lai thường trụ. 
Nói bản nguyện dắt dẫn, nghĩa là do xưa kia phát nguyện làm lợi ích 
chúng sinh, do nguyện này dắt dẫn nên Phật thể hiển hiện. Cho nên 
nguyện ấy không trống rỗng. Đó tức là thường trụ. Nếu nói Như lai 
làm việc lợi ích chúng sinh xong rồi thì không đúng nghĩa. Vì việc 
làm chưa xong nên hiện nay có vô biên công việc, nghĩa là vì tất cả 
chúng sinh chưa Bát-niết-bàn nên vì nhân duyên này mà thường trụ 
là tướng. Tuy đã nói như vậy nhưng cũng không thể nghĩ bàn. Nay sẽ 
nói rõ nhân duyên không thể nghĩ bàn này. Nói “chỉ tự chứng biết”, 
nghĩa là chư Phật tự chứng cái thể của chư Phật, do cái thể kia chỉ tự 
chứng cho nên giác quán của người khác không thể tư duy biết được. 
Trong thế gian cũng không lấy cái gì giống nhau để ví dụ được.

Luận nói: Lại nữa làm sao đầu tiên chứng được pháp thân này? 
Vì là sở duyên của tướng chung của pháp Đại thừa, là trí vô phân biệt 
và trí hậu đắc, trong tất cả các địa tu 5 tướng thiện, khéo gom góp 
hành trang tư lương, phá được các chướng vi tế khó phá như Kim 
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cương dụ Tam-ma-đề, rồi sau Tam-ma-đề này lìa tất cả chướng thì 
được chuyển y.

Giải thích: Trong đây nói đầu tiên chứng được, nghĩa là do cái 
thể này vì vô vi nên không sinh. Nếu sinh tức là vô thường. Kim 
cương thí Tam-ma-đề, nghĩa là Tam-ma-đề này ví như kim cương có 
thể pháp các chướng vi tế khó phá. Nói “liền được chuyển y” nghĩa 
là Kim cương thí Tam-ma-đề này có thể chuyển y được pháp thân.

Luận nói: Lại nữa pháp có mấy thứ tự tại mà được tự tại? Lược 
nói có 5 thứ tự tại. Một là tự tại về cõi nước, tự thân, tướng hảo, âm 
thanh vô biên, vô kiến đỉnh, do chuyển y sắc tụ. Hai là tự tại về hạnh 
an lạc to lớn khôn lường, do chuyển y thụ tụ. Ba là tự tại về giảng 
nói tất cả danh, văn, nghĩa lý, do chuyển y tưởng tụ. Bốn là tự tại 
về sự biền hóa, biến đổi, dẫn nhiếp đại chúng, dẫn nhiếp bạch pháp, 
do chuyển y hành tụ. Năm là tự tại về trí đại viên kính, trí bình đẳng 
tính, trí diệu quan sát, trí thành sở tác, do chuyển y thức tụ.

Giải thích: Đây là hiển thị sự tự tại do chuyển y sắc v.v…5 tụ 
được tự tại. Trong đó do chuyển y sắc tụ nên được cõi Phật tự tại. 
Nghĩa là hiển thị vàng, bạc v.v… Tùy ý hiển thị thân tự tại, nghĩa là 
trong Đại pháp hội tùy ý muốn các chúng sinh mà hiện thân. Tưóng 
hảo v.v… tự tại , nghĩa là tùy theo ý muốn mà được hiển thị như vô 
biên âm thanh, vô kiến đỉnh v.v… Do chuyển y thụ tụ được tự tại 
về hạnh an lạc to lớn không lường. Trong này nói không lường có 
nghĩa là nhiều thứ. Nói to lớn có nghĩa là an lạc này vượt quá an lạc 
của 3 cõi. Do chuyển y tưởng tụ nên được tự tại trong việc giảng 
nói danh văn nghĩa lý v.v…Do chấp lấy tướng tưởng nên duyên nơi 
danh , ngôn v.v…mà lấy tướng của nó chuyển diệt tưởng này. Do 
chuyển y hành tụ nên được tự tại biến hóa, biến đổi, dẫn nhiếp Đại 
chúng, dẫn nhiếp bạch pháp v.v… Trong đây biến hóa tự tại nghĩa là 
tùy ý biến hóa. Biến đổi nghĩa là như biến đổi đất thành vàng v.v… 
Dẫn Đại chúng nghĩa là tùy ý dẫn nhiếp hướng dẫn các chúng như 
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trời, Dạ-xoa v.v… Dẫn bạch pháp nghĩa là như ý muốn thì bạch 
pháp hiện tiền. Do chuyển y thức tụ nên được kính trí, bình đẳng 
trí, chính quán trí, tác sở ưng tác trí. Trong đó kính trí nghĩa là tuy 
pháp không hiện tiền nhưng khônng quên mất, như thế gian giỏi học 
tập kinh sách vậy. Bình đẳng trí nghĩa là khi thông đạt, đối với tất 
cả chúng sinh được tâm bình đẳng. Đây tức là tịnh tâm. Chính quán 
trí nghĩa là như kho tàng kinh điển, trong các Đà-la-ni Tam-ma-đề 
môn, tùy lúc nào, pháp gì, tác ý tư duy thì trí hành không ngại. Tác 
sở ưng tác trí nghĩa là hiển thị như từ Đâu-suất-đà cho đến Niết-bàn 
hiển hiện các Phật sự.

Luận nói: Pháp thân y chỉ vào bao nhiêu pháp? Lược nó có 3 
thứ . Một là y chỉ các nơi Phật trụ. Ở đây có 2 bài kệ:

Được thụ 5 thứ tự thể hỷ,
Chư Phật do chứng pháp giới tính.
Xa lìa 5 hỷ do không chứng,
Cho nên phải chứng 5 hỷ này.
Năng lực sự thành không có lượng.
Pháp vị nghĩa lợi công đức đủ.
Chư Phật hằng thường thấy vô tận,
Nên được hoan hỷ không cùng tột.

Hai là vì thành thục các Bồ-tát nên y chỉ các thụ dụng thân. Ba 
là phần nhiều vì thành thục các Thanh Văn nên y chỉ các hóa thân.

Giải thích: Nên biết có bao nhiêu pháp y chỉ. Pháp thân y chỉ 
nơi các thứ Phật trụ, nghĩa là nói “các thứ” tức chỉ các nơi y chỉ như 
Thánh trụ, Thiên trụ, Phạm trụ v.v… Hoặc có người nghĩ rằng chư 
Phật cần gì phải hiện hóa thân, vì chư Thanh Văn không chứng được 
điều này. Lìa 5 hỷ, nghĩa là chư Thanh Văn không thể chứng được 
pháp thân này nên xa lìa 5 thứ hoan hỷ. Vì vậy là hỷ thì càn phải 
chứng, nghĩa là nếu muốn cầu sự hoan hỷ này từ nơi chứng thì phải 
siêng tu phương tiện. Năm thứ hoan hỷ này được hiển thị trong bài 
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kệ thứ hai: “Năng lực sự thành không có lượng. Pháp vị nghĩa lợi 
công đức đủ.”, nghĩa là trong đó pháp thân có năng lực vô lượng cho 
nên vô lượng người được chính giác thảy đều có năng lực bình đẳng. 
Do được thấy năng lực vô lượng này nên sinh hoan hỷ. Và sự thành 
cũng vô lượng, nghĩa là nếu một vị Phật làm việc lợi ích chúng sinh 
tức là tất cả Phật sự. Do chư Phật nhiều nên Phật sự cũng vô lượng. 
Do thấy đó nên sinh hoan hỷ. Pháp vị, nghĩa là do thấy rõ Tu-đa-la, 
Kì-dạ v.v… 12 bộ kinh pháp nên sinh thắng hoan hỷ. Nghĩa lợi công 
đức đủ, nghĩa là tài lợi và công đức đầy đủ. Trong đó tài lợi đầy đủ là 
tùy ý nghĩ ý muốn liền được đầy đủ. Công đức đầy đủ là 10 lực, 18 
pháp không chung v.v… đều đầy đủ. Cho nên được hoan hỷ cùng tột 
không mất, nghĩa là, nói cùng tột là sự hoan hỷ hơn cả 3 cõi, không 
mất là tập khí phiền não diệt nên chư Phật hằng thường thấy vô tận. 
Xem đây thì trước nói 4 thứ hoan hỷ cho đến cùng sinh tử không có 
tận diệt. Tuy nhập vô dư Niết-bàn cũng vô tận. Cho nên chư Phật 
được đặc biệt hoan hỷ cùng tột, không như các Thanh Văn. Pháp thân 
cũng là chỗ y chỉ của thụ dụng thân. 

 Vì nhân duyên gì được thành y chỉ của thụ dụng thân? Nếu 
tách rời đây thì chư Bồ-tát nhập địa trở lên sẽ không được thành thục. 
Cũng là chỗ y chỉ của hóa thân. Do nhân duyên gì được thành y chỉ 
của hóa thân? Vì phần nhiều vì thành thục các Thanh Văn. Các Thanh 
Văn do nguyện lạc thấp kém, nếu lìa đây thì không được thành thục. 
Nói “phần nhiều vì” là gồm nói cả các Bồ-tát ở Tín hành địa.

Luận nói: Nên biết có bao nhiêu Phật pháp nhiếp thủ pháp 
thân? Lược nói có 6 thứ. Một là do thanh tịnh nhiếp thủ thức A-lê-
da chuyển thành mà được pháp thân. Hai là do quả báo nhiếp thủ 
sắc căn chuyển thành mà được quả báo trí. Ba là do an lạc nhiếp thủ 
chuyển dục hạnh thành lạc hạnh mà được vô lượng trí lạc. Bốn là do 
tự tại nhiếp thủ các nghiệp chuyển thành tự tại mà được vô ngại thần 
thông trí tự tại trong tất cả thế giới. Năm là do nhiếp thủ các phương 
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tiện lưu bố ở đời như tất cả sự thấy nghe hay biết do ngôn ngữ lưu bố 
chuyển thành, được chính thuyết trí tự tại khiến tâm chúng sinh hoan 
hỷ. Sáu là do tâm cứu vớt nhiếp thủ chuyển thành mà được trí cứu 
vớt tất cả tai họa tội lỗi cho tất cả chúng sinh. Sáu thứ Phật pháp này 
nhiếp thủ pháp thân chư Phật.

Giải thích: Nếu có pháp có thể nhiếp thủ pháp thân, nay sẽ nói 
rõ chuyển pháp gì mà được pháp thân này? Nói chuyển thức A-lê-da 
mà được pháp thân, nghĩa là được pháp thân và thanh tịnh cho nên 
pháp thân này thanh tịnh, vì vậy gọi là thanh tịnh nhiếp. Quả báo 
nhiếp, nghĩa là quả báo thâu giữ Phật pháp. Chuyển sắc căn, nghĩa 
là chuyển nhãn v.v… các sắc căn. Được quả báo trí, nghĩa là chuyển 
các sắc căn kia được quả báo trí. An lạc nhiếp thủ các dục hạnh thành 
lạc hạnh, nghĩa là chuyển các dục hạnh thế gian thành được pháp lạc 
của Phật. Được vô lượng trí, tức được tự tại trong các pháp lạc. Trong 
tự tại nhiếp thủ chuyển các nghiệp, nghĩa là như các nghề nghiệp 
thế gian làm nông hay doanh thương v.v… chuyển thành được thần 
thông trí vô ngại trong tất cả thế giới. Nhiếp thủ các phương tiện lưu 
bố ở đời, nghĩa là những thấy nghe hay biết trong thế gian chuyển 
thành những thấy nghe v.v… được tự tại, do được trí làm hoan duyệt 
tất cả chúng sinh. Tâm cứu vớt nhiếp thủ, nghĩa là như phép vua ở 
đời gây những sự khổ não, hoặc đem sự thân thiện hoặc tài lực vật 
lực cứu giúp chuyển thành trí cứu khổ tất cả chúng sinh. Trí cứu vớt 
này lìa tất cả tội lỗi.
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NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH LUẬN
QUYỂN 10

Trí thắng tướng thắng ngữ 10 – 2

Luận nói: Pháp thân chư Phật là khác nhau hay không khác 
nhau? Vì y chỉ ý dụng và nghiệp không khác nên không thể nói là 
khác. Vì vô lượng chúng sinh thành chính giác nên có khác. Như 
pháp thân, thụ dụng thân cũng vậy. Ý dụng và nghiệp không khác 
nên không khác. Y chỉ có khác vì từ vô lượng y chỉ chuyển nên biến 
hóa thân cũng như thụ dụng thân.

Giải thích: Nói từ “vô lượng y chỉ chuyển”, nghĩa là chư Bồ-
tát có vô lượng y chỉ, do đó thụ dụng thân hiển hiện. Vì vậy ý dụng 
và nghiệp không khác. Nhưng thân thì có sai khác. Trong đây nói ý 
dụng không sai khác, nghĩa là ý muốn làm an vui tất cả chúng sinh. 
Nghiệp không sai khác, nghĩa là hiển thị nghiệp chứng chính giác 
Bát-niết-bàn. Nghiệp này thì không sai khác.

Luận nói: Pháp thân tương ưng với bao nhiêu công đức? Tương 
ưng với các công đức hết sức thanh tịnh như là 4 tâm vô lượng, giải 
thoát, thắng xứ, tất cả xứ, không tranh giành, nguyện trí, 4 tài biện 
luận, 6 thần thông, 32 tướng đại trượng phu, 80 vẻ đẹp, 4 tất cả thanh 
tịnh, 10 sức mạnh, 4 không sợ hãi, 3 không hộ, 3 niệm xứ, pháp 
không quên mất, đánh bạt hết tập khí, Đại bi, 18 pháp không chung, 
tất cả trí thù thắng. Ở đây có kệ như sau:
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Thương xót các chúng sinh,
Xả bỏ ý trói buộc.
Không bỏ tâm an lạc,
Quy mạng ý lợi ích.
Giải thoát tất cả chướng,
Mâu-ni thắng thế gian,
Trí biến khắp nhĩ diêm,
Quy mạng tâm giải thoát.
Diệt các hoặc không sót,
Cho tất cả chúng sinh,
Người mê hoặc đều hết,
Quy mạng đấng lìa hoặc.  
Không dụng công, không chấp,
Không chướng ngại, vắng lặng,
Thường giải các vấn nạn,
Quy mạng đấng giải nạn.
Sở y và năng y,
Ngôn từ và trí tuệ,
Ý thường không chướng ngị,
Quy mạng đấng thiện thuyết.
Tùy theo các ngôn ngữ,
Qua lại rồi xuất ly,
Biết các chúng sinh kia,
Quy mạng đấng giáo hóa.
Các chúng sinh thấy Phật,
Do kia tướng Đại nhân,
Chỉ được thấy sinh tin, 
Quy mạng đấng sinh tin.
Chấp trì, trụ xứ, bỏ,
Biến hóa và biến đổi,
Trí Tam-muội tự tại,



582 LUẬN TẠNG PHẬT GIÁO TUỆ QUANG - TẬP 31 

Quy mạng đến bờ kia.
Phương tiện quy y tịnh,
Và Đại thừa xuất ly,
Chướng cách các chúng sinh,
Quy mạng đấng phá ma.
Hay nói trí và đoạn,
Thoát khỏi việc chướng ngại,
Ngoại đạo không thể hại,
Quy mạng tự tha lợi.
Thuyết pháp khuyên Đại chúng,
Xa lìa 2 phiền não,
Không hộ, không quên mất,
Quy mạng đấng nhiếp chúng.
Lợi ích các chúng sinh,
Chỗ làm không quá thời,
Chỗ làm thường không rỗng,
Quy mạng không quên mất.
Đi đứng khắp mọi nơi,
Đều là nghiệp viên trí,
Biết hết cả mọi thời,
Quy mạng đấng thật nghĩa.
Trong ngày đêm 6 thời,
Quán sát các thế gian,
Với Đại bi tương ứng,
Quy mạng ý lợi ích.
Tu hành và chứng đắc,
Trí tuệ với tác nghiệp,
Thắng tất cả Nhị thừa,
Quy mạng đấng tối thắng.
Ba thân Đại Bồ-đề,
Đủ đắc Nhất thiết chủng,
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Quy mạng đoạn chúng sinh
Tất cả chỗ nghi hoặc.
Vô úy, vô quá thất,
Vô trược, vô trụ xứ,
Với các pháp không động,
Quy mạng không hý luận.

Pháp thân chư Phật tương ưng với các công đức như vậy. Lại còn 
các công đức như tự tính, nhân, quả, nghiệp, tương ưng, hành sự. Vì 
vậy pháp thân chư Phật có công đức vô thượng. Ở đây có kệ như sau:

Thành tựu nghĩa tối thắng,
Xuất quá tất cả địa.
Đến trên các chúng sinh,
Giải thoát các chúng sinh.
Đức vô tận, vô đẳng,
Tương ưng thế gian thấy,
Đại chúng hội chẳng thấy,
Tất cả trời và người.

Giải thích: Pháp thân tương ưng với các công đức như vậy. Lại 
còn các công đức như tự tính, nhân, quả, nghiệp, tương ưng, hành 
sự. Trong đó tự tính của pháp thân là để hiển thị nghĩa thành tựu tối 
thắng. Thành tựu tối thắng là thanh gtịnh chân như, vì đây là tự tính 
của Phật. Nhân, là hiển thị sự xuất quá tất cả địa, nghĩa là do tu tất cả 
địa được Phật thể kia. Đến trên các chúng sinh, đây là hiển thị quả. 
Hiển thị quả này ở trên tất cả chúng sinh. Giải thoát chúng sinh, là 
hiển thị nghiệp, vì Phật là cứu thoát tất cả chúng sinh. Tương ưng, 
là tương ưng công đức vô tận, vô đẳng, dùng đây để hiển thị. Trong 
đây “thế gian thấy”, là thấy hóa thân. Các Đại chúng hội thấy là thấy 
thụ dụng thân. Các hàng trời người đều không thấy, là các Đại chúng 
hội không thấy tự tính thân. Các hiển thị đây nói các hành sự sai biệt 
của Phật thân.
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Luận nói: Nhưng pháp thân chư Phật này là sâu xa, cực kỳ sâu 
xa. Sự sâu xa này làm sao thấy được? Ở đây có kệ như sau:

Phật không sinh mà sinh,
Trụ ở vô trụ xứ.
Các việc không dụng công,
Thụ dụng đệ tứ thực.
Vô sai biệt vô lượng,
Vô số lượng một nghiệp.
Nghiệp động và bất động,
Chư Phật 3 thân đủ.
Không có chứng chính giác,
Chẳng không giác tất cả.
Niệm niệm không thể lường,
Hiển thị hữu phi hữu.
Không dục, không lìa dục,
Mà cũng cùng với dục.
Đã biết dục phi dục,
Được nhập dục pháp như.
Chư Phật quá các ấm,
Mà cũng trụ trong ấm.
Với kia, chẳng một khác,
Không bỏ mà vắng lặng.
Chư Phật đồng sự nghiệp,
Như nước trong biển lớn.
Ta đã, đang, sẽ làm,
Lợi tha, mà không nghĩ.
Người có tội không thấy,
Như bình vỡ không trăng.
Phổ biến khắp thế gian,
Pháp sáng như mặt nhật.
Hoặc hiển thị chính giác,



tr 585

Hoặc Niết-bàn như lửa.
Không sinh cũng chẳng có,
Như Lai thân thường trụ.
Phật trong phi chính pháp,
Người và nẻo sinh tử,
Trong pháp phi Phạm hạnh,
Tự trụ bậc tối thắng.
Đi cùng khắp tất cả,
Mà cũng chẳng đi đâu.
Tất cả chúng sinh thấy,
Chẳng phải cảnh 6 căn.
Đè bẹp đoạn phiền não,
Như chú trừ các độc.
Bởi hoặc đến hết hoặc,
Phật đủ Nhất thiết trí.
Phiền não tức Bồ-đề,
Thể sinh tử vắng lặng.
Vì có phương tiện lớn,
Như Lai không nghĩ bàn.

Đây là 12 thứ thậm thâm, tức 12 thứ rất sâu. Đó là sinh thành 
nghiệp trụ thậm thâm. An lập số nghiệp thậm thâm. Chính biến giác 
thậm thâm. Ly dục thậm thâm. Diệt ấm thậm thâm. Thành thục thậm 
thâm. Hiển hiện thậm thâm. Hiển thị chính biến giác Bát-niết-bàn 
thậm thâm. Trụ thậm thâm. Hiển thị tự thể thậm thâm. Diệt phiền não 
thậm thâm. Bất tư nghị thậm thâm.

Giải thích: Nay sẽ hiển thị cái rất sâu của Đại thừa, tức hiển thị 
12 thứ thậm thâm. Trong đó sự sâu xa về sinh thành, nghiệp trụ v.v… 
được thể hiện trong một kệ. “Chư Phật không sinh mà sinh”, đây hiển 
thị sâu xa về sự sinh, vì chư Phật lấy không sinh làm sinh. “Vô trụ xứ 
là trụ xứ”, đây hiển thị sâu xa về sinh trưởng, vì chư Phật không trụ 
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ở sinh tử Niết-bàn. “Chỗ làm không công dụng” hiển thị sâu xa về 
nghiệp. Chư Phật lấy bình đẳng làm nghiệp, do không công dụng nên 
chỗ nghiệp ra làm mọi nơi đều bình đẳng thụ dụng. “Đệ tứ thực” hiển 
thị sâu xa về sự an trụ, vì 4 cách ăn là trụ xứ y chỉ của thân bất tịnh. 
Trụ xứ của chư Phật không phải trụ xứ của thân bất tịnh, do 4 cách ăn 
là đoàn thực v.v…Đó là trụ xứ y chỉ thân không thanh tịnh của chúng 
sinh trong cõi Dục. Trụ xứ y chỉ của tịnh thân bất tịnh thân, nghĩa là 
chúng sinh trong cõi Sắc, Vô sắc, nếu đối với hạ địa phiền não thì 
chúng là tịnh, đối với thượng địa phiền não thì chúng là bất tịnh. Các 
thân tịnh bất tịnh này chỉ có 3 cách ăn là xúc, ý và tư, không phải 
đoàn thực thân mới được tồn tại. Các thân kia chỉ 3 cách ăn có thể tồn 
tại. Gìn giữ tịnh thân, tức là đoàn v.v… 4 cách ăn đối với tịnh thân 
của Thanh Văn Duyên giác nếu trụ ở đời thì do đây được gìn giữ. 
Thị hiện gìn giữ, tức thị hiện tức thị hiện 4 cách ăn đoàn thực v.v… 
kia. Nghĩa là dùng đó mà gìn giữ nên chư Phật thụ thực. Đây là cách 
thứ 4. Do thị hiện lấy đó làm duy trì sự tồn tại nên chư Phật Thế Tôn 
thụ thí của chúng sinh khiến chúng sinh hoan hỷ tích tụ phúc đức. 
Không có sự ăn uống. Lại có thuyết nói rằng khi chư Phật thụ thực, 
chư thiên tiếp lấy thí cho chúng sinh. Do nhân duyên này các chúng 
sinh kia sẽ được Bồ-đề. Trong cùng một kệ đều nói chỗ sâu xa này. 
Lại nữa nên biết sinh tướng của chư Phật có 10 nhân duyên: 1.Ngu si 
biệt dị, 2.Các thứ biệt dị, 3.Nhiếp trì tự tại, 4.Trụ tự tại, 5.Xả tự tại, 
6.Không hai tướng, 7.Duy ảnh tượng, 8.Như huyễn, 9.Vô trụ là trụ, 
10.Nghĩa thành tựu. Vì có 10 nhân duyên nên Như Lai không trụ sinh 
tử Niết-bàn: 1.Phi tri, 2.Phi diệt, 3.Phi hữu, 4.Phi hữu tự tính trí, 5.Vô 
đắc vô phân biệt, 6. Lìa tâm, 7.Được tâm, 8.Bình đẳng tâm, 9.Không 
được ở vật, 10.Chẳng phải không được. Vì có 10 nhân duyên nên 
chư Phật không dụng công mà Phật sự thành tựu: 1.Diệt lìa, 2.Không 
y chỉ, 3.Nên làm không công dụng, 4.Làm không công dụng, 5.Tác 
nghiệp không công dụng, 6.Không sở hữu không công dụng, 7.Xưa 
vốn không sai biệt, 8.Làm việc rốt ráo, 9.Việc làm chưa rốt ráo, 10. 
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Do tu thuần thục trong tất cả pháp nên tự tại. Có 10 nhân duyên chư 
Phật thụ thực: 1.Thị hiện thụ thực để gìn giữ thân căn, 2.Khiến chúng 
sinh tập họp phúc đức, 3.Để thị hiện đồng làm như chúng sinh, 4.Để 
khiến thuận học chính thực, 5.Để khiến thuận học tri túc, 6.Để khiến 
người phát khởi tinh tiến, 7.Để thành thục thiện căn, 8.Để hiển thị 
tự thân không nhiễm trước, 9.Để giữ gìn tôn trọng sự nghiệp, 10.Để 
viên mãn bản nguyện.

Tiếp đến là bài kệ hiển thị sự sâu xa của an lập nghiệp và số 
lượng. “Vô sai biệt vô lượng,”, đây là sự sâu xa về an lập. Trong đó 
nói vô sai biệt là pháp thân không có sai khác, nói vô lượng là vô 
lượng thân chứng Bồ-đề. “Vô số lượng một nghiệp”, là nói sự sâu 
xa về số lượng. Thừa thì tuy có vô lượng mà chư Phật chỉ có một 
nghiệp. Nói “Nghiệp động và bất động, chư Phật 3 thân đủ.”, là chư 
Phật tuy có 3 thân tương ưng, nhưng nghiệp của thụ dụng thân thì 
kiên trụ, nghiệp của hóa thân thì không kiên trụ. Đó là chỗ sâu xa.

Tiếp đến là bài kệ hiển thị cái sâu xa của sự chứng chính giác. 
Nói “Không có chứng chính giác,” vì nhân và pháp là vô sở hữu. 
“Chẳng không giác tất cả.” vì do giả danh nói là giác tất cả. Vậy 
chính giác này như thế nào? Kệ nói: “Niệm niệm không thể lường” 
để hiển thị trong mỗi niệm có vô số người được thành chính giác. 
Cho nên “Hiển thị hữu phi hữu.” là nói chân như đối với các hữu, có 
nghĩa là phi hữu.

Tiếp đến là bài kệ hiển thị cái sâu xa của sự lìa dục. Nói “Không 
dục, không lìa dục,”, vì dục là vô sở hữu nên vô sở nhiễm. Không 
nhiễm nên không lìa. Bởi vì sao? Vì nếu dục là có thì có thể lìa dục. 
Nói “Mà cũng cùng với dục.”, là vì chỉ đoạn thượng tâm dục mà 
còn tồn tại tùy miên dục. Nếu không còn tùy miên dục thì đồng với 
Thanh Văn nhập Niết-bàn. Nói “Đã biết dục phi dục, được nhập dục 
pháp như.”, nghĩa là phân biệt trong dục biết rõ là phi dục, tức ngộ 
nhập dục pháp chân như.
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Tiếp đến là bài kệ hiển thị cái sâu xa của sự diệt ấm. Nói “Chư 
Phật quá các ấm, mà cũng trụ trong ấm.”, nghĩa là đã quá sắc v.v…5 
thủ tụ, chỉ trụ trong pháp như trụ vô sở đắc, cho nên “Với kia, chẳng 
một chẳng khác,”. Nghĩa là Phật đã bỏ các phân biệt tụ kia, nhưng 
với chúng chẳng phải khác, bởi trụ trong pháp như của chúng. Cũng 
chẳng phải không khác, do tuy là hóa thân phân biệt tức thành cảnh 
giới thanh tịnh. Nói “Không bỏ mà vắng lặng.”, nghĩa là không bỏ 
tính chân thật tụ, tức là Niết-bàn.

Tiếp đến là bài kệ hiển thị cái sâu xa của sự thành thục. Nói 
“Chư Phật đồng sự nghiệp,” nghĩa là tác nghiệp của chư Phật bình 
đẳng, đều vì để thành thục chúng sinh. Vì sao đây giống “như nước 
trong biển lớn”? Là như nước chảy vào biển lớn, cá tôm đều được 
thụ dụng. Cũng như vậy đã nhập vào pháp giới thì đều vì thành thục 
chúng sinh. Nói “Ta đã, đang, sẽ làm, lợi tha, mà không nghĩ.” Nghĩa 
là không có một ý nghĩ rằng ta trong 3 thời làm lợi ích chúng sinh, 
nhưng giống như ngọc Ma-ni, như nhạc trời, không thấy mình dụng 
công mà làm việc lợi ích chúng sinh.

Tiếp đến là bài kệ hiển thị cái sâu xa của sự hiển hiện. Nếu thế 
gian không thấy chư Phật, lại nói chư Phật là thường trụ thân, đã có 
thường trụ thân vì sao không thấy? Kệ nói: “Người có tội không thấy, 
như bình vỡ không trăng.” Như đồ đựng nước bị vỡ không đựng 
được nước nên không thấy mặt trăng hiện trong nước. Cũng như vậy, 
chúng sinh không có Xa-ma-tha làm trong trẻo yên lắng thì Phật như 
mặt trăng không hiện. Nước ví cho Tam-ma-đề thể của nó trong trẻo. 
Nói “Phổ biến khắp thế gian, pháp sáng như mặt nhật.” là tuy chúng 
sinh không thấy, Phật cũng vì chúng sinh làm các Phật sự, thuyết 
pháp Tu-đa-la như ánh sáng mặt trời, lấy đó làm Phật sự thành thục 
chúng sinh trong thế gian.

Tiếp đến là bài kệ hiển thị cái sâu xa của chính biến giác Bát-
niết-bàn. Nói “Hoặc hiển thị chính giác, hoặc Niết-bàn như lửa.” 
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nghĩa là hoặc hiển thị chính biến giác, hoặc hiển thị Bát-niết-bàn, 
giống như lửa khi cháy khi tắt. Chư Phật cũng vậy, nếu có chúng 
sinh phải lấy Niết-bàn để thành thục thì thị hiện Niết-bàn, phải dùng 
chính giác để thuần thục thì thị hiện chính giác. Vì để giải thoát nên 
như tính lửa không khác. Pháp thân duy nhất cũng vậy. Nửa kệ sau, 
nghĩa có thể hiểu.

Tiếp đến là kệ hiển thị cái sâu xa của nghĩa trụ. Kệ nói: “Phật 
trong phi chính pháp, người và nẻo sinh tử, trong pháp phi Phạm 
hạnh, tự trụ bậc tối thắng.” Trụ trong tự thể tối thắng cũng là tối thắng 
trụ nơi Thánh trụ. Trong đây nói Thánh trụ nghĩa là trụ nơi “không”. 
Thiên trụ là trụ Thiền-na. Phạm trụ là trụ nơi “từ” v.v… 4 vô lượng 
tâm. Phi chính pháp là các pháp bất thiện. Chư Phật trong các pháp 
bất thiện thì trụ nơi “không”. Vì vậy Phật trụ nơi Thánh trụ. Chúng 
sinh trong loài người và trong các nẻo sinh tử khác thì phan duyên 
mà trụ. Nhập vào Thiền-na là Thiên trụ. Ở trong pháp phi Phạm hạnh 
tự thể tối thắng trụ, các “không” trụ tức là tự thể.

Tiếp đến là bài kệ hiển hiện cái sâu xa của tự thể. Kệ nói “Đi 
cùng khắp tất cả, mà cũng chẳng đi đâu.” Trí hậu đắc, trong các thiện, 
bất thiện, sinh trí sai biệt. Nếu không có trí phân biệt tức không có 
chỗ đi. Hóa thân đi khắp các nơi chứ không phải thân nào khác. 
Trong nghĩa thứ hai nói “tất cả chúng sinh thấy” tức là thấy cái hóa 
thân này ở khắp nơi. Nhưng đó “chẳng phải là cảnh của 6 căn”. Tức 
như hóa thân này nếu khi chúng sinh nơi địa ngục trông thấy, tức là 
vì giáo hóa chúng sinh nơi đó mà sinh, không phải tự tính của hóa 
thân. Khi chúng sinh nơi địa ngục kia thấy thì đó là thân địa ngục. 
Vì vậy cho nên không phải là cảnh giới 6 căn của chúng sinh nơi các 
địa ngục kia.

Tiếp đến là bài kệ hiển thị cái sâu xa của diệt phiền não. Nói 
“Đè bẹp đoạn phiền não, như chú trừ các độc.” nghĩa là các phiền 
não hiện hành, khi ở trong Bồ-tát vị thì không đoạn phiền não vì 
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còn có tùy miên hoặc. Nói “như chú trừ các độc” nghĩa là ví như 
bị độc, có chú lực ngăn chận thì không bị hại. Phiền não cũng vậy, 
dùng trí biết nên không bị phiền não. Nói “Bởi hoặc đến hết hoặc,” 
nghĩa là bởi còn tùy miên hoặc nên không đồng như Thanh Văn nhập 
Bát-niết-bàn. Nói “Phật đủ Nhất thiết trí.” Nghĩa là chư Phật khi hết 
phiền não tức đầy đủ Nhất thiết trí.

Tiếp đến là bài kệ hiển thị cái sâu xa của sự không thể nghĩ 
bàn. Nói “Phiền não tức Bồ-đề” là các phiền não này tức là Bồ-đề 
phần, là tập đế, nên sinh tử v.v… là khổ đế, tức là Niết-bàn. Tất cả 
những điều Như Lai nói đều không thể nghĩ bàn. Như trước đã nói 
3 thứ nhân duyên. Nghĩa là chỉ tự chứng biết, không phải cảnh giới 
của tư duy.

Luận nói: Bồ-tát niệm pháp thân Phật thì niệm bao nhiêu thứ? 
Lược nói chư Bồ-tát tu tập niệm Phật có 7 thứ. Một là chư Phật được 
tự tại đối với tất cả pháp, nên tu tập niệm Phật như vậy. Vì chư Phật 
có trí thần thông không chướng ngại trong tất cả thế giới. Ở đây có 
bài kệ như sau:

Chướng ngại và thiếu nhân,
Chúng sinh khắp các cõi,
Do 2 thứ quyết định,
Chư Phật không tự tại.

Hai là thân Như Lai thường trụ, vì chân như lìa cấu uế không 
gián đoạn. Ba là Như Lai không cơ hiềm, vì lìa tất cả phiền não 
chướng trí chướng. Bốn là Như Lai không dụng công mà không bỏ 
tất cả Phật sự. Năm là Như Lai có sự thụ dụng lớn, vì cõi Phật thanh 
tịnh là sự thụ dụng lớn. Sáu là Như Lai không nhiễm ô, vì sinh trong 
thế gian không bị các pháp thế gian làm ô nhiễm. Bảy là Như Lai có 
nghĩa lợi lớn, hiển thị chứng chính giác nhập Niết-bàn v.v…để thành 
thục các chúng sinh chưa thành thục, chúng sinh đã thành thục thì 
giải thoát chúng. Ở đây có kệ như sau:



tr 591

Luôn luôn nơi tự tâm,
Đủ tất cả thanh tịnh.
Lại nữa không dụng công,
Mà cho Đại pháp lạc.
Không y chỉ, đi khắp,
Bình đẳng với nhiều người,
Tất cả Phật như vậy,
Người trí niệm như thế.

Giải thích: Chư Bồ-tát niệm pháp thân chư Phật là tu niệm 7 
tướng. nay sẽ nói rõ nghĩa tu này. Trong đây nói được tự tại trong 
tất cả pháp, nghĩa là do thần thông nên được tự tại trong tất cả pháp. 
Bởi chư Phật được thần thông không chướng ngại trong tất cả thế 
giới, không như Thanh Văn còn có chướng ngại. Nếu chư Phật được 
tự tại trong tất cả pháp, thì sao tất cá chúng sinh không được Niết-
bàn? Nghĩa này dung kệ hiển thị. Đó là vì có nhân duyên không thể 
khiến chúng được Niết-bàn. Vì vậy chư Phật đối với các chúng sinh 
kia có chỗ không tự tại như trên.. Nói thiếu nhân, nghĩa là không có 
pháp tính Niết-bàn. Đó là thiếu nhân, do không có tính ấy. Nói vì 2 
thứ quyết định, 2 thứ quyết định là: một là tác nghiệp quyết định, hai 
là thụ báo quyết định. Nhưng đối với 2 thứ quyết định này chư Phật 
không có tự tại. Trong đó báo chướng, tức là si độn. Thụ báo quyết 
định, nghĩa là quyết định đến địa ngục v.v… Báo và thụ báo có khác 
nhau như thế. Thường trụ thân, tức là chân như lìa cấu uế không gián 
đoạn, cái này như thường trụ, lấy đó làm thân nên gọi là thân thường 
trụ của Như Lai. Nói thụ dụng lớn của Như Lai, là chư Như Lai lấy 
cõi Phật thanh tịnh làm sự thụ dụng lớn. Nói nghĩa lợi lớn là cái thể 
nghĩa lợi lớn của chư Phật, nghĩa là thành thục giải thoát. Với chúng 
sinh chưa thành thục thì dùng Bồ-đề Niết-bàn mà thành thục. Ngoài 
ra nghĩa của 4 tướng niệm Phật khác có thể hiểu. Bảy thứ niệm Phật 
này còn được hiển thị bằng 2 bài kệ. “Luôn luôn nơi tự tâm” v.v… 
các kệ là nói 7 tướng thành tựu. Các Bồ-tát trước tiên niệm quả báo 
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của chư Phật, tâm niệm này luôn luôn ở trong lòng. Đây cũng tức 
là thường tương ưng với thanh tịnh, nghĩa là thiện. Cho nên rất mực 
không cơ hiềm, không dụng công, lấy vô công dụng mà làm Phật sự. 
Cho nguồn vui Đại pháp, đó tức là cõi Phật thanh tịnh. Nói “Không 
y chỉ, đi khắp”, nghĩa là nếu có y chỉ tác hành thì khổ, cho nên chư 
Phật đi giáo hóa mà không có chỗ y chỉ. Nhờ vậy mà lợi ích nhiều 
người. Do nhiều người được như vậy, nên chư Bồ-tát nghĩ niệm quả 
báo này.

Luận nói: Lại nữa làm sao biết tướng thanh tịnh của các cõi 
Phật? Như trong Bồ-tát tạng duyên khởi có nói trong trăm ngàn kệ 
Tu-đa-la: Đức Bà-già-bà trụ nơi cung điện tối thắng quang minh 
trang nghiêm bằng 7 báu, phóng ánh sáng lớn chiếu khắp vô lượng 
thế giới, trụ nơi vô lượng trang nghiêm viên mãn vô hạn, siêu việt 3 
cõi, nơi thức tướng cực kỳ thanh tịnh tự tại. Nơi Như Lai trụ trì, nơi 
sở trụ của các Đại Bồ-tát. Nơi có vô lượng trời rồng Dạ-xoa, Càn-
thát-bà,A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, nhân phi nhân 
tu hành. Nơi an vui trong Đại pháp vị. Nơi an trụ tất cả lợi ích chúng 
sinh. Nơi lìa tất cả phiền não bức bách, lìa tất cả ma chướng. Nơi 
Như Lai trang nghiêm trụ trì vượt quá tất cả mọi sự trang nghiêm. 
Nơi khởi hành bằng Đại niệm, Đại tuệ, Đại Xa-ma-tha Tì-bát-xá-na 
làm cỗ xe, Đại không, vô tướng, vô nguyện làm ngõ vào. Nơi kiến 
lập trên Đại bảo liên hoa vương, trang nghiêm bằng vô lượng công 
đức, an vui tự tại trong cung điện lớn. Đó là những câu hiển thị cõi 
Phật thanh tịnh. Như vậy là sắc loại đầy đủ, tướng mạo đầy đủ, số 
lượng đầy đủ, phương sở đầy đủ, nhân đầy đủ, quả đầy đủ, chủ đầy 
đủ, bạn đầy đủ, quyến thuộc đầy đủ, trụ trì đầy đủ, nghiệp đầy đủ, 
thuận nhiếp đầy đủ, vô úy đầy đủ, chỗ ở đầy đủ, đường sá đầy đủ, xe 
cộ đầy đủ, cửa ngõ đầy đủ, y chỉ giữ gìn đầy đủ. Tất cả những việc 
như vậy đều hiển hiện đầy đủ. Lại nữa các quả báo trong cõi Phật 
thanh tịnh kia đều hoàn toàn chỉ có thanh tịnh vi diệu, hoàn toàn an 
lạc, hoàn toàn không hiềm nghi, hoàn toàn tự tại.
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Giải thích: Như trăm ngàn kệ Tu-đa-la Duyên khởi nói về cõi 
Phật thanh tịnh. Cõi Phật thanh tịnh kia hiển thị bằng những công 
đức thù thắng gì? Hai câu trước hiển thị sắc đầy đủ. Nghĩa là 7 báu 
v.v… Trong 7 báu, vàng, bạc, lưu ly, san hô, mã não đều thuộc loại 
khoáng thạch. Mạt-la-yết-đa cũng là khoáng thạch, một loại ngọc có 
màu xanh lục. Xích bảo là trân châu đỏ, do một loại trai màu đỏ sản 
sinh ra. Loại ngọc báu này có giá trị hơn cả các loài ngọc báu khác. 
Nói ánh sáng chiếu vô lượng thế giới, tức trước nói các 7 báu phát 
ra ánh sáng. Đó là câu thứ hai nói về sắc đầy đủ. Tiếp đến một câu 
nói về trang nghiêm đầy đủ. Tiếp đến một câu nói về số lượng đầy 
đủ. Tiếp đến một câu nói về phương sở đây đủ. Những cái này lấy gì 
làm nhân? Nhân đó là các điều thiện do 2 thứ thiện căn là xuất thế vô 
phân biệt và xuất thế vô phân biệt hậu đắc sinh ra. Đây tức là nhân 
đầy đủ. Đây cũng có một cau. Tiếp đến một câu nói về quả đầy đủ. 
Trong cõi Phật kia lấy thức tối thanh tịnh tự tại chuyển làm tướng. 
Tiếp đến một câu nói về chủ đầy đủ. Tiếp đến một câu nói về bạn 
đầy đủ. Tiếp đến một câu nói về quyến thuộc đầy đủ. Có nơi nói rằng 
Ma-hầu-la-già cũng ở trong loại rồng. Ờ trong cõi Tịnh độ nếu có 
thể trụ trì thân thì đây là trụ trì đầy đủ. Cũng dùng một câu hiển thị 
lấy đây làm việc ăn là để làm nghiệp gì? Chỉ thành tựu tất cả chúng 
sinh, tất cả việc lợi ích. Cũng dùng một câu hiển thị thuận nhiếp đầy 
đủ, vì trong cõi Tịnh độ không có phiền não, khổ. Cũng dùng một 
câu hiển thị trong cõi kia không có oán đối, sợ hãi vì không có ma 
nghiệp. Trong cõi Phật kia không có ấm ma, phiền não ma, tử ma, 
thiên tử ma, cho nên không có sợ hãi. Một câu này là nói vô úy đầy 
đủ. Tiếp đến một câu nói về trụ xứ đầy đủ. Dùng đường lối nào được 
vào cõi Phật kia? Trong Đại thừa, trí văn tư tu là thể, tức là lần lượt 
đi trên con đường Đại niệm tuệ. Một câu này hiển thị đường lối đầy 
đủ. Lấy gì làm cỗ xe? Dùng Xa-ma-tha Tì-bát-xá-na mà đi đến. Một 
câu này hiển thị cỗ xe đầy đủ, tức phương tiện để đi đến đó. Do cửa 
ngõ nào được vào cõi kia? Nghĩa là trong Đại thừa, không, vô tướng, 
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vô nguyện là cửa ngõ. Một câu này hiển thị cửa ngõ đầy đủ. Tiếp đến 
một câu nói về y chỉ giữ gìn đầy đủ. Như cõi đại địa lấy phong luân 
làm y chỉ giữ gìn. Cõi Phật thanh tịnh kia lấy gì làm y chỉ giữ gìn? 
Lấy Đại bảo liên hoa có vô lượng công đức làm y chỉ giữ gìn. Câu 
này hiển thị y chỉ giữ gìn đầy đủ. Quả báo cõi Tịnh độ kia hoàn toàn 
thanh tịnh vi diệu, vì nơi cõi kia không có vật bài tiết, vật bất tịnh, 
hoàn toàn an lạc vì nơi cõi kia chỉ có lạc thụ, không có khổ thụ và 
vô ký, hoàn toàn tự tại vì do sức tự tâm không trông đợi nhân duyên.

Luận nói: Lại nữa trong pháp giới chư Phật này, trong tất cả 
mọi thời đều có 5 việc. Một là cứu hộ tất cả chúng sinh khỏi sự bức 
não. Nghĩa là những kẻ bị bức não vì điếc đui cuồng loạn, chỉ thấy 
gặp là được cứu hộ. Hai là cứu hộ các đường ác, từ chỗ bất thiện 
cứu xuất đặt vào chỗ thiện. Ba là cứu hộ phi phương tiện. Như ngoại 
đạo dùng phi phương tiện mà cầu giải thoát, thì khai ngộ đem vào 
trong chính giáo của Phật. Bốn là cứu hộ người có ngã kiến, dùng 
giáo pháp khiến họ biết đường siêu thoát 3 cõi. Năm là cứu hộ những 
kẻ hạ thừa, nghĩa là với các Bồ-tát thực hành các thừa khác và hạng 
Thanh Văn không định tính thì an lập khiến tu hành Đại thừa. Năm 
việc này là nghiệp bình đẳng của tất cả chư Phật. Ở đây có bài kệ 
như sau:

Nhân, y, sự, niệm, hành,
Khác nên nghiệp có khác.
Thế gian có khác này,
Đạo sư thì không khác.

Giải thích: Nói pháp giới chư Phật tức là pháp thân. Có 5 
nghiệp dụng phải biết. Nói cứu hộ tất cả chúng sinh thoát khỏi bức 
não là do thấy gặp Phật mà người mù được sáng mắt v.v…Cứu hộ 
đường ác là cứu hộ người trong đường ác, khiến chúng ra khỏi nơi 
chẳng lành mà đem chúng đặt vào nơi an lành. Cứu hộ ngã kiến là 
cứu hộ chúng giảng nói đạo lý siêu thoát 3 cõi. Thế gian gọi là 3 
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cõi, đây nói là ngã kiến. Còn lại 2 câu, nghĩa có thể hiểu. Năm việc 
này là nghiệp dụng bình đẳng của tất cả chư Phật. Các nghĩa này 
được kệ hiển thị. Nếu chư Phật nghiệp bình đẳng, nghiệp chúng 
sinh không bình đẳng. Các nhân duyên này lấy nhân, y, sự, niệm, 
hành một kệ hiển thị nhân khác nhau trong thế gian. Do địa ngục 
nhân khác, người, trời nhân khác, cho đến ngạ quỷ nhân khác, cho 
nên nghiệp có khác. Y khác nhau là do thân y chỉ khác. Tác nghiệp 
có khác thì sự việc khác như kinh doanh hoặc làm nông, do các 
nghề nghiệp khác nhau, sự việc khác nhau nên thể của các nghiệp 
thế gian khác. Niệm khác là, niệm là ý dục, do ý dục này khác nên 
nghiệp thế gian cũng có khác. Hành khác tức là các hành hữu vi. 
Do những việc làm là hữu vi nên nghiệp khác, cho nên gọi là khác. 
Ai có các thứ khác này? Kệ nói “thế gian có các thứ khác này”. Nói 
“Đạo sư thì không khác”, nghĩa là tất cả việc làm của Phật là không 
dụng công, tức là không có nhân v.v… 5 việc khác nhau. Vì vậy 
nên tác nghệp của chư Phật không sai biệt.

Luận nói: Như vậy pháp thân chư Phật đầy đủ công đức, không 
cùng chung với Thanh Văn, Bích-chi-phật. Nếu vậy vì ý gì Phật nói 
Nhất thừa? Ở đây có kệ như sau:

Vì một phần dẫn dắt,
Và an trụ người khác,
Với hạng không định tính,
Nói chính giác Nhất thừa.
Pháp, vô ngã, giải thoát,
Bình đẳng. Căn tính khác,
Đắc 2 ý Niết-bàn,
Cứu cảnh chỉ Nhất thừa.

Giải thích: Hai kệ này ý nói về Nhất thừa. Nói “ Vì một phần 
dẫn dắt,”nghĩa là vì để dắt dẫn các Thanh Văn không định tính nhập 
vào Đại thừa. Làm sao khiến những người không định tính kia Bát-
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niết-bàn trong Đại thừa. “Và an trụ người khác,” tức các Bồ-tát không 
định tính khiến họ an trụ Đại thừa. Làm sao khiến họ không thoái bỏ 
Đại thừa mà Bát-niết-bàn trong Thanh Văn thừa. Vì nghĩa này nên 
Phật nói Nhất thừa không định tính. Câu 2, nghĩa có thể hiểu. Những 
gì gọi là biệt ý? Là pháp bình đẳng, vô ngã bình đẳng, giải thoát bình 
đẳng. Trong đó, pháp bình đẳng nghĩa là pháp tức chân như. Chân 
như bình đẳng này tất cả Thanh Văn đồng đến chân như kia. Cho nên 
gọi là thừa. Vì bình đẳng nên gọi là Nhất thừa. Vô ngã bình đẳng, 
nghĩa là không có nhân ngã. Đã không nhân ngã mà còn nói đây là 
Thanh Văn, đây là Bồ-tát là không hợp đạo lý. Do ý vô ngã này cho 
nên nói là Nhất thừa. Giải thoát bình đẳng, nghĩa là Thanh Văn v.v… 
cũng đồng giải thoát phiền não, vì y theo ý này nên nói là Nhất thừa. 
Bởi vì so? Bởi Thế Tôn nói giải thoát với giải thoát bình đẳng không 
có các tướng. Nói “tính khác” nghĩa là do có căn tính khác nhau cho 
nên đối với thừa Thanh Văn không có tính quyết định cũng được 
thành Phật. Do ý này nên nói là Nhất thừa. “Đắc 2 ý” tức là được 2 
ý. Bình đẳng ý là do tất cả chúng sinh một thể thâu nhiếp cho nên ta 
tức là kia, kia tức là ta. Thâu nhiếp được như vậy là được chính giác. 
Tức là kia được chính giác. Do ý này nên nói là Nhất thừa. Ý thứ hai 
là như trong Kinh Pháp Hoa Phật thụ ký cho các Thanh Văn. Vì được 
ý này nên nói chỉ được các Phật pháp. Như bình đẳng ý không được 
pháp thân, do vì được bình đẳng ý này nên suy nghĩ rằng chư Phật 
pháp như, tức chúng ta là pháp như. Lại có nghĩa khác rằng trong 
hàng Đại chúng kia có các Bồ-tát cùng các Thanh Văn đều gọi là 
thụ ký được Niết-bàn. Như Phật nói: Ta nhớ quá khứ vô lượng trăm 
ngàn kiếp trong Thanh Văn thừa Bát-niết-bàn. Do ý này nên nói Nhất 
thừa. Bởi vì thấy có các chúng sinh cần Thanh Văn thừa để mà điều 
phục nên hiện Thanh Văn Bát-niết-bàn. Nói cứu cánh, tức là Nhất 
thừa, bởi cứu cánh thì không có nẻo thú nào khác nhưng có sai biệt 
vì Thanh Văn thừa v.v… khác Phật thừa. Do ý này nên Thế Tôn nói 
là Nhất thừa.
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Luận nói: Như vậy tất cả chư Phật đồng một pháp thân mà có 
nhiều Phật. Vậy nhân duyên gì có thể thấy được? Ở đây có kệ như sau:

Một cõi không có hai,
Một thời nhiều thành tựu.
Tuần tự không hợp lý,
Cho nên có nhiều Phật.

Giải thích: Do nhân duyên này phải biết tất cả chư Phật là 
bình đẳng pháp thân mà hoặc một hoặc nhiều. Nay sẽ nói rõ. Phải 
biết là một vì là pháp giới bình đẳng, chư Phật lấy đây làm thể, do 
pháp giới bình đẳng nên chư Phật là một. Lại nữa phải biết là một 
vì trong một thời, trong một thế giới không có hai Phật đồng thời 
xuất hiện, cho nên chỉ có một. Lại nữa hoặc nhiều hoặc một như kệ 
hiển thị, tức là nói một cõi v.v…một cõi không có hai nghĩa là câu 
này hiển thị nghĩa một. Nghĩa là trong một thế giới không có 2 Phật 
đồng thời xuất thế. Các câu khác nói nhiều Phật thành tựu trong 
cùng một thời, nghĩa là trong cùng một thời gian có vô lượng Bồ-
tát đồng tu đồng thành tựu viên mãn. Nếu đã thành tựu viên mãn 
phúc đức trí tuệ mà không được thành Phật quả thì sự tu hành trở 
nên trống rỗng. Do có nhiều chúng Bồ-tát đồng tu cùng thành tựu 
viên mãn nên có nhiều Phật. Nói “Tuần tự không hợp lý” nghĩa là 
việc thành chính giác không có nghĩa tuần tự. Nếu khi tu Bồ-đề tư 
lương mà phải đợi tuần tự thành tựu thì khi được chứng chính giác 
mới có tuần tự. Nhưng do nhiều Bồ-tát tu tư lương không phải đợi 
tuần tự nên khi thành chính giác cũng không có sự đợi chờ tuần tự. 
Vì vậy có nhiều Phật.

Luận nói: Làm sao thấy pháp thân chư Phật chẳng phải rốt ráo 
có nhập Niết-bàn, cũng chẳng phải chẳng rốt ráo nhập Niết-bàn? Ở 
đây có bài kệ như sau:

Giải thoát tất cả chướng,
Việc làm chưa kết thúc,
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Phật rốt ráo Niết-bàn,
Cũng không Bát-niết-bàn.

Giải thích: Lại có các sư thuộc bộ khác nói chư Phật không rốt 
ráo Niết-bàn, có các người Thanh Văn thừa các bộ khác nói có rốt ráo 
Niết-bàn. Có 2 ý như vậy. Kệ này hiển thị “Giải thoát tất cả chướng,” 
v.v… nghĩa là trong đó nếu giải thoát phiền não chướng trí chướng, 
do ý đây nên nói chư Phật rốt ráo Niết-bàn. Do “Việc làm chưa kết 
thúc,” việc làm đó là với người chưa thành thục thì thành thục họ, 
người đã thành thục thì giải thoát họ. Việc làm đó chưa kết thúc, do 
ý này nên nói không rốt ráo Niết-bàn. Nếu khác đây thì đồng với 
Niết-bàn của Thanh Văn. Bởi rốt ráo Niết-bàn nên chỗ thệ nguyện sẽ 
không có quả.

Luận nói: Vì sao thụ dụng thân không phải chính là tự tính 
thân? Có 6 nhân duyên: 1. Sắc thân trông thấy được. 2. Trong vô 
lượng Đại tập hội, hiển thị nhiều khác nhau. 3. Tùy sự yêu thích của 
chúng mà ứng hiện, tự thể không nhất định. 4. Tùy các sự khác nhau 
mà tự thể thị hiện biến động. 5. Ở nơi mà Đại chúng gồm có Bồ-tát, 
Thanh Văn, trời v.v… xen tạp thì tùy sự xen tạp mà hiển thị. 6. Hiển 
thị sự chuyển y không tương ưng của A-lê-da thức và sinh khởi thức. 
Cho nên thụ dụng thân không thành nghĩa của tự tính thân.

Giải thích: Sau đây là những lý do tự tính thân không phải 
là thụ dụng thân. Một, sắc thân hiển thị nghĩa là sắc thân của Phật 
không phải đó là pháp thân, vì đó là hình sắc trông thấy, không phải 
là pháp thân. Cho nên thụ dụng thân không phải pháp thân. Lại nữa 
thụ dụng thân này có sai khác vì trong Đại tập hội của chư Phật có sai 
biệt. Pháp thân thì không có sai biệt như vậy. Do đạo lý này không 
tương ưng nhau nên thụ dụng thân không thành tự tính thân. Lại nữa 
tùy sự mong muốn của chúng sinh mà hiện thụ dụng thân. Cho nên 
như Tu-đa-la nói có người thấy Phật màu vàng, có người thấy Phật 
màu xanh v.v… Thụ dụng thân có những thể tướng như vậy không 



tr 599

nhất định. Nếu nói thể của tự tính thân có bất định là không hợp đạo 
lý. Tự tính thân có những sự không tương ưng như vậy nên chẳng 
phải thụ dụng thân tức tự tính thân. Lại nữa với thụ dụng thân thì một 
chúng sinh có thể mới đầu thấy các sắc như thế này, rồi cũng một 
thân đó sau lại thấy những sắc khác. Nếu là tự tính pháp thân mà biến 
động khác như vậy là không phù hợp. Cho nên thụ dụng thân không 
thành tự tính thân. Lại nữa thụ dụng thân thường cùng với trời và các 
chúng hòa tạp còn tự tính thân thì không phù hợp với sự hòa tạp như 
thế. Cho nên thụ dụng thân không phải tức là tự tính thân. Lại nữa do 
thức A-lê-da chuyển y rồi tức được tự tính thân. Nếu tức tự tính thân 
này là thụ dụng thân thì sinh khởi thức chuyển y rồi lại được thân gì? 
Cho nên thụ dụng thân không phải tức là tự tính thân. Do 6 thứ này 
không tương ưng nên không thành là một.

Luận nói: Vì nhân duyên gì hóa thân cũng không phải tự tính 
thân? Có 8 nhân duyên. Một là chư Bồ-tát từ xa xưa đến nay đã 
được không thoái lui Tam-ma-đề mà sinh trong trời Đâu-suất và 
trong loài người là không đúng. Hai là đã nhớ túc mạng mà không 
biết văn chương tạp luận toán số ấn loát công xảo và thụ dụng dục 
hạnh là không đúng. Ba là đã biết giáo pháp đâu là tà thuyết chính 
thuyết mà còn đến hỏi đạo ngoại đạo là không đúng. Bốn là đã biết 
rõ tam thừa đạo mà còn thực hành khổ hạnh là không đúng. Năm 
là bỏ vạn ức Diêm-phù châu chứng chính giác và chuyển pháp luân 
ở một chỗ là không hợp lý. Sáu là nếu lìa như vậy hiển thị phương 
tiện chứng chính giác v.v.v…ngoài ra đều dùng hóa thân làm Phật 
sự thì phải chứng chính giác trong trời Đâu-suất. Bảy là sao Phật 
không xuất hiện bình đẳng ở tất cả các châu Diêm-phù? Đã không 
như vậy vì không A-hàm và đạo lý có thể chứng. Tám là cùng trong 
một thế giới không có hai Như Lai xuất thế là không mâu thuẫn vì 
có nhiều hóa Phật. Nói một thế giới là một thế giới có 4 châu. Như 
không có hai Chuyển luân vương cùng xuất hiện, ở đây có bài kệ 
như sau:
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Chư Phật vi tế hóa,
Bình đẳng nhập nhiều thai.
Nhất thiết chủng chính giác,
Để hiển thị thụ sinh.

Giải thích: Nay hiển thị nghĩa không phù hợp bảo rằng pháp 
tính thân tức là biến hóa thân. Có 8 thứ không phù hợp. Cái không 
phù hợp đầu tiên là chư Bồ-tát từ xa xưa vô lượng kiếp đã được Tam-
ma-đề không thoái lui, còn không sinh ở Đâu-suất-đà như chư thiên 
huống chi là sinh làm người. Cho nên cái mà thế gian thấy đó là hóa 
thân không phải tự tính thân. Lại nữa chư Bồ-tát đã được trí nhớ đời 
trước mà không biết sử sách toán số v.v… các việc là không đúng 
lý. Cho nên hóa thân vì để giáo hóa chúng sinh nên làm các việc 
này. Lại nữa Bồ-tát tu hành trong 3 kiếp a-tăng-kì không biết chính 
thuyết tà thuyết làm sao trong lúc cuối cùng có thể biết được? Vì vậy 
cho nên đó là hóa thân chẳng phải tự tính thân. Lại nữa bỏ vạn ức 
châu Diêm-phù, chỉ ở một nơi chứng chính giác chuyển pháp luân 
là không hợp lý. Nếu là hóa thân mới đúng, do ở một nơi đồng thời 
hóa hiện. Vì vậy cho nên hóa thân chẳng phải tự tính thân. Nếu nói 
chỉ một nơi chứng chính giác còn các nơi khác là hiển thị hóa thân 
có quyến thuộc thì tại sao không chứng chính giác ngay khi ở trời 
Đâu-suất-đà rồi hiện hóa thân ở trong tất cả 4 châu? Nếu nói trong tất 
cả 4 châu không chứng chính giác thì nghĩa này bất thành, vì không 
có A-hàm và đạo lý chứng minh cho thuyết này. Ở trong một cõi 
Phật tùy theo một trong 4 châu không chứng chính giác. Nếu ông nói 
như vậy thì mâu thuẫn với Tu-đa-la. Bởi vì sao? Vì kinh nói không 
có 2 Phật đồng thời xuất thế. Trong kinh ấy nói và lấy Chuyển luân 
vương làm thí dụ. Nói không có 2 Chuyển luân vương đồng thời xuất 
hiện nghĩa là nói một trong 4 châu không có đồng thời xuất hiện chứ 
không phải một cõi Phật. Nên nói không có 2 Phật đồng thời xuất thế 
cũng vậy. Nói thế giới là một 4 châu thiên hạ. Trong đây có bài kệ 
hiển thị chính giác nói “Chư Phật vi tế hóa,” v.v… tức là nghĩa như 
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vậy. Khi Phật ở cung trời Đâu-suất-đà nếu xuống nhập thai tức lúc 
ấy, nếu cùng thượng tọa Xá-lợi-phất đồng các quyến thuộc thì phải 
biết rằng tất cả đều là do hóa hiện. Đã hiển thị như vậy tức có thể hiển 
thị chứng chính giác trong tất cả tướng.

Luận nói: Vì tất cả chúng sinh nên phát nguyện và tu hành 
thành Đại Bồ-đề, rốt ráo Niết-bàn là không hợp lý. Phát nguyện và tu 
hành mà không quả báo là sai lầm.

Giải thích: Trong đây hiển thị nghĩa rốt ráo Niết-bàn là không 
thành. Chư Phật vì tất cả chúng sinh nên phát thệ nguyện lớn và tu 
hành. Đã phát ý làm lợi ích chúng sinh rồi, tùy các việc lợi ích chúng 
sinh mà làm. Nếu rốt ráo mà nhập Niết-bàn thì nguyện và hạnh kia 
là không hiệu quả. Nếu ông nói pháp thân Như Lai thường trụ thì thụ 
dụng thân và hóa thân là vô thường, sao gọi là thân thường trụ? Nay 
là để thành tựu nghĩa này.

Luận nói: Thụ dụng thân và hóa thân, 2 thân này vô thường, sao 
nói là thân Như Lai thường trụ? Vì y chỉ vào pháp thân thường trụ. Thụ 
dụng thân và biến hóa thân luôn luôn thụ báo, thường hóa hiện như 
thường thụ lạc, thường thụ thực. Phải biết Phật thân thường trụ như vậy.

Giải thích: Nói 2 thân là thường, do y chỉ pháp thân thường trụ 
nên 2 thân này là thường. Lại nữa thụ dụng thân là không bỏ thụ dụng 
nên gọi là thường. Hóa thân thì thường hiển thị chứng chính giác 
Bát-niết-bàn v.v… liên tục không gián đoạn nên gọi là thường. Lấy 
thí dụ hiển thị cái thường của 2 thân này. Như thế gian nói thường thụ 
lạc, tức không phải được cái vui không gián đoạn mà gọi là thường 
thụ lạc. Lại như nói người này thường thí thực tức không phải thường 
thí vì có lúc không thí, nhưng được gọi là người thường thí thực. 
Nghĩa thường của 2 thân này cũng vậy.

Luận nói: Có 6 nhân duyên mà hóa thân chư Phật Thế Tôn 
không thường trụ mãi. Một là việc làm đã hoàn tất. Một là việc làm 



602 LUẬN TẠNG PHẬT GIÁO TUỆ QUANG - TẬP 31 

đã hoàn tất, nghĩa là đã thành thục và giải thoát chúng sinh. Hai là 
vì chuyển ý muốn Niết-bàn, khiến cầu Phật thân thường trú. Ba là 
chuyển ý khởi tuần tu nơi Phật, khiến sinh hiểu rõ trong chính pháp 
sâu xa. Bốn là ý khao khát được thường thấy không sinh chán đủ. 
Năm là sinh tự tinh tiến, do biết khó gặp được đấng thuyết chính 
pháp. Sáu là khiến được mau chóng thành thục, tự mình khởi tinh 
tiến không bỏ ách nặng. Ở đây có kệ như sau:

Việc làm đã hoàn tất,
Chuyển ý muốn tịch diệt.
Chuyển ý khinh thường Phật,
Khiến sinh tâm khao khát.
Để tự phát tinh tiến,
Khiến mau chóng thành thục.
Cho nên hóa thân Phật,
Không thường trụ mãi mãi.

Pháp thân chư Phật từ vô thủy đến nay là không hạn lượng, 
để được pháp thân kia không nên không siêng năng. Ở đây có kệ 
như sau:

Phật được không khác, vô lượng nhân,
Nếu chúng sinh bỏ tinh tiến ấy,
Mà được tức là phi nhân quả.
Đoạn nhân, thành được là phi lý.

Đến đây đã giải thích xong Phẩm: Nhiếp Đại thừa, trong Kinh 
Đại-thừa A-tì-đạt-ma.

A-xà-lê A-tăng-già tạo.

Giải thích: Trong này có câu hỏi là nếu pháp thân từ vô thủy 
là không sai biệt, không hạn lượng như vậy thì đủ làm lợi ích chúng 
sinh rồi, cần gì phải vì thế mà siêng năng tinh tiến? Để ngăn chận ý 
tưởng trong câu vấn nạn này nên hiển thị bằng bài kệ. Cái sở đắc của 
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chư Phật là không khác nhau, không hạn lượng. Lấy đó làm nhân nên 
phải khởi chính cần. Cho nên nói chư Phật thời vô thủy, nói tất cả, là 
có lỗi. Bởi vì sao? Sự đạt được này nếu là trong tất cả mọi thời thì có 
lỗi là nhân bất thành. Như thế, đoạn nhân mà được quả là phi lý. Chư 
Bồ-tát Đại bi ở trong tâm, thương yêu tất cả chúng sinh như con, đối 
với việc lợi ích chúng sinh mà bảo rằng những người khác tự làm lấy 
chẳng phải việc ta làm, là không hợp lý. Ta đều phải làm tất cả dù 
những người khác có làm hay không làm. Cần phải như vậy. Luận 
Nhiếp Đại Thừa, trong Đại thừa bộ chế thuật rất nhiều. Bản luận này 
do Thắng luận giả A-xà-lê Bà-tẩu-bàn-đậu tạo.

HẾT
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SỐ 1597
NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH

QUYỂN 1
Thế Thân Bồ-tát tạo

Tam tạng pháp sư Huyền Trang dịch
Nguyên Hồng dịch tiếng Việt

1- Cương yếu

Các phá sở tri chướng mờ tối,
Hết cả sở hữu như sở hữu.
Các pháp chân tục lý trong ảnh,
Đua nhau vọng chấp khởi dị kiến.
Đây do hằng lìa các phân biệt,
Vô cấu thanh tịnh trí sáng suốt.
Đạt được cao tột Tam-bồ-đề,
Hoặc chướng với tập đoạn thường trụ.
Được không công dụng ở 10 phương,
Tùy các hữu tình theo ý muốn.
Khai thị rộng lớn rất vượt trội,
Ba thứ giải thoát đều phương tiện.
Do vô phân biệt có Đại bi,
Sinh tử Niết-bàn đều không trụ.
Do gồm diệu tuệ phương tiện tốt,
Rốt ráo tự tha rất được lợi.
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Như vậy Thế Tôn chỗ giác ngộ,
Như chỗ khai thị pháp nhiệm mầu.
Nếu được như vậy khéo tu hành,
Ắt được tịch tĩnh cam lồ vị.
Phỉ báng, quyết định đều không hết.
Rất lâu không thể biển khổ lớn.
Học vô học tăng cư đạo quả,
Khắp hơn tất cả các tăng khác.
Thiện thệ vô cấu sông công đức,
Chân thật trong đó mà tắm gội.
Làm ruộng tốt vô thượng cho đời,
Tuy có lâm vào vi tiểu thiện.
Mà lại rộng lớn như đất trống,
Người trí do đây được giải thoát.
Nên ta chí thành thân ngữ ý,
Thường tu không bỏ quy mạng lễ.
Quỹ phạm các sư nay giảm ít,
Chân pháp chính lý nhiều vẩn đục.
Đều do người tà mạn tinh ranh,
Theo suy nghĩ riêng mất chính giáo.
Thầy ta như thế không sau trước,
Gặp thờ Thánh giả Đại từ tôn.
Y chỉ bất động xuất thế gian,
Phóng quang Đại pháp Tam-ma-địa.
Xiển dương diệu pháp để tiếng khen,
Như mặt trời chiếu sáng mười phương.
Văn quang vô cấu rất sâu sắc,
Các kinh liễu nghĩa đều tùy thuận.
Câu nghĩa rộng sâu đều vi diệu,
Thảy đều đẹp đẽ tự trang nghiêm.
Khiến kẻ thông minh đều để dạ,
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Không gièm không kiêu sinh ái kính.
Pháp khó thông tuệ không trở ngại,
Không mê lợi dưỡng đáng khen thay.
Trong an vui tâm không nhiễm đắm,
Nên gọi đức mình là quyết định.
Các bậc hiền thánh thường thân cận,
Tất cả thế gian ai chẳng biết.
Vô Trước danh xưng thảy đều nghe,
Công đức rõ ràng như ca tụng.
Biện luận không ngớt như mưa tuôn,
Văn nghĩa ngọt ngào vi diệu pháp.
Nhiều người theo học sức mình ít,
Khác chi chim nhỏ đến cầu mưa.
Từ rộng quyết chọn gom phần ít,
Dùng lời lược thích Nhiếp Đại Thừa.
Nguyện đem chỗ làm khắp lợi ích,
Chỉ sợ các bậc Đại văn giả.

Luận nói: Trong Kinh Đại Thừa A-tì-đạt-ma có nói các Bồ-tát 
khéo ngộ nhập Đại thừa, vì muốn làm rõ cái thể to lớn của Đại thừa, 
căn cứ vào Đại thừa, đối trước đức Phật nói chư Phật Thế Tôn có 10 
tướng ngôn ngữ thù thắng.

Giải thích: Căn cứ vào nghĩa gì, từ nhân duyên gì mà mà nói 
như vậy? Hiểu biết rộng sâu tính của pháp Đại thừa, nếu lìa oai lực 
của chư Phật Bồ-tát, ai có thể tạo được thích luận này. Lại nữa vì 
nghĩa gì trước tiên nói duyên do như thế? Nếu không nêu lên câu nói 
Kinh Đại Thừa A-tì-đạt-ma thì không hiểu rõ luận này là nghĩa của 
Thánh giáo. Lại để hiển thị tên kinh, như nói Kinh Thập Địa. Cho 
nên nói như vậy là trong Kinh Đại Thừa A-tì-đạt-ma có nói. Lại có 
các nghĩa khác là để rõ kinh ấy là Thánh giáo cho nên trước tiên nói 
là Kinh Đại Thừa A-tì-đạt-ma có nói. Nay tạo luận này có mục đích 
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là muốn cho người không biết được rõ, để làm rõ tên riêng của pháp 
môn. Nói A-tì-đạt-ma, đó là tên chung. Dùng tiếng kinh mà nói là để 
loại ra ngoài A-tì-đạt-ma của Thanh Văn mà nêu Đại thừa. Bởi hiện 
tại cũng có A-tì-đạt-ma không phải Phật nói. Như hiện có người nghĩ 
rằng có A-tì-đạt-ma do Phật nói, cũng có A-tì-đạt-ma do Thanh Văn 
nói và do người có thế trí tạo ra cũng có. Lại nói Đại thừa Tố-đát-
lãm là muốn hiển thị khác biệt với Thanh Văn tạng v.v…, muốn hiển 
thị thuộc Bồ-tát tạng. Lại nữa nêu A-tì-đạt-ma kia nhiếp thuộc trong 
tạng, nghĩa là nhập vào tự tông Tố-đát-lãm tạng, hiện diệt tự hoặc. 
Tì-nại-da tạng tức trong Đại thừa là phiền não của Bồ-tát. Bởi chư 
Bồ-tát có các thứ phân biệt là phiền não, cho nên không mâu thuẫn 
với tối thắng A-tì-đạt-ma. Tướng của nó sâu xa rộng lớn.

Trong đây nói 3 tạng là: một Tố-đát-lãm tạng, hai Tì-nại-da 
tạng, ba A-tì-đạt-ma tạng. Như vậy 3 tạng có hạ thừa thượng thừa 
khác nhau mà thành ra 2 tạng là Thanh Văn tạng và Bồ-tát tạng. Ba 
và hai này vì sao gọi là tạng? Vì công năng gồm thâu, nghĩa là gồm 
thâu tất cả nghĩa cần phải biết.

Lại nữa vì sao thành lập 3 tạng? Có 9 duyên do. Tức là lập Tố-
đát-lãm tạng để đối trị nghi hoặc, lập Tì-nại-da tạng để đối trị sự thụ 
dụng nhị biên, tức là ngăn ngừa hành vi có tội do đam mê thụ dụng 
dục lạc và khai mở sự vô tội không thụ dụng khổ, lập A-tì-đạt-ma 
tạng để đối trị chấp thủ kiến giải riêng, hiển thị tướng các pháp là 
không điên đảo. Lại để có thể nói 3 học nên lập Tố-đát-lãm tạng. 
Để có thể tăng thượng giới, tăng thượng tâm nên lập Tì-nại-da tạng. 
Nghĩa là đủ Thi-la tức không hối, dần dần sẽ được Tam-ma-địa. Để 
có thể tăng thượng tuệ nên lập A-tì-đạt-ma tạng, nghĩa là có thể lựa 
chọn nghĩa không điên đảo. Lại nữa để có thể nói pháp nghĩa nên lập 
Tố-đát-lãm tạng. Để có thể đầy đủ pháp nghĩa nên lập Tì-nại-da tạng. 
Nghĩa là để điều phục phiền não siêng năng tu hành mới thông đạt 
được 2 năng lực này. Để có thể quyết định chọn lựa tốt pháp nghĩa 
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nên lập A-tì-đạt-ma tạng. Do 9 duyên do này nên thành lập 3 tạng. 
Lại nữa đây đều là để giải thoát sinh tử.

Làm sao có thể được giải thoát? Huân giác, tịch thông nên được 
giải thoát. Nghĩa là do nghe giáo pháp huân tập vào tâm, do tư duy 
mà giác ngộ, do tu Xa-ma-tha được tịch tĩnh, do chứng Tì-bát-xá-na 
nên thông đạt là có thể giải thoát.

Lại nữa nếu lược nói Tố-đát-lãm, Tì-nại-da, A-tì-đạt-ma mỗi 
tạng đều có 4 nghĩa. Bồ-tát nếu hiểu biết đầy đủ đây thì có thể chứng 
được tính của Nhất thiết trí. Thanh Văn đối với đây chỉ hiểu nghĩa 
một Già-tha cũng được lậu tận. 

Vì sao 3 tạng này mỗi tạng đều có 4 nghĩa? Nghĩa là quán xuyến 
y, tướng, pháp, nghĩa nên gọi là Tố-đát-lãm. Trong đây y, nghĩa là ở 
nơi đó, do đó, vì đó nên có pháp được nói. Tướng, nghĩa là tướng của 
thế tục đế và tướng của thắng nghĩa đế. Pháp, nghĩa là như uẩn, giới, 
xứ, duyên khởi đế, thực, tĩnh lự, vô lượng, vô sắc, giải thoát, thắng 
xứ, biến xứ, Bồ-đề phần, vô ngại giải, vô tránh v.v… Nghĩa, nghĩa là 
tùy theo mật ý, như đối, số, phục, thông. Phải biết tên gọi A-tì-đạt-
ma, nghĩa là A-tì-đạt-ma cũng gọi là đối pháp. Pháp này đối hướng 
vô trụ Niết-bàn, có thể nói chân lý Bồ-đề phần, giải thoát môn v.v… 
A-tì-đạt-ma cũng gọi là số pháp, nghĩa là đối với mỗi pháp mỗi pháp 
mỗi số mỗi số giải thích nói rõ tướng chung tướng riêng vô lượng 
sai biệt. A-tì-đạt-ma cũng gọi là phục pháp, nghĩa là do đây đầy đủ 
các phương pháp luận có thể thắng phục các luận khác. A-tì-đạt-ma 
cũng gọi là thông pháp, nghĩa là do đây có thể giải thích thông suốt 
nghĩa của Tố-đát-lãm. Phải biết phạm tội, đẳng khởi, hoàn tịnh, xuất 
ly gọi là Tì-nại-da. Trong này nói phạm tội tức ngũ chúng tội. Đẳng 
khởi nghĩa là do không biết, do phóng túng, do quá nhiều phiền não, 
do không tôn kính nên phạm các tội. Hoàn tịnh là do ưa thích chứ 
không phải do trị phạt, như thụ luật nghi. Xuất ly nghĩa là ra khỏi, có 
7 thứ . Một là mỗi mỗi nói lên sự hối tội đã phạm. Hai là thề chịu sự 
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trị phạt, gọi là thụ học v.v… Ba là những gì có phương hại thì trước 
chế học xứ, sau do lối khác khai mở cho trở lại. Bốn là thay đổi ngăn 
cấm, nghĩa là tăng hòa hợp trở lại xả bỏ chỗ cấm chế. Năm là chuyển 
y, nghĩa là Bí-sô, Bí-sô-ni chuyển đổi nam nữ nên xả bỏ tội bất cộng. 
Sáu là do chân thật quán, nghĩa là làm pháp quán các hành tướng thù 
thắng của Ôn-đà-nam. Bảy là được do pháp nhĩ, nghĩa là do kiến đế 
pháp nhĩ được không tiểu tùy tiểu tội. Phải biết Tì-nại-da còn có 4 
nghĩa. Một là Bổ-đặc-già-la nên Thế Tôn y vào đó chế học xứ. Hai 
là chế lập, nghĩa là tuyên cáo rằng Bổ-đặc-già-la kia đã phạm tội 
nên Đại sư tập họp tăng chúng chế học xứ. Ba là phân biệt, nghĩa là 
chế học xứ rồi lại giải thích rộng. Trước có nói sơ lược 4 quyết đoán 
lựa chọn, nghĩa là trong trường hợp này phán đoán quyết định sự vi 
phạm này thế nào là có tội thế nào là vô tội.

Nay sẽ giải thích bản văn. Nói “Trước đức Bạc-già-phạm” 
nghĩa là hiển thị sự tôn kính nên không dám nói khác. Nói “khéo ngộ 
nhập Đại thừa” nghĩa là do đã được nghĩa công đức thù thắng của các 
Đà-la-ni, hiển thị đã được các công đức này nên đối với nghĩa, đối 
với văn có thể chấp trì đúng và khai thị đúng. Như thế gọi là Bồ-tát. 
Vì nghĩa gì mà nói? Vì để hiển thị cái thể vĩ đại của Đại thừa. Nói 
hiển thị, tức là khai phát cái đại thể thật có của Đại thừa. Nói “căn 
cứ vào Đại thừa”, nghĩa là y chỉ vào Đại thừa mà nói ra. Nói “có 10 
tướng ngôn ngữ thù thắng”, nghĩa là do 10 thứ thù thắng kia mà có 
ngôn ngữ thù thắng, cho nên nói là 10 tướng thù thắng thù thắng ngữ. 
Đây nói thù thắng là nói nghĩa sai biệt, hai bên tương đối nhau, như 
nói nghĩa này thù thắng hơn kia. Lại nghĩa cao tột là nghĩa thù thắng. 
Hoặc là khác loại, nghĩa là nghĩa nhân thù thắng nên nói quả là thù 
thắng. Nay sẽ nói 10 tướng thù thắng này.

Luận nói: Một là sở tri y thù thắng. Hai là tướng sở tri thù 
thắng. Ba là nhập tướng sở tri thù thắng. Bốn là nhập nhân quả thù 
thắng. Năm là tu tập sai biệt các nhân quả thù thắng. Sáu là giới tăng 
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thượng thù thắng trong sự tu tập sai biệt. Bảy là tâm tăng thượng thù 
thắng. Tám là tuệ tăng thượng thù thắng. Chín là quả đoạn thù thắng. 
Mười là quả trí thù thắng. Do các câu được chư Phật Thế Tôn nói 
trong các khế kinh, rõ ràng Đại thừa chính là do Phật nói.

Giải thích: Trong đây nói sở tri y thù thắng thù thắng ngữ, 
nghĩa là cần phải biết, nên biết cho nên gọi là sở tri. Như nói các 
pháp tạp nhiễm thanh tịnh tức 3 tự tính. Y là nghĩa của nhân, sở tri y 
này tức là thù thắng nên gọi là sở tri y thù thắng. Do thù thắng này 
nên ngôn ngữ thù thắng. Nói y này tức là thức A-lại-da. Như vậy trì 
nghiệp thích cho đến quả trí thù thắng cũng vậy. Nghĩa là quả trí thù 
thắng kia tức là thù thắng cho nên gọi quả trí thù thắng v.v… Tướng 
sở tri là nghĩa tự tính của sở tri. Sở tri tức là tướng cho nên gọi là 
tướng sở tri. Nói 3 tự tính nhập vào tướng sở tri nghĩa là trong tướng 
sở tri nếu năng nhập, nếu chính nhập tức là duy thức tính. Kia nhập 
nhân quả, nghĩa là năng nhập vào kia nên gọi là kia nhập, tức là ngộ 
nhập duy thức lý tính. Nhân là khi gia hành thế gian thí v.v… các 
Ba-la-mật-đa. Quả là khi thông đạt xuất thế gian thí v.v… các Ba-
la-mật đa. Tu sai biệt các nhân quả kia, tức là các nhân quả kia nên 
gọi là các nhân quả kia, tức tu các sai biệt trong đó. Tu nghĩa là tập 
nhiều lần, tức là sự tu tập nhiều lần trong các địa dần dần được thù 
thắng cho nên nói sai biệt tức là 10 địa. Tức là tu trong sự sai biệt 
như vậy. Tăng thượng giới, nghĩa là trong 10 địa y theo giới mà học 
gọi là tăng thượng giới. Tức chư Bồ-tát có các luật nghi, đối với các 
điều bất thiện không có tâm tạo tác trở lại. Tăng thượng tâm, nghĩa 
là ở trong nội tâm hoặc tức y nơi tâm mà học nên gọi là tăng thượng 
tâm. Tức các Tam-ma-địa. Tăng thượng tuệ, nghĩa là hướng đến 
chứng tuệ nên gọi tăng thượng tuệ. Hoặc y vào tuệ mà học nên gọi 
tăng thượng tuệ. Tức là trí vô phân biệt. Đoạn thù thắng, nghĩa là tối 
thắng phẩm, riêng tự nội tâm xả bỏ phiền não và sở tri chướng. Tức 
là vô trụ Niết-bàn. Trí thù thắng thù thắng ngữ , nghĩa là vô chướng 
trí gọi là trí thù thắng. Trí vô phân biệt kia có chỗ đối trị. Nay Phật 
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trí này đã lìa tất cả chướng và tùy miên nên gọi trí vô phân biệt kia 
là Phật trí thù thắng.

Luận nói: Lại nữa, thế nào là rõ ràng? Là vì 10 tướng thù thắng 
nói trên không hề thấy nói trong Thanh Văn thừa, chỉ trong Đại thừa 
mới có nhiều chỗ nói đến. Nghĩa là A-lại-da là nói cái thể của sở tri 
căn cứ. Ba thứ tự tính: một y tha khởi tự tính, hai biến kế sở chấp tự 
tính, ba viên thành thật tự tính là nói cái thể của tướng sở tri. Tính 
duy thức là nói về sự ngộ nhập cái thể của tướng sở tri. Sáu Ba-la-
mật-đa là nói cái thể của sự ngộ nhập nhân quả. Mười địa của Bồ-tát 
là nói cái thể của sự tu tập các nhân quả sai biệt. Luật nghi Bồ-tát là 
nói cái thể của giới tăng thượng. Thủ-lăng-già-ma, Hư không tạng 
v.v…các Tam-ma-địa là nói cái thể của tâm tăng thượng. Trí vô phân 
biệt là nói cái thể của tuệ tăng thượng. Vô trụ Niết-bàn là nói cái thể 
của quả đoạn. Ba thứ Phật thân: một tự tính thân, hai thụ dụng thân, 
ba biến hóa thân, là nói cái thể của quả trí. Do 10 sự thù thắng nói 
trên, rõ ràng Đại thừa khác với Thanh Văn thừa. Lại còn rõ ràng rằng 
Thế Tôn chỉ nói rõ cho Bồ-tát. Cho nên phải biết rằng chỉ y vào Đại 
thừa chư Phật Thế Tôn mới có 10 tướng thù thắng được nói đến. 

Giải thích: Thế nào là rõ ràng? Câu hỏi này muốn biết duyên do. 
Sáu Ba-la-mật-đa là nói nhập vào thể của nhân quả. Nghĩa là do duy 
thức tính khi nhập vào 3 tự tính thì thế gian thí v.v… các Ba-la-mật-đa 
là thanh tịnh nhân, do có khả năng dẫn phát xuất thế gian nên từ nhập 
địa trở đi thí v.v… các Ba-la-mật-đa kia thành xuất thế gian, gọi là 
thanh tịnh quả. Bồ-tát 10 địa nói tu cái thể sai biệt của nhân quả kia là 
Bồ-tát 10 địa trước đã nói Ba-la-mật-đa nhân quả 2 vị tu sai biệt tính. 
Trí vô phân biệt trong đây là thể của tăng thượng tuệ, nghĩa là nếu các 
Thanh Văn lìa 4 phân biệt điên đảo gọi là vô phân biệt. Nếu các Bồ-
tát lìa phân biệt tất cả pháp gọi là vô phân biệt. Hai cái vô phân biệt 
khác nhau như thế. Vô trụ Niết-bàn nói là thể của quả đoạn kia, nghĩa 
là quả của 3 học gọi là quả kia. Quả kia tức là đoạn, gọi là quả đoạn 
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kia. Tính này là thể của quả đoạn kia, tức là nghĩa đoạn của phiền não 
sở tri 2 chướng. Ba thứ Phật thân nói là thể của quả trí kia, nghĩa là 
quả của 3 học kia, nên gọi là quả kia. Quả kia tức là trí, gọi là quả trí 
kia. Tính này là thể của quả trí kia. Trong đây nếu không có tự tính 
thân thì cũng phải không có pháp thân, ví như nhãn căn. Nếu không 
có pháp thân thì cũng phải không có thụ dụng thân, ví như nhãn thức. 
Phải biết trong đây sơ y năng y là đồng pháp dụ. Nếu không có thụ 
dụng thân thì đã nhập đại địa các Bồ-tát phải không thụ dụng pháp 
lạc. Nếu không thụ dụng pháp lạc thì Bồ-đề tư lương phải không viên 
mãn, ví như thấy sắc. Nếu không có hóa thân thì các Bồ-tát của thắng 
giải hành địa, các Thanh Văn v.v… thắng giải hạ liệt, tối sơ phát thú 
đều không nên có. Vì vậy chắc chắn phải có 3 thân. Rõ ràng Đại thừa 
khác với Thanh Văn thừa là trong Thanh Văn thừa không nói đến cho 
nên rõ ràng đây là tối thắng trong Đại thừa.

Luận nói: Lại nữa vì sao từ 10 tướng thù thắng này Như Lai nói 
ngôn ngữ thù thắng, lại rõ ràng Đại thừa chính thật là lời Phật nói?

Là vì để ngăn chận ý tưởng cho rằng Thanh Văn thừa là tính 
của Đại thừa. Do 10 tướng này chưa hề thấy trong Thanh Văn thừa 
nói đến, mà chỉ thấy nói nhiều trong Đại thừa. Có nghĩa là 10 thứ 
ngôn ngữ thù thắng này rất có năng lực dẫn khởi tính Đại Bồ-đề, 
thành lập sự tùy thuận rất tốt, không mâu thuẫn và có thể chứng đắc 
trí nhất thiết trí. Ở đây có hai bài tụng như sau:

Sở tri y và sở tri tướng,
Nhập nhân quả và tu nhân quả,
Tam học quả đoạn và quả trí,
Là tối thượng thừa nên thù thắng.
Thuyết này các nơi không thấy nói,
Đây là tối thắng nhân Bồ-đề,
Cho nên Đại thừa là Phật nói,
Tức nói về mười nghĩa thù thắng.
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Giải thích: Đây lại nói vì sao lại hiển thị 10 chỗ? Đây là năng 
lực cao tột dẫn đến tính Đại Bồ-đề, là khéo thành lập sự tùy thuận 
không mâu thuẫn. Nói là năng lực cao tột dẫn đến tính Đại Bồ-đề là 
Đại Bồ-đề có thể dẫn nghĩa của nhân. Nói là khéo thành lập nghĩa 
là do chính lý đẳng lượng tư trạch, như thấy đạo sư nói đạo tướng. 
Nói tùy thuận , nghĩa là để chứng đắc, khi siêng năng tu hành thì tùy 
thuận trụ. Như theo chính đạo do đạo sư nói tùy thuận mà trụ. Nói 
không mâu thuẫn , nghĩa là ở trong các địa không có nhân chướng 
ngại. Như theo đạo sư nói giữa đường không có chướng nạn như giặc 
cướp v.v…Hoặc sinh tử Niết-bàn 2 thứ không trái nhau. Lại có dị 
môn là rất có năng lực dẫn đến tính Đại Bồ-đề, nghĩa là cái năng dẫn 
này là không hý luận, là trí vô phân biệt. Nói khéo thành lập, nghĩa là 
không mâu thuẫn với 4 lý. Nói tùy thuận , nghĩa là không mâu thuẫn 
với 3 lượng. Nói không mâu thuẫn, nghĩa là không phải trước thì tùy 
thuân, sau lại trái chống. Như có bài tụng nói:

Trước giữ gìn ái, bi,
Sau lại theo bất thiện.
Phi trắng đen ngã kiến,
Có ích cũng có tổn.

Nói để có thể chứng được trí Nhất thiết trí, nghĩa là trong tất cả 
các pháp phát sinh trí cao tột, không gián đoạn tất cả hành tướng. Nói 
khéo thành lập v.v… cũng có nghĩa khác, nghĩa là khéo thành lập sự 
tùy thuận không trái, lần lượt giải thích. Thế nào là khéo thành lập? 
Nghĩa là hay tùy thuận. Thế nào là hay tùy thuận? Nghĩa là không 
trái không chuyển đổi.

Luận nói: Lại nữa vì sao 10 nghĩa được nói theo thứ tự như vậy? 

Nghĩa là các Bồ-tát trước phải rõ nhân duyên của các pháp 
mới rõ được lý duyên sinh. Tiếp đến đối với các pháp do duyên 
sinh phải nhận rõ tướng trạng của chúng, phải khéo xa lìa hai cực 
đoan của sự thêm bớt. Tiếp đến, Bồ-tát khéo tu tập như vậy, phải 
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thông suốt đúng đắn các tướng sở thủ, khiến tâm được giải thoát 
các chướng. Tiếp đến, thông suốt các tướng sở tri rồi, trước do 
chứng đắc 6 Ba-la-mật-đa ở gia hành vị, phải thành tựu đầy đủ tăng 
thượng ý lạc cho được thanh tịnh. Tiếp đến sau khi thanh tịnh ý lạc 
trong 6 Ba-la-mật-đa, cần phải từng phần từng phần tu tập sai biệt 
trong 10 địa. Nghĩa là phải trải qua ba vô số đại kiếp. Tiếp đến phải 
viên mãn ba sở học của Bồ-tát. Đã viên mãn rồi phải hiện chứng 
quả Niết-bàn và vô thượng chính đẳng Bồ-đề. Mười nghĩa đã được 
nói theo thứ tự như vậy. 

Giải thích: Vì sao lần lượt nói theo thứ tự như vậy? Chư Bồ-tát 
đối với nhân các pháp, trước phải nói rõ rồi cho đến chứng quả Niết-
bàn cùng với sự ứng hiện của vô thượng chính đẳng Bồ-đề v.v… Tức 
là trước phải hiểu rõ nhân của các pháp rồi sau đối với duyên khởi 
mới được tốt đẹp. Ắt có nhân nên quả mới được sinh khởi. Do đó có 
thể được 2 trí nhân quả. Sau đó phải rõ cái tướng của nhân sinh các 
pháp. Tướng đó là những gì? Nghĩa là thật sự là không có mà chấp 
khắp cả, cố chấp cho là có gọi là tăng ích, nghĩa là thêm ra. Tăng ích 
cái không, nên tổn giảm cái thật có của tính viên thành thật. Xa lìa 
cái lỗi của nhị biên tức của 2 cực đoan có và không gọi là thiện xảo 
tức tốt đẹp khéo léo. Tiếp đến các tướng sở thủ như vậy, do duy thức 
tính phải thông đạt đúng đắn, được không chướng ngại. Tiếp đến là 
tùy thuận ngộ nhập duy thức tính. Người thế tục chứng thế gian 6 thứ 
Ba-la-mật-đa. Do thắng nghĩa nên phải chứng đắc trở lại. Tức là phải 
tu tập thanh tịnh tăng thượng ý lạc. Tiếp đến trong 10 địa phải siêng 
tu từng phần từng phần riêng biệt. Nghĩa là phải trải qua 3 vô số đại 
kiếp. Chẳng phải như Thanh Văn chỉ nhanh chóng trong 3 đời siêng 
tu đối trị liền chứng giải thoát. Tiếp đến như vậy tu tăng thượng giới 
v.v… phải viên mãn 3 học của Bồ-tát. Sau cùng là đối với học quả 
Niết-bàn vĩnh viễn đoạn phiền não và chứng vô thượng chính đẳng 
Bồ-đề, 3 thứ Phật thân ứng hiện v.v… Cho nên nói 10 chỗ theo thứ 
tự như vậy.
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Luận nói: Lại nữa, trong đây tất cả Đại thừa đều được trình bày 
rốt ráo.

Giải thích: Tất cả Đại thừa rốt ráo đều như đây. Bởi vì sao? 
Nếu muốn nói duyên khởi tức phải vào trong thức A-lại-da. Nếu 
muốn nói các tướng tức phải vào trong 3 tự tính. Nếu muốn nó 
chứng đắc tức phải vào trong duy thức tính. Nếu muốn nói Ba-la-
mật-đa tức phải vào trong Ba-la-mật-đa. Nếu muốn nói các địa tức 
phải vào trong các địa. Nếu muốn nói các học tức phải vào trong 
các học. Nếu muốn nói đoạn và trí tức phải nhập vô trụ Niết-bàn 
và 3 thứ Phật thân. Đều như vậy gọi là tất cả Phật nói. Cho nên chỉ 
nói thứ tự như vậy.

2 – 1. Sở tri y
Luận nói: Trong 10 nghĩa thù thắng , trước tiên nói đến sở tri y, 

hay là nơi y cứ của các pháp sở tri, tức thức A-lại-da. 

Ở đâu Thế Tôn đã nói thức A-lại-da tên là thức A-lại-da?

Trong một bài Già-tha trong Kinh Đại Thừa A-tì-đạt-ma, đức 
Bạc-già-phạm đã nói:

Nơi từ vô thủy nay,
Các pháp đồng y cứ.
Do đây có các nẻo
Và Niết-bàn chứng đắc.

Giải thích: Trong đây năng chứng A-lại-da thức, thể của nó là 
thức A-lại-da. A-cấp ma, nghĩa là đức Bạc-già-phạm đầu tiên nói 
Kinh Đại Thừa A-tì-đạt-ma có nói bài tụng như vậy. Chữ “giới “ dịch 
là “nơi” trong câu đầu tiên có nghĩa là nhân, tức là nơi y chỉ của tất 
cả pháp. Hiện thấy thế gian đối với các khoáng kim loại gọi là “giới” 
tức giới loại vì do đó là nhân cho nên là nhân tất cả pháp y chỉ. Thể 
tức là nghĩa của sở y chỉ. Nói “do đây có”, nghĩa là do là sở y của 
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tất cả pháp nên có. Nói “các nẻo” nguyên văn tụng là “chư thú”, tức 
các nẻo đường trong sinh tử. Chữ “thú” có nghĩa là quả dị thục. Do 
quả này cho nên có nhiểu thứ chủng loại hoặc ngoan ngu ám á, hoặc 
có năng lực có thể hiểu pháp nghĩa hoặc thiện hoặc ác, hoặc có thể 
chứng đắc thượng thắng. Lại vì có tính làm nơi phiền não y chỉ, do 
đó nên có thứ phiền não mãnh liệt bén nhạy, có thứ phiền não lưu cửu 
thời gian dài, là nơi y chỉ 4 thứ dị thục sai biệt. Vô hữu kham năng, 
ngược lại là hữu kham năng, nghĩa là không phải chỉ các nẻo sinh tử 
do đây mà có, nhưng cũng do đây mà chứng đắc Niết-bàn. Phải do 
có tạp nhiễm mới được Niết-bàn.

Luận nói: Và cũng có bài kệ rằng:

Do gồm chứa các pháp,
Làm thức của chủng tử,
Nên gọi A-lại-da,
Ta dạy kẻ hơn người.

Giải thích: Đã dẫn A-cấp-ma chứng minh thức A-lại-da là thể 
của sở tri y, rồi lại dẫn A-cấp-ma chứng minh thức A-lại-da tên là 
thức A-lại-da. Trong bài kệ này do câu thứ hai giải thích câu thứ nhất. 
“Kẻ hơn người” nguyên văn câu tụng là thắng nhân, kẻ hơn người 
đây là chỉ cho chúng Bồ-tát.

Luận nói: Như vậy là đã dẫn chứng trong A-cấp-ma. Nhưng vì 
lý do gì thức này gọi tên là A-lại-da?

Vì các pháp tạp nhiễm của tất cả loài hữu sinh đều gồm chứa 
ở đây làm tính của quả, rồi cũng thức này gồm chứa các pháp làm 
nhân, cho nên gọi là A-lại-da. Hoặc các hữu tình thâu giữ thức này 
làm bản ngã của mình nên gọi là A-lại-da.

Giải thích: Nay gọi tên thức này là A-lại-da. Nói tất cả hữu 
sinh, nghĩa là tất cả loài có sinh mạng đều gọi là hữu sinh. Pháp tạp 
nhiễm là ngăn che nghĩa thanh tịnh chuyển vào trong đó nên gọi là 
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nhiếp tàng. Nói hoặc các hữu tình thâu giữ thức này làm tự ngã , đó 
là nghĩa chấp thủ.

Luận nói: Lại nữa thức này cũng gọi là thức A-đà-na. Như trong 
A-cấp-ma, Kinh Giải Thâm Mật nói:

Thức A-đà-na rất vi tế,
Chủng tử như dòng nước chảy xiết.
Ta chẳng giảng nói cho phàm phu,
Sợ chúng chấp đó làm tự ngã.

Giải thích: Lại dẫn Kinh Giải Thâm Mật. Đây tức là trong A-cấp-
ma. Phật bảo Quảng Tuệ Bồ-tát Ma-ha-tát rằng: Quảng Tuệ phải biết, 
trong 6 nẻo sinh tử, các loài hữu tình kia đọa trong các chúng hữu 
tình, hoặc trong loài sinh trứng, sinh thai, sinh nơi ẩm thấp, hóa sinh, 
sinh khởi thân phần, trong đó trước tiên tất cả chủng tử của tâm thức 
thành thục, dần dần hòa hợp tăng trưởng rộng lớn dựa vào 2 chấp 
thụ. Một là các căn có sắc và sở y chấp thụ. Hai là tướng gọi là phân 
biệt ngôn thuyết hý luận tập khí chấp thụ. Trong giới hữu sắc có đủ 
2 chấp thụ. Trong giới vô sắc không có đủ 2 thứ. Quảng Tuệ ! Thức 
này còn có tên là thức A-đà-na. Bởi vì sao? Bởi thức này luôn luôn 
theo giữ gìn thân. Cũng gọi là thức A-lại-da. Bởi vì sao? Bởi thức 
này đối với thân nhiếp thụ tàng ẩn, đồng nghĩa an nguy. Cũng gọi là 
tâm. Bởi vì sao? Bởi thức này do sắc thanh hương vị xúc v.v…tích 
tụ nuôi dưỡng. Quảng Tuệ ! Thức A-đà-na vì y chỉ, vì kiến lập nên 6 
thức thân chuyển gọi là nhãn thức, nhĩ, tỹ, thiệt, thân, ý thức. Trong 
đây có thức do mắt và sắc làm duyên sinh nhãn thức, cùng đi theo 
với nhãn thức, đồng thời, đồng cảnh có ý thức phân biệt chuyển. Có 
thức do tai, mũi, lưỡi, thân với tiếng, mùi, vị, sự chạm xúc làm duyên 
sinh nhĩ, tỹ, thiệt, thân thức cùng đi theo với nhĩ, tỹ, thiệt, thân thức, 
đồng thời đồng cảnh có phân biệt ý thức chuyển. Quảng Tuệ ! Nếu 
như lúc bấy giờ một nhãn thức chuyển tức lúc ấy chỉ có một phân 
biệt ý thức cùng với nhãn thức đồng hành chuyển. Nếu lúc ấy 2,3,4,5 
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các thức thân chuyển, tức lúc ấy chỉ có một phân biệt ý thức cùng với 
5 thức thân đồng hành chuyển. Quảng Tuệ ! Ví như một dòng nước 
lớn chảy xiết, nếu có một con sóng sinh duyên hiện tiền chỉ một con 
sóng chuyển. Nếu hai hoặc nhiều con sóng sinh duyên hiện tiền có 
nhiều con sóng chuyển. Nhưng dòng sông chảy xiết này tự nó hằng 
liên tục chảy không đứt đoạn không chấm dứt. Lại như mặt gương 
trong, nếu có một ảnh sinh duyên hiện tiền, chỉ một ảnh hiện. Nếu 
hai hoặc nhiều ảnh sinh duyên hiện tiền, có nhiều ảnh hiện, chẳng 
phải mặt gương này biển chuyển làm ảnh, cũng không có sự thụ dụng 
giảm hết được. Như vậy, Quảng Tuệ ! Bởi tương tự dòng nước chảy 
xiết, thức A-đà-na vì y chỉ, vì kiến lập nên lúc bấy giờ có một nhãn 
thức sinh duyên hiện tiền tức lúc ấy một nhãn thức chuyển. Nếu lúc 
bấy giờ có đến 5 thức thân sinh duyên hiện tiền, thì lúc ấy 5 thức thân 
chuyển. Quảng Tuệ ! Như vậy Bồ-tát tuy do pháp trụ trí làm y chỉ, 
làm kiến lập nên nơi tâm, ý, thức bí mật khéo léo. Nhưng chư Như 
Lai không đồng loạt thiết lập tâm, ý, thức kia tất cả Bồ-tát bí mật 
thiện xảo. Quảng Tuệ ! Nếu các Bồ-tát bên trong đều như thật không 
thấy A-đà-na, không thấy thức A-đà-na, không thấy A-lại-da, không 
thấy thức A-lại-da, không thấy tích tụ, không thấy tâm, không thấy 
nhãn, sắc và nhãn thức, không thấy nhĩ, thanh và nhĩ thức, không 
thấy tỹ, hương và tỹ thức, không thấy thiệt, vị và thiệt thức, không 
thấy thân, xúc và thân thức, không thấy ý, pháp và ý thức, thì gọi là 
thắng nghĩa thiện xảo Bồ-tát. Như Lai gọi họ là thắng nghĩa thiện xảo 
Bồ-tát. Quảng Tuệ ! Đồng loạt đây là nói tâm, ý, thức tất cả bí mật 
thiện xảo Bồ-tát. Như Lai gọi đây đều là tâm ý thức tất cả bí mmật 
thiện xảo Bồ-tát. Trong Già-tha này nghĩa ấy được hiển thị trở lại. 
Thức A-đà-na là một tên khác được giải thích. Nói rất vi tế nghĩa là 
khó hiểu biết được. Tất cả chủng tử như dòng nước chảy xiết, nghĩa 
là cứ lần lượt chuyển nên tất cả chủng tử chuyển từng sát-na như 
dòng nước xiết chảy liên tục. Nói sợ chúng chấp kia làm ngã, nghĩa 
là một hành tướng chuyển nên có thể chấp phân biệt.
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Luận nói: Vì lý do gì lại gọi tên là thức A-đà-na?

Vì nó nắm giữ tất cả sắc căn, lấy tất cả tự thể làm sở y. Bởi vì 
sao? Bởi vì các sắc căn do nó nắm giữ sẽ tùy chuyển suốt đời mà 
không hỏng mất. Và nó duy trì liên tục cho đến khi kết sinh, sinh rồi 
thì chấp nhận làm tự thể. Vì vậy thức này còn gọi là thức A-đà-na.

Giải thích: Chấp giữ tất cả các căn hữu sắc là vì các căn có sắc 
do đây được gìn giữ. Tùy chuyển suốt đời là câu giải thích. Nghĩa 
là các căn có sắc như mắt v.v… được thức A-lại-da chấp giữ, không 
phải như xác chết ứ bầm. Nếu khi chết thức A-lại-da rời bỏ thân thì 
thân thể ứ bầm. Vì vậy cho nên chắc chắn biết là thức A-lại-da chấp 
thụ nên cho đến hết tuổi thọ không hư mất. Tất cả tự thể lấy làm sở y, 
là tương tục cho đến chính khi kết sinh thì lấy A-lại-da kia mà sinh và 
nhận làm tự thể. Lấy đây để giải thích, nghĩa là do thức này là tương 
tục thức nên nó duy trì liên tục cho đến khi kết sinh thì nhận lấy sự 
thụ sinh mới làm một thời kỳ của tự thể, cũng là do thức này tiếp 
nhận. Bởi một thời kỳ của tự thể huân tập và trụ trong thức A-lại-da 
cho nên cái thể kia khởi gọi là kia sinh. Chấp thụ kia sinh nên gọi là 
lấy sự sinh kia. Do có thể nhận lấy nên mới chấp thụ tự thể. Vì nghĩa 
đó nên thức A-lại-da cũng gọi là thức A-đà-na.

Luận nói: Thức này cũng gọi là tâm. Như Thế Tôn nói tâm, 
ý, thức. Trong đây, ý có 2 thứ. Thứ nhất là cùng làm đẳng vô gián 
duyên, tính sở y chỉ, tức cái thức vô gián diệt có thể cùng với ý thức 
tạo ra sự y chỉ. Thứ hai là ý ô nhiễm, thường tương ưng cùng bốn 
phiền não. Đó là Tát-ca-da kiến, ngã mạn, ngã ái và vô minh. Chính 
đây là thức làm sở y cho các tạp nhiễm. Thức cũng do kia y chỉ mà 
sinh khởi, theo nghĩa thứ nhất, và nhận thức các cảnh tạp nhiễm, theo 
nghĩa thứ hai. Cho nên có nghĩa là đẳng vô gián và nghĩa tư lường mà 
thành ra ý có 2 thứ là như vậy.

Giải thích: Đây cũng gọi là tâm, nghĩa là thức A-lại-da tức 
là thể của tâm. Có thể có 2 nghĩa sai biệt của ý và thức. Phải biết 
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nghĩa của tâm cũng có sai biệt. Để hiển thị điều này nên trong đây 
cùng làm tính của nhân đẳng vô gián duyên. Nghĩa là vô gián diệt, 
thức với ý thức làm nhân, đó là ý thứ nhất. Do 4 phiền não thường 
nhiễm ô, đó là ý thứ hai. Trong đây Tát-ca-da kiến, nghĩa là tính 
chấp ngã. Do sức chấp ngã này lại khởi ngã mạn, ỷ mình và những 
gì của mình mà sinh tự cao. Nơi thật sự không có cái ta khởi lên 
tham lam cái ta, gọi là ngã ái. Ba thứ vô minh như vậy làm nhân. 
Nói vô minh tức là cái thức không trí tuệ. Nói lại do cái đệ nhất 
kia y sinh, đệ nhị tạp nhiễm, nghĩa là cái thức vô gián diệt gọi là ý. 
Cùng với nơi cái thức sắp sinh chấp nhận nên làm nơiy chỉ của sự 
sinh. Ý nhiễm ô thứ hai là chỗ sở y của tạp nhiễm. Bởi trong thiện 
tâm cũng chấp có ngã chi nên có nghĩa là liễu biệt cảnh, có nghĩa 
là đẳng vô gián, có nghĩa là tư lường. Ý thành ra có 2 thứ, nghĩa là 
trong đây do nghĩa thủ cảnh nên gọi là thức, do nghĩa cùng với xứ 
nên gọi là ý thứ nhất, do chấp ngã v.v… thành nghĩa tạp nhiễm nên 
gọi là ý thứ hai.

Luận nói: Lại nữa làm sao biết có cái ý nhiễm ô?

Nghĩa là nếu ý nhiễm ô này không có thì không có cái bất cộng 
vô minh, thế là có lỗi. Và 5 đồng pháp cũng không có, thế là có lỗi. 
Sở dĩ vì sao? Vì 5 thức thân, tất phải có nhãn v.v… làm câu hữu y. 
Lại các huấn thích từ cũng không có, thế là có lỗi. Lại nữa sự khác 
nhau giữa Vô tưởng định với Diệt tận định cũng không có, thế là có 
lỗi. Nghĩa là Vô tưởng định thì nhiễm ý rõ ràng còn Diệt tận định thì 
chẳng phải như vậy. Nếu không thế, 2 thứ định sẽ không có gì khác 
nhau. Và như vậy thì trong suốt thời gian sinh ở trời Vô tưởng phải 
không có nhiễm ô, thế là có lỗi. Trong khi đó nếu không có ngã chấp 
ngã mạn, hoặc trong tất cả mọi lúc, ngã chấp có thể hiện hành được, 
nghĩa là ở trong các tâm thiện, bất thiện, vô ký. Nếu không như vậy 
thì chỉ tâm bất thiện tương ưng mà thôi, vì có ngã, ngã sở và phiền 
não hiện hành thì chẳng phải thiện chẳng phải vô ký. Cho nên nếu lập 
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câu hữu hiện hành, không phải tương ưng hiện hành thì không có lỗi 
này. Ở đây có bài tụng như sau:

Nếu vô minh bất cộng,
Cùng với 5 đồng pháp,
Huấn từ, hai định khác,
Không, thì đều có lỗi.
Sinh Vô tưởng nói không
Ngã chấp, là có lỗi.
Ngã chấp thường theo đuổi
Tất cả chủng, nếu không,
Ý lìa nhiễm không có,
Hai, ba thành trái nhau.
Không đây, tất cả chỗ,
Ngã chấp cũng sẽ không.
Chân nghĩa tâm thường sinh,
Thường hay làm chướng ngại.
Có trong tất cả thức,
Là bất cộng vô minh.

Ý là nhiễm ô nên tính của nó thuộc hữu phú vô ký và thường 
cùng tương ưng với 4 phiền não. Như phiền não ở cõi Sắc và Vô sắc 
thuộc tính hữu phú vô ký. Phiền não của Sắc và Vô sắc bị Xa-ma-tha 
thâu tàng, nên ý này luôn luôn hiện hữu một cách vi tế.

Giải thích: Đoạn văn này lại dùng các đạo lý khác để thành lập 
ý nhiễm ô. Những gì là đạo lý thành lập? Nghĩa là nếu đây không có 
thì bất cộng vô minh cũng không có được. Tướng của bất cộng vô 
minh như thế nào? Nghĩa là chưa sinh đối trị cái ngu có thể chướng 
ngại chân trí, đây đối với 5 thức lý không tương ưng, là nơi không 
dung chứa vì có thể chướng ngại. Nếu là nơi có năng đối trị thì cũng 
là nơi có sở đối trị. Cũng không được ở trong nhiễm ô ý thức, đây 
là phi hữu, các hoặc hiện hành là bất thành. Nếu lập phiền não này 
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nơi nhiễm ô ý thức tức nó hoàn toàn thành tính nhiễm ô, làm sao các 
tâm thí v.v…thành thiện được, vì hằng tương ưng với phiền não này. 
Nếu nói có ý thức với thiện pháp cùng chuyển thì đây tương ưng với 
phiền não kia, như vậy là ý thức nhiễm mà dẫn sinh năng trị là không 
hợp lý. Nếu nói nhiễm ô ý cùng chuyển có thiện tâm, tức là thiện tâm 
này dẫn sinh năng trị, đây sinh thì kia diệt mới là không lỗi. Lại nữa 
là 5 đồng pháp vì sao, ví như nhãn v.v… 5 thức tất phải có nhãn v.v… 
5 căn làm câu hữu y. Như vậy ý thức cũng phải chắc chắn có câu hữu 
y. Lại nữa là huấn thích từ vì sao, vì có khă năng tư duy nên nói là ý. 
Huấn thích từ này lấy gì làm chỗ y chỉ? Không phải 6 thức kia với vô 
gián thức làm chỗ y chỉ, vì đúng lý là đã tàn tạ diệt mất rồi. Lại nữa 
2 định khác nhau là vì sao? Nếu định mà nói có nhiễm ô ý thì trong 
Vô tưởng định phỉ có ý này. Trong các định khác thì không, cho nên 
có khác nhau. Còn nếu khác đây thì trong 2 định đệ lục ý thức đều 
không hoạt động, cho nên phải không khác nhau. Lại nữa sinh trong 
Vô tưởng phải không có ngã chấp vì sao? Nếu trong địa vị ấy không 
có nhiễm ô ý thì trong một thời kỳ sinh phải không có ngã chấp. Nếu 
vậy không nên bị Thánh quở trách. Đã bị quở trách nên biết chắc kia 
có ngã chấp. Lại nữa ngã chấp tùy là vì sao? Thí v.v… trong các vị 
cũng chắc chắn có ngã chấp tùy. Cho nên cho nên ngã chấp tùy này 
mà rời vô minh thì không hợp lý. Không phải vô minh này lìa chỗ y 
chỉ, vì chỗ y chỉ này nếu tách rời nhiễm ô ý thì không có cái thể riêng 
biệt. Cho nên chắc chắn phải chấp nhận có nhiễm ô ý. Nếu không 
chấp nhận thì có lỗi như trên. Để hiển thị một lần nữa nên nói 4 Già-
tha như bất cộng vô minh v.v… cho đến nói rộng. Trong đây bất cộng 
vô minh, nghĩa là trong tất cả các vị thiện, bất thiện, vô ký, phiền 
não, tùy phiền não, nhiễm ô ý tương ưng câu sinh vô minh. Kia nếu 
không thì thành lỗi lớn. Thường sinh trí chướng ngại khổ v.v…, đó là 
nghiệp dụng. Đây là hiển thị cái lỗi của không có nghiệp dụng. Năm 
đồng pháp là đệ lục ý thức có pháp tương tự với 5 thức thân. Kia có 
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5 căn, thức A-lại-da làm câu hữu y. Đây cũng như vậy, có nhiễm ô ý, 
thức A-lại-da làm câu hữu y. Năm đồng pháp này nếu tách rời nhiễm 
ô ý chắc chắn là không có. Đây là hiển thị cái lỗi không tự tính. Huấn 
từ nếu không, thì thành lỗi, nghĩa là vì lấy tướng sở duyên mà tư duy. 
Khi vô gián diệt mà có thể thủ cảnh nên gọi là ý. Quá khứ đã diệt 
không có cái để tư duy, làm sao có tính có khả năng tư duy? Vì không 
huấn từ nên thành lỗi lớn. Nói 2 định khác nhau là trong Diệt tận định 
không có nhiễm ô ý. Trong Vô tưởng định có nhiễm ô ý. Nếu không 
có cái này thì không có sự khác nhau của 2 định mà thành lỗi lớn. 
Lại nữa nếu không có nhiễm ô ý thì trong thân Vô tưởng phải không 
có ngã chấp. Chẳng phải dị sinh, nghĩa là trong tương tục tạm lìa ngã 
chấp, hợp đúng đạo lý. Như vậy các lỗi lìa nhiễm ô ý đều phải có 
trong định. Cho nên chắc chắn có nhiễm ô ý. Để hiển thị nghĩa này 
nên lại nói 2 cái không và có. Hai cái tức là bất cộng vô minh và 5 
pháp tương tự. Ba cái trái nhau là huấn thích từ, 2 định khác nhau và 
sinh trong Vô tưởng, ngã chấp hằng theo, lìa, nhiễm ô ý. Ba việc như 
vậy đều thành mâu thuẫn nhau. Không có đây thì tất cả mọi nơi phải 
không có ngã chấp. Lìa nhiễm ô ý trong tất cả các loại thiện thì phải 
không có ngã chấp hằng đi theo. Cho nên chắc chắn phải có nhiễm ô 
ý. Các đoạn văn khác dễ hiểu không phải giải thích.

Luận nói: Cái thứ ba là tâm. Nếu lìa thức A-lại-da thì không thể 
có được. Vì vậy thành lập thức A-lại-da làm tâm thể và do tâm này 
làm chủng tử ý và thức chuyển sinh.

Giải thích: Cái thứ ba là tâm thể. Nếu tách rời thức A-lại-da nó 
không có tính riêng biệt. Do nó làm nhân, ý và chuyển thức đều được 
sinh khởi. Phải biết kiến thủ chuyển thức cũng lấy ý thứ hai. Bởi vì 
sao? Vì khi nó sắp diệt thì lấy tên là ý.

Luận nói: Vì nhân duyên gì thức A-lại-da cũng gọi là tâm?

Vì là nơi tích chứa các chủng tử huân tập.
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Giải thích: Lại muốn giải thích tên nên đặt câu hỏi này. Nói do 
các thứ pháp, nghĩa là do các phẩm loại khác nhau của pháp. Chủng 
tử huân tập, nghĩa là các công năng sai biệt của nhân. Tích chứa, 
nghĩa là tụ họp làm một.

Luận nói: Lại nữa vì sao trong Thanh Văn thừa không nói tâm 
này là thức A-lại-da, thức A-đà-na?

Vì đây thuộc lĩnh vực cực kỳ vi tế. Bởi vì sao? Vì trí giác của 
các Thanh Văn không chuyển đổi trong tất cả đối cảnh. Cho nên đối 
với họ tuy tách rời thức A-lại-da không nói, mà vẫn được trí giác, 
thành tựu giải thoát, nên Phật không nói. Còn trí giác của các Bồ-tát 
thì quyết định chuyển đổi trong tất cả đối cảnh , vì vậy Phật nói cho 
Bồ-tát. Nếu lìa trí giác này không dễ gì chứng được trí Nhất thiết trí.

Giải thích: Nói vì đây thuộc lĩnh vực cực kỳ vi tế, nghĩa là cảnh 
giới này sâu xa vi tế nên gọi là thâm tế cảnh. Vì cảnh sâu xa vi tế này 
khó hiểu không phải là các Thanh văn vì cầu nhất thiết cảnh giới trí 
mà siêng năng tu hành. Các Thanh Văn chỉ mong cầu tự lợi nên chính 
trí của họ thô thiển, đối với khổ v.v…làm sao có thể vĩnh viễn đoạn 
diệt phiền não chướng. Các Bồ-tát vì tự lợi lợi tha mà siêng năng tu 
hành mong đoạn trừ phiền não chướng và sở tri chướng, nên Phật vì 
các Bồ-tát mà nói.
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NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH
QUYỂN 2

2 – 2. Sở tri y

Luận nói: Lại nữa trong Thanh Văn thừa cũng có cách khác 
hoặc mật ý, đã nói đến thức A-lại-da. Như trong Tăng Nhất A-cấp-
ma nói: Chúng sinh trong thế gian yêu A-lại-da, ưa A-lại-da, vui 
A-lại-da, thích A-lại-da. Để đoạn trừ những A-lại-da như thế nên khi 
Như Lai thuyết chính pháp cung kính lắng nghe, trụ tâm cầu pháp, 
tùy thuận tu hành. Như Lai ra đời vô cùng kỳ diệu như vậy, và chính 
pháp hi hữu xuất hiện ở thế gian. Trong Kinh Tứ Đức, bằng một cách 
khác, bằng mật ý cũng đã hiển lộ thức A-lại-da. Trong Kinh A-cấp-
ma của Đại chúng bộ cũng dùng cách khác và mật ý gọi thức này là 
căn bản thức, giống như gốc rễ của một cái cây. Trong Hóa địa bộ 
cũng dùng cách khác và mật ý gọi thức này là cùng sinh tử uẩn. Tuy 
có nơi có lúc thấy sắc mất đi, tâm mất đi, nhưng chủng tử của chúng 
trong thức A-lại-da chẳng mất.

Giải thích: Câu “Chúng sinh trong thế gian yêu A-lại-da” là câu 
nêu tổng quát. Sau đó lần lượt dùng các câu khác giải thích riêng biệt 
3 thời hiện tại quá khứ vị lai. Lại có nghĩa khác, nghĩa là hiện tại thì 
yêu A-lại-da, quá khứ thì ưa A-lại-da, do đời trước ưa A-lại-da nên 
đời nay thích A-lại-da. Do ưa do thích A-lại-da nên đời sau vui với 
A-lại-da. Pháp tùy pháp hành, nghĩa là như giáo pháp tu hành. Trong 
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Đại chúng bộ gọi là căn bản thức như cây cối dựa vào gốc rễ. Nghĩa 
là căn bản thức là nhân căn bản của tất cả thức. Ví như nhân chung 
của tất cả thân cây rễ chồi. Nếu lìa gốc rễ thì không có chồi v.v… 
Phải biết thức A-lê-da gọi là căn bản thức cũng như vậy. Một môn 
phái khác trong Hóa địa bộ nói là cùng sinh tử uẩn để giải thích nhân 
này nói hữu xứ v.v… Nói hữu xứ, tức có nơi, nghĩa là cõi Vô sắc 
không có các sắc. Nói hữu thời, tức có lúc, nghĩa là trong các định 
vị như Vô tưởng v.v… không có các tâm. Nói không phải các chủng 
tử kia có đoạn mất trong thức A-lại-da, nghĩa là các sắc tâm huân tập 
trong thức A-lại-da, do đó là nhân có sắc tâm.

Luận nói: A-lại-da là nơi y cứ của các pháp sở tri như vậy nên 
nói thức A-lại-da là tính, thức A-đà-na là tính, tâm là tính, A-lại-da là 
tính, căn bản thức là tính, cùng sinh tử uẩn là tính v.v…Do cách trình 
bày khác và mật ý mà thức A-lại-da thành một đường lối giải thích 
đặc biệt của Đại pháp vương.

Giải thích: Do đó môn phái khác gọi A-lại-da là con đường của 
vua đi. Đó là nghĩa cực rộng của A-lại-da.

Luận nói: Lại còn một loại giải thích nói rằng tâm, ý và thức tên 
gọi khác nhau nhưng nghĩa là một. Nói thế không đúng. Ý và thức đã 
có hai nghĩa khác nhau thì phải biết nghĩa của tâm cũng khác. 

Lại có một loại nói rằng Đức Bạc-già-phạm có nói chúng sinh 
yêu A-lại-da … cho đến nói rộng hơn, đó chính là lấy 5 thủ uẩn gọi 
là A-lại-da.

Lại có người khác bảo tham cùng với lạc thụ là A-lại-da, những 
người khác thì bảo Tát-ca-da kiến là A-lại-da. Các sư này do giáo 
nghĩa và chỗ chứng biết của họ đối với tàng thức ngu muội nên có 
kiến chấp nay. Như vậy tên A-lại-da được lập theo Thanh Văn thừa là 
cũng không đúng đạo lý. Nếu không ngu muội, lấy tàng thức an lập, 
gọi tên là A-lại-da, an lập như vậy là hơn cả.
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Hơn cả như thế nào?

Là vì nếu 5 uẩn là A-lại-da thì sinh trong đường ác một bề chịu 
khổ rất đáng chán nghịch, chúng sinh tuyệt đối không khởi yêu thích, 
vậy mà nói chấp tàng, là không hợp lý. Nếu tham với lạc thụ là A-lại-
da thì Tứ tĩnh lự trở lên đã không có, chúng sinh cõi ấy thường có sự 
chán nghịch, vậy mà nói chấp tàng, là không hợp lý. Nếu Tát-ca-da 
kiến là A-lại-da thì những người tin hiểu vô ngã trong chính pháp 
thường có sự chán nghịch, vậy mà nói chấp tàng, là không hợp lý. 
Trong thức A-lại-da có mang tính ngã, nên tuy sinh nơi đường ác một 
bề chịu khổ muốn rời khổ uẩn, nhưng đối với tàng thức ngã ái thường 
theo trói buộc, chưa từng có ý cầu mong lìa bỏ. Dẫu sinh Tứ tĩnh lự 
trở lên thường chán nghịch tham và lạc thụ, nhưng đối với tàng thức 
vẫn bị ngã ái thường theo trói buộc. Dẫu ở trong chính pháp này, 
người tin hiểu vô ngã chán nghịch ngã kiến, nhưng đối với tàng thức 
vẫn bị ngã ái thường theo trói buộc. Cho nên lập ra thức A-lại-da đặt 
tên A-lại-da là đúng hơn cả.

Giải thích: Nguyên văn dùng chữ ngu, nghĩa là ngu muội, 
không sáng tỏ. Không ngu là chỉ cho các Bồ-tát mà nói, vì thành lập 
lý của thức A-lại-da. Trong ác thú là các loài ngạ quỷ, bàng sinh và 
Na-lạc-ca trong các ác thú. Nơi một bề thụ khổ, nghĩa là nơi chỉ toàn 
thụ nghiệp quả không được ưa thích. Ở nơi đó có lúc sinh lạc thụ, đó 
là quả đẳng lưu. Sinh nơi đó mà thụ quả dị thục chỉ có khổ. Nói từ đệ 
tứ tĩnh lự trở lên không có, nghĩa là đệ tứ tĩnh lự và các bậc trên. Đủ 
các hữu tình kia, nghĩa là sinh sở đắc. Tính ngã gồm trong thức A-lại-
da, nghĩa là các chúng sinh giữ lấy thức này làm tính ngã bên trong. 
Cầu lìa khổ uẩn tức là cầu lìa khổ thụ. Nhưng ở trong tàng thức, ngã 
ái theo trói buộc, nghĩa là trong thức A-lại-da chấp ngã khởi ái rồi 
theo ràng buộc không rời.

Luận nói: Như vậy là đã nói về sự thành lập thức A-lại-da. Vậy 
an lập tướng này như thế nào?
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An lập tướng này, sơ lược có 3 thứ: một là an lập tự tướng, hai 
là an lập nhân tướng, ba là an lập quả tướng.

An lập tự tướng của thức A-lại-da nghĩa là căn cứ tất cả các 
pháp tạp nhiễm được huân tập làm nhân sinh ra các pháp, do khả 
năng thâu giữ chủng tử tương ưng. 

An lập nhân tướng của thức A-lại-da nghĩa là tất cả chủng tử 
của thức A-lại-da lúc nào cũng cùng các phẩm loại tạp nhiễm hiện 
tiền kia làm nhân.

An lập quả tướng của thức A-lại-da nghĩa là căn cứ các pháp 
tạp nhiễm đã huân tập từ vô thủy đến nay mà thức A-lại-da liên tục 
sinh khởi.

Giải thích: Như vậy là đã nói về sự an lập thức A-lại-da kể cả 
sự an lập của môn pháp khác. Không phải nói sự an lập của môn phái 
khác là thấy rõ tướng của nó. Cho nên nay nói đến tự tính, nhân tính 
và quả tính của thức này.

An lập tự tướng, nghĩa là duyên tất cả những gì đã huân tập các 
pháp tạp nhiễm, có khả năng sinh các công năng sai biệt của thức làm 
tự tính. Vì muốn hiển thị công năng như vậy nên nói thâu giữ chủng 
tử tương ưng. Nghĩa là dựa vào tất cả các pháp tạp nhiễm đã được 
huân tập, tức cùng với pháp kia làm nhân năng sinh. Thâu giữ chủng 
tử là công năng sai biệt. Tương ưng là nghĩa của tu. Đó gọi là an lập 
tự tướng của thức này.

An lập nhân tướng, nghĩa là trước có nói tất cả chủng tử phẩm 
loại, thức A-lại-da do phẩm loại tạp nhiễm các pháp huân tập thành 
công năng sai biệt làm sinh nhân cho nó. Đó gọi là an lập nhân tướng 
của thức này.

An lập quả tướng, nghĩa là dựa vào pháp tạp nhiễm huân tập từ 
vô thủy của nó, thức này liên tục sinh mà có thể giữ lấy cái huân tập 
từ vô thủy. Đó gọi là an lập quả tướng của thức này. 
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Trong đây tự tướng là dựa vào tất cả phẩm pháp tạp nhiễm huân 
tập từ vô thủy làm sinh nhân của nó, thâu giữ chủng tử thức làm tự 
tính, kiến lập quả tính nhân tính.

Trong đây nhân tướng là cái các phẩm loại tạp nhiễm của các 
pháp huân tập thành, công năng sai biệt làm sinh nhân của nó, chỉ là 
sở kiến lập của nhân tính.

Trong đây quả tướng là dựa vào phẩm loại tạp nhiễm của các 
pháp huân tập từ vô thủy, thức A-lại-da tương tục sinh, và chỉ là sở 
kiến lập của quả tính. Đó là 3 sự sai biệt.

Luận nói: Lại nữa những gì là huân tập? Huân tập là năng 
thuyên, vậy sở thuyên là gì?

Nghĩa là dựa vào pháp kia mà cùng sinh cùng diệt. Trong đó có 
tính năng sinh làm nhân cho cái khác, gọi là sở thuyên. Như trong mè 
có ướp hoa. Mè và hoa cùng sinh cùng diệt. Tức là mè có mùi hoa. Lại 
như nói người tu hành tham lam, đó là cái tham huân tập, dựa vào cái 
tham cùng sinh cùng diệt, cái tâm này mang cái nhân sinh mà sinh. 
Hoặc người đa văn thì đa văn huân tập, dựa vào cái nghe tác ý rồi cùng 
sinh cùng diệt, cái tâm này mang cái nhân kia mà sinh. Do đó tính 
chất huân tập này có công năng gìn giữ, nên gọi là người giữ gìn chính 
pháp. Nên biết ý nghĩa huân tập của thức A-lại-da cũng như vậy.

Giải thích: Nghĩa là dựa vào pháp kia cùng sinh cùng diệt. 
Trong đây có khả năng sinh nhân tính của nó. Đó gọi là sở thuyên, 
nghĩa là dựa vào các pháp tạp nhiễm cùng sinh cùng diệt của nó, thức 
A-lại-da có công năng sinh sinh các pháp kia. Nhân tính của các pháp 
gọi là huân tập.

Luận nói: Lại nữa, chủng tử các pháp tạp nhiễm trong thức 
A-lại-da là khác và biệt lập hay không khác biệt?

Các chủng tử kia không phải thật vật và biệt lập, nhưng ở 
trong A-lại da cũng không phải không khác biệt. Nhưng thức A-lại-
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da có thể sinh các công năng sai biệt kia, nên có tên là Nhất thiết 
chủng tử thức

Giải thích: Chủng tử pháp tạp nhiễm trong thức A-lại-da là khác 
hay không khác? Nếu vậy có lỗi gì? Nếu có khác thì các chủng tử kia 
phải riêng rẽ nhau. Nghĩa sát-na diệt của thức A-lại-da cũng không 
thành. Có khác biệt cho nên do sức huân tập của thiện bất thiện, 
chủng tử phải thành tính thiện hoặc bất thiện. Thế nhưng có vô ký. 
Còn nếu không khác thì làm sao có nhiều. Đó là không hợp lý. Cho 
nên 2 thuyết đều có lỗi. Không phải chủng tử kia có thật vật riêng 
biệt, và trong đó chúng cũng không phải không khác. Cho đến gọi là 
Nhất thiết chủng tử thức, là tránh cách nói có lỗi như trước. Cho nên 
không nhất định lấy nghĩa khác và không khác. Như vậy mà sinh, 
nghĩa là do các phẩm loại như vậy mà sinh. Có khả năng sinh các 
công năng sai biệt, nghĩa là có khả năng sinh pháp tạp nhiễm phẩm. 
Đạo lý nói là công năng sai biệt tương ưng do cùng sinh các công 
năng tương ưng kia nên gọi là Nhất thiết chủng tử thức. Trong nghĩa 
này có thí dụ như hạt lúa mì có công năng tự nảy mầm nên có tính 
chất như hạt giống. Nếu để lâu hoặc bị lửa nóng làm tổn hoại công 
năng, bấy giờ tuy bề ngoài hạt lúa mì vẫn như cũ nhưng năng lực đã 
mất không còn tính chất của hạt giống nữa. Thức A-lại-da cũng vậy, 
có công năng sinh các pháp tạp nhiễm, do phù hợp với công năng này 
nên gọi là Nhất thiết chủng tử thức.

Luận nói: Lại nữa làm sao biết được thức A-lại-da với các pháp 
tạp nhiễm kia đồng thời làm nhân cho nhau?

Ví như đèn sáng do ngọn lửa đèn đốt cháy tim đèn, đó là đồng 
thời. Cũng như bó cây lau đồng thời dựa vào nhau mà đứng. Hãy 
quán sát đạo lý làm nhân cho nhau ở đây cũng vậy. Như thức A-lại-
da là nhân của các pháp tạp nhiễm, các pháp tạp nhiễm cũng là nhân 
của thức A-lại-da. Chỉ như vậy mới thành lập nghĩa nhân duyên, 
ngoài ra không có nghĩa nhân duyên nào khác.
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Giải thích: Lại nữa làm sao biết được thức A-lại-da với các 
pháp tạp nhiễm kia đồng thời làm nhân cho nhau? Muốn dùng thí dụ 
làm rõ, nên nêu câu hỏi này. Ví như đèn sáng do ngọn lửa đèn đốt 
cháy tim đèn, đó là đồng thời. Nghĩa là trong một sát-na tim đèn là 
chỗ dựa để phát sinh ngọn lửa đèn. Vậy tim đèn là nhân của ngọn lửa 
đèn. Cũng ngay sát-na ấy ngọn lửa đèn lại đốt tim đèn mà nó làm chỗ 
dựa. Vậy ngọn lửa đèn là nhân của sự đốt cháy. Các thí dụ khác cũng 
vậy. Như vậy rõ ràng là có nhân câu hữu. Do nhân hiện tại trụ tức 
thấy quả sinh. Từ thức A-lại-da là nhân tạp nhiễm của các pháp, cho 
đến các nhân duyên khác không thể được, nghĩa là đây hiển thị thức 
A-lại-da cùng pháp tạp nhiễm làm nhân cho nhau tức là nhân duyên.

Luận nói: Vì sao huân tập thì không khác không xen tạp, mà có 
thể làm nhân cho các pháp có khác biệt có xen tạp?

Như tấm vải áo được nhuộm. Lúc mới nhuộm tuy chưa có gì 
khác biệt đa dạng, nhưng khi nhuộm xong thì màu sắc, đường nét, 
hoa văn hiển hiện. Thức A-lại-da cũng vậy. Các pháp được huân tập 
là đa dạng, trong khi huân tập tuy chưa thấy được các dạng tướng, 
nhưng khi sinh quả thì hiện thành vô số phẩm loại dị tạp. 

Giải thích: Vì sao huân tập thì không khác không xen tạp, mà 
có thể làm nhân cho các pháp có khác biệt có xen tạp? Muốn dùng 
thí dụ để làm rõ đạo lý ấy nên đặt câu hỏi này. Như tấm vải áo được 
nhuộm. Lúc mới nhuộm tuy chưa có gì khác biệt đa dạng, nhưng khi 
nhuộm xong thì màu sắc, đường nét, hoa văn hiển hiện. Thức A-lại-
da như tấm áo được nhuộm. Quả sinh tức đồ nhuộm. Cho vào đồ 
nhuộm tức nghĩa là duyên. Khi huân tập tuy không thấy xen tạp khác 
nhau, nhưng khi quả chín mới thấy không phải một phẩm loại. Tính 
nhân của các pháp hiển hiện như tấm áo đã nhuộm.

Luận nói: Các pháp duyên khởi hiển hiện như thế trong Đại 
thừa là rất sâu xa vi tế. Nếu nói sơ lược có 2 thứ duyên khởi: một là 
phân biệt tự tính duyên khởi, hai là phân biệt ái phi ái duyên khởi.
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Trong đây các pháp y chỉ thức A-lại-da mà sinh khởi là phân biệt 
tự tính duyên khởi, vì có thể phân biệt các tự tính làm tính của duyên. 

Duyên khởi lại được phân tích làm 12 chi, gọi là phân biệt ái 
phi ái duyên khởi, vì đối với nẻo thiện nẻo ác có thể phân biệt các tự 
thể là ái hay phi ái làm tính của duyên. 

Giải thích: Như vậy duyên khởi trong Đại thừa rất sâu xa vi tế, 
nghĩa là đối với tuệ giác của dị sinh khó có thể hiểu rõ được nên nói 
rất vi tế. A-la-hán v.v…khó có thể hiểu thấu đáo nên gọi là rất sâu. 
Lại nữa nếu lược nói, có 2 duyên khởi, là nói về số thì một là phân 
biệt tự tính duyên khởi và hai là phân biệt ái phi ái duyên khởi. Trong 
đây nói y chỉ thức A-lại-da, nghĩa là thức A-lại-da là nhân sinh khới 
các pháp. Đó gọi là phân biệt tự tính duyên khởi. Do có khả năng 
phân biệt tự tính của khác loại là tính của nhân. Nếu vô minh v.v… 
thì gọi là phân biệt ái phi ái duyên khởi. Do có khả năng phân biệt tự 
thể của các thứ ái phi ái là tính của nhân.

Luận nói: Trong thức A-lại-da, nếu ngu mê duyên khởi thứ nhất, 
thì hoặc phân biệt tự tính cho là nhân, hoặc chấp túc tác là nhân, hoặc 
chấp tự tại biến hóa là nhân, hoặc chấp thật ngã là nhân, hoặc chấp 
cho là không có nhân không có duyên. Nếu ngu mê duyên khởi thứ 
hai, thì chấp cái ngã là kẻ tạo tác, cái ngã là kẻ nhận chịu. Ví như có 
nhiều người mù bẩm sinh chưa từng thấy con voi. Có người đem voi 
đến nói cho chúng biết. Những người mù kia người sờ được cái vòi, 
người sờ được ngà, người sờ tai, người sờ chân, người sờ đuôi, người 
sờ lưng. Có người hỏi con voi hình dáng như thế nào, người thì đáp 
con voi như cái chuôi cày, người nói như cái chày, , người nói như cái 
rổ, người nói như cái cối, người nói như cây chổi, người nói như đá 
núi. Nếu không hiểu rõ hai duyên khởi này thì cũng như người mù vô 
minh vậy. Hoặc chấp tự tính là nhân, hoặc chấp do đời trước làm là 
nhân, hoặc chấp tự tại là nhân, hoặc chấp thật ngã là nhân, hoặc chấp 
không nhân không duyên, hoặc chấp cái ngã là kẻ tạo tác, cái ngã là 
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kẻ lãnh chịu. Nhân tính và quả tính của tự tính thức A-lại-da như tự 
tính con voi mà những người mù không biết.

Giải thích: Hoặc có người phân biệt cho rằng do đời trước tạo 
tác là nhân, nghĩa là người kia do không chấp nhận có nhân sĩ dụng 
nên thành tà chấp. Đế làm rõ các chấp này nên nói thí dụ người mù 
bẩm sinh. Nói người mù bẩm sinh, nghĩa là do vô minh nên thành mù 
bẩm sinh. Nhân tính và quả tính v.v… của tự tính thức A-lại-da như 
tự tính của người không biết voi, nghĩa là như trước đã lập tự tướng 
của thức này gọi là tự tính, lập nhân tướng của thức này gọi là nhân 
tính, lập quả tướng gọi là quả tính. Do sức của vô minh không hiểu 
các điều này nên đối với thức A-lại-da phân biệt tự tính duyên khởi 
không hiểu rõ, chấp tự tính v.v… là nhân các pháp. Đối với đệ nhị 
phân biệt ái phi ái duyên khởi không hiểu rõ, chấp có ngã là người 
làm người chịu. Trong đây nhân là thức A-lại-da, ở trong đó các pháp 
huân tập được gìn giữ, quả tức là thức A-lại-da, tức các pháp được 
huân tập.

Luận nói: Nếu nói sơ lược thì thức A-lại-da là thức dị thục. Tất 
cả chủng tử là tự tính của nó và có thể bao gồm tất cả tự thể, tất cả 
các nẻo trong 3 cõi. 

Giải thích: Nói thức A-lại-da lấy sự dị thục tất cả chủng tử làm 
tự tính, nghĩa là được tự thể làm thuần thục khác loại nên chủng tử 
các pháp huân tập bên trong. Nói tất cả các nẻo thú, tức là ngũ thú 
v.v… Nói tất cả tự thể, nghĩa là các sai biệt, phần giống phần khác 
trong các nẻo thú.

Luận nói: Ở đây có 5 bài tụng như sau:

Trong ngoài không hiểu rõ,
Cả hai là thế tục.
Thắng nghĩa các chủng tử
Phải biết có 6 thứ,
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Sát-na diệt, câu hữu,
Hằng tùy chuyển nên biết.
Quyết định, đợi các duyên,
Chỉ năng dẫn tự quả.
Kiên, vô ký, khả huân,
Tương ưng với năng huân.
Sở huân chẳng phải khác,
Đó là tướng huân tập.
Sáu thức không tương ưng,
Ba sai biệt khác nhau.
Hai niệm không câu hữu,
Đồng loại thành sai lầm.
Các chủng tử ngoài trong,
Có năng sinh , năng dẫn.
Như cây khô, người chết,
Thời gian sau mới diệt.

Để làm rõ chủng tử trong, chẳng phải như chủng tử ngoài, ở 
đây có 2 bài tụng như sau:

Ngoại, hoặc không huân tập,
Chẳng phải như nội chủng.
Đa văn huân tập không,
Sinh quả, là phi lý.
Làm: mất, không làm: được,
Do lỗi thành trái nhau.
Chủng tử ngoài, duyên trong,
Là do kia huân tập.

Giải thích: Như vậy là đã nói thức A-lại-da là chủng tử chân 
thật của tất cả pháp. Lại muốn hiển thị cái thể của chủng tử ấy nên 
nói 5 bài tụng này. Trong đây nói “ngoài” là hạt lúa, “trong” là thức 
A-lại-da. Nói “không hiểu rõ”, nghĩa là ngoại chủng tử là nghĩa 
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vô ký. Nói “hai” nghĩa là thức A-lại-da đối với hai tính thiện và 
bất thiện, ghi nhận rất rõ ràng. Lại có nghĩa khác, nghĩa là rõ ràng 
đối với tạp nhiễm và thanh tịnh. Nói “là thế tục”, nghĩa là chủng 
tử ngoài là chỉ nói chủng tử theo thế tục. Sở dĩ vì sao, chúng cũng 
đều là thức A-lại-da biến hiện. Thắng nghĩa tức là thức A-lại-da. 
Sở dĩ vì sao, vì là chủng tử chân thật của tất cả pháp. Phải biết như 
vậy tất cả chủng tử lại có 6 nghĩa. Sát-na diệt, nghĩa là 2 chủng tử 
đều sinh không gián đoạn và diệt hoại. Sở dĩ vì sao, vì không nên 
lấy thường pháp làm thể của chủng tử. Thường thể thì tất cả mọi 
thời tính của nó vẫn như cũ không có gì khác biệt. Nói “câu hữu”, 
nghĩa là không phải quá khứ cũng không phải vị lai, cũng không 
phải tách rời mà là chủng tử được. Bởi vì sao? Nếu ở lúc này có 
chủng tử, thì khi ấy quả sinh. Nói “hằng tùy chuyển”, nghĩa là thức 
A-lại-da hằng tùy chuyển cho đến trị sinh ngoại pháp chủng tử, cho 
đến căn trụ hoặc đến thành thục. Nói “quyết định”, nghĩa là chủng 
tử này đều có quyết định riêng biệt, không theo tất cả tất cả được 
sinh, theo chủng tử vật ấy lại sinh vật ấy. Đợi các duyên, nghĩa là 
chủng tử này đợi các duyên của nó mới có thể sinh quả, không phải 
bất cứ lúc nào cũng có thể sinh tất cả. Nếu ở nơi này, lúc này, gặp 
duyên của chính nó, tức thì nơi này, lúc này quả của chính nó được 
sinh. Nói “Chỉ năng dẫn tự quả”, nghĩa là chủng tử của chính nó 
chỉ dẫn đến quả của chính nó. Như chủng tử của thức A-lại-da chỉ 
có thể dẫn sinh thức A-lại-da. Như hạt lúa chỉ có thể dẫn sinh quả 
của cây lúa v.v... Như vậy là đã rõ nghĩa chủng tử sinh quả. Nay lại 
nói rõ tướng khác nhau của sự huân tập. Kiên là bền chắc, có trụ 
vững mới huân tập được, không phải như gió động. Sở dĩ vì sao, 
tính của gió là động không thể giữ được. Như có một du-thiện-na 
huân khí. Các huân khí kia cũng không tùy chuyển. Còn dầu chiêm-
bác-ca có thể giữ mùi thơm đến trăm du-thiện-na. Các mùi thơm 
cũng có thể tùy chuyển. Nói “vô ký”, tức là không thể ghi nhận vì 
quá thơm hay hôi. Do đạo lý này mà tỏi không chịu sự xông ướp 
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vì nó quá hôi. Như vậy những vật có mùi thơm cũng không chịu sự 
xông ướp vì nó quá thơm. Nếu vật gì không phải quá thơm hay quá 
hôi để có thể ghi nhận được thì vật ấy có thể chịu sự xông ướp. Nói 
“khả huân”, nghĩa là có chịu huân tập mới huân tập được, tức có 
chịu xông ướp mới xông ướp được, không phải là thứ không chịu 
xông ướp như vàng, đá v.v… Không chịu xông ướp gọi là không 
thể xông ướp. Nếu ở lúc này có thể chịu huân tập, tức lúc ấy gọi là 
có thể huân. Như vật có thể huân tương ưng với năng huân. Tương 
ưng với năng huân mới gọi là “khả huân”, không phải không tương 
ưng. Phải biết đó là nghĩa sinh liên tục không gián đoạn. Nói “sở 
huân” là thức A-lại-da đủ 4 đức trên, chịu huân tập nên gọi sở huân, 
chẳng phải chuyển thức v.v… Chẳng phải khác đây, nghĩa là nếu lìa 
thức A-lại-da này, các thức khác chẳng phải sở huân. Cho nên sở 
huân là thức này chẳng phải khác. “Đó là tướng huân tập.”, nghĩa 
là thức A-lại-da có sát-na diệt v.v…là tướng huân tập sát-na diệt 
nên cùng các chuyển thức đồng thời câu hữu, cho đến đối trị hằng 
tùy chuyển, hoặc tận cùng sinh tử hằng tùy chuyển. Định với thiện 
v.v… là nhân tính nên đợi phúc, phi phúc, bất động làm duyên, 
thuần thục trong thiện ác thú và dị loại, các nghĩa như vậy trong 
chuyển thức tất cả dị pháp đều được thành lập. Vì vậy chỉ thức 
A-lại-da này cùng với các thắng đức như vậy tương ưng có thể chịu 
huân tập. “Sáu thức không tương ưng”, nghĩa là vì các thức ấy có 
động chuyển. “Ba sai biệt khác nhau.”, nghĩa là các thức ấy có chỗ 
sở y khác nhau, chỗ sở duyên khác nhau, tác ý khác nhau. Lại có 
nghĩa khác vì mỗi hành tướng đều chuyển riêng khác. Thí dụ luận 
sư muốn khiến niệm trước huân tập niệm sau. Để ngăn chúng nên 
nói hai niệm không được câu hữu, không có 2 sát-na đồng thời câu 
hữu, vì trong huân tập là câu sinh câu diệt. Nếu bảo chủng loại thức 
này như vậy, tuy không tương ưng, nhưng đồng một loại thức cũng 
huân lẫn nhau được. Như vậy các thí dụ khác sẽ thành lỗi. Nghĩa 
là các chủng lại khác cũng phải như vậy. Vì nhãn căn v.v… đồng 
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loại tịnh sắc cũng phải lần lượt huân lẫn nhau. Ý này nói nhãn nhĩ 
hai căn đồng có tịnh pháp. Hai tịnh lần lượt huân lẫn nhau, những 
cái khác cũng như vậy. Nhưng ông không chấp nhận tuy đồng tịnh 
pháp, khác tương tục nên không được huân lẫn nhau. Như vậy đã 
nói có 2 thứ chủng tử ngoại và nội. Phải biết cả hai đều có năng 
sinh năng dẫn. Trong đó ngoại chủng tử cho đến quả chín là nhân 
năng sinh. Nội chủng tử cho đến hết kỳ thọ mạng là nhân năng sinh. 
Ngoại chủng tử năng dẫn tương tục sau khi cây khô. Nội chủng tử 
năng dẫn thi hài sau khi chết. Do có dẫn nhân nên tiếp tục trụ trong 
nhiều thời gian. Nếu hai chủng tử chỉ có sinh nhân thì khi nhân này 
đã hoại quả cũng phải diệt, không tiếp tục trụ một thời gian ngắn. 
Nếu bảo sát-na lần lượt tương tục, niệm trước là nhân tùy chuyển 
của niệm sau, như vậy thì biên giới sau cùng sẽ không bao giờ dứt. 
Do đó quyết định phải có dẫn nhân. Hai chủng tử này ví như buông 
dây cung là nhân mũi tên bay xa không rớt.

Luận nói: Lại nữa những chuyển thức khác, phổ biến khắp tất 
cả tự thể trong các nẻo thú gọi là thức thụ dụng. Như trong Luận 
Trung Biên Phân Biệt, có bài tụng nói như sau:

Một là nhân duyên thức,
Hai là thụ dụng thức.
Trong đây năng thụ dụng,
Phân biệt với tâm hành.

Giải thích: Trong đây thụ dụng là nghĩa sinh khởi. Trong thụ 
dụng có tên thụ dụng giả. Để hiển thị nghĩa này nên dẫn Luận Trung 
Biên Phân Biệt là A-cấp-ma.

Luận nói: Như vậy hai thức lại làm duyên cho nhau, như trong 
Kinh Đại Thừa A-tì-đạt-ma, có bài tụng như sau:

Các pháp với tàng thức,
Như tàng thức với pháp.
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Thường làm quả cho nhau,
Cũng làm nhân cho nhau.

Giải thích: Thức A-lại-da với tất cả pháp, trong mọi thời làm 
nhân quả cho nhau, lần lượt tương sinh. Nếu trong lúc này thức 
A-lại-da là nhân của các pháp , thì khi ấy các pháp là quả. Nếu 
trong lúc này thức A-lại-da là quả các pháp, thì khi ấy các pháp 
là nhân. 

Luận nói: Nếu trong duyên khởi thứ nhất, 2 thức làm nhân 
duyên cho nhau, thì trong duyên khởi thứ hai, duyên gì là tăng thượng 
duyên? Như vậy thì 6 thức được bao nhiêu duyên sinh ra?

Do tăng thượng duyên, sở duyên duyên và đẳng vô gián duyên. 
Như vậy 3 thứ duyên khởi là tận cùng sinh tử, ái phi ái thú và năng 
thụ dụng có đủ cả 4 duyên.

Giải thích: Trong đây đệ nhất duyên khởi, nghĩa là trong thức 
A-lại-da có các tập khí cùng các pháp của nó làm nhân duyên cho 
nhau. Đệ nhị duyên khởi, nghĩa là vô minh v.v… làm tăng thượng 
duyên. Do vô minh v.v…tăng thượng thế lực nên hành v.v…sinh. 
Lại 6 chuyển thức là thụ dụng duyên khởi. Ba duyên sinh ra, nghĩa 
là nhãn thức lấy nhãn làm tăng thượng duyên, lấy sắc làm sở duyên 
duyên. Đẳng vô gián duyên, nghĩa là nó không gián đoạn thức này 
sinh khởi. Sở dĩ vì sao, nếu kia không có chỗ dung nạp thì đây không 
sinh. Các thức khác cũng vậy.

Luận nói: Như vậy là đã an lập các tướng và tự tướng sai biệt 
của thức A-lại-da. Nhưng làm sao biết là tự tướng sai biệt và tướng 
ấy quyết định chỉ ở thức A-lại-da mà không ở các chuyển thức?

Bởi vì nếu xa lìa cái thức A-lại-da đã được an lập thì tạp nhiễm 
và thanh tịnh không thành. Nghĩa là phiền não tạp nhiễm, nghiệp tạp 
nhiễm, sinh tạp nhiễm đều không thành thì thế gian thanh tịnh, xuất 
thế gian thanh tịnh cũng không thành.
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Giải thích: Như vậy là đã nói về thức A-lại-da an lập dị môn và 
an lập tướng. Nay sẽ nói rõ hai cái này chỉ ở trong thức A-lại-da mới 
đúng đạo lý, không phải ở chỗ khác. Lấy lý mà phán đoán quyết định.

Luận nói: Vì sao phiền não tạp nhiễm không thành?

Vì các phiền não và tùy phiền não do huân tập thành chủng tử, 
nếu nói ở trong 6 thức thân thì không hợp lý. Bởi vì sao? Nếu nói 
nhãn thức với tham v.v…phiền não và các tùy phiền não cùng sinh 
cùng diệt, thì chủng tử là do nhãn thức này và các phiền não tùy 
phiền não kia huân tập chứ không do gì khác. Vậy nếu nhãn thức 
này đã diệt rồi, các thức khác xen vào huân tập, thì chỗ sở y của 
huân tập không thể có được. Như vậy khi các thức khác xen vào 
thì thức trước hiện không có thật thể. Như vậy nói nhãn thức cùng 
với tham v.v… cùng sinh là không hợp lý. Bởi vì nhãn thức kia đã 
thuộc quá khứ, hiện tại không còn thật thể. Như nói cái nghiệp từ 
quá khứ, hiện không còn thật thể mà sinh quả dị thục là không hợp 
lý. Lại nữa nói nhãn thức với tham v.v…cùng sinh nên có huân 
tập cũng không đúng. Nhưng sự huân tập này không y nơi tham vì 
tham dục kia là năng y, không kiên trụ, cũng không thể nói trụ ở các 
thức khác vì các thức khác có sở y riêng biệt, và cũng không quyết 
định cùng sinh cùng diệt, cũng không thể trụ nơi tự thể được vì tự 
thể kia quyết định không có cùng sinh cùng diệt. Cho nên nói nhãn 
thức với tham v.v… các phiền não và tùy phiền não có sự huân tập 
là không hợp lý, mà thức này cũng không phải do thức khác huân 
tập. Nên biết rằng nhãn thức như vậy thì các chuyển thức khác 
cũng vậy.

Giải thích: Trong đây nói “này” tức nhãn thức này, nói “do 
kia huân” là do tham v.v… huân. Nói “thành chủng” nghĩa là thành 
nhân tính. Nói “không phải gì khác” là không phải nhĩ thức v.v…
”Các thức khác xen vào” là nhĩ v.v… các thức xen vào. “Như vậy 
huân tập” là tham v.v…huân tập. Huân tập sở y tức là nhãn thức. 
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Nhãn thức cùng với tham kia v.v…câu sinh v.v…nghĩa là từ quá 
khứ hiện vô thể nhân, nhãn thức cùng với tham kia v.v…câu sinh là 
không hợp lý. Như từ quá khứ hiện vô thể nghiệp, dị thục sinh quả 
không hợp lý thì như quả kia sinh không hợp lý, đây cũng vậy phải 
không hợp lý. Lại có các sư chấp cho kia là hữu thể, nghĩa là có luận 
sư khác muốn khiến quá khứ là thật hữu tính. Nhưng quá khứ năng 
thuyên sở thuyên không thể có được. Sở dĩ vì sao, nếu pháp là thật 
hữu sao gọi là quá khứ? Cho nên từ kia mà quả dị thục sinh là không 
hợp lý vì không huân tập. Lại nữa nhãn thức này, nghĩa là cùng 
với tham v.v… câu sinh nhãn thức. Có những huân tập cũng không 
thành tựu, nghĩa là huân tập kia còn không thành huống chi nhãn 
thức kia từ sau đó cùng tham câu sinh mà được sao? Nhưng huân 
tập này không trụ trong tham, nghĩa là nhãn thức huân tập trong 
tham dục là không đúng. Bởi vì sao? Do tham dục kia sựa vào nhãn 
thức nên không trụ vững. Cũng không trụ được trong các thức khác, 
nghĩa là huân tập này cũng không được ở trong nhĩ thức v.v… Bởi 
vì sao? Vì chỗ sở y của các thức kia riêng biệt. Do sở y riêng biệt 
nên không có quyết định. Câu sinh diệt, nghĩa là nhãn thức dựa vào 
nhãn, nhí thức dựa vào nhĩ. Như vậy cho đến ý thức dựa vào Mạt-
na. Vì chỗ sở y xa cho nên các huân tập đều huân tập tại các nơi ấy 
là không hợp lý. Và cũng không được trụ trong tự thể, nghĩa là nhãn 
thức này cũng không được huân tập nhãn thức, vì không có hai nhãn 
thức đồng thời khởi. Vì không có hai cho nên cho nên chắc chắn 
không có nghĩa câu sinh diệt. Do đạo lý này nên nhãn thức không bị 
tham v.v.  các phiền não và tùy phiền não huân tập. Cũng chẳng phải 
nhãn thức huân tập nhãn thức.

Luận nói: Lại nữa, từ các cõi trên như trời Vô tưởng chết rồi 
sinh xuống cõi này, bấy giờ các phiền não và tùy phiền não nhiễm 
cái thức ban đầu, cái thức này lúc sinh đúng ra phải không có chủng 
tử, vì chỗ y chỉ và những gì thức kia được huân tập đã thành quá khứ, 
hiện tại không còn thật thể.
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Giải thích: Nhiễm cái thức ban đầu, nghĩa là cái thức đầu tiên 
lúc mới sinh đến cõi này. Thức này khi mới sinh phải không có chủng 
tử, nghĩa là thức lúc mới sinh phải không có nhân sinh. Sở y chỉ là 
chỗ nương tựa. Huân tập kia là phiền não huân tập.

Luận nói: Lại nữa, cái thức đối trị phiền não nếu đã sinh thì tất 
cả các thức thế gian đều diệt. Bấy giờ nếu tách rời thức A-lại-da mà 
nói các chủng tử phiền não và tùy phiền não ở trong thức đối trị là 
không hợp lý, vì tự tính của thức đối trị là giải thoát, nó không cùng 
sinh diệt với các phiền não và tùy phiền não. Rồi sau đó cái thức thế 
gian sinh ra lại. Bấy giờ nếu tách rời thức A-lại da thì các thức huân 
tập và chỗ y chỉ đã thành quá khứ từ lâu, hiện không còn thật thể 
thì cái thức thế gian được sinh lại phải không có chủng tử. Vì vậy 
cho nên nếu tách rời thức A-lại-da thì mọi phiền não tạp nhiễm đều 
không thành.

Giải thích: Thức đối trị phiền não nếu đã sinh thì tất cả thức thế 
gian khác đã diệt, nghĩa là 6 thức đã diệt mà các chủng tử phiền não, 
tùy phiền não ở trong thức đối trị này là không hợp lý. Nghĩa là thức 
đối trị không phải là nhân sinh khởi của thức thế gian sau này. Lại 
nữa hậu thời, nghĩa là từ cái tâm xuất thế về sau. Huân tập kia, nghĩa 
là huân tập của các phiền não và tùy phiền não. Và sở y, nghĩa là thức 
sở y. Phải không chủng tử mà lại được sinh, nghĩa là nếu không có 
thức A-lại-da thì phải là không có nhân mà lại được sinh. Trong đây 
phiền não tức là tạp nhiễm, cho nên gọi là phiền não tạp nhiễm. Do 
lý lẽ trên, phiền não tạp nhiễm đều không thành.

Luận nói: Vì sao nghiệp tạp nhiễm không thành?

Vì hành không tương ưng duyên với thức. Nếu không có đây 
thì thủ duyên hữu cũng không tương ưng.

Giải thích: Vì biện luận về nhân duyên không thành nghiệp 
tạp nhiễm nên hỏi tiếp là vì sao nghiệp tạp nhiễm không thành. Vì 
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nghiệp là duyên thức không tương ưng, nghĩa là phúc, phi phúc và 
bất động hành sinh đã tàn tạ diệt mất rồi. Nếu không tin có thức 
A-lại-da thì an lập huân tập ở chỗ nào? Như 6 thức thân không thể 
duy trì huân tập, điều này đã nói rõ về phiền não tạp nhiễm. Nói “nếu 
không có đây” nghĩa là nếu không có hành là duyên thức. Thủ là 
duyên hữu cũng không tương ưng, nghĩa là cũng không có thủ duyên 
hữu. Đây lại duyên gì, nghĩa là trước các hành huân tập thức do sức 
của thủ, huân tập tăng trưởng thành hữu. Trong đó tức nghiệp là tính 
tạp nhiễm gọi là nghiệp tạp nhiễm hoặc dựa vào nghiệp mà có tạp 
nhiễm gọi là nghiệp tạp nhiễm. Nếu không tin có thức A-lại-da thì 
nghiệp tạp nhiễm này cũng không thành.
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NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH
QUYỂN 3

2 - 3. Sở tri y

Luận nói: Vì sao sinh tạp nhiễm không thành?

Vì kết sinh liên tục không hợp lý. 

Giải thích: Nếu không tin có thức A-lại-da thì việc sinh tạp 
nhiễm cũng không thành. Nay sẽ nói rõ khi kết sinh liên tục không 
tương ưng, nghĩa là được tự thể không tương ưng.

Luận nói: Như có người ở Phi Đẳng dẫn địa, khi chết rồi sinh 
ra, ở trong thân trung hữu, khởi ý thức nhiễm ô, kết sinh liên tục, cái 
ý thức nhiễm ô ấy ở thân trung hữu diệt thì thành cái thức hòa hợp 
với Yết-la-lam trong thai mẹ. Như vậy tức là ý thức hòa hợp với Yết-
la-lam kia, sau khi hòa hợp rồi thì y chỉ vào thức này, trong thai mẹ 
có ý thức khác chuyển sinh. Nếu vậy tức phải có 2 ý thức đồng thời 
chuyển sinh trong thai mẹ. Lại nữa, cái thức cùng với Yết-la-lam hòa 
hợp kia là ý thức thì không hợp lý, vì y vào nhiễm ô, vì thời gian 
không gián đoạn, vì sở duyên của ý thức không có. Giả sử cái thức 
hòa hợp là ý thức thì cái ý thức hòa hợp ấy tức là y chỉ của Nhất thiết 
chủng tử thức, hay thức này sinh các ý thức khác nên gọi là Nhất thiết 
chủng tử thức? Nếu cái thức hòa hợp này là Nhất thiết chủng tử thức 
thì đó tức là thức A-lại-da mà ông dùng tên khác gọi là ý thức. Nếu 
năng y chỉ thức là Nhất thiết chủng tử thức, như vậy tức là sở y nhân 
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thức, chứ không phải Nhất thiết chủng tử thức. Năng y quả thức là 
Nhất thiết chủng tử thức. Vậy là không hợp lý. Cho nên cái thức hòa 
hợp được thành lập này chẳng phải là ý thức, mà đó là Dị thục thức, 
là Nhất thiết chủng tử thức.

Giải thích: Phi Đẳng dẫn địa tức là cõi Dục. Nguyên văn dùng 
chữ “một” nghĩa là chết. Nhiễm ô ý thức tức phiền não câu hành ý 
thức. Kết sinh tương tục là tiếp nhận tự thể. Cái ý thức nhiễm ô này 
duyên sinh hữu vi cảnh thì diệt mất trong giai đoạn trung hữu. Nói hòa 
hợp là thức cùng với đỏ trắng đồng một an nguy. Nếu hòa hợp thức 
tức là ý thức thì dựa vào đây lại sinh các ý thức khác. Thế thì trong 
một lúc có 2 ý thức chuyển, nghĩa là ý thức hòa hợp sở y chỉ và các ý 
thức khác năng y chỉ. Lại nữa hòa hợp thức là tính của ý thức là không 
hợp lý. Bởi vì sao? Vì dựa vào nhiễm ô, vì thời gian không gián đoạn. 
Nghĩa là ý thức này bị tham v.v…các phiền não nhiễm ô ý làm chỗ y 
chỉ duyên sinh hữu cảnh. Nhiễm ô này y vào đây nên gọi là y nhiễm ô. 
Trong vị này sở y dị thục không dung chứa nhiễm ô vì là vô ký. Hòa 
hợp thức này thường không gián đoạn để mặc nghiệp chuyển. Ý thức 
sở duyên không thể được là ý thức sở duyên minh liễu có thể được. 
Nghĩa là các pháp hòa hợp thức này không có sở duyên minh liễu như 
vậy. Cho nên thức này là tính của ý thức là không hợp lý. 

Luận nói: Lại nữa sau khi kết sinh liên tục rồi, nếu không có 
thức Dị thục thì sự chấp thụ sắc căn cũng không thể có được. Vì các 
thức khác đều có chỗ sở y riêng biệt và không kiên trụ. Các sắc căn 
không thể tách rời thức.

Giải thích: Kết sinh liên tục rồi, nghĩa là đã được tự thể. Nếu 
tách rời thức Dị thục, nghĩa là lìa thức A-lại-da. Các thức khác đều có 
chỗ sở y riêng biệt và không kiên trụ, nghĩa là 6 thức vị trí riêng, dễ 
động chuyển. Vả lại nhãn thức thì chỗ sở y riêng biệt là nhãn. Cũng 
như vậy nhĩ thức v.v…là nhĩ v.v… các sắc căn làm sở y riêng biệt. 
Do đạo lý này, các thức chỉ chấp thụ căn sở y của nó. Lại các thức 
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này dễ động chuyển nên có khi không có. Nếu lìa thức A-lại-da, bấy 
giờ nhãn v.v…các căn không thể chấp thụ sẽ bị hư hoại.

Luận nói: Nếu lìa thức Dị thục thì thức và danh sắc nương tựa 
vào nhau mà chuyển như bó cây lau tựa vào nhau mà đứng cũng 
không thành.

Giải thích: Nếu lìa thức Dị thục, nghĩa là lìa thức A-lại-da, thì 
sẽ không thành. Nay sẽ nói rõ. Nghĩa là Thế Tôn nói thức duyên 
danh sắc, danh sắc duyên thức. Trong đó thức duyên danh, nghĩa là 
trong 6 thức 4 uẩn không phải sắc. Thức duyên sắc, nghĩa là Yết-la-
lam. Nếu không nói có thức A-lại-da thì những danh gì là danh sắc 
duyên thức? Do dựa vào danh sắc sát-na lần lượt tương tự liên tục 
lưu chuyển không dứt.

Luận nói: Nếu tách rời thức Dị thục thì loài hữu tình sinh ra rồi 
sẽ không tồn tại bằng thức thực. Bởi vì sao? Bởi vì trong 6 thức , tùy 
lấy một thức nào cũng không thể làm việc thức thực cho hữu tình đã 
sinh trong 3 cõi.

Giải thích: Đây là nói thức thực bất thành. Như Thế Tôn nói 
ăn có 4 thứ: một là đoàn thực, hai là xúc thực, ba là ý tư thực, bốn 
là thức thực. Đoàn thực là có thể chuyển biến, do chuyển biến nên 
lợi ích cho sở y. Xúc thực là có khả năng thủ cảnh, do tạm thời có 
thể thấy sắc v.v.. các cảnh giới khiến sở y được lợi ích. Ý tư thực là 
có thể hy vọng, do hy vọng nên lợi ích cho sở y. Như xa trông thấy 
nước, tuy khát nhưng không chết. Thức thực là có khả năng chấp thụ, 
do chấp thụ nên sở y trụ được lâu. Nếu không như vậy thì đồng như 
thây chết, không lâu sẽ hư rã. Cho nên phải chấp nhận thức cũng ăn 
vì có thể làm lợi ích cho sở y. Trong đây xúc thực thuộc 6 thức thân. 
Ý tư thực thuộc hy vọng ý. Có thức nào khác có thể nói là ăn? Lại 
nữa nếu vô tâm, ngủ, ngất xỉu, nhập diệt định v.v… 6 thức thân diệt 
thì còn có cái gì có khả năng chấp thụ thân khiến không hư rã? Nếu 
lìa bỏ thức A-lại-da thân ắt hư rã.
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Luận nói: Nếu từ cõi này chết, chính khi thụ sinh ở các cõi 
trên, do không phải ý thức nhiễm ô cõi trên kết sinh tương tục, nó 
không phải tâm nhiễm ô của cõi trên. Đây không phải tâm nhiễm ô 
cõi trên nên lìa thức Dị thục thì không có được thể của một chủng 
tử nào khác.

Giải thích: Như vậy là đã nói chẳng phải Đẳng dẫn địa kết sinh 
tương tục, lìa thức Dị thục không thành, Đẳng dẫn địa cũng không 
thành. Nay sẽ nói rõ. Nghĩa là ở đây do nhiễm ô thức kết sinh tương 
tục. Ở Đẳng dẫn địa do Phi Đẳng dẫn địa nhiễm ô ý thức kết sinh 
tương tục. Nói nhiễm ô là bị nhiễm ô các phiền não ở địa kia. Phiền 
não địa kia, nghĩa là xan định vị v.v… Tâm nhiễm ô này ở Bất định 
địa. Ở Bất định địa chết, từ đây chết rồi, tâm ở địa kia làm sao hiện 
tiền? Đã không hiện tiền làm sao sẽ được kết sinh tương tục. Do đạo 
lý này chắc chắn phải chấp nhận có thức A-lại-da từ vô thủy đến nay 
hằng có ở địa kia huân tập tâm này, do huân tập này tâm này hiện 
hành, do tâm này nên kết sinh liên tục.

Luận nói: Lại nữa, sinh cõi Vô sắc nếu lìa thức Dị thục nhất 
thiết chủng, thì sẽ không có chủng tử thiện tâm hay ô nhiễm, thiện 
tâm hay ô nhiễm không có chỗ nương tựa và duy trì.

Giải thích: Sinh cõi Vô sắc, nghĩa là đã giải thoát. Nhiễm ô và 
thiện tâm cõi Sắc , nghĩa là hay yêu thích mùi vị và Tam-ma-địa. 
Phải không có chủng tử, nghĩa là phải không có nhân. Phải không 
có chỗ nương tựa duy trì, nghĩa là không có chỗ sở y. Lại có nghĩa 
khác, nghĩa là 2 tâm đây nếu không chủng tử thì từ đâu sinh ra, nếu 
không chỗ nương tựa và duy trì thì y vào đâu mà chuyển.? Vì được 
thức A-lại-da nhiếp thụ nên từ tự chủng sinh làm sở y, cho nên khiến 
năng y này liên tục chuyển.

Luận nói: Lại nữa, ở cõi Vô sắc kia, khi tâm xuất thế hiện tiền 
thì các tâm thế gian diệt hết. Bấy giờ đáng lẽ lại phải diệt và rời khỏi 
cõi Vô sắc kia.
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Giải thích: Tức là ở cõi kia nếu khi tâm xuất thế hiện tiền, trừ 
đây ra còn bao nhiêu là tâm thế gian. Tâm thế gian bấy giờ đều diệt, 
như vậy nẻo thú kia phải vĩnh viễn đoạn dứt. Không do dụng công, 
tự nhiên chứng đắc vô dư Niết-bàn là không có lý, không nên bác bỏ 
là không có thức A-lại-da.

Luận nói: Nếu sinh Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Vô sở hữu xứ, 
khi tâm xuất thế gian hiện tiền thì hai cõi ấy đều phải diệt và rời khỏi. 
Cái thức xuất thế gian này không lấy Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm 
cõi sở y, cũng không lấy Vô sở hữu xứ làm cõi sở y, cũng không phải 
Niết-bàn là cõi sở y.

Giải thích: Nếu sinh Phi tưởng phi phi tưởng xứ, hoặc khi 
khởi Vô sở hữu xứ, tâm xuất thế gian khiến hiện tiền, do tâm nơi ấy 
cực kỳ sáng suốt nhạy bén. Lại nữa do tâm của Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ ám độn nên trụ ở nơi kia cái tâm cực kỳ sáng suốt nhạy 
bén khởi tâm xuất thế khiến hiện tiền. Cái tâm xuất thế này không 
lấy cái thứ nhất thứ hai làm nẻo thú sở y, bởi vì hai địa kia đều là 
thế gian. Lại nữa sinh các địa khác khởi các tâm khác hiện tiền, nên 
hai nẻo thú sở y đều không hợp lý. Lại nữa, ngay tâm này không 
phải Niết-bàn là sở y, vì đó là hữu dư y. Vì vậy 3 thứ làm sở y đều 
đã không thành. Nếu không tin có thức A-lại-da thì tâm xuất thế 
này y chỉ vào đâu? 

Luận nói: Lại nữa người khi sắp chết, do tạo thiện tạo ác, 
thân thể sẽ lạnh dần từ dưới lên hoặc từ trên xuống. Nếu không tin 
có thức A-lại-da thì sự thể như vậy không thể có được. Vì vậy nếu 
không có thức Dị thục tất cả chủng tử thì tạp nhiễm trong đời này 
cũng không thành.

Giải thích: Khi sắp xả thân mạng, tạo thiện tạo ác thân thể lạnh 
dần từ dưới lên hoặc từ trên xuống. Tạo thiện thì chắc chắn từ dưới 
lên. Tạo ác thì chắc chắn từ trên xuống. Nếu không chấp nhận có 
thức A-lại-da có khă năng chấp thụ, làm sao có sự lạnh dần như vậy. 
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Thức A-lại-da có thể gìn giữ . Lạnh dần tuần tự từ trên xuống hay từ 
dưới lên là tùy chỗ nơi thân mà nó rời bỏ.

Luận nói: Vì sao sự thanh tịnh của thế gian không thành?

Nghĩa là người chưa lìa bỏ cái tham dục ràng buộc với cõi 
Dục, chưa được cái tâm gắn bó với cõi Sắc thì lấy cái thiện tâm 
ràng buộc với cõi Dục làm cái ham muốn gắn bó với sự lìa dục mà 
siêng năng gia công tu hành. Vì cái tâm tu hành ràng buộc với cõi 
Dục và cái tâm gắn bó với cõi Sắc không cùng sinh cùng diệt, nên 
không phải được kia huân tập và nói là chủng tử của kia là không 
hợp lý. Lại nữa, cái tâm gắn bó với cõi Sắc nhiều đời trong quá khứ 
bị các tâm khác xen cách không thể làm chủng tử cho cái định tâm 
ngày nay, vì không còn nữa. Vì vậy nên làm thành định tâm gắn bó 
với cõi Sắc, quả thức Dị thục tất cả chủng tử lần lượt truyền lại làm 
nhân duyên cho hiện nay, còn cái thiện tâm gia hạnh tu hành thì làm 
duyên tăng thượng. Phải biết lìa dục trong tất cả các địa đều như 
vậy. Như vậy là thanh tịnh thế gian. Nếu lìa thức Dị thục thì tất cả 
chủng tử sẽ không thành.

Giải thích: Như lý thế gian thanh tịnh không thành, nay sẽ nói 
rõ. Nghĩa là để lìa bỏ cái tham dục ràng buộc với cõi Dục, thì lấy cái 
thiện tâm ràng buộc với cõi Dục mà siêng năng gia công tu hành. Tức 
cái thiện tâm gia hành ràng buộc với cõi Dục này chưa từng được 
huân tập bởi thiện tâm ràng buộc với cõi Sắc kia vì không cùng sinh 
diệt. Nay phải không có chủng tử tự nhiên sinh cái tâm ràng buộc với 
cõi Sắc. Lại nữa, cái tâm gắn bó với cõi Sắc nhiều đời trong quá khứ 
bị các tâm khác xen cách, vì không còn nữa, vì đã qua rồi      không 
thể làm chủng tử cho cái định tâm ngày nay. Nói lần lượt truyền lại 
làm nhân duyên cho hiện nay, vì thức A-lại-da gìn giữ các chủng tử 
kia. Nay cái tâm ràng buộc với cõi Sắc là từ tự chủng sinh ra, thiện 
tâm gia hành không phải không có công lực. Nói công lực là chỉ tăng 
thượng duyên, không phải nhân duyên. Do sức tăng thượng kia sinh 
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cái tâm ràng buộc với cõi Sắc này. Như vậy xa lìa cái tham muốn 
ràng buộc với cõi Sắc nên biết như thế.

Luận nói: Vì sao thanh tịnh xuất thế gian không thành? 

Nghĩa là như Thế Tôn nói, y theo lời nói từ người khác và trong 
tâm tác ý đúng như lý, do đó làm nhân sinh ra chính kiến. 

Cái tác ý đúng như lý do lời nói từ người khác là huân tập vào 
nhĩ thức hay huân tập vào ý thức hay huân tập cả hai?

Nếu tư duy pháp ấy đúng như lý thì bấy giờ nhĩ thức không 
khởi, ý thức cũng bị các thứ tán động của các thức khác xen vào, nếu 
khi tương ưng sinh khởi cùng với cái tác ý đúng như lý thì cái ý thức 
được sự nghe huân tập và sự huân tập kia đã diệt thành quá khứ chắc 
chắn không còn thật thể, làm sao còn làm chủng tử để sinh ra cái tâm 
tương ưng với tác ý đúng lý sau này? 

Lại nữa cái tương ưng với tác ý đúng lý này là tâm thế gian, 
còn cái tương ưng với chính kiến là tâm xuất thế, hai cái chưa từng 
có lần cùng sinh cùng diệt. Vì vậy cái tâm này không phải do cái tâm 
kia huân tập. Đã không bị huân tập mà nói là chủng tử của tâm kia là 
không hợp lý. Cho nên thanh tịnh xuất thế, nếu lìa quả thức Dị thục 
tất cả chủng tử , cũng không thành. Vì trong đây cái nghe, huân tập, 
nhiếp thụ không tương ưng với chủng tử kia.

Giải thích: Nay sẽ nói rõ về xuất thế gian thanh tịnh không 
thành. Nói “y theo lời nói từ người khác mà tác ý đúng như lý”, nghĩa 
là tác ý tương ưng với lời nói. Nói “ý thức cũng bị các thứ tán động 
của các thức khác xen vào”, nghĩa là tương ưng với chính kiến, tâm 
xuất thế gian bị gián cách. Nói “ nếu khi tương ưng sinh khởi cùng 
với cái tác ý đúng như lý”, nghĩa là sau đó. Nói “cái ý thức được sự 
nghe huân tập và sự huân tập kia đã diệt thành quá khứ chắc chắn 
không còn thật thể”, nghĩa là trái qua thời gian đã tàn tạ và gián cách, 
chắc chắn không còn thật thể. Nói “làm sao còn làm chủng tử để sinh 
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ra cái tâm tương ưng với tác ý đúng lý sau này? “, nghĩa là kia diệt 
đã lâu hiện không có thật thể có thể làm nhân. Trong đây vì văn huân 
tập nhiếp thụ chủng tử kia không tương ưng, là vì ở trong ý thức thế 
gian. Nói cái văn huân tập trong đây là dựa vào cái nghe huân tập từ 
người khác. Nhiếp thụ chủng tử kia, là trong ý thức nhiếp thụ xuất 
thế thanh tịnh. Nói “vì chủng tử không tương ưng”, nghĩa là chỗ chấp 
kia không hợp lý, cho nên làm sao có thể nói đây từ kia sinh.

Luận nói: Lại nữa, vì sao quả thức Dị thục tất cả chủng tử là 
nhân tạp nhiễm, lại có khả năng đối trị xuất thế, còn chủng tử tịnh 
tâm kia lại là tâm xuất thế, vì từ xưa chưa từng huân tập nên chắc 
chắn kia không huân tập. Đã không huân tập thì từ chủng tử nào 
sinh ra?

Vì vậy nên trả lời rằng do chủng tử huân tập bởi chính văn, từ 
pháp giới rất thanh tịnh đẳng lưu sinh ra.

Giải thích: Hỏi vì sao v.v…, nghĩa là thức Dị thục là nhân sở 
trị, nói là nhân năng trị thì không đúng. Lại tâm xuất thế từ xưa 
chưa từng huân tập, nghĩa là trước chưa sinh. Huân tập kia chắc 
chắn là không có vì do nhân này.nên tâm xuất thế không có huân 
tập chắc chắn là điểu không còn nghi ngờ gì nữa. Nói “từ pháp giới 
rất thanh tịnh đẳng lưu sinh ra chủngvtử chính văn huân tập, là hiển 
thị pháp giới khác với Thanh Văn v.v… Nói “rất thanh tịnh” là bởi 
pháp giới do Phật Thế Tôn chứng vĩnh viễn đoạn trừ phiền não, sở 
tri chướng. Từ pháp giới rất thanh tịnh lưu xuất kinh giáo, nên gọi 
là pháp giới rất thanh tịnh đẳng lưu. Nghe các kinh giáo như vậy 
không điên đảo nên gọi là chính văn. Do chính văn này khởi huân 
tập gọi là huân tập. Hoặc lại nữa chính văn tức là huân tập cho nên 
nói là chính văn uân tập. Đây tức là cái huân tập tương tục trụ trong 
thức A-lại-da làm nhân có khả năng khởi tâm xuất thế gian. Cho 
nên nói là từ pháp giới rất thanh tịnh lưu xuất sinh ra chủng tử chính 
văn huân tập.
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Luận nói: Cái văn huân tập này là tự tính của thức A-lại-da hay 
chẳng phải tự tính của thức A-lại-da? Nếu là tự tính của thức A-lại-
da thì vì sao là chủng tử đối trị A-lại-da? Nếu không phải tự tính của 
A-lại-da thì làm sao thấy được chỗ sở y của chủng tử văn huân tập, 
cho đến chứng được Bồ-đề của chư Phật?

Cái văn huân tập này tùy chuyển ở một chỗ sở y, trú ngụ trong 
thức Dị thục và hòa hợp cùng chuyển như nước với sữa. Nhưng 
nó không phải là thức A-lại-da vì nó là chủng tử có tính đối trị với 
A-lại-da. 

Giải thích: Cái văn huân tập này là tự tính của thức A-lại-da hay 
chẳng phải tự tính của thức A-lại-da? Nếu vậy có lỗi gì? 

Nếu là tự tính của thức A-lại-da thì vì sao là chủng tử đối trị 
A-lại-da? Nếu không phải tự tính của A-lại-da thì chủng tử văn huân 
tập này phải có chỗ sở y riêng. Cho đến chứng được Bồ-đề của chư 
Phật, nghĩa là cho đến được vô thượng Bồ-đề của chư Phật chứng 
đắc. Cái văn huân tập này tức là cái chính văn huân tập từ pháp giới 
rất rhanh tịnh đẳng lưu. Nói “tùy chuyển ở một chỗ sở y”, nghĩa là 
tùy ở một nơi nào đó mà liên tục chuyển. Nói “trú ngụ trong thức 
Dị thục và hòa hợp cùng chuyển như nước với sữa”, nghĩa là cái 
văn huân tập này với thức Dị thục tuy không đồng tính nhưng trú 
ngụ trong thức như nước và sữa hòa hợp cùng chuyển. “Nhưng nó 
không phải là thức A-lại-da” là tuy hòa hợp cùng chuyển như một 
tính nhưng không phải là thức A-lại-da vì nó là chủng tử có tính đối 
trị với thức A-lại-da.

Luận nói: Trong đây do huân tập bậc thấp thành huân tập bậc 
trung, do huân tập bậc trung thành huân tập bậc cao vì do nghe, suy 
nghĩ và tu tập mà đa phần thành tựu do tu tập.

Giải thích: Trong đây nói hạ, trung, thượng phẩm là nói trí tuệ 
thành tựu do y vàp văn tư tu. Vì kia mỗi mỗi đều có 3 thứ cho nên 
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lại có nghĩa riêng. Tuệ do nghe mà được là bậc thấp, tuệ do tư duy 
mà được là bậc trung, tuệ do tu mà được là bậc cao. Dựa vào nghe, 
tư duy, tu tập, đa phần được tương ưng, nghĩa là dựa vào nghe v.v… 
nhiều lần mà dũng mãnh tu tập. Lại nữa trong đây bậc hạ là nhân 
được thành bậc trung, bậc trung là nhân được thành bậc thượng

Luận nói: Lại nữa phải biết chủng tử của chính văn huân tập bậc 
thấp, bậc trung, bậc cao đều là chủng tử của pháp thân, trái nghịch với 
thức A-lại-da, và không bao gồm trong thức A-lại-da. Bởi vì nó là tính 
đẳng lưu của pháp giới rất thanh tịnh xuất thế gian. Tuy là thế gian mà 
có tính của chủng tử tâm xuất thế. Lại nữa cái tâm xuất thế này tuy 
khi chưa sinh, đã có công năng đối trị các phiền não trói buộc, có công 
năng đối trị các nẻo hiểm ác, có khả năng đối trị làm hủ mục các ác 
nghiệp, lại có thể tùy thuận phụng sự tất cả chư Phật Bồ-tát. Phải biết 
tuy ở thế gian nhưng cũng là pháp thân đạt được của sơ nghiệp Bồ-tát, 
và đối với Thanh Văn Độc Giác chỉ mới là giải thoát thân. 

Lại nữa cái huân tập này không phải là thức A-lại-da, mà thuộc 
về pháp thân và giải thoát thân. Nếu như sự huân tập này cứ tuần tự 
tăng dần từ bậc thấp đến bậc trung, bậc cao thì cũng như vậy quả thức 
Dị thục tuần từ giảm dần tức chuyển cái sở y. Sở y của chủng tử đã 
chuyển hết rồi, tức quả thức Dị thục và tất cả chủng tử chuyển đến 
không còn chủng tử nữa, tức tất cả chủng tử vĩnh viễn đã hết.

Giải thích: Đã có công năng đối trị các phiền não trói buộc, 
nghĩa là có công năng đoạn trừ tăng thượng tham v.v… hiện khởi 
chuyển nhân. Đã có công năng đối trị các nẻo hiểm ác, nghĩa là nếu 
có khả năng đoạn các phiền não trói buộc tức có khả năng đối trị các 
nẽo hiểm ác. Đã có khả năng đối trị làm hủ mục tất cả các ác nghiệp, 
nghĩa là nếu tuy có thuận thụ nghiệp sau phải đọa nẻo ác mà có thể 
vì nó làm nhân hủ hoại. Nói một cách đại khái là cái văn huân tập có 
thể đối trị tất cả ác nghiệp quá khứ vị lai hiện tại. Lại có thể tùy thuận 
phụng sự tất cả chư Phật Bồ-tát, nghĩa là đời sau gặp được thiện hữu 
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phụng sự, tự thân được nhân. Tuy ở thế gian nhưng cũng thâu nhiếp 
trong pháp thân của sơ tu nghiệp Bồ-tát đạt được, nghĩa là các dị sinh 
Bồ-tát gọi là sơ tu nghiệp Bồ-tát. Vì cũng là chủng tử của pháp thân 
nên nói cũng thâu nhiếp trong pháp thân. Thanh Văn Độc Giác đạt 
được chỉ mới được thâu nhiếp trong giải thoát thân, nghĩa là Thanh 
Văn v.v… chính văn huân tập chỉ là nhân giải thoát, chỉ được giải 
thoát thân không được pháp thân.

Luận nói: Lại nữa, thế nào gọi là như sữa với nước?

Nghĩa là không phải thức A-lại-da nhưng đồng một chỗ cùng 
chuyển với thức A-lại-da. Tất cả chủng tử thức A-lại-da hết thì tất cả 
chủng tử không phải thức A-lại-da tăng. Ví như con ngỗng uống sữa 
trong nước. Lại như thế gian khi lìa dục thì những huân tập Phi đẳng 
dẫn địa giảm dần và các huân tập thuộc Đẳng dẫn địa tăng dần mà 
được chuyển y.

Giải thích: Không phải thức A-lại-da nhưng đồng một chỗ cùng 
chuyển với thức A-lại-da, mà thức A-lại-da hết nhưng không phải 
thức A-lại-da thì còn. Trở lại như trước nói nước và sữa hòa hợp, 
khi con ngỗng uống, sữa hết nhưng nước còn, như thí dụ đã hiển thị. 
Lại như thế gian khi lìa dục, trong một thức A-lại-da những huân 
tập phiền não Phi đẳng dẫn địa giảm dần và các huân tập thiện pháp 
thuộc Đẳng dẫn địa tăng dần mà được chuyển y. Nghĩa chuyển y ở 
đây phải hiểu như vậy.

Luận nói: Lại nữa nhập Diệt tận định, thức không rời thân như 
Phật đã nói. Ở đây thức Dị thục thành ra phải không rời thân, chứ 
không phải vì đối trị Diệt tận định này mà sinh.

Giải thích: Dẫn nhập Diệt định thức bất ly ngôn, là thành định 
có thức A-lại-da. Thế Tôn nói thức không rời thân là trừ thức Dị thục 
không rời thân, các thức khác không như vậy. Bởi Diệt định sinh đối 
trị chuyển thức.Cho nên thấy định này là cực kỳ vắng lặng.
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Luận nói: Cũng không phải xuất định thì thức này sinh trở lại. 
Do thức Dị thục đã gián đoạn, đã lìa kết sinh tương tục nên không 
sinh lại.

Giải thích: Nếu chấp cho rằng xuất định thì thức này sinh trở 
lại, do ý này nên thức không rời thân là không đúng lý. Bởi từ định 
xuất, thức không sinh trở lại, quả thức dị thục đã giàn đoạn, lìa kết 
sinh tưtơng tục thì thác sinh nơi khác, không sinh trở lại.

Luận nói: Nếu có người chấp cho rằng vì có ý thức nên nói Diệt 
tận định có tâm thì cái tâm này không thành định vì không thể thành, 
vì không có hành tướng sở duyên, vì sẽ có lỗi tương ưng với thiện 
căn, vì bất thiện và vô ký thì không hợp lý, vì sẽ có lỗi hiện hành của 
tưởng và thụ, vì có xúc, vì có công năng đối với Tam-ma-địa, vì sẽ có 
cái lỗi chỉ diệt tưởng mà thôi, vì sẽ có cái lỗi hiện hành của các thiện 
căn như tư, tín v.v…, vì đánh bật năng y khiến lìa sở y là không hợp 
lý, vì có thí dụ, vì như đây không có phi biến hành.

Giải thích: Nếu có người chấp cho rằng vì có ý thức nên nói 
Diệt tận định có tâm thì cái tâm này không thành, tức là nếu muốn 
lìa bỏ cái trước nói tự tướng thức A-lại-da, vì các chuyển thức diệt 
định có tâm, đó là điều không hợp lý. Bởi vì sao? Vì không thành 
định. Chưa từng thấy tâm lìa tâm pháp, như các tâm pháp tưởng thụ 
cũng vậy đều phải không diệt. Nhưng Diệt định đây cho thấy đều 
diệt, cho nên đến định cũng không thành. Nếu lập chỉ có thức A-lại-
da thì không có lỗi này. Người cầu tĩnh trụ là đối trị oán kia nên sinh 
các tâm tam pháp. Định này không vì đối trị tính không sáng suốt 
của thức A-lại-da. Lại nữa định này trong không có các tâm khác. 
Bởi vì sao? Hành tướng sở duyên đều không thể được. Các tâm 
tâm pháp liên tục không dứt, ắt không xa lìa hành tướng sở duyên. 
Trong Diệt định này nếu có tâm, cũng phỉ không lìa hành tướng sở 
duyên. Nhưng cả hai cái này đều không thể được. Cho nên định này 
chắc chắn không có các tâm khác. Nếu chỉ lập có thức A-lại-da thì 
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không phương hại, vì hiển thị sở y của chấp thụ. Lại nữa trong định 
này nếu có chuyển thức, thức này ắt có thiện v.v.. sai biệt, nghĩa là 
hoặc là thiện hoặc là bất thiện hoặc là vô ký. Nhưng trong đây thức 
lại chẳng phải là thiện, mà có thiện căn tương ưng là có lỗi cho nên 
đây là mâu thuẫn. Cũng chẳng phải thức này tự tính là thiện. Do 
đây không lìa thiện căn tương ưng nên thành thiện tính. Do lập định 
tâm là thiện tính , nên tương ưng với các thiện căn không dục không 
tham v.v…Đây không nên chấp nhận không khác với các thiện tâm 
khác nên khắp mọi nơi thành lỗi này. Lại nữa trong đây cũng không 
được có bất thiện, vô ký vì bất thiện và vô ký là không hợp lý. 
Trong khi lìa dục các căn bất thiện đều vĩnh đoạn. Không thành bất 
thiện, cũng chăng phải vô ký, nên định này là thiện. Lại không thể 
lập tâm này là thiện phải có lỗi hiện hành thụ tưởng. Nếu lìa thiện 
căn, thiện tâm không có. Cho nên phải đến thiện căn hiện hành. 
Trong đây như có thiện căn hiện hành thì tưởng thụ cũng vậy phải 
đến hiện hành nhân vô phân biệt. Nhưng không hợp lý, vì sở trị hiện 
hành thì không có năng trị. Ví như chính khi tham v.v… hiện hành 
thì bất tịnh quán chắc chắn không có. Lại nữa trong định này lìa 
thức A-lại-da thì các tâm khác không được có. Chắc chắn bị lỗi có 
xúc như trụ các định khác quyết không nghi ngờ. Nghĩa là như các 
định thiện căn tương ưng. Khi các thức khác chuyển quyết định có 
xúc. Vì định sinh khinh an là tướng, hoặc thuận lạc thụ, hoặc có tùy 
thuận phi khổ phi lạc thụ. Xúc này là duyên hoặc sinh lạc thụ, hoặc 
lại sinh phi khổ lạc thụ. Bởi vì sao? Vì ở các Tam-ma-địa khác có 
công năng này. Ở trong các định khác thấy hai xúc này sinh hai thụ 
thì ắt có công năng, đây cũng phải vậy vì không có chướng nhân. 
Xúc làm duyên thụ trong đây phải xảy đến nhưng không hợp lý. Bởi 
vì sao? Vì chỉ có lỗi diệt tưởng. Nếu chấp nhận xúc này làm duyên 
sinh thụ thì trong định này nên chỉ tưởng diệt, không nên chấp nhận 
tưởng thụ đều diệt vì Phật đã nói. Lại nữa trong định này nếu có các 
thức khác thì ắt cùng xúc câu hữu tương ưng. Đây là không hợp lý. 
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Bởi vì sao? Nếu có xúc phải có lỗi hiện hành các thiện căn như tư, 
tín v.v… Nếu có xúc của thức ấy tương ưng chuyển thì ắt có cùng 
với đây câu sinh tư v.v… vì Phật đã nói. Trong đây phải đến có tư 
hiện hành. Nếu trong định này có tư hiện hành tạo tác thiện tâm, ắt 
có tín v.v…các thiện căn hiện hành. Nhưng không nên chấp nhận 
nếu muốn tránh các lỗi đã nói ở trước và lỗi mâu thuẫn với A-cấp-
ma, vì do chỉ chán lìa các tâm pháp, chỉ nhổ bỏ tâm pháp. Ơ trong 
định này chỉ lập có tâm không có tâm pháp. Đây cũng không phải 
vậy. Bởi vì sao? Nhổ bỏ năng y kia khiến lìa sở y là không hợp lý. 
Sở y là tâm, năng y là tâm pháp. Sở y năng y tâm và tâm pháp từ vô 
thủy sinh tử đến nay không lìa nhau. Do sự tương dẫn này nên định 
phải cùng tương ưng với các thiện căn không tham v.v… Nếu nói 
định này và định phương tiện mâu thuẫn với các thiện căn không 
tham v.v…nên trong định thiện căn không chuyển chỉ chuyển thiện 
tâm, điều này chưa từng thấy ở đâu. Nếu trong lúc nhân, pháp kia 
tương ưng đẳng lưu quả, cũng có tương ưng nên không hợp lý. Lại 
không đúng. Có thí dụ. Thế Tôn nói các hành của thân diệt, các 
hành của ngữ diệt, các hành của ý diệt. Trong đây thân hành là hơi 
thở ra vào, ngữ hành là tầm và tứ, ý hành là tư tởng v.v…. Nếu tầm 
tứ diệt thì ngữ không khởi, ý cũng vậy nếu ý hành diệt cũng phải 
không khởi. Nếu ý ông bảo như thân hành diệt thì an trụ trong định. 
Thân tại bất diệt, ý cũng như vậy. Tuy ý hành diệt phải tai bất diệt. 
Đây cũng như vậy. Bởi vì sao? Như chẳng phải biến hành vì đây 
không có. Như Thế Tôn nói tách rời ra ngoài thân hành có nhân của 
thân trụ, như là ăn, mạng căn, thức v.v… Do đó tuy không có hơi 
thở ra vào mà thân an trụ. Ý thì không như vậy. Tách rời ý hành 
ra ngoài không có một nhân nào khác duy trì tâm khiến trụ. Do đó 
phải đến vô ý thức nên gọi vô tâm định. Trong đó có thức của quả 
Dị thục, cho nên Thế Tôn nói thức không lìa thân. Tức từ thức này, 
tất cả chủng tử sau khi xuất định, chuyển thức hoàn sinh, cho nên 
biết chắc có thức A-lại-da.
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Luận nói: Lại nữa do nói trong định này có ý thức nên chấp có 
tâm, thì tâm này là thiện, bất thiện hay vô ký đều không thành nên 
không hợp lý.

Giải thích: Đã bỏ việc lập Diệt định có tâm. Nay sơ lược hiển 
thị nghĩa của bài tụng thứ hai. Nếu muốn trừ bỏ thức A-lại-da mà 
dùng ý thức cho nên nói Diệt định có tâm. Tâm này là thiện, bất thiện 
hay vô ký đều không thành nên không hợp lý. Bởi vì sao? Vì do tính 
của Diệt định này là thiện. Vả lại phi bất thiện hay vô ký cũng vậy. 
Oai nghi, công xảo, biến hóa vô ký, định không được có. Nếu nói đây 
là Dị thục vô ký thì lý phải nói đến thức A-lại-da. Trừ đây ra không 
có cái vô ký thứ năm. Lại nữa trong định này nếu tâm là tthiện thì 
phải tương ưng với các thiện căn như không tham v.v… , nhiễm ô 
ý diệt chỉ còn thiện tâm. Bấy giờ thiện tâm sở y sở duyên đều có 3 
sự hòa hợp. Vì sao trong đây không sinh xúc? Đã có xúc thì các tâm 
pháp như thụ v.v… sao không được sinh? Như vậy Diệt định phải 
không thành Diệt định vì các tâm tâm pháp không diệt. Lại nữa nếu 
chấp định này là thiện do tâm sở dẫn phương tiện trước định năng 
dẫn thiện tâm lực sở dẫn, nên trong định chẳng tương ưng các thiện 
căn như không tham v.v… Lại nữa 3 hòa hợp nếu có kham năng, 
cũng có thể sinh thụ. Nếu 3 hòa hợp không có kham năng, chỉ sinh 
xúc, cho nên trong định tuy có thiện tâm chẳng phải tương ưng với 
các thiện căn như không tham v.v… cũng không có thụ v.v… Nghĩa 
này không phải vậy. Phương tiện thiện tâm đã tương ưng các thiện 
căn như không tham v.v… từ đó dẫn đến tâm của quả đẳng lưu, vì 
sao không phải? Lại nữa từ sở y nhổ bỏ năng y là không hợp lý nên 
tâm và tâm pháp từ vô thủy đến nay luôn luôn không rời nhau, nay 
nhổ bỏ năng y khiến lìa sở y ắt không thể được. Bởi vì sao? Vì có 
thí dụ. Nghĩa là ở thế gian từ sinh đến hoại, luôn luôn không tách rời 
nhau là không có lý. Nhổ bỏ năng y khiến lìa sở y, ví như đại chủng 
với sở tạo sắc là không có đạo lý nào khiến sở tạo lìa năng tạo. Tâm 
pháp cũng vậy không thể khiến nó lìa tâm sở y. Cho nên trong định 
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vô tâm này không có tâm pháp, chỉ có thiện tâm là không hợp đạo lý. 
Nếu lại nói nay nhổ bỏ năng y khiến lìa sở y tuy không hợp lý nhưng 
tưởng và thụ có thể chướng ngại định này, nên trong phương tiện 
chán ghét chúng nên chỉ có 2 là không hiện hành còn các pháp khác 
không như vậy cũng được hiện hành là không hợp đạo lý. Bởi vì sao? 
Nếu không phải biến hành thì đây không có. Không phải biến hành 
thì trong đây có thể diệt. Cả hai đều là biến hành nên không thể diệt. 
Biến hành nếu diệt tâm cũng diệt theo vì không có nhân nào khác. 
Cho nên trong đây nói có tâm, đó là thức Dị thục, chắc chắn không 
phải ý thức. 

Luận nói: Nếu lại chấp sắc với tâm phát sinh không gián đoạn 
là chủng tử của các pháp thì không thành, như trước đã nói. 

Lại nữa từ các cõi trời Vô sắc, Vô tưởng chết, từ Diệt tận 
định, Vô tưởng định xuất định thì sẽ không hợp lý. Lại nữa tâm sau 
cùng của A-la-hán không thành mà chỉ có thể chấp nhận là đẳng vô 
gián duyên.

Giải thích: Nếu lại chấp sắc với tâm phát sinh không gián đoạn 
là chủng tử của các pháp, nghĩa là nếu chấp có sắc của sát-na trước 
là chủng tử và sắc của sát-na sau nhân đó mà sinh thì thức trước và 
sau trông vào nhau cũng vậy. Chấp này trước đã phá rồi. Lại nữa khi 
chết ở cõi Vô sắc sinh lại cõi Sắc thì sắc đoạn diệt đã lâu rồi còn gì 
làm chủng tử? Khi chết ở cõi Vô tưởng, hoặc từ Diệt định xuất định, 
tâm đoạn diệt đã lâu, còn có tâm nào làm nhân? Nếu như vậy thì các 
A-la-hán rốt cuộc không có vô dư Niết-bàn. Vì sắc, tâm hai nhân 
vĩnh viễn không hết, cho nên sắc của sát-na trước trông vào sắc sau, 
thức sát-na trước trông vào thức sau, điều này chỉ được chấp nhận là 
có đẳng vô gián duyên chứ không thể nói là có nhân duyên.

Luận nói: Như vậy nếu lìa quả thức Dị thục tất cả chủng tử thì 
tạp nhiễm và thanh tịnh đều không thành. Vì vậy như trước đã nói về 
tướng, thức A-lại-da quyết định là thật hữu.
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Giải thích: Do trước đã nói nhiều đạo lý, cho nên chắc chắn là 
có sự thành tựu thức A-lại-da.

Luận nói: Ở đây có 3 bài tụng như sau:

Bồ-tát trong tịnh tâm,
Xa lìa nơi năm thức.
Vô dư tâm chuyển y,
Làm sao ông làm được?
Nếu đối trị chuyển y,
Nếu chẳng đoạn, không thành.
Nhân quả không sai biệt,
Vĩnh đoạn thành sai lầm.
Không chủng tử, không thể,
Nếu cho là chuyển y,
Không kia, hai cũng không,
Chuyển y thành phi lý.

Giải thích: Như trụ nơi chuyển thức mà chuyển y là không 
thành. Ba bài tụng nói rõ. “Bồ-tát trong tịnh tâm,” tức là xuất thế 
đối trị, tương ưng nghĩa của ý thức thiện. “Xa lìa khỏi năm thức.” 
nghĩa là đây xa lìa 5 thức như nhãn v.v…Nói “không các tâm” là 
không có ý thức tạp nhiễm hữu lậu thiện. Đã nêu tịnh tâm, nay lại 
nêu không các tâm khác là muốn ngăn trừ cái thức thiện hữu lậu. 
Nói làm sao làm tâm chuyển y, tức là nếu ông tin có thức A-lại-da 
có thể làm chủng tử tất cả tạp nhiễm thì nghĩa không chủng tử gọi 
là tâm chuyển y. Nếu không như vậy thì làm sao làm được? Nếu 
đối trị sinh, là chuyển y thì không hợp lý. Bởi vì sao? Nếu đối trị 
chuyển y là phi đoạn nên không thành tạp nhiễm. Vĩnh đoạn nên 
gọi chuyển y. Phi năng đối trị tức là vĩnh đoạn. Do đó chỉ là nhân 
vĩnh đoạn nên nếu quyết như vậy sẽ đưa đến lỗi quả và nhân không 
sai khác. Quả là vĩnh đoạn, gọi là Niết-bàn. Nhân là đối trị, gọi là 
Thánh đạo. Nếu năng đối trị tức là vĩnh đoạn thì sẽ đưa đến cái lỗi 
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quả và nhân một thể, là vừa sinh đối trị tức phải là Niết-bàn. Không 
chủng tử, hoặc không thể, nếu chấp nhận là chuyển y thì nếu ở 
chuyển thức làm thì không chủng tử. Hoặc ngay trong vô thể cho là 
chuyển y. Không có hai kia thì không, nên chuyển y là không hợp 
lý. Chuyển thức tạp nhiễm trong định vị này không thể có được, 
cho nên cũng không chủng tử có thể khiến làm không không hai có 
thể không mà gọi là chuyển y là không hợp lý. Nếu quyết định có 
thức A-lại-da, chuyển thức tạp nhiễm tuy không được có trong định 
này mà tất cả chủng tử kia đều trụ trong thức A-lại-da có thể làm 
vô chủng vô thể kia. Do ông chuyển y không hợp lý, cho nên phải 
tin có thức A-lại-da..

Luận nói: Lại nữa, sai biệt của thức A-lại-da là như thế nào?

Nói tổng quát có 3 thứ hoặc 4 thứ. Trong đây 3 thứ tức 3 thứ 
huân tập sai biệt: một là danh ngôn huân tập sai biệt, hai là ngã kiến 
huân tập sai biệt, ba là hữu chi huân tập sai biệt; 4 thứ là: một là dẫn 
phát sai biệt, hai là dị thục sai biệt, ba là duyên tướng sai biệt, bốn là 
tướng mạo sai biệt.

Giải thích: Như vậy là đã thành lập thức A-lại-da. Nay sẽ nói rõ 
các phẩm loại sai biệt này. Trong 3 thứ huân tập sai biệt, danh ngôn 
huân tập sai biệt nghĩa là nhãn danh ngôn huân tập. Trong thức Dị 
thục là nhãn sinh nhân. Dị thục sinh nhãn từ khi nó sinh dùng nó làm 
nhân trở lại gọi tên là nhãn. Như vậy nhĩ v.v… tất cả danh ngôn sai 
biệt cũng thế. Ngã kiến huân tập sai biệt, là do nhiễm ô ý, sức của 
Tát-ca-da kiến nên trong thức A-lại-da ngã chấp huân tập sinh. Do 
đây làm nhân gọi mình là ngã, khác ngã là người khác đều có sai biệt. 
Hữu chi huân tập sai biệt, là do sức của thiện, bất thiện, bất động 
hành nên có lưu chuyển khác nhau trong các nẻo thú. Ba cái này sau 
trong sở tri tướng sẽ nói rộng.

Luận nói: Trong đây dẫn phát sai biệt là sự huân tập mới khởi. 
Nếu cái này không, thì hành duyên thức, thủ duyên hữu sẽ không thành. 
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Giải thích: Dẫn phát sai biệt, nghĩa là có khả năng dẫn phát các 
phẩm loại khác nhau. Nói huân tập mới khởi là sự huân tập mới khởi 
lần đầu tiên. Nếu cái khả năng dẫn phát thức A-lại-da sai biệt mà 
không có, thì các hành sinh diệt huân tập thành thức, do thủ nhiếp 
thụ sinh hữu hiện tiền, các sở tác này sẽ không thành. Có khả năng 
sinh đời sau gọi là hữu. Đây nói thủ là gồm hoặc thiện hoặc bất thiện 
của quả tập.

Luận nói: Dị thục sai biệt là do hành và hữu làm duyên nên có 
thức Dị thục sai biệt trong các nẻo đường sinh tử. Nếu không có cái 
này thì không có chủng tử, sẽ không có các pháp phát sinh về sau. 

Giải thích: Dị thục sai biệt, nghĩa là hành và hữu làm duyên, nó 
dẫn đến dị thục trong các nẻo thú. Nếu không có cái dẫn thức A-lại-
da sai biệt thì không có nhân. Các pháp hậu hữu như nhãn v.v… các 
sắc căn không sinh dị thục. Phải biết đây tức là quả dị thục.

Luận nói: Duyên tướng sai biệt là cái tướng ngã chấp nơi ý. 
Nếu không có cái này thì trong ý ô nhiễm sẽ không có ngã chấp 
sở duyên. 

Giải thích: Duyên tướng sai biệt, nghĩa là thức A-lại-da này ở 
trong ý ô nhiễm có thể dựa vào ngã kiến ngã chấp mà duyên tướng. 
Nếu không có cái duyên tướng sai biệt của thức A-lại-da này thì 
trong ý nhiễm ô, tát-ca-da-kiến là nhân ngã chấp sẽ duyên csnhr 
không thành. Phải biết đây là quả đẳng lưu.

Luận nói: Tướng mạo sai biệt là thức này có tướng chung, có 
tướng không chung, có tướng chủng tử không thụ sinh và có tướng 
chủng tử thụ sinh. 

Giải thích: Tướng mạo sai biệt có nhiều phẩm loại, nghĩa là 
trong đó có tướng chung, có tướng không chung, có tướng chủng tử 
không thụ sinh, có tướng chủng tử thụ sinh v.v…Đó là sơ lược nêu 
lên, sau sẽ nói rộng.
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Luận nói: Tướng chung là chủng tử thế gian như cái đồ đựng. 
Tướng không chung là các chủng tử riêng biệt chứa đựng bên trong. 
Tướng chung tức chủng tử không thụ sinh. Tướng không chung tức 
chủng tử có thụ sinh. Khi có sự đối trị sinh khởi thì chỉ tướng không 
chung bị diệt, còn tướng chung thì được người khác duy trì nên chỉ 
thấy thanh tịnh. Như các sư Du-già, trong một vật có nhiều chỗ thấy 
và biết khác nhau được thành lập. Ở đây có hai bài tụng như sau:

Khó diệt khó biết hết,
Nên gọi là cộng kết.
Sư Du-già bất đồng,
Do tướng ngoài rộng lớn.
Người thanh tịnh chưa diệt,
Mà vẫn thấy thanh tịnh.
Và cõi Phật thanh tịnh,
Do Phật thấy thanh tịnh.

Lại có bài tụng khác nói về các thấy biết khác nhau nói trên:

Các sư Du-già nơi một vật,
Có nhiều kiến giải không đồng nhau.
Các thứ kiến giải đều thành tựu,
Nên biết sở thủ chỉ có thức.

Nếu không có cái này thì sự sinh khởi sai biệt của khí thế gian 
và hữu tình thế gian sẽ không thành.

Giải thích: Trong đây nếu nói thức A-lại-da là cái thể của nhân 
của thế gian như cái đồ dựng chung cùng của tất cả hữu tình, đó tức 
là chủng tử không thụ sinh. Nếu thức A-lại-da là cái thể của nhân của 
các chỗ không chung, đều riêng biệt như sắc v.v…, đó tức là chủng 
tử có thụ sinh. Nếu lìa thức A-lại-da tướng chung của các phẩm loại 
như thế, thì khí thế gian là nhân thụ dụng chung của tất cả hữu tình 
sẽ không thành. Như vậy nếu lìa cái thứ hai là cái không chung của 
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thức A-lại-da thì hữu tình thế gian cũng không thành, do đó phải sinh 
như cây đá v.v…

Luận nói: Lại có tướng thô nặng và tướng nhẹ nhàng. Tướng 
thô nặng là chủng tử của phiền não và tùy phiền não. Tướng nhẹ 
nhàng là chủng tử của thiện pháp hữu lậu. Nếu không có cái này thì 
sở cảm dị thục là không kham năng, còn cái kham năng sở y sai biệt 
thì không thành. 

Lại có hữu thụ tận tướng và vô thụ tận tướng. Hữu thụ tận 
tướng là chủng tử thiện bất thiện đã thành quả báo dị thục. Vô thụ tận 
tướng là chủng tử danh ngôn huân tập, các thứ chủng tử hý luận trôi 
nổi từ vô thủy đến nay. Nếu không có cái này thì 2 nghiệp thiện ác 
đã tạo với quả báo thụ hết là không thành. Lại nữa sự sinh khởi các 
danh ngôn mới huân tập sẽ không thành.

Lại có các tướng thí dụ. Nghĩa là thức A-lại-da có những thí dụ 
như ảo hóa, sóng nắng, chiêm bao, đau mắt. Nếu không có cái này 
thì những chủng tử biến kế không thật điên đảo duyên tương ưng 
không thành.

Lại nữa có tướng đầy đủ, có tướng không đầy đủ. Nghĩa là đầy 
đủ các trói buộc gọi là tướng đầy đủ. Lìa dục thế gian gọi là tướng 
tổn giảm. Hàng Thanh Văn hữu học và các Bồ-tát đã đánh bật vĩnh 
viễn một phần các tướng. A-la-hán, Độc Giác là hoàn toàn vĩnh viễn 
đánh bạt các tướng phiền não chướng, và chư Như Lai là hoàn toàn 
vĩnh viễn đánh bạt các tướng phiền não sở tri. Thích ứng đúng như 
vậy. Nếu không cái này thì sự tạp nhiễm và hoàn diệt tuần tự như trên 
sẽ không thành. 

Giải thích: Tướng thô nặng là tính không kham năng trong sở y. 
Tướng nhẹ nhàng là tính kham năng trong sở y. Nếu không có hữu thụ 
tận tướng thì thức A-lại-da thường thường đã làm 2 nghiệp thiện ác 
với quả thụ tận sẽ không thành. Vô thụ tận tướng là danh ngôn huân 
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tập chủng tử, như đã nói trong danh ngôn huân tập sai biệt. Nói từ vô 
thủy đến nay các chủng tử hý luận lưu chuyển, nghĩa là nói chung là 
nhân cho nên nếu không có thì thức A-lại-da không thể sinh khởi các 
danh ngion huân tập mới khởi lần đầu tiên. Bởi vì sao? Nếu không 
có huân tập cũ thì danh ngôn hiện nay cũng không có. Như ở thế gian 
cái gì xưa nay không có là vốn không nay có là không hợp lý. Tướng 
thí dụ là như do các nhân ảo hóa v.v…nên có các duyên tướng điên 
đảo như con voi v.v…Thức A-lại-da cũng như vậy. Do nói tướng thí 
dụ chủng tử biến kế không thật nên có duyên tướng điên đảo. Nếu 
không có đây, duyên tướng điên đảo cũng không thành.

Luận nói: Vì nhân duyên gì các pháp thiện bất thiện có thể cảm 
dị thục trong khi quả dị thục là vô phú vô ký?

Vì do quả dị thục là vô phú vô ký, không mâu thuẫn với thiện 
hoặc bất thiện, nên không trái chống với thiện hay bất thiện. Nếu tính 
của quả dị thục là thiện hay bất thiện thì tác dụng tạp nhiễm hay hoàn 
diệt sẽ không thành. Vì vậy nên thức Dị thục chỉ là vô phú vô ký.

Giải thích: Vô phú vô ký, là trong đây nói vô nhiễm là vô phú, 
tức vô nhiễm vô ký gọi là vô phú vô ký. Không phải như cõi Sắc sinh 
phiền não bất thiện gọi là vô ký. Nếu quả dị thục có tính thiện hay 
bất thiện thì tạp nhiễm và hoàn diệt sẽ không thành, bởi vì từ thiện 
sẽ sinh thiện, từ bất thiện sẽ sinh bất thiện, thì sự sinh tử lưu chuyển 
sẽ không có biên tế, vì lưu chuyển tạp nhiễm thông cả hữu lậu thiện.
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NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH
QUYỂN 4

3 - 1. Tướng sở tri 

Luận nói: Đã nói về sở tri y, còn sở tri tướng làm sao thấy?

Đại lược có 3 thứ: một là tướng y tha khởi, hai là tướng biến kế 
sở chấp, ba là tướng viên thành thật.

Giải thích: Dựa vào sở tri tướng mà nói như vậy. Lược là nói 
sơ lược đại khái.

Luận nói: Thế nào là tướng y tha khởi? 

Nghĩa là thức A-lại-da làm chủng tử, hư vọng phân biệt gồm 
thâu các thức. 

Thế là thế nào?

Nghĩa là các thức sai biệt như thân thức, thân giả thức, bỉ sở thụ 
thức, bỉ năng thụ thức, thế thức, số thức, xứ thức, ngôn thuyết thức, 
tự tha sai biệt thức, thiện thú ác thú tử sinh thức. Trong đây nếu thân 
thức, thân giả thức, thụ giả thức, bỉ sở thụ thức, bỉ năng thụ thức, thế 
thức, số thức, xứ thức, ngôn thuyết thức thì do chủng tử danh ngôn 
huân tập. Nếu là tự tha sai biệt thức, tức do chủng tử ngã kiến huân 
tập. Nếu là thức thiện thú ác thú sinh tử, tức do chủng tử hữu chi huân 
tập. Do các thức này bao gồm tạp nhiễm tất cả các cõi chúng sinh nên 
hiển hiện sự phân biệt của tướng y tha khởi. Như vậy các thức đều 
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thuộc hư vọng phân biệt, nên tính của duy thức là vô sở hữu, không 
nơi căn cứ cho nghĩa chân thật. Đó là tướng y tha khởi.

Giải thích: Hư vọng phân biệt gồm thâu các thức, nghĩa là các 
thức này lấy hư vọng phân biệt làm tự tính. Nghĩa là thân thức, thân 
giả thức, thụ giả thức. Thân là nhãn v.v… 5 giới. Thân giả là nhiễm 
ô ý. Năng thụ giả là ý giới. Bỉ sở thụ thức giả là sắc v.v… 6 ngoại 
giới. Bỉ năng thụ thức là 6 thức giới. Thế thức là tính sinh tử nối tiếp 
nhau không dứt. Số thức là tính so đo tính toán. Xứ thức là khí thế 
gian. Ngôn thuyết thức là thấy nghe hay biết 4 thứ ngôn thuyết. Như 
vậy các thức đều lấy trong sở tri y mà nói. Danh ngôn huân tập sai 
biệt là nhân. Tự tha sai biệt thức là y chỉ sai biệt. Đây là dùng cái đã 
nói trước. Ngã kiến huân tập sai biệt là nhân. Thiện thú ác thú tử sinh 
thức, nghĩa là các nẻo thú sinh tử có nhiều khác nhau. Đây do trước 
đã nói chủng tử hữu chi huân tập sai biệt. Do các thức này, tức do 
các thức nói trước. Nói bao gồm tạp nhiễm tất cả các cõi chúng sinh, 
nghĩa là đọa vào 5 néo đường tạp nhiễm trong 3 cõi. Vì đó là tự tính 
của chúng nên gọi là bao gồm.

Tướng y tha khởi, nghĩa là dựa vào cái khác mà khởi làm thể 
mọi hư vọng phân biệt đều được hiển hiện. Như vậy các thức đều 
bao gồm hư vọng phân biệt. Duy thức làm tính, nghĩa là tự tính các 
thức này đều hư vọng phân biệt nên nói là bao gồm. Đó là hiển hiện 
nghĩa vô sở hữu, phi chân thật. Sở y , nghĩa là nhân của hiển hiện 
vô sở hữu, phi chân thật. Vì phi chân thật nên nói là vô sở hữu. Như 
chỗ chấp ngã vì vô sở hữu nên nói là thủ nghĩa phi chân thật, nghĩa 
là cái ngã kia thật sự không có, chỉ hiển hiện tương tự như ngã. Nói 
sở y, là hiển hiện sở y. Đó là nghĩa của nhân. Đây là tướng của y 
tha khởi.

Luận nói: Thế nào là tướng biến kế sở chấp? 

Nghĩa là trong duy thức không có nghĩa chân thật, chỉ hiển hiện 
nghĩa tương tự mà thôi.
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Giải thích: Trong không có nghĩa, nghĩa là không thủ được cái 
vô ngã như thật. Chỉ có trong thức, nghĩa là không có nghĩa thật, chỉ 
có nghĩa tương tự ở trong thức, như chỉ có cái ngã tương tự hiển hiện 
trong thức. Hiển hiện nghĩa tương tự là thủ lấy cái tướng mạo hiển 
hiện tương tự. Như thật, là vô ngã. Cái hiển hiện là cái ngã tương tự.

Luận nói: Thế nào là tướng viên thành thật? 

Nghĩa là ở nơi tướng y tha khởi kia, do là tướng của nghĩa 
tương tự nên vĩnh viễn không có thật tính.

Giải thích: Nơi vô sở hữu chẳng phải nghĩa chân thật hiển hiện 
trong nhân, do hiện tướng nghĩa tương tự, thật không có, vĩnh viễn 
không có tính hữu, như tướng tương tự ngã, tuy vĩnh viễn là không 
mà có vô ngã.

Luận nói: Phải biết trong các thức này, thân thức, thân giả 
thức và thụ giả thức là 6 nội giới như nhãn v.v…Sở thụ thức kia, 
tức 6 ngoại giới như sắc v.v… Năng thụ thức kia tức là 6 thức giới 
như nhãn v.v…Ngoài ra các thức khác tức các sai biệt của các thức 
trên đây.

Lại nữa các thức đều chỉ có thức mà không có thật, vậy lấy ví 
dụ gì để thấy rõ?

Để thấy rõ, các thí dụ thường dùng như chiêm bao v.v…Nghĩa 
là như trong chiêm bao, không có gì là thật mà chỉ có thức. Tuy có 
các ảnh tượng giống thật hiện ra như sắc, thanh, hương, vị, xúc, nhà 
cửa, đất đai, rừng núi. Những thứ này đều không có thật. Do thí dụ 
này phải biết rõ lúc nào, nơi nào cũng chỉ có thức. Chữ v.v…nghĩa 
là ngoài thí dụ chiêm bao còn những thí dụ khác nữa như ảo thuật, 
cuồng say, con nai khát nước, hoa mắt. 

Khi ngủ đã thức dậy thì lúc ấy, nơi ấy đều là cảnh chiêm bao 
v.v… chỉ có thức. Như từ chiêm bao thức dậy mới biết trong chiêm 
bao đều chỉ có thức.
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Thế sao lúc đang thức không có sự hiểu biết như vậy?

Khi có chân trí giác ngộ thì hiểu biết như vậy. Như ở trong 
chiêm bao thì không có sự hiểu biết này. Từ chiêm bao thức dậy rồi 
mới có sự hiểu biết này. Cũng giống như vậy, khi chưa được chân trí 
giác ngộ thì không có sự hiểu biết này. Được chân trí giác ngộ mới 
thấy biết được như vậy.

Người chưa được chân trí giác ngộ, đối với đạo lý duy thức làm 
sao đối chiếu biết được?

Do giáo và lý có thể đối chiếu biết được. Giáo là như Kinh Thập 
Địa, Phật nói 3 cõi chỉ có tâm mà thôi. Phật cũng nói như vậy trong 
Kinh Giải Thâm Mật. Trong kinh ấy, Bồ-tát Từ Thị hỏi Thế Tôn:

Các ảnh tượng của hành tướng trong Tam-ma-địa là khác hay 
không khác với tâm?

Phật bảo Từ Thị: Phải nói là không khác. Bởi vì sao? Bởi các 
ảnh tượng kia chỉ là thức, nên ta nói do thức duyên, chỉ do thức 
hiện khởi.

-Thế Tôn ! Nếu ảnh tượng của các hành tướng trong Tam-
ma-địa không khác với tâm này thì sao tâm này trở lại chấp lấy cái 
tâm này?

-Từ Thị ! Không có một tí pháp nào có thể chấp lấy một tí pháp 
nào. Nhưng tâm ấy khi sinh khởi tức có hiện ra ảnh tượng như vậy. 
Như bản chất làm duyên trở lại thấy bản chất. Như nói nay ta thấy 
ảnh tượng, và bảo rằng lìa bản chất mà có ảnh tượng để thấy, thì ảnh 
tượng hiện ra kia với tâm này cũng vậy. Như vậy khi tâm sinh khởi 
thì thấy có ảnh tượng tương tự hiện ra.

Do giáo nghĩa này mà lý cũng được hiển lộ. Bởi vì sao? Vì 
trong định, tùy tâm quán thấy các hiện tượng như toàn một màu xanh 
bầm mà không một màu nào khác. Màu xanh bầm là chỉ thấy tự tâm. 
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Do đạo lý này Bồ-tát đối với tất cả cảnh hiện trong thức đều có thể 
đối chiếu mà biết là đều chỉ có thức, không có cảnh giới thật.

Lại nữa cái màu xanh bầm không phải do thức duy trì và hồi 
ức, cái thấy là duyên cảnh hiện tiền trước mắt. Và cái nghe và suy 
nghĩ thành ra 2 cái gìn giữ và nhớ lại cũng lấy quá khứ làm cảnh sở 
duyên, cho nên ảnh tượng hiện ra cũng là duy thức. Do từ tỷ lượng 
này, Bồ-tát tuy chưa được chân trí giác ngộ cũng có thể đối chiếu mà 
biết được lý duy thức.

Giải thích: Đây chỉ có thức do kinh giáo hiển thị. Như Kinh 
Thập Địa nói ba cõi duy chỉ có tâm. Trong Kinh Giải Thâm Mật 
có nói: “Ta nói thức sở duyên chỉ thức sở hiện”, có nghĩa là cái mà 
thức duyên chỉ là cái do thức hiện, không có cảnh nào khác. Lại nói 
thức là hiển thị điều ta nói định thức sở hành tức chỉ là thức sở hiện, 
không có một thể riêng biệt. Nhưng ngay khi tâm này sinh, nghĩa là 
khi do phẩm loại này sinh thấy tương tự có khác. Ảnh hiện, nghĩa là 
định sở hành, tương tự lìa thức riêng có cái sở thủ hiển hiện rõ ràng. 
Lại nữa trong cái xanh bầm v.v… không phải cái thức hồi ức nhớ lại 
mà thấy. Vì cảnh sở duyên trụ hiện tiền, nghĩa là cái xanh bầm v.v…
là ảnh tượng hiện hành của Tam-ma-địa, không phải thức nhớ lại. 
Do đó không phải là cái xưa kia được thụ nhận nhớ lại. Cái hiện trụ 
trước mặt thấy rõ ràng. Cái mà thức nhớ lại thì thấy mờ ám. Cái hiện 
trụ trước mặt thấy rõ ràng. Nếu lại bảo rằng như văn tư tuệ, do tập 
nhiều lần nên cảnh tuy đã tàn tạ qua rồi nhưng khi vừa tác ý thì sinh 
như xưa. Đây cũng cũng vậy, tức là cảnh của văn tư hai tuệ đã tàn tạ 
qua rồi, hiện không có thật thể. Trong cái vô thể đó, khi sinh lại chỉ là 
ảnh của thức hiện ra tương tự như nó sinh. Cho nên văn tư tuệ không 
duyên cảnh nó từng duyên đã tàn tạ. Cho nên càng rõ đây là chỉ có 
thức. Nghĩa sở thủ là vô lý.

Luận nói: Như vậy là đã nói các thức ví dụ như chiêm bao 
v.v…. Tức trong các ví dụ, nhãn thức v.v…các thức đều có thể thành 
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duy thức. Nhưng nhãn thức v.v… các thức đã là có sắc cảnh, mà cũng 
là chỉ có thức, thì làm sao thấy được?

Đây cũng giống như trước, nghĩa là phải suy từ giáo và lý. 

Giải thích: Nhãn thức v.v… các thức đều chẳng có sắc, có thể 
thành duy thức. Nhãn v.v…các thức đã là có sắc làm sao là duy thức? 
Đây cũng giống như trước, nghĩa là phải suy từ giáo và lý, tức nhãn 
v.v… các thức đây như trước đã dẫn, giáo và lý hiển thị cũng thành 
duy thức.

Luận nói: Nếu các thức này, bản thể cũng là thức thì tại sao hiển 
hiện tương tự tính chất của sắc và một loại trụ vững liên tục chuyển? 

Vì cùng với các pháp tạp nhiễm điên đảo làm chỗ dựa. Nếu 
không như vậy thì trong phi nghĩa đã không khởi nghĩa điên đảo. 
Nếu không có đây thì không có 2 chướng tạp nhiễm là phiền não và 
sở tri. Nếu không có đây thì cũng không có các pháp thanh tịnh. Vì 
vậy các thức phải chuyển biến như vậy. Ở đây có bài tụng như sau:

Loạn tướng và loạn thể,
Đều cho là sắc thức,
Cùng với phi sắc thức,
Nếu không, mọi sự không.

Giải thích: Một loại trụ vững liên tục chuyển, tức là do tương 
tự nên gọi là một loại. Trụ thời gian lâu nên gọi là trụ vững. Các thức 
có sắc tương tự nhiều thời gian liên tục chuyển. Nói điên đảo v.v… 
, tức chúng thủ các pháp tạp nhiễm cùng phiền não chướng và sở tri 
chướng làm tính của nhân. Làm chỗ dựa, tức là tính của nhân kia. 
Nếu các thức kia lìa các chuyển biến như vậy thì trong phi nghĩa sẽ 
không có khởi nghĩa điên đảo. Nếu không có đây, nghĩa là nếu các 
pháp tạp nhiễm phiền não chướng, nếu các pháp tạp nhiễm sở tri 
chướng không có. Trong bài tụng này hiển thị nghĩa ấy. Loạn tướng 
loạn thể là tuần tự cho là sắc thức và phi sắc thức. Loạn tướng tức 
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là loạn nhân. Sắc thức là thể. Loạn thể tức là các thức không có sắc. 
Nếu không có sắc thức loạn nhân thì không có quả phi sắc thức.

Luận nói: Vì sao thân thức, thân giả thức, thụ giả thức, sở thụ 
thức, năng thụ thức đều cùng tồn tại cùng hòa hợp chuyển biến trong 
tất cả thân? 

Vì vậy mới có thể thể hiện đầy đủ sự thụ dụng trong đời sống.

Vì sao thế thức v.v…các thức có chuyển biến sai biệt?

Vì từ vô thủy đến nay sinh tử lưu chuyển không đoạn dứt. Vì 
thế giới chúng sinh không số lượng. Vì thế giới như cái đồ đựng 
không số lượng. Vì ngôn ngữ nói về các việc làm không số lượng. Vì 
các sự giữ lấy, thụ dụng khác nhau không số lượng. Vì sự thụ dụng 
quả dị thục của nghiệp ái phi ái khác nhau không số lượng. Vì chịu 
các thứ sinh tử khác nhau không số lượng.

Giải thích: Vì khiến tự thân đầy đủ các thụ dụng. Thân thức, 
thân giả thức và thụ giả thức, 3 thức này đồng thời câu hữu, hòa hợp 
trong tất cả các thân. Đồng thời chuyển nên gọi là câu hữu. Vì là sở 
hiển nên là tính của nhân kia.

Luận nói: Lại nữa, làm thế nào thành lập các thức như vậy làm 
tính của duy thức?

Nói sơ lược có 3 tướng: một là do chỉ có thức mà không có thật, 
hai là do 2 tính mà có 2 thức tướng phần và kiến phần khác nhau, ba 
là do rất nhiều thứ hành tướng sinh khởi. Bởi vì sao? Vì tất cả thức 
không có thật nên thành duy thức. Bởi có tướng phần và kiến phần 
nên thành 2 thứ thức. Nếu các thức như nhãn thức v.v… lấy các thức 
như sắc thức v.v… làm tướng phần, thì lấy cái thức của nhãn thức 
làm kiến phần, cho đến cái thức của thân thức làm kiến phần. Nếu 
ý thức lấy tất cả các thức từ đầu tiên là nhãn thức đến cuối cùng là 
pháp thức làm tướng phần, thì lấy thức của ý thức làm kiến phần. Do 
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đó ý thức có phân biệt, tương tự như tất cả thức mà sinh khởi. Ở đây 
có bài tụng như sau:

Duy thức: hai, nhiều thứ,
Quán giả ý năng nhập.
Do ngộ nhập duy thức,
Chiết phục rồi thoát ly.

Giải thích: Trong đây văn trường hàng và tụng hiển thị do 3 thứ 
tướng thành lập duy thức. Trong trường hàng, do duy thức là chỉ có 
thức cho nên tất cả các thức đều chỉ có thức. Do nghĩa của sở thức là 
vô sở hữu. Do 2 tính , tức là do trong một thức an lập tướng và kiến. 
Tức là một thức này, một phần thành tướng, thứ hai thành kiến. Nhãn 
v.v…. các thức ngay nơi 2 tính an lập các thứ. Nghĩa là trên một thức, 
tùy thích ứng, một phần biến tựa các tướng sinh, phần thứ hai biến 
tựa các thứ năng thủ. Nếu về ý thức tức lấy tất cả nhãn làm đầu tiên, 
pháp làm sau cùng. Các thức là tướng, ý thức thức là kiến. Do ý thức 
này phân biệt khắp cả nên tựa như tất cả thức mà sinh khởi. Lại nữa 
ở trong 3, chỉ ý thức lấy tất cả cảnh giới làm sở thủ nên không quyết 
định. Ngoài ra các thức thì cảnh giới quyết định, lại nữa không phân 
biệt. Ý thức thì phân biệt cho nên chỉ ở đây an lập thứ ba các thứ 
tướng kiến. Vì vậy cho nên nơi ý thức này an lập đầy đủ duy thức. 
Trong Già-tha, nói năng nhập duy thức là ngộ nhập nghĩa sở thủ. Vì 
vĩnh viễn không có cho nên năng nhập hai, tức là ngộ nhập thức này. 
Vì có tướng kiến cho nên năng nhập các thứ, tức là ngộ nhập thức 
này, vì tựa như các thứ tướng mà sinh khởi. “Quán giả ý”, nghĩa là ý 
thú của các sư Du-già. Hỏi: Ngộ nhập vào cái gì?Đáp: Do ngộ nhập 
duy tâm kia cũng có thể đè bẹp lìa bỏ. Nếu có thể ngộ nhập chỉ có cái 
tâm kia đều không có nghĩa, tức là đối với kia cũng có thể đè bẹp lìa 
bỏ. Đã không có nghĩa sở thủ, làm gì có tâm năng thủ? Nói nhập vào 
2 tính và nhập váo các thứ đều là thành lập nhập vào nhân của duy 
thức. Các nghĩa khác tương tự.
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Luận nói: Lại ở đây có một số sư nói chỉ có một ý thức. Ý thức 
ấy tùy chuyển mà có các tên khác nhau. Như nghiệp của ý, gọi là thân 
nghiệp, ngữ nghiệp. 

Giải thích: Một loại Bồ-tát muốn khiến chỉ có một thể của ý 
thức, họ lần lượt an lập hiển thị. Như ý tư nghiệp gọi là thân ngữ 
nghiệp, nghĩa là như một ý nghĩ chuyển ở nơi thân thì gọi là thân 
nghiệp, được chuyển ở nơi ngôn ngữ thì gọi là ngữ nghiệp, nhưng 
nó là ý nghiệp. Ý thức cũng vậy, tuy là một nhưng khi y nơi nhãn 
chuyển thì gọi là nhãn thức, như vậy cho đến khi y nơi thân chuyển 
thì gọi thân thức, chứ không phải lìa ý thức có riêng các thức khác. 
Chỉ đặc biệt trừ có thức A-lại-da.

Luận nói: Lại nữa ở tất cả nơi sở y, khi chuyển biến thì sinh 
nhiều thứ ảnh tượng gồm có 2 loại: ảnh tượng thật và ảnh tượng phân 
biệt. Lại nữa ở tất cả mọi nơi sự chuyển biến tựa ý thức chạm xúc ảnh 
tượng. Trong thế giới có hình sắc thì ý thức này dựa vào thân, như 
các sắc căn nương tựa vào thân vậy. 

Giải thích: Có thể có người thắc mắc rằng nhãn v.v… các căn là 
không có phân biệt, cho nên ý thức dựa vào căn khi chuyển cũng phải 
không phân biệt. Như nhiễm ô ý là chỗ dựa của tạp nhiễn khiến tạp 
nhiễm chuyển, đây cũng vậy. Cho nên tiếp đế giải thích rằng lại nữa 
khi tất cả chỗ dựa chuyển, tựa như các tướng có 2 ảnh tượng chuyển. 
Đó là duy nghĩa ảnh tượng và phân biệt ảnh tượng. Trong này nói tất 
cả chỗ dựa, nghĩa là chỗ dựa của nhãn v.v… Tương tự các thứ tướng 
2 ảnh tượng chuyển, nghĩa là chỉ có ảnh tượng tương tự nghĩa và ảnh 
tượng phân biệt 2 câu giải thích. Do 2 câu này nói duy chỉ một thức 
một phần chie có nghĩa ảnh tượng hiển hiện, phần thứ hai phân biệt 
rướng nghĩa này sinh. Cho nên trước nói không có lỗi. Lại tất cả mọi 
nơi cũng tựa ảnh tượng sở xúc mà sinh. Nghĩa là ở nơi có sắc khi ở 
trong định không có 5 thức, trong sắc thân khởi nội lãnh thụ như các 
sắc căn y chỉ nơi thân, như nhãn v.v… các căn có sắc y chỉ nơi thân, 
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do các căn này y chỉ nơi thân nên nơi tự sở y có thể khởi tổn ích. Ý 
thức cũng vậy. Y chỉ thân cho nên biết rằng ở nơi thân có thể làm 
biến đổi. Lại có nghĩa khác, nghĩa là như thân căn y chỉ nơi thân, nếu 
có ngoại duyên hiện tiền xúc, thân căn liền tương tự tướng xúc khởi. 
Tức ngay khi khởi, nơi tự y thân có thể sinh tổn ích. Ý thức cũng vậy. 
Vì y chỉ thân nên khi tương tự ảnh tựng bị xúc kia sinh, đối với thân 
y chỉ có thể sinh tổn ích.

Luận nói: Ở đây có bài tụng như sau:

Đi xa, đi một mình,
Không thân ngủ ở hang.
Điều phục tâm khó trị,
Là chân thật phạm chí.

Giải thích: Các Bồ-tát kia để thành nghĩa này đã dẫn Già-tha 
trong A-cấp-ma làm chứng. “Nếu đi xa”, là vì năng duyên tất cả cảnh 
sở duyên. Nói “đi một mình” là vì không có thứ hai. Nói “không 
thân” là vì xa lìa thân. “Ngủ ở hang” là vì trú ngụ trong thân như cái 
hang. Nói “điều phục đây” là vì làm tự tại. “Tâm khó điều phục” là 
vì tính bạo ác.

Luận nói: Lại như kinh nói các cảnh giới mà 5 căn đi qua, ý 
thức đều có thể tiếp thụ. Ý thức là chỗ dựa của 5 căn.

Giải thích: Lại dẫn kinh giáo để chứng thành nghĩa này. Như 
vậy những cảnh giới mà 5 căn đi qua, ý thức đều có thể tiếp nhận, 
nghĩa là nơi các căn đi qua gọi là cảnh giới. Các cảnh giới như vậy ý 
thức đều có thể tiếp nhận, đều có thể phân biệt được các pháp. Mỗi 
mỗi đều có thể lãnh thụ, nên gọi là mỗi mỗi có thể tiếp nhận. Ý thức 
là chỗ dựa kia, nghĩa là nhân năng sinh của các căn, vì ý tán loạn nên 
chúng không sinh. 

Luận nói: Lại có chỗ nói trong 12 xứ, 6 thức thân đều gọi là 
ý xứ. 
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Giải thích: Lại có Thánh giáo có thể chứng minh nghĩa này. 
Nghĩa là 6 thức thân đều gọi là ý, không có tên thức nào khác. Vì 
Phật nói 6 thức thân đều là ý xứ, cho nên được biết chỉ có ý thức.

Luận nói: Nếu nơi nào lập thức A-lại-da làm thức thật thì nên 
biết rằng tất cả các thức khác là thức tướng phần của nó. Nếu ý thức 
và các thức nó y chỉ là thức kiến phần của nó. Do thức tướng phần 
kia là tướng sinh duyên của thức kiến phần nên khi tựa như thật hiển 
hiện thì nó có thể làm chỗ y chỉ cho thức kiến phần sinh khởi. Như 
vậy là đã xác lập các thức thành tính của duy thức.

Giải thích: Trong thức A-lại-da cũng được thiết lập 2 thức là 
thức tướng phần và thức kiến phần. Nghĩa là thức A-lại-da lấy ý thức 
và chỗ y chỉ kia làm thức kiến phần của nó. Nhãn v.v… các thức làm 
thức tướng phần của nó. Vì tất cả pháp đều là thức cho nên do thức 
tướng phần kia, nghĩa là nhãn v.v… các thức là tướng sinh duyên 
của thức kiến phần này là kiến sinh nhân. Do tính sở duyên gọi là 
kiến sinh nhân. Khi tựa như thật hiển hiện thì nó có thể làm chỗ y chỉ 
cho thức kiến phần sinh khởi, có thể ở nơi kiến phần kia nên gọi là 
thức kiến phần. Tức là khi thức kiến phần này hiển hiện tựa nghĩa, 
các thức tướng phần kia cùng với thức kiến phần của ý có thể trụ nơi 
nhân liên tục không gián đoạn, Vì vậy gọi là sinh y chỉ.

Luận nói: Mọi sự thật hiện tiền rõ ràng mà làm sao biết rằng nó 
không phải thật có?

Như Thế Tôn nói: Nếu Bồ-tát thành tựu 4 pháp có thể ngộ nhập 
tất cả duy thức, tất cả đều không có thật. Một là thành tựu cái trí biết 
thức tướng trái nhau. Như ngạ quỷ, bàng sinh và chư thiên đối với 
cùng một sự việc mà có sự thấy biết khác nhau. Hai là thành tựu cái 
trí biết không có cảnh sở duyên mà thức vẫn có thể có hiện hành. 
Như duyên quá khứ, vị lai, ảnh tượng trong chiêm bao. Ba là thành 
tựu cái trí biết phải lìa sự dụng công mà không điên đảo. Như trong 
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thật nghĩa có thể duyên nghĩa thức mà không điên đảo, vì trí chân 
thật không do dụng công. Bốn là thành tựu 3 thứ thắng trí biết tùy 
chuyển. Những gì là ba? Một là được tâm tự tại. Tất cả Bồ-tát được 
tĩnh lự tùy theo sức thắng giải mà các nghĩa hiển hiện. Hai là người 
được pháp tu quán Xa-ma-tha thì vừa tác ý các nghĩa liền hiển hiện. 
Ba là người đã được trí vô phân biệt thì trước khi trí vô phân biệt hiện 
tiền, các nghĩa đều không hiển hiện. Do 3 thứ thắng trí tùy chuyển 
diệu trí này, với 3 thứ nhân duyên nói trên mà thành tựu lý thật và 
không thật.

Giải thích: Cái trí biết thức tướng trái nhau, nghĩa là có thể hiểu 
biết trái nhau là thức duyên nghĩa tướng. Cái trí biết không có cảnh 
sở duyên mà thức vẫn có thể có hiện hành, nghĩa là hiện thấy có tuy 
không có sở duyên mà thức được sinh. Cái trí biết như quá khứ v.v… 
phải lìa sự dụng công mà không điên đảo, nghĩa là có thể hiểu rõ thật 
nghĩa như vậy, như chỗ hiển hiện tức là thật có, lìa khởi đối trị trí 
không điên đảo tự nhiên thành tựu. Ba thứ thắng trí tùy chuyển diệu 
trí, nghĩa là hiểu rõ 3 thứ thắng trí, cảnh tùy chuyển nghĩa. Được tâm 
tự tại, là được tâm điều thuận có chỗ kham năng. Được tĩnh lự, nghĩa 
là các Thanh Văn và Độc Giác v.v… đã được tĩnh lự. Tùy theo sức 
thắng giải mà các nghĩa hiển hiện, nghĩa là nếu nguyện lạc địa thành 
thì nước, hoặc lửa cũng như ý thành. Được pháp tu quán Xa-ma-tha, 
là được tu pháp quán Tam-ma-địa, đối với khế kinh siêng tu quán sát. 
Khi vừa tác ý các nghĩa liền hiển hiện, nghĩa là tùy nơi một nghĩa 
như như tác ý thì như vậy như vậy chẳng phải cảnh tướng của một 
phẩm loại hiển hiện. Khi trí vô phân biệt hiện tiền, tất cả các nghĩa 
đều không hiển hiện, nghĩa là nếu hiển hiện nghĩa, tức như vây thật 
có, phải không được có trí vô phân biệt. Trí vô phân biệt nếu là thật 
có thì chắc chắn phải chấp nhận các nghĩa đều không.

Luận nói: Nếu tự tính y tha khởi thật chỉ có thức, làm chỗ y chỉ 
cho những hiển hiện không thật thì sao gọi là y tha khởi? Vì nhân 
duyên gì gọi là y tha khởi?
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Từ chủng tử huân tập sinh ra, do duyên cái khác mà sinh khởi 
nên gọi là y tha khởi. Sau khi sinh ra một sát-na không có công năng 
mà tự nhiên tồn tại nên gọi là y tha khởi.

Giải thích: Thật chỉ có thức, làm chỗ y chỉ cho những hiển hiện 
không thật, nghĩa là thật không có nghĩa, chỉ có thức của nó cùng với 
nó hiển hiện nghĩa tương tự làm nhân, tức đây chỉ có thức gọi là y tha 
khởi. Sao gọi là y tha khởi, là hỏi tự nhiếp thụ. Vì nhân duyên gì gọi 
là y tha khởi, là hỏi của người kia nói. Từ tự nhân sinh ra, sinh ra rồi 
không có công năng tạm thời an trụ, gọi là y tha khởi. Phải tự nhiếp 
thụ cũng là người kia nói.

Luận nói: Nếu tự tính biến kế sở chấp dựa vào y tha khởi, hiển 
hiện tựa như thật mà không thật có thì sao thành biến kế sở chấp? Vì 
nhân duyên gì gọi là biến kế sở chấp?

Vì là hành tướng của ý thức, chấp trước khắp cả điên đảo sinh 
ra, nên gọi là biến kế sở chấp. Vì không có tự tướng, chỉ do chấp 
trước khắp cả mà được, nên gọi là biến kế sở chấp.

Giải thích: Dựa vào y tha khởi, nghĩa là dựa vào duy thức, thật 
không sở hữu, thật không tự thể. Hiển hiện tựa như thật, nghĩa là chỉ 
đước cái nghĩa tương tự hiển hiện. Vì sao, vì cớ gì v.v… là như trước 
nói. Vô lượng hành tướng là hành tướng tất cả cảnh giới. Ý thức biến 
kế tức là ý thức. Nói biến kế điên đảo sinh tướng, nghĩa là có thể 
sinh cảnh tướng sở duyên điên đảo hư vọng. Thật không có tự tướng, 
nghĩa là thật không có cái thể kia. Chỉ có biến kế sở chấp, nghĩa là 
chỉ do loạn thức chấp.

Luận nói: Nếu tự tính viên thành thật là vĩnh viễn không còn 
tướng biến kế sở chấp thì thế nào là thành viên thành thật? Do nhân 
duyên gì gọi là viên thành thật?

Do tính không biến đổi nên gọi là viên thành thật. Lại do tính 
nó là sở duyên của thanh tịnh, là tính vượt trội hơn tất cả thiện pháp. 
Do nghĩa vượt trội này mà gọi là viên thành thật.
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Giải thích: Là biến kế sở chấp vĩnh viễn không có tướng, nghĩa 
là tự tính của biến kế sở chấp lấy vô tính làm tính. Vì sao, vì cớ gì 
v.v… như đã nói trong y tha ở trước. Do tính không biến đổi, nghĩa 
là tính không hư dối. Như tính không hư dối, lại do tính thanh tịnh 
duyên nên là tinh tối thắng hơn tất cả thiện pháp. Do nghĩa tối thắng 
mà gọi là viên thành thật, nghĩa là vì do tính thanh tịnh sở duyên, vì 
tính tối thắng nên gọi là viên thành thật.

Luận nói: Lại nữa có năng biến kế, có sở biến kế mới thành tự 
tính của biến kế sở chấp. Vậy cái gì là năng biến kế, cái gì là sở biến 
kế, cái gì là tự tính của biến kế sở chấp?

Ý thức là năng biến kế, vì có phân biệt. Bởi vì sao? Vì ý thức 
này dùng danh ngôn tự huân tập làm chủng tử, và dùng danh ngôn 
huân tập của tất cả thức làm chủng tử, cho nên ý thức có vô số hành 
tướng phân biệt chuyển biến khắp tất cả sự phân biệt kế đạc nên gọi 
là biến kế. Còn tự tính y tha khởi gọi là sở biến kế. Lại nếu do cái 
tướng này khiến cho tự tính y tha khởi thành biến kế, thì gọi là tự tính 
biến kế sở chấp. Do tướng như vậy mà có nghĩa như vậy.

Lại nữa thế nào là biến kế có thể kế đạc khắp cả? Duyên cảnh 
giới nào? Thủ lấy tướng mạo gì? Do cái gì chấp trước? Lấy cái gì 
khởi lên ngôn ngữ? Lấy cái gì nói năng? Tăng ích cái gì?

Do duyên tên gọi làm cảnh. Trong tự tính y tha khởi, thủ lấy 
tướng mạo của y tha khởi. Do vọng kiến mà chấp trước. Lấy sự tìm 
cầu mà khởi lên ngôn ngữ. Do 4 thứ thấy, nghe, hay, biết mà khởi lên 
sự nói năng. Trong sự không thật, tăng thêm sự hiện hữu. Do đó biến 
kế có thể kế đạc khắp tất cả.

Giải thích: Lại nữa thế nào là biến kế có thể kế đạc khắp cả, 
nghĩa là ý thức gọi là năng biến kế, tính y tha khởi gọi là sở biến 
kế. Để hiển thị do phẩm loại này có thể kế đạc khắp cả nên lại nói 
duyên tên gọi là cảnh v.v…. Trong tự tính y tha khởi, thủ lấy tướng 
mạo, nghĩa là ngay trong y tha khởi này, do nhãn v.v… các tên thủ 
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lấy tướng mạo kia, do thủ lấy tướng kia nên có thể kế đạc khắp cả. 
Do vọng kiến mà chấp trước, là như chỗ thủ lấy tướng mà chấp trước 
như vậy. Do sự tìm cầu mà khởi lên ngôn ngữ, là như chấp trước là 
do lởi nói, nhân tìm cầu mà phát ngôn ngữ. Do 4 thứ thấy, nghe, hay, 
biết mà khởi lên sự nói năng, là như ngôn ngữ nói ra 4 thứ thấy nghe 
hay biết và các ngôn thuyết khác. Trong sự không thật, tăng thêm sự 
hiện hữu, là như trong các ngôn thuyết vô nghĩa mà chấp là có nghĩa.

Luận nói: Lại nữa 3 tự tính này khác nhau hay không khác nhau?

Phải nói là chẳng khác, chẳng phải không khác. Nghĩa là tự tính 
y tha khởi là do từ một cái khác mà thành ra có y tha khởi. Tức là tự 
tính này là do cái khác nên thành biến kế sở chấp. Tức là tự tính này 
là do cái khác nên thành viên thành thật. 

Vậy do cái khác gì mà tính y tha khởi này thành y tha khởi?

Là do các chủng tử y tha huân tập sinh khởi. 

Do cái khác gì mà tính y tha khởi này thành biến kế sở chấp?

Là do tướng sở duyên của biến kế, và cũng là sở biến kế của 
biến kế.

Do cái khác gì mà tính y tha khởi này thành viên thành thật?

Là như biến kế tất cả rồi mà không thật có như đã biến kế.

Giải thích: Là do tướng sở duyên của biến kế, nghĩa là ý thức 
kia gọi là biến kế. Đây là tính của cảnh sở thủ sở duyên có thể sinh 
biến kế. Cho nên cũng gọi là biến kế sở chấp. Và cũng là sở biến kế 
của biến kế, tức là ý thức kia gọi là biến kế, duyên tướng mạo kia làm 
cảnh sở thủ, làm sở biến kế. Do nghĩa này mà y tha khởi tính cũng 
gọi là biến kế sở chấp tự tính. Như đã biến kế, tức là như biến kế sở 
chấp của ý thức kia. Tất cả rồi không thật có, tức là vì biến kế sở chấp 
trên cái sở biến kế là hoàn toàn không. Do nghĩa này nên ngay nơi tự 
tính này thành viên thành thật.
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Luận nói: Ba tự tính này, mỗi tính có bao nhiêu thứ?

Y tha khởi đại khái có 2 thứ. Một là do chủng tử y tha huân tập 
sinh ra. Hai là không thành tính y tha là tạp nhiễm hay thanh tịnh. Do 
có 2 thứ y tha khác biệt nên gọi là y tha khởi.

Biến kế sở chấp cũng có 2 thứ. Một là tự tính biến kế chấp. Hai 
là sai biệt biến kế chấp. Do đó nên gọi là biến kế sở chấp.

Tính viên thành thật cũng có 2 thứ. Một là tự tính viên thành thật. 
Hai là thanh tịnh viên thành thật. Do đó nên gọi là tính viên thành thật.

Giải thích: Nói vì không thành tính tạp nhiễm hay thanh tịnh, 
do đó mới là tính y tha khởi. Nếu khi biến kế tức thành tạp nhiễm, 
khi không phân biệt tức thành thanh tịnh. Do có 2 phần nên không 
thành một tính. Cho nên gọi là tính y tha khởi. Tự tính biến kế chấp 
là như nhãn v.v… biến kế chấp là tự tính của nhãn v.v… Sai biệt biến 
kế chấp là như tự tính biến kế chấp kia của nhãn v.v… là thường, vô 
thường v.v… có vô lượng sai biệt. Tự tính viên thành thật, nghiã là 
hữu cấu chân như. Thanh tịnh viên thành thật là vô cấu chân như.

Luận nói: Lại nữa biến kế có 4 thứ: 1.tự tính biến kế, 2.sai biệt 
biến kế, 3.hữu giác biến kế, 4.vô giác biến kế. Hữu giác là giỏi về 
danh ngôn. Bất giác là không thông hiểu danh ngôn. Do đó biến kế 
lại có 5 thứ: Một là y danh biến kế nghĩa tự tính. Nghĩa là tên gọi như 
vậy thì có nghĩa như vậy. Hai là y nghĩa biến kế danh tự tính. Nghĩa 
là theo nghĩa như vậy thì có tên như vậy. Ba là y danh biến kế danh 
tự tính. Nghĩa là y theo tên mà biến kế tất cả các tên chưa rõ nghĩa. 
Bốn là y nghĩa biến kế nghĩa tự tính. Nghĩa là kế đạc tất cả các nghĩa 
mà chưa biết tên. Năm là y theo 2 biến kế và 2 tự tính. Nghĩa là kế 
đạc khắp cả tên như vậy, nghĩa như vậy và thể tính như vậy.

Giải thích: Giỏi về danh ngôn, nghĩa là thông hiểu các danh 
ngôn. Không thông hiểu danh ngôn như loài bò dê v.v… tuy có phân 
biệt nhưng không biết được văn tự.
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Luận nói: Lại nữa gồm thâu tất cả phân biệt thì đại lược có 10 
thứ. Một là phân biệt căn bản, tức là thức A-lại-da. Hai là phân biệt 
về duyên tướng, tức sắc thức v.v… Ba là phân biệt về hiển tướng, 
tức nhãn thức v.v…và thức sở y. Bốn là phân biệt về sự biến đổi của 
duyên tướng, tức như biến đổi thành già, biến đổi cảm thụ vui v.v…, 
biến đổi vì tham v.v…, biến đổi khó chịu vì thời tiết thay đổi, biến 
đổi các nẻo đường chúng sinh như Nại-lạc-ca v.v…và biến đổi các 
cõi như cõi Dục v.v… Năm là phân biệt về biến đổi của hiển tướng, 
tức biến đổi của các biến đổi nói trên. Sáu là phân biệt do từ người 
khác đưa đến, tức phân biệt khi nghe phi pháp và nghe chính pháp. 
Bảy là phân biệt không đúng lý, tức như phân biệt của ngoại đạo 
nghe các pháp không đúng chính pháp. Tám là phân biệt đúng lý, tức 
phân biệt các loại chính pháp khi nghe chính pháp. Chín là phân biệt 
chấp trước, tức phân biệt thuộc loại tác ý không đúng, như tương ưng 
62 kiến chấp lấy Tát-ca-da kiến làm gốc. Mười là phân biệt tán động, 
tức 10 thứ phân biệt của Bồ-tát. 

Giải thích: Gồm thâu tất cả phân biệt thì đại lược có 10 thứ, 
đó là tổng nêu, sau sẽ giải thích riêng. Phân biệt căn bản, tức là thức 
A-lại-da là căn bản các phân biệt. Tự thể cũng là phân biệt. Phân 
biệt về duyên tướng, tức sắc thức v.v… là tướng sở duyên, sở khởi 
phân biệt. Phân biệt về hiển tướng, tức nhãn thức v.v…và thức sở y 
hiển hiện tựa như tướng nó duyên cảnh khởi phân biệt. Có sở phân 
biệt hoặc năng phân biệt gọi là phân biệt về duyên tướng. Phân biệt 
về sự biến đổi của duyên tướng, nghĩa là ngay nơi duyên tướng có 
sự biến đổi, duyên nơi duyên tướng này có sự phân biệt biến đổi, 
nên gọi là phân biệt về sự biến đổi của duyên tướng. Nói tức như 
biến đổi thành già, là các đại chủng trong thân biến đổi thành suy 
hủ, gọi là phân biệt biến dổi thành già, cho nên nói là phân biệt về 
sự biến đổi của duyên tướng. Nói v.v… là cả đến các biến đổi như 
bệnh, chết. Các biển đổi như lạc thụ v.v… cũng vậy, nghĩa là do lạc 
thụ thân thể đổi khác. Chữ v.v… nghĩa là kể cả sân, si, khi bức hại 
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hay thời tiết thay đổi khác cũng vậy. Nghĩa là thân biến đổi vì khởi 
phân biệt đối với cảnh sở duyên. Bức hại nghĩa là giết chóc hay bắt 
bớ v.v…Thời tiết thay đổi, nghĩa là khi lạnh v.v… biến đổi. Biến đổi 
các nẻo đường chúng sinh như Nại-lạc-ca v.v…, nghĩa là kể cả các 
nẻo ngạ quỷ, bàng sinh. Và biến đổi các cõi như cõi Dục v.v… cũng 
vậy. Chữ v.v… là kể cả cõi Sắc cõi Vô sắc. Phân biệt về biến đổi của 
hiển tướng, nghĩa là nhãn thức v.v… hiển hiện tựa như cảnh tướng 
sở duyên kia có sự đổi khác. Duyên hiển tướng này phân biệt biến 
đổi. Đây cũng giống như trước đã nói về các biến đổi như già v.v… 
Phân biệt do từ người khác đưa đến, nghĩa là do giáo thuyết của 
người khác mà khởi phân biệt. Đây lại có 2 thứ: một là nghe các thứ 
phi chính pháp, hai là nghe chính pháp. Đây cũng có 2 thứ phân biệt, 
nghĩa là nghe loại chính pháp hoặc thiện hoặc bất thiện. Nghe loại 
phi chính pháp cũng như vậy. Phân biệt không đúng lý, nghĩa là các 
ngoại đạo và đệ tử của họ nghe loại phi chính pháp là nhân phân biệt. 
Phân biệt đúng lý, nghĩa là trong chính pháp các đệ tử Phật nghe loại 
chính pháp là nhân phân biệt. Phân biệt chấp trước, nghĩa là không 
như lý tác ý là nhân y chỉ ngã kiến, khởi 62 thứ phân biệt tương ưng 
các ác kiến thú, như kinh có nói rộng. Phân biệt tán động, nghĩa là 10 
thứ phân biệt của Bồ-tát, sau sẽ nói đến.

Luận nói: Đó là: 1.tán động không có tướng, 2.tán động có 
tướng, 3.tán động tăng ích, 4.tán động tổn giảm, 5.tán động một tính, 
6.tán động khác tính, 7.tán động tự tính, 8.tán động sai biệt, 9.tán 
động lấy nghĩa theo tên, 10.tán động lấy tên theo nghĩa. Để đối trị 10 
thứ tán động này, trong tất cả Bát-nhã Ba-la-mật-đa nói trí vô phân 
biệt. Như vậy phải biết sở trị năng trị đều gồm thâu đầy đủ nghĩa của 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa.

Giải thích: Trong đây nói tán động không có tướng, nghĩa là 
tán động này lấy cái không, làm tướng sở duyên. Để đối trị tán động 
này nên Kinh Bát-nhã Ba-la-mật-đa nói thật có Bồ-tát. Nói thật có, 
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tức hiển thị Bồ-tát thật có cái thể không. Không tức là thể, nên gọi 
là cái thể không. Tán động có tướng, nghĩa là tán động này lấy cái 
có, làm tướng sở duyên. Để đối trị tán động này nên kinh kia nói 
không thấy có Bồ-tát. Ý kinh này nói không thấy Bồ-tát vì biến kế 
sở chấp và y tha khởi là thể. Tán động tăng ích, nghĩa là để đối trị 
tán động này, kinh kia nói tự tính của sắc là không, do biến kế sở 
chấp, sắc tự tính là không. Tán động tổn giảm, là để đối trị tán động 
này, như kinh kia nói chẳng do không, cho nên gọi pháp tính, sắc 
tính chẳng không. Tán động một tính, là để đối trị tán động này, 
kinh kia nói sắc không phi sắc. Bởi vì sao? Nếu y tha khởi và viên 
thành thật là một tính thì y tha khởi này phải là cảnh thanh tịnh như 
viên thành thật. Tán động khác tính là, để đối trị tán động này tức 
như kinh kia nói sắc chẳng lìa không. Bởi vì sao? Bởi nếu hai cái 
khác nhau thì pháp và pháp tính cũng phải khác nhau. Nếu có tính 
khác nhau thì không đúng đạo lý như pháp vô thường với tính vô 
thường. Nếu lấy tính biến kế sở chấp thì sắc tức là không, không 
tức là sắc. Bởi vì sao? Vì sắc của biến kế sở chấp là vô sở hữu, tức 
tính nó là không. Cái tính không này tức nó là vô sở hữu, không 
phải như y tha khởi và viên thành thật, không thể nói là một. Tán 
động tự tính là, để đối trị tán động này như kinh kia nói: Xá-lợi tử 
! Cái này chỉ có tên, gọi đó là sắc. Bởi vì sao? Vì tự tính của sắc là 
vô sở hữu. Tán động sai biệt là, để đối trị tán động này như kinh kia 
nói: Tự tính không sinh không diệt không nhiễm không tịnh. Sinh 
tức có nhiễm, diệt tức có tịnh. Không sinh diệt nên không nhiễm 
ttịnh. Các câu ấy có nghĩa như vậy. Như tán động lấy nghĩa theo 
tên, nghĩa là lấy nghĩa tán động theo tên của nó. Để đối trị tán động 
này như kinh kia nói: Giả lập tên các khách trần riêng khác đối với 
các pháp mà khởi phan biệt. Nói riêng khác là có tên riêng khác. 
Tán động lấy tên theo nghĩa là, để đối trị tán động này như kinh kia 
nói: Giả lập tên các khách trần rồi tùy theo đó khởi ngôn thuyết, 
chứ không phải tự tính của nghía có tên như vậy. Để đối trị 10 thứ 
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tán động này, nên nói Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Do nói Bát-nhã Ba-la-
mật-đa này là nhân sinh trí vô phân biệt.

Luận nói: Nếu do dị môn của tự tính y tha khởi mà có 3 tự tính thì 
tại sao 3 tự tính thì tái sao 3 tự tính không thành ra không khác nhau? 

Vì nếu do dị môn mà thành y tha khởi thì không do đó mà thành 
biến kế sở chấp và viên thành thật. Nếu do dị môn mà y tha khởi 
thành biến kế sở chấp thì không do đó mà thành y tha khởi và viên 
thành thật. Nếu do dị môn mà y tha khởi thành viên thành thật thì 
không do đó mà thành y tha khởi và biến kế sở chấp.

Giải thích: Nghĩa này đã được giải thích như ở trước.
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NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH
QUYỂN 5

3 – 2. Tướng sở tri

Luận nói: Lại nữa làm sao biết được, như tự tính y tha khởi, tự 
tính biến kế sở chấp hiển hiện nhưng không xứng thể?

Vì trước khi có cái tên thì cái biết không có, nói xứng thể là 
mâu thuẫn. Do tên có nhiều, nhiều mâu thuẫn với thể. Cho nên do 
tên không quyết định mà mâu thuẫn với tạp thể. Ở đây có 2 bài tụng 
như sau:

Trước tên , không trí giác,
Tên nhiều không nhất định.
Thành xứng thể, nhiều thể,
Tạp thể mâu thuẫn nhau.
Pháp không mà như có,
Không nhiễm mà có tịnh.
Nên biết như ảo thuật,
Cũng tựa như hư không.

Giải thích: Nếu phần biến kế sở chấp của tự tính y tha khởi tuy 
có thể hiển hiện, nhưng không gọi là thể của nó. Để hiển thị nghĩa 
này nên nói do tên trước mà biết, không gọi đó là cái thể, vì mâu 
thuẫn nhau. Nếu y tha khởi và biến kế sở chấp là đồng một tướng thì 
không phải đợi tên mới biết được nghĩa. Như chấp có cái bình, nếu 
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tách rời tên cái bình thì trong nghĩa cái bình không có sự hiểu biết về 
cái bình. Còn nếu tên cái bình này và nghĩa cái bình kia là đồng một 
tướng thì phải chuyển thành sự hiểu biết về cái bình. Vì không phải 
một tướng nên không chuyển. Do đó tên và nghĩa mà nói như thể và 
tướng thì thành mâu thuẫn. Trong đây an lập tên tức là y tha khởi, 
nghĩa tức là biến kế sở chấp. Vì y tha khởi do tên, thế lực mà thành 
biến kế. Lại nữa trong một nghĩa có nhiều tên. Nếu tên và nghĩa đồng 
một tướng thì nghĩa cũng phải như tên phỉ có nhiều thứ. Nếu vậy 
nghĩa này phải thành nhiều thể. Một nghĩa nhiều thể là mâu thuẫn. Vì 
vậy hai tính nếu đồng một tướng thì thành lỗi mâu thuẫn thứ hai. Nếu 
tên không nhất định, như lấy một tiếng “cù” chuyển thành 9 nghĩa. 
Nếu chấp cho rằng tên và nghĩa đồng một tướng thì nhiều nghĩa mâu 
thuẫn nhau phải đồng một thể. Như vậy là thành lỗi mâu thuẫn thứ 
ba. Do chấp con bò v.v…không phải một tướng nghĩa đồng một tính, 
cho nên Già-tha thứ nhất làm rõ lại nghĩa này. Trong đây nói thành, 
là làm rõ y tha khởi và biển kế sở chấp không thành một nghĩa. Nói 
“Pháp không mà như có” một Già-tha này lấy các thí dụ như ảo hóa 
v.v… khai ngộ đệ tử. Đệ tử có 2 nghi vấn mâu thuẫn nhau: Vì sao 
pháp không mà hiển hiện có được? Vì sao không nhiễm mà có thanh 
tịnh? Trong đây 2 thí dụ giải thích nghi vấn này. Như ảo hóa v.v…là 
ví như ảnh tượng ảo hóa thật vô sở hữu mà có thể hiện ra được. Nghĩa 
ở đây cũng vậy. Tuy có thể hiện ra được nhưng chẳng phải thất có. 
Nói tựa như hư không là ví như hư không, tuy chẳng phải mây v.v… 
có thể làm nhiễm ô vì tính thanh tịnh, nhưng khi không có mây thì 
gọi là thanh tịnh. Các pháp cũng như vậy, tuy thật không nhiễm vì 
nó thanh tịnh, nhưng khi lìa hết các khách trần chướng cấu thì nói là 
thanh tịnh.

Luận nói: Lại nữa vì sao như chỗ hiển hiện là không thật có, mà 
tự tính y tha khởi không phải tất cả , tất cả đều không có. Nếu tự tính 
y tha khởi là không, thì tự tính viên thành thật cũng không. Nếu tự 
tính y tha khởi là không , thì tất cả đều không. Nếu tự tính y tha khởi 
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và viên thành thật là không, thì sẽ thành cái lỗi là không có nhiễm 
tịnh. Nhưng tạp nhiễm và thanh tịnh đã là hiện có, cho nên không nên 
nói tất cả đều không. Ở đây có bài tụng như sau:

Nếu không y tha khởi,
Viên thành thật cũng không.
Nhất thiết chủng nếu không,
Mãi mãi không nhiễm tịnh.

Giải thích: Nếu y tha khởi có thể coi là không, đã vậy thì sao 
không gọi tất cả đều vô sở hữu? Nếu đây không có thì tính viên thành 
thật cũng phải không có. Bởi vì sao? Vì có tạp nhiễm thanh tịnh. Nếu 
hai đều không thì tất cả chủng đều vô sở hữu. Nay sẽ nói rõ điều này. 
Chẳng phải đều không có. Có sự kích bác về lỗi tạp nhiễm thanh tịnh. 
Tạp nhiễm thanh tịnh đã có thể hiện ra, cho nên 2 tính đều không 
phải không có. Nếu chấp là không tức bác bỏ sự hiện có. Tạp nhiễm 
thanh tịnh nói là vô sở hữu.

Luận nói: Chư Phật Thế Tôn nói giáo nghĩa Phương Quảng 
trong Đại thừa. Giáo nghĩa ấy nói như sau:

Nên biết tự tính của biến kế sở chấp như thế nào?

Nên biết vì tự tướng sai biệt nên nói là không thật có.

Nên biết tự tính của y tha khởi như thế nào?

Nên biết nó như ảo thuật, như sóng nắng, như chiêm bao, như 
ảnh tượng, như bóng sáng, như tiếng vang trong hang, như trăng 
dưới nước, như biến hóa.

Nên biết tự tính của viên thành thật như thế nào?

Nên biết nói rõ 4 pháp thanh tịnh. Những gì là 4 pháp thanh 
tịnh? Một là tự tính thanh tịnh, tức thắng nghĩa của pháp giới chân 
như, chân không, và thật tế không có tướng. Hai là lìa cấu uế thanh 
tịnh, tức lìa tất cả các chướng nhơ bẩn. Ba là được thanh tịnh đạo, 
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tức các pháp Bồ-đề phần, Ba-la-mật-đa v.v…Bốn là sinh cảnh thanh 
tịnh, tức các giáo pháp Đại thừa vi diệu, duyên từ giáo pháp thanh 
tịnh này nên chẳng phải là tự tính biến kế sở chấp, là tính đẳng lưu 
của pháp giới rất thanh tịnh nên chẳng phải là tự tính y tha khởi. Như 
vậy 4 pháp này gồm thâu tất cả các pháp thanh tịnh. Ở đây có 2 bài 
tụng như sau:

Như huyễn, là nói sinh,
Nói không, là biến kế,
Nói 4 thứ thanh tịnh,
Là nói viên thành thật.
Tự tính và ly cấu,
Thanh tịnh đạo sở duyên,
Tất cả pháp thanh tịnh,
Đều gồm trong 4 tướng.

Giải thích: Tự tính thanh tịnh nghĩa là tự tính này xưa nay thanh 
tịnh, tức là tự tính chân như, thật có tướng chung bình đẳng của tất cả 
hữu tình. Do có tự tính thanh tịnh này nên nói tất cả pháp có Như lai 
tạng. Nói ly cấu thanh tịnh, tức chân như này xa lìa chướng cấu của 
phiền não sở tri, tức do đó chân như thanh tịnh hiển thành chư Phật. 
Nói được đạo thanh tịnh nghĩa là có thể được Thánh đạo chân như 
tức là thanh tịnh. Tức là niệm, trụ v.v… các pháp Bồ-đề phần cùng 
với tất cả Ba-la-mật-đa. Nói sinh cảnh thanh tịnh, tức là sinh cảnh 
giới sở duyên có thể chứng pháp Bồ-đề phần này. Sinh cảnh giới 
này tức là thanh tịnh nên gọi là sinh cảnh thanh tịnh. Tức 12 phần 
giáo trong khế kinh v.v… Bởi vì sao? Nếu Thánh giáo này là biến 
kế sở chấp thì phỉ thanh nhân tạp nhiễm. Nếu là y tha khởi thì phải 
thành hư vọng. Cái tính đẳng lưu từ pháp giới tột cùng thanh tịnh nên 
chẳng phải hư vọng. Đã lìa 2 tự tính nên thành viên thành thật. Lại 
nữa 4 thứ này trong Đại thừa tùy nói một thứ là nói tính viên thành 
thật. Trong đây 2 thứ đầu không có biến đổi khác, viên thành thật, 
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nên gọi là viên thành thật. Hai thứ sau không có điên đảo, viên thành 
thật, nên gọi là viên thành thật. Trong Già-tha sau có nói đủ nghĩa 
này. Ảo hóa v.v… nói trong sinh, nghĩa là y tha khởi trong đó gọi là 
sinh. Nếu ở nơi đó nói tất cả pháp ví như việc ảo hóa cho đến biến 
hóa, nên biết rằng đây là nói tính y tha khởi, nói không kế chấp. Nếu 
ở nơi đó nói không có sắc, cho đến nói không có tất cả các pháp, nên 
biết rằng đó là nói tính biến kế sở chấp.

Luận nói: Lại nữa vì lý do gì kinh nói tự tính y tha khởi ví như 
ảo hóa v.v…?

Vì để trừ mối nghi ngờ hư vọng đối với tự tính y tha khởi.

Những mối nghi ngờ ấy như thế nào?

Là những nghi ngờ hư vọng đối với tự tính y tha khởi, do đó 
nghi ngờ như sau:

Vì sao không thật có, mà thành cảnh giới của hiện hành được? 

Để trừ nghi ngờ đó nên nói ví dụ như ảo hóa.

Vì sao không thật có, mà có tâm tâm sở pháp chuyển biến?

Để trừ nghi ngờ đó nên nói ví dụ như sóng nắng.

Vì sao không thật có, mà có các thụ dụng sai biệt đáng ưa , 
không đáng ưa?

Để trừ nghi ngờ đó nên nói ví dụ như chiêm bao.

Vì sao không thật có, mà lại sinh các quả báo đáng ưa không 
đáng ưa của các nghiệp tịnh và bất tịnh khác nhau?

Để trừ nghi ngờ đó nên nói ví dụ như ảnh tượng.

Vì sao không thật có, mà có các thức chuyển biến?

Để trừ nghi ngờ đó nên nói ví dụ như bóng sáng.

Vì sao không thật có, mà có những phát ngôn vô nghĩa?
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Để trừ nghi ngờ đó nên nói ví dụ như tiếng vang trong hang.

Vì sao không thật có, mà thật có các cảnh Tam-ma-địa 
chuyển hiện?

Để trừ nghi ngờ đó nên nói ví dụ như trăng trong nước.

Vì sao không thật có, mà các Bồ-tát dùng tâm không điên đảo, 
thụ sinh để làm việc lợi lạc hữu tình?

Để trừ nghi ngờ đó nên nói ví dụ như biến hóa.

Giải thích: Vì nghĩa này nên nơi y tha khởi nói các thí dụ ảo hóa 
v.v… Nay sẽ hiển thị. Trong đây hư vọng nghi ngờ nghĩa là đối với 
tính hư vọng y tha khởi có các nghi ngờ. Để trừ nghi này nên nói các 
thí dụ ảo hóa v.v… hiển thị y tha khởi.

Nếu không thật có, làm sao thành cảnh? 

Để trừ nghi ngờ đó nên nói ví dụ như ảo hóa làm rõ y tha khởi. 
Ví như ảnh tượng ảo hóa tuy không thật có mà thành cảnh giới. 
Nghĩa cũng như vậy. Lại có nghi khác:

Nếu không thật có, tức không sở duyên, thì tâm tâm sở pháp 
làm sao chuyển biến?

Để trừ nghi ngờ đó nên nói ví dụ như sóng nắng hiển thị y tha 
khởi. Trong đó sóng nắng ví dụ tâm tâm pháp, nước ví dụ cho thật 
nghĩa. Ví như sóng nắng lay động, tuy không có thật mà thấy như có 
nước. Các tâm tâm pháp cũng như vậy, do dao động nên tuy không 
có thật mà sinh tưởng như có thật. Các ngu phu lại còn nghi:

Nếu không thật có, làm sao có các thụ dụng sai biệt đáng ưa , 
không đáng ưa?

Để trừ nghi ngờ đó nên nói ví dụ như chiêm bao hiển thị y tha khởi. 
Như trong chiêm bao, tuy không có thật mà thấy hiện ra bao nhiêu cảnh 
sai biệt đáng ưa không đáng ưa. Đây cũng như vậy. Lại có nghi rằng: 
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Các nghiệp tịnh và bất tịnh đã không thật có, làm sao sinh các 
quả báo đáng ưa không đáng ưa?

Để trừ nghi ngờ đó nên nói ví dụ như ảnh tượng hiển thị y tha 
khởi. Ví như ảnh tượng là không thật có, tức là từ nơi bản chất mà 
khởi cái thấy ảnh tượng, nhưng ảnh tượng không có thật. Đây cũng 
như vậy. Nên biết rằng tuy không có quả chân thật đáng ưa không 
đáng ưa, nhưng có hiện ra. Lại có nghi ngờ khác:

Nếu không thật có, làm sao có các thức chuyển biến?

Để trừ nghi ngờ đó nên nói ví dụ như bóng sáng hiển thị y tha 
khởi. Như người chơi đùa với bóng, thấy có nhiều hình bóng, nhưng 
các hính bóng là không thật có. Thức cũng như vậy. Tuy có nhiều 
thức biến hiện nhưng không thật có. Lại có nghi ngờ khác: 

Nếu không thật có, làm sao có vô lượng phẩm loại hý luận phát 
ngôn vô nghĩa?

Để trừ nghi ngờ đó nên nói ví dụ như tiếng vang trong hang 
hiển thị y tha khởi. Ví như tiếng vang, tuy không có thật nhưng có thể 
nghe. Ngôn thuyết hý luận cũng như vậy, tuy không có thật nhưng có 
thể nghe thấy. Lại có nghi ngờ khác:

Nếu không thật có, làm sao thế gian định tâm, thật có tâm pháp?

Để trừ nghi ngờ đó nên nói ví dụ như trăng trong nước hiển thị 
y tha khởi. Ví như trăng trong nước là không thật có, do nước trong 
lặng nên thấy có mặt trăng hiện. Định tâm cũng vậy. Cảnh sở duyên 
là không thật có mà có thể hiện ra được. Nước dụ cho định, vì tính 
của định là trong lặng. Lại có nghi ngờ khác: 

Nếu hữu tình là không thật có, sao các Bồ-tát chứng chân việc 
giác tuệ lợi lạc hữu tình làm trước tiên, nhiếp thụ tự thể trong các nẻo 
thú sinh tử?
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Để trừ nghi ngờ đó nên nói ví dụ như biến hóa hiển thị y tha 
khởi. Ví như biến hóa là không có thật, do sức của người biến hóa mà 
thành ra các việc, chứ các biến hóa đó không có thật. Phải biết trong 
đây cũng vậy. Tự thể sở thụ tuy không thật có mà có thể làm tất cả an 
lạc lợi ích hữu tình, sở thụ tự thể có thể biến hiện.

Lại có nghĩa khác về ý Thế Tôn nói 8 thí dụ. Nay sẽ nói rõ. 
Trong đây thí dụ về ảo hóa là để trừ 6 thứ nội xứ của nhãn v.v… 
Phải biết hiển thị nhãn v.v… 6 xứ ví như các ảnh tượng ảo hóa, tuy 
không thật có nhưng có thể hiển hiện. Nói thí dụ sóng nắng để trừ khí 
thế gian, do đại chủng kia, trong sóng nắng thật không có nước, do 
sức dao động nên thấy như nước. Nói thí dụ chiêm bao để trừ cảnh 
sở thụ dụng như sắc v.v… hiển thị như chiêm bao. Sắc v.v…không 
thật có nhưng có thể làm nhân khởi các thụ dụng sai biệt đáng ưa 
không đáng ưa. Nói thí dụ ảnh tượng để trừ nghiệp quả của thân, hiển 
thị thân nghiệp thiện bất thiện làm duyên mà có bao nhiêu sắc ảnh 
tượng sinh khởi. Nói thí dụ tiếng vang trong hang để trừ quả của ngữ 
nghiệp, hiển thị nhân của ngữ nghiệp cảm quả của ngữ nghiệp như 
tiếng vang trong hang. Ý nghiệp có 3 thứ: một là phi đẳng dẫn địa, 
hai là đẳng dẫn địa, ba là văn chủng loại. Nói thí dụ bóng sáng để trừ 
các quả của ý nghiệp thuộc phi đẳng dẫn địa, hiển thị các quả sở đắc 
của ý nghiệp này như bóng sáng. Nói thí dụ mặt trăng trong nước để 
trừ các quả của ý nghiệp thuộc đẳng dẫn địa., hiển thị các quả của ý 
nghiệp thuộc đẳng dẫn địa như như mặt trăng dưới nước. Nói thí dụ 
biến hóa để trừ ý nghiệp của văn chủng loại. Văn chủng loại tức là 
các huân tập của nghe và tư duy. Đây tức hiển thị các sai biệt về văn 
chủng loại của ý biến chuyển như biến hóa.

Luận nói: Thế Tôn dựa vào mật ý gì, trong Kinh Phạm Vấn nói: 
Như Lai không bị sinh tử, không được Niết-bàn?

Mật ý của Như Lai là nói trong tự tính của y tha khởi, biến kế 
sở chấp và viên thành thật, sinh tử và Niết-bàn không sai biệt. Bởi vì 
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sao? Vì chính nơi tự tính y tha khởi, do biến kế sở chấp phân thành 
sinh tử, do viên thành thật phân thành Niết-bàn. 

Giải thích: Như vậy 3 thứ tự tính pháp tướng được nói trong 
khế kinh đều tùy thuận. Nay sẽ nói rõ. Thế Tôn dựa vào mật ý gì, 
trong Kinh Phạm Vấn nói: Như Lai không bị sinh tử, không được 
Niết-bàn? Hỏi mật ý Thế Tôn nói trong tự tính y tha khởi và tự tính 
viên thành thật, sinh tử Niết-bàn không sai biệt, tức là đáp thì phải 
giải thích rộng. Tự tính y tha khởi chẳng phải định sinh tử vì do phần 
viên thành thật thành Niết-bàn, cũng chẳng phải định Niết-bàn vì 
phần biến kế sở chấp thành sinh tử. Vì vậy cho nên không thể nói 
nhất định một tính. Do tự tính này nếu được một phần thì phần khác 
không khác. Y theo ý thú này, trong kinh kia nói Như Lai không bị 
sinh tử không đắc Niết-bàn.

Luận nói: Trong Kinh Đại Thừa A-tì-đạt-ma, Bạc-già-phạm nói 
có 3 thứ pháp: một là phần tạp nhiễm, hai là phần thanh tịnh và ba là 
hai phần ấy.

Thế Tôn dựa vào mật ý gì đã nói như vậy?

Tức là trong tự tính của y tha khởi thì tự tính của biến kế sở 
chấp là phần tạp nhiễm, tự tính của viên thành thật là phần thanh 
tịnh. Tức y tha khởi là 2 phần ấy. Dựa vào mật ý ấy Thế Tôn đã nói 
như vậy. 

Lấy thí dụ gì để làm rõ nghĩa này?

Làm rõ nghĩa này bằng thí dụ đất có chứa vàng. Ví như trong 
thế gian có 3 thứ có thể được trong đất có vàng: một là cõi địa giới, 
hai là đất, ba là vàng. Trong cõi địa giới, đất không phải thật có mà có 
thể có được, vàng là thật có mà không thể có được, khi dùng lửa nung 
luyện, tướng đất không hiện mà tướng vàng hiện ra. Vì vậy cõi địa 
giới là 2 phần kia. Thức cũng như vậy, khi lửa trí vô phân biệt chưa 
nung luyện thì trong thức này hiển hiện những hư vọng của tự tính 
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biến kế sở chấp, còn cái chân thật của tự tính viên thành thật không 
hiện ra. Nếu thức này khi được lửa trí vô phân biệt nung luyện thì cái 
chân thật của tự tính viên thành trong thức này hiển hiện, còn những 
hư vọng của tự tính biến kế sở chấp không hiện ra. Vì vậy cái thức 
hư vọng phân biệt này, tự tính y tha khởi có 2 phần ấy, như vàng và 
đất ở trong cõi địa giới.

Giải thích: Trong Kinh Đại Thừa A-tì-đạt-ma, do mật ý này nói 
có 3 pháp: Một là phần tạp nhiễm, nghĩa là tự tính biến kế sở chấp là 
tạp nhiễm. Hai là phần thanh tịnh, nghĩa là tự tính viên thành thật là 
thanh tịnh. Ba là hai phần kia, nghĩa là tính y tha khởi thông cả hai 
phần kia. Để hiển thị nghĩa này nên dùng thí dụ vàng chứa trong đất. 
Trong đây nói chứa tức là chứa chủng tử kia. Nói địa giới là nói cái 
tính cứng chắc. Đất và vàng là sở tạo sắc. Trong thí dụ này có được 
3 pháp. Nghĩa là trong việc chứa này trước hết là hiển hiện có tướng 
đất, sau mới thấy tướng vàng. Để hiển thị tướng vàng sau mới có 
được, nên nói lửa nung luyện sau mới được nên vàng là thật có.

Luận nói: Thế Tôn có chỗ nói các pháp là thường, có chỗ nói 
các pháp là vô thường, có chỗ nói tất cả pháp là chẳng phải thường, 
chẳng phải vô thường. Dựa vào mật ý gì mà Thế Tôn nói như vậy?

Nghĩa là nơi tự tính y tha khởi, do tính viên thành thật phân ra 
thành thường, do tính biến kế sở chấp phân ra vô thường, và do 2 
phần ấy mà thành phi thường phi vô thường. Dựa vào mật ý này, Thế 
Tôn đã nói như vậy. Như thường vô thường và không hai thì như vậy 
khổ, vui và không hai, tịnh bất tịnh và không hai, không bất không 
và không hai, ngã vô ngã và không hai, tịch tĩnh không tịch tĩnh và 
không hai, có tự tính không tự tính và không hai, sinh không sinh và 
không hai, diệt bất diệt và không hai, bản lai tịch tĩnh chẳng phải bản 
lại tịch tĩnh và không hai, tự tính Niết-bàn chẳng phải tự tính Niết-
bàn và không hai, sinh tử Niết-bàn và không hai cũng vậy. Những sai 
biệt như vậy toàn là mật ngữ của chư Phật, phải do 3 tự tính mà quyết 
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định mới hợp lý, như trên nói thường vô thường v.v…Ở đây có một 
số bài tụng như sau:

Các pháp không thật có,
Nhưng có nhiều biểu hiện.
Phi pháp phi phi pháp,
Nên nói nghĩa không hai.
Y một phần khai hiển,
Thì hữu hoặc phi hữu.
Y hai phần mà nói,
Phi hữu, phi phi hữu.
Như hiển hiện phi hữu,
Cho nên nói là không.
Do hiển hiện như vậy,
Cho nên nói là có.
Tự nhiên tự thể không,
Tự tính không kiên trụ.
Như chấp thủ không có,
Cho là không tự tính.
Do không tự tính nên
Là y chỉ sau đây.
Vốn lặng không sinh diệt,
Tự tính Bát-niết-bàn.

Giải thích: Trong nghĩa của Già-tha nói pháp không thật có 
nhưng biểu hiện của nó không phải một thứ, theo lần lượt giải thích 
nhân duyên phi pháp và phi phi pháp. Do thật không có nên phi 
pháp. Do biểu hiện không phải một thứ nên phi phi pháp. Bởi phi 
pháp phi phi pháp nên nói không hai nghĩa. Y một phần nghĩa là y 
một bên. Khai hiển là nói rõ. Hoặc hữu hoặc phi hữu là hoặc là hữu 
tính hoặc là vô tính. Y hai phần nói phi hữu phi phi hữu là lấy đủ 
hai phần của tính y tha khởi nói là phi hữu và phi phi hữu. Như hiển 
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hiện phi hữu là như hiện sở đắc không như là có. Cho nên nói là 
không, là do nghĩa đó nên nói là không. Do hiển hiện như vậy, là do 
hiển hiện tướng mạo tương tự. Cho nên nói là có, là do nghĩa đó nên 
nói là có. Nói tất cả pháp không tự tính ý, nay sẽ hiển thị. Tự nhiên 
không, là do tất cả pháp không lìa các duyên tự nhiên hữu tính, gọi 
là một thứ không tự tính ý. Tự thể không, là do pháp diệt rồi không 
sinh trở lại, nên không tự tính. Đây lại là một thứ không tự tính ý. 
Tự tính không kiên trụ, là do pháp vừa mới sinh, sau một sát-na 
không có sức có thể trụ, nên không tự tính. Như vậy lý các pháp 
không tự tính đồng với Thanh Văn. Như chấp thủ không có, nên 
cho là không tự tính, cái không tự tính này không đồng với Thanh 
Văn. Bởi như ngu phu chấp thủ tự tính biến kế sở chấp không có 
như vậy. Do ý này nên y vào lý Đại thừa nói tất cả pháp đều không 
tự tính. Do không tự tính nên thành, là do tất cả pháp không tự tính 
cho nên không sinh diệt v.v… đều được thành tựu. Sở dĩ vì sao? Vì 
do không tự tính nên không có sinh, do không sinh nên không có 
diệt, vì không sinh diệt nên bản lai tịch tĩnh, bản lai tịch tĩnh nên tự 
tính Niết-bàn. Nói về sau chỗ y chỉ, tức là về sau nhân đó mà được 
nghĩa có.

Luận nói: Lại có 4 thứ ý thú và 4 thứ bí mật, tất cả lời Phật nói 
phải quyết định tùy trường hợp.

Bốn ý thú là: Một là ý thú bình đẳng. Nghĩa là như nói ta xưa 
kia khi ấy từng ở nơi ấy là bậc chính đẳng giác tên là Thắng Quán. 
Hai là ý thú khác thời. Nghĩa là như nói: Ai niệm danh hiệu đức Đa 
Bảo Như Lai tức đã được quyết định vô thượng chính đẳng Bồ-đề. 
Lại như nói: Do chỉ cần phát nguyện, liền được vãng sinh thế giới 
Cực Lạc. Ba là ý thú khác nghĩa. Nghĩa là như nói: Nếu đã được gặp 
và phụng sự chư Phật nhiều như số cát sông Hằng thì mới có thể hiểu 
nghĩa pháp Đại thừa. Bốn là ý thú tùy ý lạc của chúng sinh. Nghĩa là 
vì một chúng sinh mà trước khen ngợi sự bố thí sau lại chê. Đối với 
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bố thí như vậy thì đối với việc trì giới và một phần tu pháp cũng như 
vậy. Đó gọi là 4 thứ ý thú.

Bốn bí mật là: Một là bí mật về sự khiến dẫn nhập. Nghĩa là 
trong Thanh Văn thừa hoặc trong Đại thừa, dựa vào lý thế tục đế nói 
có tự tính sai biệt của chúng sinh và các pháp. Hai là bí mật về tướng. 
Nghĩa là ở nơi đó nói tướng của các pháp làm rõ 3 tự tính. Ba là bí 
mật đối trị. Nghĩa là ở nơi đó nói 8 vạn 4 ngàn hành tướng đối trị. 
Bốn là bí mật chuyển biến. Nghĩa là ở nơi đó dùng lời, dùng chữ có 
nghĩa đặc biệt để hiển thị ý nghĩa đặc biệt. Như có bài tụng như sau:

Biết không vững là vững,
Khéo trụ nơi điên đảo.
Phiến não quấy cùng cực,
Được Bồ-đề cao tột.

Giải thích: Ý thú bí mật có sai biệt, nghĩa là Phật Thế Tôn trước 
duyên việc ấy, sau vì người khác mà nói, gọi là ý thú. Do quyết định 
này khiến vào trong Thánh giáo, gọi là bí mật. Ý thú bình đẳng, nghĩa 
là như có người dùng pháp tương tự nói như thế này: Người ấy tức là 
ta. Thế Tôn cũng vậy, đặt pháp thân bình đẳng tại trong tâm nói: Ta 
xưa từng là người ấy v.v…Chẳng phải người ấy xưa là Phật Tì-bát-
thi tức là Thích-ca Mâu-ni ngày nay. Y theo nghĩa bình đẳng khởi ý 
thú mà nói như vậy. Ý thú lúc khác, nghĩa là ý thú này khiến biếng 
nhác là do các nhân kia, đối với các pháp siêng năng tu tập thì các 
thiện căn đều được tăng trưởng. Ý thú trong đây là hiển thị cái nhân 
xưng tụng danh hiệu Đa Bảo Như Lai là nhân thăng tiến chứ không 
phải chỉ có một việc xưng tụng danh hiệu thôi liền quyết định được 
vô thượng Bồ-đề. Như có thuyết nói do một đồng tiền mà được ngàn 
đồng tiền. Lẽ nào ở một lúc nào đó trong một ngày nào đó có ý là 
do một đồng tiền là nhân được ngàn đồng tiền nên nói như vậy, đây 
cũng như vậy. Do chỉ phát nguyện liền được vãng sinh thế giới Cực 
Lạc, phải biết đây cũng như vậy. Trong nghĩa khác của ý thú, đối với 
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Đại thừa mới có thể giải nghĩa, nghĩa là đối với nghĩa lý của 3 thứ tự 
tính, tự chứng cái tướng của nó. Nếu chỉ hiểu rõ nghĩa tùy theo danh 
ngôn cho là Phật ý thì ngu phu cũng có thể hiểu được. Cho nên biết 
rằng trong đây nói giải nghĩa, tức là ý tại chứng mà hiểu. Phải do quá 
khứ gặp và phụng sự nhiều Phật mới hiểu nghĩa pháp Đại thừa. Nói ý 
thú tùy ý lạc của Bổ-đặc-già-la, nghĩa là vì một chúng sinh mà trước 
khen ngợi sự bố thí sau lại chê. Ý trong này là trước vì kẻ keo kiệt 
nên khen ngợi sự bố thí. Sau khi đã vui thích thực hành bố thí rồi thì 
lại chê là muốn khiến tu thắng hạnh. Nếu không có ý này mà đối với 
một việc bố thí trước khen sau chê tức thành mâu thuẫn. Do có ý này 
nên khen chê đều đúng lý. Đối với bố thí như vậy thì đối với 

Thi-la v.v… cũng như vậy. Nói một phần tu, nghĩa là tu theo thế 
gian. Khiến nhập bí mật, nghĩa là nếu ở nơi đó y theo lý thế tục đế 
nói có Bổ-đặc-già-la và tất cả pháp tự tính sai biệt, thì vì khiến hữu 
tình vào trong Thánh giáo của Phật, nên nói là khiến nhập bí mật. 
Bí mật về tướng, nghĩa là nói tướng của các pháp làm rõ 3 tự tính. 
Bí mật đối trị, nghĩa là ở nơi đó nói các hành tướng đối trị hữu tình, 
vì để an lập hữu tình mà thực hành đối trị phiền não. Bí mật chuyển 
biến, nghĩa là ở nơi đó dùng lời, dùng chữ để hiển thị các ý nghĩa. 
Như trong Già-tha có câu: “Biết không vững là vững,” . Không vững 
nghĩa là do định không kiên cường, khó điều phục nên gọi là không 
vững. Tức như trong đây khởi tâm tôn trọng cái biết, gọi cái biết là 
vững. “Khéo trụ nơi điên đảo.” nghĩa là khéo an trụ trong điên đảo. 
Đối với vô thường v.v… gọi là thường v.v… là điên đảo. Đối với vô 
thường v.v… gọi là vô thường v.v… là năng điên đảo, là nghĩa khéo 
an trụ trong đó. “Phiền não quấy cùng cực,” nghĩa là siêng năng theo 
đuổi việc nhọc nhằn là phiền não. Vì chúng sinh nên thời gian lâu vất 
vả siêng năng theo đuổi các việc nhọc nhằn. Như có câu nói: “Ở lâu 
trong sinh tử nhọc nhằn, chỉ do nơi tâm Đại bi.” v.v… “Được Bồ-đề 
cao tột”, nghĩa câu này dễ hiểu.
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Luận nói: Nếu có người muốn giải thích pháp Đại thừa thì đại 
khái nên giải thích theo 3 tướng: Một là theo thuyết duyên khởi. Hai là 
nói về tướng của các pháp do từ duyên sinh. Ba là nói theo ngữ nghĩa. 

Giải thích: Do 3 tướng này, tùy theo sự thích ứng mà giải thích 
tất cả pháp Đại thừa.

Luận nói: Trong đây, nói duyên khởi là như nói:

Các pháp huân tập sinh,
Cái này từ cái kia.
Dị thục và chuyển thức,
Cùng nhau làm duyên sinh.

Giải thích: Nói “Các pháp do huân tập sinh”, nghĩa là do phân 
biệt bên ngoài huân tập vào trong thức A-lại-da. Huân tập này là nhân 
sinh tất cả pháp, tức là tự tính của chuyển thức. Nói “Cái này từ cái 
kia” nghĩa là sự huân tập phân biệt này lấy các pháp làm nhân. Đây tức 
là hiển thị thức A-lại-da cùng các chuyển thức kia làm nhân cho nhau.

Luận nói: Lại nữa pháp tướng của chuyển thức kia có tướng có 
kiến thức làm tự tính. Chuyển thức kia lấy chỗ sở y làm tướng, lấy 
biến kế sở chấp làm tướng, lấy pháp tính làm tướng. Do đó hiển thị 
tướng của 3 tự tính, như nói:

Từ có tướng có kiến,
Nên biết 3 tướng kia.

Lại nữa nên giải thích 3 tướng kia như thế nào?

Nghĩa là trong tướng y tha khởi, tướng biến kế sở chấp thì 
không, tướng viên thành thật thì có. Do 2 thứ không có với có này mà 
không được và được, chưa thấy và thấy, với chân như là đồng thời. 
Nghĩa là nơi y tha khởi, trong tự tính không có biến kế sở chấp mà có 
viên thành thật nên khi chuyển theo nhiễm tịnh thì nếu được kia thì 
không được đây, nếu được đây thì không được kia. Như nói:
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Y tha: không biến kế,
Mà thành thật thì có.
Cho nên được, không được,
Trong đó hai bình đẳng.

Giải thích: Pháp tướng của chuyển thức kia có tướng có kiến 
thức làm tự tính. Nghĩa là thức kia có tướng có kiến làm tự thể. Lại 
tướng kia có 3 thứ y chỉ làm tướng. Nghĩa là tướng y tha khởi. Do đây 
nói 3 thứ tự tính hiển thị tướng kia. Tức trong Già-tha hiển thị nghĩa 
này. “Từ có tướng có kiến, nên biết 3 tướng kia.”, nghĩa là như giải 
thích nói rõ. Do 2 thứ không có với có này mà không được và được, 
chưa thấy và thấy chân như là đồng thời. Nghĩa là biến kế sở chấp và 
viên thành thật gọi là 2 thứ. Hai thứ này thứ nhất là phi hữu, thứ nhì 
là hữu. Chưa thấy chân như, tức là được biến kế sở chấp, không được 
viên thành thật. Đã thấy chân như tức sát-na ấy được viên thành thật, 
không được biến kế sở chấp. Tức trong Già-tha hiển thị nghĩa này. 
Nói y tha sở chấp vô đẳng bình đẳng nghĩa là một sát-na. Nói trong 
đó, nghĩa là trong y tha khởi. Nói hai, nghĩa là chưa thấy chân như và 
đã thấy chân như. Nói cho nên, tức là do nghĩa nhân này. Nghĩa là ở 
trong y tha khởi, do biến kế sở chấp không, và do viên thành thật có. 
Lại nữa các ngu phu do chấp điên đảo nên thấy chuyển như vậy. Nếu 
chư Thánh giả do chính kiến thì thấy chuyển như vậy.

Luận nói: Nói về ngữ nghĩa, tức là trước nói câu đầu, sau dùng 
những câu khác phân biệt làm rõ. Hoặc do ở đức, hoặc do ở nghĩa.

Giải thích: Do nói ngữ nghĩa như làm giải thích. Nay sẽ hiển thị 
hoặc nói về đức hoặc nói về nghĩa.

Luận nói: Do đức, tức là nói công đức của Phật là tuệ giác 
cực kỳ thanh tịnh, hiện hành bất nhị, hướng đến pháp vô tướng, trụ 
vào địa vị Phật, đạt tới tính bình đẳng của tất cả chư Phật, đến chỗ 
không còn chướng ngại, giáo pháp thi hành không trở ngại, không 
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thể lay chuyển, chỗ an lập không thể nghĩ bàn, dạo khắp 3 đời pháp 
tính bình đẳng, thân lưu bố khắp tất cả thế giới, trí thông suốt tất cả 
pháp, thành tựu đại giác trong tất cả hạnh, trí không nghi hoặc đối với 
các pháp, không thể phân biệt các hiện thân, trí tuệ mà tất cả Bồ-tát 
mong cầu, được trụ bờ kia tối thắng của chư Phật không hai, được 
giải thoát của Như Lai không xen tạp, diệu trí cứu cánh chứng địa vị 
không trung tâm không ngoại biên, Phật địa bình đẳng pháp giới cao 
tột, tính như hư không cùng tột đời vị lai. Phải biết câu tuệ giác cực 
kỳ thanh tịnh này được các câu khác tiếp theo phân biệt làm rõ. Nói 
như vậy mới gọi là khéo nói pháp.

Tuệ giác cực kỳ thanh tịnh là tuệ giác cực kỳ thanh tịnh của 
Phật Thế Tôn. Phải biết đó là gồm thâu 21 công đức của Phật. Tức là 
công đức hoàn toàn không chướng ngại đối với các pháp sở tri. Công 
đức nhập vào chân như có không không hai tối thắng thanh tịnh. 
Công đức trụ nơi Phật sự vô công dụng không ngừng nghỉ. Công đức 
trụ trong pháp thân, ý lạc tác nghiệp không sai biệt. Công đức đối trị, 
tu tất cả chướng. Công đức hàng phục tất cả ngoại đạo. Công đức an 
lập chính pháp. Công đức thụ ký. Công đức thị hiện thụ dụng thân 
và biến hóa thân trong tất cả thế giới. Công đức dứt trừ nghi. Công 
đức khiến nhập vào các hạnh. Công đức sinh diệu trí đối với các 
pháp đương lai. Công đức thị hiện đúng như sự thắng giải. Công đức 
gia hành làm sở y cho sự điều phục vô số chúng sinh. Công đức trọn 
vẹn đầy đủ pháp thân bình đẳng Ba-la-mật-đa. Công đức tùy theo sự 
thắng giải thị hiện cõi Phật sai biệt. Công đức về phương xứ không 
phân chia giới hạn của 3 thứ Phật thân. Công đức thường hiện an lạc 
lợi ích cho tất cả hữu tình đến tận cùng biên giới của sinh tử. Công 
đức vô tận.

Giải thích: Trong đây nói hiện hành không hai, nghĩa là hai hiện 
hành trong đây đều không có, nên nói là bất nhị hiện hành. Tức là 
đối với sở tri hoàn toàn không chướng chuyển công đức, không phải 
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như trí Thanh Văn Độc Giác cũng có chướng cũng không chướng. 
Hướng đến pháp vô tướng, nghĩa là chân như thanh tịnh gọi là pháp 
vô tướng. Nói hướng là hướng vào, tức là không có 2 tướng đối với 
có không, có thể nhập vào công đức thanh tịnh tối thắng của chân 
như. Nghĩa là chân như này chẳng phải là hữu tướng, ví lấy các pháp 
vô tính làm tướng. Cũng chẳng phải vô tướng, vì có tự tướng. Ở nơi 
vô tướng này có thể nhập vào thanh tịnh tối thắng của chân như. Có 
thể nhập vào tối thắng, có thể nhập vào thanh tịnh, cho nên trụ ở Phật 
trụ, nghĩa là trụ ở nơi Phật trụ là nơi không có chỗ trụ. Tức là trụ nơi 
công đức vô công dụng không ngừng nghỉ Phật sự. Nghĩa là trụ trong 
đây thường làm mọi Phật sự không ngừng nghỉ cho đến khi được tính 
bình đẳng tất cả Phật. Tức là công đức trụ trong pháp thân, dựa vào 
ý lạc tác nghiệp không sai biệt. Đến chỗ không chướng ngại, tức là 
công đức đối trị, tu tất cả chướng. Nghĩa là tất cả mọi thời thường tu 
giác tuệ đối trị tất cả chướng. Không thể chuyển pháp, tức là công 
đức hàng phục tất cả ngoại đạo. Chỗ ra làm không trở ngại tức là 
công đức sinh tại thế gian không bị pháp thế gian trở ngại. Nghĩa là 
tuy sinh ở thế gian, làm các việc thế gian làm mà không bị lợi nhuận 
v.v… 8 pháp thế gian nhiễm ô. Việc an lập không thể nghĩ bàn, tức là 
công đức an lập chính pháp. Do giáo pháp trong các khế kinh là vô 
lượng không thể nghĩ bàn, không như những gì hạng ngu phu hiểu 
được. Do đó nên nói là sự giác ngộ thanh tịnh nhất. Câu giác ngộ 
thanh tịnh nhất này trong mỗi câu đều tương ưng khắp. Dạo trong 3 
đời pháp tính bình đẳng, tức là công đức thụ ký. Thân ấy lưu bố tất 
cả thế giới, tức là công đức thị hiện thụ dụng thân và biến hóa thân 
trong tất cả thế giới. Trong tất cả pháp, trí không nghi trệ, tức công 
đức dứt trừ nghi. Trong tất cả hạnh, thành tựu đại giác, tức công đức 
khiến nhập vào các hạnh. Trong các pháp, trí không nghi hoặc, tức 
công đức sinh diệu trí đối với các pháp đương lai. Nghĩa là đương lai 
pháp ấy sinh diệu trí Như Lai. Tất cả chỗ hiện thân không thể phân 
biệt, tức công đức thị hiện đúng như sự thắng giải. Trí sở cầu của tất 
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cả Bồ-tát, tức công đức gia hành làm sở y cho sự điều phục vô số 
chúng sinh. Nghĩa là sở y của vô lượng Bồ-tát có thể điều phục các 
việc của hữu tình. Đây chẳng phải chư Phật đã được tự tha bình đẳng 
mà lại cầu trí này. Chỉ có chư Phật đã làm những việc điều phục thù 
thắng như vậy. Được Phật trụ thắng bỉ ngạn không hai, tức công đức 
trọn vẹn đầy đủ pháp thân bình đẳng Ba-la-mật-đa. Nghĩa là pháp 
thân không hai, gọi là pháp thân bình đẳng. tức là ở nơi pháp thân 
không hai như vậy được thiện thanh tịnh Ba-la-mật-đa. Không xen 
tạp với diệu trí cứu cánh giải thoát của Như Lai, nghĩa là thắng giải 
rốt ráo, không có xen tạp trong trí Như Lai. Thắng giải này gọi là 
giải thoát, tức công đức tùy theo sự thắng giải thị hiện cõi Phật sai 
biệt. Chứng Phật địa bình đẳng không có chính giữa không có ngoại 
biên, tức công đức về phương xứ không phân chia giới hạn của 3 thứ 
Phật thân. Nghĩa là pháp thân Phật không phân chia giới hạn. Biến 
hóa thụ dụng ở phương nào xứ nào, cũng không thể nó là thế giới 
đó. Rất mực ở nơi pháp giới, nghĩa là pháp giới rất mực thanh tịnh. 
Pháp giới rất mực thanh tịnh này tức công đức thường hiện an lạc lợi 
ích cho tất cả hữu tình đến tận cùng biên giới của sinh tử. Tính cùng 
tột hư không, tức công đức vô tận. Nghĩa là trí Phật vô tận như hư 
không, cho nên tận cùng biên giới vị lai, tức công đức rốt ráo v.v… 
Nói v.v… là trí Phật rốt ráo cùng tột vị lai không gián đoạn. Cho nên 
gọi là giác ngộ thanh tịnh cùng tột.

Luận nói: Lại nữa do nghĩa xứ, như nói: Nếu các Bồ-tát thành 
tựu 32 pháp mới gọi là Bồ-tát. Tức là đối với tất cả hữu tình khởi ý 
lạc tăng thượng làm lợi ích yên vui cho tất cả chúng sinh như: Khiến 
nhập trí nhất thiết trí. Tự biết mình nay không cần cái giả trí. Xô dẹp 
tâm ngã mạn. Ý lạc vững vàng. Không phải giả thương xót. Bình 
đẳng không thân sơ. Hằng làm người bạn tốt cho đến cuối cùng được 
Niết-bàn. Nói cân nhắc đúng mức. Tươi cười trước khi nói. Đại bi vô 
hạn. Việc phải chịu, không khiếp nhược thoái lui. Không có ý chán 
nản mỏi mệt. Nghe nghĩa lý không chán. Cảm thấy sâu sắc tội mình 
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đã làm. Người khác tạo tội thì dạy bảo mà không giận. Hằng tu trị 
tâm Bồ-đề trong tất cả mọi oai nghi. Làm việc bố thí không mong 
cầu quả báo. Thụ trì giới luật không hướng về các nẻo sinh tử. Thực 
hành nhẫn nhục đối với chúng sinh không giận không ngại. Siêng 
năng tinh tiến vì muốn gồm thâu tất cả thiện pháp. Tu tĩnh lự xả bỏ 
cõi Vô sắc. Phương tiện tương ưng tu tập Bát-nhã. Lấy 4 nhiếp pháp 
gồm thâu các phương tiện. Đối với người giữ giới phá giới đều là 
bạn lành không đem tâm phân biệt. Đem tâm ân cần quý trọng mà 
nghe chính pháp. Với tâm trân trọng, ở nơi tịch tĩnh. Không thích 
các việc tạp nhạp ở đời. Không bao giờ ưa chuộng các thừa giáo 
thấp kém. Thấy công đức sâu xa trong Đại thừa. Xa lìa bạn ác. Gần 
gũi bạn lành. Hằng tu tập 4 phạm trụ. Thường vận dụng tự tại 5 thần 
thông. Hướng đến nương tựa trí tuệ. Không bỏ các chúng sinh dù ở 
trong chính hạnh hay không ở trong chính hạnh. Nói lời quyết định. 
Trọng chân lý sự thật. Thường lấy tâm Đại Bồ-đề làm đầu. Như vậy 
phải biết các câu này đều là các chi tiết của câu đầu tiên. Tức là câu ý 
lạc tăng thượng làm lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình, câu này có 16 
nghiệp khác nhau. Đó là: 1.nghiệp tuần tự gia hành, 2.nghiệp không 
điên đảo, 3.nghiệp gia hành tự nhiên, không đợi người mời thỉnh, 
4.nghiệp không động, không hư hoại, 5. nghiệp không cầu không 
nhiễm, nên biết nghiệp này có 3 câu khác nhau, tức là vì không bị 
nhiễm ràng buộc nên đối với có ơn không có ơn không ưa không 
ghét, vì đời đời thường tùy chuyển, 6.tương xứng nghiệp thân nghiệp 
miệng, nên biết câu này có 2 câu khác nhau, 7.nghiệp bình đẳng 
đối với vui và khổ, 8.nghiệp không thấp kém, 9.nghiệp không thoái 
chuyển, 10.nghiệp thâu giữ phương tiện, 11.nghiệp chán ghét bị đối 
trị, nên biết đây có 2 câu khác nhau, 12.nghiệp tác ý không gián 
đoạn, 13.nghiệp tu hành thắng tiến, nên biết đây có 7 câu khác nhau, 
tức chính gia hành của 6 Ba-la-mật-đa và chính gia hành của 4 nhiếp 
sự, 14.nghiệp gia hành trọn vẹn đầy đủ, nên biết đây có 6 câu khác 
nhau, tức gần gũi thiện sĩ, nghe chính pháp, ở nơi thanh vắng, xa lìa 
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các suy nghĩ xấu ác, công đức tác ý, nên biết câu này lại có 2 câu 
khác nhau, tức công đức trợ bạn, nên biết đây lại có 2 câu khác nhau, 
15.nghiệp đầy đủ trọn vẹn, nên biết đây có 3 câu khác nhau, tức là 
thanh tịnh vô lượng, được uy lực lớn, công đức chứng đắc, 16.nghiệp 
an lập cho người, nên biết đây có 4 câu khác nhau, tức công đức điều 
khiển chúng, dạy dỗ răn dạy quyết định không nghi ngờ, hợp nhất 
tài và pháp, không tâm tạp nhiễm. Phải biết các câu ấy đều là chi tiết 
của câu đầu tiên. 

Giải thích: Do trong nghĩa xứ, đối với tất cả hữu tình khởi ý lạc 
tăng thượng làm lợi ích yên vui cho tất cả chúng sinh. Nghĩa câu này 
do các câu khác hiển thị 16 nghiệp. Do các nghiệp gì hiển thị ý lạc 
tăng thượng làm lợi ích chúng sinh? Nghĩa là triển chuyển nghiệp 
gia hạnh, tức là khiến nhập trí nhất thiết trí. Nghĩa là khiến các hữu 
tình nhập trí nhất thiết trí, triển chuyển hóa đạo. Ví như một ngọn 
đèn truyền thắp một ngàn ngọn đèn. Đó là hiển thị ý lạc tăng thượng 
làm lợi ích an vui. Như vậy trong tất cả các câu còn lại đều phải phối 
hợp thuộc ý lạc tăng thượng làm lợi ích an vui. Nghiệp không điên 
đảo, tức tự biết mình cái giả trí của mình nay là gì. Nghĩa là hoặc 
tuy có ý lạc tăng thượng làm lợi ích an vui nhưng là điên đảo. Như 
có ý lạc tăng thượng làm lợi ích an lạc mà mời uống rượu v.v… Nếu 
có chính trí tự biết như thật mới có thể đúng lượng giáo hóa dắt dẫn 
hữu tình, chẳng phải tăng thượng mạn. Không biết như thật mà khởi 
tâm lợi ích là khuyên người khác làm chuyện không lợi ích. Nghiệp 
không đợi người mời, tự nhiên gia hạnh, tức là xô dẹp đè bẹp kiêu 
mạn. Nghĩa là do xô dẹp đè bẹp tâm kiêu mạn nên không đợi mời 
thỉnh mà tự vì nói pháp. Nghiệp không động, không hư hoại, tức ý 
lạc kiên cố thù thắng nên không lấy hữu tình làm các tà hạnh, động 
hoại cái tâm kiên cố ý lạc tăng thượng làm lợi ích an vui của Bồ-tát. 
Nghiệp không cầu không nhiễm, tức là không phải giả làm thương 
xót, tâm bình đẳng đối với thân hay không thân, hằng làm người 
bạn lành cho đến Niết-bàn là biên giới sau cùng. Nghĩa là 3 câu sau 
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giải thích 3 câu này. Chẳng phải vì nhân lợi dưỡng cung kính v.v… 
mà làm các lợi ích an lạc hữu tình. Cho nên nói là nghiệp không cấu 
nhiễm. Làm sao có thể biết là ý lạc tăng thượng làm lợi ích an lạc? 
Nghĩa là do tương xứng nghiệp thân nghiệp miệng, tức là ứng lượng 
mà nói, tươi cười nói trước. Trong 2 câu này, ứng lượng mà nói và 
nói trước là nghiệp miệng, tươi cười là nghiệp thân. Ứng lượng nói 
là chỉ nói pháp ngữ. Tươi cười là dáng vẻ thư thái làm việc lợi ích. 
Nghiệp bình đẳng đối với vui khổ và không hai, tức là vì Đại bi vô 
hạn. Đại bi vô hạn là thương xót 3 cái khổ. Đối với hữu tình hữu khổ 
thương xót nỗi khổ trên cái khổ. Đối với hữu tình hữu lạc thì thương 
xót cái hoại khổ. Đối với hữu tình bất khổ bất lạc thì thương xót cái 
hành khổ. Không khổ không vui nên nói là không hai. Nghiệp không 
thấp kém, tức là khi thụ nhận việc gì thì không khiếp nhược thoái 
lui, nghĩa là không tự khinh mình rằng ta không thể thành Phật được 
v.v…các loại tương tự như vậy. Nghiệp không thoái chuyển, nghĩa là 
không có ý mỏi mệt chán nản, là nhân siêng năng tiến tu thành Phật, 
tâm không mỏi mệt. Nghiệp thâu giữ phương tiện, tức nghe nghĩa 
lý không chán, nghĩa là do nghe nhiều thành trí khéo léo làm lợi ích 
hữu tình. Nghiệp chán ghét bị đối trị, tức mình tạo tội tự thấy tội lỗi 
một cách sâu sắc, với người tạo tội thì không giận mà dạy dỗ khuyên 
răn. Nhờ phương tiện này mới có thể như thật điều phục hữu tình. 
Nghiệp tác ý không gián đoạn, tức là trong tất cả oai nghi hằng tu trị 
tâm Bồ-đề. Nghĩa câu này trong khế kinh nói rộng về sở hành thanh 
tịnh. Nghiệp tu hành thắng tiến, tức là hành thí mà không chờ mong 
quả báo. Cho đến do Tứ nhiếp sự làm phương tiện, dựa vào ý lạc tăng 
thượng làm lợi ích an vui như trước nói mà tu gia hành này để làm 
nhân tăng trưởng hướng đến quả. Nghiệp gia hành trọn vẹn đầy đủ, 
tức là đối với người giữ giới phá giới đều coi như bạn lành không 
hai. Cho đến gần gũi bạn lành. Tức là 6 câu sau giải thích 8 câu này. 
Nếu tu tập các gia hành như vậy thì mau được trọn vẹn đầy đủ. Đem 
tâm ân trọng ở nơi A-luyện-nhã tức do ở nơi đây xa lìa các suy nghĩ 
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xấu những việc tạp nhạp ở đời như ca múa v.v… Nghiệp đầy đủ trọn 
vẹn, tức hằng tu trị 4 Phạm trụ, thường tự tại 5 thần thông. Y vào thú 
trí nên nói là 3 câu sau giải thích 3 câu này. Nghiệp đầy đủ này có 
các tướng trạng, sức oai lực lớn. Nghĩa là 6 thần thông y thú trí. Y 
thú trí, không y thú thức mà nội trí sinh cho nên do nội trí này hiện 
thấy tương ưng an trụ nơi pháp. Nghiệp an lập cho người, tức trụ nơi 
chính hạnh v.v… Nghĩa là 4 câu sau giải thích 4 câu này. Do ý lạc 
tăng thượng lợi ích an vui, do ngự các đức an lập lợi ích an vui hữu 
tình, do đối với người phá giới cũng cũng không ruồng bỏ mà an lập 
không xua đuổi, khiến ra khỏi bất thiện khiến trụ nơi thiện. Quyết 
định không nghi, răn dạy do có thể răn dạy họ được hoàn toàn, không 
phải chỉ tự nói suông rồi lại nói lời ta nói không tốt. Do nhân duyên 
ấy lời nói nghiêm túc và có uy lực. Pháp tài hợp nhất do lời nói như 
pháp đúng chân lý, lại còn thí cho y phục của cải. Vì không có tâm 
tạp nhiễm, do khéo nhiếp thụ tâm Đại Bồ-đề làm lợi ích hữu tình, 
không phải muốn tự cầu cấp cho sử dụng. Vì sao hữu tình nhờ thiện 
pháp đó mau chứng vô thượng chính đẳng Bồ-đề? Vì như thế nhiếp 
thụ tất cả hữu tình.

Luận nói: Như nói:

Do câu nói đầu tiên, 
Có các câu về đức.
Do câu nói đầu tiên,
Có các câu về nghĩa.

Giải thích: Trong Già-tha này là hiển thị nghĩa đã nói ở trước.
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QUYỂN 6

4 - Ngộ nhập tướng sở tri

Luận nói: Như vậy là đã nói về tướng sở tri, còn ngộ nhập 
tướng sở tri thì như thế nào?

Phải thấy rằng sở y của đa văn huân tập không thuộc về thức 
A-lại-da mà như là thức A-lại-da huân tập thành chủng tử. Cái đa văn 
huân tập đó thuộc về tác ý đúng lý, từ pháp tương tự, nghĩa tương tự 
mà sinh ra có sở thủ tương tự, hữu kiến ý thức.

Giải thích: Như có thể ngộ nhập các chủng loại tướng sở tri, 
nay sẽ nói rõ. Ngộ nhập tướng sở tri nghĩa là có thể ngộ nhập nghĩa 
của cảnh sở tri. Sở y của đa văn huân tập, nghĩa là pháp Đại thừa 
huân tự thể. Nói chẳng phải thức A-lại-da thâu nhiếp, là vì nó có khả 
năng đối trị thức A-lại-da. Nói như thức A-lại-da huân thành chủng 
tử, nghĩa là như thức A-lại-da là nhân của tất cả các pháp tạp nhiễm. 
Và đây cũng là nhân của tất cả các pháp thanh tịnh. Nói thuộc về tác 
ý đúng lý, nghĩa là tác ý đúng lý là tự tính. Nói pháp tương tự nghĩa 
tương tự sinh, nghĩa là khi sinh khởi cái tướng tương tự của pháp và 
nghĩa. Nói sở thủ tương tự, nghĩa là nghĩa tương tự của sắc v.v… 
Hữu kiến, nghĩa là tương tự kiến phần, đây thành lập ý thức có tướng 
phần kiến phần.

Luận nói: Ở đây ai là người có thể ngộ nhập tướng sở tri?
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Là Bồ-tát có sự huân tập đa văn liên tục pháp nghĩa Đại thừa, 
đã được gặp và phụng sự vô lượng chư Phật xuất hiện ở thế gian, đã 
được hoàn toàn quyết định thắng giải, đã khéo tích chứa các thiện 
căn, khéo cụ bị hành trang phúc đức và trí tuệ.

Giải thích: Như các phương tiện này có thể ngộ nhập các phẩm 
loại ấy, nay sẽ hiển thị. Nói huân tập đa văn liên tục pháp nghĩa Đại 
thừa là không nói đến các đa văn huân tập liên tục của Thanh Văn 
v.v… Nói đã được gặp và phụng sự vô lượng chư Phật xuất hiện ở thế 
gian, nghĩa là đã được hiện tiền gặp và phụng sự chư Phật xuất hiện 
ở thế gian quá số vô lượng. Nói đã được hoàn toàn quyết định thắng 
giải, nghĩa là đối với Đại thừa đã được thắng giải, bạn xấu không thể 
tác động phá hoại. Tức do nói 3 nhân không gián đoạn. Nói đã khéo 
tích chứa các thiện căn, cho nên mới được gọi là khéo cụ bị hành trang 
phúc đức và trí tuệ của Bồ-tát. Lại nữa, hành trang phúc đức trí tuệ ấy 
làm sao dần dần được viên mãn? Nghĩa là do sức của nhân, sức của 
thiện hữu, sức của tác ý, do sức y trì. Trong đó 2 câu là nói 2 sức. Sức 
của tác ý, tức là hoàn toàn quyết định thắng giải. Đây là lấy sự huân 
tập Đại thừa làm nhân, Phật sự làm duyên. Do có sự hoàn toàn quyết 
định thắng giải có thể tu chính hạnh. Vì tu chính hạnh nên tích chứa 
thiện căn. Như vậy gọi là do sức tác ý. Khéo tu 2 thứ hành trang phúc 
đức trí tuệ, do đó dần dần khéo tu 2 thứ hành trang phúc trí cho nên có 
thể ngộ nhập đại địa. Như thế gọi là do sức y trì.

Luận nói: Từ đâu có thể ngộ nhập? 

Tức là từ nơi cái hữu kiến tương tự pháp, tương tự nghĩa ya 
ngôn của pháp tướng Đại thừa sinh khởi thắng giải hành, trải qua 
trong các giai đoạn kiến đạo, tu đạo, cứu cánh đạo, tất cả các pháp chỉ 
có tính duy thức, tùy theo chỗ nghe mà hiểu rõ vượt trội, thông thấu 
đúng như lý, đối trị tất cả chướng và lìa tất cả chướng.

Giải thích: Ngộ nhập các loại và các hành tướng như vậy. Nay 
sẽ nói rõ. Ý thức tầm tư gọi là ý ngôn. Vậy ý ngôn là lấy pháp Đại 
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thừa làm nhân sinh. Trong đây hiển thị cái ý ngôn sai biệt. Nói pháp 
tướng Đại thừa sinh ra, tức là giáo pháp này làm nghĩa của duyên 
duyên. Hoặc hữu, tức nơi thắng giải hành địa gọi là năng ngộ nhập. 
Do chỉ nghe tất cả các pháp duy chỉ có thức tính mà thâm sinh tín 
giải nên gọi là năng nhập. Trong kiến đạo như vậy là ngộ nhập. Nay 
sẽ hiển thị. Thông thấu đúng như lý, nghĩa là ý ngôn thông thấu đúng 
như lý. Làm sao ở đây thông thấu đúng như lý? Nghĩa là ý ngôn này 
là phi pháp, phi nghĩa, phi sở thủ, phi năng thủ. Thông thấu như vậy 
thì trong tu đạo ngộ nhập như vậy. Nay sẽ hiển thị. Tri tất cả chướng, 
nghĩa là khi quán ý ngôn này là phi pháp phi nghĩa phi sở thủ phi 
năng thủ thì liền có thể đối trị tất cả chướng, cho nên trong cứu cánh 
đạo ngộ nhập như vậy. Nay sẽ hiển thị. Nói lìa tất cả chướng, nghĩa là 
trong địa vị thiện thanh tịnh diệu trí, cái chướng cùng cực vi tế cũng 
không có.

Luận nói: Do cái gì có thể ngộ nhập?

Do sức thiện căn trụ vững duy trì, nghĩa là 3 thứ tướng mài 
luyện tâm, đoạn dứt 4 xứ, duyên cảnh của pháp và nghĩa, thường 
xuyên gia hành tu chỉ quán một cách cẩn trọng không buông lung 
phóng túng.

Giải thích: Do đây có thể ngộ nhập. Nay sẽ hiển thị. Do cái gì 
có thể ngộ nhập? Do sức thiện căn tự nhiên duy trì. Nghĩa là do 3 
thứ tâm mài luyện. Nói cho đến hằng thường cẩn trọng tu gia hành 
không phóng túng, nghĩa là khéo thuận tương ưng 8 câu đã nói, gọi là 
sức thiện căn tự nhiên duy trì. Nói hằng thường, là nói tu không gián 
đoạn. Nói cẩn trọng, là tu một cách cung kính. Nếu tu các phẩm loại 
được như vậy tức có thể không phóng túng.

Luận nói: Trong vô lượng thế giới có vô lượng vô số nhân loại 
hữu tình mỗi sát-na mỗi sát-na chứng giác ngộ vô thượng chính đẳng 
Bồ-đề. Đó là sự mài luyện tâm thứ nhất. Do niềm vui này mà có thể 
hành thí v.v…các Ba-la-mật-đa. Ta đã được niềm vui này ta sẽ dụng 
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công tu tập bố thí v.v…thêm chút nữa sẽ được viên mãn các Ba-la-
mật-đa. Đó là sự mài luyện tâm thứ hai. Nếu có người thành tựu các 
thiện còn chướng ngại, khi mạng chung được viên mãn thụ sinh vào 
tất cả các tự thể nào yêu thích, vậy ta có cái thiện vi diệu, cái thiện 
không chướng ngại, bấy giờ sao lại không thể được viên mãn tất cả ! 
Đó là sự mài luyện tâm thứ ba. 

Giải thích: Trong đây là đối trị 3 thứ tâm thoái lui, cho nên chỉ 
tu 3 thứ luyện mài cái tâm. Sở dĩ vì sao? Vì các Bồ-tát nghe nói vô 
thượng Bồ-đề cực kỳ sâu rộng rất khó chứng đắc, tâm liền thoái lui. 
Đối trị tâm này nên tu cách mài luyện tâm thứ nhất. Lại nữa các Bồ-
tát nghe nói tu hành Ba-la-mật-đa là cực kỳ sâu rộng rất khó chứng 
đắc, tâm liền thoái lui. Đối trị tâm này nên tu cách mài luyện tâm thứ 
hai. Do ý lạc này có thể hành thí v.v… các Ba-la-mật-đa, tức là trong 
đây ý lạc là tín và dục. Bồ-tát trong các Ba-la-mật-đa tính chân thật 
hữu, đầy đủ tính công đức, có tính kham năng, sinh tín giải sâu, gọi 
là tín. Tín giải sâu rồi vui thích tu hành, gọi là dục. Bồ-tát đã được 
tín dục như vậy, tự tính ý lạc, dùng một ĩt công lực tu tập 6 thứ Ba-
la-mật-đa sẽ được viên mãn. Lại các Bồ-tát đối với ngôn giáo sâu 
rộng, khi suy nghĩ quyết đoán lựa chọn thiện xảo chuyển, suy nghĩ 
như vậy thì vô thượng chính đẳng Bồ-đề khó có thể chứng đắc. Cách 
một niệm tâm mới có thể chứng đắc, tâm liền thoái lui. Đối trị tâm 
này nên tu cách mài luyện tâm thứ ba. Nói ta có cái thiện vi diệu, tức 
là nói ta có tất cả hành trang phúc trí tích chứa các thiện vi diệu trong 
10 thứ địa. Nói cái thiện không chướng ngại, tức là Kim cương dụ 
định có thể phá các chướng thô nặng và các chướng vi tế rất khó phá. 
Định này liên tục lìa sự trói buộc tất cả chướng mà chuyển y. Nói bấy 
giờ sao lại không thể được viên mãn tất cả, tức là trong này ý nói đối 
với các chướng lìa sự trói buộc, tựa như khi mạng chung nhất thiết 
chủng trí như một thể viên mãn. Lại trong đây nói 3 thứ luyện mài 
tâm, nghĩa là các Bồ-tát không thiếu thiện căn, sức thiện căn duy trì, 
do sức này có thể có 3 thứ luyện mài tâm. Tâm không thoái lui là ban 
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đầu hiển thị sự luyện mài thứ nhất cái tâm. Nghĩa là trong cõi người 
có vô lượng thế giới vô lượng hữu tình, mỗi sát-na mỗi sát-na có 
thể chứng vô thượng chính đẳng Bồ-đề. Tại sao nay riêng ta không 
thể chứng? Tiếp đến hiển thị sự luyện mài thứ hai cái tâm. Nghĩa là 
các Bồ-tát tư duy như thế này: Cái ý lạc này của ta lìa các chướng 
ngại Ba-la-mật-đa, xan v.v… các chướng ngại đều không có, cho nên 
không do công dụng Ba-la-mật-đa sẽ được viên mãn. Do viên mãn 
này nên chứng Phật Bồ-đề. Sau là hiển thị sự luyện mài thứ ba cái 
tâm. Nói cái thiện có chướng ngại, nghĩa là do cái thiện thế gian mà 
thành cái thiện kia. Cái thiện có chướng ngại thì khi mạng chung liền 
có thể yêu tất cả tự thể đầy đủ mà sinh. Huống chi ta nay do cái thiện 
không chướng ngại mà thành cái thiện kia mà không thành Phật vô 
thượng Bồ-đề là không đúng.

Luận nói: Ở đây có bài tụng như sau:

Hữu tình trong loài người,
Xứ sở nhiều vô lượng.
Mỗi niệm chứng đẳng giác,
Vậy không nên thoái lui.
Ai tâm tịnh, ý lạc,
Có thể tu lục độ.
Thù thắng này đã được,
Cũng tu lục độ được.
Người thiện khi lâm chung,
Mãn nguyện theo ý mình.
Vĩnh đoạn, được thắng thiện
Viên mãn, sao lại không?

Giải thích: Lại dùng Già-tha hiển thị nghĩa ấy. “Vậy không nên 
thoái lui.” Nghĩa là do nhân duyên trên khiến tâm không khiếp nhược. 
Đó là ý nghĩ rằng ta không thể chứng vô thượng Bồ-đề. Nói “tịnh 
tâm” nghĩa là không phải tâm bất thiện, tâm vô ký. Nghĩa là hoặc có 
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người đem tâm tán loạn hoặc vô ký mà ra làm việc bố thí v.v… Như 
ngoại đạo dùng tâm bất thiện mà hành thí v.v… Nếu cầu vô thượng 
chính đẳng Bồ-đề, đó là cái thiện tối thắng, nên gọi là tịnh tâm. “Thù 
thắng này đã được, cũng có thể tu thí v.v…” , tức là Bồ-tát tối thắng 
gọi là thắng giả. Ý lạc này Bồ-tát đã được nên có thể tu lục độ như thí 
v.v…, tức đã đoạn được xan v.v… nghĩa của các tâm được đối trị, lấy 
bắt đầu từ Thi-la cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Nói “Người thiện 
khi lâm chung, mãn nguyện theo ý mình.”, tức là nói cho đến được 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Nói “Vĩnh đoạn, được thắng thiện viên 
mãn, sao lại không?”, nghĩa là do vĩnh viễn đoạn chướng mà thành 
thắng thiện viên mãn quả Phật, sao lại không được?

Luận nói: Do dứt trừ tác ý, lìa các tác ý của Thanh Văn Độc 
Giác, do lìa bỏ cái nghi của các nghi ngờ đối với Đại thừa, do vĩnh 
viễn đoạn trừ cái nghi của tà trí, do được nghe và tư duy trong chính 
pháp lìa chấp ngã và ngã sở mà đoạn trừ pháp chấp, do hiện tiền trụ 
trong sự an lập tất cả tướng nên đoạn trừ phân biệt, không còn tác ý 
không còn phân biệt. Ở đây có bài tụng như sau:

Hiện tiền trụ tự nhiên,
An lập tất cả tướng.
Người trí không phân biệt,
Được tối thượng Bồ-đề.

Giải thích: Nay sẽ hiển thị 4 chỗ đoạn trừ. Đoạn tác ý, là đoạn 
các tác ý của Thanh Văn v…. Để có thể vĩnh viễn đoạn các tà trí 
nghi ngờ, nghĩa là đối với Đại thừa sâu rộng có thể đoạn trừ được 
các nghi hoặc tà trí. Trong đây nói tà trí tuệ hay trí tuệ khác lạ, là 
các trí tuệ xấu ác tác động chính lý. Nghi nghĩa là do dự. Nói do 
Đại thừa mà lìa các nghi, nghĩa là đối với Đại thừa, an lập giáo lý 
3 tự tính của pháp tướng. Nghĩa là nếu nói các pháp đều không, tự 
tính không sinh không diệt, xưa nay vắng lặng, tự tính Niết-bàn, 
như vậy tức vĩnh viễn không có dị môn, tức không có một môn phái 
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đối lập nào khác. Dựa vào tự tính biến kế sở chấp mà nói, là nói 
các pháp như ảo hóa, sóng nắng, chiêm bao, bóng ảnh, tiếng vang 
trong hang, mặt trăng dưới nước, biến hóa, các dị môn hư vọng 
như vậy. Dựa vào tự tính y tha khởi mà nói, là nói các pháp chân 
như thật tế không tướng, pháp giới thắng nghĩa không tính, các dị 
môn chân thật như vậy. Dựa vào tự tính viên thành thật mà nói, là 
nói đối với tất cả trí tuệ khác lạ và các nghi ngờ, vĩnh viễn không 
chuyển trở lại do lìa cái chấp ngã ngã sở trong các pháp được nghe 
và tư duy. Trong đây ý nói đoạn trừ chấp pháp. Đoạn pháp chấp cho 
nên cái chấp ngã ngã sở trong các pháp được nghe và tư duy, cuối 
cùng không ở nơi chúng mà ngộ nhập như thật. Do hiện tiền trụ 
trong sự an lập tất cả tướng nên đoạn trừ phân biệt. Không còn tác ý 
không còn phân biệt, nghĩa là khi trí gia hành vô phân biệt chuyển, 
thì như lý tác ý trụ trong tất cả định tâm, các tướng tác ý phân biệt 
đều đoạn. Nói vì đoạn phân biệt, nghĩa là ở nơi sắc v.v… hiện trụ, 
và cốt tỏa v.v… các định được an lập, các tướng cảnh giới của tất 
cả sở duyên đều không tác ý, không phân biệt, do có thể ngộ nhập 
phương tiện vô phân biệt. Nếu khác đi, phân biệt thì kết cuộc không 
thể ngộ nhập. “Hiện tiền tự nhiên trụ,” v.v… các câu tụng chỉ hiển 
thị cái nghĩa “đoạn” sau cùng.

Luận nói: Do cái gì và làm thế nào được ngộ nhập?

Giải thích: Để là rõ nghĩa ngộ nhập như vậy nên lập ra câu 
hỏi này.

Luận nói: Do chủng loại được đa văn huân tập, nhiếp thuộc 
trong tác ý như lý mà hiển hiện tương tự pháp, tương tự nghĩa.

Giải thích: Nay sẽ hiển thị ý nghĩa do sự ngộ nhập này. Trong 
đây nói do đa văn huân tập các chủng loại, nghĩa là do đa văn huân 
tập làm nhân, tức như trước nói sự ngộ nhập đó là do sự huân tập Đại 
thừa tự nhiên sinh ra, cho nên phải biết rằng nó thuộc tự tính viên 
thành thật.
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Luận nói: Do 4 tầm tư, tức là do danh, nghĩa, tự tính, sai biệt 
mà giả lập ra tầm tư. Và do 4 như thật biến trí, tức là do danh, nghĩa, 
tự tính, sai biệt mà giả lập ra như thật biến trí. Như vậy cả 4 tầm tư 
và 4 như thật biến trí đều không thể được. Bởi chư Bồ-tát vì muốn 
ngộ nhập duy thức nên siêng tu gia hành như thật như vậy, tức với 
cái ý thức tương tự văn tương tự nghĩa mà suy tìm văn, cái tên chỉ là 
ý thức, dựa vào đó mà suy tìm cái nghĩa của văn, danh cũng chỉ là ý 
thức, suy tìm danh, nghĩa, tự tính, sai biệt chỉ là sự giả lập. Khi nào 
sự chứng đắc chỉ có ý thức thì khi ấy sự chứng biết như danh, nghĩa, 
tự tính, sai biệt đều là giả lập. Vì thật tướng không có tự tính sai biệt, 
nên đều không thể được. Do 4 tầm tư và do 4 thứ như thật biến trí, 
đối với ý thức tương tự văn, tương tự nghĩa này mới có thể ngộ nhập 
lý duy thức.

Giải thích: Nay sẽ giải thích ý nghĩa ngộ nhập như vậy. Nói do 
4 tầm tư, nghĩa là do văn tự sở hiển mà nói danh, nghĩa, tự tính v.v… 
Nói và do 4 thứ biến trí như thật, nghĩa là do các thứ văn tự sở hiển 
mà giả lập danh, sự, tự tính, sai biệt. Biết khắp như thật thì danh, sự, 
tự tính, sai biệt đều là giả lập, trong đó không thể có được thật nghĩa. 
Cho nên nói như vậy đều đồng với bất khả đắc. Lại nữa trước truy 
tìm cái danh, nghĩa, tự tính, sai biệt chỉ là cái giả lập, sau biết như 
thật cái chân thật đó đều là bất khả đắc. Trong khi truy tìm, gọi là tầm 
tư. Khi biết như thật là bất khả đắc tức gọi là 4 thứ như thật biến trí.

Luận nói: Trong sự ngộ nhập lý duy thức này là ngộ nhập cái 
gì, ngộ nhập như thế nào?

Ngộ nhập duy thức là ngộ nhập 2 tính tướng và kiến và nhiều 
thứ tính như danh, nghĩa, tự tính của danh, sai biệt của danh, tự tính 
của nghĩa, sai biệt của nghĩa, 6 thứ nghĩa như vậy đều không, cho nên 
cái tính của sở thủ năng thủ chỉ có hiện tiền. Một khi hiện lên thì như 
các nghĩa tướng tương tự mà sinh khởi. Như trong tối sợi dây hiển 
hiện tựa con rắn. Ví như trên sợi dây, con rắn là chẳng thật có. Vì nó 
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là không, cho nên nếu đã biết rõ nó là không rồi, thì tuy cái biết nó 
là con rắn diệt mất, nhưng cái biết là sợi dây vẫn còn. Nếu phân tích 
một cách vi tế cái hư vọng này, thì cái tướng của sợi dây kia cũng chỉ 
là giả hợp của sắc hương vị xúc, do đó cái biết là sợi dây cũng diệt 
mất. Như vậy cái ý thức về 6 nghĩa tướng như tương tự văn, tương 
tự nghĩa, khi dẹp trừ 6 nghĩa tướng phi thật, thì cái tính biết duy thức 
cũng sẽ loại bỏ như cái biết về con rắn. Cái biết này do từ tính biết 
của tự tính viên thành thật.

Giải thích: Nay trong đây hỏi về sự ngộ nhập và thí dụ cho sự 
ngộ nhập. Nói duy thức tính là cái tính chỉ có thức. Hai tính tướng 
kiến, là hiển thị thức có tướng và kiến. Hiển hiện tựa như nhân được 
kiến lập, nên gọi là tướng. Các thứ tính, là chỉ có một thức hiển hiện 
ra tương tự có nhiều tướng sinh. Vì không nhanh chóng nên hiển 
hiện riêng biệt. Ở đây ngộ nhập trong tính duy thức có 3 thứ là chỗ 
ngộ nhập. Nhất thời hiện ra tương tự nghĩa của các tướng mà sinh 
khởi, nghĩa là tương tự tướng của các thứ danh cú văn mà sinh khởi, 
và tương tự các thứ y chỉ vào nghĩa này mà sinh khởi. Cho nên trong 
đây cái thí dụ sợi dây là hiển thị sự ngộ nhập 3 thứ tự tính. Nói khi 
dẹp trừ 6 nghĩa tướng phi thật, nghĩa là khi dẹp bỏ 6 nghĩa tướng. 
Trong đây dùng chữ khiển diệt nghĩa là dẹp bỏ có nghĩa là phục trừ. 
Phục là hàng phục, đè bẹp, trừ là loại bỏ.

Luận nói: Như vậy Bồ-tát ngộ nhập cái ý thức nghĩa tướng 
tương tự nên ngộ nhập tính biến kế sở chấp, ngộ nhập duy thức nên 
ngộ nhập tính y tha khởi. Còn tính viên thành thật thì ngộ nhập như 
thế nào?

Nếu đã diệt trừ cái ý thức chỉ còn cái ý tưởng duy thức do 
các chủng loại nghe pháp huân tập, bấy giờ Bồ-tát đã loại trừ nghĩa 
tướng, các nghĩa tương tự không sinh được, cho nên cái tương tự 
duy thức cũng không sinh được. Do nhân duyên này Bồ-tát trụ nơi 
vô phân biệt danh của tất cả nghĩa, được trụ nơi hiện thấy tương ưng 
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trong pháp giới. Bấy giờ Bồ-tát được bình đẳng, bình đẳng sở duyên 
với năng duyên, trí vô phân biệt đã sinh khởi, do đó gọi là Bồ-tát đã 
ngộ nhập tính viên thành thật. 

Giải thích: Nói ngộ nhập cái ý thức nghĩa tướng tương tự nên 
ngộ nhập tính biến kế sở chấp, nghĩa là biết các nghĩa chỉ là do biến 
kế phân biệt tạo ra, cho nên nói là ngộ nhập tự tính biến kế sở chấp. 
Nói ngộ nhập duy thức nên ngộ nhập tính y tha khởi, tức là nêu duy 
thức lên là lấy ý mà nói. Hiểu rõ tất cả chỉ là tính tư duy của ý, do đó 
mà ngộ nhập tính y tha khởi. Không cho tất cả nghĩa tương tự được 
sinh, nghĩa là không có thật nghĩa của phẩm loại như vậy có thể có 
cái tương tự được sinh ra. Cho nên nói tương tự duy thức cũng không 
được sinh, nghĩa là tướng của duy thức cũng không được khởi. Bởi vì 
sao? Khi chấp có thức, tức có nghĩa. Từ đó về sau hiện chứng chân 
như. Cái địa vị hiện chứng này không thể nói rõ ra được vì là nội tự 
chứng. Bấy giờ Bồ-tát được bình đẳng, bình đẳng sở duyên với năng 
duyên, trí vô phân biệt đã được sinh khởi, tức là sở duyên là chân 
như, năng duyên là chân trí. Hai cái bình đẳng này ví như hư không, 
tức không trụ nghĩa sở thủ năng thủ 2 thứ tính. Do không phân biệt 
sở thủ năng thủ nên nói là trí vô phân biệt. Như vậy là ngộ nhập tính 
viên thành thật.

Luận nói: Ở đây có bài tụng như sau:

Pháp Bổ-đặc-già-la,
Pháp, nghĩa,lược, rộng, tính,
Bất tịnh, tịnh, cứu cánh,
Tên, hành tướng, sai khác.

Giải thích: Như trước đã nói trụ tất cả nghĩa không phân biệt 
tên. Những gì là tên? Bao nhiêu nghĩa phẩm loại để đáp câu hỏi này? 
Dùng tụng hiển thị các loại tên khác nhau. Trong đây tên pháp, là 
sắc, thụ, nhãn, nhĩ v.v… Tên Bổ-đặc-già-la, là Phật và tùy tín hành 
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v.v… Lại tên pháp, là khế kinh v.v… Tên nghĩa, là dựa vào nghĩa của 
pháp này. Tên lược, là hữu tình v.v… Tên rộng, là mỗi mỗi có năng 
thuyên riêng biệt. Tên tộc họ, là bản mẫu các chữ. Tên bất tịnh, là các 
dị sinh, phàm phu. Tên tịnh, là hữu học v.v… Tên cứu cánh, là tổng 
tướng sở duyên tất cả pháp. Đó là sơ lược có 10 thứ tên sở duyên của 
Bồ-tát. Một là tên pháp, như nhãn v.v…Hai, tên Bổ-đặc-già-la, như 
ngã v.v… Ba, tên pháp, tức 12 phần giáo. Bốn, tên nghĩa, tức các 
nghĩa sở thuyên của 12 phần giáo. Năm, tên lược, như tất cả pháp là 
vô vi v.v… Sáu, tên rộng, như sắc, thụ,v.v… và hư không v…. Bảy, 
tên tộc họ, như chữ đầu tiên là A, chữ sau là HA. Tám, tên bất tịnh, 
là các dị sịnh. Chín, tên tịnh, là các kiến đế. Mười, tên cứu cánh, là 
tổng tướng sở duyên tất cả pháp, tức là cảnh giới sở duyên của 2 trí, 
nghĩa là xuất thế trí và hậu đắc trí. Vì tất cả pháp chân như thật tế là 
sở duyên, vì tất cả pháp mỗi thứ riêng biệt là sở duyên, như 10 địa 
v.v… Trong đây ý lấy cảnh giới sở duyên của trí duyên nơi tướng 
chung tất cả nghĩa. Các phẩm loại như vậy là tên chỗ sở hành riêng 
biệt của các Bồ-tát.

Luận nói: Như vậy là Bồ-tát ngộ nhập duy thức, tức ngộ nhập 
tướng sở tri, ngộ nhập tướng sở tri là nhập vào Cực hỷ địa, thông 
đạt pháp giới, sinh vào nhà Như Lai, được tâm bình đẳng với tất cả 
chúng sinh, được tâm bình đẳng với tất cả Bồ-tát, được tâm bình 
đẳng với tất cả chư Phật. Đó gọi là Bồ-tát kiến đạo.

Giải thích: Sinh nhà Như Lai, là điều này có thể khiến chủng 
tính của Phật không tuyệt dứt. Được tâm bình đẳng với tất cả hữu 
tình, là do suy nghĩ như thế này: Nếu như tự thân ta muốn Bát-niết-
bàn, tất cả chúng sinh cũng như vậy. Được tâm bình đẳng với tất cả 
Bồ-tát, là do được ý lạc như các Bồ-tát. Được tâm bình đẳng với tất 
cả chư Phật, là do ở địa vị này được pháp thân của Phật. Chứng đắc 
địa vị này nên được tâm tính bình đẳng tất cả chư Phật. Tự thân như 
muốn hết các khổ, nơi người khác cũng vậy. Được tâm tính bình 
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đẳng với tất cả chư Bồ-tát, nghĩa là ý lạc gia hành đều bình đẳng với 
tất cả Bồ-tát. Được tâm bình đẳng với tất cả chư Phật, là thấy pháp 
giới chư Phật và pháp giới của mình là không sai khác.

Luận nói: Lại nữa vì nghĩa gì mà ngộ nhập duy thức?

Do cái trí chỉ quán xuất thế duyên tổng pháp, do đó sau được 
cái trí của các tướng thức để đoạn trừ và đem chủng tử các tướng của 
thức A-lại-da làm tăng trưởng các chủng tử có khả năng chạm đến 
pháp thân, để chuyển đổi sở y, vì muốn chứng đắc tất cả Phật pháp, 
vì muốn chứng đắc trí nhất thiết trí, nhập vào duy thức tính. Lại nữa, 
cái trí hậu đắc đối với tất cả các tướng hiểu biết phân biệt phát sinh 
trong thức A-lại-da đều thấy như ảo hóa mà không bị chuyển đảo. 
Cho nên Bồ-tát ví như nhà ảo thuật, không bao giờ điên đảo đối với 
các tướng ảo hóa cũng như khi nói về nhân quả.

Giải thích: Nói do cái trí chỉ quán xuất thế duyên tổng pháp, 
nghĩa là do chỉ quán làm hiển lộ cái trí. Nói để đoạn trừ và đem 
chủng tử các tướng của thức A-lại-da, tức là trong đây đề cập tướng 
tức đề cập nghĩa của nhân. Chủng tử các pháp tạp nhiễm trong 
thức A-lại-da, gọi là chủng tử các tướng của thức A-lại-da. Lại 
nêu lên tướng, là muốn hiển thị chủng tử kia là tướng sở duyên. 
Nói như vậy rồi cho thấy rõ nhân quả của chủng tử kia đều đoạn 
dứt. Nếu không có trí vô phân biệt đoạn dứt tất cả chướng, chứng 
đắc Phật pháp thì cái hậu đắc trí dùng làm gì? Vô phân biệt trí 
không thể tuyên thuyết các pháp nhân quả, vì vô phân biệt. Vì do 
nhân duyên đó phải có hậu đắc trí tuyên thuyết các pháp nhân quả 
thường không điên đảo. Ví như nhà ảo thuật làm các trò ảo thuật. 
Nói nơi tất cả những gì thức A-lại-da sinh, nghĩa là thức A-lại-da là 
nhân. Nói trong tất cả các tướng phân biệt hiểu biết, nghĩa là thức là 
nhân trong kiến tướng phần. Do hậu đắc trí thấy như ảo hóa v.v… 
và khi tuyên thuyết đều không điên đảo.
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Luận nói: Khi ngộ nhập tính duy thức thì có 4 thứ Tam-ma-địa 
làm chỗ dựa cho 4 thứ thuận quyết trạch phần. 

Làm sao biết?

Do 4 tầm tư trong hạ phẩm vô nghĩa nhẫn có minh đắc Tam-
ma-địa là chỗ dựa của noãn thuận quyết trạch phần. Trong thượng 
phẩm vô nghĩa nhẫn có minh tăng Tam-ma-địa là chỗ dựa của đỉnh 
thuận quyết trạch phần. Lại do 4 thứ như thật biến trí đã ngộ nhập 
duy thức, trong vô nghĩa đã được quyết định, có nhập một phần chân 
nghĩa Tam-ma-địa là chỗ dựa của đế thuận nhẫn. Từ đó không gián 
đoạn dẹp bỏ ý tưởng duy thức, được Tam-ma-địa không gián đoạn là 
chỗ dựa của pháp Thế đệ nhất. Phải biết các Tam-ma-địa này đang ở 
bên cạnh hiện quán.

Giải thích: Trong tất cả mọi nơi, khi nhập chân quán thì đều có 4 
thứ thuận quyết trạch phần. Cho nên trong đây cũng phải hiển thị. Nói 
là chỗ dựa của thuận quyết trạch phần, nghĩa là nghĩa của nhân quyết 
trạch phần làm chỗ dựa. Nói trong hạ phẩm vô nghĩa nhẫn có minh 
đắc Tam-ma-địa, nghĩa là trong vô nghĩa khởi hạ phẩm ái lạc. Bởi tên 
“minh” là hiển thị tên của hạ phẩm vô nghĩa trí Tam-ma-địa, hiển thị 
cái định làm chỗ dựa cho vô nghĩa trí ở trong thượng phẩm vô nghĩa 
nhẫn, nghĩa là ở trong vô nghĩa khởi thượng phẩm ái lạc. Nói có minh 
tăng Tam-ma-địa, nghĩa là lấy tên là “minh” là hiển thị tên của thượng 
phẩm vô nghĩa trí Tam-ma-địa, hiển thị cái định làm chõ dựa cho vô 
nghĩa trí này. Nói chỗ dựa của đế thuận nhẫn, tức là lý của pháp vô 
ngã gọi là đế. Nhẫn này thuận với nó nên gọi là đế thuận nhẫn. Đây 
làm sao thành? Nghĩa là ở ngoài không, trong đã quyết định, tức ở nơi 
không có năng thủ cũng ái lạc rất sâu. Phải biết khi trong lợi thuận 
nhẫn chuyển mà nói có hiện quán ở bên, tức có nghĩa là lúc hiện quán.

Luận nói: Như vậy là Bồ-tát đã bước vào các địa, đã được 
kiến đạo, đã ngộ nhập duy thức. Vậy đối với tu đạo phải tu hành 
như thế nào?
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Như giáo pháp 10 địa đã được Phật nói, an lập hiện diện trong 
tất cả các kinh, do duyên tổng pháp xuất thế, sau được cái trí chỉ 
quán, nên trải qua vô lượng trăm ngàn câu-chi na-dữu-đa kiếp số tu 
tập nên được chuyển y. Vì muốn chứng đắc 3 thứ Phật thân nên siêng 
năng tu hành.

Giải thích: Như nói an lập 10 địa, nghĩa là tùy nói an lập 10 thứ 
bậc của Bồ-tát. Do duyên tổng pháp, nghĩa là duyên tướng chung, 
không phải duyên phân biệt. Nói xuất thế, tức là vô phân biệt trí. Hậu 
đắc, tức là năng thành lập trí. Đây không nên nói chỉ là thế gian. Bởi 
ở thế gian chưa tích tập. Cũng không nên nói chỉ là xuất thế gian. 
Bởi tùy thế gian mà hiện tiền. Do nhân duyên này không thể nói nhất 
định mà được chuyển y. Do duyên tổng trí nên được chuyển y. Nói 
siêng năng tu hành vì muốn chứng đắc 3 thứ Phật thân, nghĩa là ta sẽ 
chứng 3 thứ Phật thân nên siêng năng tu hành.

Luận nói: Hiện quán của Thanh Văn với hiện quán của Bồ-tát 
có gì sai khác?

Phải biết do 11 thứ sai biệt mà hiện quán của Bồ-tát khác với 
hiện quán của Thanh Văn. Một là do sở duyên khác nhau, vì lấy pháp 
Đại thừa làm sở duyên. Hai là do nuôi dưỡng bảo trì khác nhau, vì lấy 
2 thứ tư lương là đại phúc đức và đại trí tuệ mà nuôi dưỡng bảo trì. 
Ba là do sự thông suốt khác nhau, vì có thể thông suốt nhân vô ngã và 
pháp vô ngã. Bốn là do Niết-bàn khác nhau, vì nhiếp thụ vô trụ Đại 
Niết-bàn. Năm là do địa vị khác nhau, vì thoát ly bằng 10 địa. Sáu 
và bảy là do thanh tịnh khác nhau, vì đoạn phiền não tập khí làm cõi 
Phật thanh tịnh. Tám là do tâm tự tha bình đẳng khác nhau, vì không 
ngừng nghỉ gia hành để thành thục chúng sinh. Chín là do nơi sinh 
khác nhau, vì sinh vào nhà Như Lai. Mười là do thụ sinh khác nhau, 
vì thường sinh ở những nơi có đại tập hội của chư Phật. Mười một là 
do quả khác nhau, vì 10 lực, 4 không sợ hãi, 18 pháp không chung, 
vô lượng công đức đều được kết quả viên mãn. 
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Giải thích: Do Niết-bàn khác nhau, là bởi Bồ-tát hiện quán 
nhiếp thụ vô trụ Đại Bát-niết-bàn, Thanh Văn không như vậy. Do 
thanh tịnh khác nhau, là bởi Bồ-tát hiện quán hằng đoạn dứt phiền 
não và các tập khí, có thể làm thanh tịnh cõi Phật, Thanh Văn thì 
không như vậy.

Luận nói: Ở đây có 2 bài tụng như sau:

Danh, sự, khách của nhau,
Phải tầm tư tính ấy.
Phải suy xét cả hai,
Duy lượng và duy giả.
Thật trí quán vô nghĩa,
Chỉ có 3 phân biệt.
Kia không, nên đây không,
Tức ngộ nhập 3 tính.

Giải thích: Sắp nhập chân quán nên nói 2 bài tụng. Nói “Danh, 
sự, khách của nhau, phải tầm tư tính ấy.”, nghĩa là danh là khách đối 
với sự, sự là khách đối với danh, không gọi kia là thể. Do định mà 
quán nên gọi là tầm tư. “Phải suy xét cả hai, duy lượng và duy giả.”, 
nghĩa là phải suy tìm cái nghĩa của tự tính và sai biệt đều không, 
chỉ có thức lượng, chỉ có giả lập tự tính và sai biệt. Nói “thật trí” 
tức là phải biết đó là như thật biến trí. Nghĩa là do 4 thứ tầm tư làm 
nhân, phát sinh 4 thứ như thật biến trí. Nói “quán vô nghĩa, chỉ có 
3 phân biệt.”, nghĩa là quán nơi nghĩa thì vốn là vô sở hữu. Chỉ có 
3 thứ hư vọng phân biệt, gọi là phân biệt. Tự tính phân biệt và sai 
biệt phân biệt, “kia không nên đây không.”, nghĩa là nghĩa không, 
cho nên phân biệt cũng không. Bởi vì sao? Nếu có nghĩa sở phân 
biệt, thì có thể có năng duyên phân biệt. Do nghĩa, là vô sở hữu, 
nên phải biết phân biệt cũng không. “Tức ngộ nhập 3 tính.”, nghĩa 
là trong đây ngộ nhập 3 vô tính. Quán thấy danh và sự đều là khách 
của nhau tức ngộ nhập tính biến kế sở chấp. Quán thấy 2 thứ vốn 
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không có nghĩa, chỉ có phân biệt lượng, chỉ có danh, vì tự tính và 
sai biệt là giả lập, tức ngộ nhập tính y tha khởi. Cũng không quán 
thấy cái phân biệt này, tức ngộ nhập tính viên thành thật. Như vậy 
gọi là ngộ nhập 3 tính.

Luận nói: Lại có 2 bài tụng như được nói trong Phân Biệt Du-
già Luận như sau:

Bồ-tát ở trong định,
Quán ảnh chỉ là tâm.
Nghĩa tướng đã diệt trừ,
Quán sát chỉ tự tưởng.
Như vậy trụ nội tâm,
Biết sở thủ phi hữu,
Tiếp năng thủ cũng không,
Sau xúc không thể được.

Giải thích: Để trao cho chính giáo nhập chân quán, trong nghĩa 
này nói 2 bài tụng. “Bồ-tát ở trong định, quán ảnh chỉ là tâm.”, nghĩa 
là quán ảnh tượng tương tự pháp, tương tự nghĩa. Chỉ là cái tâm đó 
, ai có thể quán? Nghĩa là Bồ-tát ở trong địa vị nào, trong định nào. 
“Nghĩa tưởng đã diệt trừ, quán sát chỉ tự tưởng.”, nghĩa là trong địa 
vị này đã khiển trừ tưởng về nghĩa, quán sát tương tự pháp tương tự 
nghĩa chỉ là tự tâm. “Như vậy trụ nội tâm,” là như nhiếp tâm mình 
trụ nơi vô nghĩa, tức là khiến tâm trụ nơi nội tâm. “Biết sở thủ phi 
hữu,” nghĩa là hiểu nghĩa sở thủ là vô sở hữu. “Tiếp năng thủ cũng 
không,” là do nghĩa sở thủ đã là phi hữu, cho nên tâm năng thủ, tính 
của năng thủ cũng không thành. “Sau xúc không thể được.” nghĩa là 
từ đó sau xúc chứng chân như, do chân như này là vô sở đắc cho nên 
gọi là không thể được.

Luận nói: Lại nữa có 5 bài tụng về hiện quán như được nói 
trong Đại Thừa Kinh Trang Nghiêm Luận như sau:
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Phúc đức trí tuệ hai tư lương,
Bồ-tát chuẩn bị vô biên tế.
Đối pháp tư duy khéo quyết định,
Thì rõ nghĩa thú chỉ ý ngôn.
Nếu biết các nghĩa là ý ngôn,
Tức trụ tựa nghĩa duy thức.
Mới hay hiện chứng chân pháp giới,
Cho nên hai tướng đều trừ diệt.
Biết thể lìa tâm là không có,
Do đây liền biết tâm phi hữu.
Người trí biết rõ hai đều không,
Trụ ở hai không: chân pháp giới.
Ngừoi tuệ không phân biệt trí lực,
Bình đẳng biến khắp thường thuận hành.
Diệt khối tội lỗi rất um tùm,
Như phương thuốc hay tiêu bệnh độc.
Phật nói diệu pháp khéo thành lập,
An lập tuệ, căn trong pháp giới.
Hiểu rõ ý thú là phân biệt,
Dũng mãnh mau về bờ biển đức.

Giải thích: Lại có hiện quán Già-tha như Kinh Trang Nghiêm 
Luận nói. Trong đó khó hiểu được hiển thị ở đây. “Phúc đức trí tuệ 
hai tư lương, Bồ-tát chuẩn bị vô biên tế.”. Nói tư lương có 2 thứ: một 
là phúc đức tư lương, hai là trí tuệ tư lương. Nghĩa là thí v.v… 3 Ba-
la-mật-đa là phúc đức tư lương. Thứ 6, Bát-nhã Ba-la-mật-đa là trí 
tuệ tư lương. Tinh tiến Ba-la-mật-đa bao gồm 2 tư lương. Bởi vì sao? 
Nếu vì trí tuệ mà thực hành tinh tiến thì đó là trí tuệ tư lương. Nếu 
vì phúc đức mà hành tinh tiến là phúc đức tư lương. Như vậy tĩnh lự 
Ba-la-mật-đa cũng thông cả 2 thứ. Nếu duyên vô lượng mà tu tĩnh lự, 
là phúc đức tư lương. Ngoài ra là trí tuệ tư lương. 
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Ai có tư lương như thế? Là các Bồ-tát. Lâu xa khó vượt qua, 
gọi là vô biên tế.. Như vô biên, nói chẳng phải vô hữu biên, chỉ 
dùng số nhiều nên được gọi là vô biên, đây cũng như vậy. “Đối 
với pháp tư duy khéo quyết định,”, tức do sau khi định, tư duy các 
pháp, mới khéo quyết định chứ không phải cái gì khác có thể được. 
“Thì rõ nghĩa thú chỉ ý ngôn.”, nghĩa là hiểu rõ các nghĩa chỉ do 
ý ngôn làm nhân. “Nếu biết các nghĩa là ý ngôn, tức trụ tựa nghĩa 
trong duy thức.”, nghĩa là nếu hiểu rõ nghĩa tương tự hiển hiện chỉ 
là ý ngôn, tức trụ vào chính lý của nghỉa tương tự duy tâm. “Mới 
hay hiện chứng chân pháp giới, cho nên hai tướng đều trừ diệt.”, 
nghĩa là từ sau đây hiện chứng chân như hằng xa lìa 2 tướng sở thủ 
năng thủ. Như nhập hiện chứng, sau đây sẽ hiển thị. “Biết thể lìa 
tâm là không có vật gì khác. Do đây liền biết tâm phi hữu.”, tức 
là biết thể lìa tâm là không có nghĩa sở duyên vì kia không có, thì 
biết được tâm năng duyên cũng không có. “Người trí biết rõ hai 
đều không,”, nghĩa là Bồ-tát hiểu rõ cả hai đều không. “Trụ ở hai 
không: chân pháp giới.”, nghĩa là trụ bình đẳng pháp giới chân thật 
lìa nghĩa lìa tâm. “Người tuệ không phân biệt trí lực”, nghĩa là các 
Bồ-tát trí vô phân biệt có các thế lực. “Bình đẳng biến khắp thường 
thuận hành.” là tùy thuận mà làm trong bình đẳng. Quán sát trong 
các khế kinh nói tất cả các pháp tính bình đẳng như hư không, cho 
nên quán sát khắp các pháp trong ngoài đều như vậy. Thường, là 
lúc nào cũng vậy. “Diệt khối tội lỗi rất um tùm, như phương thuốc 
hay tiêu bệnh độc.”, nghĩa là diệt là diệt trừ, y là sở y. Tức là cái 
nhân của các pháp tạp nhiễm trong sở y rất khó hiểu rõ cho nên 
giống như khối gai góc um tùm trong rừng rất khó vào. Nói “khối 
tội lỗi” là pháp tạp nhiễm huân tập tự tính. “Phật nói diệu pháp 
khéo thành lập, an lập tuệ, căn trong pháp giới.”, nghĩa là do Phật 
dạy khéo an lập cái tuệ trong chân như và duyên trong căn bản tâm. 
Căn bản tâm, nghĩa là duyên tất cả chính giáo của Như Lai làm một 
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tướng, phải biết tức là tâm vô phân biệt . “Hiểu rõ ý thú là phân 
biệt,” nghĩa là kia đã an trụ trong căn bản tâm rồi, để thuyết chính 
giáo do hậu đắc trí nghĩ các nghĩa thú, biết các suy nghĩ nghĩa thú 
chỉ là phân biệt. “Dũng mãnh mau về bờ biển đức.” nghĩa là các 
Bồ-tát do trí vô phân biệt và phương tiện khéo léo của trí hậu đắc 
nên mau chóng đến bờ biển công đức của Phật quả. Như vậy sơ 
lược nghĩa của 5 bài tụng là: Bài tụng thứ nhất hiển thị tư lương 
đạo. Nửa đầu bài tụng thứ hai hiển thị gia hành đạo. Nửa sau bài 
tụng thứ ba hiển thị kiến đạo. Bài tụng thứ tư hiển thị tu đạo. Bài 
tụng thứ năm hiển thị cứu cánh đạo.
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NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH
QUYỂN 7

5 - Ngộ nhập nhân quả

Luận nói: Như vậy là đã nói về sự ngộ nhập tướng sở tri, vậy 
làm sao có thể thấy sự ngộ nhập nhân quả?

Do 6 thứ Ba-la-mật-đa là thí, giới, nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, 
Bát-nhã. 

Vì sao do 6 Ba-la-mật-đa được ngộ nhập duy thức? Và vì sao 6 
Ba-la-mật-đa thành tựu kết quả của sự ngộ nhập ấy?

Nghĩa là Bồ-tát này không tham đắm tiền của địa vị, không 
phạm tịnh giới, cái khổ không làm dao động, tu hành không biếng 
trễ, trong các nhân tán động như vậy, khi không hiện hành thì tâm 
chuyên vào một cảnh là có thể quyết trạch các pháp đúng như lý 
được ngộ nhập duy thức. Bồ-tát dựa vào 6 Ba-la-mật-đa, ngộ nhập 
duy thức rồi, chứng được 6 thứ ý lạc thanh tịnh tăng thượng trong 
Ba-la-mật-đa, cho nên dẫu rời 6 thứ Ba-la-mật-đa hiện khởi gia hành, 
nhưng do hiểu rõ giáo pháp của Phật và do tâm quý trọng, tùy hỷ, ưa 
thích, thường xuyên tu tập không gián đoạn các phương tiện tương 
ưng, mà 6 thứ Ba-la-mật-đa mau chóng được viên mãn. 

Giải thích: Nếu lúc bấy giờ được ngộ nhập duy thức tức lúc 
bấy giờ chứng đắc thanh tịnh tăng thượng ý lạc Ba-la-mật-đa. Nói 
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hiện khởi gia hành, nghĩa là Ba-la-mật-đa hiện hành gia hành. Nói do 
được hiểu rõ Thánh giáo, nghĩa là ngay nơi Ba-la-mật-đa này tương 
ưng với Thánh giáo, ruy rất sâu nhưng có thể tin hiểu. Nói ái trọng 
tác ý, nghĩa là thấy công đức thù thắng kia mà sinh yêu thích. Nói 
hân lạc tác ý, nghĩa là như đã đến bờ tối thắng kia, được ý lạc thanh 
tịnh của chư Phật, nguyện ta và tất cả hữu tình kia sẽ được chứng đắc. 

Luận nói: Ở đây có 3 bài tụng như sau:

Đã viên mãn bạch pháp,
Và được nhẫn sắc bén.
Bồ-tát nơi Đại thừa,
Giáo pháp sâu rộng lớn.
Đẳng giác chỉ phân biệt,
Được vô phân biệt trí,
Mong cầu thắng giải tịnh,
Nên ý lạc thanh tịnh.
Trước và dòng pháp này,
Đều được thấy chư Phật.
Đã biết gần Bồ-đề,
Chứng đắc thật không khó.

Do 3 bài tụng này tổng quát làm rõ cái ý lạc thanh tịnh tăng 
thượng. Có 8 thứ tướng: Đó là tư lương, kham nhẫn, sở duyên, tác 
ý, đối trị, tự thể, thụy tướng, thắng lợi, đúng như thứ tự các câu kệ 
tụng biểu thị.

Giải thích: Như vậy thanh tịnh tăng thượng ý lạc có những 
tướng gì mà có thể gồm thâu Ba-la-mật-đa kia? Để trả lời câu hỏi 
này, tiếp đến sẽ hiển thị tướng ấy trong 3 bài tụng. ” Đã viên mãn 
bạch pháp,” nghĩa là trước ở nơi Giải hành địa, khéo đầy đủ tư lương, 
cho nên trong đây bạch pháp viên mãn. “Và được nhẫn sắc bén.” 
nghĩa là nhẫn có 3 phẩm là nhuyến, trung và thượng. Trong đây tối 
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thượng gọi là lợi tật nhẫn, tức là nhẫn sắc bén. Do sở duyên đó mà 
được thanh tịnh. Tiếp đến hiển thị “Bồ-tát nơi Đại thừa, giáo pháp 
sâu rộng lớn.” nghĩa là nơi Đại thừa gọi nơi thừa của mình. Trong 
đây tuyên thuyết các việc rất sâu rộng lớn. Tính vô ngã của pháp gọi 
là việc rất sâu. Các Tam-ma-địa như Hư không tạng v.v… gọi là việc 
rộng lớn. Do tác ý đó mà được thanh tịnh. Tiếp đến hiển thị “Giác 
ngộ chỉ phân biệt, được trí vô phân biệt,” nghĩa là nếu biết tất cả các 
pháp chỉ có phân biệt tức có thể được trí vô phân biệt ý lạc tự thể. 
Tiếp đến hiển thị “Mong cầu thắng giải tịnh, nên ý lạc thanh tịnh.” 
Tức là dục và thắng giải đều thanh tịnh nên ý lạc thanh tịnh. Phải 
biết trong đây dục là mong cầu, tin là thắng giải. Ý lạc là tướng tốt. 
Tiếp đến hiển thị “Ở trong dòng pháp này, trước sau thấy chư Phật.” 
, tức là trước là trước địa vị ý lạc thanh tịnh, đây tức là trong địa vị 
ý lạc thanh tịnh, đều được thấy Phật đó là tướng điềm lành tốt. Nói 
“dòng pháp” nghĩa là trong định vị ý lạc thắng lợi. Tiếp đến hiển thị 
“Đã biết gần Bồ-đề, chứng đắc thật không khó.” Nghĩa là ở trong địa 
vị này thấy gần được Bồ-đề, vì được thắng phương tiện nên được là 
không khó. Trong 3 bài tụng này hiển thị thanh tịnh tăng thượng ý lạc 
tư lương như vậy, kham nhẫn như vậy, sở duyên như vậy, tác ý như 
vậy, tự thể như vậy, tướng điềm tốt như vậy, thắng lợi như vậy. Do 
3 bài tụng này thành lập thể tướng của thanh tịnh tăng thượng ý lạc.

Luận nói: Vì nhân duyên gì mà Ba-la-mật-đa chỉ có 6 thứ?

Vì thành lập các đối trị để đối trị các hoặc chướng, vì làm chỗ 
dựa để chứng đắc pháp của chư Phật, vì tùy thuận thành thục các 
hữu tình, vì muốn đối trị cái nguyên nhân không phát tâm nên lập thí 
Ba-la-mật-đa và giới Ba-la-mật-đa, nguyên nhân không phát tâm là 
do tham đắm tiền của địa vị và nhà cửa vợ con, vì muốn đối trị cái 
nguyên nhân đã phát tâm mà lại thoái lui, nên lập nhẫn Ba-la-mật-đa 
và tiến Ba-la-mật-đa, nguyên nhân của thoái lui là vì chúng sinh ở 
trong sinh tử vi phạm mà sinh các khổ và mệt mỏi vì thời gian dài gia 
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hành tu tập thiện pháp, vì muốn đối trị cái nguyên nhân tuy đã phát 
tâm và không thoái lui nhưng thất bại hỏng mất, nên lập định Ba-la-
mật-đa và tuệ Ba-la-mật-đa, nguyên nhân của thất bại hỏng mất là 
do các tán động và tà trí. Như vậy là thành lập các pháp đối trị để đối 
trị các hoặc chướng cho nên chỉ lập 6 pháp. Lại nữa 4 Ba-la-mật-đa 
trước là nhân không tán động. Một Ba-la-mật-đa kế tiếp là thành tựu 
sự không tán động. Sự không tán động này làm chỗ dựa nên hiểu 
biết bình đẳng như thật chân nghĩa của các pháp mới có thể chứng 
đắc tất cả Phật pháp. Như vậy vì là chỗ dựa để chứng đắc pháp của 
chư Phật nên chỉ lập 6 pháp. Do thí Ba-la-mật-đa mà có thể tiếp nhận 
chúng sinh, do giới Ba-la-mật-đa mà không làm hại chúng sinh, do 
nhẫn Ba-la-mật-đa mà khi bị hại có thể chịu đựng được, do tinh tiến 
Ba-la-mật-đa mà có thể trợ giúp những việc đáng làm. Do đó bao 
gồm các nhân duyên lợi ích khiến chúng sinh thành thục những gì có 
thể kham nhiệm. Từ đó về sau người tâm chưa định thì làm cho tâm 
định, người tâm đã định thì khiến được giải thoát. Khi khai ngộ thì 
họ được thành thục. Cứ như vậy mà tùy thuận thành thục tất cả chúng 
sinh, nên chỉ lập 6 pháp.

Giải thích: Thành lập sự đối trị trong các chướng bị đối trị, các 
nguyên nhân thất bại hư hỏng. Nói tà ác tuệ là chấp lấy điên đảo 
gọi là tà ác tuệ. Như các ngoại đạo do tà ác tuệ mà thất bại hư hỏng. 
các nghĩa khác có thể rõ. Nói chỗ dựa để chứng đắc pháp của chư 
Phật, nghĩa là nguyên nhân chứng đắc pháp của chư Phật. Do đó thứ 
hai thành lập nhân duyên con số Ba-la-mật-đa chỉ có 6 không thêm 
không bớt. Vì đây lấy không tán động làm y chỉ. Nói chân nghĩa các 
pháp như thật đẳng giác nghĩa là y chỉ tĩnh lự Ba-la-mật-đa có thể 
khởi Bát-nhã Ba-la-mật-đa chân nghĩa các pháp như thật đẳng giác. 
Các nghĩa khác có thể rõ. Thứ ba thành lập con số trong nhân duyên. 
Nói tùy thuận thành thục các hữu tình, nghĩa là tùy thuận thành thục 
tất cả loài hữu tình, chỉ lập 6 số không thêm không bớt. Nói tâm 
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chưa định khiến được định, nghĩa là được tĩnh lự Ba-la-mật-đa. Nói 
đã được định khiến giải thoát, nghĩa là được Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 
Khi khai ngộ, kia được thành thục, nghĩa là khi giáo hóa khiến kia 
thành thục. 

Luận nói: Làm sao thấy tướng của 6 pháp này?

Vì có 6 thứ vượt trội hơn hết. Một là do chỗ dựa vượt trội, vì 
tâm Bồ-đề là chỗ dựa. Hai là do sự vượt trội, vì hiện hành đầy đủ. Ba 
là do xứ vượt trội, vì dựa vào sự an vui lợi ích cho tất cả chúng sinh. 
Bốn là do phương tiện khéo léo vượt trội, vì do trí vô phân biệt nhiếp 
thụ. Năm là do hồi hướng vượt trội, vì hồi hướng vô thượng chính 
đẳng Bồ-đề. Sáu là do thanh tịnh vượt trội, vì phiền não chướng và 
sở tri chướng không còn khởi lên.

Thí là Ba-la-mật-đa hay Ba-la-mật-đa là thí?

Có cái thí chẳng phải Ba-la-mật-đa, nên lập 4 câu. Nếu như thí 
là như vậy, thì các Ba-la-mật-đa khác cũng làm 4 câu như vậy.

Giải thích: Vì những tướng gì, thí v.v… được gọi là Ba-la-mật-
đa? Vì các thế gian và Thanh Văn v.v… cũng có thí v.v… cho nên 
phải nói cái tướng của chúng. Nghĩa là 6 thứ vượt trội là thí v.v…là 
tướng sở y. Tối thắng nghĩa là vượt trội hơn cả. Nghĩa là tâm Bồ-đề 
làm y chỉ. Sự tối thắng, nghĩa là không có một, ở trong hay ngoài 
đầy đủ hiện hành, chỉ có Bồ-tát có khả năng đầy đủ hiện hành. Xứ 
tối thắng, nghĩa là lấy tất cả hữu tình làm nơi lợi ích an lạc. Phương 
tiện thiện xảo tối thắng, nghĩa là tam luân thanh tịnh. Trong đó sở thủ 
phương tiện thiện xảo do không phân biệt vật thí, người thí và người 
thụ thí. Như vậy ở trong trí vô phân biệt, thí v.v… được gọi là Ba-la-
mật-đa. Hồi hướng tối thắng, nghĩa là dùng thí v.v… trở về cầu vô 
thượng Bồ-đề. Thanh tịnh tối thắng, nghĩa là đến Phật quả, thí v.v… 
mới thanh tịnh. Bấy giờ giải thoát các tập khởi của phiền não và sở 
tri 2 thứ chướng ngại. Cho nên thí là Ba-la-mật-đa hay Ba-la-mật-đa 
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là thí ư? Trả lời câu hỏi này là có thí chẳng phải Ba-la-mật-đa, tức lìa 
6 thứ tối thắng mà hành thí. Có Ba-la-mật-đa chẳng phải thí, tức bao 
gồm 6 thứ tối thắng. Giới v.v…có cũng thí cũng Ba-la-mật-đa, tức 
bao gồm 6 thứ tối thắng. Bố thí có chẳng phải thí chẳng phải Ba-la-
mật-đa, tức lìa 6 thứ tối thắng mà hành giới v.v… Như vậy tất cả mọi 
nơi đều phải làm 4 câu như vậy.

Luận nói: Vì lý do gì 6 thứ Ba-la-mật-đa được lập theo thứ tự 
như vậy?

Vì Ba-la-mật-đa trước tùy thuận sinh Ba-la-mật-đa sau.

Giải thích: Sáu ba-la-mật-đa trước sau dựa vào nhau mà sinh 
theo thứ tự như vậy.

Luận nói: Lại nữa làm sao thấy sự giải thích danh nghĩa các 
Ba-la-mật-đa?

Đối với Thanh Văn Độc Giác trên thế gian thì thiện căn bố thí 
v.v…là vượt trội hơn hết có thể đến bờ kia. Cho nên gọi chung là 
Ba-la-mật-đa. Lại có thể phá vỡ sự keo kiệt bần cùng và có thể dẫn 
phát tài lộc địa vị và các phúc đức rộng lớn, nên gọi là thí. Lại có 
thể đoạn diệt giới ác cõi ác và có thể hướng đến đẳng trì cõi thiện, 
nên gọi là giới. Lại có thể diệt hết giận dữ oán thù, và có thể mình 
và người sống trong an ổn, nên gọi là nhẫn. Lại có thể xa lìa mọi sự 
biếng nhác, các pháp ác và bất thiện, có thể sinh xuất vô lượng thiện 
pháp và khiến tăng trưởng, nên gọi là tinh tiến. Lại có thể tiêu trừ các 
tán động, và dẫn đến an trụ nội tâm, nên gọi là tĩnh lự. Lại có thể trừ 
bỏ mọi kiến chấp, tà trí ác tuệ và có thể phân biệt phẩm loại các pháp 
biết được như thật, nên gọi là tuệ.

Giải thích: Nay sẽ hiển thị sự giải thích danh ngôn. Giải thích 
tên chung là do đây tất cả có thể đến bờ kia nên gọi tên là Ba-la-mật-
đa. Là cái thí v.v… đạt tới bờ kia, vượt hơn tất cả cái thí của thế gian 
và Thanh Văn, Độc Giác. Cho nên gọi chung là Ba-la-mật-đa. Tiếp 
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đến giải thích tên riêng. Khi tu nhân, cái thí này phá trừ sự keo kiệt. 
Khi kết quả có thể làm tan mất tất cả sự nghèo cùng. Và khi kết quả 
đưa đến địa vị giàu có rộng làm việc phúc đức, nên gọi là thí. Lại nữa 
khi tu nhân dứt các giới ác, khi kết quả có thể diệt tất cả các nẻo ác, 
và tương lai có thể đến các nẻo thiện, trong đời hiện tại có thể duy trì 
được không thay đổi, nên gọi là giới. Như vậy giải thích tất cả Ba-la-
mật-đa đều nên giải thích như thế. Và nói mình và người có thể khéo 
trụ trong an ổn, nghĩa là tự mình không bị sự giận dữ lỗi lầm làm 
phiền não, không gây khổ cho người, nên được an ổn.

Luận nói: Nên biết phải tu tập các pháp Ba-la-mật-đa như 
thế nào?

Nên biết đại khái 5 việc: Một là hiện khởi tu gia hành. Hai là 
tu thắng giải. Ba là tu tác ý. Bốn là tu phương tiện khéo léo. Năm là 
tu hoàn thành công việc. Trong đây 4 pháp tu như trước đã nói. Còn 
tu hoàn thành công việc nghĩa là chư Như Lai vận dụng Phật sự một 
cách tự nhiên tự tại không ngừng nghỉ, viên mãn các Ba-la-mật-đa 
rồi lại tu tập 6 pháp đến bờ kia. Lại nữa tu tác ý, nghĩa là tu 6 thứ ý 
lạc bao gồm các tác ý mến trọng, tùy hỷ, vui vẻ như một là ý lạc rộng 
lớn, hai là ý lạc dài lâu, ba là ý lạc hoan hỷ, bốn là ý lạc chịu ơn, năm 
là ý lạc chí lớn, sáu là ý lạc thuần thiện.

Nếu các Bồ-tát trải qua vô số đại kiếp cho đến hiện chứng vô 
thượng chính đẳng Bồ-đề, trong thời gian ấy mỗi một sát-na giả sử 
xả bỏ thân mạng, cho đến 7 báu chứa đầy trong thế giới như cát sông 
Hằng đem phụng sự cúng dường Như Lai cho đến khi an tọa trên 
tòa Bồ-đề, mà ý lạc về sự bố thí của Bồ-tát ấy còn chưa chán đủ; lại 
cũng trong thời gian ấy, mỗi mỗi sát-na giả sử lửa đốt cháy 3 ngàn đại 
thiên thế giới, trong 4 oai nghi thường thiếu tất cả mọi phương tiện 
sống mà tâm vẫn thường giữ giới, nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát-nhã, 
cho đến khi an tọa trên tòa Bồ-đề, vậy mà ý lạc của Bồ-tát ấy về giới, 
nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát-nhã vẫn không chán đủ. Đó gọi là ý lạc 
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rộng lớn của Bồ-tát. Lại nữa các Bồ-tát ở trong cái ý lạc không chán 
đủ, cho đến khi an tọa tòa Bồ-đề, thường không gián đoạn hay ngừng 
nghỉ, gọi là ý lạc dài lâu của Bồ-tát. Lại các Bồ-tát dùng 6 Ba-la-mật-
đa làm lợi ích chúng sinh, do làm việc lợi ích mà tâm sinh hoan hỷ 
còn hơn nỗi vui mừng của chúng sinh được lợi ích, gọi là ý lạc hoan 
hỷ của Bồ-tát. Lại các Bồ-tát dùng 6 Ba-la-mật-đa làm lợi ích chúng 
sinh, thấy họ có ơn đức lớn đối với mình chứ không thấy mình có ơn 
đối với họ, đó là ý lạc chịu ơn của Bồ-tát. Lại nữa các Bồ-tát dùng 6 
pháp đến bờ kia, nhóm họp các thiện căn, thâm tâm đem hiến cho tất 
cả chúng sinh khiến được quả báo khả ái thù thắng, gọi là ý lạc chí 
lớn của Bồ-tát. Lại các Bồ-tát lại dùng 6 pháp Ba-la-mật-đa nhóm 
họp các thiện căn cùng các chúng sinh trở về cầu vô thượng chính 
đẳng Bồ-đề, gọi là ý lạc thuần thiện của Bồ-tát. Như vậy Bồ-tát tu 6 
thứ ý lạc này bao gồm tác ý ái trọng. Lại các Bồ-tát đối với 6 thứ ý lạc 
của các Bồ-tát khác tu tập tương ưng vô lượng thiện căn, thâm tâm 
tùy hỷ, như vậy là Bồ-tát tu 6 thứ ý lạc này bao gồm ý tác tùy hỷ. Lại 
các Bồ-tát thâm tâm hân hoan vui thích 6 thứ ý lạc của tất cả chúng 
sinh bao gồm tu 6 thứ đến bờ kia, cũng nguyện tự mình cùng tu tập 
6 thứ đến bờ kia thường xuyên không rời bỏ, cho đến khi an tọa tòa 
Bồ-đề, như vậy là Bồ-tát tu 6 thứ ý lạc bao gồm tác ý hân lạc. Nếu 
có người nghe Bồ-tát tu 6 thứ ý lạc này bao gồm tác ý, chỉ cần khởi 
một niệm tín tâm sẽ được phát sinh vô lượng phúc, nghiệp chướng ác 
cũng sẽ tiêu diệt, huống chi là Bồ-tát.

Giải thích: Trong 5 thứ tu, hiện khởi gia hành tu nghĩa là tu 
trong lúc hiện khởi gia hành. Tu hoàn thành công việc, nghĩa là chư 
Như Lai an trụ pháp thân có làm nhiều Phật sự vô công dụng thường 
không ngừng nghỉ. Tuy không hiện hành 6 thứ Ba-la-mật-đa nhưng 
vì lợi ích các hữu tình thường hiện hành tác Phật sự. Trong lúc bấy 
giờ mỗi một sát-na, tức là giả sử lấy 3 vô số kiếp làm một sát-na, tích 
tập thời lượng cho đến Bồ-đề, trải qua thời gian ấy giả sử mỗi một 
sát-na xả bỏ tất cả thân mạng v.v… nghĩa ấy dễ hiểu tùy theo bản văn. 
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Cứ như vậy tích tập thời lượng cho đến Bồ-đề. Trải qua thời gian ấy, 
mỗi mỗi sát-na giả sử khởi tâm giữ một giới, ở trong 3 ngàn Đại thiên 
thế giới đầy cả lửa cháy, thường thiếu thốn mọi phương tiện cho 
đời sống, đây là hiển thị nơi trụ xứ gian nan thiếu thốn phương tiện. 
Trong đó ý lạc không chán đủ. Phải biết đó là ý lạc rộng lớn. Tức là 
thời gian dài thường không gián đoạn. Phải biết đó là ý lạc dài lâu. 
Dài tức là lâu. Các nghĩa khác dễ hiểu. Các nghiệp chướng ác cũng 
sẽ tiêu diệt, nghĩa là trong đây ý nói diệt cái khả năng làm công năng 
dị thục kia, hoặc đối trị cái sức hướng đến nẻo ác.

Luận nói: Làm sao thấy được sự sai biệt của các Ba-la-mật-
đa này?

Nên biết mỗi Ba-la-mật-đa đều có 3 phẩm. Ba phẩm của thí là: 
1.pháp thí, 2.tài thí, 3.vô úy thí. Ba phẩm của giới là: 1.giới về luật 
và oai nghi, 2.giới gồm thâu các thiện pháp, 3.giới làm lợi ích hữu 
tình. Ba phẩm của nhẫn là: 1.nhẫn chịu oán hại, 2.nhẫn an tâm thụ 
khổ, 3.nhẫn nại quan sát các pháp. Ba phẩm của tinh tiến là: 1.tinh 
tiến như người mặc áo giáp ra trận, 2.tinh tiến gia công tu hành, 
3.tinh tiến không run sợ, không chao đảo thoái lui, không vui mừng 
thỏa mãn. Ba phẩm của tĩnh lự là: 1.tĩnh lự an trụ, 2.tĩnh lự dẫn phát, 
3.tĩnh lự hoàn thành công việc. Ba phẩm của tuệ là: 1.tuệ gia hành vô 
phân biệt, 2.tuệ vô phân biệt, 3.tuệ vô phân biệt hậu đắc.

Giải thích: Ở đây tuyên thuyết sai biệt trong các phẩm Ba-la-
mật-đa, hiển thị thể tính đều có 3 sai biệt. Vì sao nói pháp thí v.v…3 
thứ sai biệt? Nghĩa là do pháp thí nên giúp ích thiện căn của người, 
do tài thí nên giúp ích thân mạng của người, do vô úy thí nên giúp 
ích tâm của người. Do nhân duyên đó nên nói 3 thứ thí. Trong 3 thứ 
giới thì luật nghi giới là dựa vào sự giữ giới. Vì muốn lập 2 giới khác 
cho nên an trụ. Sở dĩ vì sao? Trụ vào luật nghi thì có thể lập nhiếp 
thiện pháp giới. Do đó tu tập tất cả Phật pháp, chứng Đại Bồ-đề. Lại 
có thể lập ích hữu tình giới. Do đó có khả năng thành thục hữu tình. 
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Trong 3 thứ nhẫn thì nại oán hại nhẫn là có thể nhịn chịu sự oán hại 
người khác làm. Khi siêng tu làm việc lợi ích hữu tình, nhờ sức nhẫn 
này gặp sinh tử khổ cũng không thoái chuyển. An thụ khổ nhẫn thì 
có thể nhẫn chịu các khổ gặp phải. Nhờ sức nhẫn này ở trong sinh 
tử gặp các khổ cũng không sinh thoái chuyển. Đế sát pháp nhẫn thì 
đủ khả năng quán sát các pháp thẩm xét đế lý. Nhờ sức nhẫn này mà 
lập 2 cái nhẫn đã nói trước. Thể sai biệt của 3 tinh tiến là như trong 
khế kinh, Bạc-già-phạm nói có thế lực, có siêng năng, có dũng mãnh, 
cứng rắn, không bỏ viẹc thiện dù nặng nề cực nhọc. Năm câu trong 
kinh kia là giải thích cái thể của 3 tinh tiến. Nhờ mặc áo giáp tinh 
tiến nên trước tiên là có thế lực. Nhờ gia hành tinh tiến nên trong lúc 
gia hành siêng năng. Nhờ tinh tiến không khiếp nhược, không thoái 
chuyển, không vui mừng thỏa mãn nên tuần tự sau có dũng mãnh, 
cứng rắn, không bỏ điều thiện dù nặng nề cực nhọc. Do 3 cái đây 
giải thích 5 câu kia. Sở dĩ vì sao? Hoặc trước tiên vì cầu vô thượng 
chính đẳng Bồ-đề tuy có thế lực nhưng trong khi gia hành không thể 
cố gắng nên nói có siêng. Tuy có tâm siêng năng nhưng hoặc khiếp 
nhược. Để đối trị khiếp nhược ấy nên nói có dũng mãnh. Do có dũng 
mãnh nên tâm không thoái lui. Phải biết khiếp nhược tức là thoái lui. 
Tâm tuy không khiếp sợ nhưng gặp khổ sinh tử tâm có thể bị thoái 
chuyển. Do đó thoái lui mất cái tâm cầu Phật quả. Để đối trị trường 
hợp này nên lập vô thoái chuyển. Vô thoái chuyển tức là vững chắc 
mạnh mẽ nên không thoái chuyển, hiển thị sự cứng rắn mạnh mẽ. Do 
cứng rắn mạnh mẽ nên gặp khổ không lui. Có trường hợp gặp khổ 
không thoái chuyển nhưng được một ít thiện căn liền sinh vui mừng 
thỏa mãn cho là đủ, do đó không chứng vô thượng Bồ-đề. Vì vậy tiếp 
đến nói không mừng đủ, nghĩa là không được sinh một chút tâm vui 
mừng cho là đầy đủ. Đây là hiển thị sự không bỏ điều thiện dù nặng 
nề cực nhọc. Do ý nghĩa đó nói 3 tinh tiến. Trong 3 tĩnh lự, an trụ 
tĩnh lự là do đây có thể an trụ trong hiện pháp lạc. Dẫn phát tĩnh lự là 
do đây dẫn phát 6 thứ thần thông. Thành sở tác sự tĩnh lự là dựa vào 
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đây nên thành lập các việc làm lợi ích hữu tình. Vì vậy gọi là thành 
sở tác sự. Do ý nghĩa này nên có 3 tĩnh lự. An lập tuệ thể có 3 thứ, 
nghĩa dễ hiểu.

Luận nói: Làm sao thấy được sự nhiếp thuộc lẫn nhau?

Do 6 pháp này có thể gồm thâu tất cả thiện pháp vì tướng của 
chúng, vì sự tùy thuận của chúng, vì tính đẳng lưu của chúng.

Giải thích: Như vậy làm sao thấy được tướng nhiếp thuộc lẫn 
nhau, nghĩa là câu hỏi này hỏi làm sao thấy được Ba-la-mật-đa với 
các thiện pháp nhiếp thuộc lẫn nhau. Nói do đây có thể gồm thâu tất 
cả thiện pháp là phải biết do Ba-la-mật-đa này có thể gồm thâu đầy 
đủ tất cả thiện pháp. Và tất cả thiện pháp kia cũng có thể gồm thâu 
Ba-la-mật-đa. Phải biết trong đây tất cả thiện pháp tức là tất cả pháp 
Bồ-đề phần. Nói là vì tướng của chúng tức là tướng Bát-nhã, vì sự 
tùy thuận tức là tín, khinh an v.v…, vì tính đẳng lưu tức là 6 thần 
thông và 10 lực v.v… các công đức.

Luận nói: Làm sao thấy được các tạp nhiễm là những thứ bị 6 
pháp này đối trị?

Đó là tướng, là nhân, là quả của chúng.

Giải thích: Như đáo bỉ ngạn gồm thâu các bạch pháp. Trước đã 
hiển thị sự đối trị đây cũng gồm thâu tất cả các pháp tạp nhiễm. Nay 
sẽ hiển thị. Nói đó là tướng, tức tướng tham v.v… Nói đó là nhân, tức 
là nhân keo kiệt v.v… như bất tín và tà kiến v.v… Nói đó là quả, tức 
là keo kiệt phạm giới giận dữ v.v… các quả.

Luận nói: Làm sao thấy được lợi ích thù thắng của 6 Ba-la-mật-
đa đạt được?

Nghĩa là các Bồ-tát khi đang lưu chuyển trong sinh tử thì sinh 
trong nhà giàu sang, tộc họ lớn, nhiều bà con bạn bè, thành tựu sự 
nghiệp lớn, không bị tai hại quấy nhiễu, nhẹ đường trần tục, biết 
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nhiều kiến thức giỏi kỹ năng, sống tốt không tội lỗi, cho đến khi an 
tọa tòa Bồ-đề thường có thể hiện làm các việc lợi ích chúng sinh, đó 
là lợi ích thù thắng.

Giải thích: Nay sẽ nói rõ Ba-la-mật-đa được các lợi ích thù 
thắng. Nói sống tốt không tội lỗi, nghĩa là không như ngoại đạo tuy 
được sống tốt mà gọi là có tội vì tạp nhiễm ô. Lại nữa cuộc sống 
tốt của họ đều là vô thường. Còn quả Ba-la-mật-đa chẳng phải vô 
thường, bởi nói cho đến an tọa Bồ-đề. Lại nữa cuộc sống tốt của 
ngoại đạo kia chỉ có tự lợi không thể lợi tha, bởi không nói họ thường 
hay làm lợi ích chúng sinh. Còn Ba-la-mật-đa được quả thù thắng, 
thường hay làm lợi ích tất cả chúng sinh. Như vậy gọi là các đáo bỉ 
ngạn được quả lợi ích thù thắng không tội lỗi.

Luận nói: Làm sao thấy được sự quyết định lựa chọn đối với 6 
thứ Ba-la-mật-đa?

Thế Tôn đối với tất cả 6 thứ Ba-la-mật-đa này, có nơi lấy thí mà 
nói, có nơi lấy giới mà nói, có nơi lấy nhẫn nói, có nơi lấy cần nói, 
có nơi lấy định nói, có nơi lấy tuệ nói.

Nói như vậy là có ý gì?

Vì ý nghĩa, là trong khi gia hành tu tất cả Ba-la-mật-đa, thì đều 
được tất cả Ba-la-mật-đa hỗ trợ cho thành tựu. 

Giải thích: Trong 3 trăm bài tụng trong các Kinh Bát-nhã Ba-
la-mật-đa, vốn nói một Ba-la-mật-đa là nói tất cả Ba-la-mật-đa Nói 
như vậy là ý nghĩa gì? Có ý nghĩa là một khi tu thì tất cả tương trợ. 
Nghĩa là khi tu thí, phòng hộ thân ngữ, do đây có giới Ba-la-mật-đa 
tương trợ mà thành. Cho đến hiểu biết nhân quả của thí, do đây có 
Tuệ Ba-la-mật-đa tương trợ mà thành. Ngoài ra các tương trợ khác 
cũng nên biết như vậy.

Luận nói: Ở đây có bài Ôn-đà-nam như sau:
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Số, tướng và thứ lớp,
Tên, tu tập, sai biệt.
Nhiếp, trị và công đức,
Hỗ trợ nhau thành tựu.

Giải thích: Thứ lớp, trước đã có, văn dễ hiểu.

6 - Tu tập sai biệt
Luận nói: Như vậy là đã nói về ngộ nhập nhân quả, vậy làm sao 

thấy sự tu tập sai biệt?

Thấy được qua 10 địa của Bồ-tát. Những gì là 10? Một là cực 
hỷ địa, hai là ly cấu địa, ba là phát quang địa, bốn là diệm tuệ địa, 
năm là cực 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. 

Làm sao có thể thấy 10 thứ bậc được an lập như vậy? 

Vì muốn đối trị 10 thứ vô minh là những chướng ngại bị đối trị. 
Bởi vì sao? Bởi vì nơi 10 tướng của pháp giới sở tri có 10 vô minh 
chướng ngại bị đối trị. 

Những gì là 10 tướng của pháp giới sở tri?

Trong địa thứ nhất là biến hành, trong địa thứ hai là tối thắng, 
trong địa thứ ba là thắng lưu, trong địa thứ tư là không nhiếp thụ, 
trong địa thứ năm là liên tục không sai biệt, trong địa thứ sáu là thanh 
tịnh không tạp nhiễm, trong địa thứ bảy là các pháp không sai biệt, 
trong địa thứ tám là không thêm không bớt, tướng tự tại y chỉ, cõi 
tự tại y chỉ, trong địa thứ chín là trí tự tại y chỉ, trong địa thứ mười 
là nghiệp tự tại y chỉ, Đà-la-ni môn, Tam-ma-địa môn tự tại y chỉ. Ở 
đây có 3 bài tụng như sau:

Biến hành và tối thắng,
Cùng với nghĩa thắng lưu,
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Như vậy không nhiếp thụ,
Liên tục không sai biệt,
Thanh tịnh không tạp nhiễm,
Các pháp không sai biệt,
Không tăng cũng không giảm,
Bốn tự tại y chỉ,
Trong pháp giới có mười,
Không nhiễm ô vô minh,
Đối trị các chướng ngại,
Nên an lập mười địa.

Lại nữa phải biết rằng 10 vô minh như vậy, đối với Thanh Văn 
v.v…thì không phải nhiễm ô, nhưng đối với Bồ-tát là nhiễm ô.

Giải thích: Dựa vào tu nhân quả sai biệt kia nên có câu hỏi 
đáp. Thế nào là 10 tướng của pháp giới sở tri? Nghĩa là trong sơ địa 
do nghĩa biến hành, cho đến trong 10 địa do nghĩa của nghiệp tự tại 
y chỉ, nghĩa của Đà-la-ni môn Tam-ma-địa môn tự tại y chỉ. Do 10 
thứ tướng sở tri của pháp giới cho nên gọi là 10 tướng pháp giới sở 
tri. Nghĩa là trong mỗi địa đều có một tướng pháp giới sở tri. Do sức 
của vô minh không thể hiểu biết được. Để đối trị các vô minh như 
vậy nên lập ra 10 địa. Lại nữa các chướng được đối trị có 10 thứ nên 
lập 10 địa. Những gì là 10 chướng được đối trị? Một là tính phàm 
phu. Hai là đối với hữu tình làm tà hạnh về thân thể. Ba là tính đần 
độn chậm lụt, đối với văn tư tu thường hay quên mất. Bốn là vi tế 
phiền não hiện hành câu sinh trong thân kiến. Đây là tối hạ phẩm, 
duyên mà không tác ý, đi theo hiện hành rất xa, đó là vi tế. Năm là 
nhập Niết-bàn ở hạ thừa. Sáu là hiện hành thô tướng. Bảy là hiện 
hành tế tướng. Tám là tác hành trong vô tướng. Chín là không làm 
việc lợi ích hữu tình. Mười là chưa được tự tại trong các pháp. Nghĩ 
biến hành, nghĩa là đi khắp tất cả trong pháp giới này, bởi không 
chút pháp nào chẳng là vô ngã. Nếu biết như vậy được nhập sơ địa. 
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Nghĩa tối thắng, nghĩa là vượt trội hơn tất cả trong pháp giới này. 
Nếu biết như vậy được nhập địa thứ hai. Nghĩa thắng lưu, nghĩa là 
giáo nghĩa Đại thừa. Từ đây lưu xuất ra là thù thắng nhất. Nếu biết 
như vậy được nhập địa thứ ba. Nghĩa không nhiếp thụ, nghĩa là 
không chấp ngã sở, không thâu nhiếp ngã sở. Như người Bắc Câu-
lô châu không ràng buộc. Ở trong pháp giới này, nếu khi chứng đắc 
thì tất cả không có cái gì gọi là ngã sở. Nếu biết như vậy được nhập 
địa thứ tư. Nghĩa liên tục không sai khác, nghĩa là trong đây thể 
không khác nhau. Chẳng phải như con mắt v.v… tùy theo các loài 
hữu tình tương tục sai khác, mỗi mỗi khác nhau. Nếu biết như vậy 
được nhập địa thứ năm. Nghĩa không tạp nhiễm thanh tịnh, nghĩa là 
trong đây vốn không tạp nhiễm, tính không tạp nhiễm nên đã không 
tạp nhiễm tức không thanh tịnh. Nếu biết như vậy được nhập địa 
thứ sáu. Nghĩa của các pháp không sai biệt, nghĩa là ở đây trong khế 
kinh có lập ra nhiều pháp sai biệt, nhưng không khác nhau. Nếu biết 
như vậy được nhập địa thứ bảy. Nghĩa của không tăng không giảm, 
nghĩa là ở đây khi tạp nhiễm giảm mà không có giảm, khi thanh tịnh 
tăng mà không có tăng. Nghĩa của tướng tự tại y chỉ, nghĩa là pháp 
giới này là chỗ y chỉ của tướng tự tại. Được tự tại trong các tướng 
gọi là tướng tự tại, vì tùy theo muốn tướng nào tức thì hiện tiền. 
Nghĩa của quốc độ tự tại y chỉ, nghĩa là pháp giới này là chỗ y chỉ 
của quốc độ tự tại. Được tự tại nơi quốc độ đang ở gọi là quốc độ 
tự tại. Như muốn quốc độ biến thành vàng hay các báu v.v… thì tùy 
ý sẽ thành. Nếu biết như vậy được nhập địa thứ tám. Nghĩa của trí 
tự tại y chỉ, nghĩa là pháp giới này là chỗ sở y tự tại của trí vô ngại 
biện. Nếu biết như vậy được nhập địa thứ chín. Nghĩa của nghiệp 
tự tại v.v… y chỉ, nghĩa là pháp giới này là chỗ y chỉ của thân v.v… 
nghiệp tự tại, và chỗ sở y tự tại của Đà-la-ni Tam-ma-địa môn. Nếu 
biết như vậy được nhập địa thứ mười. Các thứ vô minh như vậy đối 
với Thanh Văn v.v…là chẳng nhiễm ô, vì họ không muốn nhập vào 
các địa.
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Ở trong sơ địa là đã có thể thông đạt tất cả các địa, vì sao còn 
tuần tự thiết lập các địa? Giải thích câu hỏi này là tuy trong sơ địa 
đạt tất cả địa, nhưng do trụ này mà được an trụ, do sức an trụ này nên 
thiết lập các địa.

Luận nói: Lại nữa, vì sao địa thứ nhất gọi là cực hỷ?

Vì ở địa này lần đầu tiên được cái năng lực thù thắng có thể làm 
thành mọi sự nghĩa lợi cho mình và người.

Vì sao địa thứ hai gọi là ly cấu?

Vì ở địa này hết sức xa lìa cáu bẩn của sự phạm giới.

Vì sao địa thứ ba gọi là phát quang?

Vì địa này là chỗ dựa của đẳng trì và đẳng chí không thoái 
chuyển, là chỗ dựa của chính pháp đại quang minh.

Vì sao địa thứ tư gọi là diệm tuệ?

Vì ở đây các pháp Bồ-đề phần đốt cháy tiêu tất cả chướng ngại.

Vì sao địa thứ năm gọi là cực nan thắng?

Vì trí chân đế với trí thế gian mâu thuẫn nhau mà hợp hai thứ 
khó hợp làm cho tương ưng là rất khó.

Vì sao địa thứ sáu gọi là hiện tiền?

Vì ở đây cái trí duyên khởi làm chỗ dựa, có thể khiến Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa hiện ra trước mắt.

Vì sao địa thứ bảy gọi là viễn hành?

Vì ở đây là đã đến giới hạn cuối cùng của công dụng hành.

Vì sao địa thứ tám gọi là bất động?

Vì ở đây tất cả các tướng có dụng công đều không còn hoạt động.

Vì sao địa thứ chín gọi là thiện tuệ?
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Vì ở đây được trí vô ngại thù thắng nhất.

Vì sao địa thứ mười gọi là pháp vân?

Vì ở đây được cái trí tổng duyên tất cả pháp, hàm chứa tất 
cả Đà-la-ni môn, Tam-ma-địa môn, ví như đám mây lớn che được 
chướng ngại rộng lớn như hư không, lại có thể viên mãn pháp thân.

Giải thích: Vì sao sơ địa gọi là cực hỷ? Do lúc đầu tiên mới 
được khả năng làm việc tự tha đều lợi. Các Thanh Văn lúc đẳng 
chân hiện quán chỉ được khả năng tự lợi, không lợi tha được nên 
họ không sinh cái hoan hỷ như các Bồ-tát. Vì sao địa thứ hai gọi là 
ly cấu? Do trong địa này tính giới thành tựu. Chẳng phải như ở sơ 
địa suy nghĩ chọn lựa hộ trì giới. Tính giới thành tựu nên các cáu 
bẩn của sự phạm giới đã lìa bỏ rất xa. Vì sao địa thứ ba gọi là phát 
quang? Do trong địa này cùng Tam-ma-địa Tam-ma-bát-để thường 
không lìa nhau, không thoái chuyển nên có khả năng làm sáng tỏ 
pháp Đại thừa. Vì sao địa thứ tư gọi là diệm tuệ? Do trong địa này 
an trụ pháp Bồ-đề phần tối thắng, do trụ đây nên có thể thiêu đốt ra 
tro tất cả căn bản phiền não và tùy phiền não. Vì sao địa thứ năm 
gọi là cực nan thắng? Do trong địa này biết trí chân đế là vô phân 
biệt, biết các trí thế gian công luận là hữu phân biệt. Hai mâu thuẫn 
này phải tu khiến hợp. Có thể hợp cái khó hợp làm cho tương ưng 
nên gọi là rất khó thắng. Vì sao địa thứ sáu gọi là hiện tiền? Nghĩa 
là trong địa này trụ trí duyên khởi. Do sức của trí này vô phân biệt 
trụ tối thắng, Bát-nhã Ba-la-mật-đa được hiền tiền, ngộ tất cả pháp 
không nhiễm không tịnh, trong địa thứ bảy sẽ thành hữu hành, trong 
địa thứ tám sẽ thành vô hành. Vì sao địa thứ bảy gọi là viễn hành? 
Nghĩa là trong địa này đối với công dụng hành được đến rốt ráo. 
Tuy tất cả tướng không thể làm dao động, nhưng đối với vô tướng 
còn gọi là hữu hành. Vì sao địa thứ tám gọi là bất động? Do các 
tướng trong địa này và tất cả các hành đều không làm dao động 
được, trí vô phân biệt lưu hành tự nhiên. Vì sao địa thứ chín gọi là 
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thiện tuệ? Do trong địa này trí vô ngại giải gọi là tuệ. Tuệ này vi 
diệu và thiện nên gọi thiện tuệ. Vì sao địa thứ mười gọi là đại vân? 
Do trong địa này có trí duyên hết tất cả pháp, có thể che lấp tiêu diệt 
các chướng rộng lớn, lại như pháp thân có thể viên mãn như đám 
mây lớn nổi lên che khắp hư không. Như vậy trí này đối với pháp 
thân sở y của Bồ-tát đều có thể biến khắp. Trong đây viên mãn là ý 
nói phổ biến khắp.

Luận nói: Làm sao thấy được sự chứng đắc các địa này?

Thấy được do 4 thứ tướng. Một là được thắng giải. Nghĩa là 
được tin hiểu sâu sắc đối với các địa. Hai là được chính hạnh. Nghĩa 
là được 10 thứ chính pháp hạnh tương ưng với các địa. Ba là được 
thông suốt. Nghĩa là khi ở địa thứ nhất thông suốt pháp giới là có 
thể thông suốt cùng khắp các địa. Bốn là được thành tựu viên mãn. 
Nghĩa là tu các địa đến chỗ rốt ráo.

Giải thích: Nói được thành tựu viên mãn là bấy giờ việc tu tập 
các địa đã rốt ráo.

Luận nói: Làm sao thấy được sự tu tập các địa này?

Nghĩa là các Bồ-tát trong mỗi địa tu Xa-ma-tha, Tì-bát-xá-na 
do 5 tướng tu tập.

Những gì là 5?

Là tu tổng tập, tu vô tướng, tu không dụng công, tu mạnh mẽ, 
tu không vui mừng cho là đủ. Năm sự tu tập này làm cho các Bồ-
tát thành tựu 5 quả. Đó là trong mỗi niệm tiêu tan chỗ dựa của tất 
cả pháp thô nặng, lìa các thứ tướng, được cái vui như ở trong vườn 
chính pháp, có thể hiểu biết đúng đắn ánh sáng của chính pháp lớn 
lao, biến khắp vô lượng không giới hạn, hiện hành vô tướng, thuận 
thanh tịnh phần không còn phân biệt, vì để viên mãn thành tựu pháp 
thân có thể nhiếp thụ đúng đắn các nhân thù thắng sau này.
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Giải thích: Như mỗi địa mỗi địa có 5 tướng tu tập. Nay sẽ 
hiển thị. Tu Xa-ma-tha Tì-bát-xá-na đều do 5 tướng đều được tu 
tập. Trong mỗi niệm mỗi niệm tiêu tan tất cả y chỉ thô nặng, nghĩa 
là phiền não chướng và sở tri chướng từ vô thủy đến nay huân tập 
chủng tử, gọi là thô nặng. Hai chướng tích tụ này do duyên tổng 
pháp. Sức của trí chỉ quán mỗi niệm mỗi niệm làm tiêu tan. Trong 
đây ý nói phá hoại các chướng tích tụ gọi là làm tiêu tan, hoặc khiến 
hao tổn gọi là tiêu tan. Lìa các thứ tướng, được cái vui như ở trong 
vườn chính pháp, là các pháp trong khế kinh trụ nơi các tính, ý 
tưởng xa lìa các tính tức là chứng được cái vui nơi vườn pháp. Có 
thể ở trong đó nên gọi là vườn. Lại có nghĩa khác. Ở trong pháp tùy 
chỗ thụ tầm tí, không khởi thô hiển lãnh nạp quan sát, chỉ do ức 
niệm chỉ quán sáng tỏ mà khởi vi tế lãnh nạp quan sát. Có thể hiểu 
biết đúng đắn ánh sáng của chính pháp lớn lao, biến khắp vô lượng 
không giới hạn, nghĩa là hiểu rõ đúng đắn 10 phương tướng vô biên 
không giới hạn. Như khéo tập tụng văn tự sáng tỏ gọi là pháp quang 
minh. Thuận thanh tịnh phần không còn phân biệt, hiện hành vô 
tướng, nghĩa là việc làm xong các pháp tương ưng gọi là thuận thanh 
tịnh phần không còn phân biệt hiện hành vô tướng. Trong đây ý nói 
sở đắc Phật quả gọi là việc làm xong. Vì để viên mãn thành tựu pháp 
thân có thể nhiếp thụ đúng đắn các nhân thù thắng sau này, nghĩa là 
pháp thân địa thứ mười gọi là viên mãn, pháp thân Phật địa thứ mười 
một gọi là làm xong. Trong tất cả nhân, sinh Phật địa là thù thắng 
hơn hết, cho nên nói là có thể nhiếp thụ một cách đúng đắn các nhân 
thù thắng sau này.

Luận nói: Để tăng thêm sức vượt trội nên nói trong 10 địa tu 
riêng 10 thứ Ba-la-mật-đa. Ở 6 địa trước tu 6 thứ Ba-la-mật-đa như 
trước đã nói. Trong 4 địa sau tu 4 thứ là: Một là phương tiện thiện 
xảo Ba-la-mật-đa, nghĩa là lấy các thiện căn tập họp được của 6 Ba-
la-mật-đa trước, hồi hướng cầu vô thượng Bồ-đề cùng tất cả chúng 
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sinh. Hai là nguyện Ba-la-mật-đa, nghĩa là phát các thứ đại nguyện vi 
diệu dẫn đến các duyên thù thắng cho các Ba-la-mật-đa về sau. Ba là 
lực Ba-la-mật-đa, nghĩa là do 2 sức là sức tư duy chọn lựa và sức tu 
tập, khiến cho 6 thứ Ba-la-mật-đa trước hiện hành không gián đoạn. 
Bốn là trí Ba-la-mật-đa, nghĩa là do 6 Ba-la-mật-đa trước thành lập 
diệu trí, thụ dụng pháp lạc thành thục chúng sinh. 

Lại nữa phải biết 4 thứ Ba-la-mật-đa này gồm vô phân biệt trí 
và hậu đắc trí. Lại trong tất cả các địa không địa nào là không tu tập 
tất cả Ba-la-mật-đa. Pháp môn như vậy được thâu nhiếp trong kho 
tàng Ba-la-mật-đa.

Giải thích: Để tăng thêm sức vượt trội nên nói trong 10 địa tu 
riêng 10 thứ Ba-la-mật-đa, nghĩa là trong 10 địa nói sơ địa bố thí 
Ba-la-mật-đa là tăng thêm sức hơn hết. Còn tất cá các Ba-la-mật-đa 
kia không phải không tu tập nhưng tùy sức tùy phần. Cho đến địa 
thứ 10 trí Ba-la-mật-đa là tăng thêm sức hơn hết. Còn tất cả các Ba-
la-mật-đa không phải không tu tập nhưng tùy sức tùy phần. Cho nên 
nói để tăng thêm sức vượt trội nên nói trong 10 địa tu riêng 10 thứ 
Ba-la-mật-đa. Nếu nói về tướng chung thì trong tất cả các địa đều tu 
tất cả Ba-la-mật-đa. Ở 6 địa trước tu 6 thứ Ba-la-mật-đa như trước 
đã nói, là hiển thị tuần tự tu riêng biệt 10 thứ Ba-la-mật-đa. Như 
trước kinh nói bố thí Ba-la-mật-đa trước rồi sau cùng nói trí Ba-la-
mật-đa. Nay trong luận này trước nói thiếu không đầy đủ là sau 4 
địa tu 4 thứ Ba-la-mật-đa mà trước chưa nói. Nếu ở nơi đó chỉ nói 6 
thứ Ba-la-mật-đa, thì ở đây phương tiện thiện xảo v.v…4 Ba-la-mật-
đa bao gồm trong đó. Nếu ở nơi đó nói rõ 10 thứ Ba-la-mật-đa, thì 
trong đây chỉ nói trí vô phân biệt gọi là Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Còn 
phương tiện thiện xảo v.v… 4 Ba-la-mật-đa bao gồm trong trí hậu 
đắc. Vì vậy nên trong 4 địa sau tu 4 Ba-la-mật-đa còn lại. Phương 
tiện thiện xảo Ba-la-mật-đa, nghĩa là 4 cái sau , trước nói thứ nhất 
là cộng chư hữu tình. Nghĩa là cái thiện này cùng các hữu tình như 
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là của chung vậy. Nay sẽ hiển thị. Nghĩa là thiện nguyện này cầu vô 
thượng chính đẳng Bồ-đề. Làm tất cả nghĩa lợi cho các hữu tình cốt 
chứng Bồ-đề mới toại nguyện. Cho nên nếu có tư duy như vậy thì 
có bao nhiêu thiện căn đều hồi hướng vô thượng Bồ-đề. Làm tất cả 
nghĩa lợi cho các hữu tình như vậy gọi là cộng chư hữu tình. Phương 
tiện thiện xảo là hiển thị Bát-nhã và Đại bi. Tức là đem các thiện căn 
do 6 Ba-la-mật-đa trước nhóm họp được cùng các hữu tình, đây do 
Đại bi hồi hướng cầu vô thượng chính đẳng Bồ-đề, không cầu quả 
báo phú lạc của Đế-thích v.v… Do hiểu rõ nên không khởi phiền 
não. Đây tức Bát-nhã. Lại do đầy đủ phương tiện thiện xảo, không 
bỏ sinh tử mà không nhiễm ô. Cho nên nói là phương tiện thiện xảo 
Ba-la-mật-đa. Nói phát các thứ Đại nguyện vi diệu dẫn nhiếp các 
duyên thù thắng Ba-la-mật-đa trong tương lai, là hiển thị nguyện 
Ba-la-mật-đa làm sự nghiệp. Nguyện này tức là Ba-la-mật-đa cho 
nên gọi là nguyện Ba-la-mật-đa. Nói tương lai nghĩa là nay làm là vì 
mai sau. Chuyển thành thứ 7 là tương lai cho nên phát các nguyện. 
Các khế kinh nói có 2 thứ sức mạnh là sức mạnh của sự tư duy lựa 
chọn và sức mạnh của sự tu tập. Mặc dầu chưa có sức tu tập nhưng 
do sức tư duy lựa chọn tinh tiến tu tập Ba-la-mật-đa cho nên do đó 
Ba-la-mật-đa hiện hành không gián đoạn. Đây hiển thị tác nghiệp 
của lực Ba-la-mật-đa. Nói do 6 Ba-la-mật-đa trước thành lập diệu 
trí, thụ dụng pháp lạc thành thục chúng sinh, tức là do trí vô phân 
biệt , tự tính của Bát-nhã Ba-la-mật-đa thành lập diệu trí hậu đắc 
như vậy. Lại do trí này thành lập 6 Ba-la-mật-đa trước, do đây đồng 
pháp thụ dụng pháp lạc, và vì thành thục tất cả hữu tình. Pháp môn 
như vậy là bao gồm trong Đáo bỉ ngạn tạng. Trong đây tất cả giáo 
pháp Đại thừa đều gọi chung là Đáo bỉ ngạn tạng. Như vậy pháp 
môn 10 địa đã dẫn là gồm trong tạng ấy, không phải Thanh Văn 
tạng. Do gồm trong tạng ấy, nên trong tất cả các địa đều tu tất cả 
Ba-la-mật-đa. Như vậy là các địa biến khắp tất cả quốc độ chư Phật. 
Tất cả chư Phật đồng giảng nói cho nên là tối thắng. Do pháp môn 
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này là tối thắng nên lúc đầu tiên được nói ở nơi tối thắng. Nơi đây 
cao rộng vi diệu thù thắng nên gọi là tối thắng.

Luận nói: Lại nữa, trải qua bao nhiêu thời gian tu hành mới có 
thể viên mãn các địa?

Có 5 loại Bổ-đặc-già-la tu trải qua 3 vô số Đại kiếp. Đó là 
Thắng giải hành Bổ-đặc-già-la trải qua vô số Đại kiếp đầu tiên tu 
hành viên mãn. Thanh tịnh tăng thượng ý lạc hành Bổ-đặc-già-la và 
Hữu tướng hành, Vô tướng hành Bổ-đặc-già-la ở 6 địa trước và địa 
thứ 7 trải vô số Đại kiếp thứ hai tu hành viên mãn. Tức Vô công dụng 
hành Bổ-đặc-già-la từ đây trở lên đến địa thứ 10, trải vô số Đại kiếp 
thứ ba tu hành viên mãn. Ở đây có bài tụng như sau:

Sức thanh tịnh, tăng thượng,
Tâm kiên cố, thăng tiến,
Là Bồ-tát sơ tu,
Vô số 3 đại kiếp.

Giải thích: Có 5 loại Bổ-đặc-già-la tu trải qua 3 vô số Đại kiếp. 
Đó là Thắng giải hành Bổ-đặc-già-la nơi Giải hành địa trải qua vô số 
Đại kiếp đầu tiên tu hành viên mãn. Đã viên mãn rồi, thông đạt chân 
như nên thành Thanh tịnh tăng thượng ý lạc hành Bổ-đặc-già-la. 
Thanh tịnh tăng thượng ý lạc hành này khắp trong 10 địa, ở địa thứ 
6 gọi là Hữu tướng hành Bổ-đặc-già-la, ở địa thứ 7 gọi là Vô tướng 
hữu công dụng hành Bổ-đặc-già-la trải qua vô số Đại kiếp thứ hai tu 
hành viên mãn vào địa thứ 8 gọi là Vô công dụng hành Bổ-đặc-già-
la. Vô công dụng hành này còn chưa thành tựu viên mãn, đến địa thứ 
9 thứ 10 Vô công dụng hành mới được thành tựu viên mãn. Đây trải 
qua vô số Đại kiếp thứ ba tu hành viên mãn. Như vậy duy nhất chỉ có 
một Bổ-đặc-già-la do địa vị sai biệt nên lập ra 5 loại. Ví như Dự lưu, 
Nhất lai, Bất hoàn, như nói trải qua 3 vô số Đại kiếp chứng đắc Bồ-đề 
của Phật. Vô thủy sinh tử nhiều tu thí v.v…gặp nhiều chư Phật, tương 
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đương bao lâu thời gian gọi là tu 3 vô số kiếp đầu tiên, cho nên dùng 
Già-tha giải thích câu hỏi này. Sức thanh tịnh tăng thượng, nghĩa là 
sức thiện căn và sức Đại nguyện. Do sức thiện căn, nên biết sở trị 
không thể hàng phục. Do sức đại nguyện , nên biết thường gặp các 
thiện tri thức. Tâm kiên cố thăng tiến, nghĩa là phát tâm kiên cố khởi 
hạnh tăng tiến. Tâm kiên cố, là tâm phát Đại Bồ-đề, sức các bạn ác 
không thể khiến bỏ được. Hạnh tăng tiến, là trong hiện tại và đời đời 
thiện pháp thường tăng hoàn toàn không thoái giảm. Các nghĩa khác 
dễ hiểu không phiền phải giải thích.
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NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH
QUYỂN 8

7 - Tăng thượng giới học

Luận nói: Như vậy là đã nói về tu nhân quả sai biệt. Vậy làm 
sao thấy được sự thù thắng của giới tăng thượng?

Có thể thấy như trong Bồ-tát Địa Chính Thụ Bồ-tát Luật Nghi 
có nói.

Lại nữa có thể biết đại lược 4 thứ thù thắng sau đây nên gọi là 
thù thắng: một là thù thắng về chỗ khác nhau, hai là thù thắng về chỗ 
học có chung và không chung, ba là thù thắng về tính rộng lớn, bốn 
là thù thắng về tính sâu xa.

Giải thích: Câu hỏi đáp trong đây là biện giải về cái học Thi-la 
của Bồ-tát. Đối với Thanh Văn v.v… có chỗ sai biệt lớn nên gọi là 
thù thắng. Lại nữa cái tăng thượng 3 học như giới v.v…tức như trước 
đã nói gồm thâu nơi tự tính của Ba-la-mật-đa, vì sao biệt lập? Như 
trước đã nói Ba-la-mật-đa, nay sẽ nói rõ việc lập nghĩa khác. Đế hiển 
thị lần lượt tướng nhân tính nên biệt lập 3 học. Nghĩa là Thi-la phát 
sinh tĩnh lự, rồi lại y vào tĩnh lự phát sinh Bát-nhã. 

Luận nói: Thù thắng về chỗ khác nhau nghĩa là giới Bồ-tát có 3 
phẩm khác nhau: 1.giới luật nghi, 2.giới gồm thâu thiện pháp, 3.giới 
làm lợi ích hữu tình.
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Trong đây nên biết giới luật nghi có nghĩa là 2 giới, giới gồm 
thâu thiện pháp có nghĩa là tu tập tất cả Phật pháp, giới làm lợi ích 
hữu tình có nghĩa là làm thành thục tất cả hữu tình.

Giải thích: Thù thắng về chỗ khác nhau nghĩa là Thanh Văn 
v.v… chỉ có một thứ giới luật nghi, không có giới gồm thâu thiện 
pháp và giới làm lợi ích hữu tình. Bồ-tát đủ cả ba nên gọi là thù thắng.

Luận nói: Thù thắng về chỗ học có chung và không chung 
nghĩa là các Bồ-tát tất cả tính tội đều không hiện hành nên chung 
với Thanh Văn, còn tương tự giá tội thì có trường hợp hiện hành 
nên không chung với Thanh Văn. Vì vậy đối với học xứ giá tội 
này, có trường hợp là Thanh Văn thì phạm nhưng Bồ-tát thì không 
phạm, có trường hợp là Bồ-tát thì phạm mà Thanh Văn thì không 
phạm. Giới của Bồ-tát là gồm cả thân miệng ý, còn Thanh Văn chỉ 
có 2 giới thân và miệng. Vì vậy với Bồ-tát thì có ý nghĩ xấu cũng 
đã phạm rồi, đó là điểm khác với Thanh Văn. Nói tóm lại, vì tất cả 
lợi ích hữu tình thì nghiệp thân miệng ý đều vô tội, Bồ-tát đều phải 
học, tu và thực hành tất cả. Đó là thù thắng về chỗ học có chung và 
không chung.

Giải thích: Trong chung và không chung là tất cả tính tội như 
sát sinh v.v… gọi là chung. Còn giá tội như đào đất chặt cây cỏ v.v…
gọi là không chung. Nói ở nơi học xứ này, nghĩa là nơi hậu học xứ. 
Có trường hợp Thanh Văn phạm Bồ-tát không phạm. Như cả hai 
cùng an cư, quán thấy có lợi ích hữu tình liền đi qua đó ở qua đêm. 
Có trường hợp Bồ-tát phạm Thanh Văn không phạm là như quán 
thấy hữu ích mà cố không đi. Cho nên Bồ-tát tâm cũng có phạm, 
Thanh Văn thì không, nghĩa là chỉ trong nội tâm khởi dục v.v…tầm 
tư, Bồ-tát đã thành phạm, Thanh Văn v.v… thì không. Vì tất cả lợi 
ích hữu tình thì nghiệp thân miệng ý đều vô tội, Bồ-tát đều phải học, 
tu và thực hành tất cả, nghĩa là có thể lợi ích mà không có tội. Ba 
nghiệp như vậy Bồ-tát phải tu. Tuy có lợi ích nhưng không phải vô 
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tội, như lấy của cải phi pháp của người này đem cho người khác. Để 
ngăn chận việc này nên nói vô tội. 

Luận nói: Thù thắng về tính rộng lớn do có 4 thứ gọi là rộng 
lớn: Một là rộng lớn do chỗ học có đủ loại và vô lượng. Hai là rộng 
lớn do tiếp thụ vô lượng phúc đức. Ba là rộng lớn do tiếp thụ ý lạc 
làm lợi ích an vui cho tất cả chúng sinh. Bốn là rộng lớn do kiến lập 
vô thượng chính đẳng Bồ-đề.

Giải thích: Nói rộng lớn do chỗ học có đủ loại và vô lượng, 
nghĩa là chỗ học xứ của các Bồ-tát vừa đa dạng các thứ vừa nhiều vô 
lượng. Do đó đối với tất cả hữu tình là thâu nhiếp và làm cho thành 
thục. Nói rộng lớn do tiếp thụ vô lượng phúc đức, nghĩa là các Bồ-tát 
nhiếp thụ vô lượng phúc đức làm tư lương, không như Thanh Văn. 
Nói rộng lớn do tiếp thụ ý lạc làm lợi ích an vui cho tất cả chúng 
sinh, nghĩa là đối với các hữu tình khuyến khích tu thiện gọi là ý 
lạc lợi ích. Nếu ngay nơi Bổ-đặc-già-la này nguyên do thiện kia sẽ 
được thắng quả, gọi là ý lạc an lạc. . Nói rộng lớn do kiến lập vô 
thượng chính đẳng Bồ-đề, nghĩa là các Bồ-tát do Thi-la này kiến lập 
vô thượng chính đẳng Bồ-đề, không như các Thanh Văn.

Luận nói: Thù thắng về tính sâu xa nghĩa là các Bồ-tát do phương 
tiện khéo léo, làm việc sát sinh v.v… 10 thứ tác nghiệp mà không có 
tội lại sinh vô lượng phúc, mau chứng vô thượng chính đẳng Bồ-đề. 
Các Bồ-tát lại còn hiện hành biến hóa thân miệng 2 nghiệp, nên biết 
đó cũng là Thi-la sâu xa. Do nhân duyên này mà có khi Bồ-tát hoặc 
làm quốc vương hiện làm các việc bức hại hữu tình để đặt chúng vào 
trong pháp Tì-nại-da, hoặc hiện làm các việc bản sinh, hiện làm các 
việc bức bách các hữu tình mà thực sự là để hóa độ các hữu tình khác, 
trước hết khiến thâm tâm chúng được tín tâm thanh tịnh sau rồi thành 
thục. Đó gọi là thù thắng về tính sâu xa của Bồ-tát tu học Thi-la. 

Giải thích: Nói thù thắng về tính sâu xa là các Bồ-tát do các 
phẩm loại phương tiện khéo léo, tức là trong đây hiển thị các công 
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năng phương tiện khéo léo của Bồ-tát như vậy, là nếu Bồ-tát biết 
như vậy, các phẩm loại Bổ-đặc-già-la như vậy, đối với các việc bất 
thiện không ngừng này, sẽ khởi gia hành dùng trí tha tâm biết tâm 
của chúng, phương tiện vô dư có thể chuyển nghiệp chúng, như thật 
biết chúng do nghiệp này chắc sẽ thoái lui nẻo thiện, chắc chắn đến 
nẻo ác. Biết như vậy rồi sinh ý nghĩ như thế này: Ta tạo nghiệp này 
sẽ đọa nẻo ác. Ta thà tự đến đó ắt sẽ cứu thoát chúng. Đối với chúng 
hiện tuy chịu một ít khổ khiến chúng vị lai thụ nhiều an lạc. Cho 
nên Bồ-tát ví như vị lương y. Đem tâm lợi ích ,tuy sát mà sinh nhiều 
phúc không sinh tội. Do nhiều phúc nên mau chứng vô thượng 
chính đẳng Bồ-đề. Do đạo lý này hoặc làm quốc vương, hiện làm 
các việc tổn não hữu tình nhưng để an lập hữu tình trong Tì-nại-da. 
Biến hóa tự thể gọi là biến hóa. Trong đây nên nói các việc như vua 
Vô Yếm Túc hóa đạo đồng tử Thiện Tài v.v… Lại hiện các chuyện 
bản sinh, như các chuyện bản sinh của Tì-thấp-bà An-đát-la v.v… 
Trong đó Bồ-tát đem nam nữ thí cho Bà-la-môn, đều là biến hóa. 
Nói thị hiện bức bách các hữu tình mà kỳ thật là nhiếp thụ các hữu 
tình, nghĩa là các Bồ-tát hoàn toàn không bức não các hữu tình mà 
là nhiếp thụ các hữu tình, cho nên như vậy gọi là sự thù thắng rất 
sâu xa.

Luận nói: Do sơ lược nói 4 thứ thù thắng này nên biết Thi-la 
luật nghi của Bồ-tát là thù thắng bậc nhất.

Như vậy nên biết rằng học xứ Bồ-tát còn rất nhiều sai khác, như 
được nói trong Kinh Phương Quảng Tì-nại-da Cù-sa.

Giải thích: Như vậy là lược nói 4 thứ sai biệt. Trong Kinh Tì-
nại-da Cù-sa nói rộng có đến trăm ngàn sai biệt.

8 - Tăng thượng tâm học
Luận: Như vậy là đã nói về sự thù thắng của giới tăng thượng, 

vậy làm sao thấy sự thù thắng của tâm tăng thượng?
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Đại khái có 6 thứ sai biệt cần phải biết: một là do sở duyên sai 
biệt, hai là do chủng l oại sai biệt, ba là do đối trị sai biệt, bốn là do 
năng lực sai biệt, năm là do dẫn phát sai biệt, sáu là do tác nghiệp 
sai biệt.

Giải thích: Để hiển thị cái thù thắng của tăng thượng tâm học 
nên tạo ra câu hỏi đáp này.

Luận nói: Sở duyên sai biệt là lấy pháp Đại thừa làm đối tượng 
sở duyên.

Giải thích: Nói pháp Đại thừa làm sở duyên tức là định của Bồ-
tát duyên nơi Đại thừa, không phải định của Thanh Văn.

Luận nói: Chủng loại sai biệt là Đại thừa quang minh, Tập phúc 
định vương, Hiền thủ, Kiện hành v.v.. vô lượng các chủng loại Tam-
ma-địa. 

Giải thích: Đại thừa quang minh, Tập phúc định vương v.v…, 
là hiển thị các chủng loại Tam-ma-địa sai biệt là chỉ Đại thừa có, 
Thanh Văn thừa v.v… hoàn toàn không có.

Luận nói: Đối trị sai biệt là cái trí duyên cái tướng chung của 
các pháp như cách dùng cây nêm để tháo một cây nêm. Đó là đạo lý 
khiển trừ tất cả các chướng thô nặng trong thức A-lại-da.

Giải thích: Cái trí duyên tướng chung của các pháp đối trị tất 
cả chướng ngại mà trụ, như dùng cái cây nêm nhỏ tháo cái nêm lớn 
ở trong bản thức. Các pháp tạp nhiễm huân tập chủng tử gọi là thô. 
Các đối trị đạo có thể trừ được chúng, gọi là nghĩa vi tế.

Luận nói: Năng lực sai biệt, là an trụ trong cái vui tĩnh lự, tùy 
ý thụ sinh. 

Giải thích: Do có năng lực có thể an trụ trong cái vui tĩnh lự, tùy 
theo chỗ có lợi ích hữu tình liền sinh qua đó mà không thoái tĩnh lự. 
Các Thanh Văn v.v… không được như vậy.
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Luận nói: Dẫn phát sai biệt là có thể dẫn phát thần thông vô 
ngại trong tất cả thế giới. 

Giải thích: Do tĩnh lự này dẫn phát thần thông, tất cả thế giới 
đều không chướng ngại.

Luận nói: Tác nghiệp sai biệt là có thể làm chấn động khắp cả, 
hiển thị các chuyển biến đi lại co duỗi, tất cả sắc tượng đều nhập 
trong thân, ở trong đồng loại hoặc hiện hoặc ẩn, việc làm tự tại, chế 
ngự các thần thông của người khác, làm cho người được tài hùng 
biện, phóng ánh sáng lớn, dẫn phát các thần thông lớn như vậy.

Giải thích: Tác nghiệp sai biệt , là phát thần thông làm các 
việc. Trong đó có thể làm lay động tất cả thế giới nên gọi là chấn 
động. Tức như kia bốc cháy gọi là xí nhiên. Nói đầy khắp là nói ánh 
sáng ấy chiếu khắp. Nói hiển thị, là do uy lực này khiến bao nhiêu 
hữu tình không có năng lực mà có thể vui mừng thấy được vô lượng 
thế giới và thấy bao nhiêu Phật Bồ-tát v.v… Nói chuyển biến, tức 
chuyển biến tất cả đất v.v… khiến thành nước v.v… Nói đi lại, là 
trong một sát-na có thể đi lại vô lượng thế giới. Nói co duỗi, nghĩa 
là thu 10 phương vô lượng thế giới vào trong một cực vi mà cực vi 
không tăng, duỗi một cực vi ra bao trọn 10 phương vô lượng thế giới 
mà thế giới không giảm. Nói tất cả sắc tượng đều nhập trong thân, 
nghĩa là trong thân hiện vô lượng các thứ sự nghiệp. Nói qua nơi 
trong đồng loại, nghĩa là đi qua trời thứ 33, hình sắc, ngôn ngữ cùng 
một loại như nhau. Vì giáo hóa chúng nên đi đến các nơi như vậy. 
Hiển là hiển hiện. Ẩn là ẩn tàng. Nói việc làm tự tại, là như biến thân 
ma vương thành thân Phật. Nói chế ngự các thần thông của người 
khác, nghĩa là có thể che khuất tất cả thần thông. Đối với người xin 
hỏi thì cho họ biện tài nên gọi là cho tài hùng biện. Đối với người 
nghe thì cho họ chính niệm, cho họ an lạc khiến được định nên gọi 
là thí niệm lạc. Phóng ánh sáng lớn, là vì muốn triệu tập Bồ-tát ở 
các phương xa. Dẫn phát các thần thông lớn như vậy, là như trước 
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đã nói thần thông lớn. Tất cả như vậy Thanh Văn đều không có nên 
gọi là thù thắng.

Luận nói: Lại có thể dẫn phát thực hiện các việc khó làm. Có 
10 việc khó làm. Mười việc khó làm là: Một, tự thệ là khó làm, vì 
thệ nguyện thụ vô thượng Bồ-đề. Hai, không thoái lui là khó làm, 
vì các khổ sinh tử không thể làm thoái lui. Ba, không bỏ là khó làm, 
vì chúng sinh tuy làm tà hạnh cũng không bỏ. Bốn là những điều 
khó làm trước mắt, vì với những kẻ oán thù vẫn phải làm điều lợi 
ích cho họ. Năm, không nhiễm là khó làm, vì sống trong thế gian 
không bị pháp thế gian làm ô nhiễm. Sáu, thắng giải là khó làm, 
vì đối với Đại thừa tuy chưa thể liễu đạt nhưng phải sinh tin hiểu 
giáo pháp rộng lớn sâu xa. Bảy, thông suốt là khó làm, vì có thể 
thông suốt nhân vô ngã pháp vô ngã. Tám, tùy giác khó làm, vì đối 
với các ngôn từ bí mật rất sâu của chư Như Lai nói có thể tùy theo 
đó mà hiểu. Chín, không lìa không nhiễm là khó làm, vì không bỏ 
sinh tử mà không nhiễm. Mười, gia hành khó làm, vì có thể tu giải 
thoát tất cả chướng ngại như chư Phật, cho đến tận cùng sinh tử, 
không dụng công mà vẫn thường xuyên làm việc nghĩa lợi cho tất 
cả hữu tình. 

Giải thích: Như nói Bồ-tát tu các việc khó làm, trong đây là 
những gì là khó làm? Có 10 thứ khó làm. Trong đây nói không lìa 
không nhiễm khó làm, có nghĩa là không từ bỏ gọi là không lìa. 
Nghĩa là ở trong sinh tử không hoàn toàn lìa bỏ, cũng không nhiễm 
ô. Đây là việc rất khó. Còn 9 việc khó kia dễ hiểu nghĩa.

Luận nói: Lại nữa, trong tùy giác khó làm là Phật có những 
ngôn từ bí mật, các Bồ-tát có thể tùy theo đó hiểu. Như kinh có nói.

Giải thích: Để hiển thị ý thú của ngôn từ bí mật nên đặt câu hỏi 
này. Như kinh nói, là đáp chung câu hỏi trước, sau sẽ giải thích riêng.

Luận nói: Thế nào là Bồ-tát có thể hành bố thí v.v…? 
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Là nếu Bồ-tát không có chút gì để bố thí, mà rộng làm việc bố 
thí trong 10 phương vô lượng thế giới.

Thế nào là Bồ-tát vui làm việc bố thí? 

Là nếu các Bồ-tát đối với tất cả việc bố thí đều không ưa muốn.

Thế nào là Bồ-tát tin hiểu sâu xa trong việc bố thí?

Là nếu các Bồ-tát không tin Như Lai mà hành bố thí.

Thế nào là Bồ-tát khích lệ việc bố thí? 

Là nếu các Bồ-tát không tự khích lệ trong việc bố thí.

Thế nào là Bồ-tát đam mê sự bố thí?

Là nếu Bồ-tát không tạm thời có chút bố thí.

Thế nào là Bồ-tát có sự bố thí rộng lớn?

Là nếu Bồ-tát trong sự bố thí lìa tưởng Ta-lạc.

Thế nào là Bồ-tát có sự bố thí thanh tịnh?

Là nếu Bồ-tát xan lẫn Ốt-ba-đà.

Thế nào là Bồ-tát có sự bố thí cứu cánh?

Là nếu Bồ-tát không trụ cứu cánh.

Thế nào là Bồ-tát có sự bố thí tự tại?

Là nếu Bồ-tát không tự tại trong sự bố thí.

Thế nào là Bồ-tát có sự bố thí vô tận?

Là nếu Bồ-tát không trụ vô tận. Như trong bố thí, nên biết giới 
là đầu tiên cho đến sau cùng là tuệ tùy sự thích hợp phải như vậy.

Giải thích: Thế nào là Bồ-tát có thể hành bố thí v.v…, nghĩa là 
các Bồ-tát lấy tất cả hữu tình làm tự thể của mình. Cho nên chúng 
sinh thí tức mình thí là do ý này. Thế nào là Bồ-tát vui làm việc bố 



758 LUẬN TẠNG PHẬT GIÁO TUỆ QUANG - TẬP 31 

thí v.v…, nghĩa là Bồ-tát không vui thích việc tu hành bố thí v.v..mà 
còn chấp trước, chỉ thích tu hành tịnh thí của Bồ-tát. Nói chấp trước 
là ý nói tham nhiễm, hoặc có nơi khác đến cầu xin mới thí. Thế nào là 
Bồ-tát tin hiểu sâu xa trong việc bố thí v.v…, nghĩa là Bồ-tát tự mình 
được tâm bố thí mà hành thí, không phải nhờ vào duyên gì khác. Thế 
nào là Bồ-tát khích lệ việc bố thí v.v…, nghĩa là tính của Bồ-tát tự đã 
đoạn trừ năng thí cũng như xan lẫn, cho nên không đợi người thúc 
giục, cũng không tự thôi thúc mà hành thí một cách tự nhiên. Ý là 
như vậy. Thế nào là Bồ-tát đam mê sự bố thí v.v…, nghĩa là Bồ-tát 
thường hành bố thí nên không có nghĩa thí trong chốc lát và thí tất cả 
không phải chỉ chút ít. Thế nào là Bồ-tát có sự bố thí rộng lớn v.v…, 
nghĩa là Bồ-tát dựa vào định mà hành thí. Tức có nghĩa là lìa dục mà 
hành thí. Nói Ta-lạc, là hiển thị sự kiên thật. Mật thuyên lưu tán là 
nay lấy nghĩa mật, lìa tưởng lưu tán, dựa vào định mà hành thí nên 
thành rộng lớn. Thế nào là Bồ-tát có sự bố thí thanh tịnh v.v…, nghĩa 
là các Bồ-tát trừ bỏ keo kiệt đủ làm huệ thí. Ốt-ba-đà là hiển thị sinh 
khởi. Mật thuyên bạt túc nghĩa là Ba-đà là túc, tức là đủ, Ốt tức là bạt, 
nghĩa là nhổ, trừ bỏ. Nay lấy mật nghĩa, là trừ bỏ keo kiệt đủ khiến 
làm huệ thí, nên gọi Ốt-ba-đà xan. Thế nào là Bồ-tát có sự bố thí cứu 
cánh v.v…, nghĩa là Bồ-tát không trụ cứu cánh vô dư Niết-bàn như 
các Thanh Văn. Cho nên cứu cánh thường hay hành thí. Thế nào là 
Bồ-tát có sự bố thí tự tại v.v…, nghĩa là các Bồ-tát khiến các việc làm 
chướng ngại bố thí v.v…không được tự do tự tại, để có thể hành thí, 
khiến các chướng sở trị không được tự tại nên thí được tự tại. Thế 
nào là Bồ-tát có sự bố thí vô tận, nghĩa là các Bồ-tát không trụ Niết-
bàn, thường hành huệ thí. Trong đây vô tận là lấy ý Niết-bàn, không 
như Thanh Văn trụ Niết-bàn nên huệ thí được vô tận. 

Luận nói: Thế nào là có thể sát sinh?

Là nếu đoạn dứt sự sinh tử lưu chuyển của chúng sinh.

Thế nào là không cho mà lấy?
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Là nếu các hữu tình không cho mà tự nhiên lấy.

Thế nào là dục tà hạnh?

Là nếu đối với các dục hiểu rõ là tà, mà tu chính hạnh.

Thế nào là có thể vọng ngữ?

Là nếu ở trong vọng có thể nói được là vọng.

Thế nào là Bối-thú-ni?

Là nếu có thể thường trụ không tịch tối thắng.

 Thế nào là Ba-lỗ-sư?

Là nếu biết khéo an trụ bờ kia.

Thế nào là nói thêu dệt?

Là nếu nói pháp đúng phẩm loại sai biệt.

Thế nào là có thể tham dục?

Là nếu luôn luôn muốn mình chứng được vô thượng tĩnh lự.

Thế nào là có thể giận dữ?

Là nếu trong tâm ghét và làm hại tất cả phiền não, một cách 
đúng đắn.

Thế nào là có thể tà kiến?

Là nếu tà tính ở khắp tất cả mọi nơi đều thấy đúng như thật.

Giải thích: Như trong kinh nói: Bí-sô ! Ta là người có thể sát 
sinh v.v… Trong đây là hiển thị ý nghĩa câu nói ấy. Thế nào là dục 
tà hạnh, nghĩa là biết các dục đều là tà mà tu chính hạnh. Thế nào 
là Bối-thú-ni, Bối-thú-ni này hiển thị lời nói ly gián. Mật thuyên 
thường thắng không. Bối là biểu thị thắng. Thú là biểu thị không. 
Ni là biểu thị thường. Nay lấy mật nghĩa tương ưng với lời đáp. Cho 
nên đáp nói nếu có thể thường cư trú nơi tối thắng không. Thế nào 
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là Ba-lỗ-sư, là Ba-lỗ-sư này hiển thị lời nói thô ác. Mật thuyên trụ bỉ 
ngạn. Ba biểu thị bỉ ngạn. Lỗ-sư biểu thị trụ. Nay lấy mật nghĩa cùng 
với đáp tương ưng. Cho nên đáp nói khéo an trụ sở tri bỉ ngạn. tức 
là đến nghĩa sở tri bỉ ngạn trụ. Thế nào là có thể tà kiến v.v…, nghĩa 
là như trong sắc v.v…tà tính biến khắp, đều thấy đúng như thật. Tức 
là trong y tha khởi kia, như thật quán thấy biến kế sở chấp, là nghĩa 
của tà tính. Văn trong 10 bất thiện nghiệp đạo, các nghĩa đều dễ hiểu.

Luận nói: Pháp của Phật rất sâu. Thế nào là pháp của Phật rất sâu?

Ở đây nên giải thích như sau:

Pháp thường trụ là pháp của chư Phật, vì pháp thân là thường 
trụ. Pháp đoạn diệt là pháp của chư Phật, vì vĩnh viễn đoạn diệt các 
chướng. Pháp sinh khởi là pháp của chư Phật, vì biến hóa thân hiện 
các sinh khởi. Pháp có sở đắc là pháp của chư Phật, vì là pháp có 
thể đối trị được các hành nghiệp của 8 vạn 4 ngàn chúng sinh. Pháp 
có tham là pháp của chư Phật, vì tự thệ nguyện tiếp thụ chúng sinh 
có tham làm tự thể của mình. Pháp có giận dữ là pháp của chư Phật, 
pháp có si là pháp của chư Phật, pháp dị sinh là pháp của chư Phật, 
cũng nên biết như vậy. Pháp không nhiễm ô là pháp của chư Phật, vì 
viên mãn thành tựu chân như, tất cả chướng cáu bẩn không thể làm 
nhiễm ô. Pháp không ô uế là pháp của chư Phật, vì sinh tại thế gian 
mà các pháp thế gian không thể làm ô uế. Cho nên vì thế mà nói pháp 
Phật là rất sâu. 

Giải thích: Lại có nhiều nơi kinh nói pháp thường trú là pháp 
của chư Phật. Nói rộng cho đến pháp không ô uế là pháp của chư 
Phật. Nay sẽ hiển thị ý trong này. Nghĩa là thể của pháp thân Phật 
là thường trú cho nên nói pháp này là thường trú. Pháp đoạn diệt, 
là có những chướng cấu gì đều đoạn diệt hết. Do nghĩa này mà 
nói pháp này là pháp đoạn diệt. Pháp có sở đắc là Phật pháp, là 
các hành của hữu tình có 8 vạn 4 ngàn, và đều có thể có pháp đối 
trị chúng, cho nên nói pháp này có sở đắc. Pháp không nhiễm, là 
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chân như thanh tịnh, tất cả chướng cấu không thể nhiễm, cho nên 
gọi pháp này là pháp không nhiễm. các nghĩa khác dễ hiểu khỏi 
phiền giải thích.

Luận nói: Lại nữa còn có thể dẫn phát sự tu hành đến bờ kia, 
thành thục chúng sinh, thanh tịnh cõi Phật. Vì vậy nên biết các pháp 
của Phật là các tác nghiệp sai biệt đẳng trì của Bồ-tát.

Giải thích: Trước chưa nói đến các sai biệt của tác nghiệp. Nay 
ở đây lại hiển thị tác nghiệp đẳng trì của Bồ-tát. Nghĩa là các Bồ-tát 
y vào Tam-ma-địa có thể tu tất cả Ba-la-mật-đa. Lại y vào định này 
có thể khéo thành thục tất cả hữu tình, phát thần thông v.v… các thứ 
phương tiện dẫn hữu tình vào chính pháp . Lại do năng lực này có 
thể làm thanh tịnh tất cả cõi Phật, tâm được tự tại, tùy ý muốn đều có 
thể làm thành các cõi Phật vàng bạc các báu v.v… Lại do năng lực 
này có thể tu tập đúng đắn tất cả Phật pháp. Đó là tác nghiệp sai biệt 
của Tam-ma-địa.

 9 - Tăng thượng tuệ học
Luận nói: Như vậy là đã nói về sự thù thắng của tăng thượng 

tâm học. Vậy làm thế nào thấy được sự thù thắng của tăng thượng 
tuệ học?

Đó là trí vô phân biệt như tự tính, sở y, nhân duyên, sở duyên, 
hành tướng, nhiệm trì, trợ bạn, dị thục, đẳng lưu, xuất ly, đến cứu 
cánh, được thắng lợi sau khi gia hành vô phân biệt, sai biệt, thí dụ, 
tác sự vô công dụng, , thậm thâm. Nên biết rằng trí vô phân biệt được 
gọi là sự thù thắng của tuệ tăng thượng.

Giải thích: Đến đây nói về tuệ tăng thượng. Trong đây ý nói trí 
vô phân biệt gọi là tuệ tăng thượng. Đây có 3 thứ. Một là trí gia hành 
vô phân biệt, tức là tuệ tầm tư. Hai là trí căn bản vô phân biệt, tức là 
tuệ chính chứng. Ba là trí hậu đắc vô phân biệt, tức là tuệ khởi dụng. 
Trong đây cái tuệ hi vọng tìm cầu là tuệ tăng thượng thứ nhất. Tuệ 
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nội chứng là tuệ tăng thượng thứ hai. Tuệ nhiếp trì là tuệ tăng thượng 
thứ ba. Nay lại thành lập trí vô phân biệt là vì duy chỉ trí này gồm 
thông nhân quả. Trí tầm tư là nhân của trí này. Trí hậu đắc là quả của 
trí này. Vì vậy thành tựu trí này là thành thành tựu cả hai trí kia.

Luận nói: Trong đây tự tính của trí vô phân biệt lìa 5 tướng: một 
là lìa sự không tác ý, hai là lìa lỗi có tầm có tứ, ba là lìa tưởng thụ diệt, 
tịch tĩnh, bốn là lìa sắc tự tính, năm là lìa các phân biệt đối với nghĩa 
của chân như. Phải biết rằng lìa 5 tướng này gọi là trí vô phân biệt. 

Giải thích: Điều phải nói trước là trí vô phân biệt có tự tính. 
Trong đây thể tướng gọi là tự tính. Nghĩa là trí vô phân biệt của các 
Bồ-tát lìa 5 thứ tướng làm tự tính. Lìa 5 tướng là nếu không tác ý là 
trí vô phân biệt. Ngủ say, ngất xỉu là thành trí vô phân biệt. Quá trạng 
thái có tầm có tứ là trí vô phân biệt. Các địa từ đệ nhị tĩnh lự trở lên 
thành trí vô phân biệt. Nếu là như vậy thì thế gian cũng có trí vô phân 
biệt. Nếu trong địa vị tưởng thụ diệt, tâm tâm pháp không chuyển là 
trí vô phân biệt. Các địa vị diệt định, không có tâm cho nên trí cũng 
không thành. Nếu như tự tính của sắc là trí vô phân biệt, như các sắc 
kia là ngoan độn vô tư thì trí này phỉ thành ngoan độn vô tư. Lại còn 
nghĩa khác là nếu như tính của sắc thì không thành trí. Nếu nơi chân 
nghĩa chuyển khác thành kế đạc thì trí vô phân biệt phải thành có phân 
biệt. Nghĩa là phân biệt nói đây là chân nghĩa. Nếu trí lìa 5 tướng như 
vậy, ở trong chân nghĩa chuyển trong chân nghĩa không khác kế đạc, 
đó là chân nghĩa vô phân biệt trí. Khi có tướng duyên chân nghĩa như 
vậy, ví như nhãn thức không khác kế đạc, thì chính là nghĩa đó.

Luận nói: 

Trong sự thành lập các tướng của trí vô phân biệt như đã nói. Ở 
đây còn có nhiều tụng như sau:

Giải thích: Trên đây lược nói sự thành lập trí vô phân biệt. 
Ngoài ra còn có nhiều tụng nói rộng.
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Luận nói:

Tự tính các Bồ-tát,
Xa lìa 5 thứ tướng,
Là trí vô phân biệt,
Không chấp trước chân nghĩa.

Giải thích: Do bài tụng đầu hiển thị trí vô phân biệt. Nghĩa tự 
tính ban đầu đã nói như vậy. Tự tính trí này dựa theo kia mà chuyển. 
Tụng tiếp theo sẽ nói đến.

Luận nói:

Sở y các Bồ-tát,
Chẳng tâm mà là tâm,
Là trí vô phân biệt,
Chủng loại bất tư nghị.

Giải thích: Đã nói trí vô phân biệt như vậy. Phải nói y vào tâm 
là y vào phi tâm. Nếu y vào tâm có thể tư lường, cho nên nói tâm y 
vào tâm mà chuyển là vô phân biệt không đúng đạo lý. Nếu y vào phi 
tâm thì không thành trí. Để tránh 2 lỗi ấy nên nói tụng này. Sở y của 
trí này không gọi là tâm, vì bất tư nghị. Cũng chẳng phải phi tâm, vì 
tâm dẫn dắt. Đây sinh sở y là các chủng loại của tâm, cũng gọi là tâm 
nhân đấy mà sinh. Tụng tiếp sẽ hiển thị.

Luận nói:

Nhân duyên các Bồ-tát,
Do đa văn huân tập,
Là trí vô phân biệt,
Và tác ý đúng lý.

Giải thích: Nhân duyên các Bồ-tát, nghĩa là nhân của trí này. 
Do đa văn huân tập, nghĩa là do nghe âm thanh người khác huân tập. 
Và tác ý đúng lý, nghĩa là huân tập này là nhân ý ngôn tác ý đúng 
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lý, trí vô phân biệt nhân đây sinh. Còn có sở duyên gì, tụng tiếp sẽ 
hiển thị.

Luận nói:

Sở duyên các Bồ-tát,
Là pháp tính ly ngôn,
Là trí vô phân biệt,
Tức chân như vô ngã.

Giải thích: Pháp tính không thể nói, nghĩa là do tính biến kế sở 
chấp, tất cả pháp đều không thể nói. Những gì gọi là tính không thể 
nói được? Là tính vô ngã hiển thị chân như, biến kế sở chấp Bổ-đặc-
già-la và tất cả pháp đều không tự tính gọi là tính vô ngã. Tức cái vô 
tính này hiển thị cái hữu tính, gọi là chân như. Vì chớ nên nói đoạn 
diệt nên nói như thế. Hành tướng của sở duyên và sở tác được hiển 
thị ở tụng tiếp theo.

Luận nói:

Hành tướng các Bồ-tát,
Lại ở trong sở duyên,
Là trí vô phân biệt,
Sở tri kia vô tướng.

Giải thích: Hành tướng của Bồ-tát ở trong sở duyên hiện vô 
tướng. Nghĩa là trí này bình đẳng trong chân như, bình đẳng sinh 
khởi cái tướng không khác vô tướng làm hành tướng. Như nhãn lấy 
sắc thấy tướng xanh v.v…, chẳng phải cái xanh này v.v… có khác 
với sắc. Đây cũng như vậy. Trí với chân như hành tướng không khác. 
Trong đây lại nói 2 tụng để giải thích nghi ngờ.

Luận nói: 

Tự tính nghĩa tương ưng,
Chỉ là sở phân biệt,
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Các chữ tương ưng nhau,
Là nghĩa của tương ưng.
Chẳng lìa năng thuyên kia,
Mà sở duyên trí chuyển,
Chẳng phải thuyên không đồng,
Tất cả không thể nói.

Giải thích: Nếu tất cả pháp đều không thể nói thì lấy gì làm sở 
phân biệt? Vì để giải thích nghi vấn này nên nói như vậy. Nói nghĩa 
tương ưng tự tính chỉ là sở phân biệt không gì khác, nghĩa là ngay 
tương ưng là nghĩa của tự tính. Là sở phân biệt chẳng phải lìa nơi 
đây nên nói không gì khác. Đây làm sao thành? Để thành lập hai lần 
nên lại nói như vậy. Các chữ lần lượt tương ưng gọi là nghĩa tương 
ưng. Nghĩa là mỗi chữ mỗi chữ riêng biệt liên tục tuyên truyền để 
thành nghĩa đó, là nghĩa tương ưng. Như nói Chước-sô, 2 chữ không 
đứt rời thành nghĩa con mắt. Nghĩa tương ưng đó là sở phân biệt. Lại 
nữa, tất cả pháp đều không thể nói, nhân cái gì thành lập cho nên 
nói là phi ly. Cái trí năng thuyên kia chuyển ở nơi sở thuyên. Bởi 
nếu không rõ cái tên năng thuyên, thì không sinh hiểu biết nghĩa sở 
thuyên. Cho nên tất cả pháp đều không thể nói. Nếu nói thì phải đợi 
cái tên của năng thuyên mới khởi sự hiểu biết của nghĩa sở thuyên. 
Để ngăn chận điều này nên lại nói như vậy, không phải thuyên không 
đồng. Bởi tên năng thuyên với nghĩa sở thuyên không tương xứng 
nhau vì tướng khác nhau, nên năng thuyên sở thuyên đều không thể 
nói. Do nguyên nhân này nên nói tất cả pháp đều không thể nói. Tri 
vô phân biệt nhiệm trì cái gì?

Luận nói: 

Nhiệm trì các Bồ-tát,
Là trí vô phân biệt,
Các hạnh hậu sở đắc,
Là tiến thú tăng trưởng.
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Giải thích: Do trí vô phân biệt và hậu sở đắc, được Bồ-tát hạnh. 
Hạnh này tức dựa vào trí vô phân biệt. Là tiến thú tăng trưởng, tức là 
khiến các hạnh Bồ-tát như vậy được tăng trưởng. Trí vô phân biệt là 
nhiệm trì. Trí này lấy gì làm trợ bạn? 

Luận nói:

Trợ bạn các Bồ-tát,
Nói có 2 thứ đạo,
Là trí vô phân biệt,
Năm tính đến bờ kia.

Giải thích: Hai thứ đạo là tư lương đạo và y chỉ đạo. Tư lương 
đạo, nghĩa là thí, giới, nhẫn cùng với tinh tiến Ba-la-mật-đa. Y chỉ 
đạo là tĩnh lự Ba-la-mật-đa. Do trước nói Ba-la-mật-đa sinh nhiều 
các thiện và dựa vào tĩnh lự Ba-la-mật-đa trí vô phân biệt liền được 
sinh trưởng. Trí này gọi là tuệ Ba-la-mật-đa. Cho đến chưa được Phật 
quả, trí vô phân biệt cảm quả dị thục ở đâu?

Luận nói: 

Dị thục các Bồ-tát,
Ở trong 2 Phật hội,
Là trí vô phân biệt,
Do gia hành chứng đắc.

Giải thích: Ở trong 2 Phật hội, là trong hội của thụ dụng thân 
và trong hội của biến hóa thân. Nếu khi phân biệt gia hành chuyển, 
thụ sinh trong hội của biến hóa thân thụ quả dị thục. Nếu đã chứng 
đắc trí vô phân biệt thì thụ sinh trong hội của thụ dụng thân thụ quả 
dị thục. Để hiển thị nghĩa này, nên lại nói do gia hành chứng đắc. Trí 
vô phân biệt ai là đẳng lưu?

Luận nói:

Đẳng lưu các Bồ-tát,
Trong các đời về sau,
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Là trí vô phân biệt,
Tự thể thắng hơn lên.

Giải thích: Các Bồ-tát đẳng lưu trong các đời về sau, là như 
trước nói là các đời về sau trong đại hội của 2 thân. Là trí vô phân 
biệt tự thể chuyển thắng hơn, nghĩa là tu trí vô phân biệt lần lần 
chuyển thắng hơn, nên biết đó là quả đẳng lưu. Trí vô phân biệt thoát 
ly như thế nào?

Luận nói: 

Xuất ly các Bồ-tát,
Được thành tựu tương ưng,
Là trí vô phân biệt,
Nên biết trong 10 địa.

Giải thích: Các Bồ-tát thoát ly, nghĩa là tiến đến cứu cánh gọi 
là xuất ly, tức là tiến đến nghĩa Đại Niết-bàn. Được thành tựu tương 
ưng là trí vô phân biệt, nghĩa là trước tiên thủ hộ trí này, gọi là được 
tương ưng, tiếp đến sau vô lượng trăm ngàn Đại kiếp thành tựu tương 
ưng. Nên biết trong 10 địa, nghĩa là từ sơ địa đến địa thứ 10 tuần tự 
như vậy. Trí này ở sơ địa chỉ gọi là đắc, nghĩa là đạt được.Về sau thời 
gian dài mới gọi là thành tựu. Cho nên Bồ-tát trải qua vô số kiếp mới 
chứng Niết-bàn. Do thời gian đó mới đi đến cứu cánh. Ai là cứu cánh 
trí vô phân biệt? Như trước nói lần lượt đạt được.

Luận nói: 

Cứu cánh các Bồ-tát,
Được thanh tịnh 3 thân,
Là trí vô phân biệt,
Được tự tại cao tột.

Giải thích: Được thanh tịnh 3 thân, là nghĩa được 3 thân thanh 
tịnh của Như Lai. Nói thanh tịnh, nghĩa là trong sơ địa chỉ được 3 
thân, đến địa thứ 10 mới hoàn toàn thanh tịnh. Được tự tại cao tột, 
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nghĩa là trí vô phân biệt không phải chỉ được chứng đắc 3 thân thanh 
tịnh làm cứu cánh mà còn được 10 thứ tự tại. Sau sẽ nói các tướng 
ấy. Trí vô phân biệt có những lợi ích thù thắng gì? Trong đây có 3 thứ 
trí vô phân biệt. Một là trí gia hành vô phân biệt. Hai là trí căn bản 
vô phân biệt. Ba là trí hậu đắc vô phân biệt. Trong đây trí gia hành 
vô phân biệt, nghĩa là Bồ-tát ban đầu nghe lý vô phân biệt từ người 
khác, sau đó tuy chưa thể tự thấy lý này mà sinh thắng giải. Rồi thắng 
giải này làm chỗ dựa phương tiện suy tìm lý vô phân biệt. Đó gọi là 
trí gia hành vô phân biệt. Do đó có thể sinh trí vô phân biệt. Cho nên 
cũng được gọi tên là vô phân biệt. Như vậy là thắng lợi vô nhiễm của 
trí gia hành vô phân biệt. Thí dụ như thế nào?

Luận nói:

Như hư không không nhiễm,
Là trí vô phân biệt,
Các ác nghiệp cực nặng,
Chỉ nhờ tin và hiểu.

Giải thích: Vì muốn hiển thị trí vô phân biệt kia không gì có thể 
nhiễm nên nói các thứ ác nghiệp cực nặng. Để hiển thị nguyên nhân 
không thể nhiễm nên nói chỉ tin và hiểu. Do chie có tín lạc lý vô phân 
biệt mà phát khởi thắng giải, cho nên có thể đối trị các thứ ác thú. 
Đây là hiển thị không nhiễm các ác. Còn thắng lợi không nhiễm của 
trí căn bản vô phân biệt, thí dụ như gì?

Luận nói:

Như hư không không nhiễm,
Là trí vô phân biệt,
Giải thoát tất cả chướng,
Được thành tựu tương ưng.

Giải thích: Từ cái gì giải thoát? Là giải thoát tất cả các chướng. 
Do cái gì giải thoát? Thành tựu tương ưng như vậy là giải thoát. Do ở 
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các địa chỉ được tương ưng. Lấy thành tựu tương ưng làm nhân cho 
nên đây là hiển thị trí vô phân biệt có thể trị các chướng. Còn thắng 
lợi không nhiễm của trí hậu đắc vô phân biệt thí dụ như gì?

Luận nói: 

Như hư không không nhiễm,
Là trí vô phân biệt,
Thường ở trong thế gian,
Không bị thế gian nhiễm.

Giải thích: Do sức của trí này quán sát các việc lợi lạc các hữu 
tình, nên nghĩ đi đến thế gian thụ sinh, đã thụ sinh rồi không bị nhiễm 
tất cả pháp thế gian. Tám pháp thế gian là lợi, suy, danh dự, hủy báng, 
khen ngợi, chê bai, khổ, vui. Vì từ vô phân biệt trí sinh nên trí này 
cũng được gọi là vô phân biệt. nay sẽ hiển thị sự khác nhau của 3 trí.

Luận nói:

Như người câm muốn biết,
Đúng như người câm biết,
Như người không câm biết,
Ba trí ví như vây.
Như người ngu muốn biết,
Đúng như người ngu biết,
Như người không ngu biết,
Ba trí ví như vậy.
Như 5 thức muốn biết,
Đúng như 5 thức biết,
Và như Mạt-na biết,
Ba trí ví như vậy.
Như người chưa hiểu luận,
Muốn hiểu được nghĩa luận,
Lần lượt ví 3 trí,
Như Gia hành vân vân.
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Giải thích: Trong đây 3 trí phải biết khác nhau như thí dụ trên. 
Ví như người câm muốn biết nghĩa của cảnh mà không nói được. 
Phải biết trí gia hành vô phân biệt cũng như vậy. Ví như người câm 
biết nghĩa của cảnh mà hoàn toàn không nói được. Phải biết trí căn 
bản vô phân biệt cũng như vậy. Như người không câm biết nghĩa 
của cảnh rồi có thể nói ra. Phải biết trí hậu đắc vô phân biệt cũng 
như vậy. Trong đây ý nhận lấy, tạo ra văn tự, gọi là ngôn thuyết. 
Như trong bài tụng nói về người ngu, không hiểu rõ gọi là ngu. 
Như thí dụ về người câm ở trước, chính là thiết lập sự khác nhau 
của 3 trí. Như bài tụng nói 5. Năm, là nhãn v.v… 5 cái vô phân 
biệt. Phải biết rằng trong đây nói muốn biết, biết, đều là vô phân 
biệt. Gia hành, căn bản, sự khác nhau đối với nghĩa chân như cũng 
vậy. Như ý thụ lấy nghĩa cũng có thể phân biệt. Như vậy hậu đắc 
cũng có thể thụ lấy nghĩa, cũng có thể phân biệt. Như vậy 3 trí đã 
được thiết lập nghĩa khác nhau trong tí dụ về người câm ở trước. 
Trong tụng của luận này, như chưa hiểu luận muốn tìm hiểu luận, 
phải biết trí gia hành vô phân biệt cũng như vậy. Như ôn tập luận 
chỉ thụ nơi pháp, phải biết trí căn bản vô phân biệt cũng như vậy. 
Trong đây pháp là ý thủ lấy văn tự như hiểu luận, đối với pháp đối 
với nghĩa đều có thể lãnh thụ, phải biết trí hậu đắc vô phân biệt 
cũng như vậy. Các câu nói tuần tự hiển thị 3 trí tựa như sự lãnh thụ 
khác nhau nghĩa của pháp. Tiếp đến sẽ hiển thị thí dụ khác nhau 
giữa căn bản và hậu đắc.

Luận nói: 

Như lúc người nhắm mắt,
Là trí vô phân biệt,
Lúc người ấy mở mắt,
Là trí của hậu đắc.
Phải biết như hư không,
Là trí vô phân biệt,
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Trong đó hiện sắc tượng,
Trí hậu đắc cũng vậy.

Giải thích: Bài tụng đầu hiển thị 2 trí khác nhau. Tướng của 
chúng có thể thấy rõ. Nói như hư không, là ví như hư không biến 
khắp cả không nhiễm. Chẳng phải năng phân biệt, chẳng phải sở 
phân biệt. Phải biết trí căn bản vô phân biệt cũng như vậy. Biến khắp 
tất cả pháp mà chỉ có một mùi vị tính không, nên gọi là chu biến. 
Tất cả các pháp không thể làm cho bị nhiễm nên gọi là không nhiễm. 
Tự nó không phân biệt, nên gọi là chẳng phải năng phân biệt. Cũng 
không bị cái khác phân biệt hành tướng, nên gọi là chẳng phải sở 
phân biệt. Như vậy phải biết trí vô phân biệt ví như hư không. Nói 
hiện sắc tượng, là ví như trong hư không các sắc màu hình tượng 
hiện lên có thể trông thấy phân biệt được. Phải biết trí hậu đắc vô 
phân biệt cũng như vậy. Cái sở phân biệt đó cũng là năng phân biệt. 
Nếu lấy trí vô phân biệt như vậy tu thành Phật quả. Đã lìa công dụng 
tác ý phân biệt, làm sao có thể thành lợi ích an lạc hữu tình?

Luận nói:

Như Mạt-ni, nhạc trời,
Vô tư mà thành sự,
Rất nhiều Phật sự thành,
Cũng thường từ vô tư.

Giải thích: Lìa phân biệt mà việc làm thành tựu, trong luận này 
thí dụ như ngọc Mạt-ni và nhạc trời, hiển thị như ngọc như ý tuy 
không phân biệt mà có thể làm thành các việc theo ý thích của hữu 
tình. Lại như nhạc trời không ai đánh mà hòa tấu theo ý thích của 
hữu tình ở đó phát ra các thứ âm thanh. Như vậy phải biết trí vô phân 
biệt của chư Phật Bồ-tát, tuy lìa phân biệt mà có thể làm thành các 
sự nghiệp. Tiếp đến sẽ hiển thị tính rất sâu của trí vô phân biệt này. 
Trí này là duyên tính y tha khởi, phân biệt tự chuyển thành duyên các 
cảnh. Nếu vậy có lỗi gì? Nếu duyên phân biệt thì phải không thành 
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tính vô phân biệt. Nếu duyên các cảnh, các cảnh chắc chắn là không, 
làm sao duyên được?

Luận nói:

Chẳng đây cũng chẳng đâu,
Chẳng phải trí mà trí,
Với cảnh nào có khác,
Trí thành vô phân biệt.

Giải thích: Chẳng phải ở đây cũng chẳng phải ở đâu , nghĩa 
là trí này không duyên phân biệt làm cảnh, vì vô phân biệt. Chẳng 
duyên các cảnh khác, tức duyên y tha. Các pháp phân biệt và tính 
của pháp chân như là cảnh giới cho nên không thể nói pháp và tính 
của pháp là một hay là khác. Đây nói trí căn bản vô phân biệt không 
duyên phân biệt cũng không duyên những cái khác. Lại nữa, trí căn 
bản vô phân biệt này là trí hay là chẳng phải? Nếu vậy có lỗi gì? 
Nếu là trí thì trí sao không phân biệt? Nếu chẳng phải trí thì sao gọi 
là trí vô phân biệt? Đáp câu hỏi này, chẳng phải trí mà là trí, là như 
thế này. Đây hiển thị trí căn bản vô phân biệt chẳng phải nhất định 
là trí. Bởi trong trí gia hành phân biệt, trí này không sinh cho nên 
cũng chẳng phải là phi trí. Bởi từ nhân của trí gia hành phân biệt mà 
được sinh nên lại có nghĩa khác. Nói chẳng phải ở đây, chẳng phải 
nơi khác, chẳng phải trí mà là trí, nghĩa là bởi chẳng phải ở nơi đây, 
vì phân biệt chuyển nên nói là phi trí. Bởi chẳng phải ở nơi khác, 
tức ở nơi phân biệt pháp tính chuyển nên cũng là trí. Hai câu trước 
sau giải thích cho nhau. Với cảnh không có khác, trí thành vô phân 
biệt, nghĩa là chẳng phải như trí gia hành vô phân biệt, có tính năng 
thủ sở thủ chuyển gọi là vô phân biệt. Với cảnh sở thủ không sai 
biệt chuyển bình đẳng bình đẳng gọi là vô phân biệt. Trí này không 
trụ trong 2 tính sở thủ năng thủ, như Bạc-già-phạm có nói trong 
các kinh: Tất cả pháp đều không phân biệt. Lại nói tụng để hiển thị 
nghĩa vô phân biệt.
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Luận nói:

Phải biết tất cả pháp,
Bản tính vô phân biệt,
Vì sở phân biệt không,
Trí vô phân biệt không.

Giải thích: Phải biết bản tính tất cả pháp là vô phân biệt, nghĩa 
là nghĩa của tất cả pháp bản tính từ xưa nay là vô phân biệt. Bởi vì 
sao? Vì không có sở phân biệt. Đây tức hiển thị cái sở phân biệt là 
không, cho nên bản tính các pháp là không có phân biệt. Nếu sở phân 
biệt là không có nên bản tính các pháp là vô phân biệt thì tại sao xưa 
nay tất cả hữu tình không được giải thoát? Đáp câu hỏi này như thế 
này. Trí vô phân biệt không có cái này hiển thị cái kia. Không có trí 
vô phân biệt, tuy tất cả pháp xưa nay tự tính không có phân biệt mà 
không giải thoát. Nếu trong các pháp, lý vô phân biệt sinh trí chân 
chứng, hiện thấy các pháp là tính vô phân biệt liền được giải thoát. 
Đây vì chưa sinh nên chưa được giải thoát. Tria chứng chân, phải biết 
tức là trí vô phân biệt. Nay sẽ nói rõ sai biệt của 3 trí này.
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NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH
QUYỂN 9

9 - Tăng thượng tuệ học

Luận nói: Ở đây trí gia hành vô phân biệt có 3 thứ là nhân 
duyên, dẫn phát và thường tập, nên sinh sai biệt.

Giải thích: Trong đây 3 thứ sai biệt của trí gia hành vô phân biệt 
là hoặc do sức của chủng tính, hoặc do sức của đời trước dẫn phát, 
hoặc do sức thường tập hiện tại mà được sinh. Nói hoặc do sức của 
chủng tính, là chủng tính làm nhân mà được sinh. Sức dẫn phát của 
đời trước, là do thường tập trong đời trước làm nhân mà được sinh. 
Sức thường tập trong hiện tại, là do sức sinh sĩ dụng hiện tại làm 
nhân mà được sinh.

Luận nói: Trí căn bản vô phân biệt cũng có 3 thứ là mừng đủ, 
không điên đảo và không hý luận, nên có sai biệt vô phân biệt.

Giải thích: Trong đây mừng đủ vô phân biệt, là đã đến văn tư 
cứu cánh, do mừng đủ nên không phân biệt nữa, gọi là trí mừng đủ 
vô phân biệt. Nghĩa là các Bồ-tát trụ ở địa vị dị sinh, nếu được văn tư 
giác tuệ cứu cánh, liền sinh tâm mừng đủ nghĩ rằng tất cả chỗ văn tư 
đến đây là cực điểm. Vì nghĩa ấy nên gọi là trí mừng đủ vô phân biệt. 
Lại có nghĩa khác nói rửang phải biết thế gian cũng có trí mừng đủ vô 
phân biệt. Nghĩa là các hữu tình đến đệ nhất hữu kiến là Niết-bàn liền 
sinh tâm mừng đủ nghĩ rằng quá đây sẽ không còn nơi cần phải đến 
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nữa, gọi là trí mừng đủ vô phân biệt. Vô điên đảo vô phân biệt, nghĩa 
là Thanh Văn v.v… phải biết họ thông đạt chân như, được vô thường 
v.v… 4 trí không điên đảo, vô thường v.v… 4 điên đảo phân biệt, gọi 
là trí vô điên đảo vô phân biệt. Vô hý luận vô phân biệt, nghĩa là các 
Bồ-tát phải biết Bồ-tát đối với tất cả pháp cho đến Bồ-đề đều không 
hý luận. Phải biết trí này là trí chứng chân như. Vượt quá đường danh 
ngôn, siêu việt cảnh thế trí, do đó danh ngôn không thể nói rõ được, 
các trí thế gian không thể hiểu biết được.

Luận nói: Trí hậu đắc vô phân biệt có 5 thứ là thông đạt, tùy 
niệm, an lập, hòa hợp, như ý, vì tư duy lựa chọn mà sai biệt.

Giải thích: Năm thứ sai biệt của trí hậu đắc là một thông đạt tư 
trạch, hai tùy niệm tư trạch, ba an lập tư trạch, bốn hòa hợp tư trạch, 
năm như ý tư trạch. Trong đây thông đạt tư trạch nghĩa là khi thông 
đạt thì tư duy lựa chọn như vầy: Ta đã thông đạt. Trong đây tư trạch 
là lấy ý giác sát. Tùy niệm tư trạch, nghĩa là từ đó nảy ra nghĩ nhớ 
rằng: Ta đã thông đạt tính vô phân biệt. An lập tư trạch, nghĩa là vì 
người khác nói sự việc thông đạt này. Hòa hợp tư trạch, nghĩa là trí 
tổng duyên, quán sát tất cả pháp đều đồng một tướng. Do trí này nên 
tiến thú chuyển y, hoặc chuyển y rồi trở lại khởi trí này. Như ý tư 
trạch, nghĩa là tùy theo chỗ suy nghĩ, tất cả đều như ý. Do tư trạch 
này có thể biến đất đai thành vàng bạc v.v… Để được như ý nên khởi 
tư trạch này. Vì vậy gọi là như ý tư trạch. Như có thuyết nói do tư 
trạch nên được như ý. Tuy đã thành lập trí vô phân biệt, nhưng còn 
chưa nói rõ nhân duyên thành lập, nên lại nói nhiều tụng để hiển thị.

Luận nói: Lại có nhiều bài tụng nói sự thành lập trí vô phân biệt 
như sau:

Quỷ, bàng sinh, người, trời,
Mỗi loại tùy thích ứng,
Đồng cảnh do tâm khác,
Nên nghĩa không chân thật.
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Cảnh quá khứ, vị lai,
Chiêm bao, hai ảnh tượng,
Tuy sở duyên chẳng thật,
Mà cảnh tướng hiện tiền.
Nếu nghĩa thành nghĩa tính,
Không trí vô phân biệt.
Trí này nếu không có,
Chứng Phật quả vô lý.
Được Bồ-tát tự tại,
Là do sức thắng giải.
Như muốn được thứ gì,
Được định thì được cả.
Người thành tựu giản trạch,
Có trí mà được định.
Tư duy tất cả pháp,
Như nghĩa đều hiển hiện.
Trí vô phân biệt hiện,
Các nghĩa đều không hiện.
Nên biết không có nghĩa,
Thì thức cũng là không.

Giải thích: Quỷ, bàng sinh, người, trời, mỗi loại tùy thích ứng, 
nghĩa là bàng sinh thấy nơi có nước, ngạ quỷ thấy là lục địa cao 
nguyên, với con người có nơi thấy là phân nhơ bẩn, heo v.v… các 
loại bàng sinh thấy là nơi ở sạch sẽ. Với người thấy có thứ là vật 
ẩm thực sạch sẽ, chư thiên thì thấy là xú uế bất tịnh. Như vậy chúng 
sinh đối với các sự việc tâm thấy khác nhau. Cho nên phải biết nghĩa 
của cảnh chẳng phải thật có. Nếu nghĩa không thật có thì thức cũng 
phải không có cảnh. Cảnh thức có không, như duyên quá khứ vị lai, 
như duyên cảnh trong chiêm bao, như duyên hình bóng trong gương 
v.v… và ảnh tượng hiện ra trong Tam-ma-địa. Để hiển thị nghĩa này 
nói một Già-tha. Nghĩa là trong quá khứ v.v… trong đây nửa trước 
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do nửa sau giải thích. Như thứ tự của nó phải biết tướng của nó. Do 
không có thật cảnh riêng biệt cho nên nói cảnh thức có không. Do 
tự biến làm cảnh, cho nên nói cảnh tướng thành tựu. Tức nghĩa là tự 
duyên ảnh tượng của tâm. Nghĩa là duyên 2 ảnh là ảnh tượng quá khứ 
vị lai và ảnh tượng trong chiêm bao, tuần tự an lập cảnh tướng thành 
tựu. Nếu nghĩa, tính của nghĩa thành không có trí vô phân biệt, tức là 
nếu nghĩa thật có tự tính của nghĩa thì phải không có trí vô phân biệt. 
Nếu nói tuy không có trí vô phân biệt, sẽ có lỗi gì? Đây nếu không 
có Phật quả, chứng đắc không đúng lý, tức nếu ông bác không có trí 
vô phân biệt, là sẽ không có chứng đắc Phật quả. Cho nên phải chấp 
nhận có trí vô phân biệt. Được Bồ-tát tự tại, nghĩa là đã chứng đắc 
Bồ-tát tự tại. Do sức thắng giải, tức là do sức nguyện lạc. Như muốn 
đất đai v.v… thành thứ gì, nghĩa là muốn khiến đất đai thành tướng 
vàng bạc v.v.. thì tùy theo ý muốn đều thành. Nói người được định 
cũng vậy, nghĩa là nói các Thanh Văn v.v… Người thành tựu giản 
trạch, nghĩa là đã thành tựu đầy đủ Tì-bát-xá-na. Nói người có trí, là 
nói các Bồ-tát. Người được định, là được Tam-ma-địa. Tư duy tất cả 
pháp, như nghĩa đều hiển hiện, nghĩa là Bồ-tát v.v… được định tuệ 
đầy đủ thâu nhiếp tâm vào trong, như như tư duy nghĩa pháp trong 
kinh điển thì đều như thị như thị hiển hiện. Nếu khi niệm Phật tùy 
chỗ tư duy niệm trong các pháp ấy mà nghĩa Phật hiển hiện. Phải biết 
tư duy sắc, thụ v.v… cũng vậy. Trí vô phân biệt hiện hành, các nghĩa 
đều không hiện, nghĩa là chính khi trí vô phân biệt hiện hành, tất cả 
nghĩa của cảnh đều không hiển hiện. Phải biết không có nghĩa, nghĩa 
là do trước nói các đạo lý nên biết nghĩa của cảnh là thật sự không có. 
Muốn hiển thị cái thức cũng giống như cảnh, cũng không có cho nên 
nói do đây cũng không có thức. Sở thức, cảnh nghĩa, đã vô sở hữu, 
do đó nên biết năng thức cũng không. Nghĩa này ở trước trong phần 
Tướng sở tri đã nói rõ.

Luận nói: Bát-nhã Ba-la-mật-đa với trí vô phân biệt không sai 
khác gì nhau. Như nói: Bồ-tát an trụ Bát-nhã Ba-la-mật-đa, nơi phi 
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xứ tương ưng, có thể tu tập viên mãn các Ba-la-mật-đa khác. Thế nào 
là phi xứ tương ưng mà tu tập viên mãn?

Nghĩa là do xa lìa 5 chỗ: 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 2 cực đoan của sinh tử Niết-bàn. Bốn là xa lìa chỗ sinh tâm 
vui mừng cho rằng chỉ đoạn trừ chướng phiền não là đủ. Năm là xa 
lìa chỗ cảnh giới vô dư y Niết-bàn, an trụ ở đó mà không đoái tưởng 
lợi ích chúng sinh.

Giải thích: Trí vô phân biệt tức là Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Do 
trong kinh ấy nói các Bồ-tát an trụ Bát-nhã Ba-la-mật-đa phi xứ 
tương ưng có thể tu tập viên mãn ở các Ba-la-mật-đa khác. Vì muốn 
khiến biết nghĩa như vậy nên hiển thị câu ấy. Xa lìa chỗ chấp ngã 
của ngoại đạo, nghĩa là như ngoại đạo trụ trong Bát-nhã chấp ngã 
ngã sở nảy ra ý niệm thế này: Ta có thể an trụ Bát-nhã. Bát-nhã là 
của ta. Bồ-tát không như vậy. Bồ-tát xa lìa các chấp ngã như thế 
của ngoại đạo. Cho nên phải biết nói phi xứ tương ưng là như vậy. 
An trụ Bát-nhã Ba-la-mật-đa, xa lìa chỗ phân biệt của các Bồ-tát 
chưa thấy chân như, nghĩa là như các Bồ-tát chưa thấy chân như ở 
trong Bát-nhã Ba-la-mật-đa vô phân biệt, phân biệt đây là Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa. Bồ-tát xa lìa sự phân biệt như vậy, nên nói là phi xứ 
tương ưng an trụ Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Xa lìa 2 cực đoan sinh tử 
Niết-bàn, nghĩa là như thế gian an trụ sinh tử, các Thanh Văn v.v… 
an trụ Niết-bàn. Bồ-tát không như vậy. Do ý nghĩa ấy nên nói là phi 
xứ tương ưng an trụ Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Xa liàc không đoái hoài 
đến lợi ích an lạc hữu tình, trụ vô dư y Niết-bàn giới, nghĩa là như 
Thanh Văn v.v…không đoái tưởng đến lợi ích an lạc hữu tình mà 
Bát-niết-bàn nơi vô dư y Bát-niết-bàn. Bồ-tát không như vậy, không 
trụ nơi chỗ trụ của Thanh Văn. Cho nên nói là phi xứ tương ưng an 
trụ Bát-nhã Ba-la-mật-đa.

Luận nói: Trí Thanh Văn v.v… với trí Bồ-tát có gì khác nhau?
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Do tương ưng 5 thứ mà biết có khác nhau. Một là khác vì không 
phân biệt. Nghĩa là vì không phân biệt các pháp 5 uẩn. Hai là không 
phải sai khác một phần nhỏ. Nghĩa là thông đạt chân như, nhập vào 
tất cả cảnh giới sở tri, khắp vì độ thoát hữu tình, đó chẳng phải là 
chuyện nhỏ. Ba là khác nhau vì vô trụ. Nghĩa là lấy vô trụ xứ Niết-
bàn làm trụ xứ. Bốn là khác nhau về tính rốt ráo. Nghĩa là trong Niết-
bàn vô dư y không đoạn diệt tận. Năm là khác nhau về vô thượng. 
Nghĩa là cái trí vô phân biệt của Đại thừa này không còn thừa giáo 
nào hơn. Ở đây có bài tụng như sau:

Các Đại bi làm thể,
Do 5 tướng thắng trí,
Khắp thế, xuất thế gian,
Đây là cao xa nhất.

Giải thích: Đây hiển thị trí Thanh Văn v.v… với trí Bồ-tát có 5 
tướng khác nhau. Sai khác vì vô phân biệt, nghĩa là Thanh Văn v.v… 
duyên nơi các uẩn v.v… sinh thức phân biệt, chẳng phải trí Bồ-tát 
phân biệt uẩn v.v… Chẳng phải phân biệt một phần ít, nghĩa là nói rõ 
3 thứ không phải có tính chất một phần nhỏ: một là chỗ đạt tới chân 
như không phải là một phần nhỏ, hai là cảnh giới sở tri không phải là 
một phần nhỏ, ba là số hữu tình được độ không phải là một phần nhỏ. 
Chỗ đạt toái chân như không phải một phần nhỏ, nghĩa là trí Bồ-tát 
đầy đủ thông đạt tính pháp vô ngã của Bổ-đặc-già-la. Trí Thanh Văn 
v.v… khi ngộ nhập chân như chỉ có thể thông đạt tính vô ngã của 
Bổ-đặc-già-la. Cảnh giới sở tri không phải một phần nhỏ, nghĩa là 
trí Bồ-tát duyên khắp tất cả cảnh sở tri mà sinh. Trí Thanh Văn v.v… 
chỉ duyên khổ v.v…trong tứ đế mà sinh. Số hữu tình được độ không 
phải phần nhỏ, nghĩa là trí Bồ-tát phổ độ tất cả hữu tình đến Bồ-đề. 
Trí Thanh Văn v.v… chỉ cầu tự lợi. Khác nhau vì vô trụ, nghĩa là trí 
Bồ-tát chính là an trụ nơi Niết-bàn vô trụ, không phải như Thanh Văn 
v.v… cho nên khác nhau. Khác nhau về tính rốt ráo, nghĩa là Thanh 
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Văn v.v… trong cõi vô dư y Niết-bàn diệt hết tất cả. Bồ-tát trong cõi 
vô dư y Niết-bàn công đức vô tận, cho nên khác nhau. Khác nhau 
cùng tột, nghĩa là Thanh Văn v.v…trên có Đại thừa, còn Bồ-tát thừa 
không có trên nữa, cho nên khác nhau. Để hiển thị nghĩa này có một 
Già-tha. Đầy trong thế gian xuất thế gian, nghĩa là đầy trong thế gian 
cõi Sắc, Vô sắc và đầy trong xuất thế gian như Thanh Văn thừa v.v..

Luận nói: Nếu các Bồ-tát thành tựu Thi-la tăng thượng, Chí-đa 
tăng thượng, Bát-nhã tăng thượng thì công đức viên mãn, tiền của 
địa vị được đại tự tại, vì sao hiện thấy có những người thiếu thốn tiền 
của địa vị? 

Vì thấy người ấy có nghiệp chướng nặng đối với tiền của địa vị. 
Vì thấy nếu cho người ấy tiền của địa vị, sẽ trở ngại cho sự phát sinh 
thiện pháp. Vì thấy người ấy nếu thiếu thốn của cải địa vị, sẽ chán bỏ 
hiện hữu. Vì thấy nếu cho người ấy tiền của địa vị, tức sẽ góp phần 
tạo nhân các pháp bất thiện. Vì thấy nếu cho người ấy tiền của địa vị, 
tức sẽ tạo nhân cho vô lượng chúng sinh bị tổn hại. Vì thế mà hiện 
thấy có người thiếu thốn tiền của địa vị. Ở đây có bài tụng như sau:

Thấy nghiệp chướng hiện tiền,
Vì tích tập tổn hại,
Nên thấy có hữu tình,
Không được Bồ-tát thí.

Giải thích: Trong đây nói rõ do nhân duyên này , Bồ-tát tuy 
được của cải địa vị tựu tại đầy đủ Đại bi mà không thí của cải địa 
vị cho hữu tình vì thấy các hữu tình kia đối với của cải địa vị sẽ có 
chướng nặng, nghĩa là các hữu tình có ác nghiệp ngăn trở thần lực 
của Bồ-tát, do ác nghiệp của chúng chướng ngại cái trí không chướng 
ngại của Bồ-tát. Do thấy như vậy cho nên tuy kham năng, tuy chúng 
thiếu thốn mà phải bỏ. Đây nên lấy ngạ quỷ và con sông làm thí dụ. 
Như con sông có nước không cản trở người uống, nhưng ngạ quỷ do 
nghiệp của mình không uống được. Đây cũng vậy. Con sông dụ cho 
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Bồ-tát. Của cải địa vị dụ cho nước. Quỷ dụ cho hữu tình. Nếu như 
ngạ quỷ kia không uống được nước sạch của con sông, thì cũng như 
vậy hữu tình không thụ dụng được tài vị của Bồ-tát. Nói thấy các hữu 
tình nếu thí cho tài vị sẽ trở ngại việc sinh thiện pháp, nghĩa là lại có 
các Bổ-đặc-già-la tuy không nghiệp chướng, Bồ-tát thấy chúng đang 
trong lúc liên tục sinh khởi thiện pháp, nếu thí cho tài vị sẽ hưởng 
thụ phú quý khoái lạc mà trơ ngại việc sinh thiện pháp kia. Tư duy 
như vậy rồi thà để cho nghèo hèn mà thuận lợi cho việc sinh thiện 
pháp, chớ để sự phú quý làm trở ngại thiện pháp. Do đạo lý này, tuy 
được tự tại mà không thí tài vị. Nói thấy hữu tình kia nếu thiếu thốn 
tài vị sẽ chán bỏ hiện tại, nghĩa là lại có Bổ-đặc-già-la, Bồ-tát thấy 
chúng do nghèo khổ mà chán bỏ hiện tại liền tư duy như thế này: Thà 
chúng nghèo khổ chán bỏ hiện tại mà thuận theo thiện pháp, chơ để 
giàu sang mà không sinh chán bỏ. Do đạo lý này, tuy được tự tại mà 
không thí cho tài vị. Nói thấy hữu tình kia nếu thí cho tài vị tức là 
nguyên nhân tích tập các pháp bất thiện, nghĩa là lại có Bổ-đặc-già-
la Bồ-tát thấy chúng cho dù đến bần cùng vẫn thường không tích tập 
các pháp bất thiện nên tư duy như thế này: Thà để chúng nghèo cùng 
mà không tạo các ác, chớ để cho vì giàu sang mà làm các điều bất 
thiện. Do đạo lý này, tuy được tự tại mà không thí cho tài vị. Nói thấy 
các hữu tình kia, nếu thí cho tài vị sẽ làm nguyên nhân tạo ra tổn não 
vô lượng hữu tình, nghĩa là lại có Bổ-đặc-già-la Bồ-tát thấy chúng 
nếu được tài vị lớn sẽ làm khổ não vô lượng hữu tình, Bồ-tát tư duy 
như thế này: Thà chúng một thân chịu nghèo khổ, chớ để chúng giàu 
sang mà tổn não vô lượng hữu tình khác. Do đạo lý này mà tuy được 
tự tại, không thí cho chúng tài vị. Để hiển thị nghĩa này lại nói Già-
tha. Là thấy hữu tình vì có nghiệp chướng, vì trở ngại sinh khởi thiện 
pháp, vì chán hiện tại, vì tích tập các ác, vì tổn não người, nên không 
cảm được Bồ-tát thí chúng tài vị. Cho nên hiện có các hữu tình nghèo 
thiếu là như vậy. Đây sơ lược hiển thị nghĩa như thế, ngoài ra các 
khoản khác dễ hiểu.
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10 - Quả đoạn
Luận nói: Như vậy là đã nói về sự thù thắng của tuệ tăng thượng, 

vậy làm thế nào thấy sự thù thắng của quả đoạn?

Đoạn nghĩa là Niết-bàn vô trụ của Bồ-tát, vì xả bỏ tạp nhiễm 
mà không xả bỏ sinh tử. Chuyển y 2 chỗ y chỉ làm tướng. Trong đó 
sinh tử là phần tạp nhiễm của tính y tha khởi, Niết-bàn là phần thanh 
tịnh của tính y tha khởi. Hai chỗ y chỉ là 2 phần của tính y tha khởi. 
Chuyển y là tính y tha khởi, khi khởi đối trị thì chuyển bỏ phần tạp 
nhiễm được phần thanh tịnh. 

Giải thích: Vô trụ Niết-bàn bỏ tạp nhiễm không bỏ sinh tử. Sở 
y chỉ chuyển y làm tướng, nghĩa là khi trụ nơi chuyển y không chứa 
phiền não không bỏ sinh tử là tướng chuyển y này. Sinh tử là gì? 
Là phần tính tạp nhiễm của y tha khởi. Niết-bàn là gì? Là phần tính 
thanh tịnh của y tha khởi. Y chỉ là gì? Là thông hai phần tự tính của 
sở y. Chuyển y là gì? Là tính này khi sinh đối trị thì xả bỏ phần tạp 
nhiễm được phần thanh tịnh.

Luận nói: Lại nữa sự chuyển y này đại lược có 6 thứ. Một là 
chuyển bớt sức lực thêm khả năng. Nghĩa là do sức thắng giải trụ 
trong đa văn huân tập và do có sự biết hổ thẹn nên khiến một phần ít 
phiền não hiện hành, hoặc không hiện hành. Hai là chuyển sự thông 
đạt. Nghĩa là các Bồ-tát đã nhập đại địa, cho đến địa thứ 6, hiện tiền 
trụ trước mắt là chân thật thì hiển hiện, phi chân thật thì không hiển 
hiện. Ba là chuyển sự tu tập. Nghĩa là cho đến địa thứ 10 vì còn 
chướng ngại, tất cả tướng không hiển hiện, chỉ chân thật hiển hiện. 
Bốn là chuyển quả viên mãn. Nghĩa là vĩnh viễn không còn chướng 
ngại, tất cả tướng không hiển hiện, chỉ hiển hiện chân thật thanh tịnh 
cùng tột, được tự tại đối với tất cả tướng. Năm là chuyển sự thấp 
kém. Nghĩa là Thanh Văn v.v… chỉ có thể thông đạt tính nhân không 
vô ngã, một bề quay lưng xả bỏ sinh tử. Sáu là chuyển một cách rộng 
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lớn. Nghĩa là các Bồ-tát gồm thông đạt pháp không vô ngã, nên ngay 
nơi sinh tử mà thấy là thanh tịnh vắng lặng, tuy đoạn trừ tạp nhiễm 
mà không bỏ sinh tử.

Các Bồ-tát trụ ở địa vị thấp kém, đối với sự chuyển y có lỗi gì?

Có lỗi là không đoái tưởng đến sự lợi ích an vui cho tất cả 
chúng sinh, trái với tất cả các pháp Bồ-tát, chỉ giải thoát bản thân 
đồng với các thừa thấp kém.

Nếu các Bồ-tát trụ ở địa vị chuyển đổi rộng lớn thì có công 
đức gì?

Ở trong pháp sinh tử lấy sự tự chuyển y làm chỗ dựa nên được 
tự tại. Thị hiện thân chúng sinh trong tất cả mọi nẻo luận hồi, nếu 
sinh vào hàng chúng sinh tối thắng và trong 3 thừa thì có thể dùng 
các phương tiện khéo léo điều phục an lập giáo hóa chúng sinh. Đó 
là công đức. 

Giải thích: Lại chuyển y này sơ lược có 6 thứ. Chuyển bớt sức 
lực thêm khả năng, nghĩa là tổn giảm sức huân tập phiền não trong 
thức A-lại-da, thêm công năng đối trị cho nên được chuyển y này. 
Nói do sức thắng giải trụ trong đa văn huân tập, nghĩa là trụ trong 
hành địa thắng giải, an lập sức huân tập đa văn, nên được chuyển y 
này. Và do có sự biết hổ thẹn v.v…, là ở trong địa vị này nếu phiền 
não hiện hành thì rất xấu hổ, hoặc chỉ hiện hành một phần ít, hoặc 
hoàn toàn không hiện hành. Chuyển sự thông đạt, nghĩa là khi nhập 
địa được chuyển y. Đối với chân thật, phi chân thật v.v… nghĩa là 
chuyển y này cho đến địa thứ 6, hoặc có lúc nhân chân thật hiển hiện, 
hoặc khi xuất quán là nhân phi chân thật hiển hiện. Chuyển sự tu tập, 
nghĩa là hãy còn có chướng, do chướng sở tri nên gọi là có chướng. 
Nói tất cả tướng không hiển hiện, nghĩa là chuyển y này cho đến địa 
thứ 10 tất cả hữu tướng không hiển hiện lại, chỉ có vô tướng chân 
thật hiển hiện. Chuyển quả viên mãn, nghĩa là vĩnh viễn không còn 



784 LUẬN TẠNG PHẬT GIÁO TUỆ QUANG - TẬP 31 

chướng ngại do không có tất cả chướng nên nói là không chướng. 
Nói tất cả tướng không hiển hiện, là vì không có tất cả chướng. Nói 
chỉ hiển hiện chân thật thanh tịnh cùng tột, tức do đó được tự tại đối 
với tất cả tướng. Do đây làm y chỉ được tướng tự tại, tùy theo ý muốn 
lợi lạc hữu tình. Chuyển sự thấp kém, nghĩa là Thanh Văn v.v… Chữ 
v.v… là chỉ Độc Giác. Chỉ có thể thông đạt một không là vô ngã, 
không thể lợi tha cho nên là thấp kém. Chuyển một cách rộng lớn, 
nghĩa là các Bồ-tát do gồm thông đạt 2 không vô ngã, an trụ trong 
đây xả bỏ các tạp nhiễm, không bỏ sinh tử vì gồm tự lợi lợi tha nên là 
rộng lớn. Trụ ở hạ liệt chuyển có những lỗi gì? Là không đoái tưởng 
hữu tình, bỏ qua pháp Bồ-tát, đồng với các thừa thấp kém, đó là lỗi. 
Trụ ở quảng đại chuyển có những công đức gì? Bởi tự chuyển y làm 
chỗ y chỉ, tự tại đối với tất cả pháp cho nên trong tất cả nẻo thú thị 
hiện thân đồng như tất cả. Trong hàng chúng sinh tối thắng và 3 thừa, 
trí phương tiện thiện xảo điều phục các thứ, an lập các hữu tình khó 
điều phục khó hóa độ, đó là công đức. Trong này ý nói hạng giàu 
sang trong thế gian là chúng sinh tối thắng.

Luận nói: Ở đây có các bài tụng như sau:

Phàm phu chân thật che,
Chỉ hiển lộ hư vọng.
Các Bồ-tát xả vọng,
Chỉ hiển lộ chân thật.
Phải biết hiển, không hiển,
Chân nghĩa, phi chân nghĩa.
Chuyển y tức giải thoát,
Tùy ý được tự tại.
Nơi sinh tử Niết-bàn,
Nếu khởi trí bình đẳng,
Bấy giờ do chứng đắc,
Sinh tử tức Niết-bàn.
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Do đó với sinh tử,
Chẳng bỏ, chẳng chẳng bỏ.
Cũng giống như Niết-bàn,
Chứng đắc, chẳng chứng đắc.

Giải thích: Để hiển thị chuyển y nên nói nhiều tụng. Như các 
phàm phu do vô minh che lấp chân thật hiển lộ các thứ hư vọng. 
Các Thánh giả đoạn trừ vô minh xả bỏ hư vọng hiển lộ chân thật. 
Do đạo lý này phải biết hiển, không hiển, chân nghĩa, phi chân 
nghĩa, là biến kế sở chấp phi chân không chuyển. Tướng viên thành 
thật là chân nghĩa chuyển. Nói chuyển y tức chuyển y trong vị này 
chân nghĩa hiện hành, phi chân nghĩa không hiện hành. Tức giải 
thoát, tức chuyển y này tương ưng giải thoát. Tùy ý được tự tại, 
nghĩa là giải thoát này tùy theo ý muốn sẽ được tự tại, không như 
sở đắc giải thoát của Thanh Văn. Giống như chặt đầu, hoàn toàn an 
trụ Bát-niết-bàn. Đối với sinh tử Niết-bàn, nếu khởi trí bình đẳng, 
nghĩa là đối với sinh tử và đối với Niết-bàn khởi trí bình đẳng do 2 
thứ này không có tính riêng khác, tức lúc bấy giờ là nghĩa khi ấy. 
Lại 2 thứ này bình đẳng như thế nào? Bởi các tạp nhiễm gọi là sinh 
tử. Ngay nơi tính vô ngã của pháp tạp nhiễm gọi là Niết-bàn. Bồ-tát 
thông đạt các pháp vô ngã, sinh trí bình đẳng thấy các pháp kia đều 
không tự tính. Các hữu sinh tử tức là Niết-bàn, bởi trong đó thấy 
cái cực kỳ vắng lặng tức là Niết-bàn. Nếu biết như vậy thì được cái 
gì? Do đó đối với sinh tử chẳng bỏ, chẳng phải chẳng bỏ v.v…, là 
các hữu sinh tử tức là Niết-bàn. Vì vậy nên không bỏ. Tức là không 
có nghĩa nào có thể bỏ. Tức trong đó thấy tính không, nên lìa các 
tạp nhiễm, gọi là chẳng phải chẳng bỏ. Tức được như vậy cũng tức 
là đối với Niết-bàn chẳng phải chứng đắc, chẳng phải chẳng chứng 
đắc. Tách rời sinh tử không có Niết-bàn nào khác có thể chứng đắc, 
cho nên gọi là chẳng phải chứng đắc. Lại trong đó thấy vắng lặng 
nên tuy không có tính riêng khác mà chứng Niết-bàn, gọi là chẳng 
phải không chứng đắc.
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11 - Quả trí
Luận nói: Như vậy là đã nói về sự thù thắng của quả đoạn, vậy 

làm thế nào thấy sự thù thắng của quả trí?

Nên biết do 3 thứ Phật thân mà biết sự thù thắng của quả trí: 
một là do tự tính thân, hai là do thụ dụng thân, ba là do biến hóa thân.

Trong đây tự tính thân là pháp thân Như Lai, chuyển đổi chỗ y 
chỉ tự tại đối với tất cả pháp.Thụ dụng thân là y vào pháp thân hiển 
hiện các chúng hội chư Phật trong các cõi Phật thanh tịnh, thụ dụng 
pháp lạc của Đại thừa. Biến hóa thân là cũng y vào pháp thân từ cung 
trời Đổ-sử-đa ẩn mình, thị hiện thụ sinh, thụ dục lạc,, vượt thành xuất 
gia, đến nơi ngoại đạo tu các khổ hạnh, chứng Đại Bồ-đề, chuyển Đại 
pháp luân, nhập Đại Niết-bàn.

Giải thích: Nay sẽ giải thuyết về thù thắng của quả trí. Đây là do 
3 thân chư Phật hiển thị. Tự tính thân, là pháp lạc lưu xuất từ các pháp 
giới. Chỗ y chỉ của Đại tự tại chuyển. Thụ dụng thân là do trước đã nói 
pháp thân hiển hiện trong các chúng hội chư Phật. Chỗ y chỉ của thụ 
dụng các thứ pháp lạc trong kinh Đại thừa lưu xuất từ tất cả pháp giới. 
Lại có nghĩa khác nói là chỗ y chỉ của thụ dụng cõi Phật thanh tịnh. Lại 
nữa cũng là chỗ y chỉ của thụ dụng pháp lạc Đại thừa. Biến hóa thân, 
là y vào pháp thân từ cung trời Đổ-sử-đa hiện xuống cho đến nhập Đại 
Niết-bàn. Là chỗ y chỉ của thân đồng phần với trời, người.

Luận nói: Ở đây có một bài tụng Ôn-đà-nam như sau:

Tướng, chứng đắc, tự tại,
Y chỉ và nhiếp trì,
Sai biệt, đức, thậm thâm,
Niệm, nghiệp rõ chư Phật.

Giải thích: Để làm rõ thân sở đắc của chư Phật nên nói tướng 
v.v… trong bài tụng Ôn-đà-nam.
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Luận nói: Pháp thân chư Phật lấy gì làm tướng?

Nên biết pháp thân chư Phật lược nói có 5 tướng. 

Giải thích: Nên biết pháp thân có vô lượng tướng. nay trong 
đây lược nói 5 thứ.

Luận nói: Một là tướng chuyển y. Nghĩa là chuyển diệt tất cả 
chướng của phần tạp nhiễm trong tính y tha khởi, chuyển được giải 
thoát tất cả chướng, tự tại đối với pháp, chuyển hiện phần thanh tịnh 
trong tính y tha khởi. 

Giải thích: Chuyển diệt tất cả chướng của phần tạp nhiễm trong 
tính y tha khởi, nghĩa là chuyển diệt phần tạp nhiễm trong tính y 
tha khởi. Chuyển được giải thoát tất cả chướng, tự tại đối với pháp, 
chuyển hiện phần thanh tịnh trong tính y tha khởi, nghĩa là trong tất 
cả pháp tự tại chuyển trụ cho nên chuyển được phần thanh tịnh trong 
tính y tha khởi. 

Luận nói: Hai là tướng do bạch pháp thành tựu. Nghĩa là viên 
mãn 6 Ba-la-mật-đa , được 10 tự tại. Trong đây thọ mạng tự tại, tâm 
tự tại, phương tiện sinh hoạt tự tại là do viên mãn thí Ba-la-mật-đa. 
Nghiệp tự tại, sinh tự tại là do viên mãn giới Ba-la-mật-đa. Nghiệp tự 
tại và sinh tự tại là do viên mãn giới Ba-la-mật-đa. Thắng giải tự tại 
là do viên mãn nhẫn Ba-la-mật-đa. Nguyện tự tại là do viên mãn tinh 
tiến Ba-la-mật-đa. Thần lực tự tại gồm 5 thần thông là do viên mãn 
tĩnh lự Ba-la-mật-đa. Trí tự tại và pháp tự tại là do viên mãn Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa. 

Giải thích: Tướng do bạch pháp thành tựu, nghĩa là do viên 
mãn 6 Ba-la-mật-đa nên chứng đắc 10 thứ tự tại của pháp thân, đó 
là tự tính nên gọi là thành tựu. Thọ mạng tự tại, là tùy ý muốn trụ 
bao nhiêu thời gian liền được thị hiện thân mình như ý. Tâm tự tại, 
là trong sinh tử có thể không ô nhiễm. Phương tiện sinh hoạt tự tại, 
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là 10 phương tiện cho cuộc sống như ăn v.v…tùy ý muốn được đầy 
đủ. Như có bài tụng nói:

Các Bồ-tát tư duy,
Hoặc tịnh hoặc bất tịnh,
Tất cả thành tốt đẹp,
Đều do ý tự tại.

Nên biết 3 thứ tự tại này đều do nhân bố thí Ba-la-mật-đa viên 
mãn. Nghiệp tự tại, sinh tự tại là do viên mãn giới Ba-la-mật-đa, 
nghĩa là đây có thể bao gồm nhân năng sinh và quả sở sinh. Cho 
nên phỉ biết nghiệp tự tại trong đây là do thân ngữ nghiệp tự tại mà 
chuyển, tùy ý muốn là nghiệp sinh hiện tiền. Sinh tự tại, là tự tại 
chuyển sinh. Trong các nẻo thú, tùy theo ý muốn liền được thụ sinh. 
Do đạo lý này hiển thị tu Thi-la, nơi nghiệp nhân và nơi sinh quả 
đều được tự tại. Thắng giải tự tại là do viên mãn nhẫn Ba-la-mật-đa, 
nghĩa là khiến các pháp đều tùy tâm chuyển. Tùy theo đuổi thắng giải 
mà mọi thắng giải được thành tựu như ý muốn. Như muốn chuyển 
biến đất đai thành vàng bạc v.v…, chuyển biến nước thành lửa v.v…, 
do khi tu nhẫn nhục tùy chuyển theo ý lạc của hữu tình cho nên đạt 
được khả năng chuyển biến các pháp tùy theo tâm mình. Nguyện tự 
tại là do viên mãn tinh tiến Ba-la-mật-đa, nghĩa là tu tinh tiến tất cả 
các việc làm đều có thể cứu cánh. Cho nên điều gì suy nghĩ đều thành 
tựu. Nên biết rằng trong khi tu tinh tiến, tùy việc làm đều có thể 
cứu cánh, giữa chừng không phế bỏ. Do đó là nhân, nay tùy theo sở 
nguyện đều thành tựu như ý. Thần lực tự tại gồm 5 thần thông là do 
viên mãn tĩnh lự Ba-la-mật-đa, nghĩa là do tâm tĩnh lự có khả năng 
làm dẫn phát các thần thông. Không chỉ có thể qua lại trên không 
mà còn có thể biết được tâm người khác. Do đó nói bao gồm 5 thần 
thông. Trí tự tại và pháp tự tại là do viên mãn Bát-nhã Ba-la-mật-đa, 
nghĩa là biết khắp tất cả nhĩ diệm gọi là trí tự tại. Nếu muốn, có thể 
chính an lập các pháp trong khế kinh, gọi là pháp tự tại. Lại do tuệ 
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lực an lập uẩn v.v…tất cả pháp thể, gọi là trí tự tại, sau được nhất 
thiết chủng trí, gọi là pháp tự tại.

Luận nói: Ba là tướng không hai. Nghĩa là không có 2 tướng có 
và không. Do tất cả pháp là vô sở hữu mà tướng hiển lộ của không, 
là thật có cho nên tướng hữu vi vô vi là không hai. Do nghiệp phiền 
não chẳng phải sở vi mà tự tại thị hiện là tướng hữu vi. Khác tính một 
tính là tướng không hai. Do chỗ sở y của tất cả chư Phật là không sai 
biệt cho nên vô lượng liên tục hiện thành đẳng giác. Ở đây có 2 bài 
tụng như sau:

Vì không có ngã chấp,
Không chỗ nương riêng biệt.
Nhưng tùy thân chứng đắc,
Nên thiết lập có khác.
Chủng tính khác , không rỗng,
Vì viên mãn không đầu,
Vô cấu không riêng khác,
Nên chẳng một, chẳng nhiều.

Giải thích: Có không, không hai là tướng, nghĩa là tất cả các 
pháp, tướng của tính biến kế sở chấp là phi hữu, nên chẳng phải có 
tướng. Không, hiển thị tính viên thành thật, thể của nó thật hữu, nên 
chẳng phải không có tướng. Hữu vi, vô vi không hai là tướng, tức 
là phi hữu là tự tính, phi vô là nghĩa của tự tính. Chẳng phải nghiệp 
phiền não sinh, nên chẳng phải tướng hữu vi. Trong hữu vi được rất 
tự tại, thường thường thị hiện, gọi là tướng hữu vi. Do ý nghĩa này 
chẳng phải tướng vô vi. Khác tính, một tính không hai là tướng, tức 
là pháp thân sở y là không sai biệt nên chẳng phải khác tướng. Vì vô 
lượng y chỉ mà chứng đắc nên chẳng phải một tướng. Đều một không 
cho nên nói không hai tướng. Lại có Già-tha khác hiển thị nghĩa này. 
Vì không có ngã chấp, không chỗ nương riêng biệt, nghĩa là ở thế 
gian có sức chấp ngã nên có thân làm chỗ nương riêng. Trong đây 
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không có chấp ngã nên không có thân làm chỗ nương riêng. Nếu 
thân sở y không có riêng khác thì làm sao nói có nhiều Phật? Tùy 
theo trước năng chứng khác nên thiết lập có khác, nghĩa là do nhiều 
thân sở y đều có chứng đắc nên có riêng khác. Để hiển thị nghĩa này 
nên lại nói Già-tha. Nói vì chủng tính khác, nghĩa là vì chủng tính 
các Bồ-tát có nhiều khác biệt. Nói không phải rỗng không, nghĩa là 
chủng tính khác nên gia hành cũng khác. Gia hành khác nên tư lương 
viên mãn cũng có nhiều thứ. Vì nhân duyên ấy, nếu chỉ một Phật 
thì bao nhiêu tư lương khác trở thành rỗng không, không có quả. Vì 
viên mãn cho nên chư Phật làm đủ tất cả những việc lợi ích hữu tình, 
nghĩa là chính an lập nơi 3 thừa v.v… Nếu chấp Như Lai không đặt 
hữu tình vào nơi Phật thừa thì việc làm Phật sự là không viên mãn, do 
đạo lý này nên chấp nhận có nhiều Phật. Nói vì không đầu, tức là nói 
cái vòng sinh tử lưu chuyển không có bắt đầu. Chư Phật cũng vậy. 
Nếu duy chỉ có một, tức phải có bắt đầu. Cho nên không phải một. 
Vô cấu y không khác, nghĩa là do pháp giới vô cấu của Phật là y chỉ 
vào vô sai biệt, cho nên không có nhiều thứ. Nên chẳng một, chẳng 
nhiều, nghĩa là do đạo lý này hiển thị chư Phật chẳng phải tướng một 
hay nhiều.

Luận nói: Bốn là tướng thường trụ. Nghĩa là vì tướng chân như 
thanh tịnh nên do bản nguyện dẫn xuất làm các việc phải làm, không 
có thời kỳ chấm dứt.

Giải thích: Do 3 nhân duyên hiển thị tướng thường trụ. Tướng 
chân như thanh tịnh, tức cái thể của thanh tịnh chân như là thường trụ 
hiển thị thành Phật, cho nên phải biết Như Lai thường trụ là tướng. 
Bản nguyện dẫn xuất, là xưa phát nguyện thường lmf tất cả lợi lạc 
hữu tình. Chứng Phật thân là do nguyện này dẫn đến. Do bản nguyện 
này chẳng phải không, không có quả. Nên biết rằng Như Lai thường 
trụ là tướng. Nếu nói Như Lai làm công việc lợi lạc hữu tình đã cứu 
cánh thì không phải nghĩa như vậy. Việc phải làm không chấm dứt, 
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cho nên ngay bây giờ cũng có vô biên vô lượng công việc phải làm. 
Tất cả hữu tình chưa Niết-bàn, cho nên do nhân duyên này biết rằng 
Như Lai thường trụ là tướng. Như vậy chư Phật là không thể nghĩ 
bàn. Nay sẽ hiển thị.

Luận nói: Năm là tướng không thể nghĩ bàn. Nghĩa là chân 
như thanh tịnh chứng đắc từ bên trong, không có ví dụ nào trong 
thế gian có thể ví dụ được, không phải chỗ mà sự suy tư tìm kiếm 
có thể đến được.

Giải thích: Chứng đắc từ bên trong, nghĩa là chư Như Lai tự 
chứng ở bên trong. Do cái chân như này là tự nội chứng, cho nên 
không phải là chỗ suy tư tìm kiếm. Trong các thế gian cũng không có 
cái gì tương tự lấy làm thí dụ để biết được.

Luận nói: Lại nữa pháp thân như thế đầu tiên làm sao chứng đắc?

Nghĩa là duyên cái tổng tướng của pháp Đại thừa, trí vô phân 
biệt và trí hậu đắc khéo tu tập 5 tướng, khéo tập họp tư lương nơi 
tất cả các địa, Kim cương dụ định phá diệt các chướng vi tế khó 
phá, định này liên tục không gián đoạn, lìa tất cả chướng nên được 
chuyển y.

Giải thích: Nay tiếp đến nói về chứng đắc pháp thân. Nói chứng 
đắc đầu tiên, là hiển thị pháp thân này chẳng phải sinh khởi, vì thể là 
vô vi. Nếu sinh khởi tức là vô thường. Kim cương dụ định, là Tam-
ma-địa này ví như kim cương có thể phá vỡ các chướng vi tế khó 
phá. Nên được chuyển y, là do Kim cương dụ Tam-ma-địa nên có thể 
chứng chuyển y đến được pháp thân.

Luận nói: Lại nữa, pháp thân do bao nhiêu thứ tự tại mà được 
tự tại?

Đại lược do 5 thứ. Một là tự tại của cõi Phật, tự thân, tướng 
tốt, âm thanh vô biên, vô kiến đỉnh tướng, do chuyển y của sắc uẩn. 
Hai là tự tại về an vui rộng lớn, không tội lỗi, do chuyển y của thụ 
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uẩn. Ba là tự tại về biện luận giảng nói tất cả danh, cú, văn thân, do 
chuyển y của tưởng uẩn. Bốn là tự tại hóa hiện, biến đổi, dẫn dắt đại 
chúng tiếp thụ bạch pháp, do chuyển y hành uẩn. Năm là tự tại bởi 
đại viên kính trí, bình đẳng tính trí, diệu quan sát trí, thành sở tác trí, 
do chuyển y thức uẩn.

Giải thích: Nay tiếp hiển thị về pháp thân tự tại. Do chuyển y 
sắc v.v… 5 uẩn cho nên được 5 tự tại. Do chuyển y sắc uẩn nên chứng 
đắc thị hiện cõi Phật tự tại. Do đó thị hiện cõi Phật thanh tịnh vi diệu 
vàng bạc các báu v.v… Cũng được thị hiện tự thân tùy ý muốn tự tại. 
Do đó thị hiện trong đại chúng hội tùy các hữu tình đều được các sắc 
thân và thắng giải an lạc. Lại tùy theo sở thích có thể hiện các thứ 
tướng hảo tự tại. lại hiện vô biên âm thanh tự tại. Lại hiện vô kiến 
đỉnh tướng tự tại. Do chuyển y thụ uẩn nên được vô lượng an lạc trụ 
rộng lớn không tội lỗi. Nghĩa là được tự tại có thể trụ trong an lạc 
rộng lớn vô lượng không tội lỗi. Trong đây do nhiều nên nói là vô 
lượng. Siêu quá cái vui của tất cả 3 cõi, nên nói là tự tại trụ trong an 
vui rộng lớn. Do chuyển y tưởng uẩn nên được biện thuyết tự tại về 
danh thân cú thân văn thân. Bởi hay thủ tướng nên gọi là tưởng, do 
danh thân v.v… hay chấp thủ các tướng. Chuyển nhiễm tưởng uẩn 
trở lại được thanh tịnh tưởng uẩn. Do chuyển y hành uẩn nên được 
hiện hóa biến đổi, dẫn nhiếp đại chúng, dẫn nhiếp bạch pháp tự tại. 
Trong đây tùy theo ý muốn thị hiện các việc làm, nên gọi là hóa hiện. 
Chuyển đổi đất thành vàng v.v… nên gọi là biến đổi. Như ý thích có 
thể dẫn nhiếp các chúng thiên long Dược-xoa v.v… gọi là dẫn nhiếp 
đại chúng. Tùy ý thích có thể dẫn xuất các bạch pháp hiện ra, gọi là 
dẫn nhiếp bạch pháp. Do chuyển y thức uẩn nên được trí đại viên 
kính, trí bình đẳng tính, trí diệu quán sát, trí thành sở tác. Trí đại viên 
kính, nghĩa là không quên mất cảnh giới sở tri của pháp, tuy không 
hiện tiền cũng có thể ghi nhớ rõ ràng, như giỏi tập tụng rõ ràng sách 
luận. Trí bình đẳng tính, nghĩa là trước khi thông đạt chân pháp giới, 
được tâm bình đẳng các hữu tình, trong đây cứu cánh thanh tịnh. Trí 
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diệu quan sát, là như tạng chủ tùy theo tác ý tư duy Đà-la-ni môn nào, 
Tam-ma-địa môn nào, liền được trí tự tại vô ngại chuyển. Trí thành 
sở tác, là có thể thị hiện từ cung trời Đổ-sử-đa xuống cho đến Niết-
bàn, tất cả Phật sự đều được tự tại.

Luận nói: Lại nữa, pháp thân có mấy trụ xứ?

Nên biết đại lược có 3 chỗ y chỉ. Một là chỗ trụ xứ y chỉ của chư 
Phật. Ở đây có 2 bài tụng như sau:

Chư Phật chứng được 5 tính hỷ,
Đều do đẳng chứng tự giới tính.
Không hỷ đều do không chứng đây,
Nên người cầu hỷ phải đẳng chứng.
Một do năng lực, hai sự thành,
Pháp vị nghĩa đức đều viên mãn
Được hỷ tối thắng không tội lỗi,
Là chư Phật thấy thường vô tận.

Hai là chỗ y chỉ của các thụ dụng thân, chỉ để thành thục cho 
các Bồ-tát. Ba là chỗ y chỉ của các biến hóa thân, phần nhiều để 
thành thục cho các Thanh Văn v.v…

Giải thích: Pháp thân y chỉ bao nhiêu pháp? Sơ lược có 3 thứ, 
rộng thì vô lượng. Do các thứ Phật trụ y chỉ, nghĩa là Phật an trụ 
Thánh trụ, Thiên trụ và Phạm trụ nên nói pháp thân lấy các thứ trụ xứ 
này làm sở y, nên gọi Phật trụ y chỉ. Hoặc bảo cần gì chư Phật Niết-
bàn, bởi Thanh Văn v.v… cùng chư Như Lai giải thoát. Để hiển thị 
giải thoát của chư Phật là thù thắng có 2 Già-tha. Nói Chư Phật chứng 
được 5 tính hỷ, đều do đẳng chứng tự giới, nghĩa là chư Như Lai được 
5 tính hỷ do chứng pháp giới. Nói không hỷ đều do không chứng đây, 
nghĩa là các Thanh Văn lìa 5 tính hỷ đều không chứng pháp giới này. 
Nên người cầu hỷ phải đẳng chứng, là muốn được tính hỷ này phải 
siêng năng cầu chứng pháp giới này. Già-tha thứ hai hiển thị 5 thứ tính 
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hỷ. Do năng lực vô lượng và sự thành, pháp vị, nghĩa đức đều viên 
mãn, nghĩa là trong đây năng lực vô lượng là y chỉ pháp thân có nhiều 
Phật thành đẳng chính giác. Tất cả công năng đều bình đẳng nên năng 
lực vô lượng. Do thấy công năng vô lượng như vậy nên sinh hoan 
hỷ. Và sự thành, nghĩa là một Như Lai làm việc lợi lạc hữu tình tức 
cũng như tất cả Như Lai làm. Do nhiều Phật nên sự làm lợi lạc hữu 
tình cũng vô lượng, cho nên nói “Và”. Do thấy vậy nên sinh hoan hỷ 
sâu sắc. Do pháp vị, tức là do thấy khế kinh và tụng v.v… các pháp 
có ý vị thù thắng mà sinh hoan hỷ sâu sắc. Nghĩa đức đều viên mãn, 
nghĩa là nghĩa viên mãn và đức viên mãn. Tùy theo suy nghĩ không 
việc gì không đầy đủ, gọi là nghĩa viên mãn. Mười lực, 4 không sợ 
hãi, 18 pháp không chung, không pháp nào không đầy đủ, gọi là đức 
viên mãn. Được hỷ tối thắng không tội lỗi, nghĩa là cái hoan hỷ này 
siêu quá cái vui trong 3 cõi, gọi là tối thắng. Vì vĩnh viễn đoạn dứt 
phiền não và tập khí, nên không tội lỗi. Chư Phật thấy thường vô tận, 
nghĩa là chư Như Lai thấy, như trước nói, 4 thứ tối thắng không tội 
lỗi, đến tận cùng sinh tử thường không bao giờ hết, đến vô dư y Đại 
Niết-bàn giới cũng không hết, nên sinh hoan hỷ thù thắng. Do đó Thế 
Tôn chứng đắc 5 pháp hoan hỷ, chẳng phải Thanh Văn được như vậy. 
Do các thứ thụ dụng thân y chỉ, nghĩa là pháp thân và thụ dụng thân 
của Phật là chỗ y chỉ. Vì sao phải cần y chỉ như vậy? Vì để thành thục 
các Bồ-tát. Bởi tách rời y chỉ này các chúng Bồ-tát đã nhập đại địa 
sẽ không thành thục. Do các thứ biến hóa thân y chỉ, nghĩa là pháp 
thân và biến hóa thân của Phật là chỗ y chỉ. Vì sao phải cần y chỉ như 
vậy? Phần nhiều vì thành thục Thanh Văn v.v… Bởi tách rời y chỉ đây 
các Thanh Văn tin hiểu còn thấp kém sẽ không thành thục. Nói phần 
nhiều, là gồm cả các chúng Bồ-tát trong Thắng giải hành địa.

Luận nói: Nên biết pháp thân do bao nhiêu Phật pháp nhiếp trì?

Đại lược do 6 thứ: Một là do thanh tịnh. Nghĩa là chuyển thức 
A-lại-da được pháp thân. Hai là do dị thục. Nghĩa là chuyển sắc căn 
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được trí dị thục. Ba là do an trụ. Nghĩa là chuyển các dục hành v.v…
được trụ vô lượng trí. Bốn là do tự tại. Nghĩa là chuyển sự tự tại các 
nghiệp nhiếp thụ được sự tự tại của trí thần thông vô ngại trong tất cả 
thế giới. Năm là do ngôn ngữ. Nghĩa là chuyển ngôn ngữ hý luận của 
tất cả thấy nghe hay biết được sự tự tại của trí biện luận giảng thuyết, 
khiến tất cả chúng sinh sinh tâm hoan hỷ. Sáu là do cứu tế. Nghĩa là 
chuyển sự cứu vớt tất cả tai họa lỗi lầm được cái trí cứu vớt tất cả tai 
họa lỗi lầm cho tất cả chúng sinh. Nên biết pháp thân do 6 thứ Phật 
pháp nói trên gồm thâu.

Giải thích: Do Phật pháp này nhiếp trì pháp thân. Nay sẽ hiển 
thị. Do thanh tịnh, nghĩa là do pháp Phật thanh tịnh giữ gìn pháp 
thân. Như vậy chứng đắc pháp thân thanh tịnh là chuyển từ pháp gì? 
Là chuyển thức A-lại-da được pháp thân. Nghĩa là chuyển diệt thức 
A-lại-da kia được pháp thân thanh tịnh. Ngay nơi pháp thân thanh 
tịnh đó nói là thanh tịnh. Do dị thục, nghĩa là do dị thục Phật pháp 
giữ gìn pháp thân. Chuyển sắc căn, nghiã là chuyển nhãn v.v… các 
sắc căn. Được trí dị thục, nghĩa là chuyển các sắc căn kia nên được 
trí dị thục. Do an trụ, nghĩa là do an trụ nơi Phật pháp gìn giữ pháp 
thân. Chuyển dục hành trụ v.v…, nghĩa là chuyển các dục hành trụ 
v.v… của thế gian được Phật pháp trụ. Được vô lượng trí trụ, nghĩa 
là do đây nên trụ nơi các thứ an trụ. Do tự gại, nghĩa là do tự tại 
Phật pháp gìn giữ pháp thân. Chuyển các thứ nhiếp thụ nghiệp tự tại 
v.v…, nghĩa là chuyển các sự nghiệp tự tại vụ lợi thế gian như nông 
nghiệp được trí tự tại thần thông không ngại tất cả thế giới. Do ngôn 
thuyết, nghĩa là do ngôn thuyết Phật pháp gìn giữ pháp thân. Chuyển 
tất cả ngôn thuyết hý luận thấy nghe hay biết v.v…, nghĩa là chuyển 
các ngôn thuyết hý luận thấy nghe hay biết của thế gian được thấy 
nghe hay biết tự tại. Do chứng đắc pháp này có thể khiến tâm tất cả 
hữu tình được trí hoan hỷ tự tại. Do cứu tế, nghĩa là do cứu tế của 
Phật pháp gìn giữ pháp thân. Chuyển cứu tế tất cả tai họa tội lỗi v.v.., 
nghĩa là như ở thế gian có việc vua chúa bức bách xảy ra, nhờ sức lực 
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của cải của thân hữu có thể cứu giúp. Do chuyển đây nên được chứng 
đắc cái trí cứu giúp tất cả tai họa tội lỗi của hữu tình. Do sức của trí 
này có thể trừ tất cả tai họa tội lỗi.

Luận nói: Pháp thân chư Phật nên nói là có khác nhau , hay nên 
nói là không khác?

Vì y chỉ, vì ý lạc, vì nghiệp dụng không khác nên nói là không 
khác. Nhưng vô lượng thân chúng sinh hiện thành đẳng chính giác 
nên nói là có khác. Nói pháp thân Phật như vậy thì thụ dụng thân 
cũng vậy. Vì ý lạc và nghiệp dụng không khác nên phải nói là không 
khác. Nhưng không do chỗ y chỉ không sai biệt mà do vô lượng y chỉ 
sai biệt chuyển. Phải biết biến hóa thân nên nói như thụ dụng thân.

Giải thích: Vô lượng y chỉ sai biệt chuyển, nghĩa là thụ dụng 
thân vô lượng y chỉ khác nhau mà chuyển. Cho nên chỉ do ý lạc và 
nghiệp không sai biệt, nên phải nói là không khác. Y vào thân mà sự 
thì khác nên phải nói là có khác. Ý lạc không sai biệt, là đều làm lợi 
ích an lạc tất cả hữu tình. Nghiệp không sai biệt, là các tác nghiệp đều 
đồng hiện đẳng chính giác Bát-niết-bàn v.v…

Luận nói: Pháp thân tương ưng với bao nhiêu đức?

Tương ưng với 4 vô lượng rất thanh tịnh, giải thoát, thắng xứ, 
biến xứ, vô tránh, nguyện trí, 4 vô ngại giải, 6 thần thông, 32 tướng 
Đại sĩ, 80 vẻ đẹp, 4 tất cả tướng thanh tịnh, 10 lực, 4 vô úy, 3 bất hộ, 3 
niệm trụ, nhổ trừ tập khí, pháp không quên mất, đại bi, 18 pháp không 
chung và tất cả tướng diệu trí v.v…Ở đây có nhiều bài tụng như sau:

Kính lễ đấng xót thương,
Khởi 4 thứ ý lạc: 
Hòa, viễn ly, không bỏ,
Lợi lạc chúng hữu tình.
Kính lễ đấng Mâu-ni, 
Giải thoát tất cả chướng,
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Hơn tất cả thế gian.
Trí châu biến các pháp,
Tâm giải thoát cứu cánh.
Kính lễ đấng yêu thương,
Trừ diệt cho chúng sinh,
Tất cả hoặc phiền não,
Sạch không còn nhiễm ô.
Kính lễ đấng thuyết giáo,
Không công dụng, không chấp,
Thường vắng lặng, không ngại,
Giải thích các nạn vấn.
Kính lễ đấng thường nói,
Về sở y, năng y,
Sở thuyết lời và trí,
Năng thuyết tuệ vô ngại.
Kính lễ đấng thường dạy,
Vì chúng hữu tình kia,
Hiện tại biết ngôn hành,
Khứ lai và xuất ly.
Kính lễ đấng đạo sư,
Được chúng sinh tôn quý,
Biết là bậc Thiện sĩ,
Thấy được liền tin sâu.
Kính lễ đấng chứng đắc,
Nhiếp thụ trụ trì, xả,
Hiện hóa và biến đổi,
Trí đẳng trì tự tại.
Kính lễ đấng hàng ma,
Bọn lừa dối chúng sinh.
Phương tiện, quy y, tịnh,
Và Đại thừa xuất ly.
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Kính lễ trừ ngoại đạo,
Nói trí đức đoạn đức,
Xuất ly và chướng ngại,
Vì đối trị tự tha.
Kính lễ đấng thuyết phục,
Đại chúng lìa tạp nhiễm,
Không gìn giữ cái gì,
Và cũng không quên mất.
Kính lễ đấng thật nghĩa,
Trong tất cả cử động,
Trong tất cả mọi lúc,  
Trí giác đều viên minh.
Kính lễ đấng không quên,
Làm lợi ích chúng sinh,
Việc làm không bỏ lỡ,
Và cũng không trống rỗng.
Kính lễ ý lợi lạc,
Tâm đại bi tương ưng,
Ngày đêm thường 6 thời,
Quán sát khắp thế gian.
Kính lễ đấng tối thắng,
Do hành và do chứng,
Do trí và do nghiệp,
Hơn tất cả 2 thừa.
Kính lễ đấng năng đoạn,
Nghi hoặc cho mọi người,
Do chứng đắc 3 thân,
Đủ tướng Đại Bồ-đề.

Pháp thân chư Phật tương ưng với các công đức như vậy, lại 
còn tương ưng với các công đức khác như tự tính, nhân, quả, nghiệp 
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và chuyển y. Do đó phải biết pháp thân chư Phật công đức vô thượng. 
Ở đây có 2 bài tụng như sau:

Phật thành thật thắng nghĩa,
Tất cả địa xuất sinh.
Trên tất cả chúng sinh,
Giải thoát các hữu tình.
Đức vô tận, vô đẳng,
Tương ưng. Hiện thế gian,
Và chúng hội thấy được,
Người trời không thể thấy.

Giải thích: Pháp thân chư Phật tương ưng với 4 vô lượng công 
đức đã nói. Lại còn tương ưng với tự tính, nghiệp, nhân quả khác. 
Tương ưng chuyển công đức. Phật thành thật thắng nghĩa, đây hiển 
thị tự tính pháp thân chư Phật. Chư Phật đều lấy thành thật thắng 
nghĩa thanh tịnh chân như làm tự tính. Tất cả địa xuất sinh, đây hiển 
thị nhân tu tất cả các địa được thành Phật. Trên tất cả chúng sinh, đây 
là hiển thị quả, trong hữu tình đây là cao tột. Giải thoát các hữu tình, 
đây là hiển thị nghiệp bởi có thể không điên đảo, khiến các hữu tình 
được giải thoát. Tương ưng các đức vô tận vô đẳng, đây là hiển thị 
tương ưng này tương ưng với các công đức vô tận vô đẳng. Hiện thế 
gian có thể thấy, đây là nói biến hóa thân. Và chúng hội có thể thấy, 
đây là nói thụ dụng thân. Người trời không thể thấy, đây là nói tự tính 
thân, người và chư thiên đều không thể thấy. Đây là hiển thị 3 thứ 
Phật thân khác nhau, gọi là chuyển.
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QUYỂN 10

11 – Quả trí tiếp

Luận nói: Lại nữa pháp thân chư Phật rất sâu xa, cực kỳ sâu 
xa. Làm sao thấy được sự sâu xa ấy? Ở đây có các bài tụng như sau:

Giải thích: Trong Đại thừa, pháp thân chư Phật như tướng rất 
sâu xa, nay sẽ hiển thị bằng 12 bài tụng nói 12 tướng rất sâu xa.

Luận nói:

Phật không sinh mà sinh,
Cũng không trụ mà trụ.
Việc làm không dụng công,
Thụ thực: pháp thứ tư.

Giải thích: Bài tụng thứ nhất hiển thị sinh trụ nghiệp trụ rất sâu 
xa. Phật không sinh là sinh, hiển thị sinh là rất sâu. Bởi chư Như Lai 
không có nghiệp phiền não như các phàm phu đã tạo tác sự sinh, 
nên gọi là không sinh. Nhưng có cái sinh cùng với cái sinh này khác 
nhau, tướng ấy khó hiểu, gọi là sinh rất sâu. Cũng không trụ là trụ, 
hiển thị trụ rất sâu. Lấy không trụ Niết-bàn làm trụ xứ. Như vậy 
Niết-bàn là trụ rất sâu. Các việc không dụng công, hiển thị nghiệp 
rất sâu. Bởi nghiệp của chư Như Lai không dụng công. Tất cả bình 
đẳng nên gọi là nghiệp rất sâu. Việc ăn uống là pháp thứ tư, hiển thị 
trụ rất sâu. Bởi Phật thụ thực là trụ y chỉ không thanh tịnh. Cho nên 
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trong 4 cách ăn là cách thứ tư. Bốn cách ăn là: Một là việc ăn uống 
trụ ở nơi y chỉ không thanh tịnh. Nghĩa là đoàn thực v.v…4 cách ăn 
uống khiến cái dục trói buộc hữu tình dựa vào không thanh tịnh mà 
được tồn tại. Hai là việc ăn uống trụ ở nơi thanh tịnh, không thanh 
tịnh, tức là chạm xúc v.v… 3 cách ăn uống khiến sắc, vô sắc trói buộc 
hữu tình dựa vào tịnh, bất tịnh mà được tồn tại. Do chỗ y chỉ này đã 
lìa các phiền não ở địa dưới nên nói là tịnh, chưa lìa các phiền não ở 
địa trên nên nói là bất tịnh. Cho nên nói y chỉ tịnh, bất tịnh. Như vậy 
y chỉ do xúc, ý tư, thức thực mà tồn tại, trừ đoàn thực. Ba là việc ăn 
uống hoàn toàn dựa vào thanh tịnh, nghĩa là đoàn thực v.v…4 cách 
ăn uống khiến Thanh Văn v.v… dựa vào thanh tịnh mà được tồn tại. 
Bốn là chỉ thị hiện việc ăn uống. Nghĩa là cách ăn thứ tư chư Phật thị 
hiện thụ thực mà tồn tại. Vì vậy cho nên chư Phật thụ thực là cách 
thứ tư thị hiện trụ thực, để khiến có thể thí cho các loài hữu tình sự 
tịnh tín, làm nhân tăng trưởng phúc đức. Tuy thị hiện thụ thực mà 
không làm việc ăn uống. Khi Như Lai thụ thực, chư thiên nhận lấy 
thi hành ý chỉ của Phật ban cho các hữu tình. Do nhân này, các loài 
hữu tình ấy mau chứng Bồ-đề. Như vậy tất cả nói chung là một việc 
rất sâu. Lại nữa cũng do 10 nhân biết tướng sinh là không sinh của 
chư Phật. Một là cùng ngu si không đồng pháp. Hai là cùng sai biệt 
không đồng pháp. Ba là tiếp thụ được tự tại. Bốn là trụ trì được tự 
tại. Năm là lìa bỏ được tự tại. Sáu là không hai tướng. Bảy là chỉ tựa 
như bóng sáng. Tám là giống như ảo hóa. Chín là trụ vô trụ. Mười là 
thành tựu việc lớn. Lại cũng do 10 nhân biết Như Lai không trụ sinh 
tử và Niết-bàn. Một là chẳng phải biến tri. Hai là chẳng phải vĩnh 
đoạn. Ba là chẳng pjải tu tập. Bốn là biết tính phi hữu. Năm là vô 
sở đắc, vô phân biệt. Sáu là tâm xa lìa. Bảy là tâm chứng đắc. Tám 
là tâm bình đẳng. Chín là sự không thể được. Mười là có thể chứng 
đắc. Lại nữa cũng do 10 nhân biết chư Phật không dụng công mà việc 
được thành tựu. Một là khéo đoạn lìa. Hai là không sở y. Ba là chỗ 
làm không dụng công. Bốn là người làm không dụng công. Năm là 
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nghiệp làm ra không dụng công. Sáu là không có sở hữu, không dụng 
công. Bảy là xưa nay không sai biệt. Tám là chỗ làm đã xong. Chín 
là chỗ làm chưa xong. Mười là thuần thục tu tập được tự tại trong tất 
cả pháp. Lại cũng do 10 nhân biết chư Phật thật không thụ thực mà 
thị hiện thụ thực. Một là thị hiện lấy việc ăn uống duy trì thân mạng. 
Hai là khiến các hữu tình phúc tăng trưởng. Ba là muốn thị hiện có 
đồng pháp. Bốn là muốn khiến người theo học thụ dụng đúng. Năm 
là muốn khiến người theo học có hạnh liêm khiết cần kiệm. Sáu là 
khiến phát khởi hạnh tinh tiến. Bảy là khiến thành thục các căn. Tám 
là hiển thị tự thân không nhiễm trước. Chín là cung kính giúp đỡ tự 
nhiên. Mười là muốn viên mãn bản nguyện.

Luận nói: 

Không khác, và vô lượng,
Vô số lượng một nghiệp. 
Nghiệp chắc, nghiệp không chắc,
Chư Phật đủ ba thân.

Giải thích: Tụng này hiển thị sự thiết lập các nghiệp rất sâu. 
Không khác, cũng vô lượng, hiển thị sự an lập rất sâu. Pháp thân 
chư Phật không sai biệt nên nói không khác. Vô lượng y chỉ hiện 
đẳng giác nên nói vô lượng. Vô số lượng một nghiệp, hiển thị số rất 
sâu. Phật tuy vô lượng mà đồng một nghiệp, cho nên rất sâu. Nghiệp 
chắc, nghiệp không chắc, chư Phật đủ 3 thân, nghĩa là chư Như Lai 3 
thân tương ưng. Thụ dụng thân thì sự nghiệp kiên trụ. Biến hóa thân 
thì nghiệp không kiên trụ. Sự nghiệp như vậy gọi là rất sâu.

Luận nói:

Hiện đẳng giác phi hữu,
Tất cả giác phi vô.
Mỗi một niệm vô lượng,
Hiển hiện hữu phi hữu.
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Giải thích: Tụng này hiển thị đẳng giác rất sâu. Hiện đẳng giác 
phi hữu, là pháp Bổ-đặc-già-la là phi hữu. Tất cả giác phi vô, là do 
lý giả danh nói tất cả Phật hiện đẳng giác. Làm sao biết Phật hiện 
đẳng chính giác? Là mỗi niệm mỗi niệm có vô lượng Phật, đây hiển 
thị trong mỗi niệm mỗi niệm có vô lượng Phật hiện đẳng chính giác. 
Hiển hiện hữu phi hữu, là hiển thị chân như là hữu phi hữu. Chư Phật 
là hiển thị chân như này.

Luận nói: 

Chẳng nhiễm, chẳng lìa nhiễm,
Do dục được xuất ly.
Biết dục là không dục,
Ngộ nhập dục pháp tính.

Giải thích: Bài tụng này hiển thị lìa dục rất sâu. Chẳng nhiễm 
chẳng lìa nhiễm, là tham dục là không, cho nên gọi là chẳng nhiễm. 
Bởi không nhiễm nên lìa nhiễm cũng không. Sở dĩ vì sao? Tham 
nhiễm nếu có thì có thể có lìa nhiễm. Nhiễm đã không có, nên không 
lìa nhiễm. Do dục được xuất ly, là do đè bẹp đoạn dứt tham triền lưu, 
tham tùy miên nên được cứu cánh xuất ly. Nếu không lưu, tùy miên 
thì đồng với Thanh Văn v.v… nhập Bát-niết-bàn. Biết dục là không 
dục, ngộ nhập pháp tính của dục. Hiểu rõ biến kế sở chấp, tham dục, 
tính không tham dục, tức có thể ngộ nhập chân như của dục pháp.

Luận nói: 

Chư Phật vượt năm uẩn,
Mà an trụ trong uẩn.
Với uẩn chẳng một, khác,
Không xả mà tịch diệt.

Giải thích: Tụng này hiển thị về đoạn uẩn rất sâu. Chư Phật quá 
các uẩn mà an trụ trong uẩn, nghĩa là chư Như Lai siêu quá sắc v.v…4 
thứ thủ uẩn trụ trong tính pháp vô sở đắc của uẩn. Với kia chẳng một, 
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khác, là tuy đã xả bỏ các uẩn biến kế sở chấp mà với chúng chẳng phải 
khác. Bởi an trụ ngay trong pháp tính của chúng nên cũng chẳng phải 
một. Nếu là một thì biến kế sở chấp phải đồng với pháp tính thành 
cảnh thanh tịnh. Không bỏ mà rất vắng lặng, nghĩa là không xả bỏ 
viên thành thật uẩn, tức là khéo hoàn thiện thể Niết-bàn.

Luận nói:

Chư Phật sự tương hòa,
Như nước trong biển lớn.
Ta đã đang sẽ làm,
Không nghĩ là lợi tha.

Giải thích: Tụng này hiển thị thành thục rất sâu. Chư Phật sự 
tương hòa, nghĩa là tất cả sự nghiệp thành thục hữu tình của chư Như 
Lai thảy đều bình đẳng. Ví dụ như thế nào? Như nước trong biển 
lớn, là ví như biển lớn nước các dòng sông đều chảy vào làm chỗ thụ 
dụng cho các loài cá tôm. Chư Phật cũng vậy, đồng nhập pháp giới 
làm các sự nghiệp hòa hợp không hai, đều vì thành thục sự thụ dụng 
cho hữu tình. Ta đã đang sẽ làm, nghĩa là trong 3 thời tùy một thời 
mà làm. Không nghĩa là lợi tha, là không nghĩ rằng ta đã, đang hay 
sẽ làm việc lợi ích cho người khác. Nhưng không dụng công mà có 
thể làm tất cả việc lợi ích an lạc hữu tình. Ví như ngọc Mạt-ni, nhạc 
trời ở thế gian.

Luận nói: 

Có tội thì không thấy,
Như bình vỡ không trăng.
Phổ biến khắp thế gian,
Pháp sáng như mặt trời.

Giải thích: Tụng này hiển thị hiển hiện rất sâu. Nếu các thế gian 
không thấy chư Phật mà nói chư Phật thân thường trụ, Phật thân đã 
thường vì sao không thấy? Chúng sinh có tội nên không hiện như 
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mặt trăng không hiện trong cái bình vỡ. Bình vỡ không chứa được 
nước, không có nước thì mặt trăng không hiện ra. Trong thân hữu 
tình không có nước Xa-ma-tha thì mặt trăng Phật không hiện. Nước 
dụ cho đẳng trì, thể trong nhuận nên biến khắp các thế gian. Do ánh 
sáng pháp như mặt trời, nghĩa là nay thế gian tuy không thấy Phật 
hiện, nhưng biến khắp làm các Phật sự. Do khế kinh, kệ tụng v.v… 
các pháp ví như ánh sáng mặt trời biến khắp thế gian làm các Phật sự 
thành thục hữu tình.

Luận nói: 

Hoặc hiện Đẳng chính giác,
Hoặc Niết-bàn như lửa.
Đây chưa từng chẳng có,
Vì Phật thân thường trú.

Giải thích: Tụng này hiển thị việc thị hiện Đẳng chính giác 
Niết-bàn là rất sâu. Hoặc hiện Đẳng chính giác, hoặc Niết-bàn như 
lửa, nghĩa là chư Như Lai hoặc hiện thành Phật, hoặc hiện Niết-bàn, 
việc ấy như lửa có lúc thiêu đốt, có lúc diệt tắt. Chư Phật cũng vậy, 
hoặc đối với các loại hữu tình chưa thuần thục thì hiện Bát-niết-bàn, 
hoặc đối với các loại hữu tình đã thuần thục thì hiện thành Phật 
quả, vì muốn khiến chúng được giải thoát. Ví như một ngọn lửa tính 
không sai biệt. Pháp thân cũng vậy phải biết là chỉ có một. Còn nửa 
tụng văn nghĩa dễ hiểu.

Luận nói:

Như Lai đối việc ác,
Trong cõi người, nẻo ác,
Các pháp phi phạm hạnh,
Trụ tự thể tối thắng.

Giải thích: Tụng này hiển thị trụ rất sâu. Phật đối với pháp phi 
Thánh, trong cõi người, nẻo ác, trong pháp phi Phạm hạnh, trụ tự 
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thể tối thắng. Tối thắng trụ do Thánh trụ v.v… mà an trụ. Trong đây 
Thánh trụ, nghĩa là trụ không v.v… Thiên trụ, nghĩa là trụ các tĩnh 
lự. Phạm trụ, nghĩa là từ v.v… vô lượng trụ. Pháp phi Thánh, nghĩa 
là pháp bất thiện. Trong đó Phật trụ nơi không trụ v.v… Do đó không 
v.v…là nơi Thánh trụ, nên gọi là Thánh trụ. Cõi người và nẻo ác, 
nghĩa là duyên nơi đó hữu tình trụ. Các tĩnh lự sở trụ, gọi là Thiên 
trụ. Pháp phi Phạm hạnh, nghĩa là nơi pháp ấy trụ từ bi v.v… 4 thứ 
Phạm trụ. Trụ tự thể tối thắng, nghĩa là do tự thể tối thắng như vậy 
trụ tối thắng trụ. Đây hiển thị chư Phật trong các trụ an trụ nơi tự thể 
tối thắng.

Luận nói:

Phật biến hành khắp nơi,
Cũng không đến nơi nào.
Trong tất cả, hiện thân,
Chẳng phải tướng sáu căn.

Giải thích: Tụng này hiển thị tự thể rất sâu. Phật biến hành khắp 
nơi, cũng không đến một nơi nào, nghĩa là trí hậu đắc trong thiện, 
bất thiện và vô ký phân biệt mà chuyển. Trí vô phân biệt thì không đi 
đến một nơi nào. Nghĩa thứ hai, là biến hóa thân thì biến hành khắp 
nơi, còn hai thân kia thì không đi đến một nơi nào. Hiện thân ở khắp 
nơi, tức biến hóa thân biến khắp mọi nơi đều có thể thấy. Chẳng phải 
tướng 6 căn đi, tức biến hóa thân vì muốn hóa độ chúng Na-lạc-ca 
v.v… hiện sinh nơi ấy. Khi thụ sinh Na-lạc-ca v.v…hữu tình thấy hóa 
thân không thấy được như thật, không thể biết là hóa thân, chỉ gọi đó 
là Na-lạc-ca v.v… Cho nên hóa thân chắc chắn không phải tướng 6 
căn của Na-lạc-ca v.v…

Luận nói:

Phiền não dẹp không diệt,
Như bị chú độc hại.
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Lưu hoặc đến hoặc tận, 
Chứng Phật nhất thiết trí.

Giải thích: Tụng này hiển thị đoạn phiền não rất sâu. Phiền não 
dẹp không diệt như bị chú độc hại, là trong địa vị Bồ-tát dẹp trừ sự 
trói buộc của phiền não, chưa diệt phiền não vì có tùy miên. Ví như 
sức các chú độc làm hại, thể tuy tồn tại mà không bị hại. Phiền não 
cũng vậy, vì trí hiểu biết nên thể tuy tồn tại mà không bị hại. Lưu 
hoặc cho đến hoặc tận, là bởi lưu tùy miên các phiền não nên không 
như Thanh Văn mau Bát-niết-bàn được cứu cánh hết các phiền não. 
Chứng nhất thiết trí của Phật, là khi phiền não hết, chứng được nhất 
thiết trí.

Luận nói:

Phiền não thành giác phần,
Sinh tử là Niết-bàn.
Đủ các phương tiện lớn,
Chư Phật bất tư nghị.

Giải thích: Tụng này hiển thị sự không thể nghĩ bàn rất sâu. 
Nghĩa là các Bồ-tát đủ phương tiện lớn, phiền não tập đế chuyển 
thành giác phần, sinh tử khổ đế tức là Niết-bàn. Tất cả Thánh giáo 
của Phật như trước đã nói như vậy. Vì 3 nhân duyên nên không thể 
nghĩ bàn, vì tự nội chứng.

Luận nói: Nên biết như đã nói, có 12 thứ rất sâu, tức là sự sâu 
xa về sinh trụ, nghiệp trụ, về an lập số nghiệp, về đẳng giác, về ly 
dục, về đoạn uẩn, về thành thục, về hiển hiện, về thị hiện đẳng giác 
Niết-bàn, về trụ, về hiển thị tự thể, về đoạn phiền não, về bất khả 
tư nghị. 

Giải thích: Mười hai thứ này đều khó hiểu nên gọi là rất sâu. 
Mỗi mỗi có tướng riêng như trước đã nói.

Luận nói: 
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Nếu các Bồ-tát nghĩ nhớ pháp thân Phật thì có bao nhiêu sự tu 
niệm nghĩ nhớ?

Lược nói sự nghĩ nhớ pháp thân Phật có 7 điều phải nghĩ nhớ. 
Một là phải nghĩ nhớ rằng chư Phật hoàn toàn tự tại đối với tất cả các 
pháp, vì được thần thông vô ngại trong tất cả thế giới. Ở đây có bài 
tụng như sau:

Khắp các cõi hữu tình,
Đủ chướng mà thiếu nhân,
Hai thứ quyết định chuyển,
Chư Phật không tự tại.

Hai là phải nghĩ nhớ rằng thân Như Lai thường trú, vì chân 
thân không gián đoạn giải thoát cấu uế. Ba là phải nghĩ nhớ rằng 
Như lai là tối thắng, không tội lỗi, vì đều đã lìa khỏi mọi trói buộc 
của tất cả chướng phiền não và sở tri. Bốn là phải nghĩ nhớ rằng Như 
Lai không dụng công, vì không có dụng công mà làm tất cả Phật sự 
không thôi nghỉ. Năm là phải nghĩ nhớ rằng Như Lai thụ dụng rất 
phong phú an lạc, vì cõi Phật thanh tịnh phong phú an lạc. Sáu là phải 
nghĩ nhớ rằng Như Lai lìa các nhiễm ô, vì sinh trong thế gian không 
bị các pháp thế gian ô nhiễm. Bảy là phải nghĩ nhớ rằng Như Lai có 
thể hoàn thành việc lớn, vì thị hiện chứng đẳng chính giác, Niết-bàn 
v.v…tất cả chúng sinh chưa thành thục thì khiến thành thục, đã thành 
thục thì khiến được giải thoát. Ở đây có 2 bài tụng như sau:

Viên mãn thuộc tự tâm,
Thanh tịnh và thường trú,
Không dụng công mà thí
Pháp lạc cho hữu tình.
Trải khắp không dừng trụ,
Bình đẳng lợi nhiều đời,
Người trí nên nghĩ nhớ,
Pháp thân Phật như vậy.
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Giải thích: Nay sẽ nói rõ nếu các Bồ-tát nghĩ nhớ pháp thân 
Phật thì phải do 7 thứ nghĩ nhớ mà tu niệm. Trong tất cả pháp được 
tự tại chuyển, là do được thần thông trong tất cả pháp được tự tại 
mà chuyển. Bởi chư Như Lai trong tất cả thế giới được thần thông 
vô ngại, không phải còn chướng ngại như Thanh Văn v.v… Nếu 
chư Như Lai trong tất cả pháp được tự tại mà chuyển, vì sao tất cả 
loại hữu tình không được Niết-bàn? Vì vậy nay một tụng nói rõ do 
nhân này các loài hữu tình không thể chứng đắc cứu cánh Niết-bàn. 
Giới hữu tình biến khắp, đủ chướng mà thiếu nhân, nghĩa là các hữu 
tình có nghiệp v.v… các chướng nên gọi là đủ chướng. Do đủ các 
chướng nên tuy vô lượng Phật xuất hiện thế gian mà không thể khiến 
chúng được Bát-niết-bàn. Chư Phật không có tự tại đối với chúng. 
Các hữu tình không có pháp Niết-bàn thì gọi là thiếu nhân. Do ý này 
gọi chúng là không nhân Niết-bàn, không chủng tính, nên chư Phật 
đối với chúng không có tự tại. Hai thứ quyết định chuyển, là quyết 
định có 2 thứ: một là tác nghiệp quyết định, hai là thụ dị thục quyết 
định. Phải biết trong đây nói quyết định, nghĩa là chư Phật trong 2 
quyết định này không có tự tại. Các thân ngoan ngu, gọi là dị thục 
chướng quyết định. Sẽ đọa Na-lạc-ca v.v…, gọi là thụ dị thục quyết 
định. Phải biết rằng thân Như Lai thường trú trong hai thứ sai biệt 
này. Chân như không gián đoạn giải thoát cấu uế, nghĩa là lý chân 
như không gián đoạn giải thoát tất cả chướng cấu hiển thành pháp 
thân. Cho nên thân Như Lai thường trú. Như lai thụ đại phú lạc, là cõi 
Phật thanh tịnh của Như Lai gọi là đại phú lạc. Như Lai có thể thành 
việc lớn, nghĩa là Như Lai hiện Đẳng chính giác, Bát-niết-bàn v.v… 
hoàn thành nghĩa lợi lớn, người đã thành thục khiến được giải thoát. 
Người chưa thành thục khiến được thành thục. Ngoài ra như tu niệm 
Phật v.v… nghĩa dễ hiểu.

Lại nữa dùng 2 tụng giải thích 7 thứ niệm Phật. Trong tụng này 
nói rõ chư Phật có 7 thứ viên mãn khiến tu niệm Phật. Nghĩa là các 
Bồ-tát đầu tiên niệm Như Lai tùy thuộc tự tâm viên mãn. Tiếp niệm 
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thân Như Lai thường trú viên mãn. Tiếp niệm Như Lại đầy đủ thanh 
tịnh thiện viên mãn. Tức là tối thắng không tội lỗi. Tiếp niệm Như 
Lai vô công dụng viên mãn. Nghĩa là làm Phật sự không dụng công. 
Tiếp niệm Như Lai thí đại pháp lạc viên mãn. Nên biết đó là thụ đại 
pháp lạc ở cõi Phật thanh tịnh. Tiếp niêm Như Lai lìa các nhiễm ô 
viên mãn. Tức là biến hành, không chỗ y chỉ. Nếu có sở y mà biến 
hành tức có khổ nạn. Do không sở y mà biến hành nên Phật thường 
không khổ, lìa nhiễm biến hành. Sau niệm Như Lai bình đẳng đa lợi 
viên mãn. Tức là niệm Phật có thể thành được việc lớn, vì thành thục 
giải thoát các hữu tình.

Luận nói: Lại nữa, tướng cõi Phật thanh tịnh của chư Phật như 
thế nào?

Nên biết như Phẩm tựa của Bồ-tát Tạng Bách Thiên Khế Kinh 
có nói như sau:

Phật Thế Tôn ở cung điện 7 báu trang nghiêm rực rỡ sáng chói 
khắp nơi, phóng ánh sáng lớn chiếu khắp vô biên thế giới , vô lượng 
cõi trang sức vi diệu, chu vi rộng lớn không ước lượng đến đâu là 
biên giới, vượt quá ba cõi nơi được tạo thành bởi thiện căn xuất thế 
gian, thanh tịnh tự tại cùng cực của duy thức làm tướng. Đó là nơi 
Như Lai đặt làm trụ xứ cho chúng Đại Bồ-tát vân tập. Là nơi có 
vô lượng rồng trời, Dược-xoa, Kiền-đạt-phược, A-tố-lạc, Yết-lộ-đồ, 
Khẩn-nại-lạc, Mạc-hô-lạc-già, người, phi nhân v.v…tùy tùng, hành 
trì hỷ lạc đại pháp vị. Là nơi tạo tất cả nghĩa lợi cho chúng sinh, nơi 
dẹp trừ tất cả phiền não tai ương, nơi trang nghiêm xa lìa các ma, 
nơi sở y trang nghiêm của Như Lai, nơi lấy đại niệm tuệ hạnh làm 
đường đi, lấy đại chỉ quán làm thừa giáo, lấy đại không, vô tướng, 
vô nguyện, giải thoát làm cửa vào, nơi được trang nghiêm bằng vô 
lượng công đức nhóm hợp, nơi do Đại Bảo Hoa vương thiết lập. 
Trong cung điện lớn Thế Tôn thị hiện cõi Phật thanh tịnh, hiển sắc 
viên mãn, hình sắc viên mãn, phân lượng viên mãn, phương hướng 
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viên mãn, nhân viên mãn, quả viên mãn, chủ viên mãn, phụ tá viên 
mãn, quyến thuộc viên mãn, trụ trì viên mãn, sự nghiệp viên mãn, 
nhiếp ích viên mãn, vô úy viên mãn, trụ xứ viên mãn, đường sá viên 
mãn, phương tiện di chuyển viên mãn, cửa vào viên mãn, y cứ gìn 
giữ viên mãn.

Lại nữa sự thụ dụng cõi Phật thanh tịnh như thế, hoàn toàn 
thanh tịnh vi diệu, hoàn toàn an vui, hoàn toàn không tội lỗi, hoàn 
toàn tự tại.

Giải thích: Như trong Phẩm tựa Kinh Bồ-tát Tạng Bách Thiên 
Tụng nói về cõi Phật thanh tịnh. Cõi Phật thanh tịnh này hiển thị 
những công đức thù thắng gì? Nghĩa là 2 câu đầu hiển thị cõi Phật 
thanh tịnh, hiển thị sắc viên mãn. Nói 7 báu là một vàng, hai bạc, 
ba lưu ly, bốn Mâu-ta-lạc, năm Át-thấp-ma-yết-bà, nêu lên các thứ 
này tức biết các thứ báu như Mạt-la-yết-đa v.v…, sáu chân châu 
đỏ, chân châu đỏ này sản sinh từ một loài vật, vượt trội hơn tất cả 
báu khác, bảy Yết-kê-đát-nặc-ca. Phóng ánh sáng lớn chiếu khắp 
vô biên thế giới, nghĩa là trước nói các bảy báu phát ra ánh sáng 
lớn. Hai câu trên này đều đồng hiển thị sắc viên mãn. Tiếp theo có 
một câu hiển thị hình sắc viên mãn. Tiếp đến có một câu hiển thị 
phần lượng viên mãn. Tiếp đến có một câu hiển thị phương sở viên 
mãn. Tiếp đến có một câu hiển thị nhân viên mãn. Đây là nhân gì? 
Là trí vô phân biệt và trí hậu đắc xuất thế gian. Trí hậu đắc này gọi 
là thắng. Trí này được sau nên từ đó sinh khởi 2 thứ thiện căn, tức 
thiện căn này gọi là nhân viên mãn. Tiếp đến có một câu hiển thị 
quả viên mãn. Nghĩa là cõi Phật thanh tịnh lấy tịnh thức tự tại cùng 
cực làm tướng. Tiếp đến có một câu hiển thị phụ dực viên mãn. 
Tiếp đến có một câu hiển thị quyến thuộc viên mãn. Trước đã nêu 
lên loài rồng, nay nêu lên loài Mạc-hô-lạc-già để thống trị loài trăn 
lớn. Tiếp đến có một câu hiển thị nhiệm trì viên mãn. Tức là việc 
ăn uống. Tiếp đến có một câu hiển thị sự nghiệp viên mãn. Nghĩa 
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là thụ dụng thức ăn này để làm tất cả việc nghĩa lợi cho các chúng 
sinh. Tiếp đến có một câu hiển thị nhiếp ích viên mãn. Vì trong cõi 
tịnh độ lìa các phiền não, không có các khổ. Tiếp đến có một câu 
hiển thị vô úy viên mãn. Nếu ở đâu không có oán thì không có sợ 
hãi. Oán là 4 thứ ma. Trong cõi tịnh độ này đều không có các phiền 
não ma, uẩn ma, tử ma cho đến Thiên ma, cho nên không sợ hãi. 
Tiếp đến có một câu hiển thị nơi ở viên mãn. Tiếp đến có một câu 
hiển thị đường sá viên mãn. Do con đường nào vào cõi Phật thanh 
tịnh này? Đó là con đường văn tư tu tuệ trong Đại thừa và tuần tự 
là thực hành Đại niệm tuệ làm đường đi vào. Tiếp đến có một câu 
hiển thị cỗ xe viên mãn. Đó là cỗ xe Xa-ma-tha, Tì-bát-xá-na mà đi 
đến. Tiếp đến có một câu hiển thị cửa ngõ viên mãn. Nghĩa là cõi 
tịnh độ này do cửa ngõ nào vào? Đại không, vô tướng, vô nguyện, 
giải thoát là cửa ngõ vào. Tiếp đến có một câu hiển thị y trì viên 
mãn. Như đại địa dựa vào phong luân mà trụ. Cõi Phật thanh tịnh 
này được cái gì duy trì. Được trang nghiêm các công đức vô lượng, 
được xây dựng bằng hoa sen đỏ lớn, mọi thụ dụng nơi cõi Phật 
thanh tịnh này hoàn toàn thanh tịnh vi diệu. Nghĩa là trong cõi tịnh 
độ không có vật bất tịnh ô uế. Hoàn toàn an lạc, nghĩa là trong cõi 
tịnh độ chỉ có lạc thụ, không có khổ thụ hay vô ký thụ. Hoàn toàn 
không có tội lỗi, nghĩa là trong cõi tịnh độ không có pháp bất thiện, 
cũng không có vô ký. Hoàn toàn tự tại, nghĩa là trong cõi tịnh độ 
không dợi ngoại duyên, mọi sự đều tùy tự tâm mong muốn.

Luận nói: Lại nữa nên biết pháp giới chư Phật như vậy, trong 
mọi thời thường làm 5 sự nghiệp: 

Một là cứu vớt tất cả tai họa cho chúng sinh làm sự nghiệp. Chỉ 
trông thấy được là có thể cứu các tai họa như mù lòa, câm điếc, điên 
dại v.v… 

Hai là cứu vớt đường dữ làm sự nghiệp. Cứu vớt các hữu tình 
ra khỏi chỗ hung dữ đưa đến nơi an lành. 
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Ba là cứu vớt những hành vi phi phương tiện làm sự nghiệp. 
Khiến các ngoại đạo bỏ phương tiện phi pháp, cầu hạnh giải thoát, 
đặt họ vào trong thánh giáo của Như Lai. 

Bốn cứu vớt các Tát-ca-da làm sự nghiệp. Trao cho phương tiện 
đạo siêu thoát ba cõi. 

Năm là cứu vớt bằng thừa giáo làm sự nghiệp. Nghĩa là như 
Bồ-tát có ý muốn nghiêng về một thừa khác, hay Thanh Văn chưa 
quyết định chủng tính, thì an lập họ vào con đường tu hạnh Đại thừa. 
Phải biết đối với 5 sự nghiệp này, nghiệp dụng của chư Phật đều bình 
đẳng. Ở đây có bài tụng như sau:

Nhân, y, sự, tính, hành,
Khác nhau nên nghiệp khác.
Thế gian thì có khác,
Chư Phật thì bình đẳng.

Giải thích: Phải biết pháp giới chư Phật trong tất cả mọi thời 
gian có thể làm 5 sự nghiệp, nghĩa là pháp thân Phật hằng làm 5 sự 
nghiệp. Cứu giúp tai họa tất cả hữu tình làm sự nghiệp v.v…, nghĩa 
là mù lòa câm điếc v.v… chỉ thấy Phật liền được sáng mắt v.v… 
Cứu giúp nẻo ác làm nghiệp v.v…, nghĩa là cứu vớt nơi ác đem về 
nơi thiện, gọi là cứu nẻo ác. Cứu vớt các Tát-ca-da làm sự nghiệp, 
nghĩa là vì thế gian nói có thể siêu xuất Thánh đạo 3 cõi. Tức nói 3 
cõi là Tát-ca-da. Còn nghĩa 2 câu có thể hiểu. Năm sự nghiệp này là 
sự nghiệp bình đẳng của chư Phật. Trong nghĩa này, lại nói một bài 
tụng là nhân, y v.v… Do nhân duyên đó, tất cả Như Lai sự nghiệp 
bình đẳng. Tất cả thế gian nghiệp không bình đẳng. Dùng một Già-
tha tổng lược hiển thị các nhân sai biệt của thế gian. Cho nên nghiệp 
khác nhau, nghĩa là thế gian do nhân khác mà sinh Na-lạc-ca, do 
nhân khác mà sinh cõi trời, do nhân khác sinh làm người cho đến 
ngạ quỷ. Do nhân khác nên nghiệp có khác. Thế gian y chỉ khác nên 
nghiệp khác, tức y chỉ là thân thể. Do y chỉ khác nên nghiệp có khác. 
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Thế gian sự khác nên nghiệp khác, nghĩa là các nghề nghiệp khác 
biệt của thế gian như làm thương mại hay kinh doanh nông nghiệp. 
Các sự vụ khác nhau nên nghiệp có khác. Thế gian tính khác nhau 
nên nghiệp khác nhau, nghĩa là tính là ý thú, ý thú khác nên nghiệp 
có khác. Thế gian hành động ra làm khác cho nên nghiệp khác, tức 
là do hành nghiệp có khác nhau nên nghiệp có khác. Tác nghiệp của 
chư Phật đều không dụng công, tất cả nhân bình đẳng không có sức 
sai khác. Vì vậy đạo sư không có nghiệp khác.

Luận nói: Nếu công đức này viên mãn tương ưng, pháp thân 
chư Phật không chung với Thanh Văn thừa, Độc Giác thừa, vậy vì ý 
gì Phật nói Nhất thừa? Ở đây có 2 bài tụng như sau:

Để dẫn dắt một loại,
Và giữ gìn số khác,
Do chủng tính bất định,
Nên Phật nói Nhất thừa.
Pháp, vô ngã, giải thoát,
Đồng đẳng, tính không đồng,
Đắc, 2 ý lạc, hóa,
Cứu cánh nói Nhất thừa.

Giải thích: Trong đây 2 bài tụng nói về ý thú Phật nói Nhất 
thừa. Để dẫn dắt một loại, nghĩa là dẫn dắt các Thanh Văn có chủng 
tinh bất định v.v… khiến hướng đến Đại thừa. Làm sao khiến các 
Thanh Văn có chủng tính bất định v.v… đều do Đại thừa mà Bát-
niết-bàn? Và giữ gìn số khác, là để giữ gìn chúng Bồ-tát có chủng 
tính bất định khiến an trụ Đại thừa. Làm sao khiến các Bồ-tát có 
chủng tính bất định không bỏ Đại thừa chớ ở Thanh Văn thừa mà 
Bát-niết-bàn? Vì nghĩa đó Phật nói Nhất thừa. Do nghĩa các câu nói 
về bất định nên đã nói pháp, vô ngã và giải thoát, cho đến nói rộng. 
Lại nữa trong đây do ý thú khác chỉ nói Nhất thừa. Ý thú khác thế 
nào? Là pháp đồng đẳng. Pháp là chân như, các Thanh Văn v.v… 
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đều đồng một chỗ hướng về. Vì bình đẳng chỗ hướng về nên nói 
Nhất thừa. Là vô ngã, nghĩa là Thanh Văn v.v… Bổ-đặc-già-la đều 
không có ngã. Do vô ngã nên phân biệt đây là Thanh Văn đây là 
Bồ-tát là không đúng đạo lý. Do ý thú vô ngã này là bình đẳng nên 
nói Nhất thừa. Là giải thoát, nghĩa là Thanh Văn v.v…đối với phiền 
não chướng đồng được giải thoát nên nói Nhất thừa. Như Thế Tôn 
nói: Giải thoát với giải thoát không có sai biệt. Nói vì tính không 
đồng, tức là chủng tính khác nhau. Bởi các Thanh Văn có tính bất 
định cũng sẽ thành Phật, do ý thú này nên nói Nhật thừa. Được 2 
ý lạc, đó là: Một là nhiếp thủ bình đẳng ý lạc. Do đây nhiếp thủ 
tất cả hữu tình. Nói chúng tức là ta, ta tức là chúng. Nhiếp thủ như 
vậy rồi, mình đã thành Phật thì chúng cũng thành Phật. Do ý thú 
này nên nói Nhất thừa. Hai là pháp tính bình đẳng ý lạc. Tức các 
Thanh Văn nghe trong hội Pháp Hoa được Phật thụ ký được pháp 
tính bình đẳng ý lạc của Phật, chưa được pháp thân. Do được bình 
đẳng ý lạc như vậy tự nghĩ rằng pháp tính chư Phật tức pháp tính 
của ta. Lại có nghĩa khác là trong chúng ấy có các Bồ-tát, tên cũng 
đồng như chúng, mong Phật thụ ký. Do pháp này như bình đẳng ý 
lạc nên nói Nhất thừa. Nói hóa, tức là Phật hóa làm Thanh Văn thừa 
v.v… Như Thế Tôn nói: Ta nhớ xưa kia vô lượng trăm lần trở lại y 
vào Thanh Văn thừa mà Bát-niết-bàn. Do ý thú này nên nói Nhất 
thừa. Bởi Thanh Văn thừa hóa độ hữu tình do thấy đây mà được 
Bát-niết-bàn, cho nên hiện hóa cứu cánh này. Chỉ Nhất thừa này là 
cứu cánh. Ngoài ra không có thừa nào hơn. Thanh Văn thừa v.v…
còn có thừa khác thắng hơn là Phật thừa. Do ý thú này, chư Phật 
Thế Tôn tuyên thuyết Nhất thừa.

Luận nói: Như vậy chư Phật đồng một pháp thân, vì sao có 
nhiều Phật? Ở đây có bài tụng như sau:

Một cõi không 2 Phật,
Đồng thời nhiều chứng thành.
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Lần lượt chuyển, phi lý, 
Nên thành có nhiều Phật.

Giải thích: Nay sẽ nói rõ do nhân duyên này nên biết chư Phật 
tuy đồng pháp thân mà thành một hoặc thành nhiều. Nên biết một, là 
vì đồng pháp giới. Chư Phật đều đồng pháp giới làm thể. Pháp giới 
một nên biết Phật là một. Lại nữa một Phật, là bởi trong một thời 
trong một thế giới không có 2 Phật xuất thế nên biết một Phật. Lại 
nữa trong Già-tha nói chư Phật hoặc một hoặc nhiều. Trong một cõi 
không có hai, câu này là nói duy nhất có một Phật. Trong một thế giới 
không có hai Phật đồng thời xuất hiện. Cho nên nói chỉ có một Phật. 
Các câu khác nói có nhiều Phật. Đồng thời nhiều chứng thành, nghĩa 
là đồng một lúc có vô lượng Bồ-tát viên mãn tư lương. Nếu các Bồ-
tát đồng thời viên mãn phúc trí tư lương của mình mà không thành 
Phật thì tư lương ấy thành trống không, không có quả. Nhiều Bồ-tát 
tu tập tư lương đồng thời viên mãn, cho nên biết đồng thời có nhiều 
Phật. Nói tuần tự chuyển là phi lý, tức là không có nghĩa lần lượt 
chuyển thành Phật. Nếu các Bồ-tát khi tu tư lương, quán sát chờ đợi 
lần lượt trước sau thành tựu viên mãn thì có thể được thành Phật theo 
thứ tự trước sau. Nhưng các Bồ-tát khi tu tư lương không đợi lần lượt 
trước sau thành tựu viên mãn, cho nên khi thành Phật cũng không 
có nghĩa thứ tự lần lượt trước sau. Cho nên đồng thời có nhiều Phật.

Luận nói: Làm sao biết trong pháp thân Phật chẳng phải rốt ráo 
nhập Niết-bàn, cũng chẳng phải rốt ráo chẳng nhập Niết-bàn? Ở đây 
có bài tụng như sau:

Tất cả chướng thoát hết,
Việc làm không kết thúc,
Rốt ráo nhập Niết-bàn.
Rốt ráo chẳng Niết-bàn.

Giải thích: Có các bộ nói chư Phật không có rốt ráo Niết-bàn. 
Lại có người Thanh Văn thừa ở bộ khác nói chư Phật có rốt ráo Niết-
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bàn. Trong tụng này hiển thị cả hai ý. Thoát tất cả chướng, là do Phật 
giải thoát hết tất cả phiền não sở tri chướng nên y theo ý này nói chư 
Phật rốt ráo Niết-bàn. Việc làm không kết thúc, là do Phật đối với tất 
cả hữu tình chưa thành thục thì khiến cho thành thục, đã thành thục 
thì khiến được giải thoát. Vì vậy việc phải làm này không có thời kỳ 
kết thúc. Cho nên Phật không rốt ráo nhập Niết-bàn. Nếu khác đây 
tức phải như Thanh Văn rốt ráo Niết-bàn. Như vậy là bản nguyện 
không có kết quả.

Luận nói: Vì sao thụ dụng thân chẳng phải tự tính thân?

Vì có 6 nguyên nhân: 1. Do sắc thân có thể trông thấy. 2. Do có 
thể thấy trong vô lượng Phật chúng hội khác nhau. 3. Do tùy thắng 
giải mà tự tính bất định có thể thấy. 4. Do riêng biệt có thể thấy, 
tự tính biến động có thể thấy. 5. Trong các đại tập hội gồm Bồ-tát, 
Thanh Văn, chư thiên v.v..nhiều tướng khác nhau họp lại, nên có thể 
thấy. 6. Do sự chuyển y phi lý của thức A-lê-da với các chuyển thức 
nên có thể thấy. Thụ dụng thân của Phật mà thành tự tính thân là 
không đúng lý.

Giải thích: Nay sẽ nói rõ thụ dụng thân của Phật tức tự tính thân 
là không đúng lý. Vì sắc thân có thể thấy. Thụ dụng thân của Phật là 
sắc thân có thể thấy, chẳng phải là pháp thân. Do sự phi lý này nên 
thụ dụng thân chẳng phải tức là pháp thân. Lại nữa thụ dụng thân 
của Phật có được chúng hội sai biệt, pháp thân không có sai biệt như 
vậy. Do đây phi lý cho nên thụ dụng thân chẳng phải tự tính thân. Lại 
thụ dụng thân tùy thắng giải thấy, như khế kinh nói. Hoặc thấy Phật 
thân chỉ có màu vàng, hoặc thấy Phật thân chỉ có màu xanh, nói rộng 
như vậy. Nếu thụ dụng thân tức tự tính thân thì tự tính thân này phải 
là thể không nhất định. Không nhất định mà gọi là tự tính thân thì 
không hợp lý. Do phi lý này thụ dụng thân chẳng phải tự tính thân. 
Lại thụ dụng thân một loại hữu tình trước thấy khác biệt, tức sau lại 
thấy khác biệt, chẳng phải pháp thân Phật tự tính biến động. Do phi 
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lý này nên thụ dụng thân chẳng phải tự tính thân. Lại thụ dụng thân 
có các chư thiên v.v…thường xen lẫn trong các chúng hội, chẳng 
phải tự tính thân có sự xen lẫn này. Do phi lý này nên thụ dụng thân 
chẳng phải tự tính thân. Lại nữa chuyển thức A-lại-da được tự tính 
thân. Nếu thụ dụng thân tức tự tính thân thì chuyển các chuyển thức 
sẽ được thân gì? Do phi lý này nên thụ dụng thân chẳng phải tự tính 
thân. Do 6 nhân không hợp lý này mà hai thân không thành một.

Luận nói: Vì nguyên nhân nào biến hóa thân không là tự tính thân?

Vì 8 nguyên nhân: Chư Bồ-tát từ xa xưa đã được định không 
thoái chuyển nên thụ sinh nơi trời Đổ-sử-đa và sinh trong cõi người 
thì không đúng lý. Lại các Bồ-tát từ xa xưa hằng nhớ đời trước, vậy 
văn chương tính toán kỹ nghệ v.v…cũng như hưởng thụ trần dục mà 
Bồ-tát không biết là không đúng lý. Lại các Bồ-tát từ xa xưa đã biết 
các giáo pháp đâu là ác thuyết đâu là thiện thuyết, vậy mà còn đến 
theo học ngoại đạo là không đúng lý. Các Bồ-tát từ xa xưa đến nay 
đã thông suốt chính lý Thánh đạo ba thừa mà tu tà khổ hạnh là không 
đúng lý. Các Bồ-tát bỏ trăm câu-chi các Thiệm-bộ châu , mà chỉ ở 
một chỗ thành Đẳng chính giác, chuyển chính pháp luân là không 
hợp lý. Nếu tách rời phương tiện thị hiện thành chính giác, chỉ dùng 
hóa thân làm Phật sự ở phương khác, vậy thì nên thành chính giác 
trên trời Đổ-sử-đa, sao lại không? Nếu không như vậy thì tại sao Phật 
không đồng thời xuất hiện bình đẳng trong tất cả Thiệm-bộ châu? 

Nếu không xuất hiện thì không có giáo không có lý. Tuy có 
nhiều hóa thân mà không trái với câu nói không có 2 Như Lai cùng 
xuất hiện trong một thế giới. Như 2 Chuyển luân vương không cùng 
xuất hiện, bởi 4 châu là một thế giới. Ở đây có bài kệ nói như sau:

Phật vi tế hóa thân,
Đa nhập thai cùng lúc.
Thị hiện Nhất thiết chủng,
Thành đạo, chuyển pháp luân.
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Vì muốn lợi lạc tất cả hữu tình mà phát nguyện tu hành, chứng 
Đại Bồ-đề rồi rốt ráo Niết-bàn là không đúng lý, vì có lỗi không 
thành hạnh nguyện.

Giải thích: Nay sẽ nói rõ biến hóa thân của Phật tức tự tính 
thân là không đúng lý. Vì 8 nguyên nhân. Trong đây không đúng 
lý trước hết là các Bồ-tát từ xa xưa đến nay đã vô lượng kiếp được 
định bất thoái, còn không phải sinh trời Đổ-sử-đa huống chi sinh 
trong loài người. Nhưng hiện thụ sinh thế gian này, đó là biến hóa 
thân chẳng phải tự tính thân. Lại các Bồ-tát từ xa xưa đến nay 
thường nhớ đến túc mạng mà đối với sử sách tính toán không biết 
là không đúng lý, chỉ vì điều phục các hữu tình nên hóa ra việc như 
vậy. Lại các Bồ-tát 3 vô số kiếp siêng tu phúc tuệ mà không biết các 
thuyết thiện ác, tà tập khổ hạnh, đến thân sau cùng khi chứng Bồ-
đề làm sao đốn ngộ? Do đạo lý này đó là biến hóa thân chẳng phải 
tự tính thân. Lại các Bồ-tát bỏ trăm câu-chi các Thiệm-bộ châu, 
chỉ ở một nơi thành Đẳng chính giác chuyển bánh xe chính pháp 
là không đúng đạo lý. Nếu biến hóa thân biến khắp các nơi đồng 
thời hóa hiện mới đúng đạo lý. Cho nên biến hóa thân chẳng phải 
tự tính thân. Nếu các bộ phái khác chấp như thế này: Phật chỉ một 
nơi thật chứng đẳng giác, còn các phương khác là thị hiện thí làm 
Phật sự. Nếu vậy sao chẳng chỉ ở trời Đổ-sử-đa thật chứng đẳng 
giác rồi biến khắp 4 Đại châu thị hiện hóa thân thí tác Phật sự lại 
ở tất cả 4 Đại châu không hiện đẳng giác? Không giáo, không lý 
nên không nên nói. Trong cõi Phật này có 4 châu đều không hiện 
thành Phật, nếu nói dẫu có việc như vậy thì trái với khế kinh. Cho 
nên trong kinh nói không có hai Như Lai đồng thời xuất hiện. Nên 
biết việc này trong kinh nói đồng với Chuyển luân vương. Như 
nói không có hai Chuyển luân vương sinh đồng thời. Dựa vào một 
4 châu không phải một cõi Phật. Phải biết không có hai Như Lai 
đồng thời xuất hiện cũng như vậy. Trong đây ý nói một 4 Đại châu 
là một thế giới. nay lại dùng tụng hiển thị chư Phật hóa hiện đẳng 
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giác. Phật vi tế hóa thân v.v…, là nếu bấy giờ Phật hiện an trụ trời 
Đổ-sử-đa, thị hiện xuống đầu vào thai mẹ v.v…, tức ngay khi ấy 
hóa làm Tôn giả Xá-lợi tử v.v… vô lượng quyến thuộc cũng hiện 
nhập thai, xuất sinh v.v…lập ra biến hóa quyến thuộc như vậy, phải 
biết là hiển thị nhất thiết chủng, giác, Phật sự thù thắng. Nay sẽ nói 
rõ Như Lai rốt ráo nhập Bát-niết-bàn là không đúng đạo lý, nghĩa 
là vì hóa độ tất cả hữu tình, trước phát Đại nguyện và tu Đại hạnh, 
thường tự thề rằng: Ta phải siêng tu chính hạnh làm lợi lạc tất cả 
hữu tình. Nếu vừa mới thành Phật đã liền Bát-niết-bàn, thì chỗ tu 
nguyện hạnh không có quả. Do phi lý này nên biến hóa thân chẳng 
phải tự tính thân.

Luận nói: Thụ dụng thân và biến hóa thân của Phật đã là vô 
thường thì vì sao kinh nói thân Như Lai là thường?

Vì chỗ sở y của 2 thân này là pháp thân, mà pháp thân là thường. 
Lại nữa đẳng lưu thân và biến hóa thân vì thường thụ dụng không 
ngưng nghỉ nên thường thường hóa hiện không vĩnh viễn tuyệt dứt, 
như thường thụ an lạc, như thường thí thực. Phải biết thân Như Lai 
là thường, cũng nghĩa như vậy.

Giải thích: Kinh nói thân Như Lai thường trú. Thụ dụng thân 
và biến hóa thân của Phật đều là vô thường. Thế nào là thân thường? 
Cho nên tiếp theo thành lập nghĩa thường của hai thân. Nghĩa là hai 
thân y trụ vào pháp thân. Pháp thân thường, nên cũng nói là thường. 
Lại thụ dụng thân thụ dụng không bỏ nên nói là thường. Còn biến 
hóa thân hằng hiện đẳng giác Bát-niết-bàn v.v… liên tục không dứt 
nên cũng nói là thường. Lại dùng thí dụ làm rõ hai thân này là nghĩa 
thường trú. Như thế gian nói thường thụ lạc. Tuy chỗ thụ lạc chẳng 
phải chỉ không gián đoạn mà được nói đây thường thụ lạc. Lại như 
thế gian nói thường thí thực, chẳng phải thí thực này hằng không 
gián đoạn mà được nói đây thường thí thực. Phải biết nghĩa thường 
của hai thân cũng vậy.
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Luận nói: Do 6 nguyên nhân mà hóa thân chư Phật Thế Tôn 
không rốt ráo vĩnh trụ: 1. Vì việc làm đã hoàn tất, bởi đã thành thục 
giải thoát chúng sinh. 2. Vì muốn xả bỏ không ưa Niết-bàn muốn cầu 
thân Như Lai thường trú. 3. Vì muốn người trừ bỏ tâm khinh mạn đối 
với chư Phật, khiến ngộ chính pháp sâu xa. 4. Vì khiến đối với Phật 
sinh tâm khát ngưỡng sâu xa, nếu thường thấy sẽ sinh chán. 5. Khiến 
tự thân siêng năng tinh tiến, biết người nói chính pháp là rất khó gặp. 
6. Vì muốn các hữu tình mau chóng thành thục, khiến tự tinh tiến 
không bỏ gánh nặng. Ở đây có 2 bài tụng như sau:

Do việc làm đã xong,
Bỏ không ưa Niết-bàn,
Bỏ khinh chê chư Phật,
Sinh khát ngưỡng sâu xa.
Trong tự mình tinh tiến,
Vì mau chóng thành thục,
Nên chư Phật hóa thân,
Không vĩnh viễn thường trú.

Giải thích: Như vậy là đã nói thẳng và bài tụng về 6 nhân 
chứng hóa thân Phật chẳng phải rốt ráo an trụ. Văn dễ rõ nên không 
giải thích.

Luận nói: Pháp thân chư Phật từ vô thủy đến nay không khác 
biệt, không số lượng, không nên vì được mà có dụng công. Ở đây có 
bài tụng như sau:

Phật có vô biệt, vô lượng nhân,
Hữu tình nếu bỏ siêng công dụng,
Chứng đắc mãi mãi chẳng thành nhân,
Đoạn nhân như vậy không đúng lý.

Giải thích: Trong đây có câu hỏi nếu pháp thân Phật từ vô thủy 
đến nay là không khác biệt, không số lượng nhân làm chứng đắc, có 
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thể làm các việc lợi lạc hữu tình là chứng Phật quả thì không cần phải 
siêng năng dụng công? Để giải thích câu hỏi này nên dùng tụng hiển 
thị. Chư Phật chứng đắc từ vô thủy đến nay không khác biệt, không 
số lượng. Nếu vậy hữu tình vì cầu Phật quả xả bỏ nhân tinh tiến, có 
thể có câu hỏi như vậy. Chư Phật chứng đắc, đối với sự chứng đắc 
Phật quả từ vô thủy đến nay không thành nhân. Nhưng Phật chứng 
đắc từ vô thủy đến nay là không khác biệt, không số lượng hằng 
cùng hữu tình làm nhân siêng năng tinh tiến được Phật quả. Cho nên 
không nên hỏi. Pháp thân chư Phật từ vô thủy đến nay không khác 
biệt, không số lượng làm nhân chứng đắc. Để chứng Phật quả không 
nên lại làm siêng năng dụng công. Cho nên chư Phật chứng đắc pháp 
thân. Chẳng phải là hữu tình để cầu Phật quả mà xả bỏ nhân tinh tiến. 
Lại nữa Phật chứng đắc từ vô thủy đến nay không khác biệt, không 
số lượng làm nhân siêng năng tinh tiến cầu Phật quả. Nếu các hữu 
tình bỏ dụng công siêng năng, như vậy sẽ mãi mãi không thành nhân 
chứng đắc. Lại nữa đoạn dứt nhân này là không đúng đạo lý. Nghĩa là 
các Bồ-tát Bi nguyện luôn ở trong tâm, đối với các hữu tình thương 
yêu như con. Các loài hữu tình ở trong lao ngục lớn chịu đủ gian khổ, 
cho nên Bồ-tát làm lợi ích an lạc cho hữu tình. Nếu có tâm như vậy 
tất cả đã có thể làm được. Ta không làm là không đúng đạo lý. Hằng 
có tâm như vậy. Ngoài ra việc này dù làm hay không làm, ta nhất 
định phải làm. Vì vậy không nên đoạn dứt nhân ấy.

Luận nói: Đây là Phẩm Nhiếp Đại Thừa, trong Kinh Đại Thừa 
A-tì-đạt-ma, tôi A-tăng-già sơ lược giải thích xong.

Giải thích: Chính thú Đại thừa chế tạo vô lượng thù thắng. Luận 
giả Quỹ phạm Thế Thân lược thích xong./.

HẾT
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Quyển 1
Vô Tính Bồ-tát tạo luận

Tam tạng pháp sư Huyền Trang dịch
Nguyên Hồng dịch tiếng Việt

1 – Tổng nêu cương yếu

Kính lạy Đại giác chư Như Lai,
Vô thượng chính pháp các Thánh chúng.
Vì lợi mình người pháp trụ lâu,
Nên tôi giải thích Nhiếp Đại Thừa.

Luận nói: Trong Kinh Đại Thừa A-tì-đạt-ma có nói các Bồ-tát 
khéo ngộ nhập Đại thừa, vì muốn làm rõ cái thể to lớn của Đại thừa, 
đối trước đức Bạc-già-phạm đã nói.

Giải thích: Muốn dùng 10 nghĩa bao gồm yếu nghĩa của Đại 
thừa, có thể hiển thị thể tính của luận này là Thánh giáo, nên lấy đây 
làm cửa ngõ để mở đầu. Các kinh Đại thừa A-tì-đạt-ma v.v…là nhân 
trạch pháp, là cùng liễu nghĩa, cho nên A-tì-đạt-ma tưởng có thể 
làm tiêu biểu. Kinh Đại thừa nói, loại trừ những chỗ khác, nếu giải 
thích sơ lược thì cũng là thừa, cũng là đại, nên gọi Đại thừa. Hoặc 
thừa tính đại, nên gọi là Đại thừa, vì nhân quả lớn, vì vận dụng đủ 
các nghiệp. Quả là 10 địa. Nếu giải thích rộng có 7 thứ tính đại cùng 
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tương ưng. Nghĩa là Bồ-đề phần, Ba-la-mật-đa. Học trì tương đẳng, 
quán xuyến phùng nhiếp nên gọi là kinh. Trong đây tức là Tùy Đọa 
8 thời, nghe là trực tiếp thẳng vào thức, không phải trực tiếp tiếng 
nói. Tụ tập hiển hiện lấy làm thể tính. Nếu vậy vì sao Bồ-tát có thể 
nói, không phải nghe là thức? Vì Bồ-tát có thể nói. Vì Bồ-tát là tăng 
thượng sinh, nên nói như vậy. Ví như trời v.v… là tăng thượng lực, 
nên khiến trong chiêm bao được luận chú v.v… Nếu tách rời thức 
làm sao Phật nói các khế kinh? Ngôn ngữ là tự tính hẳn không đúng. 
Bởi một chữ một chữ có thể làm rõ nghĩa nên không đúng. Lần lượt 
phát sinh chứ không trụ đồng thời. Không tụ tập cho nên như vậy 
không được là tự tính. Ngôn ngữ không có chuyển, nên không đúng 
lý. Lại chẳng phải không chữ chuyển, có ít tên năng thuyên, nên các 
khế kinh gọi là tự tính, cũng không đúng lý. Cho nên nhất định như 
đã nói kinh tự tính đúng lý. Ở đây có nói trong Kinh Đại Thừa A-tì-
đạt-ma, Bạc-già-phạm phá các ma. Có thể phá 4 thứ ma oán lớn nên 
gọi là Bạc-già-phạm. Bốn thứ ma là: một phiền não ma, hai uẩn ma, 
ba Thiên ma, bốn tử ma. Y vào không Tam-ma-địa có thể phá phiền 
não ma tất cả thô nặng, chuyển y tướng trụ vô lượng thiện căn tùy 
thuận chứng đắc. Hoặc lại y chỉ tuệ lực tinh tiến, có thể phá uẩn ma. 
Y vào từ đẳng trì, có thể phá Thiên ma. Y vào tu thần túc, có thể phá 
tử ma. Có thể phá 4 ma lớn như vậy nên gọi là Bạc-già-phạm. Lại 
tương ưng các công đức tự tại v.v… nên gọi Phật là Bạc-già-phạm. 
Sở dĩ vì sao? Vì phải nói rõ là Phật Thế Tôn, cho nên nói ở trước Phật 
là để nói rõ Phật chấp nhận cho phép được lưu thông rộng rãi. Đích 
thân đối trước vị Đại sư không nói lời gì khác như Kinh Thập Địa. 
Đã có thể khéo ngộ nhập Đại thừa, là hoặc y đức tích, hoặc cùng biết 
rõ. Nghĩa là chúng Bồ-tát kia đã có thể khéo ngộ nhập Đại thừa, hoặc 
ngay khi ấy đã ngộ nhập. Cho nên gọi là đã khéo ngộ nhập Đại thừa 
tức nói các vị đã được các công đức biện tài Đà-la-ni, đối với nghĩa 
Đại thừa có khả năng hành trì và mở rộng. Vì vậy dựa vào nghĩa này 
mà nói tên như thế. Nói Bồ-tát, tức Bồ-đề-tát-đỏa, là cảnh sở duyên 
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nên gọi Bồ-tát. Y lời thệ nguyện rộng lớn mà lập tiếng Bồ-tát. Cũng 
thấy các nơi khác dùng cảnh sở duyên mà gọi tên ấy. Như bất tịnh 
v.v… là cảnh sở duyên. Hai Tam-ma-địa gọi là bất tịnh, gọi là không, 
hoặc tức nơi tâm kia, vì cầu Bồ-đề mà có ý chí có năng lực nên gọi 
Bồ-tát. Để làm rõ cái thể to lớn của Đại thừa, nghĩa là rất sâu, cao 
rộng vô thượng nên đại. Thể thanh, tức nói tác dụng của tự tính. Như 
Thế Tôn nói lửa ấm là thể, độc hại là thể. Cái thể này to lớn nên nói 
thể đại. Hiển, là khai thị người chưa rõ. Văn dùng chữ “vi”, nghĩa 
như chữ “dục”.

Luận nói: Căn cứ vào Đại thừa, chư Phật Thế Tôn có 10 tướng 
ngôn ngữ thù thắng. Một là sở tri y thù thắng. Hai là tướng sở tri thù 
thắng. Ba là nhập tướng sở tri thù thắng. Bốn là nhập nhân quả thù 
thắng. Năm là tu tập sai biệt các nhân quả thù thắng. Sáu là giới tăng 
thượng thù thắng trong sự tu tập sai biệt. Bảy là tâm tăng thượng thù 
thắng. Tám là tuệ tăng thượng thù thắng. Chín là quả đoạn thù thắng. 
Mười là quả trí thù thắng. Do các câu được chư Phật Thế Tôn nói 
trong các khế kinh, rõ ràng Đại thừa chính là do Phật nói.

Giải thích: Nói âm thanh, tức lược nêu 10 nghĩa của thắng xứ 
đã nói. Căn cứ vào Đại thừa, nghĩa là những điều nói ra đây không 
phải Thanh Văn thừa, cũng không phải thế gian. Lại nêu Đại thừa 
làm nghĩa quyết định. Làm rõ chỗ sở y, tức là đây chứ không nơi nào 
khác. Bởi y vào thế gian thì vì do các tướng nên khác lời Phật nói. 
Như có tụng nói rằng:

Lời thật mà không giận.
Thí ít không mong cầu.

Như vậy, nếu y vào Thanh Văn thì vì do các tướng nên khác Đại 
thừa. Như có tụng nói rằng:

Các hành vô thường,
Là pháp sinh diệt.
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Như vậy cho nên lại nêu sự đúng lý của Đại thừa. Có 10 v.v…, 
là dùng số hiển thị số Phật ngữ thù thắng an lập luận thể. Tướng là 
chủng loại. Tức đây lần lượt sai khác mà không xen lộn nên gọi thù 
thắng. Hoặc lại trông mong âm thanh kia mà nghe được các pháp 
huyền viễn nên tăng thượng, gọi là thù thắng vì có thể dẫn phát Đại 
Bồ-đề. Cho nên 10 tướng này là thù thắng. Ngôn ngữ kia là thù thắng, 
cho nên nói có 10 tướng thù thắng của ngôn ngữ thù thắng. Phật Thế 
Tôn là, nhiễm ô không nhiễm ô si mê thụy miên cả hai đều hết nên 
trí khai phát tất cả nghĩa sở tri, gọi là Phật. Như sĩ phu thức, như hoa 
sen nở. Những gì nói ra đều khai phát nghĩa tỉnh thức v.v…

Luận nói: Lại nữa, thế nào là rõ ràng? Là vì 10 tướng thù thắng 
nói trên không hề thấy nói trong Thanh Văn thừa, chỉ trong Đại thừa 
mới có nhiều chỗ nói đến. Nghĩa là thức A-lại-da là nói cái thể của sở 
tri căn cứ. Ba thứ tự tính: một y tha khởi tự tính, hai biến kế sở chấp 
tự tính, ba viên thành thật tự tính là nói cái thể của tướng sở tri. Tính 
duy thức là nói về sự ngộ nhập cái thể của tướng sở tri. Sáu Ba-la-
mật-đa là nói cái thể của sự ngộ nhập nhân quả. Mười địa của Bồ-tát 
là nói cái thể của sự tu tập các nhân quả sai biệt. Luật nghi Bồ-tát là 
nói cái thể của giới tăng thượng. Thủ-lăng-già-ma, Hư không tạng 
v.v…các Tam-ma-địa là nói cái thể của tâm tăng thượng. Trí vô phân 
biệt là nói cái thể của tuệ tăng thượng. Vô trụ Niết-bàn là nói cái thể 
của quả đoạn. Ba thứ Phật thân: một tự tính thân, hai thụ dụng thân, 
ba biến hóa thân, là nói cái thể của quả trí. Do 10 sự thù thắng nói 
trên, rõ ràng Đại thừa khác với Thanh Văn thừa. Lại còn rõ ràng rằng 
sự thù thắng đó Thế Tôn chỉ nói rõ cho Bồ-tát. Cho nên phải biết rằng 
chỉ y cứ vào Đại thừa chư Phật Thế Tôn mới có ngôn ngữ thù thắng 
của 10 tướng thù thắng. 

Giải thích: Có thể biết, nên gọi sở tri. Y nghĩa là sở y. Âm thanh 
sở y này, lược lấy năng y. Các pháp hữu vi tạp nhiễm thanh tịnh, 
không lấy vô vi, vì nó không có nghĩa sở y. Cho nên sở y tức là thức 
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A-lại-da. Vì là nhân nên có tính năng dẫn tùy chỗ thích ứng. Nếu 
vậy sở tri tức sở tri y. Bởi thức dị thục là tính sở tri nên không mâu 
thuẫn. Sở tri y này tức là thù thắng. Cái này thù thắng nên ngôn ngữ 
cũng thù thắng. Tức trước có nói chư Phật Thế Tôn nói tùy chuyển 
tất cả mọi nơi. Tướng sở tri là tự tính sở tri, là sở tướng cho nên y 
nghiệp vận nói phần nhiều đặt nơi Lỗ-đồ sở tri, sở đoạn, sở chứng 
v.v… hoặc y cụ vận bằng biến kế sở chấp. Tướng vô sở tướng biểu 
hiệu vô tính. Tính viên thành thật là tướng chung. Tính y tha khởi là 
tự tướng. Ngã hữu tình nghĩa thức lần lượt thành khác nên địa giới 
v.v… lấy sự cứng chắc v.v… làm tướng năng biểu. Tuy không có 
tính khác mà nói là tướng. Cũng như nói tướng Đại sĩ phu, các sư 
thuộc Kinh bộ v.v… Sinh v.v… các tướng, do nhân duyên này, hoặc 
sở tri tức tướng, hoặc tướng của sở tri nên gọi là tướng sở tri. Nói vô 
dị tính, dị vô dị tính, nên tùy chỗ thích ứng đây cũng vậy. Ngộ nhập 
tướng sở tri, nghĩa là đây có thể ngộ nhập tướng cần phải biết, hoặc 
là khả năng ngộ nhập tướng sở tri. Nhập nghĩa là hiện quán nhập 
tướng sở tri, tức tính duy thức. Đây tức là thù thắng. Vì cái này thù 
thắng nên ngôn ngữ cũng thù thắng. Ngộ nhập nhân quả, nghĩa là 
tính duy thức. Nói kia nhập thắng giải hành địa khi tu gia hành, thế 
gian chưa thanh tịnh Ba-la-mật-đa gọi là nhập nhân. Khi đã chứng 
nhập tức xuất thế gian Ba-la-mật-đa. Vì gồm thâu ý lạc tăng thượng 
thanh tịnh nên gọi là nhập quả. Ngộ nhập nhân quả tức là thù thắng. 
Cái này thù thắng nên ngôn ngữ cũng thù thắng. Nhân quả tu sai biệt, 
nghĩa là nhân quả của tính duy thức. Tập nhiều lần cái này nên gọin 
là tu. Từng phần từng phần không đồng nên gọi là sai biệt. Nhập 
nhân quả tu sai biệt tính, tức là 10 địa. Đây tức là thù thắng. Vì cái 
này thù thắng nên ngôn ngữ cũng thù thắng. Tức trong tu sai biệt Ba-
la-mật-đa ở các địa, để giữ lấy sau lại tu học nên đây là y chỉ. An lập 
3 học: Một, tăng thượng giới học, nghĩa là y chỉ giới siêng năng tu 
học, gọi là tăng thượng giới học. Tức luật nghi Bồ-tát trong các địa 
xa lìa các ác, lợi ích hữu tình, gồm thâu tất cả thiện, 3 thứ tịnh giới. 



828 LUẬN TẠNG PHẬT GIÁO TUỆ QUANG - TẬP 31 

Thi-la đã thụ phòng hộ các nghiệp quá khứ thân sinh, trụ v.v… Như 
điều ngự là điều nhiếp cực thiện nên gọi là luật nghi. Như vậy tức y 
vào tăng thượng Thi-la tu học chính hạnh nên gọi là học. Giới tăng 
thượng này tức là thù thắng. Cái này thù thắng nên ngôn ngữ cũng 
thù thắng. Hai, tăng thượng tâm học, nghĩa là y chỉ tâm chính cần tu 
học, nên gọi là tăng thượng tâm học. Tính này là Hư không tạng v.v.. 
các Tam-ma-địa. Chữ “đẳng” là gồm các hiền hộ Tam-ma-địa vương. 
Lại trong tăng thượng tâm học nói:

Tức các Tam-ma-địa,
Đại sư nói là tâm.
Do tâm thể hiện nên,
Như sở tạo sự nghiệp.

Ba, tăng thượng tuệ học, nghĩa là y chỉ tuệ chính cần tu học nên 
gọi tăng thương tuệ học. Tính này tức là trí vô phân biệt đối trị tất cả 
hý luận phân biệt. Trong đây trí gia hành vô phân biệt căn bản y chỉ. 
Tức trí căn bản vô phân biệt hậu đắc y chỉ. Y chỉ như vậy không phải 
như sau nói. Như vậy 3 thứ học giới, định, tuệ là đạo thể tính. Quả 
kia có 2 thứ: một là đoạn, hai là trí. Cái này thù thắng nên ngôn ngữ 
cũng thù thắng. Quả đoạn kia, tức quả của các học kia gọi là quả kia. 
Quả kia tức là đoạn, gọi là quả đoạn kia. Tính này tức tức là khách 
chướng ly hệ, chân như giải thoát, vô trụ Niết-bàn. Thấy kia vắng 
lặng nên sinh tử tức Niết-bàn. Tức kia làm duyên mà không nhiễm 
trước. Chẳng phải vô dư y Bát-niết-bàn giới. Cho nên vô trụ đây tức 
thù thắng. Cái này thù thắng nên ngôn ngữ cũng thù thắng. Quả trí 
kia, tức quả của các học kia gọi là quả kia. Quả kia tức trí nên gọi 
quả trí kia. Tính này tức là 3 thứ Phật thân. Một là tự tính thân, tức 
trí vô cấu vô quái ngại, đó là nghĩa của pháp thân. Nay đây và kia trí 
vô phân biệt có gì sai khác? Như vậy 2 thứ có phân biệt gì đều không 
hiện hành. Cho nên kia có đối trị thì phải có sở tác. Đây là quả của 
kia, sở tác đã làm xong. Sai biệt là như vậy. Hai, thụ dụng thân, tức 
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trí hậu đắc. Tức do sức thù thắng của trí này cùng các thù thắng của 
chúng Đại Bồ-tát cộng thụ pháp lạc vi diệu bất cộng. Hoàn thành 
sự thụ dụng như vậy nên gọi thụ dụng thân. Nếu không như vậy thì 
ngoài cái trí thanh tịnh Bồ-tát làm các tư lương khác đều không viên 
mãn. Ba, biến hóa thân, tức sai biệt của trí hậu đắc. Tức có thể biến 
hóa gọi là biến hóa thân. Hiển hiện của sức tăng thượng này tức trí 
sai biệt. Tức là do đây xô dẹp các luận khác. Cùng các Bồ-tát đồng 
thụ pháp lạc không tuyệt dứt. Các việc phải làm của chúng Bồ-tát 
mới hoàn thành sơ nghiệp, các Thanh Văn v.v… ví như nhãn thức 
nhận thức rõ các sắc, nếu kia không thì đây cũng phải không. Đây 
tức thù thắng. Cái này thù thắng nên ngôn ngữ cũng thù thắng. Do 
đây nói 10 xứ, nghĩa là đây và các nghĩa chung của Đại thừa. Xứ là 
sự nghĩa. Khác Thanh Văn thừa, là ở Thanh Văn thừa không nói. Lại 
nữa hiển thị tối thắng, là cứu cánh tuyên thuyết Phật quả đạo. Thế 
Tôn chỉ vì Bồ-tát tuyên thuyết, là trong đây nên nói Bồ-tát, chỉ tuyên 
thuyết vì Bồ-tát. Do Phật hiện thấy được Phật cho phép mà tuyên 
thuyết, nên nói là Thế Tôn nói, như Thập Địa v.v… Cho nên trước 
nói là trước đức Bạc-già-phạm.

Luận nói: Lại nữa vì sao từ 10 tướng thù thắng này Như Lai nói 
ngôn ngữ thù thắng, hiển thị nơi Đại thừa? Chính thật lời Phật nói 
là vì để ngăn chận ý tưởng cho rằng Thanh Văn thừa là tính của Đại 
thừa. Do 10 xứ này chưa hề thấy trong Thanh Văn thừa nói đến, mà 
chỉ thấy nói nhiều trong Đại thừa. Có nghĩa là 10 xứ này rất có năng 
lực dẫn khởi tính Đại Bồ-đề, thành lập sự tùy thuận rất tốt, không 
mâu thuẫn và có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Ở đây có hai bài tụng 
như sau:

Sở tri y và sở tri tướng,
Nhập nhân quả và tu nhân quả,
Tam học quả đoạn và quả trí,
Là tối thượng thừa nên thù thắng.
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Thuyết này các nơi không thấy nói,
Đây là tối thắng nhân Bồ-đề,
Cho nên Đại thừa là Phật nói,
Tức nói về mười nghĩa thù thắng.

Giải thích: Lại nữa do những thứ này, nghĩa là do còn chưa tin 
hiểu nên lập câu hỏi này. Bởi vì sao? Chẳng phải trong Thanh Văn 
thừa, 6 cú nghĩa chưa từng thấy nói. Trong luận của các Phệ-thế-sư 
nhiều chỗ thấy nói. Tức khiến luận của Phệ-thế-sư v.v…đúng là Phật 
nói. Trước cho đáp câu vấn nạn nên sau nói chung. Nghĩa là 10 xứ 
này là có khả năng cao tột dẫn đến tính Đại Bồ-đề. Cái thù thắng của 
trí đoạn Đại Bồ-đề này lấy làm tự tướng. Như nói phiền não sở tri 
chướng đoạn. Do kia đoạn nên được trí vô cấu vô ngại. Bốn thứ như 
vậy gọi chung là Bồ-đề. Là khả năng cao tột dẫn đến, nghĩa là 10 xứ 
này là tính năng đắc, chẳng phải 6 cú nghĩa. Hoặc tối thắng v.v… cho 
nên luận kia không phải chính lời Phật nói. Là khéo thành lập, nghĩa 
là 10 xứ như vậy là chỗ Chính lượng tùy thuận cho nên phải quyết 
trạch rộng. Nói tùy thuận, là có thể đối hướng, là có thể thuận nghĩa. 
Nói không mâu thuẫn, là không có lỗi kia. Chẳng phải tà trí như 6 
cú nghĩa v.v… Hoặc Thanh Văn thừa có lỗi nên mâu thuẫn Phật quả. 
Trong 2 tụng này, nghĩa là tụng đã nói và sẽ nói nghĩa. Đây nói các 
chỗ thấy khác không thấy, nghĩa là nói 10 xứ thù thắng ngữ này trong 
Đại thừa thấy nói nhiều chỗ, còn các Tiểu thừa khác không thấy nói.

Luận nói: Lại nữa vì sao 10 xứ được nói theo thứ tự như vậy? 
Nghĩa là các Bồ-tát trước phải rõ nhân duyên của các pháp mới rõ 
được lý duyên khởi. Tiếp đến đối với các pháp do duyên sinh phải 
nhận rõ tướng trạng của chúng, phải khéo xa lìa hai lỗi của sự thêm 
bớt. Tiếp đến, Bồ-tát khéo tu tập như vậy, phải thông suốt đúng đắn 
các tướng sở thủ, khiến tâm được giải thoát các chướng. Tiếp đến, 
thông suốt các tướng sở tri rồi, trước do chứng đắc 6 Ba-la-mật-đa ở 
gia hành vị, phải thành tựu đầy đủ tăng thượng ý lạc cho được thanh 
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tịnh. Tiếp đến sau khi thanh tịnh ý lạc trong 6 Ba-la-mật-đa, cần phải 
từng phần từng phần tu tập sai biệt trong 10 địa. Nghĩa là phải trải 
qua ba vô số đại kiếp. Tiếp đến phải viên mãn ba sở học của Bồ-tát. 
Đã viên mãn rồi phải hiện chứng quả Niết-bàn và vô thượng chính 
đẳng Bồ-đề. Cho nên 10 xứ đã được nói theo thứ tự như vậy. Lại 
trong đây nói tất cả Đại thừa đều được cứu cánh.

Giải thích: Để hướng đến Đại Bồ-đề nên lại khai thị lần lượt 
phương tiện và chỗ tu nhân. Nghĩa là các Bồ-tát trước hết phải khéo 
léo trong việc tu nhân rồi mới được khéo léo nơi duyên khởi, biết từ 
nhân này mà có quả kia. Lại biết quả kia phải từ nhân này. Cho nên 
chẳng phải lìa nhân này mà ngôn giáo có thể biết được nhân kia, tức 
là thức A-lại-da do nói thế nên bỏ vô nhân, bất bình đẳng nhân. Tiếp 
sau đối với các pháp duyên sinh phải hiểu rõ tướng, xa lìa bên tăng 
ích tổn giảm. Ở nơi không có vô nhân, cưỡng lập là có, nên gọi là 
tăng ích. Ở nơi có vô nhân cưỡng bác cho là không, nên gọi là tổn 
giảm. Như vậy tăng ích hay tổn giảm đều nói là một bên, là nghĩa sa 
đọa. Khi hai cái này chuyển thì mất hỏng trung đạo. Do khéo thường 
tập quán chân thật nên xa lìa thiện xảo nhị biên này, nơi biến kế sở 
chấp chỉ có tăng ích mà không tổn giảm, vì đều không có. Bởi phải 
ở nơi hữu mới khởi tổn giảm. Ở nơi y tha khởi không có tăng ích. 
Bởi là hữu thể. Phải ở nơi phi hữu mới có tăng ích. Cũng không tổn 
giảm vì chỉ vọng hữu. Ở nơi viên thành thật không có tăng ích. Vì 
là thật hữu cho nên chỉ có tổn giảm. Tức do đây hoặc lại ở đây khéo 
có thể xa lìa lỗi tăng ích tổn giảm hai bên, nghĩa là ở nơi tính y tha 
khởi, tính biến kế sở chấp thì tăng ích thật không, tính viên thành 
thật thì tổn giảm thật hữu. Lại như trong Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-
mật-đa nói: 

-Từ Thị ! Ý ông nghĩ sao, trong các biến kế sở chấp, cái tính 
chẳng phải thật hữu đó là sắc hay phi sắc? Thưa không Thế Tôn ! 
Trong các y tha khởi chỉ có tính của ngôn thuyết hữu tưởng thi thiết 
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là sắc hay phi sắc? Thưa không Thế Tôn ! Trong các viên thành thật, 
cái tính không vô ngã kia là sắc hay phi sắc? Thưa không Thế Tôn ! 

-Từ Thị ! Do pháp môn này cho nên phải biết như vậy. Tính 
của các biến kế sở chấp quyết định phi hữu. Tính của các y tha 
khởi chỉ có danh tưởng thi thiết ngôn thuyết. Tính không vô ngã 
của các viên thành thật là chân thật hữu. Ta y nơi đây nên mật ý 
nói kia không có số hai. Nghĩa là sắc v.v… như vậy giải thoát lỗi 
nhị biên. Đối với 3 tự tính được thiện xảo rồi, do tính duy thức nên 
khéo thông đạt nhập tướng sở tri, tức là thông đạt tác chứng. Hoặc 
do đây nên có thể thuận thông đạt. Tiếp sau tức thuận tính duy thức 
thông đạt thể nhập chỗ tu 6 thứ Ba-la-mật-đa. Do thắng nghĩa nên 
lại phải chứng đắc thanh tịnh ý lạc, lại phải tiếp thụ dục và thắng 
giải gọi là ý lạc. Hai cái này bấy giờ tuy không tăng số nhưng vì 
gồm có chứng tịnh nên nói thanh tịnh. Tiếp sau tức kia ở trong 10 
địa, do siêng tu ba học nên 3 vô số kiếp thường tu tập cho nên phải 
khiến viên mãn. Tiếp sau quả kia vĩnh viễn đoạn phiền não sở tri 
2 chướng cùng vô cấu không có quái ngại, trí nhất thiết trí lại phải 
chứng đắc. Như vậy là đã làm phương tiện thứ lớp và sở tu nhân 
hiển là có thể thuận tính Đại Bồ-đề. Tức do hư vậy mà nói thứ lớp. 
Chỉ có 10 xứ là không tăng không giảm. Như vậy là đã giải thích 
chủ tùy 2 luận. Vì vậy cho nên phải biết Thanh Văn thừa đạo tức 
Phật thừa đạo là không đúng đạo lý. Nếu vậy thì quả ấy phải không 
sai biệt. Cho nên nói đậy bao gồm hết Đại thừa. Vậy không nói đến 
Đại thừa cương yếu nữa.

2 – 1. Sở tri y
Luận nói: Trong đây, trước tiên nói đến sở tri y, tức thức A-lại-da. 

Ở đâu Thế Tôn đã nói thức A-lại-da tên là thức A-lại-da?

Trong một bài Già-tha trong Kinh Đại Thừa A-tì-đạt-ma, đức 
Bạc-già-phạm đã nói:
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Nơi từ vô thủy nay,
Các pháp đồng y cứ.
Do đây có các nẻo
Và Niết-bàn chứng đắc.

Giải thích: Đây dẫn A-cấp-ma chứng minh thức A-lại-da là sở 
tri y. Nói thời vô thủy, là không có lúc bắt đầu. Chữ “giới” trong 
nguyên Hán văn, kệ dịch là nơi, thì giới đó tức là nhân, tức là chủng 
tử. Là nhân chủng tử gì? Nghĩa là tất cả pháp đây chỉ có tạp nhiễm, 
chẳng phải thanh tịnh, nên sau sẽ nói là chỗ sở y của đa văn huân 
tập, chẳng phải A-lại-da thâu giữ. Như thức A-lại-da thành chủng tử, 
như lý tác ý thâu giữ tự pháp tự nghĩa mà khởi v.v… Nói kia là chỗ 
sở y của tất cả pháp, nghĩa là có thể tự nhiên gìn giữ nên không phải 
là tính của nhân. Nghĩa của năng nhiệm trì là nghĩa của sở y không 
phải nghĩa tính của nhân. Tính của sở y năng y đều khác nhau nên 
nếu không như vậy thì giới thanh cũng đã rõ không phải nhở ngôn 
thuyết. Nói do đó có các nẻo và Niết-bàn chứng đắc, nghĩa là như 
quyết trạch xứ phải rộng phân biệt. Nghĩa là sinh tạp nhiễm, sinh Na-
lạc-ca v.v… nếu tách rời thức A-lại-da thì đều không có các thứ sinh 
ấy. Tạp nhiễm hoàn toàn chấm dứt gọi là Niết-bàn. Nếu tách rời thức 
A-lại-da thì không có chứng đắc.

Luận nói: Như trong đây lại có bài kệ rằng:

Do gồm chứa các pháp,
Làm thức của chủng tử,
Nên gọi A-lại-da,
Ta dạy kẻ hơn người.

Giải thích: Lại dẫn lời Phật nói chứng minh thức A-lại-da gọi là 
A-lại-da. Có khả năng nhiếp tàng các pháp, nghĩa là sở huân là nghĩa 
của tập khí, không phải như đại v.v… hiển rõ tính của pháp tàng chứa 
trong tối thắng. Thức A-lại-da thâu chứa các pháp cũng như vậy. Vì 
giản lược nghĩa ấy cho nên lại nói Nhất thiết chủng tử thức, vì thức 
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ấy cùng sinh cùng diệt với tất cả chủng tử. Thức A-lại-da cùng các 
chuyển thức làm duyên cho nhau, cho nên lần lượt thâu chứa. Vì vậy 
mà gọi là thức A-lại-da. Chẳng phải như tối thắng là tính hiển rõ, vì 
hiển rõ mình giản lược sự yếu kém. Lại nói ta dạy kẻ hơn người, tức 
nguyên Hán văn là ta khai thị thắng giả. Tức chỉ cho Đại Bồ-tát là 
hạng người có khả năng kham nhiệm nên gọi là thắng giả. Phật chỉ vì 
họ mà khai thị , không phải cho hạng thấp kém.

Luận nói: Như vậy là đã dẫn chứng trong A-cấp-ma.

Nhưng vì nhân duyên gì thức này gọi tên là thức A-lại-da?

Vì tất cả các pháp có sinh tạp nhiễm đều gồm chứa ở đây như 
tính chất của quả, rồi cũng thức này gồm chứa các pháp làm nhân, 
cho nên gọi là thức A-lại-da. Hoặc các hữu tình thâu giữ thức này 
làm tự ngã của mình nên gọi là thức A-lại-da.

Giải thích: Nói tất cả pháp có sinh, nghĩa là pháp hữu vi. Pháp 
tạp nhiễm phẩm là pháp lược bỏ thanh tịnh, không phải pháp thanh 
tịnh tức là tính tạp nhiễm. Tất cả kho tàng tạp nhiễm là sở trị, là chỗ 
thâu giữ của thể tính chủng tử có thể đối trị chúng cho nên không 
phải mâu thuẫn nhau, mà là tính nhân quả, đúng đạo lý nhiên hậu mới 
được làm sở y. Nếu xứ, chữ xứ cựu dịch là nhập, có sở trị mà cũng 
có năng trị, nên thâu giữ nơi đây là hiển rõ cái công năng gìn giữ tập 
khí, do không phải chỉ có tập khí mà gọi là thức A-lại-da.:Phải có khả 
năng duy trì tập khí như kia gọi là ý thức. Hoặc các hữu tình thâu giữ 
thức này làm tự ngã, đó là nghĩa chấp thủ.

Luận nói: Lại nữa thức này cũng gọi là thức A-đà-na. Như trong 
A-cấp-ma, Kinh Giải Thâm Mật nói:

Thức A-đà-na rất vi tế,
Chủng tử như dòng nước chảy xiết.
Ta chẳng giảng nói cho phàm phu,
Sợ chúng phân biệt chấp là ngã.
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Giải thích: Lại dẫn các kinh giáo khác nói bằng các tên khác 
khai thị thiết lập thức A-lại-da khiến thêm rõ ràng. Nguyên Hán văn 
dùng chữ “thậm thâm” nghĩa là rất sâu, tức người thông duệ ở đời 
có giác tuệ cũng khó có thể thấu đáo. Nói sâu xa vi tế, nghĩa là các 
Thanh Văn v.v… khó hiểu biết được vì họ không cầu cái vi tế của 
trí Nhất thiết trí. Tất cả chủng tử như dòng nước chảy xiết, nghĩa là 
mỗi sát-na lqần lượt liên tục không đứt đoạn như dòng nước chảy. 
Ta chẳng giải nói cho phàm ngu, nghĩa là không khai thị cho kẻ ôm 
ngã kiến. Sợ chúng phân biệt chấp là ngã, nghĩa là sao có thể để cho 
chúng phân biệt chấp trước cho đến tận cùng sinh tử, một loại hành 
tướng không cải đổi.

Luận nói: Vì nhân duyên gì lại gọi thức này là thức A-đà-na?

Vì nó nắm giữ tất cả sắc căn, lấy tất cả tự thể làm sở y. Bởi vì 
sao? Bởi vì các sắc căn do nó nắm giữ sẽ tùy chuyển suốt đời mà 
không hỏng mất. Và nó duy trì liên tục cho đến khi kết sinh thì chấp 
nhận làm tự thể. Vì vậy thức này còn gọi là thức A-đà-na.

Giải thích: Vì chấp thụ tất cả hữu sắc căn. Chữ “đẳng” là v.v… 
nghĩa là hiển thanh chuyển nhân để có thể chấp thụ. Tất cả nhãn 
v.v…là hữu sắc căn. Chúng cùng nhau đồng an nguy cho đến suốt 
cuộc đời. Cho nên gọi là thức A-đà-na. Nếu không thế thì thân chết 
tức hỏng mất hết. Cho nên tất cả tự thể lấy đó làm chỗ sở y. Chữ 
“đẳng” nghĩa là v.v…, tức chỉ cho tất cả, hoặc một hoặc nhiều, có tự 
thể đều thủ lấy tính sở y. Nếu là sắc v.v…các căn chưa sinh khởi hoặc 
đã sinh khởi, nếu là tự thể của Vô sắc giới sinh khởi gọi là liên tục 
tiếp thụ chúng. Cho nên nói là kết sinh vì nhận lấy sự sinh của chúng, 
vì tinh huyết kết hợp. Nếu không có thức A-lại-da thì không có chấp 
thụ một thời kỳ tự thể. Ví như một tòa nhà tiếp nhận ánh sáng đó là 
một thời kỳ tự thể huân tập tập khí.

Luận nói: Thức này cũng gọi là tâm. Như Thế Tôn nói tâm, 
ý, thức. Trong đây, ý có 2 thứ. Thứ nhất là cùng làm đẳng vô gián 
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duyên, tính sở y chỉ, tức cái thức vô gián diệt có thể cùng với ý thức 
tạo ra sự y chỉ. Thứ hai là ý ô nhiễm, thường tương ưng cùng bốn 
phiền não. Đó là một Tát-ca-da kiến, hai ngã mạn, ba ngã ái và bốn 
vô minh. Chính đây là thức làm sở y cho các tạp nhiễm. Thức cũng 
do kia y chỉ mà sinh khởi, theo nghĩa thứ nhất, và nhận thức các cảnh 
tạp nhiễm, theo nghĩa thứ hai. Cho nên có nghĩa là đẳng vô gián và 
nghĩa tư lường mà thành ra ý có 2 thứ là như vậy.

Giải thích: Đây cũng gọi là tâm, là dẫn dụng các kinh giáo mà 
thành lập tên khác để làm cho kiên cố . Thứ hai nhiễm ô ý nghĩa là 
do 4 phiền não, Tát-ca-da kiến v.v… làm nhiễm ô. Trong đây Tát-ca-
da kiến là tính chấp chặt ngã và ngã sở. Do sức mạnh này mà khởi 
ngã mạn, ỷ mình và những gì thuộc về mình mà sinh cao ngạo. Do 
có 2 cái này mà sinh ngã tham, gọi là ngã ái. Ba cái này đều lấy vô 
minh làm nhân. Nói vô minh tức là vô trí, là sở trị của minh. Đây là 
chỗ sở y của thức tạp nhiễm. Ở trong vị trí định, bất định, thiện v.v… 
đều thường hiện hành mà không mâu thuẫn. Trạng thái nó như thế 
nào? Nghĩa là khi có thiện tâm cũng chấp ngã. Nói do đệ nhất y sinh, 
nghĩa là do đẳng vô gián diệt ý. Nói do đệ nhị tạp nhiễm, nghĩa là do 
4 phiền não tương ưng ý. Bởi chấp ngã v.v… có thể gây tạp nhiễm. 
Nghĩa của liễu biệt cảnh là có thể thủ cảnh nghĩa của cảnh tương tự 
hiện, đây là giải thích tên thức v.v… Vì nghĩa của vô gián, nghĩa của 
tư lường nên ý thành ra có 2 thứ, đây là giải thích tên ý. Nếu lìa cách 
huấn thích huấn thích thì đạo lý về nghĩa của thanh hoàn toàn không 
thể khiến người hiểu được.

Luận nói: Lại nữa làm sao biết có cái ý nhiễm ô?

Nghĩa là nếu ý nhiễm ô này không có thì không có cái bất cộng 
vô minh, thế là có lỗi. Và 5 đồng pháp cũng không có, thế là có lỗi. 
Sở dĩ vì sao? Vì 5 thức thân, tất phải có nhãn v.v… làm câu hữu y. 
Lại các huấn thích từ cũng không có, thế là có lỗi. Lại nữa sự khác 
nhau giữa Vô tưởng định với Diệt tận định cũng không có, thế là có 
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lỗi. Nghĩa là Vô tưởng định thì nhiễm ý rõ ràng còn Diệt tận định thì 
chẳng phải như vậy. Nếu không thế, 2 thứ định sẽ không có gì khác 
nhau. Và như vậy thì trong suốt thời gian sinh ở trời Vô tưởng phải 
không có nhiễm ô, thế là có lỗi. Trong khi đó nếu không có ngã chấp 
ngã mạn, hoặc trong tất cả mọi lúc, ngã chấp có thể hiện hành được, 
nghĩa là ở trong các tâm thiện, bất thiện, vô ký. Nếu không như vậy 
thì chỉ tâm bất thiện tương ưng mà thôi, vì có ngã, ngã sở và phiền 
não hiện hành thì chẳng phải thiện chẳng phải vô ký. Cho nên nếu lập 
câu hữu hiện hành, không phải tương ưng hiện hành thì không có lỗi 
này. Ở đây có bài tụng như sau:

Nếu vô minh bất cộng,
Cùng với 5 đồng pháp,
Huấn từ, hai định khác,
Không, thì đều có lỗi.
Sinh Vô tưởng nói không
Ngã chấp, là có lỗi.
Ngã chấp thường theo đuổi
Tất cả chủng, nếu không,
Ý lìa nhiễm không có,
Hai, ba thành trái nhau.
Không đây, tất cả chỗ,
Ngã chấp cũng sẽ không.
Chân nghĩa tâm thường sinh,
Thường hay làm chướng ngại.
Có trong tất cả thức,
Là bất cộng vô minh.

Ý là nhiễm ô nên tính của nó thuộc hữu phú vô ký và thường 
cùng tương ưng với 4 phiền não. Như phiền não ở cõi Sắc và Vô sắc 
thuộc tính hữu phú vô ký. Phiền não của Sắc và Vô sắc bị Xa-ma-tha 
thâu tàng, nên ý này luôn luôn hiện hữu một cách vi tế.
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Giải thích: Vì dẫn chính lý thành ý nhiễm ô nên lại lược nêu 
trực thuyết Già-tha. Nghĩa là nếu đây không có bất cộng vô minh 
thì không có hiện hữu v.v… Nếu không nói có nhiễm ô ý thì không 
có bất cộng vô minh. Phải nói bất cộng vô minh là tướng của nó. 
Nghĩa là nó có công năng chướng ngại chân trí, sinh ngu. Bất cộng 
vô minh này trong 5 thức không thể nói là hiện hữu vì ở đó không 
có công năng đối trị. Nếu ở đó có năng trị thì ở đó có sở trị. Trong 5 
thức không có năng trị kia, vì ở đây không sinh khởi kiến đạo. Không 
phải như có trong bất nhiễm ý thức. Do kia và đây nên thành tính 
nhiễm. Vì vậy cũng không phải có trong nhiễm ô ý thức và khi tương 
ưng cùng các phiền não khác. Tên bất cộng vô minh không thành 
nên nếu lập ý thức do phiền não kia thành nhiễm ô tức rốt ráo phải 
thành tính nhiễm ô. Các tâm sở thí v.v… phải không thành thiện do 
tướng phiền não kia hằng tương ưng. Nếu lại nói cùng chuyển với 
thiện tâm có phiền não kia, tức như vậy là hoàn toàn cùng phiền não 
kia tương ưng, những gì khác không được có. Cái nhiễm ý thức này 
dẫn sinh đối trị là không hợp lý. Nếu nói có một thứ thiện tâm sở 
khác câu hữu với nhiễm ô ý có công năng dẫn đối trị, có khả năng trị 
sinh cho nên sở trị liền diệt là hợp lý. Nếu vậy cái bất cộng vô minh 
được lập ra cũng không thành, vì nó hằng tương ưng với thân kiến 
v.v…các phiền não khác. Ông khó bất bình vì không phải tôi nói. 
Không tương ưng với các phiền não nên gọi là bất cộng. Nhưng nói 
kia hoặc những nơi khác không có nên gọi là bất cộng, ví như 18 bất 
cộng Phật pháp. Trước nói cùng các phiền não tương ưng gọi là bất 
thành, nghĩa là quán sát chỗ thành lập làm rõ cái lỗi kia. Lại nữa 5 
đồng pháp cũng không có, tức thành lỗi, nghĩa là đây phá cái chỉ lập 
từ 6 duyên 2 chuyển nghĩa 6 thức. Nhãn v.v… 5 thức cùng với ý thức 
kia có tính đồng pháp. Nghĩa là từ 2 duyên mà được sinh khởi. Nếu 
không có nhiễm ô ý kia thì mâu thuẫn với đây là vị bảo câu sinh tăng 
thượng duyên dựa vào không mà riêng có. Lại nữa nhãn thức v.v… 
mỗi mỗi đủ 2 duyên, đều là tính của thức. Như vậy tính của thức đều 
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có nhãn v.v… chỗ dựa riêng mà cùng chuyển. Duy chỉ tăng thượng 
duyên là chẳng phải nhân duyên v.v… Đây là năng dụ, ý thức cũng 
vậy, phải có chỗ sở y sai biệt như vậy. Thức A-lại-da tuy là sở y của 
ý thức câu sinh, nhưng không nên lập là chỗ dựa riêng của đây mà 
là chỗ dựa chung, vì tính nhân duyên. Kinh bộ chủ trương sắc là chỗ 
dựa riêng biệt của ý thức câu sinh. Điều này không thành vì không 
hợp lý. Bởi đứng về tư trạch tùy niệm phân biệt thì phải tất cả mọi 
thời vô phân biệt. Chính vì lý lẽ này mà các bộ khác lập ra là sắc vật 
ở trong tâm là chỗ dựa riêng biệt của ý thức, cũng không thành, vì 
các chủ trương nói như thế đều có lỗi. Ví như nói các thức y chỉ sắc 
căn, như vậy khó thông phải rộng quyết trạch. Lại như huấn thích 
từ cũng thành lỗi, như trước nói huấn thích ý nói là dựa vào tính tư 
lường. Nếu không lập có nhiễm ô ý thì đây dựa vào đâu, 6 thức đã tạ 
diệt thì không thành ý, vì thể diệt không có. Lại nữa Vô tưởng định 
và Diệt tận định không sai khác là có lỗi. Nếu có định lập có nhiễm ô 
ý, đây có đây không, ở phàm liên tục, ở thánh liên tục. Như lần lượt 
2 định sai khác là đúng lý. Nếu không như vậy, tưởng thụ diệt v.v… 
đều có thức hiện hành không sai khác, không thể nói ở đệ tứ tĩnh lự. 
Ở đệ nhất hữu địa sai biệt, xuất ly tĩnh trụ dục sai biệt, 2 định sai biệt 
do 2 tự tướng vô sai biệt cho nên tâm và tâm pháp đều diệt nào có 
khác. Nay sự quyết trạch lựa chọn này tương đối gần với các sư Kinh 
bộ cho nên bộ ấy lập bất tương ưng hành chẳng phải có thật vật, làm 
sao 2 định thật có sai biệt được? Lại nữa trong một thời kỳ sinh ở 
trời Vô tưởng, vô ngã chấp chuyển sẽ thành lỗi. Nói vô tưởng nghĩa 
là nếu sinh trong trời Vô tưởng, tâm tâm pháp diệt, khi mới tiếp tục 
sinh có nó tạm khởi lên, từ đó về sau liên tục tùy chuyển. Nếu không 
chấp nhận nó có nhiễm ô ý thì trong một thời kỳ sinh phải không ngã 
chấp. Không từng thấy có đủ phiền não, nghĩa là trong một thời kỳ 
sinh hoàn toàn không ngã chấp. Lại nữa chư thánh hiền đều đồng 
chán trách, nên chẳng phải sinh sát-na hiện khởi ý thức. Vì sở y ngã 
chấp làm thế lực dẫn khởi cho nên nói là có ngã chấp chưa vĩnh viễn 
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đoạn diệt. Như nếu có gián là đúng đạo lý. Sở y của ngã chấp đều diệt 
hết cho nên sức dẫn khởi cũng không có sở y nào khác, vì vậy không 
hợp lý. Tập khí của ngã chấp liên tục ở trong thân cũng không hợp 
lý. Sắc pháp thụ huân là không hợp lý, không kham năng. Lại nữa 
các sư Kinh bộ không nói chỉ có sắc gọi là tâm pháp, không có đẳng 
vô gián duyên, tâm và tâm pháp 4 duyên định. Nếu nói thường riêng 
có tâm câu khởi, sở y ngã chấp đây không có lỗi. Lại nữa tất cả mọi 
thời ngã chấp theo đuổi là không hợp lý. Nghĩa là nếu không nói có 
nhiễm ô ý thì trong tất cả mọi thời nghĩa không thuận hợp. Thí v.v… 
các địa vị thiện cũng có ngã chấp thường theo đuổi tự bảo ta có thể tu 
hành thí v.v… Không lìa vô minh thì ngã chấp đeo đuổi. Không lìa 
y chỉ nên có vô minh. Vì đó là tâm pháp nên chỗ y chỉ này lìa nhiễm 
ô ý chắc chắn không có. Không phải thiện tâm là chỗ vô minh y chỉ. 
Sẽ đúng đạo lý nếu như nói:

Như thế nhiễm ô ý,
Là sở y của thức.
Đây chưa diệt trói thức,
Thì không thể giải thoát.

Nói không có 2, tức là bất cộng vô minh cùng với 5 đồng pháp. 
Ba thành mâu thuẫn, tức là huấn thích từ, 2 định sai biệt, và sinh trời 
Vô tưởng ngã chấp đeo đuổi. Như vậy 3 thứ đều thành mâu thuẫn. 
Trước đã lược nêu bất cộng vô minh. Nay để giải thích rộng nên nói 
chân nghĩa. Tâm sẽ sinh v.v…, nghĩa là có thể làm chướng ngại cái 
thấy nghĩa chân thật. Kia nếu hiện hữu cái bất sinh này thì đồng hành 
tất cả phần là trong thiện, bất thiện, vô ký thường theo chuyển nghĩa.

Luận nói: Cái thứ ba là tâm thể, nếu lìa thức A-lại-da thì không 
thể có được. Vì vậy thành lập thức A-lại-da làm tâm thể và do tâm 
này làm chủng tử ý và thức chuyển.

Giải thích: Cái thứ ba là tâm thể nếu lìa thức A-lại-da không thể 
có cái gì khác. Nghĩa là như tiếng ý là nói nhiễm ô ý, tiếng ý thức vô 
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gián diệt, tức là nói 6 thứ chuyển thức. Như vậy tiếng tâm, lìa 2 thứ 
kia thì không được một cái thể nào cả. Không phải không có cái thể 
mà có năng thuyên. Cũng không phải 2 tiếng dị môn ý thức, vì khác 
sở thuyên. Trong đây tiếng thể là lấy ý sở thuyên. Vì vậy thành tựu 
thức A-lại-da v.v… là làm rõ thức A-lại-da quyết định là lý sở thuyên 
của tâm.

Luận nói: Vì nhân duyên gì thức A-lại-da cũng gọi là tâm?

Vì là nơi tích chứa các chủng tử huân tập.

Giải thích: Do chủng chủng pháp, nghĩa là do các phẩm loại 
của chuyển thức. Thâu giữ chủng tử huân tập của các pháp, nghĩa 
là huân thành các công năng sai khác. Chỗ tích chứa, nghĩa là các 
chủng loại tạp nhạp tích chứa trong đó. Chữ “vì”, nguyên Hán văn là 
“cố”, đây là dựa vào nghĩa của môn nghĩa. Tức hiển thị chuyển nhân 
của tiếng tâm.

Luận nói: Lại nữa vì sao trong Thanh Văn thừa không nói cái 
tâm này là thức A-lại-da, thức A-đà-na?

Vì đây là lĩnh vực cực kỳ vi tế. Bởi vì sao? Vì trí giác của các 
Thanh Văn không chuyển đổi trong tất cả đối cảnh. Cho nên đối với 
họ tuy tách rời thức A-lại-da không nói, mà vẫn được trí giác, thành 
tựu giải thoát, nên Phật không nói. Còn trí giác của các Bồ-tát thì 
quyết định chuyển đổi trong tất cả đối cảnh , vì vậy Phật nói cho 
Bồ-tát. Nếu lìa trí giác này không dễ gì chứng được trí Nhất thiết trí.

Giải thích: Do đây thâu giữ cảnh vi tế rất sâu, nghĩa là đây hiển 
thị thức A-lại-da cũng là vi tế rất sâu, cũng là cảnh sở tri. Do vi tế rất 
sâu nên không nói cho Thanh Văn là hạng chỉ thâu nhiếp cảnh sở tri 
thô thiển. Cần phải hóa độ cho nên cảnh trí vi tế sâu xa đối với họ là 
không đem lại lợi ích. Nói bởi các Thanh Văn không chuyển nơi tất 
cả cảnh trí, nghĩa là đây cho thấy họ không có công năng mong cầu 
xứ tướng. Nói vì vậy đối với họ tuy không nói v.v…, nghĩa là đối 
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với Thanh Văn tuy không nói thức A-lại-da chỉ vì do sắc v.v… các 
cảnh giới thô thiển, chính khi quán sát tính khổ tập v.v…, các hành 
vô thường v.v… có thể vĩnh viễn đoạn tất cả phiền não. Họ dựa vào 
nghĩa này, nơi Thế Tôn siêng tu phạm hạnh. Nói thô thiển nghĩa là 
thể tướng các sắc pháp thô cho nên thụ v.v… hành tướng sở duyên 
của các pháp dễ phân biệt được. Hành tướng thô cho nên mâu thuẫn 
với đây. Vì vậy mà nói thức A-lại-da là sâu xa vi tế. Như nói: Ta 
không nói một pháp chưa thấu đáo, chưa biết khắp, đó là mật ý mà 
nói không đoạn phiền não là dùng tiếng biệt tướng mà nói chỗ tổng 
tướng, chẳng phải phiền não có chỗ đoạn dứt riêng biệt. Hoặc lấy 
các hành của cộng tướng vô thường cho nên không nói thức A-lại-da 
cũng không có lỗi. Nếu các định của Bồ-tát chuyển trong tất cả cảnh 
trí thì rõ ràng Bồ-tát có sức mạnh của chủng tính do tương ưng đầy 
đủ với công năng mong cầu xứ tướng. Nhất thiết trí tính vì thời xứ 
khác, không thể làm việc nghĩa lợi cho người. Sở dĩ vì sao? Chẳng 
phải nhất thiết trí không có khả năng tùy thuận biết ý lạc của người 
khác. Tùy miên giới, căn hơn kém, có khả năng không khả năng, 
thời gian sai khác đều có thể làm đầy đủ nghĩa lợi cho người khác. 
Đó là điều mong cầu của Bồ-tát. Vì vậy mà nói thức A-lại-da. Nếu 
lìa các trí này, nghĩa là nếu lìa cái trí của thức A-lại-da thì không thể 
vĩnh viễn đoạn trừ, vì đối với nghĩa biến kế kia không đoạn dứt. Trí 
vô phân biệt thì không được có chấp. Vì nghĩa có biến kế sở chấp 
nên do đó không dễ chứng được trí nhất thiết trí. Sở dĩ vì sao? Có 
thể chứng tất cả cộng tướng sở tri là trí phân biệt biết nghĩa biến kế 
phân biệt tự tướng, lần lượt trải qua những bất đồng vì vô giới hạn 
cho nên chắc chắn không thể chứng đầy đủ tất cả. Nếu biết đây chỉ 
có thức A-lại-da có thể sinh sức chuyển biến tập khí nên nghĩa hữu 
tình, ngã, hiển hiện mà chuyển. Bấy giờ biết được không có nghĩa sở 
thủ. Như vậy cũng có thể biết được không có năng thủ. Do đó chứng 
được trí vô phân biệt. Tiếp đến là trí hậu đắc như chỗ quán tập thông 
đạt pháp tính, do cộng tướng của tất cả pháp hiển hiện nhất vị chân 
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như, biết tất cả pháp, trong một sát-na cũng dễ chứng đắc vì tất cả 
cảnh trí chẳng phải là vô biên. Nhưng lại nói cần phải trải qua 3 vô số 
kiếp là đây hiển thị sự tích chứa tư lương rất to lớn mới có thể chứng 
đắc quả trí vi diệu của tất cả chủng tướng to lớn thù thắng. Như vậy 
nên nói diệu trí tư lương không lìa pháp năng chứng và cảnh vô ngã. 
Vì vậy có tụng nói:

Chẳng nơi tất cả cảnh sở tri,
Không đoạn các chấp pháp phân biệt,
Mà lại chứng đượcnhất thiết trí,
Cho nên nói rõ pháp vô ngã.

Vì không giỏi thông đạt lý giáo như vậy nên có tụng như sau:

Do kia có liên tục kham năng,
Phải biết như lửa nuốt tất cả,
Cho nên chấp nhận nhất thiết trí
Làm được tất cả biết tất cả.

Cho nên đối với thức A-lại-da này, biết hay không biết, dễ 
chứng hay khó chứng, trí nhất thiết trí chắc chắn theo tông này là nói 
như vậy. Chẳng phải biết tất cả pháp vô ngã là nhất thiết trí. Kia tuy 
là nhất thiết trí nhưng chẳng phải nhất thiết chủng trí.
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NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH
QUYỂN 2

2 – 2. Sở tri y

Luận nói: Lại nữa trong Thanh Văn thừa cũng có cách khác 
hoặc mật ý, đã nói đến thức A-lại-da. Như trong Tăng Nhất A-cấp-
ma nói: Chúng sinh trong thế gian yêu A-lại-da, ưa A-lại-da, vui 
A-lại-da, thích A-lại-da. Để đoạn trừ những A-lại-da như thế nên khi 
Như Lai thuyết chính pháp cung kính lắng nghe, trụ tâm cầu pháp, 
tùy thuận tu hành. Như Lai ra đời vô cùng kỳ diệu như vậy, và chính 
pháp hi hữu xuất hiện ở thế gian. Trong Kinh Tứ Đức, bằng một cách 
khác, bằng mật ý cũng đã hiển lộ thức A-lại-da. Trong Kinh A-cấp-
ma của Đại chúng bộ cũng dùng cách khác và mật ý gọi thức này là 
căn bản thức, giống như gốc rễ của một cái cây. Trong Hóa địa bộ 
cũng dùng cách khác và mật ý gọi thức này là cùng sinh tử uẩn. Tuy 
có nơi có lúc thấy sắc mất đi, tâm mất đi, nhưng chủng tử của chúng 
trong thức A-lại-da chẳng mất.

Giải thích: Trong Thanh Văn thừa cũng dùng mật ý của các 
môn phái khác để nói thức A-lại-da. Đây nêu các bộ khác cùng 
thành lập để thấy rõ rằng thức A-lại-da như con đường lớn vua đi. 
Trong tựa chung trước nói Tăng Nhất A-cấp-ma, tức là nói trong 
Thuyết nhất thiết hữu bộ. Ái A-lại-da, câu này nói chung thức A-lại-
da tham trước. Lạc A-lại-da là thức A-lại-da thích đời hiện tại. Hân 
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A-lại-da là mừng đời quá khứ đã sinh thức A-lại-da. Hỷ A-lại-da là 
vui vì đời sau sẽ sinh thức A-lại-da. Cái tính này đối với A-lại-da kia 
cực kỳ mong muốn, cho nên do thích, mừng, vui nên gọi chung là Ái 
A-lại-da. Vì để đoạn trừ A-lại-da như vậy, nghĩa là để vĩnh viễn làm 
hại nó. Khi nói chính pháp, nói chính giáo pháp. Cung kính, nghĩa 
là vui muốn nghe. Lắng nghe, nghĩa là lập nguyện nghe. Đây tức 
là do nghe mà được thành trí. Trụ tâm cầu hiểu rõ, nghĩa là nghững 
nghĩa lý được nghe đều mong cầu quyết định. Đây tức là do tư duy 
thành trí. Nói pháp tùy pháp hành, nghĩa là sở chứng là pháp, đạo là 
tùy pháp, vì tùy thuận theo giáo pháp. Lại đạo xuất thể gọi là pháp. 
Đạo thế gian gọi là tùy pháp. Hành là tự tâm tu hành liên tục, vì thụ 
tăng nên khiến hiện tiền được tự tại. Đây tức là nói do tu hành mà 
thành trí. Như Lai xuất hiện trong Kinh Tứ Đức, do mật ý của các 
môn phái khác mà đã hiển thị thức A-lại-da, nghĩa là trong kinh này 
nói rõ Như Lai xuất hiện ở đời ở 4 đức đáng ngợi khen. A-cấp-ma 
v.v… trong Đại chúng bộ, nghĩa là nhiều lần thành lập thức này 
trong bộ ấy. Nói căn bản thức như con đường lớn vua đi, nghĩa là 
nó là nhân của các thức khác, cho nên ví rễ cây là nhân của chồi 
cây. Nói Hóa địa bộ v.v…là trong bộ ấy có 3 thứ uẩn. Một là nhất 
niệm khoảnh uẩn, nghĩa là có pháp sinh diệt trong một sát-na. Hai là 
nhất kỳ sinh uẩn, nghĩa là pháp hằng tùy chuyển cho đến khi chết. 
Ba là cùng sinh tử uẩn, nghĩa là pháp hằng tùy chuyển cho đến khi 
được Kim cương dụ định. Đây nếu trừ thức A-lại-da kia mọi thứ sẽ 
không có. Chỉ tên khác gọi là thức A-lại-da. Như nói các uẩn chắc 
chắn không có tận cùng sinh tử. Kia hỏi vì sao? Đây đáp có xứ. Có 
khi kiến v.v… có xứ. Ở nơi giới có khi nơi phần ở Vô sắc giới các 
sắc gián đoạn. Ở trời Vô tưởng và 2 định phần, các tâm gián đoạn. 
Không phải nói chủng tử sắc tâm ở trong thức A-lại-da. Cho đến đối 
trị đạo chưa sinh, có khi gián đoạn không kế đạc. Tùy chỗ thích ứng 
có nghĩa chính, kế đạc là nghĩa mé, trái vượt nghĩa chính là không 
hợp đạo lý.
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Luận nói: A-lại-da là nơi y cứ của các pháp sở tri như vậy nên 
nói thức A-lại-da là tính, thức A-đà-na là tính, tâm là tính, A-lại-da 
là tính, căn bản thức là tính, cùng sinh tử uẩn là tính v.v…Do cách 
trình bày khác và mật ý mà thức A-lại-da thành con đường đi của 
Đại vương.

Giải thích: Chữ “đẳng” là v.v…tức nói các Thánh giả Thượng 
tọa bộ cũng nói thức này là hữu phần. Thức A-lại-da là có nhân, như 
nói 6 thức không tử không sinh, hoặc do hữu phần, hoặc do nghịch 
duyên mà chết, do dị thục ý thức giới mà sinh. Như vậy năng dẫn 
phát là chỉ có ý thức nên nói như vậy. Năm thức đối với pháp thì 
không hiểu biết, chỉ dẫn phát. Ý giới cũng vậy, chỉ tìm cầu kiến, chỉ 
chiếu rọi, quán triệt, tức là được trí quyết định an lập, đó là khả năng 
khởi phân biệt. Sáu thức chỉ có khả năng tùy khởi oai nghi, không thể 
thụ các nghiệp đạo thiện hay bất thiện, không thể nhập định, không 
thể xuất định. Tất cả đều có thể khởi làm, do có khả năng dẫn phát 
từ ngủ sang thức, do có công dụng nên thấy những điều trong chiêm 
bao. Những điều như vậy Phân biệt thuyết bộ cũng nói thức này là 
hữu phần thức. Đó là định lượng Thánh giáo của các bộ, cho nên thức 
A-lại-da như đại lộ của vua đi.

Luận nói: Lại còn một loại giải thích nói rằng tâm, ý và thức tên 
gọi khác nhau nhưng nghĩa là một. Nói thế không đúng. Ý và thức đã 
có hai nghĩa khác nhau thì phải biết nghĩa của tâm cũng khác. 

Lại có một loại nói rằng Đức Bạc-già-phạm có nói chúng sinh 
yêu A-lại-da … cho đến nói rộng hơn, đó chính là lấy 5 thủ uẩn gọi 
là A-lại-da.

Lại có người khác bảo tham cùng với lạc thụ là A-lại-da, những 
người khác thì bảo Tát-ca-da kiến là A-lại-da. Các sư này do giáo 
nghĩa và chỗ chứng biết của họ đối với tàng thức không được sáng 
tỏ nên lập ra kiến chấp như vậy. Tên A-lại-da được lập theo Thanh 
Văn thừa là cũng không đúng đạo lý. Nếu không mê muội, lấy tàng 
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thức an lập, gọi tên là A-lại-da, an lập như vậy là hơn cả. Hơn cả như 
thế nào?

Là vì nếu 5 uẩn là A-lại-da thì sinh trong đường ác một bề chịu 
khổ rất đáng chán nghịch, chúng sinh tuyệt đối không khởi yêu thích, 
vậy mà nói chấp tàng, là không hợp lý. Nếu tham với lạc thụ là A-lại-
da thì Tứ tĩnh lự trở lên đã không có, chúng sinh cõi ấy thường có sự 
chán nghịch, vậy mà nói chấp tàng, là không hợp lý. Nếu Tát-ca-da 
kiến là A-lại-da thì những người tin hiểu vô ngã trong chính pháp 
thường có sự chán nghịch, vậy mà nói chấp tàng, là không hợp lý. 
Trong thức A-lại-da có mang tính ngã, nên tuy sinh nơi đường ác một 
bề chịu khổ muốn rời khổ uẩn, nhưng đối với tàng thức ngã ái thường 
theo trói buộc, chưa từng có ý cầu mong lìa bỏ. Dẫu sinh Tứ tĩnh lự 
trở lên thường chán nghịch tham và lạc thụ, nhưng đối với tàng thức 
vẫn bị ngã ái thường theo trói buộc. Dẫu ở trong chính pháp này, 
người tin hiểu vô ngã chán nghịch ngã kiến, nhưng đối với tàng thức 
vẫn bị ngã ái thường theo trói buộc. Cho nên lập ra thức A-lại-da đặt 
tên A-lại-da là đúng hơn cả.

Giải thích: Lại có một loại là cho rằng tâm, ý, thức, nghĩa một 
mà văn khác. Đây là hiển thị tà chấp. Như nói tên tâm, ý, thức đều 
đồng một nghĩa thì nghĩa đó không thành, là phi nghĩa lý. Ý và thức 
có 2 nghĩa sai khác, nghĩa là 2 tiếng 2 nghĩa năng thuyên, sở thuyên 
tự tướng khác nhau. Nghĩa là 6 thức thân quá khứ không gián đoạn 
gọi là ý. Hiểu rõ cảnh giới gọi là thức. Còn như tên ý thức nghĩa có 
khác. Như vậy nghĩa của tâm cũng có khác. 

Lại có một loại bảo rằng Bạc-già-phạm có nói v.v…, đây là nói 
các sư khác đối với Ái A-lại-da v.v… khởi chấp nghĩa khác. Nói 5 
thủ uẩn là A-lại-da, nghĩa là vì các chúng sinh tiếp nhận nó làm ngã. 
Nói tham cùng lạc thụ gọi là A-lại-da, nghĩa là tham thụ đồng hành 
gọi chung là A-lại-da. Thụ này tham tùy tăng miên, hoặc riêng biệt 
gọi là A-lại-da vì khác chỗ chấp trước. Nói Tát-ca-da kiến là A-lại-
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da, nghĩa là do cái tính đây lấy kia làm ngã. Các sư này do giáo và 
chứng không biết thức A-lại-da nên có chấp như vậy. Nghĩa là các sư 
kia có ác giáo có ác chứng nên không biết thức A-lại-da. Hoặc các 
sư kia do không có thầy đích thân dạy dỗ, hoặc không tự liễu giải 
nên không biết thức A-lại-da. Tùy theo Thanh Văn thừa an lập đạo 
lý cũng không phù hợp, nghĩa là tùy theo tông phái của mình cũng 
không hợp lý. Như Thắng luận v.v… lập thật v.v…, họ chẳng có 
thắng gì cả vì có lỗi. Như vậy an lập là tối thắng vì không có lỗi và 
có thắng đức. Để làm rõ sự kế chấp kia là lỗi nên lại hỏi: Hơn cả là 
thế nào? Nếu lập 5 thủ uẩn là A-lại-da, sinh vào đường ác, nơi hoàn 
toàn chịu khổ, là sinh Nại-lạc-ca, bàng sinh, ngạ quỷ gọi là sinh vào 
đường ác chỉ có chịu khổ. Tương tự khổ hiện nên gọi là nơi hoàn toàn 
chịu khổ, do kia chưa từng có chút vui. Rất đáng chán nghịch, trong 
tất cả mọi lúc có nhiều khổ nên chúng sinh hoàn toàn không khởi 
yêu thích, không phải có nghĩa không yêu mà có chấp tàng vì không 
phù hợp với nghĩa chấp tàng. Trong đó chấp tàng là không đúng lý 
vì chúng thường cầu mau xả bỏ. Đó là nghĩa thường than vãn đối 
với khổ uẩn. Vì sao phải khiến ngã không khổ uẩn chẳng cầu mau 
lìa mà lại chấp tàng mới đúng đạo lý? Vì mâu thuẫn. Đệ tứ tĩnh lự và 
cõi Vô sắc ở trên hằng không có tham cùng lạc thụ, thường có chán 
nghịch, là nhân của chán nên có thể nghịch lại cái ác. Nói đầy đủ kia, 
nghĩa là Đệ tứ tĩnh lự trở lên hữu tình có đủ các chủng loại kia cho 
nên nơi kia chấp tàng cũng không đúng lý, vì không có. Ở đây tin 
hiểu vô ngã trong chính pháp thường rất chán nghịch Tát-ca-da kiến 
là vì phải đoạn trừ. Thấy vô ngã, là vì nó không có, chỉ lấy sự tin hiểu 
hằng cầu mong đoạn trừ. Trong đó chấp tàng cũng không đúng lý. 
Như vậy là đã làm rõ cái chấp kia là lỗi. Lại phải hiển thị cái thắng 
đức của tông mình. Thức A-lại-da thâu nhiếp tính nội ngã, nghĩa là 
chúng sinh vọng chấp cái thể của nội ngã. Tuy nhiên 2 tiếng là lặp 
lại sự ngăn chận kia nói vọng kế. Nại-lạc-ca v.v… gọi là sinh ác thú, 
hoàn toàn ở nơi khổ xứ mặc dầu đối với khổ uẩn thường cầu xa lìa. 
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Nhưng nó hằng ở trong thức A-lại-da bị ngã ái trói buộc không rời, 
không bao giờ ở trong đó không khởi ái. Do xả thụ tương ưng nên 
không chán nghịch. Sở dĩ vì sao? Nó tuy mong muốn làm sao phải 
khiến ngã các khổ uẩn đều không có. Nhưng với tự ngã chưa bao giờ 
muốn lìa bỏ ngã kiến. Đối trị chưa có nên nẻo thú khác lại không, cho 
nên đối với các uẩn có ưa thích. Đây tức là sức của A-lại-da, chẳng 
phải nơi ý thức có ngã ái này. Đó là đúng đạo lý. Bởi trong các nẻo 
ác hằng cùng tương ưng với khổ thụ, do đạo lý này trong các nẻo thú 
khác cũng không tương ưng với mong muốn của nó. Tuy sinh Đệ tứ 
tĩnh lự trở lên đối với tham và lạc thụ hằng có chán nghịch nhưng 
cái ngã ái bên trong trói buộc không rời. Như vậy ngã ái là y tha mà 
chuyển y A-lại-da chẳng phải nơi ý thức. Bởi A-lại-da cho đến đối trị 
đạo chưa sinh không chuyển biến đổi. Ý thức thì không như vậy, vì 
trong Vô tưởng định, Vô tưởng Diệt định có gián đoạn. Chẳng phải 
có ý thức mà không có thụ cùng thành hữu, cho nên trong chính pháp 
tuy tin hiểu vô ngã, tuy hằng chán nghịch phân biệt ngã kiến nhưng 
có ngã kiến câu sinh trói buộc. Đây là ở đâu? Nghĩa là kia chỉ ở nơi 
thức A-lại-da mà Thanh văn liền chấp nội ngã sợ sinh cho nên duyên 
gì không chấp nhận thì liền nơi các uẩn có ngã ái. Bởi nếu nơi đó 
có ngã ái tức đó là thức A-lại-da, do có thể phân biết hành tướng sở 
duyên. Bốn vô sắc uẩn ở trời Vô tưởng, 2 Vô tâm định không liên tục 
nên nếu vậy A-la-hán tuy chán nghịch thân kiến cũng phải có. Như 
vậy ngã ái đoạn nên không có. Vì

A-la-hán tất cả ngã kiến đều đã vĩnh đoạn nên không có lỗi này. 
Cho nên nói A-la-hán đã chuyển ở nơi thức A-lại-da không có ngã 
ái này nữa. Cho nên an lập thức A-lại-da gọi là thức A-lại-da quyết 
định thành tựu, không có các lỗi, có các thắng đức, nên nói là thành 
tựu tối thắng.

Luận nói: Như vậy là đã nói về sự thành lập thức A-lại-da. Vậy 
an lập tướng này như thế nào?
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An lập tướng này, sơ lược có 3 thứ: một là an lập tự tướng, hai 
là an lập nhân tướng, ba là an lập quả tướng.

An lập tự tướng của thức A-lại-da nghĩa là căn cứ tất cả các 
pháp tạp nhiễm được huân tập làm nhân sinh ra các pháp, do khả 
năng thâu giữ chủng tử tương ưng. 

An lập nhân tướng của thức A-lại-da nghĩa là tất cả chủng tử 
của thức A-lại-da lúc nào cũng cùng các phẩm loại tạp nhiễm hiện 
tiền kia làm nhân.

An lập quả tướng của thức A-lại-da nghĩa là căn cứ các pháp 
tạp nhiễm đã huân tập từ vô thủy đến nay mà thức A-lại-da liên tục 
sinh khởi.

Giải thích: Như vậy là đã an lập dị môn. Tiếp đến là an lập 
tướng. Vì chỉ do cái tên, chưa rõ tự tướng của thức này cho nên phải 
nói tự tương ưng. Tướng sơ lược có 3, là phân tích tướng tự tương 
ưng của thức này, bởi 2 thứ nhân quả khác nhau. Dựa vào tự tướng 
của thức nói như vậy. Nghĩa là dựa vào tất cả pháp tạp nhiễm phẩm 
được huân tập. Tức là tham sân v.v… gọi là tất cả pháp tạp nhiễm 
phẩm cùng với nó có khả năng huân tập cùng sinh diệt nên thành 
chủng tử. Tức công năng này mong nó sẽ làm sinh nhân. Do có thể 
gìn giữ chủng tử tương ưng, nghĩa là ở nơi xứ thứ năm nói đệ tam 
chuyển, là nghĩa có thể gìn giữ chủng tử tương ưng. Trong đây gìn 
giữ chủng tử tương ưng, nghĩa là pháp có sinh thì cùng sinh cùng diệt 
nên thành huân tập. Như vậy huân tập gìn giữ chủng tử là đúng đạo 
lý. Cái đây tương ưng nên có thể sinh nơi kia. Chẳng phải tối thắng 
v.v… như đã nói gìn giữ chủng tử tương ưng, cũng chẳng phải đẳng 
vô gián duyên v.v… Kia tuy có thể tiếp nhận mà không phải nhân 
tối thắng, vì gìn giữ chủng tử không tương ưng. Nhân tối thắng là 
chủng tử thức A-lại-da có thể gìn giữ đây cho nên có thể cùng kia làm 
sinh nhân chứ chẳng phải chỉ tiếp nhận. Phải do gìn giữ công năng 
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huân tập mới là nhân. Cho nên nhân tướng tức là tác dụng tăng thịnh. 
Công năng huân tập có thể làm nhân tính. Hiện tiền có thể sinh pháp 
tạp nhiễm nên quả tướng tức là gồm trong chuyển thức. Tham v.v… 
các pháp tạp nhiễm hiện hành huân tập giữ lại gọi là quả tướng. Thức 
A-lại-da nhân quả bất định cho nên phải nói: 

Nói huân tập sinh ra,
Các pháp đây theo kia,
Dị thục cùng chuyển thức,
Lại làm duyên cho nhau.

Luận nói: Lại nữa những gì là huân tập? Huân tập là năng 
thuyên, vậy sở thuyên là gì?

Nghĩa là dựa vào pháp kia mà cùng sinh cùng diệt. Trong đó có 
tính năng sinh làm nhân cho cái khác, gọi là sở thuyên. Như trong 
mè có ướp hoa Mè và hoa cùng sinh cùng diệt. Tức là mè có mùi 
hoa. Lại như nói người tu hành tham lam, đó là cái tham huân tập, 
dựa vào cái tham cùng sinh cùng diệt, cái tâm này mang cái nhân 
sinh mà sinh. Hoặc người đa văn thì đa văn huân tập, dựa vào cái 
nghe tác ý rồi cùng sinh cùng diệt, cái tâm này mang cái nhân kia 
mà sinh. Do đó tính chất huân tập có công năng gìn giữ, nên gọi là 
người giữ gìn chính pháp. Nên biết ý nghĩa huân tập của thức A-lại-
da cũng như vậy.

Giải thích: Lại nữa những gì là huân tập v.v…, là vì muốn hiểu 
rõ một cách chắc chắn tự tướng của huân tập, ân cần đòi hỏi khó hiểu 
biết được. Nghĩa là y vào pháp kia cùng sinh cùng diệt. Trong đây 
có năng sinh tính nhân kia, nghĩa là sở huân này cùng năng huân kia 
đồng thời sinh diệt. Nhân kia đây có tùy thuận năng sinh năng huân 
chủng loại tập khí của quả pháp đều nói là giản, khác thời sinh diệt 
là biệt thường trú. Đây là hiển thị các kế chấp khác nhau của huân 
tập. Nói y tức là nhân. Nơi nhân lập chữ duyên. Như nói y vào mây 
mà có mưa v.v… Nêu lên nhân tính đó là hiển thị trong đây có nhân 
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thể có khả năng tùy thuận sinh quả. Như trong mè có ướp hoa v.v… 
nghĩa là nêu lên cái khác cộng thành, dụ cho nghĩa của tông mình. 
Do sở kiến của mình, mè và hoa đều do tâm biến, nên giống như mè 
cùng hoa thơm cùng sinh cùng diệt, bởi đó là nhân tùy thuận năng 
sinh. Sau liên tục từng sát-na mè mang hương thơm của hoa. Đây 
cũng như vậy. Lại như lập ra người tu hành tham v.v…, tham v.v…
huân tập v.v…đây là nêu lên các bộ cọng thành huân tập dụ cho tông 
nghĩa của mình.

Luận nói: Lại nữa, chủng tử các pháp tạp nhiễm trong A-lại-da 
là khác và biệt lập hay không khác biệt?

Các chủng tử kia không phải thật vật và biệt lập, nhưng ở trong 
A-lại da cũng không phải không khác biệt. Nhưng thức A-lại-da có 
thể sinh các công năng sai biệt kia, nên có tên là Nhất thiết chủng 
tử thức.

Giải thích: Chủng tử tất cả pháp là công năng sai biệt của thức 
A-lại-da. Như tác dụng của pháp với thể của các pháp chẳng phải 
một chẳng phải khác. Đây cũng như vậy.

Luận nói: Lại nữa làm sao biết được thức A-lại-da với các pháp 
tạp nhiễm kia đồng thời làm nhân cho nhau?

Ví như đèn sáng do ngọn lửa đèn đốt cháy tim đèn, đó là đồng 
thời. Cũng như bó cây lau đồng thời dựa vào nhau mà đứng. Hãy 
quán sát đạo lý làm nhân cho nhau ở đây cũng vậy. Như thức A-lại-
da là nhân của các pháp tạp nhiễm, các pháp tạp nhiễm cũng là nhân 
của thức A-lại-da. Chỉ như vậy mới thành lập nghĩa nhân duyên, 
ngoài ra không có nghĩa nhân duyên nào khác.

Giải thích: Ví như lúc đèn sáng, tim đèn và ngọn lửa đèn sinh ra 
hiện tượng đốt cháy tim đèn làm nhân quả cho nhau. Thức A-lại-da 
cùng các chuyển thức trong một thời gian làm nhân quả cho nhau, 
tính chất của chúng cũng như vậy. Cũng như vậy bó cây lau dựa vào 
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nhau mà đứng không ngã. Nếu lúc bấy giờ cái này có thể gìn giữ 
cho cái kia khiến đứng được không ngã thì lúc ấy cái kia có thể giữ 
cho cái này khiến đứng được không ngã. Chỉ an lập nhân duyên như 
vậy, nghĩa là như trước nói tiếp nhận gìn giữ chủng tử tương ưng chứ 
chẳng phải gì khác. Vì những gì khác không làm nhân duyên được, 
nghĩa là những pháp khác tiếp nhận gìn giữ chủng tử không tương 
ưng. Nếu nói 5 nhân là nhân duyên, đó là thuyết của các môn phái 
khác. Ba nhân của thức A-lại-da là đồng loại, biến hành, dị thục nếu 
lìa cái nhân tính tự nhiên huân tập thì không tương ưng. Cho nên 
huân tập nếu lìa thức A-lại-da thì không thể có được. Tương ưng 
nhân là tâm và tâm pháp đối đãi nhau. Cảnh giới thụ dụng có tự công 
năng, như người khách buôn không lìa công năng. Thức A-lại-da có 
khả năng y vào chủng tử khởi câu hữu nhân, tức A-lại-da cùng với 
các chuyển thức nếu lìa nhân câu hữu như vậy, thì nội ngoại chủng tử 
của thức A-lại-da chắc chắn không có nhân duyên nào khác.

Luận nói: Vì sao huân tập thì không khác không xen tạp, mà có 
thể làm nhân cho các pháp có khác biệt có xen tạp?

Như tấm vải áo được nhuộm. Lúc mới nhuộm tuy chưa có gì 
khác biệt đa dạng, nhưng khi nhuộm xong thì màu sắc, đường nét, 
hoa văn hiển hiện. Thức A-lại-da cũng vậy. Các pháp được huân tập 
là đa dạng, trong khi huân tập tuy chưa thấy được các dạng tướng, 
nhưng khi sinh quả thì hiện thành vô số phẩm loại dị tạp. 

Giải thích: Thế nào là huân tập không khác v.v…, là câu hỏi về 
lý, y vào lý mà nói theo cách thông thường là như loại hàng dệt có 
nhuộm hoa văn. Các loại hàng có hoa văn là hàng có đường nét trang 
trí và màu sắc khác nhau. Hàng này khi dệt không thấy có đường nét 
màu sắc gì khác. Nguyên Hán văn dùng chữ quả sinh, tức là khí cụ 
dùng để nhuộm. Do tiếp nhận nên gọi là nhập vào thức A-lại-da thì 
hiện tượng các pháp hiện ra như nhuộm cái áo, nhuộm rồi mới thấy 
đường nét màu sắc hiển hiện.
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Luận nói: Các pháp duyên khởi hiển hiện như thế trong Đại 
thừa lả rất sâu xa vi tế. Nếu nói sơ lược có 2 thứ duyên khởi: một là 
phân biệt tự tính duyên khởi, hai là phân biệt ái phi ái duyên khởi.

Trong đây các pháp y chỉ thức A-lại-da mà sinh khởi là phân 
biệt tự tính duyên khởi, vì có thể phân biệt các tự tính làm tính của 
của duyên. 

Duyên khởi lại được phân tích làm 12 chi, gọi là phân biệt ái 
phi ái duyên khởi, vì đối với nẻo thiện nẻo ác có thể phân biệt các tự 
thể là ái hay phi ái làm tính của duyên. 

Giải thích: Như vậy pháp duyên khởi trong Đai thừa rất vi tế, 
nghĩa là thế gian khó hiểu biết được. Rất sâu, nghĩa là Thanh Văn khó 
có thể thấu triệt được. Duyên khởi, nghĩa là do có nhân làm khởi lên, 
sau khi có nhân rồi đến có duyên. Phân biệt tự tính, nghĩa là trong 
phân biệt có thế lực, hoặc trong phân biệt có nhu cầu nên nói là phân 
biệt. Tức thức A-lại-da có thể phân biệt tự tính, vì có thể phân tích tất 
cả các pháp có sinh tính tạp nhiễm thành ra khác nhau. Phân biệt ái 
phi ái, nghĩa là vô minh v.v… 12 chi phần trong khả năng phân tích 
nẻo thiện nẻo ác có thể ưa thích hay không thể ưa thích, nó là duyên 
vượt trội trong việc sinh khởi các tự thể sai biệt. từ thức A-lại-da khi 
sinh các hành v.v…do thế lực của vô minh v.v… làm cho có sai biệt 
như phúc, chẳng phải phúc, bất động v.v…

Luận nói: Trong thức A-lại-da, nếu ngu mê duyên khởi thứ nhất, 
thì hoặc phân biệt tự tính cho là nhân, hoặc chấp túc tác là nhân, hoặc 
chấp tự tại biến hóa là nhân, hoặc chấp thật ngã là nhân, hoặc chấp 
cho là không có nhân không có duyên. Nếu ngu mê duyên khởi thứ 
hai, thì chấp cái ngã là kẻ tạo tác, cái ngã là kẻ nhận chịu. Ví như có 
nhiều người mù bẩm sinh chưa từng thấy con voi. Có người đem voi 
đến nói cho chúng biết. Những người mù kia người sờ được cái vòi, 
người sờ được ngà, người sờ tai, người sờ chân, người sờ đuôi, người 
sờ lưng. Có người hỏi con voi hình dáng như thế nào, người thì đáp 
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con voi như cái chuôi cày, người nói như cái chày, , người nói như 
cái rổ, người nói như cái cối, người nói như cây chổi, người nói như 
đá núi. Nếu không hiểu rõ hai duyên khởi này thì cũng như người mù 
vô minh vậy. Hoặc chấp tự tính là nhân, hoặc chấp thật ngã là nhân, 
hoặc chấp không nhân không duyên, hoặc chấp cái ngã là kẻ tạo tác, 
cái ngã là kẻ lãnh chịu. Nhân tính và quả tính của tự tính thức A-lại-
da như tự tính con voi mà những người mù không biết.

Giải thích: Do không rõ nghĩa của 2 thứ duyên khởi, ví như 
người mù bẩm sinh. Hoặc có chấp tác nghiệp đời trước làm nhân, tổn 
giảm quả sĩ dụng nên thành tà chấp.

Luận nói: Nếu nói sơ lược thì thức A-lại-da là thức dị thục. Tất 
cả chủng tử là tự tính của nó và có thể bao gồm tất cả tự thể, tất cả 
các nẻo trong 3 cõi. 

Giải thích: Để hiển thị tự tính liễu biệt của bản sinh nên lại 
nói nếu sơ lược v.v…, nghĩa là trong nhiều đời do huân tập nghiệp 
thiện bất thiện, phân biệt chấp trước năng thủ sở thủ. Chủng tử sinh 
dị thục bản sự của hữu tình là tính. Thức A-lại-da cùng với chủng tử 
các pháp tạp nhiễm là tự tướng. Nói có thể thâu nhiếp 3 cõi, nghĩa là 
có thể thâu giữ ràng buộc trong cõi Dục, Sắc và Vô sắc. Bởi vì sao? 
Như sắc với chuyển thức có nơi có lúc có liên tục gián đoạn. Thức 
A-lại-da thì không như vậy. Cho đến trị sinh, nó hằng duy trì biến 
khắp các địa vị.

Luận nói: Ở đây có 5 bài tụng như sau:

Trong ngoài không hiểu rõ,
Thế tục và thắng nghĩa.
Chủng tử có 6 thứ,
Sát-na diệt, câu hữu,
Hằng tùy chuyển nên biết.
Quyết định, đợi các duyên,
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Chỉ năng dẫn tự quả.
Kiên, vô ký, khả huân,
Tương ưng với năng huân.
Sở huân chẳng phải khác,
Đó là tướng huân tập.
Sáu thức không tương ưng,
Ba sai biệt khác nhau.
Trước sau không câu hữu,
Đồng loại thành sai lầm.
Các chủng tử ngoài trong,
Có năng sinh , năng dẫn.
Như cây khô, người chết,
Thời gian sau mới dứt.

Giải thích: Trước đã nói chung tất cả chủng tử là để hiển thị 
chủng tử sai biệt như vậy. Tiếp lại nói 5 bài tụng. Nói trong, ngoài 
v.v…, lúa thóc v.v… là chủng tử ngoài, thức A-lại-da là chủng tử 
trong. Nói không rõ ràng là vì vô ký. Nói 2 thứ là ngoài và trong, 
hoặc quả và nhân. Đây đều duy thức do tính gìn giữ nhân. Tạp 
nhiễm, thanh tịnh 2 pháp chuyển cho nên có bài tụng này. Nói 2 
tức là chấp nơi nhân nơi quả. Lúa thóc v.v… chủng tử ngoài gọi là 
thế tục, vì thức A-lại-da biến hiện. Nói thắng nghĩa, tức A-lại-da là 
chủng tử thật. vì nó là tính nhân duyên thật của tất cả chủng tử và 
là thể của nó. Hai loại chủng tử này có 6 thứ sai biệt. Sát-na diệt, là 
sinh ra rồi hoại diệt ngay không gián đoạn, không có trụ mãi làm 
chủng tử. Trong mọi thời không sai biệt nên tuy sát-na diệt nhưng 
chẳng phải đã diệt. Cái gì câu hữu đã diệt sinh quả? Không đúng, 
như con gà đã chết mà cất tiếng gáy. Cho nên phải chấp nhận rằng 
chủng tử và quả đồng thời trụ. Vì đây và qủa không mâu thuẫn nhau 
như rễ của hoa sen. Tuy là câu hữu nhưng chẳng phải trụ trong một 
hai ba sát-na, như ánh sáng điện. Nên biết như thế nào? Đây hằng 
tùy chuyển, chuyển chuyển từng sát-na, trải qua nhiều thời gian 
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hằng tùy chuyển. Sở dĩ vì sao? Vì căn kia tổn ích đồng với các chi 
v.v…Nếu hằng tùy chuyển thì phi chấp nhận thiểu phần lạc làm 
chủng tử, do nhân duyên gì không từ tất cả tất cả câu sinh? Để tránh 
câu hỏi này nên nói chắc chắn tuy hằng tùy chuyển bởi công năng 
các chủng tử cố định nên không theo tất cả tất cả câu sinh. Vậy vì 
sao không ở tất cả mọi thời thường hay sinh quả? Để tránh lỗi này 
nên nói chờ đợi các duyên. Không phải tất cả mọi thời đều gặp gỡ 
các duyên nên không có lỗi. Nay chủng tử này là chủng tử của ai? 
Đáp câu hỏi này là chỉ có thể dẫn tự quả. Có chỗ nói duy, nghĩa là 
nếu lúc bấy giờ có thể sinh tự quả, tức lúc bấy giờ gọi là chủng tử. 
Chủng và hữu chủng đều là vô thủy, cho nên nói duy này ngăn chận 
cái tương tục v.v… là thể của chủng tử. Như có chỗ nói vì chủng 
tử pháp không tương ưng nên phải đợi tương ưng với sở huân năng 
huân. Tính của chủng và hữu chủng mới lập, để làm sở huân nên nói 
là kiên v.v…Nếu pháp liên tục tùy chuyển trụ vững như mè v.v…
mới là sở huân. Chẳng phải không kiên trụ, như âm thanh v.v…
chẳng phải chỉ kiên trụ. Lại nữa có tính vô ký mới là sở huân. Như 
bình đẳng với tất cả mùi hương mới tiếp nhận sự huân tập. Chẳng 
phải quá thơm như trầm hương xạ hương v.v…không phải quá hôi 
như tỏi v.v…Nói có thể huân, là nếu vật có thể xông ướp hoặc có 
thể chịu sự xông ướp, từng phần từng phần lần lượt hòa vào nhau 
mới gọi là có thể xông ướp. Không phải như vàng đá v.v…có thể 
nhận sự huân tập, vì không thể từng phần từng phần hòa nhập vào 
nhau. Chẳng phải chỉ có thể huân mà còn phải cùng với năng huân 
kia tương ưng mới gọi là sở huân. Không phải tồn tại khác biệt mà 
đồng thời đồng xứ không tức không ly gọi là tương ưng. Đầy đủ các 
đức tính này có thể gọi là sở huân. Chẳng khác đây, chẳng phải âm 
thanh là ngăn chận tính sở huân của tất cả chuyển thức, như trên 
nói là vì nghĩa mâu thuẫn nhau. Thể của thức A-lại-da là kiên trụ, 
cho đến trị sinh liên tục tùy chuyển, không hề gián đoạn, tính chỉ 
vô ký không thiện không ác, tính có thể huân hoặc có thể thụ huân. 
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Vì không thường trụ nên năng huân tương ưng câu sinh diệt. Đó là 
tướng của huân tập. Là pháp kia nên sở huân là năng tướng, huân 
tập là sở tướng. Lại các chuyển thức quyết chắc không phải sở huân 
bởi 6 thức không có tương ưng nhất định. Bởi vì sao? Vì 3 sai biệt 
mâu thuẫn nhau. Nếu 6 chuyển thức nhất định câu hữu thì không 
nên có sở y, sở duyên, tác ý 3 thứ riêng biệt. Vì có riêng biệt nên 6 
chuyển thức không nhất định câu sinh. Không câu sinh nên không 
nhất định tương ưng, không tương ưng cho nên làm gì có tính sở 
huân năng huân? Nếu nói niệm trước huân vào niệm sau mà thành 
huân tập thì nghĩa này không phải vậy vì 2 niệm đó không câu hữu. 
Đây cũng hiển thị do 2 sát-na không câu hữu nên không nhất định 
tương ưng. Vì không tương ưng nên không có tính sở huân năng 
huân. Nếu nói dựa vào cú nghĩa của chủng loại, 6 thứ chuyển thức 
hoặc hai sát-na đồng một loại thức, hoặc loại sát-na không có sai 
biệt do khác phẩm, hoặc tức thức kia hoặc sát-na kia có huân tập 
nhau chẳng phải tất cả. Đây là không đúng lý, vì thí dụ chủng loại 
ngoài ra đều thành lỗi. Tâm của A-la-hán cũng không ra ngoài thức 
loại. Kia cũng phải là bất thiện sở huân vì là một loại pháp. Hoặc 
loại ví dụ ngoài ra đều thành lỗi, là nghĩa lỗi của các loại khác ngoài 
ví dụ. Nghĩa này là thế nào? Nghĩa là nhãn v.v…các căn là tính 
thanh tịnh sắc, đều thuộc loại căn. Ý căn cũng thành tính tạo sắc vì 
cùng nghĩa căn. Chỉ có sở huân tập là có chấp khác. Hoặc nói 6 thức 
lần lượt huân lẫn nhau, hoặc nói niệm trước huân niệm sau, hoặc 
nói huân thức sát-na chủng loại tất cả đều không đúng lý. Cho nên 
chỉ nói thức A-lại-da là sở huân tập chứ không phải các thức khác, 
đó là nói đúng. Như vậy ngoại nội 2 thứ chủng tử đều là sinh nhân 
và là dẫn nhân. Nếu ngoại chủng tử chờ đợi nảy mầm là năng sinh 
nhân, chuyển đến đâm chồi là năng dẫn nhân. Thức A-lại-da là nội 
chủng tử chờ đợi danh sắc là năng sinh nhân, chuyển đến 6 xứ , cho 
đến lão, tử là năng dẫn nhân. Sinh nhân là như vậy, còn dẫn nhân thì 
thế nào. Để đáp câu hỏi này cho nên nói khô chết. Do năng dẫn mà 
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nói. Nếu 2 chủng tử chỉ làm sinh nhân mà không dẫn nhân, nghĩa 
là các hạt giống lúa thóc thâu cất vào kho lẫm không phải liên tục 
tương tự thời gian lâu, như thây chết sau khi chôn xanh bầm v.v… 
Phần vị tùy chuyển cũng không phải có cái gì vừa mới chết liền hoại 
diệt. Vì sao ví như sau tự nhiên diệt? Ví như bắn mũi tên, sức buông 
dây cung là năng dẫn nhân khiến mũi tên lìa dây cung mà không rơi 
ngay xuống đất. Sức của cây cung là dẫn nhân của mũi tên khiến 
mũi tên bay xa phía trước tới chỗ đến. Không phải chỉ sức buông 
dây cung là năng sinh, nếu vậy sẽ rơi ngay. Cũng không phải động 
lực lần lượt đẩy nhau nên không rơi. Đã lìa cây cung bay đi xa tới 
chỗ đến nên biết trong đây có 2 sức làm cho mũi tên bay đi. Đó là 
năng sinh và năng dẫn. Có câu tụng nói tự nhiên rồi sau diệt, nghĩa 
là câu ấy chỉ thẳng vào lý tăng ích dẫn nhân, không phải nói thí dụ. 
Sở dĩ vì sao? Vì dầu thắp đèn cạn hết thì không phải đợi một duyên 
gì bên ngoài nữa, lửa đèn tự nhiên dần dần mới tắt, không phải tắt 
ngay lúc mới đầu. Do đạo lý này quyết chắc phải có công sức năng 
dẫn. Nay các hành của nội pháp chưa hết cũng phải có thứ thế lực 
như vậy lần lượt năng dẫn khiến không đoạn tuyệt.

Luận nói: Để làm rõ chủng tử trong, chẳng phải như chủng tử 
ngoài, ở đây có 2 bài tụng như sau:

Ngoài, hoặc không huân tập,
Chẳng phải như ở trong.
Đa văn huân tập không,
Sinh quả, là phi lý.
Làm: mất, không làm: được,
Mâu thuẫn nên thành lỗi.
Chủng tử ngoài, duyên trong,
Là do kia huân tập.

Giải thích: Như vậy là đã luận về chủng tử ngoài trong, tính 
của chúng đều thô nhưng không đồng loại. Lại nói “Ngoài hoặc 
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không huân tập” v.v…, chữ “hoặc” là nghĩa phân biệt không quyết 
định. Nghĩa là ngoại chủng tử hoặc có huân tập, hoặc không huân 
tập. Như than, phân bò, lông tóc tùy thứ tự sinh. Mè, rễ hoa sen 
xanh và cây xương bồ v.v… không phải mè v.v… cùng với than 
kia cùng sinh cùng diệt mà huân tập lẫn nhau rồi từ nó sinh ra. 
Như vậy là ngoại chủng hoặc không huân tập. Như mè v.v… cùng 
tràng hoa v.v…cùng sinh cùng diệt, do huân tập nên sinh mùi thơm 
v.v…Như vậy là ngoại chủng hoặc có huân tập. Như vậy sự phân 
biệt ngoại chủng là không nhất định. Cho nên nói hoặc nội chủng 
tử, tức là tất cả pháp huân tập trong thức A-lại-da. Như vậy nên 
biết rằng chủng tử nhất định do huân tập mà có. Bởi vì sao? Nếu 
không có chỗ giữ gìn duy trì thì cí nghe huân tập v.v…, đa văn 
v.v…sẽ không thấy có quả. Lại nữa ngoại chủng tử như lúa thóc 
v.v…hoặc tuy có gieo trồng nhưng hư mất, như cỏ lúa v.v…có 
thứ không gieo trồng mà mọc. Vì sao nội chủng không như ngoại 
chủng? Có lỗi là có làm mà không được hoặc không làm mà được? 
Cho nên tiếp đáp rằng vì vậy thành mâu thuẫn. Bởi nội chủng tử 
với ngoại chủng tử không đồng pháp nên gọi là mâu thuẫn. Nếu 
ngoại chủng tử với nội chủng tử có sai biệt thì tại sao không mâu 
thuẫn với văn trước đã nói thức A-lại-da là chủng tử chân thật của 
tất cả pháp? Để tránh câu hỏi này nên nói là ngoại chủng. Nội là 
duyên v.v…bởi lúa thóc v.v…chủng tử ngoại pháp đều là chủng tử 
chúng sinh cảm thụ dụng nghiệp huân tập dựa vào sức của A-lại-
da biến hiện. Cho nên ngoại chủng lìa nội không có chủng tử nào 
khác. Như có tụng nói:

Trời, đất, gió, hư không,
Ao hồ cùng biển lớn,
Đều chính trong làm ra,
Phân biệt không có ngoài.

Có vô số tụng như vậy.
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Luận nói: Lại nữa những chuyển thức khác, phổ biến khắp tất 
cả tự thể trong các nẻo gọi là thức thụ dụng. Như trong Luận Trung 
Biên Phân Biệt, có bài tụng nói như sau:

Một là nhân duyên thức,
Hai là thụ dụng thức.
Trong đây năng thụ dụng,
Phân biệt suy tâm pháp.

Giải thích: Các nẻo là trời v.v… Năng thụ dụng là 6 chuyển 
thức. Vì thụ dụng nên theo duyên mà sinh. Cảnh giới sở duyên có thể 
phân biệt nên để hiển thị nghĩa này dẫn bài tụng trong Luận Trung 
Biên Phân Biệt là chí giáo lượng. Nói trong đây, tức trong các thức 
này. Năng thụ dụng là thụ uẩn. Năng phân biệt là tưởng uẩn. Năng 
suy là hành uẩn. Tư năng suy tâm, nơi chúng chuyển thành tối thắng. 
Cho nên nói như vậy 3 uẩn đều có thể trợ giúp tâm thụ dụng cảnh 
giới nên gọi là tâm pháp.

Luận nói: Như vậy hai thức lại làm duyên cho nhau, như trong 
Kinh Đại Thừa A-tì-đạt-ma, có bài tụng như sau:

Các pháp với tàng thức,
Như tàng thức với pháp.
Thường làm quả cho nhau,
Cũng làm nhân cho nhau.

Giải thích: Trong đây là làm rõ thức A-lại-da với các chuyển 
thức làm duyên cho nhau. Dẫn A-cấp-ma cho vững thêm. Nói các 
pháp tàng chứa trong thức v.v…như Luận Du-già Sư Địa có nói trong 
Nhiếp quyết trạch phần. Thức A-lại-da cùng các chuyển thức làm 2 
duyên. Một là chủng tử của chúng. Hai là sở y của chúng. Là chủng 
tử nghĩa là có thiện bất thiện vô ký khi chuyển thức chuyển tất cả đều 
dùng thức A-lại-da làm chủng tử. Là sở y nghĩa là do thức A-lại-da 
chấp thụ sắc căn, 5 thứ thức thân dựa vào đó mà chuyển chẳng phải 
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không chấp thụ. Lại nữa do có thức A-lại-da cho nên có được Mạt-
na. Do Mạt-na này làm y chỉ nên ý thức được chuyển. Ví như y chỉ 
vào nhãn v.v… 5 căn. Năm thức thân chuyển không phải không có 5 
căn. Ý thức cũng vậy chẳng phải không có ý căn. Lại nữa các chuyển 
thức cùng thức A-lại-da làm 2 duyên. Một là ở trong hiện pháp có 
khả năng nuôi lớn chủng tử kia. Hai là trong pháp sau này làm cho 
nó được sinh vì nó thâu giữ làm phát triển chủng tử kia. Trong hiện 
pháp nuôi lớn chủng tử kia, nghĩa là như y chỉ thức A-lại-da thiện 
bất thiện vô ký khi chuyển thức chuyển, như vậy như vậy ở một y 
chỉ đồng sinh đồng diệt huân tập thức A-lại-da. Do nhân duyên này 
về sau chuyển thức cái tính thiện bất thiện vô ký chuyển càng tăng 
trưởng, càng mạnh mẽ, chuyển càng sáng tỏ, ở trong pháp về sau làm 
cho chúng được sinh. Thâu giữ làm phát triên chủng tử kia, nghĩa là 
nó huân tập chủng loại có thể dẫn nhiếp thức A-lại-da dị thục vô ký 
về sau. Như vậy là chủng tử kia là sở y của nó nên nuôi lớn chủng 
tử, thâu giữ làm phát triển chủng tử. Cho nên phải biết thiết lập thức 
A-lại-da cùng các chuyển thức có tính làm duyên cho nhau. 

Luận nói: Nếu trong duyên khởi thứ nhất, 2 thức làm nhân 
duyên cho nhau, thì trong duyên khởi thứ hai, duyên gì là tăng thượng 
duyên? Như vậy thì 6 thức được bao nhiêu duyên sinh ra?

Do tăng thượng duyên, sở duyên duyên và đẳng vô gián duyên. 
Như vậy 3 thứ duyên khởi là cùng sinh tử, ái phi ái thú và năng thụ 
dụng có đủ cả 4 duyên.

Giải thích: Nếu trong duyên khởi thứ nhất, nghĩa là trong duyên 
khởi phân biệt tự tính. Như vậy 2 thức làm nhân duyên cho nhau, tức 
là như đã nói trước. Trong duyên khởi thứ hai, nghĩa là trong duyên 
khởi phân biệt ái phi ái. Là duyên tăng thượng, là vì tối thắng nên do 
sức vô minh v.v… tăng thượng cho nên khiến hành v.v…cảm quả dị 
thục trong các nẻo thiện ác. Như vậy 6 thức 3 duyên sinh, là trong 
đây nhãn thức, nhãn là tăng thượng duyên, sắc là sở duyên duyên, vô 
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gián diệt thức là đẳng vô gián duyên. Như nói nhãn thức từ 3 duyên 
sinh, như vậy nhĩ v.v… mỗi mỗi chuyển thức đều từ 3 duyên riêng 
biệt sinh, nghĩa của sinh bình đẳng, như tiền nhãn thức phân biệt tự 
tính chỉ nhân duyên sinh, ngoài ra 3 duyên chẳng phải thật có. Như 
vậy 3 thứ duyên khởi gọi là tận cùng sinh tử có đủ 4 duyên, là tùy 
chỗ thích ứng chứ chẳng phải đều có đủ 4. Nên biết rằng chỉ có tâm 
tâm pháp mới có đủ 4.

Luận nói: Như vậy là đã an lập các tướng và tự tướng sai biệt 
của thức A-lại-da. Nhưng làm sao biết là tự tướng sai biệt và tướng 
ấy quyết định chỉ ở thức A-lại-da mà không ở các chuyển thức?

Bởi vì nếu xa lìa cái thức A-lại-da đã được an lập thì tạp nhiễm 
và thanh tịnh không thành. Nghĩa là phiền não tạp nhiễm, nghiệp tạp 
nhiễm, sinh tạp nhiễm không thành thì thế gian thanh tịnh, xuất thế 
gian thanh tịnh cũng không thành.

Giải thích: Đã dẫn tự tha Thánh giáo thành lập thức A-lại-da, 
phải dựa vào chính lý trịnh trọng thành lập. Cho nên lược hỏi lược đáp 
như vậy. Thánh giáo, chính lý đều có công năng riêng, như có tụng nói:

Thánh giáo và chính lý,
Có công năng riêng biệt.
Để phát sinh tín tuệ,
Nên không một không thành.

Bởi nếu lìa thức A-lại-da này muốn lập dị môn và tướng ở nơi 
khác đều không thể có tạp nhiễm thanh tịnh. Cho nên biết quyết định 
có thức A-lại-da. Nói tạp nhiễm, là nghĩa lẫn lộn, ô trọc, bất tịnh. Nói 
thanh tịnh, là nghĩa tươi, tinh khiết, trừ sạch. Tạp nhiễm có 3: một 
là do phiền não tạo ra, hai là do nghiệp tạo ra và ba là do sinh tạo ra. 
Thanh tịnh có 2: một là thế gian thanh tịnh, bởi đạo hữu lậu tạm thời 
tổn phục, hiện phiền não, hai là xuất thế gian thanh tịnh, bởi đạo vô 
lậu rốt ráo đoạn diệt, kia tùy miên. 
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Luận nói: Vì sao phiền não tạp nhiễm không thành?

Vì các phiền não và tùy phiền não do huân tập thành chủng tử, 
nếu nói ở trong 6 thức thân thì không hợp lý. Bởi vì sao? Nếu nói 
nhãn thức với tham v.v…phiền não và các tùy phiền não cùng sinh 
cùng diệt, thì chủng tử là do nhãn thức này và các phiền não tùy 
phiền não kia huân tập chứ không do gì khác. Vậy nếu nhãn thức này 
đã diệt rồi, các thức khác xen vào huân tập, thì chỗ sở y của huân 
tập không thể có được. Như vậy khi các thức khác xen vào thì thức 
trước hiện không có thật thể. Như vậy nói nhãn thức cùng với tham 
v.v… cùng sinh là không hợp lý. Bởi vì nhãn thức kia đã thuộc quá 
khứ, hiện tại không còn thật thể. Như nói cái nghiệp từ quá khứ, hiện 
tại không còn thật thể mà sinh quả dị thục là không hợp lý. Lại nữa 
nói nhãn thức với tham v.v…cùng sinh nên có huân tập cũng không 
đúng. Nhưng sự huân tập này không y nơi tham vì tham dục kia là 
năng y, không kiên trụ, cũng không thể nói trụ ở các thức khác vì các 
thức khác có sở y riêng biệt, và cũng không quyết định cùng sinh 
cùng diệt, cũng không thể trụ nơi tự thể được vì tự thể kia quyết định 
không có cùng sinh cùng diệt. Cho nên nói nhãn thức với tham v.v… 
các phiền não và tùy phiền não có sự huân tập là không hợp lý, mà 
thức này cũng không phải do thức khác huân tập. Nên biết rằng nhãn 
thức như vậy thì các chuyển thức khác cũng vậy.

Giải thích: Vả lại dựa vào chuyển thức trước nói phiền não tạp 
nhiễm không thành. Cho nên nói nếu lập nhãn thức v.v… tức nhãn 
thức này, nghĩa là tham v.v…huân nhãn thức. các thức khác xen vào, 
là nhĩ thức v.v…xen vào huân tập như vậy, và thức sở y đã diệt mất 
rồi cho nên đều không thể được. Nhãn thức cùng với tham v.v…cùng 
sinh, là lúc sau nhãn thức với tham, sân, si xen nhau cùng khởi, do 
không có nhân nên không đúng đạo lý. Bời vì quá khứ kia nhãn thức 
không có tự thể không thể làm nhân. Như từ quá khứ hiện nghiệp vô 
thể sinh quả dị thục là điều không hợp đạo lý. Như các sư Kinh bộ 
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cho rằng quá khứ vô thể, quả dị thục của nó là do hiện huân tập dẫn 
phát ra. Các sư Tì-bà-sa cho rằng quả dị thục sinh từ nghiệp quá khứ. 
Điều này không nên chấp nhận. Sở dĩ vì sao? Vì quá khứ là không, 
do thí dụ nầy các tâm tham v.v… sinh là không đúng đạo lý. Như 
vậy đã nói chỉ chấp nhận tham v.v… câu sinh nhãn thức tham v.v… 
huân tập, các thức khác xen khởi. Về sau nhãn thức tham v.v…câu 
sinh là không đúng lý. Nay sẽ luận trở lại, tức cái tham v.v… này 
câu sinh, nhãn thức có huân tập cũng không thành. Cho nên nói “Lại 
nữa nhãn thức này” v.v… Nói “Nhưng huân tập này không trụ trong 
tham” bởi tham y vào thức, tham hệ thuộc vào thức, thức không y 
vào tham, chẳng phải năng y tham, thụ sở y huân tập. Đúng đạo lý 
đó là năng huân. Vì không kiên trụ, là chính ngăn chận tham dục là 
tính sở huân, cũng không thể trụ trong các thức khác. Nghĩa là không 
được trụ trong nhĩ thức v.v… Vì sở y riêng biệt, nghĩa là sở y là nhĩ 
v.v…vì nó khác biệt nên thức cũng riêng khác. Thức y vào nhãn căn 
làm sao có thể huân thức y vào nhĩ v.v… Lại nữa bất câu cho nên 
chẳng phải bất câu có được tính sở huân và năng huân. Đây tức hiển 
thị tướng không huân tập. Lại nữa không được trụ trong tự thể, nghĩa 
là chẳng phải tức nhãn thức trở lại huân nơi nhãn thức. năng huân sở 
huân làm, là vì tác nghiệp tương tạp đã qua. Lại nữa thức này chẳng 
phải thức sở huân, là nghĩa của nhãn thức này chẳng phải nhĩ thức 
v.v… huân tập, vì chỗ sở y riêng khác như trước đã nói. Chỉ như vậy 
mới lập được nghĩa lý. Kia tất cả chủng đều không hợp lý. Nếu như 
cần phải biết thì tùy chỗ thích ứng phải biết tất cả cái lý lập phá của 
các chuyển thức.

Luận nói: Lại nữa, từ các cõi trên như trời Vô tưởng chết rồi 
sinh xuống cõi này, bấy giờ các phiền não và tùy phiền não nhiễm cái 
thức ban đầu, cái thức này lúc phát sinh đúng ra phải không có chủng 
tử, vì chỗ y chỉ và những gì thức kia được huân tập đã thành quá khứ, 
hiện tại không còn thật thể.
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Giải thích: Từ các cõi trên như trời Vô tưởng chết rồi sinh xuống 
cõi này, nghĩa là từ cõi trên chết sinh về cõi Dục. Bấy giờ phiền não 
và tùy phiền não, nghĩa là tham, sân v.v… Nhiễm cái thức ban đầu, 
nghĩa là khi tiếp tục sinh thì có cái thức lúc mới sinh. Bấy giờtất cả 
phiền não tự địa nhiễm ô, chẳng phải như các sư Kinh bộ muốn buộc 
vào cái phiền não đã đoạn và tâm quá khứ là có thể theo nó mà hiện 
hành trở lại. Cái tâm đã mất kia làm sở y cho cái này là không đúng 
đạo lý. Bởi cái tâm đã mất kia cũng không thành. Nếu vậy sao không 
nói ngay là cái kia? Bởi cái kia không nhất định là nhiễm ô. Lại nữa 
đây và kia không sai biệt, nên nói kia hay nói đây rốt cuộc nào có 
khác gì?

Luận nói: Lại nữa, cái thức đối trị phiền não nếu sinh thì tất cả 
các thức thế gian đều diệt. Bấy giờ nếu tách rời thức A-lại-da mà nói 
các chủng tử phiền não và tùy phiền não ở trong thức đối trị là không 
hợp lý, vì tự tính của thức đối trị là giải thoát, nó không cùng sinh 
diệt với các phiền não và tùy phiền não. Rồi sau đó cái thức thế gian 
sinh ra lại. Bấy giờ nếu tách rời thức A-lại da thì các thức huân tập và 
chỗ y chỉ đã thành quá khứ từ lâu, hiện không còn thật thể thì cái thức 
thế gian được sinh lại, phải không có chủng tử. Vì vậy cho nên nếu 
tách rời thức A-lại-da thì mọi phiền não tạp nhiễm đều không thành.

Giải thích: Nếu cái thức đối trị phiền não đã sinh v.v…, nghĩa 
là như trước tiên quả hướng dự lưu, kiến đoạn phiền não đối trị đạo 
sinh, tất cả các thức thế gian đã diệt. Bấy giờ nếu không có thức 
A-lại-da, tu đoạn phiền não, các tùy miên y trụ vào đâu? Chẳng phải 
thức đối trị mang chủng tử kia là đúng đạo lý. Do tính của thức đối 
trị này là giải thoát. Tức là tự tính có nghĩa cực kỳ thanh tịnh. Không 
cùng sinhn diệt với bao nhiêu phiền não và tùy phiền não, là vì năng 
trị sở trị mâu thuẫn nhau như sáng với tối.. Đây là hiển thị sự không 
tương ưng với tướng của chủng tử kia. Lại nữa về sau, nghĩa là sau 
khi kiến đạo ở trong địa vị tu đạo. Quá khứ đã lâu, hiện không có tự 
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thể, đây là phá quá khứ, lập nghĩa không thật. Phiền não đắc v.v… 
của các sư Tì-bà-sa, các sư Kinh bộ đã phá xong nên không phải phá 
nữa. Nhưng theo các sư Kinh bộ thì huân tập sở y đều không có tự 
thể là có lỗi không hợp lý. Cho nên nếu tách rời thức A-lại-da thì đều 
không thành phiền não tạp nhiễm. Kết thúc biện luận trên mà quyết 
trạch đạo lý.

Luận nói: Vì sao nghiệp tạp nhiễm không thành? Vì hành duyên 
thức là không phù hợp nếu không có thức A-lại-da và nếu không có 
thức A-lại-da này thì thủ duyên hữu cũng không phù hợp.

Giải thích: Hành là duyên thức thì không phù hợp, đây là nói về 
chuyển thức nghiệp tạp nhiễm không thành. Nghĩa là hành là duyên 
với tham v.v… câu sinh. Nhãn v.v… các thức là thuộc về thức chi. 
Đây là không hợp lý. Thức duyên danh sắc là vì có Thánh ngôn nói. 
Sở dĩ vì sao? Nhãn v.v… các thức sát-na mau hoại, diệt mất đã lâu 
mà là duyên danh sắc thì không hợp đạo lý. Nếu sợ đây mất đi sự 
tiếp tục sinh thức là thức chi, đây cũng không phải vậy. Khi tiếp tục 
sinh, phúc cùng phi phúc và bất động hành đã diệt lâu rồi, cho nên 
chẳng phải từ cái diệt đã lâu, đây lại sinh trở lại. Lại nữa cái tâm tiếp 
tục sinh không phải tính vô ký. Nó cùng với ái, nhuế câu sinh nên đã 
không phải là vô ký. Lấy hành làm duyên là không hợp đạo lý. Nếu 
nói chuyển thức tương ưng với hành là bởi đây là duyên với thức 
A-lại-da có thể duy trì sự huân tập gọi là thức chi mới đúng đạo lý. 
Nếu không thức A-lại-da này thì thủ duyên hữu cũng không phù hợp, 
nghĩa là huân tập vị, các nghiệp chủng tử dị thục hiện tiền chuyển 
gọi là hữu. Hoặc lại chuyển được sinh công năng của quả nên gọi là 
hữu. Hành huân thức nếu không thành tựu thì đặt nghiệp chủng tử 
kia vào đâu mà được gọi là sinh? Quả hiện tiền chuyển gọi là hữu. 
Cho nên nếu tách rời thức A-lại-da thì nghiệp tạp nhiễm này cũng 
không thành.
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NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH
QUYỂN 3

2 – 3. Sở tri y

Luận nói: Vì sao sinh tạp nhiễm không thành?

Vì kết sinh liên tục không hợp lý. 

Giải thích: Nay để làm rõ rằng nếu không có thức A-lại-da thì 
cũng không thành việc sinh tạp nhiễm thể. Cho nên nói khi kết sinh 
liên tục là không phù hợp.

Luận nói: Như có người, không phải ở trong định, khi chết sinh về 
cõi này, ở trong thân trung hữu, khởi ý thức nhiễm ô, kết sinh liên tục, 
cái ý thức nhiễm ô ấy ở thân trung hữu diệt thì thành cái thức hòa hợp 
với Yết-la-lam trong thai mẹ. Như vậy tức là ý thức hòa hợp với Yết-la-
lam kia, sau khi hòa hợp rồi thì y chỉ vào thức này, trong thai mẹ có ý 
thức khác chuyển sinh. Nếu vậy tức phải có 2 ý thức đồng thời chuyển 
sinh trong thai mẹ. Lại nữa, cái thức cùng với Yết-la-lam hòa hợp kia là 
ý thức thì không hợp lý, vì y vào nhiễm ô, vì thời gian không gián đoạn, 
vì sở duyên của ý thức không có. Giả sử cái thức hòa hợp là ý thức thì 
cái ý thức hòa hợp ấy tức là y chỉ của nhất thiết chủng tử thức, hay thức 
này sinh các ý thức khác nên gọi là nhất thiết chủng tử thức? Nếu cái 
thức hòa hợp này là nhất thiết chủng tử thức thì đó tức là thức A-lại-da 
mà ông dùng tên khác gọi là ý thức. Nếu năng y chỉ thức là nhất thiết 
chủng tử thức, như vậy tức là sở y nhân thức, chứ không phải nhất 
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thiết chủng tử thức, năng y quả thức là nhất thiết chủng tử thức. Vậy là 
không hợp lý. Cho nên cái thức hòa hợp được thành lập này chẳng phải 
là ý thức, mà đó là dị thục thức, là nhất thiết chủng tử thức.

Giải thích: Phi đẳng dẫn địa có chỗ gọi là Dục giới. Nguyên Hán 
văn dùng chữ “một” nghĩa là chết. Y vào vị trí trung hữu, nghĩa là ở 
trung gian giữa 2 hữu của sinh tử. Trung hữu chuyển tâm khởi nhiễm 
ô, là vì cùng với ái, nhuế câu hữu điên đảo . Nói ý thức, là các thức 
bấy giờ đã diệt lâu rồi, nên liên tục duy trì sự sinh nên gọi là tương tục. 
Thâu nhận sự sinh nên gọi là kết sinh. Ý thức nhiễm ô này là vì duyên 
sinh hữu. Ở trong trung hữu diệt, là vì nếu không diệt thì không sinh 
hữu. Cái thức ở trong thai mẹ lại cùng hòa hợp với Yết-la-lam, nghĩa 
là khi thức này diệt thì trong thai mẹ có thức dị thục cùng chịu sự an 
nguy với 2 thứ đỏ trắng khiến cùng hòa tạp thành Yết-la-lam. Như 
Thế Tôn bảo A-nan-đà nếu thức không nhập vào thai mẹ sẽ không 
hòa hợp Yết-la-lam thành thể tính của Yết-la-lam. Nếu tức là ý thức, 
nghĩa là nếu thức này không phải thức A-lại-da. Đã hòa hợp rồi, nghĩa 
là đã thụ sinh. Y chỉ thức này, nghĩa là dựa vào thức dị thục. Có ý 
thức chuyển, là có chuyển thức khác. Nghĩa là tương ưng cùng với tín 
v.v…tham v.v…khổ thụ lạc thụ câu phân biệt ý thức về sau chuyển vị. 
Nếu vậy phải có 2 ý thức đồng thời chuyển trong thai mẹ, nghĩa là thể 
dị thục hữu tình bản sự không đợi đến bây giờ gia hành mà chuyển, ý 
thức vô ký và khả liễu tri duyên hành tướng, khổ lạc thụ v.v… tương 
ưng ý thức là 2 ý thức phải chuyển cùng một lúc trong một thân nhưng 
không nên chấp nhận vì trái với kinh. Nên tụng nói: 

Không nơi không chứa,
Chẳng trước chẳng sau,
Cùng thân cùng loại.
Hai thức cùng sinh.

Lại không nên chấp nhận 2 thức này là một tự tính riêng biệt. Lại 
nữa thức dị thục phải không gián đoạn. Kết sinh liên tục rồi về sau lại 
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kết sinh nơi khác. Lại thể của dị thục chỉ hằng tương tục mà không có 
nẻo khác. Lại cùng với thức hòa hợp kia là tính của ý thức thì không 
hợp lý vì y vào nhiễm ô. Vì thời không gián đoạn, là do lập tông môn 
cho thấy mâu thuẫn với tự tướng của pháp kia. Nghĩa là cùng quyết 
định nếu là ý thức thì chẳng phải tất cả mọi nơi, chẳng phải tất cả mọi 
thứ, chẳng phải tất cả mọi lúc. Dựa vào nhiễm ô cũng như ý thức hậu 
thời thì cái thức khi kết sinh liên tục trong mọi nơi, mọi chủng loại, mọi 
thời gian đếu dựa vào nhiễm ô tức ở trong trung hữu. Hậu tâm làm chỗ 
dựa, cái tâm làm chỗ dựa này sinh hữu làm cảnh trong tất cả mọi nơi, 
tất cả mọi chủng loại, tất cả mọi thời phần là nhiễm ô, cho nên cái thức 
năng y chẳng phải là ý thức. Nó vượt hơn ý thức. Hoặc có chỗ bảo cái 
tâm hằng tương ưng với 4 phiền não gọi là nhiễm ô y. Cái tâm đã tương 
tục phải thành nhiễm ô. Tâm này đã thành lập là tính vô ký dị thục, cho 
nên do tính dị thục nó không lúc nào gián đoạn, do đây cũng ngăn là 
tính của ý thức. Nói ý thức sở duyên là bất khả đắc, là nghĩa này tăng 
thêm sự ngăn cản nhân của ý thức. Nếu là ý thức chắc chắn có thể tự 
duyên cảnh được. Nghĩa là có thể liễu tri như ở trung hữu. Ý thức sau 
cùng đã tương tục tâm duyên cảnh giới không thể liễu tri cho nên chẳng 
phải ý thức, không nên lấy nó trụ Diệt định tâm vì phương hại đây. 
Không chấp nhận nó là tính của ý thức nên trong đây chỉ nói sở duyên 
là bất khả đắc vì khó liễu tri cho nên chẳng phải hoàn toàn không có. 
Bởi vì lúc ấy chẳng phải không có pháp, mặc dầu có mà không thể biết. 
Từ thiết lập hòa hợp thức, tức là ý thức, cho đến chỉ là dị thục thức, là 
nhất thiết chủng tử thức, đó là song quan trừng trách, lập chính phá tà, 
kết lại quy về nghĩa gốc. Văn dễ hiểu không phải giải thích rộng.

Luận nói: Lại nữa sau khi kết sinh liên tục rồi, nếu không có 
thức dị thục thì sự chấp thụ sắc căn cũng không thể có được. Vì các 
thức khác đều có chỗ sở y riêng biệt và không kiên trụ. Các sắc căn 
không thể tách rời thức.

Giải thích: Kết sinh liên tục rồi, nghĩa là đã được tự thể. Nếu 
lìa thức dị thục, nghĩa là lìa thức A-lại-da. Nói chấp thụ, nghĩa là 
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có khả năng thâu giữ. Nói sắc căn, là trừ ý căn. Cũng bất khả đắc, 
nghĩa là các chuyển thức đều không thể chấp thụ sắc căn được. Bởi 
vì sao? Vì các thức khác đều có chỗ dựa riêng, cho nên đây là hiển 
thị nhãn v.v… 6 căn không có một pháp có thể chấp thụ khắp cả. vả 
lại như nhãn thức chỉ dựa vào mắt. Cũng vậy các thức khác như nhĩ 
thức v.v…chỉ dựa vào tai v.v… Như vậy chỗ dựa này chỉ cái này 
có thể chấp thụ. Nếu không phải chỗ dựa này thì cái này không thể 
chấp thụ. Vì không kiên trụ, tức là vì đây thường thường gián đoạn 
còn kia thì độc lập sinh khởi, cho nên trong vô tưởng v.v… có gián 
đoạn. Bấy giờ nhãn v.v… không có năng chấp nên không giác thụ. 
Có thuyết nói thân căn là năng chấp thụ do thể của nó biến khắp. 
Nghĩa này không phải vậy. Thân căn cũng là sở chấp thụ cho nên lập 
thân căn này là năng chấp thụ thì lại không cái khác cháp thụ thân 
căn này nên không thành. Lại nữa Phật phải nói xả bỏ thân căn bấy 
giờ gọi là chết, không nên nói thọ mạng hơi ấm cùng với thức. Nếu 
khi xả bỏ thân như vậy, v.v… cho nên thân căn là năng chấp thụ thì 
không hợp đạo lý.

Luận nói: Nếu không có thức dị thục thì thức và danh sắc nương 
tựa vào nhau mà chuyển như bó cây lau tựa vào nhau mà đứng cũng 
không thành.

Giải thích: Như Thế Tôn nói thức duyên danh sắc. Trong đây 
danh là không phải sắc 4 uẩn. Sắc tức là tính Yết-la-lam. Hai cái này 
đều dùng thức làm nhân duyên thức. Lại dựa vào sát-na này chuyển 
liên tục, mà chuyển. thức thì không tách rời thức A-lạị-da. Sở dĩ vì 
sao? Là nêu danh mà nói tức đã gồm chuyển thức. Lại nêu thức mà 
nói thì còn gồm cái gì? Lại như kinh nói tề thức thoái hoàn. Thức tức 
là tự thể của thức A-lại-da. Vì dựa vào tính chất chuyển không gián 
đoạn, nên nói danh sắc này là duyên. Lại như kinh nói: A-nan-đà ! 
Hoặc nam hoặc nữ, nếu thức đoạn dứt hoại diệt mất thì danh sắc có 
tăng trưởng rộng lớn chăng? Thưa không Thế Tôn. Hư vậy thì những 
thứ này không thể lìa thức A-lại-da được.
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Luận nói: Nếu tách rời thức dị thục thì loài hữu tình sinh ra rồi 
sẽ không tồn tại bằng thức thực. Bởi vì sao? Bởi vì trong 6 thức , tùy 
lấy một thức nào cũng không thể làm việc thức thực cho hữu tình đã 
sinh trong 3 cõi.

Giải thích: Hữu tình đã sinh không thể thức thực, nghĩa là bởi 
các chuyển thức là tính thiện v.v…nên không hằng trưởng dưỡng các 
hữu. Lại nữa nơi 2 định và trời Vô tưởng đều không có, cho nên việc 
ăn không phổ biến khắp 3 cõi. Chẳng phải nhập định v.v… các tâm 
tâm pháp có thể gọi là ăn, vì kinh không nói, vì đã diệt, tâm tâm pháp 
diệt cũng chẳng phải là ăn, vì đoàn thực nhiều lần đã quyết định.

Luận nói: Nếu từ cõi này chết, chính khi thụ sinh ở các cõi 
trên, do không phải ý thức nhiễm ô cõi trên kết sinh tương tục, nó 
không phải tâm nhiễm ô của cõi trên. Đây không phải tâm nhiễm ô 
cõi trên nên lìa thức dị thục thì không có được thể của một chủng 
tử nào khác.

Giải thích: Như vậy là đã luận xong trong cõi Dục. Nếu tách 
rời thức A-lại-da thì sự kết sinh liên tục không thành. Ở cõi Sắc, Vô 
sắc cũng không thành. Nay sẽ nói rõ. Nếu từ cõi này chết đi, chính 
khi thụ sinh ở đẳng dẫn địa, nghĩa là khi chết ở cõi Dục sinh lên cõi 
trên. Do chẳng phải ý thức đẳng dẫn nhiễm ô, nghĩa là cùng cõi kia 
tương ưng với tham định vị v.v…các phiền não, nếu lìa dị thục thức 
thể của chủng tức chắc chắn không thể có được. Chẳng phải cái tâm 
trói buộc cõi Dục khi chết có cái thể của chủng tử kia vì không cùng 
sinh diệt. Không phải cái tâm sinh ở cõi định là cái thể của chủng tử 
kia. Tức chủng tử trong một tâm có chủng tính không tương ưng, nên 
không phải trong các cuộc sống khác trước đã có được cái tâm trói 
buộc cõi Sắc v.v… làm cái thể của chủng tử đem nó huân tập mà các 
thức khác thì không. Không phải Sắc tương tục làm thể của chủng tử, 
vì không nhân duyên. Cho nên quyết định là dựa vào thức A-lại-da. 
Trong đó hằng có từ vô thủy cõi kia huân tập tâm này.
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Luận nói: Lại nữa, sinh cõi Vô sắc nếu lìa thức dị thục tất cả 
chủng tử, thì sẽ không có chủng tử thiện tâm nhiễm ô, thiện tâm 
nhiễm ô không có chỗ nương tựa và duy trì.

Giải thích: sinh cõi Vô sắc, nghĩa là đã được thụ sinh vào cõi ấy. 
Thiện tâm nhiễm ô, là cái tâm ái vị và đẳng chí. Phải không chủng tử, là 
nghĩa của không có chủng tử thức. Phải không có chỗ nương tựa và duy 
trì, là nghĩa của không có dị thục thức. Bấy giờ tất cả tâm và tâm pháp 
đều phải không có. Cho nên phải chấp nhận tất cả chủng tử và dị thục 
thức quyết chắc là có. Nhân và chỗ nương tựa duy trì chắc chắn phải có.

Luận nói: Lại nữa, ở cõi kia, nếu tâm xuất thế hiện tiền thì các tâm 
thế gian diệt hết. Bấy giờ đáng lẽ lại phải diệt và rời khỏi cõi Vô sắc kia.

Giải thích: Lại ở cõi kia, là ở cõi Vô sắc. Nếu tâm xuất thế, 
nghĩa là chính lúc cái tâm vô lậu hiện tiền. Nghĩa là sinh vô lậu thì 
các tâm thế gian là vô lậu. Ngoài ra đều diệt hết, nghĩa là tất cả vĩnh 
viễn tiêu diệt. Bấy giờ đáng lẽ lại phải diệt và rời khỏi cõi Vô sắc kia, 
nghĩa là vì cõi kia không thâu nhiếp dị thục, không do công dụng mà 
tự nhiên được vô dư Niết-bàn, có thể đối trị tất cả sở đối trị hiện tiền, 
vì đã vĩnh viễn đoạn dứt.

Luận nói: Nếu sinh Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Vô sở hữu xứ, 
khi tâm xuất thế gian hiện tiền thì hai cõi ấy đều phải diệt và rời khỏi. 
Cái thức xuất thế gian này không lấy Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm 
cõi sở y, cũng không lấy Vô sở hữu xứ làm cõi sở y, cũng không phải 
Niết-bàn là cõi sở y.

Giải thích: Nếu sinh Phi tưởng phi phi tưởng xứ v.v…, nghĩa là 
sinh đệ nhất hữu, khi muốn đoạn các phiền não cõi ấy thì vì cái tưởng 
yếu kém nên tự địa không làm được. Vô sở hữu xứ thì sáng tỏ nhạy 
bén nên khởi thì tâm vô lậu hiện tiền. Khi ấy 2 nẻo thú đều phải diệt 
ly. Nghĩa là đệ nhất hữu, Vô sở hữu xứ 2 nẻo diệt ly. Bấy giờ hữu tình 
sẽ thành chết mất, vì 2 nẻo thú sở y đều không có. Chẳng phải pháp 
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vô lậu là ở trong nẻo thú vì nó không ràng buộc, vì nó là đối trị các 
nẻo thú. Cũng chẳng phải Niết-bàn là sở y của nẻo thú, là vì trụ nơi 
hữu dư y Niết-bàn giới. Lại nữa tất cả nẻo thú vĩnh viễn diệt ly, cho 
nên Niết-bàn gọi là nẻo thú của phi nẻo thú. Như vậy đều không có 
tự thể dị thục, có thể làm sở y cho xuất thế thức.

Luận nói:Lại nữa người khi sắp chết, do tạo thiện tạo ác, thân 
thể sẽ lạnh dần từ dưới lên hoặc từ trên xuống. Nếu không tin có 
thức A-lại-da thì sự thể như vậy không thể có được. Vì vậy nếu 
không có thức dị thục tất cả chủng tử thì tạp nhiễm trong đời này 
cũng không thành.

Giải thích: Nguyên Hán văn là “tương một thời”, nghĩa là khi 
sắp chết. Nếu tạo nghiệp thiện thì phần dưới thân thể lạnh dần. Nếu 
người tạo nghiệp ác thì ngược lại. Nếu không tin có thức A-lại-da 
thì không có điều này. Sở dĩ vì sao? Bấy giờ ý thức không nơi nào 
không có, thức A-lại-da có chỗ không có. Do dựa vào chỗ trụ mà có 
hiện tượng như vậy.

Luận nói: Vì sao sự thanh tịnh của thế gian không thành?

Nghĩa là người chưa lìa bỏ cái ham muốn ràng buộc với cõi 
Dục, chưa được cái tâm gắn bó với cõi Sắc thì lấy cái thiện tâm ràng 
buộc với cõi Dục làm cái ham muốn gắn bó với sự lìa dục mà siêng 
năng gia công tu hành. Vì cái tâm tu hành ràng buộc với cõi Dục và 
cái tâm gắn bó với cõi Sắc không cùng sinh cùng diệt, nên không phải 
được kia huân tập mà nói là chủng tử của kia là không hợp lý. Lại nữa, 
cái tâm gắn bó với cõi Sắc nhiều đời trong quá khứ bị các tâm khác 
xen cách không thể làm chủng tử cho cái định tâm ngày nay, vì không 
còn nữa. Vì vậy nên làm thành định tâm gắn bó với cõi Sắc, quả thức 
dị thục tất cả chủng tử lần lượt truyền lại làm nhân duyên cho hiện 
nay, còn cái thiện tâm gia hạnh tu hành thì làm duyên tăng thượng. 
Phải biết lìa dục trong tất cả các địa đều như vậy. Như vậy là thanh 
tịnh thế gian. Nếu lìa thức dị thục thì tất cả chủng tử sẽ không thành.
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Giải thích: Như vậy đã luận xong 3 thứ tạp nhiễm. Đối với 
các chuyển thức lý không thành. Nay muốn luận thêm rằng thế gian 
thanh tịnh cũng không thành. Nói chưa lìa bỏ cái ham muốn ràng 
buộc với cõi Dục v.v…, Dục và Sắc 2 ràng buộc gia hành thiện tâm 
không có nghĩa cùng sinh cùng diệt. Không phù hợp đạo lý sở huân 
năng huân. Lại nữa cái tâm ràng buộc cõi Dục chẳng phải vô ký nên 
cũng chẳng phải sở huân. Sự ràng buộc các cõi khác nhau nên chẳng 
phải nhân duyên của chúng. Cái thiện tâm ràng buộc cõi Sắc có được 
bao nhiêu đời từ vô thủy sinh tử, không phải chủng tử của thiện tâm 
ràng buộc cõi Sắc hiện nay. Vì quá khứ nhiều đời nhiều tâm ràng 
buộc cõi Dục xen cách. Theo các sư Kinh bộ thì quá khứ vô thể, hiện 
tại không hữu thể, có thể làm chủng tử của thiện tâm ràng buộc cõi 
Sắc là vô lý. Cho nên thành tựu v.v…kết trên hơi trách công năng 
của đạo lý chứng minh chắc chắn có thức A-lại-da làm nhân duyên 
cho chúng. Nay gia hành thiện tâm đối với sự ràng buộc cõi Dục, đó 
là duyên tăng thượng. Vì là nhân không chung nên uy lực mạnh hơn. 
Nếu cần phải biết lần lượt trong tất cả các địa lìa Dục, tất cả cõi trên 
đều riêng biệt lìa Dục gia hành thiện tâm đều tùy chỗ thích ứng phá 
tà lập chính, chuẩn theo trên sẽ biết.

Luận nói: Vì sao thanh tịnh xuất thế gian không thành? 

Nghĩa là như Thế Tôn nói, y theo lời nói từ người khác và trong 
tâm tác ý đúng như lý, do đó làm nhân sinh ra chính kiến. 

Cái tác ý đúng như lý do lời nói từ người khác là huân tập vào 
nhĩ thức hay huân tập vào ý thức hay huân tập cả hai?

Nếu tư duy pháp ấy đúng như lý thì bấy giờ nhĩ thức không 
khởi, ý thức cũng bị các thứ tán động của các thức khác xen vào, nếu 
khi tương ưng sinh khởi cùng với cái tác ý đúng như lý thì cái ý thức 
được sự nghe huân tập và sự huân tập kia đã diệt thành quá khứ chắc 
chắn không còn thật thể, làm sao còn làm chủng tử để sinh ra cái tâm 
tương ưng với tác ý đúng lý sau này? 
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Lại nữa cái tương ưng với tác ý đúng lý này là tâm thế gian, 
còn cái tương ưng với chính kiến là tâm xuất thế, hai cái chưa từng 
có lần cùng sinh cùng diệt. Vì vậy cái tâm này không phải do cái tâm 
kia huân tập. Đã không bị huân tập mà nói là chủng tử của tâm kia là 
không hợp lý. Cho nên thanh tịnh xuất thế, nếu lìa quả thức dị thục 
tất cả chủng tử , cũng không thành. Vì trong đây cái nghe huân tập 
không tương ưng với nhiếp thụ chủng tử kia.

Giải thích: Nay muốn luận thêm về 6 chuyển thức cũng không 
thành xuất thế thanh tịnh. Vì sao nói xuất thế v.v…, lời văn đều dễ 
hiểu không không phải giải thích nữa. Không tương ưng với nhiếp 
thụ chủng tử kia, là như trước nói nhiếp thụ chủng tử xuất thế thanh 
tịnh, vì không hợp lý.

Luận nói: Lại nữa, vì sao quả thức dị thục tất cả chủng tử là nhân 
tạp nhiễm, lại có khả năng đối trị xuất thế, còn chủng tử tịnh tâm kia lại 
là tâm xuất thế, vì từ xưa chưa từng huân tập nên chắc chắn kia không 
huân tập. Đã không huân tập thì từ chủng tử nào sinh ra?

Vì vậy nên trả lời rằng do chủng tử huân tập bởi chính văn, từ 
pháp giới rất thanh tịnh đẳng lưu sinh ra.

Giải thích: Lại nữa thế nào …cho đến chủng tử tịnh tâm, đây 
cho thấy hoàn toàn không có lý. Chưa bao giờ thấy có chất độc là 
cam lồ. Thức A-lại-da như là thuốc độc, làm sao có thể sinh ra cái 
tâm thanh tịnh cam lồ xuất thế? Lại nữa tâm xuất thế cho đến từ thứ 
gì sinh, đây rõ ràng tịnh tâm chưa từng được, làm sao không nhân mà 
vội được sinh. Từ rất thanh tịnh đến chủng tử sinh, đây hiển thị tịnh 
tâm có chủng tử riêng, chắc chắn không từ chủng tử thức A-lại-da 
mà sinh. Vì sao chủng tử riêng gọi là chính văn huân tập đẳng lưu từ 
pháp giới rất thanh tịnh? Pháp giới rất thanh tịnh, là pháp giới chư 
Phật hằng lìa tất cả chướng khách trần. Nói đẳng lưu, nghĩa là từ pháp 
giới khởi ra giáo pháp. Giáo pháp không làm điên đảo người nghe nên 
gọi là chính văn. Y nơi chính văn này khởi huân tập, gọi là huân tập. 
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Tức huân tập này có thể sinh ra cái tâm vô lậu xuất thế, gọi là chủng 
tử. Chủng tử như vậy chẳng phải thức A-lại-da, là chưa từng có được.

Luận nói: Cái văn huân tập này là tự tính của thức A-lại-da hay 
chẳng phải tự tính của thức A-lại-da? Nếu là tự tính của thức A-lại-
da thì vì sao là chủng tử đối trị A-lại-da? Nếu không phải tự tính của 
A-lại-da thì làm sao thấy được chỗ sở y của chủng tử văn huân tập, 
cho đến chứng được Bồ-đề của chư Phật?

Cái văn huân tập này tùy chuyển ở một chỗ sở y, trú ngụ trong 
thức dị thục và hòa hợp cùng chuyển như nước với sữa. Nhưng nó 
không phải là thức A-lại-da vì nó là chủng tử có tính đối trị với A-lại-da. 

Giải thích: Cái văn huân tập này cho đến sở y làm sao có thể 
thấy được? Câu hỏi này hay hỏi đi hỏi lại. Nói sở y riêng biệt cho đến 
chứng đắc Bồ-đề của chư Phật, nghĩa là cho đến được chỗ sở y của 
vô cấu vô ngại trí. Cái văn huân tập này, là cái huân tập do nghe kinh 
giáo không điên đảo dẫn đến. Tùy ở một chỗ sở y mà chuyển, nghĩa 
là tùy ở một thứ tương tục chuyển ở trong dị thục thức. Cùng với kia 
hòa hợp cùng chuyển như nước với sữa, nghĩa là tuy cái văn huân tập 
này không phải là thức ấy nhưng ở trong thức và cùng chuyển với 
thức. Nhưng không phải thức A-lại-da, nghĩa là cái văn huân tập này 
là chủng tử của tâm xuất thế, không phải tự tính của thức A-lại-da, 
cũng không phải chủng tử của A-lại-da, chỉ có tính cùng chuyển và 
không tách rời nhau nên cho là duy thức. Ví nó có tính đối trị chủng 
tử kia, tức là đối trị thức A-lại-da, là nhân của trí vô phân biệt, nghĩa 
của nó như nhiều đồ vật chứa lộn xộn ở trong kho. Nếu có chúng sinh 
bệnh uống A-già-đà, tuy với uế độc nhiều thời cùng chuyển nhưng 
vị thuộc hay này tự tính không độc, cũng không phải chủng tử độc, 
chủng tử văn huân tập cũng vậy.

Luận nói: Trong đây do huân tập bậc thấp thành huân tập bậc 
trung, do huân tập bậc trung thành huân tập bậc cao vì do nghe, suy 
nghĩ và tu tập mà đa phần thành tựu do tu tập. 
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Giải thích: Nói huân tập có thượng trung hạ phẩm v.v…rõ ràng 
dễ hiểu không phải giải thích nữa.

Luận nói: Lại nữa phải biết chủng tử của chính văn huân tập bậc 
thấp, bậc trung, bậc cao đều là chủng tử của pháp thân, trái nghịch với 
thức A-lại-da, và không bao gồm trong thức A-lại-da. Bởi vì nó là tính 
đẳng lưu của pháp giới rất thanh tịnh xuất thế gian. Tuy là thế gian mà 
có tính của chủng tử tâm xuất thế. Lại nữa cái tâm xuất thế này tuy 
khi chưa sinh, đã có công năng đối trị các phiền não trói buộc, có công 
năng đối trị các nẻo hiểm ác, có khả năng đối trị làm hủ mục các ác 
nghiệp, lại có thể tùy thuận phụng sự tất cả chư Phật Bồ-tát. Phải biết 
tuy ở thế gian nhưng cũng là pháp thân đạt được của sơ nghiệp Bồ-tát, 
và đối với Thanh Văn Độc Giác chỉ mới là giải thoát thân. 

Lại nữa cái huân tập này không phải là thức A-lại-da, mà thuộc 
về pháp thân và giải thoát thân. Nếu như sự huân tập này cứ tuần tự 
tăng dần từ bậc thấp đến bậc trung, bậc cao thì cũng như vậy quả 
thức dị thục tuần từ giảm dần tức chuyển cái sở y. Sở y của chủng tử 
đã chuyển hết rồi, tức quả thức dị thục và tất cả chủng tử chuyển đến 
không còn chủng tử nữa, tức tất cả chủng tử vĩnh viễn đã hết.

Giải thích: Lại nữa chính văn này cho đến phải biết cũng là 
chủng tử pháp thân, tức là lược nêu, dưới sẽ giải thích rộng. Trái 
nghịch với thức A-lại-da, và không bao gồm trong thức A-lại-da, tức 
là không phải tự tính của nó. Tuy là thế gian, nghĩa là tương tự hữu 
lậu. Mà là tính của chủng tử tâm xuất thế, tức là có tính hành trang 
của tâm vô lậu. Trong đây chứng tướng là pháp thân. Dựa vào thế 
gian mà sinh gọi là thế gian. Trong thức A-lại-da xen tạp lẫn nhau 
cùng chuyển, cho nên muốn làm rõ huân tập này thắng hơn nên nói 
cái tâm xuất thế tuy khi chưa sinh đã có thể đối trị các trói buộc của 
phiền não, đây là nhân đồng loại tương tục chuyển, từng sát-na thế 
lực trở nên mạnh có thể đối trị, như lửa đốt cháy. Đã có thể đối trị các 
nẻo thú hung ác, như có tụng nói: 
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Các hữu thành thế gian,
Thượng phẩm chính kiến thì,
Tuy trải qua ngàn đời,
Mà không đọa nẻo ác.

Kia trước do thế lực đã tạo các ác hạnh hoặc đọa nẻo ác cho 
nên tiếp nói tất cả các ác nghiệp đã tạo ra. Cái văn huân tập này 
đối trị làm hủ hoại các năng lực do ác nghiệp đã tạo ra từ vô thủy, 
vì vậy gọi là đối trị hủ hoại. Gồm trong pháp thân, tức là nhân kia. 
Giải thoát thân cũng nói như vậy. Trong đây có chỗ khác nhau giữa 
pháp thân và giải thoát thân, nghĩa là giải thoát thân là vĩnh viễn xa 
lìa phiền não chướng trói buộc. Như người dân làng thoát khỏi gông 
xiềng v.v… đã cùm xích họ. Dứt trừ các khổ tương đương với sự tự 
do hạnh phúc mà không có tự do hạnh phúc nào hơn. Còn pháp thân 
là giải thoát sự trói buộc của 2 chướng phiền não và sở tri và các tập 
khí. Được trang nghiêm bởi lực, vô úy v.v… vô lượng công đức kỳ 
diệu hi hữu. Tất cả sự giàu sang sung sướng đều được tự tại cao tột đệ 
nhất tùy theo ý thích. Ví như một vương tử trước đã được làm phép 
quán đỉnh, nhưng khi còn nhỏ phạm tội lỗi bị giam nhốt trong ngục 
vừa được giải thoát tức tương đương như sự giàu sang sung sướng tự 
tại cao tột đệ nhất. Tức chuyển sở y, tức như uống thuốc tiên chuyển 
thân sở y, tuy không phải chết đi thụ sinh trở lại mà trút bỏ yếu kém 
được thắng hơn. Không chủng tử mà chuyển, là phải biết rằng dị 
thục quả thức do không có tất cả chủng tử tạp nhiễm cho nên nói là 
đoạn dứt tất cả chủng. Vĩnh viễn đoạn, là đoạn tất cả mọi phẩm loại 
chủng tử.

Luận nói: Lại nữa, thế nào gọi là như sữa với nước?

Nghĩa là không phải thức A-lại-da nhưng đồng một chỗ cùng 
chuyển với thức A-lại-da. Tất cả chủng tử thức A-lại-da hết thì tất cả 
chủng tử không phải thức A-lại-da tăng. Ví như con ngỗng uống sữa 
trong nước. Lại như thế gian khi lìa dục thì những huân tập không 
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phải đẳng dẫn địa giảm dần và các huân tập thuộc đẳng dẫn địa tăng 
dần mà được chuyển y.

Giải thích: Ví như con ngỗng uống sữa trong nước. Lại như thế 
gian ly dục chuyển y v.v… văn dễ hiểu không phải giải thích bữa.

Luận nói: Lại nữa nhập Diệt tận định, thức không rời thân như 
Phật đã nói. Ở đây thức dị thục thành ra phải không rời thân, chứ 
không phải vì đối trị Diệt tận định này mà sinh.

Giải thích: Như đã nói tạp nhiễm thanh tịnh không thành đạo 
lý, quyết định chứng minh có thức A-lại-da. Lại dẫn Diệt định không 
thành nhân duyên vì hiển phát tiền lực. Nói lại nhập Diệt định v.v…, 
trừ Phật, Độc Giác nếu A-la-hán, nếu quả Bất hoàn cà các Bồ-tát bất 
thoái, ngoải ra không thể nhập. Để nói rõ Diệt định với chết khác 
nhau, cho nên nói thức này không lìa thân. Nói thức, là không tách 
rời thức A-lại-da. Bởi vì sao? Vì Diệt định không thể đối trị thức này 
nên chẳng phải để đối trị thức này mà sinh Diệt định. Hành tướng sở 
duyên khó biết nên chẳng phải để đối trị cái thức không sáng suốt mà 
nhập Diệt định, vì tính không tịch tĩnh nên khó biết. Vì vậy cho nên 
Diệt định không thể đối trị thức A-lại-da. Nếu không đối trị thì không 
diệt. Để đối trị chuyển thức nên định này sinh. Tính không tịch tĩnh 
của hành tướng sở duyên dễ biết. Cho nên định này chỉ diệt chuyển 
thức mà không diệt thức A-lại-da.

Luận nói: Cũng không phải xuất định thì thức này sinh trở lại. Do 
thức dị thục đã gián đoạn, đã lìa kết sinh tương tục nên không sinh lại.

Giải thích: Có chấp cho rằng ở trong định các thức tuy diệt, 
nhưng khi xuất định thì thức sinh trở lại cho nên nói không lìa thân. 
Để ngăn chận sự hiểu nghĩa như thế nên nói. Còn nói chẳng phải xuất 
định v.v…, văn dễ hiểu không phải giải thích nữa.

Luận nói: Nếu có người chấp cho rằng vì có ý thức nên nói Diệt 
tận định có tâm thì cái tâm này không thành định vì không thể thành, 
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vì không có hành tướng sở duyên, vì sẽ có lỗi tương ưng với thiện 
căn, vì bất thiện và vô ký thì không hợp lý, vì sẽ có lỗi hiện hành của 
tưởng và thụ, vì có xúc, vì có công năng đối với Tam-ma-địa, vì sẽ có 
cái lỗi chỉ diệt tưởng mà thôi, vì sẽ có cái lỗi hiện hành của các thiện 
căn như tư, tín v.v…, vì đánh bật năng y khiến lìa sở y là không hợp 
lý, vì có thí dụ, vì như đây không có phi biến hành.

Giải thích: Lại nữa nếu chấp vì có ý thức nên Diệt định có tâm 
thì tâm này là không thành, nghĩa là trong định này cái thức không rời 
thân quyết không phải là ý thức. Định không thành, là nghĩa tưởng và 
thụ đều không diệt. Do ý thức kia cùng các đại địa chắc chắn không 
rời nhau. Tưởng và thụ 2 thứ đều không diệt nên quyết không thành 
định. Lại cái thức trong này quyết không phải là ý thức. Hành tướng 
sở duyên không thể có được. Tất cả ý thức không lìa hành tướng sở 
duyên, mà trong đây thì không nên không thành. Lại nữa thức trong 
đây quyết không phải ý thức. Phải có thiện căn hiện hành đã qua, cho 
nên do đó định tâm này quyết chẳng phải bất thiện cũng chẳng phải 
vô ký. Vì sao chỉ có thiện? Nghĩa là thiện tâm này rời vô tham v.v…
chắc chắn không thể có. Vì tương ưng nên thiện là căn bản của nó. 
Thiện căn đã có thì tưởng thụ 2 thứ sao không hiện hành? Lại vô tham 
v.v… quyết không lìa xúc nên có được xúc. Định sinh xúc, khinh an 
là tướng. Thuận lạc, xả thụ nên phải có thụ cùng câu sinh với xúc. Có 
thụ tưởng v.v… nên Phật nói không Diệt định. Hoặc bảo rằng trong 
đây chán tưởng thụ như ung nhọt như tên bắn nên sinh Diệt định. Ở 
trong định này chỉ tưởng thụ diệt. Để ngăn chận chấp này nên nói lại. 
Trong Tam-ma-địa có công năng v.v…, nghĩa là trong Tam-ma-địa 
có công năng làm chán bỏ không phải chỉ cái diệt này. Bởi vì sao? 
Trong Vô tưởng định do phương tiện trước nên sức Tam-ma-địa chỉ 
có diệt lỗi của tưởng. Nếu chán bỏ thì chỉ diệt cái này thôi, nghĩa là 
trước Vô tưởng định chỉ chán bỏ tưởng, trong Vô tưởng định phải 
chỉ diệt tưởng. Nhưng ông không chấp nhận. Lại như nếu lìa sở y 
chỉ mà diệt thì quyết định không có năng y chỉ diệt. Cho nên trong 
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đây tâm cũng phải diệt. Như vậy nếu cái tâm Diệt định không diệt 
thì phải có hiện hành các thiện căn như tư, tín v.v… Nếu diệt thì tâm 
định phải diệt. Cho nên không phải chỉ diệt năng y, đã có sở y nhổ bỏ 
năng y kia. Vì không hợp lý, vì có thí dụ, nghĩa là có Vô tưởng định 
là thí dụ trong đây. Nếu nó nhổ bỏ là không hợp lý nên đây phải đều 
diệt. Hoặc có đại chủng tạo ra thí dụ. Nếu như kia không rời nhau, lại 
thiện v.v…không phải biến hành khắp đại địa là vì định khác nên có 
thể ở nơi tất cả tâm, không phải có khắp tất cả. Hai pháp tưởng thụ 
là đại địa cho nên chắc chắn an trụ trong loại biến hành. Cho nên có 
thức 2 cái này không có là không hợp đạo lý. Để hiển thị ý này nên 
nói lại. Như phi biến hành vì đây không có.

Luận nói: Lại nữa do nói trong định này có ý thức nên chấp có 
tâm, thì tâm này là thiện, bất thiện hay vô ký đều không thành nên 
không hợp lý.

Giải thích: Lại trong định này cái thức không rời thân quyết 
chẳng phải ý thức. Bởi không thành tính thiện bất thiện hay vô ký, 
nghĩa là nếu ý thức quyết định thì hoặc là thiện hoặc là bất thiện hoặc 
vô ký. Nhưng ý thức này lại chẳng phải là thiện vì lỗi phải có thiện 
căn tương ưng như trước đã nói. Thế nào là thiện tâm lìa vô tham 
v.v…Những cái này làm sao phải lìa xúc? Cái này làm sao lại phải 
lìa biến hành? Vì thụ v.v.. các tâm pháp hoặc lại có chấp, do gia hành 
thiện tâm dẫn phát nên định tâm là thiện không phải do sức thiện căn 
tương ưng. Đây và kia do sức tương ưng mà tâm được thành thiện, 
an lập trái nhau. Lại nữa ở trong đây có định nào duyên tâm gia hành 
kia? Do vô tham v.v… tương ưng nên thiện, không phải cái tâm của 
quả đẳng lưu ở nơi định này. Lại nữa không phải tâm này là tự tính 
thiện. Bởi tự tính thiện là chỉ thiện căn v.v… nhập vào. Lại nữa thiện 
tâm này không phải thắng nghĩa thiện, chỉ có giải thoát là quyết định 
cho nên hoặc bảo nếu có thể hòa hợp thì gọi là hòa hợp với xúc. 
Không phải tất cả xúc đều có thể hòa hợp. Nay trong đây cái xúc đối 
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với năng sinh thụ không kham năng, chắc chắn là khi gia hành cái thụ 
kia đã chán bỏ rồi. Phá cái tà chấp này, như trước đã nói, nghĩa là kia 
chỉ diệt những thứ này v.v… Cho nên trong đây ý thức không có thụ 
là không hợp lý. Lại nữa trong đây có nhân duyên gì, nếu tầm, tứ, ngữ, 
hành diệt thì ngữ phải không chuyển. Tưởng thụ v.v… ý hành diệt mà 
ý còn chuyển là không thể nói được một thí dụ nào. Như thân hành 
diệt mà thân còn trụ, cho nên ý hành diệt ý cũng phải trụ. Do Bạc-già-
phạm nói lìa thân hành còn có các nhân khác khiến thân an trụ. Như 
nói ẩm thức mạng căn thức v.v… Cho nên tuy không có hơi thử ra vào 
thân vẫn có thể tồn tại. Lìa tưởng thụ v.v… chưa từng thấy chưa từng 
thấy nói có ý hành nào khác. Cho nên trong đây lìa tưởng thụ v.v… 
mà lập ra có ý là không hợp lý. Cho nên cái ý trong định này không 
phải ý thức. Lại nữa cái thức trong đây cũng không phải là bất thiện 
vì định là thiện. Trong Vô tưởng định còn không chấp nhận có tất cả 
bất thiện huống chi là hành trong các định trung gian lần lượt siêu việt 
hướng đến giải thoát, trong Diệt tận định dược có bất thiện? Lại nữa 
trong thời nay các việc công xảo không cho phép được có, cho nên 3 
vô ký trong đây đều không. Nếu chấp nhận trong đây có thức dị thục, 
tức là thành lập thức A-lại-da. Lại nữa nếu nói có một thứ khác, không 
phải dị thục hành chuyển gọi là đệ ngũ vô ký. Như vậy là chỉ có cái 
tên tưởng mà thôi, không khỏi lỗi như trước đã nói.

Luận nói: Nếu lại có chấp sắc tâm sinh liên tục không gián đoạn 
là chủng tử các pháp, điều này không thành như trước đã nói.

Lại nữa từ các cõi trời Vô sắc, Vô tưởng chết, từ Diệt tận định, 
Vô tưởng định xuất định thì sẽ không hợp lý. Lại nữa tâm sau cùng của 
A-la-hán không thành mà chỉ có thể chấp nhận là đẳng vô gián duyên.

Giải thích: Nếu lại có người chấp, tức các sư Kinh bộ chấp sắc 
tâm liên tục sinh không gián đoạn. Nghĩa là các sắc tâm trước sau 
liên tục sinh. Là chủng tử các pháp, là các hữu là nhân tính năng 
sinh. Nghĩa là họ chấp rằng các sắc từ sát-na trước liên tục không 
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gián đoạn sinh các sắc sát-na sau, tâm từ sát-na trước liên tục không 
gián đoạn sinh tâm và pháp tương ưng sát-na sau, trong đó thành tựu 
đạo lý nhân quả, cần gì phải chấp thức A-lại-da là nhân các pháp. Để 
ngăn chận chấp này nên tiếp nói điều này không thành như trước đã 
nói. Như nói 2 niệm không có cùng một lúc v.v…lại có lỗi gì khi bảo 
rằng khi chết ở cõi Vô sắc, sinh ở cõi Sắc chủng tử sắc trước có thể 
sinh săc hiện nay? Lý cũng không thành vì đoạn diệt đã lâu. Từ cõi 
Vô tưởng khi chết sinh tâm tưởng, và khi Diệt định xuất định v.v… 
sinh tâm, chủng tử tâm trước có thể sinh tâm sau đều không hợp lý 
vì đoạn diệt đã lâu. Lại nữa nếu lìa bỏ cái câu sinh câu diệt kia, chấp 
nhân đạo lý chủng tử tương ưng, chỉ chấp chỉ có sát-na tâm trước có 
thể làm chủng tử dẫn sinh liên tục không gián đoạn các tâm sát-na 
sau thì sẽ không thành tâm sau cùng của A-la-hán. Không thể được 
nhập hữu dư hay vô dư y Niết-bàn là bởi tâm sau có thể làm chủng 
tử đẳng vô gián duyên sinh các tâm khác. Cho nên như vậy tức phải 
không có cõi vô dư y Niết-bàn. Vì vậy cái sắc tâm trước sau sinh 
cho nhau, chỉ nên chấp nhận có đẳng vô gián duyên và tăng thượng 
duyên mà không có nhân duyên.

Luận nói:Như vậy nếu lìa quả thức dị thục tất cả chủng tử, thì 
tạp nhiễm và thanh tịnh đều không thành. Vì vậy như trước đã nói về 
tướng, chắc chắn là có thức A-lại-da. 

Giải thích: Như vậy nếu lìa quả thức dị thục nhất thiết chủng, 
như trước đã nói sẽ kéo theo bao nhiêu lỗi. Tuy không dục lạc mà tự 
sự nhiều. Vậy phải chấp nhận chắc chắn có thức A-lại-da. Như vậy 
gọi là cật vấn lại đạo lý. Trong đó cũng có đạo lý thuận thành thì lại 
hiển thị vì nhân phương tiện để không sai dối với tướng chung của 
chính luận. Thành lập Đại thừa đúng là lời Phật nói, nghĩa là giáo lý 
Đại thừa đúng là giáo lý Phật nói. Tất cả đều không mâu thuẫn với 
tính vô ngã của Bổ-đặc-già-la. Giáo lý năng thuyên thức A-lại-da là 
nghĩa sở thuyên do Phật nói. Như nói sát-na diệt một cách mau chóng 
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v.v…như Phật đã nói. Lại như các Đại thừa quyết định là thù thắng, 
cùng với pháp hữu pháp không mâu thuẫn nhau, như nói các giáo 
pháp duyên khởi rất sâu v.v…nên như lý rộng lựa chọn.

Luận nói: Ở đây có 3 bài tụng như sau:

Bồ-tát trong tịnh tâm,
Xa lìa nơi năm thức.
Vô dư tâm chuyển y,
Làm sao ông làm được?
Nếu đối trị chuyển y,
Nếu chẳng đoạn, không thành.
Quả nhân không sai biệt,
Vĩnh đoạn thành sai lầm.
Không chủng tử, không thể,
Nếu cho là chuyển y,
Không kia, hai cũng không,
Chuyển y thành phi lý.

Giải thích: Lại nữa nếu không tin có thức A-lại-da như trụ 
chuyển thức thì không thành chuyển y. Ba tụng nêu câu hỏi để kết 
câu tụng. Như nói Bồ-tát trong tịnh tâm v.v… Trong tịnh tâm, nghĩa 
là trong thiện thức. Xa lìa nơi 5 thức, nghĩa là nơi ý thức. Nói vô dư, 
nghiã là trừ ác, vô ký và vô dư hữu lậu thiện ý thức. Nghĩa là trong 
vô lậu lìa các hữu lậu nên nói là vô dư, không phải trong năng trị có 
sở trị tùy miên. Tâm chuyển y, là sự chuyển y của tâm. Làm sao ông 
làm được, tức là nếu không tin có thức A-lại-da thì ông chuyển y 
bằng cách nào? Nếu chấp nhân đối trị là chuyển y thì kia chẳng phải 
là đoạn nên không hợp lý. Chẳng phải năng đối trị tức là vĩnh đoạn. 
Cái gì là đoạn nhân? Nghĩa là bởi vĩnh đoạn là quả năng trị, là thể 
của chuyển y. Nếu chấp nhận năng trị là vĩnh đoạn thì quả và nhân 
phải không lập ra sai biệt vì nhân năng trị là quả của đoạn cho nên 
là không chủng tử hoặc không tự thể. Nếu chấp nhận là chuyển y là 
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rõ ràng chấp nhận kia có khác. Cho nên hoặc nói nhiều tạp nhiễm 
tích chứa trong tâm, hoặc kia không chủng tử chấp nhận là chuyển 
y, hoặc thể của chủng tử không chấp nhận chuyển y. Không kia, hai 
cũng không, cho nên chuyển y là không hợp lý. Nghĩa là nếu có kia, 
có thể nói vô chủng, hoặc nói vô thể, chứ không phải không có kia 
có thể nói vô chủng vô thể. Chẳng phải chính khi tâm xuất thế hiện 
tiền có thể được có kia, làm sao có thể nói kia không chủng tử, hoặc 
thể đã đoạn dứt?

Luận nói: Lại nữa, sai biệt của thức A-lại-da là như thế nào?

Nói tổng quát có 3 thứ hoặc 4 thứ. Trong đây 3 thứ tức 3 thứ 
huân tập sai biệt: một là danh ngôn huân tập sai biệt, hai là ngã kiến 
huân tập sai biệt, ba là hữu chi huân tập sai biệt; 4 thứ là: một là dẫn 
phát sai biệt, hai là dị thục sai biệt, ba là duyên tướng sai biệt, bốn là 
tướng mạo sai biệt.

Giải thích: Thức A-lại-da này có những gì sai biệt? Nghĩa là 
đã tin hiểu nghĩa thành tựu của tướng thức A-lại-da, lại hỏi đến sai 
biệt. Đáp hoặc 3 thứ hoặc 4 thứ v.v… Danh ngôn huân tập sai biệt, 
nghĩa là danh ngôn của ngã, pháp, dụng nhiều, cho nên có ngã có 
nhân, thiên v.v…, pháp có nhãn, sắc v.v…, dụng có khứ, lai v.v… 
huân tập sai biệt. Do đây ảnh của ngã, pháp, dụng hiển hiện, các thức 
sinh khởi công năng sai biệt. Ngã kiến huân tập sai biệt, nghĩa là 4 
phiền não nhiễm ô ý, sức của Tát-ca-da kiến nên trong thức A-lại-da 
có công năng chấp ngã huân tập sai biệt. Hữu chi huân tập sai biệt, 
nghĩa là do sức tăng thượng của phúc, phi phúc bất động cho nên 
trong cõi trờ hoặc các nẻo thú khác có vô minh v.v… cho đến lão, tử 
huân tập sai biệt.

Luận nói: Trong đây dẫn phát sai biệt là sự huân tập mới khởi. 
Nếu cái này không, thì hành duyên thức, thủ duyên hữu sẽ không 
thành. Dị thục sai biệt là do hành và hữu làm duyên nên có thức dị 
thục sai biệt trong các nẻo đường sinh tử. Nếu không có cái này thì 
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không có chủng tử, sẽ không có các pháp phát sinh về sau. Duyên 
tướng sai biệt là cái tướng ngã chấp nơi ý. Nếu không có cái này thì 
trong ý ô nhiễm sẽ không có ngã chấp sở duyên. 

Giải thích: Giải thích 3 thứ rồi giải thích 4 thứ, cho nên nói 
trong đây dẫn phát v.v… Dẫn phát sai biệt, là nói sự huân tập mới 
khởi. Nghĩa là danh ngôn sinh khởi huân tập đầu tiên gọi là danh 
dẫn phát sai biệt. Do đây huân tập dẫn phát sinh ra, cho nên nếu đây 
không thì hành duyên thức, thủ duyên hữu sẽ không thành. Nghĩa là 
thức A-lại-da này đợi sức tùy miên của các phiền não, sinh hiện tiền 
trụ gọi là hữu. Dị thục sai biệt, là hành hữu vi duyên dị thục thục sai 
biệt trong các nẻo thú. Nghĩa là kia dẫn các dị thục sai biệt. Cho nên 
đây nếu không, thì không chủng tử hậu hữu. Các pháp sẽ không sinh 
được, nghĩa là nếu lìa gốc thì sẽ không có cành nhánh v.v… Duyên 
tướng sai biệt là ngã chấp ở trong ý. Duyên tướng nghĩa là thức 
A-lại-da này thế lực của Tát-ca-da kiến khởi trong nhiễm ô ý, khi 
duyên chấp ngã thì ngã chấp duyên tướng. Nếu đây không thì các sở 
duyên ngã chấp trong nhiễm ô ý sẽ không thành. Và nếu cái duyên 
tướng sai biệt của thức A-lại-da mà không thì cái ngã chấp sở duyên 
trong ý sẽ không thành.

Luận nói: Tướng mạo sai biệt là thức này có tướng chung, có 
tướng không chung, có tướng chủng tử không thụ sinh và có tướng 
chủng tử thụ sinh. Tướng chung là chủng tử thế gian như cái đồ đựng. 
Tướng không chung là các chủng tử riêng biệt chứa đựng bên trong. 
Tướng chung tức chủng tử không thụ sinh. Tướng không chung tức 
chủng tử có thụ sinh. Khi có sự đối trị sinh khởi thì chỉ tướng không 
chung bị diệt, còn tướng chung thì được người khác duy trì nên chỉ 
thấy thanh tịnh. Như các sư Du-già, trong một vật có nhiều chỗ thấy 
và biết khác nhau. Ở đây có hai bài tụng như sau:

Khó diệt khó biết hết,
Nên gọi là cộng kết.
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Sư Du-già bất đồng,
Do tướng ngoài rộng lớn.
Người thanh tịnh chưa diệt,
Mà vẫn thấy thanh tịnh.
Và cõi Phật thanh tịnh,
Do Phật thấy thanh tịnh.

Lại có bài tụng khác nói về các thấy biết khác nhau nói trên:

Các sư Du-già nơi một vật,
Có nhiều kiến giải không đồng nhau.
Các thứ kiến giải đều thành tựu,
Nên biết sở thủ chỉ có thức.

Nếu không có cái này thì sự sinh khởi sai biệt của khí thế gian 
và hữu tình thế gian sẽ không thành.

Giải thích: Tướng mạo sai biệt có nhiều thứ không đồng. Nghĩa 
là tướng chung v.v…nhiều thứ sai biệt. Trong đây tướng chung là 
chủng tử khí thế gian. Tức là khí thế gian ảnh hiện thức nhân. Lại 
tướng chung là tương tự tự nghiệp, do sức dị thục tăng thượng. Tất cả 
có thể có khả năng thụ dụng, là đều có ảnh tương tự hiện sinh thức. 
Lại tướng không chung là chủng tử riêng biệt ở bên trong. Do duyên 
ngã chấp nên đều riêng biệt. Ở trong thân như nhãn v.v… các nơi nên 
gọi là bên trong, tức nghĩa là nhân ở các nơi riêng biệt bên trong nên 
gọi là chủng tử. Tướng chung là chủng tử không thụ sinh, tức là có 
thể sinh khởi không khổ vui v.v…, nhân của sở y không tổn không 
ích, không phải như khí thế gian vì có sự khổ vui tổn ích v.v… Lại 
tướng không chung tức là chủng tử có thụ sinh, là có khả năng sinh 
khởi khổ lạc thụ v.v vì nhân sở y. Khi sinh đối trị, nghĩa là khi sinh 
đạo đế. Chỉ tướng không chung sở đối trị diệt, nghĩa là các chủng tử 
sai biệt ở bên trong diệt do mâu thuẫn nhau. Tướng chung được tha 
phân biệt duy trì nên chỉ thấy thanh tịnh, nghĩa là do tướng chung đây 
là khí thế gian cho nên tuy người tu hành đã vĩnh diệt phân biệt bên 
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trong nhưng những người khác thì tiếp tục duy trì phân biệt. Chỉ có 
thể người ấy chứng kiền thanh tịnh quán người sẽ thanh tịnh như hư 
không, không bị nước xao, đất dựa, lửa đốt, gió thổi. Làm sao ở nơi 
hữu nghĩa mà được thấy thanh tịnh? Sợ phải người hỏi nên nói tiếp. 
Như sư Du-già đối với một vật có các thắng giải khác nhau. Nghĩa là 
tùy theo các thứ vàng, bạc, cỏ cây v.v… thắng giải khác nhau. Các thứ 
sở kiến khác nhau, nghĩa là chỉ sự việc được trông thấy gọi là sở kiến. 
Đối với nghiệp thì phần nhiều nói là Lỗ-tra duyên. Đều được thành 
lập, nghĩa là tùy chỗ thấy, các thứ vàng, bạc, cỏ cây v.v… đều được 
thành lập khác biệt. Khó đoạn khó biết khắp, nghĩa là những gì cần 
phải đoạn thì gọi là đoạn, những gì phải biết khắp tì gọi là biết khắp. 
Đoạn và biết khắp là việc rất cực kỳ cần khổ, việc chưa làm xong nên 
nói là khó. Kết nghĩa là như buộc lại khó đoạn dứt được. Nói tâm khác 
nhau, nghĩa là các thắng giải không giống nhau. Do tướng bên ngoài 
to lớn nên nói là khí thế gian. Có nghĩa là to lớn, an định và bao trùm 
khắp. Nói tịnh, nghĩa là đã chuyển y. Tuy không diệt, nghĩa là tức ở 
đây, ngoài ra do các hữu tình phân biệt duy trì nên không thể hoàn 
toàn diệt. Lại cõi Phật thanh tịnh do Phật thấy thanh tịnh, nghĩa là đối 
với người chưa đoạn trừ các phân biệt về sắc v.v… thì sinh ra cái thấy 
khác như bùn lầy cát đá ngói gạch cao thấp, cỏ cây không đều, gai độc 
bất tịnh, phân nhơ đát bẩn. Đã đoan trừ phân biệt về sắc v.v… Như 
Lai thấy cõi Phật thanh tịnh do vàng bạc các báu tạo thành. Như ở nơi 
sa mạc mà thấy hoa viên sạch đẹp. Nếu không có đây, nghĩa là nếu 
không có tướng chung và tướng không chung này thì thức A-lại-da, 
các khí thế gian, hữu tình thế gian sinh khởi sai biệt đều không thành, 
tịnh uế sai biệt, khổ vui sai biệt cũng đều không thành.

Luận nói: Lại có tướng thô nặng và tướng nhẹ nhàng. Tướng 
thô nặng là chủng tử của phiền não và tùy phiền não. Tướng nhẹ 
nhàng là chủng tử của thiện pháp hữu lậu. Nếu không có cái này thì 
sở cảm dị thục là không kham năng, còn cái kham năng sở y sai biệt 
thì không thành. 
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Lại có hữu thụ tận tướng và vô thụ tận tướng. Hữu thụ tận 
tướng là chủng tử thiện bất thiện đã thành quả báo dị thục. Vô thụ tận 
tướng là chủng tử danh ngôn huân tập, các thứ chủng tử hý luận trôi 
nổi từ vô thủy đến nay. Nếu không có cái này thì 2 nghiệp thiện ác 
đã tạo với quả báo thụ hết là không thành. Lại nữa sự sinh khởi các 
danh ngôn mới huân tập sẽ không thành.

Lại có các tướng thí dụ. Nghĩa là thức A-lại-da có những thí dụ 
như ảo hóa, sóng nắng, chiêm bao, đau mắt. Nếu không có cái này 
thì những chủng tử biến kế không thật điên đảo duyên tương ưng 
không thành.

Lại nữa có tướng đầy đủ, có tướng không đầy đủ. Nghĩa là đầy 
đủ các trói buộc gọi là tướng đầy đủ. Lìa dục thế gian gọi là tướng 
tổn giảm. Hàng Thanh Văn hữu học và các Bồ-tát đã đánh bật vĩnh 
viễn một phần các tướng. A-la-hán, Độc Giác là hoàn toàn vĩnh viễn 
đánh bạt các tướng phiền não chướng, và chư Như Lai là hoàn toàn 
vĩnh viễn đánh bạt các tướng phiền não sở tri. Thích ứng đúng như 
vậy. Nếu không cái này thì sự tạp nhiễm và hoàn diệt tuần tự như trên 
sẽ không thành. 

Giải thích: Tướng thô nặng, là ác gọi là thô, bị cái này thì 
chìm đắm nên gọi là thô nặng. Tức là chủng tử của phiền não và tùy 
phiền não. Nếu không có đây sẽ không có tính thô nặng. Tướng nhẹ 
nhàng, là như nói tướng nhỏ nhẹ mà có tính an ổn. Tướng hữu thụ 
tận, nghĩa là đã thành thục quả dị thục v.v…, tức chủng tử thiện ác 
đã thành thục rồi, không thuần thục trở lại vì thụ dụng đã hết, như 
hạt giống đã này mầm không thể sinh lại được nữa. Tướng vô thụ 
tận, là chủng tử danh ngôn huân tập, tức các chủng tử kia tùy duyên 
tăng trưởng, có thể khởi nhân danh ngôn hý luận. Đây nếu không 
có, nghĩa là thức A-lại-da không có 2 tướng. Đã làm đã làm, nghĩa 
là đã làm thiện và đã làm ác. Với quả thụ hết, nghĩa là đã cùng với 
quả thụ dụng hết rồi. Đây là phá cái chấp nếu không có tướng thụ 
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hết. Lại nữa danh ngôn huân tập mới không thể sinh khởi, nghĩa là 
danh ngôn thế gian đều không có, vốn không nay có. Tất cả danh 
ngôn đều nhân vốn cũ gọi là chủng tử. Đây là phá cái chấp nếu 
không, không có tướng thụ dụng hết. Tướng thí dụ, nghĩa là do ảo 
hóa v.v… có thể làm thí dụ, hiển thị tướng thí dụ. Như các việc ảo 
hóa v.v… đều có thể sinh khởi không thật kiến nhân. Thức A-lại-da 
cũng vậy. Đây nếu không, nghĩa là nếu không có thí dụ và tướng 
thí dụ, thức A-lại-da sẽ không có duyên tướng điên đảo không thật 
mà chỉ có thể làm duyên tướng thật kiến. Các câu khác văn dễ hiểu 
không phải giải thích nữa.

Luận nói: Vì nhân duyên gì các pháp thiện bất thiện có thể cảm 
dị thục trong khi quả dị thục là vô phú vô ký?

Vì do quả dị thục là vô phú vô ký, không mâu thuẫn với thiện 
hoặc bất thiện, nên không trái chống với thiện hay bất thiện. Nếu tính 
của quả dị thục là thiện hay bất thiện thì tác dụng tạp nhiễm hay hoàn 
diệt sẽ không thành. Vì vậy nên thức dị thục chỉ là vô phú vô ký.

Giải thích: Như vậy là đã giải thích tất cả cú nghĩa của thức 
A-lại-da. Các huấn từ, thể tướng, quyết trạch và sai biệt của các môn 
phái khác, nếu muốn hiển thị để làm rõ thức A-lại-da này mà thuận 
chính hành, nên lập vấn đáp. Vì nhân duyên gì v.v…vô phú vô ký, đó 
là nghĩa vô nhiễm vô ký. Do quả dị thục làm nhân duyên vô ký. Vô 
phú vô ký cùng với thiện bất thiện không trái chống nhau, là vì cộng 
y cho nên tạo nghiệp vô gián v.v… và ly dục thế gian đều cùng có, 
cho nên thức Dị thục chẳng phải thiện hay bất thiện, chớ nên coi hai 
cái này nhân quả mâu thuẫn nhau.
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NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH
QUYỂN 4

3 – 1. Sở tri tướng 

Luận nói: Đã nói về sở tri y, còn sở tri tướng nên quán như 
thế nào?

Đây đại khái có 3 thứ: một là tướng y tha khởi, hai là tướng biến 
kế sở chấp, ba là tướng viên thành thật.

Giải thích: Đã nói sở tri y, nghĩa là sẽ không nói lại. Đây, là 
sở tri tướng này. Lược có 3 thứ, là tất cả pháp yếu có sở ưng tri, sở 
ưng đoạn và sở ưng chứng khác nhau. Tướng y tha khởi, là y nghiệp 
phiền não sở thủ năng thủ, biến kế tùy hợp với cái khác mà được 
khởi. Tướng như vậy được biểu thị như thế nào? Là tướng y tha khởi. 
Tướng biến kế sở chấp, là hằng không có tướng. Hằng không có 
tướng là biến kế sở chấp sở thủ năng thủ Bổ-đặc-già-la và sở tướng 
của pháp hữu tính. Làm sao phi hữu có thể là sở tướng? Nghĩa là 
tức như vậy mà phân biệt. Do Bạc-già-phạm nói như vậy. Cho đến 
thật hữu không biết thật hữu. Cho đến phi hữu không biết phi hữu. 
Như vậy thật hữu biết là thật hữu. Nếu phi thật hữu biết phi thật hữu. 
Tướng viên thành thật, là tức nơi biến kế sở chấp sở thủ năng thủ kia, 
hoặc ngã hoặc pháp, tính của vô tính, dùng nó làm lượng sở liễu cảnh 
tính, biết khắp nơi kia mới có thể hiểu rõ biến kế sở chấp quyết định 
phi hữu, có tính mâu thuẫn nên chẳng phải là cảnh tính. 
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Luận nói: Thế nào là tướng y tha khởi? 

Nghĩa là thức A-lại-da làm chủng tử, hư vọng phân biệt gồm 
thâu ác thức. 

Thế là thế nào?

Nghĩa là các thức sai biệt như thân thức, thân giả thức, bỉ sở thụ 
thức, bỉ năng thụ thức, thế thức, số thức, xứ thức, ngôn thuyết thức, 
tự tha sai biệt thức, thiện thú ác thú tử sinh thức. Trong đây nếu thân 
thức, thân giả thức, thụ giả thức, bỉ sở thụ thức, bỉ năng thụ thức, thế 
thức, số thức, xứ thức, ngôn thuyết thức thì do chủng tử danh ngôn 
huân tập. Nếu là tự tha sai biệt thức, tức do chủng tử ngã kiến huân 
tập. Nếu là thức thiện thú ác thú sinh tử, tức do chủng tử hữu chi huân 
tập. Do các thức này bao gồm tạp nhiễm tất cả các cõi chúng sinh nên 
hiển hiện sự phân biệt của tướng y tha khởi. Như vậy các thức đều 
thuộc hư vọng phân biệt, nên tính của duy thức là vô sở hữu, không 
nơi căn cứ cho nghĩa chân thật. Đó là tướng y tha khởi.

Thế nào là tướng biến kế sở chấp? 

Nghĩa là trong duy thức không có nghĩa chân thật, chỉ hiển hiện 
nghĩa tương tự mà thôi.

Thế nào là tướng viên thành thật? 

Nghĩa là ở nơi tướng y tha khởi kia, do là tướng của nghĩa 
tương tự nên vĩnh viễn không có thật tính.

Giải thích: Nghĩa là thân thức, thân giả thức, thụ giả thức, sau 
sẽ nói nhãn v.v… 6 nội giới là tính. Nếu như phù hợp thì nhãn v.v…5 
thức y vào ý giới, gọi là thân giả thức. Đệ lục ý thức y vào ý giới, gọi 
là thụ giả thức. Sở thụ thức kia, như sau sẽ nói là sắc v.v… 6 ngoại 
giới. Năng thụ thức kia, như sau sẽ nói là 6 thức giới. Thế thức, nghĩa 
là tựa như 3 thời ảnh hiện. Số thức, nghĩa là tựa như số một, toán số 
ảnh hiện. Xứ thức, là tựa như làng, xóm, vườn tược v.v.. ảnh hiện. 
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Ngôn thuyết thức, là tựa như thấy nghe hay biết, ngôn thuyết ảnh 
hiện. Tự tha sai biệt thức, là thân thức v.v… liên tục không dứt chấp 
ngã, ngã sở, phân biệt với tha, tha sở. Thiện thú ác thú tử sinh thức, 
là tương tự thiên, nhân và Nại-lạc-ca, bàng sinh, ngạ quỷ tử sinh ảnh 
hiện. Trong đây như thân thức, thân giả thức v.v… cho đến ngôn 
thuyết thức là do chủng tử danh ngôn huân tập. Nghĩa là các thứ thân 
thức v.v… kia do chủng tử danh ngôn huân tập và thức biến hiện mà 
thôi không do gí khác. Nếu là tự tha sai biệt thức thì do chủng tử ngã 
kiến huân tập. Nghĩa là ngã kiến của nhiễm ô ý huân tập làm nhân 
mà biến hiện. Nếu là thiện thú ác thú tử sinh thức thì do chủng tử hữu 
chi huân tập. nghĩa là hữu chi huân tập làm nhân biến hiện. Như vậy 
các thức đều là hư vọng phân biệt. Như trước đã nói, sở thủ năng thủ 
của thân thức v.v… lập hư vọng phân biệt làm tính. Chỉ có thức là 
tính, nghĩa là do tà phân biệt hiển hiện làm hai. Thật ra chỉ có thức. 
Trong các pháp thiện v.v… tuy không tà chấp, vì sức duyên khởi 
nên hiển hiện làm hai. Đó cũng chỉ là thức, là vô sở hữu, không phải 
nghĩa chân thật. Hiển hiện sở y, nghĩa là sở thủ sắc v.v…là vô sở hữu, 
năng thủ thức v.v…là phi chân thật. Cả hai cái này đều là biến kế sở 
chấp và gọi là nghĩa. Hư vọng phân biệt gồm thâu các thức, là nhân 
duyên hiển hiện của 2 thứ này, nên gọi là sở y. Như vậy nói tướng y 
tha khởi là như trên đã nói thức A-lại-da là chủng tử v.v… đều gọi là 
tướng y tha khởi. Nghĩa là trong vô nghĩa, chỉ có nghĩa tương tự hiển 
hiện trong thức. Thật sự không có nghĩa sở thủ và năng thủ, chỉ có 
hư vọng phân biệt. Các thứ biến kế sở thủ hiển hiện nghĩa tương tự 
ở trong thức, nghĩa là do nghĩa tướng tương tự nơi tướng y tha khởi 
kia. Hằng không có tính, nghĩa là trong tâm và tâm pháp duyên khởi 
do tướng kế chấp mà ảnh hiện, hằng không hiển thật tính chân như. 
Đây tức gọi là tướng viên thành thật.

Lại nữa, tất cả pháp từ nhân duyên sinh, chỉ có thức là tính, phải 
biết tất cả đều là tướng y tha khởi. Điên đảo kế chấp cái nghĩa tương 
tự hiển hiện, phải biết đó đều là tướng biến kế sở chấp. Trên y tha 
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khởi, biến kế sở chấp hằng không hiển hiện được thật tính chân như, 
phải biết đó đều gọi là tướng viên thành thật. Ví như con nai sức ái 
chấp tự ngã liên tục, tính biến kế sở thủ năng thủ thấy tương tự như 
nước. Phải biết đó là tướng y tha khởi kế chấp thật hữu. Thấy nước 
hiển hiện, phải biết đó là tướng biến kế sở chấp. Tức là con nai trong 
ái tự ngã mà chấp cái tướng của nước chứ hoàn toàn không có tính 
nước. Phải biết đó là tướng viên thành thật. Lại nữa biến kế sở chấp 
tướng, tức là biến kế sở chấp tự tính. Y tha khởi tướng, tức là y tha 
khởi tự tính. Cũng gọi là phân biệt tự tính. Viên thành thật tướng, tức 
là viên thành thật tự tính. Cũng gọi là pháp tính tự tính. Như vậy 3 
thứ tức nói rõ 3 pháp là ưng tri, ưng đoạn và ưng chứng. Như trong 
Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa cũng có nói: Phật bảo Từ Thị: Nếu 
trong các hành tướng kia, biến kế là sắc, là thụ, là tưởng, là hành, là 
thức, cho đến là tất cả Phật pháp y chỉ danh, tướng, thi thiết, ngôn 
thuyết biến kế cho là tự tính các sắc, cho đến tự tính tất cả Phật pháp, 
đó gọi là biến kế sở chấp sắc, cho đến biến kế sở chấp tất cả Phật 
pháp. Nếu lại trong các hành tướng kia, chỉ có phân biệt pháp tính 
an lập, phân biệt làm duyên khởi các hý luận, giả lập danh, tưởng, 
thi thiết, ngôn thuyết, gọi đó là sắc cho đến gọi là tất cả Phật pháp, 
đó gọi là phân biệt sắc cho đến phân biệt tất cả Phật pháp. Nếu chư 
Như Lai xuất hiện ở đời, nếu không xuất thế, pháp tính an lập, pháp 
giới an lập do biến kế sở chấp sắc kia cho nên cái phân biệt sắc này 
trongn thường hằng là tính chân như, tính vô tự tính, tính pháp vô 
ngã, tính thật tế, đó gọi là sắc của pháp tính. Cho đến do kia biến kế 
sở chấp tất cả Phật pháp, cho nên cái phân biết tất cả Phật pháp này 
trong thường hằng cho đến gọi đó là pháp tính tất cả Phật pháp. Rộng 
như trong kinh nói.

Luận nói: Phải biết trong các thức này, thân thức, thân giả thức 
và thụ giả thức là 6 nội giới như nhãn v.v…Sở thụ thức kia, tức 6 
ngoại giới như sắc v.v… Năng thụ thức kia tức là 6 thức giới như nhãn 
v.v…Ngoài ra các thức khác tức các sai biệt của các thức trên đây.
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Giải thích: Nói các thức này, là như trước nói thân thức v.v…
là đầu tiên, năng thụ thức là sau. Nói sai biệt, là tính sai biệt của 
các thức này. Nghĩa là trong thức hữu vi này có tính khác nhau là 
đã làm, đang làm và sẽ làm. Cho nên y vào đó thiết lập thế ảnh hiện 
thức. Trong các thức này đều có cái tính sai biệt số một, cho nên 
y vào đó thiết lập số ảnh hiện thức. Trong sở thụ thức có tính sai 
biệt trên dưới, cho nên y vào đó thiết lập xứ ảnh hiện thức. Các loại 
khác nên biết.

Luận nói: Lại nữa các thức đều chỉ có thức mà không có thật, 
vậy lấy ví dụ gì để thấy rõ?

Để thấy rõ, các thí dụ thường dùng như chiêm bao v.v…Nghĩa 
là như trong chiêm bao, không có gì là thật mà chỉ có thức. Tuy có 
các ảnh tượng giống thật hiện ra như sắc, thanh, hương, vị, xúc, nhà 
cửa, đất đai, rừng núi. Những thứ này đều không có thật. Do thí dụ 
này phải biết rõ lúc nào, nơi nào cũng chỉ có thức. Chữ v.v…nghĩa 
là ngoài thí dụ chiêm bao còn những thí dụ khác nữa như ảo thuật, 
cuồng say, con nai khát nước, hoa mắt. 

Khi ngủ đã thức dậy thì lúc ấy, nơi ấy đều là cảnh chiêm bao 
v.v… chỉ có thức. Như từ chiêm bao thức dậy mới biết trong chiêm 
bao đều chỉ có thức.

Thế sao lúc đang thức không có sự hiểu biết như vậy?

Khi có chân trí giác ngộ thì hiểu biết như vậy. Như ở trong 
chiêm bao thì không có sự hiểu biết này. Từ chiêm bao thức dậy rồi 
mới có sự hiểu biết này. Cũng giống như vậy, khi chưa được chân trí 
giác ngộ thì không có sự hiểu biết này. Được chân trí giác ngộ mới 
thấy biết được như vậy.

Giải thích: Tất cả chỉ có thức, đều không có nghĩa. Nêu các 
thí dụ như chiêm bao để hiển thị, là cùng thành lập cho nên nói như 
trong chiêm bao v.v… văn dễ hiểu không phải giải thích.
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Luận nói: Người chưa được chân trí giác ngộ, đối với đạo lý 
duy thức làm sao đối chiếu biết được?

Do giáo và lý có thể đối chiếu biết được. Giáo là như Kinh Thập 
Địa, Phật nói 3 cõi chỉ có tâm mà thôi. Phật cũng nói như vậy trong 
Kinh Giải Thâm Mật. Trong kinh ấy, Bồ-tát Từ Thị hỏi Thế Tôn:

Các ảnh tượng của hành tướng trong Tam-ma-địa là khác hay 
không khác với tâm?

Phật bảo Từ Thị: Phải nói là không khác. Bởi vì sao? Bởi các 
ảnh tượng kia chỉ là thức, nên ta nói do thức duyên, chỉ do thức 
hiện khởi.

-Thế Tôn ! Nếu ảnh tượng của các hành tướng trong Tam-ma-địa 
không khác với tâm này thì sao tâm này trở lại chấp lấy cái tâm này?

-Từ Thị ! Không có một tí pháp nào có thể chấp lấy một tí pháp 
nào. Nhưng tâm ấy khi sinh khởi tức có hiện ra ảnh tượng như vậy. 
Như bản chất làm duyên trở lại thấy bản chất. Như nói nay ta thấy 
ảnh tượng, và bảo rằng lìa bản chất mà có ảnh tượng để thấy, thì ảnh 
tượng hiện ra kia với tâm này cũng vậy. Như vậy khi tâm sinh khởi 
thì thấy có ảnh tượng tương tự hiện ra.

Do giáo nghĩa này mà lý cũng được hiển lộ. Bởi vì sao? Vì 
trong định, tùy tâm quán thấy các hiện tượng như toàn một màu xanh 
bầm mà không một màu nào khác. Màu xanh bầm là chỉ thấy tự tâm. 
Do đạo lý này Bồ-tát đối với tất cả cảnh hiện trong thức đều có thể 
đối chiếu mà biết là đều chỉ có thức, không có cảnh giới thật.

Lại nữa cái màu xanh bầm không phải do thức duy trì và hồi 
ức, cái thấy là duyên cảnh hiện tiền trước mắt. Và cái nghe và suy 
nghĩ thành ra 2 cái gìn giữ và nhớ lại cũng lấy quá khứ làm cảnh sở 
duyên, cho nên ảnh tượng hiện ra cũng là duy thức. Do từ tỷ lượng 
này, Bồ-tát tuy chưa được chân trí giác ngộ cũng có thể đối chiếu mà 
biết được lý duy thức.
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Giải thích: Do giáo và lý, là do chí giáo lượng và do tỷ lượng. 
Tuy chưa chứng đắc chân trí duy thức, nên có thể so sánh mà biết chỉ 
có thức không có cảnh. Kinh Thập Địa, là trong kinh đó nói rõ nghĩa 
10 địa của Bồ-tát. Đây là an lập danh cú văn thân hành tướng của 
10 địa. Thức biến hiện tụ tập làm thể, nghĩa là Thánh ấy, Kim cương 
tạng thức biến ra ảnh tượng làm tăng thượng duyên, người nghe trong 
thân ảnh hiện trên thức tương tự như pháp môn ấy. Như vậy truyền 
đến nay, gọi là giáo. Chỉ có tâm, là tâm thức là một. Chỉ có âm thanh 
là khiển trừ nghĩa của cảnh sở thủ. Do nó không , nên năng thủ cũng 
không. Không ngăn tâm pháp bởi nó và tâm không rời nhau như nói 
nếu không tâm sở hữu pháp, tâm chưa hề chuyển. Nếu vậy vì sao 
Diệt định là duy tâm? Đó là lỗi của tông ấy. Ta là Đại thừa tông. Nếu 
xứ có tâm thì định cũng có pháp tương ưng với tâm. Nếu xứ không 
có tâm thì cái pháp tương ưng tâm cũng chắc chắn không. Như vậy 3 
cõi chỉ duy có tâm. Câu này hiển thị 3 cõi duy thức. Nói 3 cõi, nghĩa 
là cùng với dục v.v…ái kết tương ưng đọa nơi 3 cõi. Đây duy thức 
nói thành lập chỉ có các tâm tâm pháp, không có 3 cõi biến kế sở 
duyên. Câu này không khiển trừ chân như sở duyên, y tha sở duyên, 
nghĩa là gồm trong đạo đế. Căn bản và hậu đắc 2 thứ sở duyên, do kia 
không bị ái chấp cho nên không phải sở trị, không phải mê loạn nên 
không gồm trong 3 cõi, cũng không lìa thức nên không đợi nói. Nếu 
vậy nên nói như là 2 cõi, vì trong cõi Vô sắc, Kinh bộ chỉ có tâm tâm 
pháp. Câu hỏi này không phải như vậy. Nghĩa mà thức sở thủ đều vô 
nghĩa, cho nên không phải chỉ Sắc là không mà gọi là duy thức. Còn 
gì cũng không? Còn các nghĩa sở thủ của thức như hư không v.v… 
Các sư Kinh bộ cho rằng cõi Vô sắc các tâm tâm pháp là tướng vô 
sắc, vô thể, vô thật. Nghĩa của cảnh sở thủ hiển hiện sở y. Sợ kia chấp 
cho là chẳng phải tâm tâm pháp, cho nên nói 3 cõi đều chỉ có tâm. Ý 
thú nói rõ trong Kinh Giải Thâm Mật đúng như giải thích trong Thập 
Địa. Kinh là giáo pháp. Tam-ma-địa là có thể khiến tâm trụ vào một 
cảnh tính. Tâm pháp là thể. Cảnh sở duyên này là sở hành. Bản cảnh 
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là chất. Tương tự kia hiển hiện gọi là ảnh tượng.. Cho nên ta nói thức 
duyên, duy thức hiện, nghĩa là ta nói cảnh sở duyên ngoài thức chỉ 
là do nội thức hiển hiện. Tức là cái thức duyên cảnh là nghĩa của tự 
tính. Đây ý nói cảnh sở duyên của thức chỉ klà những ảnh tượng hiện 
lên trên thức chứ không có cái thể riêng biệt nào khác. Vì sao cái tâm 
này trở lại thủ cái tâm này? Đây là hiển thị tác dụng đối với tự mâu 
thuẫn. Từ Thị ! Không có một chút pháp nào có thể thủ lấy một chút 
pháp nào cả. Câu này là giải thích câu hỏi trước. Là vì không có tát 
dụng.. Nghĩa là tất cả pháp, tác dụng cũng như người làm ra tác dụng 
đều bất thành. Cho nên khi sinh khởi, duyên khởi các pháp có uy lực 
rất lớn. Cho nên ngay trên một thể có hai ảnh tượng sinh ra. Hai ảnh 
tượng vọng vào nhau, không tức cũng không ly. Các tâm tâm pháp 
do sức duyên khởi, tính của nó là pháp nhĩ như thị mà sinh. Như chất, 
vì duyên trở lại thấy bản chất, nghĩa là ví như dựa trên khuôn mặt 
của mình, đó là chất. Trong gương soi lại thấy bản chất. Do mê loạn 
nên bảo rằng ta thấy ảnh. Do tấm gương v.v.. duyên uy lực lớn cho 
nên tuy không có ảnh nào khác mà tựa hồ như có riêng ảnh tượng 
hiển hiện. Tâm này cũng vậy. Như vậy khi sinh v.v…, nghĩa là tâm 
tâm pháp nhớ nghĩ phân biệt nhiều thứ, duyên công năng lớn nên khi 
sinh khởi, tuy không có Tam-ma-địa nào khác v.v… hiện hành ảnh 
tượng mà tựa hồ có ảnh tượng hiện ra. Tức do giáo lý này cũng hiển 
hiện, nghĩa là trong giáo này cũng tức gồm hiển thị đạo lý tỷ lượng. 
Sở dĩ vì sao? Trong định tâm v.v…, tự thuật trong giáo có giáo nghĩa 
khác. Nghĩa là màu xanh bầm v.v… không tách rời tâm, tùy chỗ lạc 
dục mà hiển hiện. Ví như trong chiêm bao thấy xanh bầm. Lại trong 
cái xanh bầm đó không phải thức duy trì nghĩ nhớ v.v… Sợ kia chấp 
khác nên nói như vậy. Nghĩa là nếu như có người chấp như vậy, do 
đã từng trông thấy ở đâu đó nay hãy còn giữ lại trong ký ức làm ảnh 
tượng hiện hành nơi Tam-ma-địa. Để ngăn chận cái chấp này nên 
nói. Lại nữa như vậy trong cái xanh bầm chẳng phải là cái thức duy 
trì ký ức đã duyên cảnh hiện tiền. Cho nên cái sở duyên này tức là cái 
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xưa kia ký ức duy trì thì xưa chắc chắn đã thấy nơi nào, ký ức phải 
cảm thụ như xưa vậy. Nhưng tu thành trí không phải như vậy. Chân 
hiện lượng thấy cảnh giới phân minh hiện tiền, không phải như thức 
hồi ức.

Nếu vậy thì cái thức tương ưng với 2 tuệ do văn và tư phải lìa 
cái thức của duy trì và hồi ức? Đây cũng không phải vậy. Do kia nghe 
v.v…cái thức duy trì hồi ức duyên quá khứ, quá khứ không, nên ảnh 
tượng sở duyên đều chỉ là thức. Ví như nhớ lại xưa lúc còn nhỏ. Vì 
vậy cho nên cái thức này hiện duy trì ký ức đều chỉ có thức niệm 
không. Như người tu quán hạnh tưởng tượng hiện tiền ảnh tượng nữ 
nhân bất tịnh. Do tỷ lượng này v.v…, ngữ nghĩa rõ ràng không phải 
giải thích.

Luận nói: Như vậy là đã nói các thức ví dụ như chiêm bao 
v.v…. Tức trong các ví dụ, nhãn thức v.v…các thức đều có thể thành 
duy thức. Nhưng nhãn thức v.v… các thức đã là có sắc cảnh, mà cũng 
là chỉ có thức, thì làm sao thấy được?

Đây cũng giống như trước, nghĩa là phải suy từ giáo và lý. 

Giải thích: Giáo tức Kinh Thập Địa, Kinh Giải Thâm Mật. Lý 
tức các đạonlý nói trong kinh. Nghĩa là Tam-ma-địa sở hành ảnh 
tượng và các ví dụ chiêm bao v.v… đều như trước nói.

Luận nói:Nếu các thức này, bản thể cũng là thức thì tại sao hiển 
hiện tương tự tính chất của sắc và liên tục tồn tại? 

Vì cùng với các pháp tạp nhiễm điên đảo làm chỗ dựa. Nếu 
không như vậy thì trong phi nghĩa đã không khởi nghĩa điên đảo. 
Nếu không thì đã không có 2 chướng tạp nhiễm là phiền não và sở tri. 
Nếu không thì cũng không có các pháp thanh tịnh. Vì vậy các thức đã 
chuyển biến như vậy. Ở đây có bài tụng như sau:

Loạn tướng và loạn thể,
Đều cho là sắc thức,
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Cùng với phi sắc thức,
Nếu không, mọi sự không.

Giải thích: Nếu các thức đây, thể cũng là thức v.v…, nghĩa là 
đây hỏi sắc thức một loại liên tục kiên trụ chuyển nhân. Nói một loại, 
là nghĩa tương tự. Trước sau một loại không thay đổi, cũng không 
gián đoạn nên gọi là kiên trụ. Tức đây nói liên tục chuyển. Cùng 
phiền não v.v… các pháp tạp nhiễm làm chỗ dựa, nghĩa là, nguyên 
văn chữ Hán dùng chữ “đẳng”, đẳng là đẳng thủ các nghiệp phiền 
não sinh các pháp tạp nhiễm. Nhãn thức v.v… cùng các pháp tạp 
nhiễm điên đảo làm chỗ sở y. Chỗ sở y tức là nghĩa của nhân. Nguyên 
Hán văn dùng chữ “cố” tức là “tu” , tu nghĩa là phải. Quán sát ý của 
câu hỏi kia mà trả lời. nghĩa là trong vô nghĩa hiển hiện tương tự nơi 
nhãn thức v.v… Một loại kiên trụ liên tục mà chuyển là do đây khởi 
các pháp điên đảo kia v.v… nếu không như vậy, nghĩa là nếu không 
chuyển như vậy trong phi nghĩa khởi nghĩa điên đảo phải không thể 
có. Nếu không điên đảo thì 2 chướng phiền não sở tri tạp nhiễm phải 
không có, vì không nhân duyên. Nếu không tạp nhiễm, thanh tịnh 
cũng không. Vì phải dứt tạp nhiễm hiển thanh tịnh nên các thức phải 
chuyển như vậy. Nghĩa là nhãn thức v.v… các thức phải chuyển như 
vậy. Là sức không có nhân, các pháp chẳng cần sức được sinh ư? 
Không phải vậy. Tùy theo hỏi mà đáp. Kia hỏi cần phải, chứ không 
hỏi chủng loại nhân. Do kia không chấp riêng có các sắc mà chỉ hói 
“đâu cần phải”. Thức A-lại-da biến ra các sắc chứ không phải chỉ làm 
thức, cho nên đáp như vậy. Loạn tướng cho là tương tự sắc biến thức. 
Loạn thể cho là chẳng phải sắc biến thức. Thuận kết tụng pháp nên 
văn cách nhau nhưng nghĩa htuộc vào nhau. Nếu không có tương tự 
sắc biến nhân thức thì phi sắc quả thức không thể có được, bởi nếu 
vô cảnh thì hữu cảnh cũng không.

Luận nói: Vì sao thân thức, thân giả thức, thụ giả thức, sở thụ 
thức, năng thụ thức đều cùng tồn tại cùng hòa hợp chuyển biến trong 
tất cả thân? 
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Vì vậy mới có thể thể hiện đầy đủ sự thụ dụng trong đời sống.

Giải thích: Vì sao thân v.v…như trước hỏi? Đáp là có thể viên 
mãn như trước nói. Do đó 5 thức tất cả trong thân không cái nào 
không hiện đầy đủ thụ dụng.Nếu thiếu một chi tức không viên mãn.

Luận nói: Vì sao thế thức v.v…các thức có chuyển biến sai biệt?

Vì từ vô thủy đến nay sinh tử lưu chuyển không đoạn dứt. Vì 
thế giới chúng sinh không số lượng. Vì thế giới như cái đồ đựng 
không số lượng. Vì ngôn ngữ nói về các việc làm không số lượng. Vì 
các sự giữ lấy, thụ dụng khác nhau không số lượng. Vì sự thụ dụng 
quả dị thục của nghiệp ái phi ái khác nhau không số lượng. Vì chịu 
các thứ sinh tử khác nhau không số lượng.

Giải thích: Vì sao thế thức v.v.. hỏi như trước? Nguyên văn 
Hán văn dùng chữ “đẳng” nghĩa là đẳng thủ, tức cũng lấy như số, xứ, 
ngôn thuyết, tự tha sai biệt, thiện thú ác thú, và tử sinh. Sáu thức biến 
hiện từ vô thủy đến nay, cho đến thụ tử sinh sai biệt vô số lượng, như 
số lần lượt hiển thị thế đẳng thức phải nói đến quả.

Luận nói:Lại nữa, làm thế nào thành lập các thức như vậy làm 
tính của duy thức?

Nói sơ lược có 3 tướng: một là do chỉ có thức mà không có thật, 
hai là do 2 tính mà có 2 thức tướng phần và kiến phần khác nhau, ba 
là do rất nhiều thứ hành tướng sinh khởi. Bởi vì sao? Vì tất cả thức 
không có thật nên thành duy thức. Bởi có tướng phần và kiến phần 
nên thành 2 thứ thức. Nếu các thức như nhãn thức v.v… lấy các thức 
như sắc thức v.v… làm tướng phần, thì lấy cái thức của nhãn thức 
làm kiến phần, cho đến cái thức của thân thức làm kiến phần. Nếu 
ý thức lấy tất cả các thức từ đầu tiên là nhãn thức đến cuối cùng là 
pháp thức làm tướng phần, thì lấy thức của ý thức làm kiến phần. Do 
đó ý thức có phân biệt, tương tự như tất cả thức mà sinh khởi. Ở đây 
có bài tụng như sau:
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Duy thức: hai, nhiều thứ,
Quán như vậy:ngộ nhập.
Do ngộ nhập duy thức,
Chiết phục rồi thoát ly.

Giải thích: Lại nữa làm sao an lập các thức như vậy v.v…, 
nghĩa là dựa theo lý trước lai dùng lý khác hỏi các thứ. Do duy thức, 
là cái nghĩa vô nghĩa. Cho nên tiếp nói là không có nghĩa. Nói duy là 
chuyên để khiển trừ nghĩa. Cái lý vô nghĩa đã nói một phần ít. Một 
phsàn ít sẽ nói. Do 2 tính, là tướng và kiến. Trong một thức có tướng 
có kiến. Hai phần cùng chuyển. Tướng kiến 2 phần không tức không 
ly. Bắt đầu từ nhãn thức cho đến thân thức tùy loại đều riêng biệt biến 
làm sắc v.v… các thứ tướng thức gọi là tướng phần. Nhãn v.v…các 
thức liễu biệt cảnh giới ở nghĩa năng kiến gọi là kiến phần. Lại sở thủ 
phần gọi là tướng, năng thủ phần gọi là kiến. Đó gọi là 2 tính. Do các 
thứ, nghĩa là các thứ hành tướng mà sinh khởi. Cho nên trong một 
thức, một phần biến khác đi tương tự sở thủ tướng, một phần biến 
khác đi tương tự năng thủ kiến. Hai phần này mỗi mỗi đều có các thứ 
hành tướng sai biệt đồng thời mà khởi. Nếu không chấp nhận một 
thức một lúc có nhiều thứ tương ưng thì không một lúc biết nhiều thứ 
cảnh. Nếu ý thức lấy nhãn làm trước tiên tất cả, nghĩa là ý thức kia 
có khả năng thủ tất cả nghĩa trong một lúc mà thế lực tăng thượng 
của nhãn thức là trước tiên và sau là pháp thức. Cái tướng được an 
lập là tướng phần của nó. Tức ý thức này về phía liễu biệt nghĩa gọi 
là kiến phần. Do đó ý thức phân biệt khắp tất cả. Cho nên tựa như 
tất cả thức sinh khởi. Vì vậy ý thức gọi là tướng, là kiến, và cũng 
gọi là chủng chủng, nghĩa là nhiều thứ khác nhau. Trong Già-đà, các 
sư Du-già có thể nhập 2 tính duy thức khiển trừ các thứ cảnh ngoại 
giới, phục ly cái tâm năng thủ. Vì không sở duyên nên cái thức năng 
duyên cũng không có được. Không có sự liễu biệt nên người liễu biệt 
cũng không. Chẳng phải không liễu biệt mà có người liễu biệt, nghĩa 
là không có tướng cảnh giới không phân biệt cũng gọi là có cảnh tâm 
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năng phân biệt. Nếu như tâm xuất thế tuy lìa năng thủ sở thủ nhưng 
có nội chứng thành trí sở y, có tính bình đẳng năng duyên sở duyên.

Luận nói: Lại ở đây có một số sư nói chỉ có một ý thức. Ý thức 
ấy tùy chuyển mà có các tên khác nhau. Như nghiệp của ý, gọi là thân 
nghiệp, ngữ nghiệp. 

Giải thích: Lại ở đây có một số sư nói chỉ có một ý thức v.v…, 
nghĩa là đây hiển thị các sư có sở kiến sai biệt. Hoặc có một loại Bồ-
đề-tát-đỏa muốn khiến chỉ có một tính ý thức, dựa vào nhãn v.v…khi 
sinh thì được tên thức kia, tức nhãn thức cho đến ý thức. Trong đó 
không có chủng loại các thức riêng biệt. Thế thì ý nghiệp là thế nào? 
Như một ý phát động nơi thân thì gọi là thân nghiệp, phát động nơi 
ngữ là ngữ nghiệp, tương ưng với ý gọi là ý nghiệp. Ý thức cũng vậy.

Luận nói: Lại nữa ở tất cả nơi sở y, khi chuyển biến thì sinh 
nhiều thứ ảnh tượng gồm có 2 loại: ảnh tượng thật và ảnh tượng phân 
biệt. Lại nữa ở tất cả mọi nơi sự chuyển biến tựa ý thức chạm xúc ảnh 
tượng. Trong thế giới có hình sắc thì ý thức này dựa vào thân, như 
các sắc căn nương tựa vào thân vậy. 

Giải thích: Hoặc bảo rằng nếu vậy ý thức phải vô phân biệt, vì 
sở y của nó chậm lụt. Như nhãn thức v.v…, hễ năng y thì đều thuận 
với sở y, như nhiễm ô ý thì y vào tạp nhiễm. Ý thức cùng chuyển 
cũng trở thành tạp nhiễm. Để giải đáp câu hỏi này nên nói nơi tất cả 
sở y chuyển v.v… Tất cả sở y , nghĩa là nhãn v.v… Khi sở y chuyển, 
tức là khi sinh khởi. Tựa như 2 ảnh tượng của các thứ tướng chuyển, 
nghĩa là tựa như 2 ảnh tượng của các thứ sở thủ năng thủ chuyển. 
Vì để giải thích điều này nên nói trở lại. Nghĩa là duy nghĩa v.v… là 
ý thức duy nhất. Một phần tựa như ảnh tượng của nghĩa hiển hiện. 
Thứ hai là nơi nghĩa phân biệt mà sinh. Cho nên không có cái lỗi vô 
phân biệt. Lại nữa tất cả mọi nơi cũng tương tự sở xúc ảnh tượng 
mà chuyển, nghĩa là ở trong định lãnh nạp các xúc phân biệt nặng 
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nhẹ mà không phải tán loạn là vì tùy thuận. Có trong cõi Sắc, là nói 
không phải trong cõi Vô sắc. Bởi vì sao? Vì ý thức này y chỉ nơi thân. 
Như các sắc căn khác y chỉ nơi thân, nghĩa là các căn có sắc như nhãn 
v.v… y chỉ nơi thân cho nên đối với thân này có thể làm tổn ích. Ý 
thức cũng vậy. Trong cõi hữu sắc, vì y chỉ thân nên đối với thân này 
lãnh nạp phân biệt, có thể làm tổn ích.

Luận nói: Ở đây có bài tụng như sau:

Nếu đi xa một mình,
Không thân ngủ trong hang.
Điều phục tâm khó trị,
Là chân thật phạm chí.

Giải thích: Nói một ý thức Bồ-đề-tát-đỏa, dẫn lời giáo chứng. 
Nếu đi xa v.v…, nghĩa là vì dạo khắp tất cả cảnh của sở thức, nên gọi 
là đi xa. Để chứng nghĩa này nên lại nói đi một mình, vì không có cái 
thứ hai. Nói không thân, nghĩa là không hình chất. Ngủ trong hang, 
nghĩa là ở bên trong. Nói điều phục cái này, là đối với tâm như vậy 
làm cho tự tại. Tâm khó điều phục, là vì bi lụy.

Luận nói: Lại như kinh nói các cảnh giới mà 5 căn đi qua, ý 
thức đều có thể tiếp thụ. Ý thức là chỗ dựa của 5 căn.

Giải thích: Lại dẫn Thánh giáo thứ hai để làm chứng. Như vậy 
cảnh giới 5 căn đi qua, ý thức đều có thể tiếp nhận, nghĩa là các cảnh 
giới 5 căn này đi qua chỉ là ý thức, mỗi mỗi đều có thể lãnh thụ nghĩa 
riêng biệt. Ý là chỗ dựa của chúng, nghĩa là do đây làm tăng thượng 
sự sinh khởi của chúng.

Luận nói: Lại có chỗ nói trong 12 xứ, 6 thức thân đều gọi là 
ý xứ. 

Giải thích: Lại dẫn dẫn Thánh giáo thứ ba để làm chứng. Nói 6 
thức thân đều gọi là ý xứ, nghĩa là nói rõ các việc của ý thức.
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Luận nói: Nếu nơi nào lập thức A-lại-da làm thức thật thì nên 
biết rằng tất cả các thức khác là thức tướng phần của nó. Nếu ý thức 
và các thức nó y chỉ là thức kiến phần của nó. Do thức tướng phần kia 
là tướng sinh duyên của thức kiến phần. Khi tựa như thật hiển hiện 
thì nó có thể làm chỗ y chỉ cho thức kiến phần sinh khởi. Như vậy là 
đã xác lập các thức thành tính của duy thức.

Giải thích: Nếu cái thức an lập thức A-lại-da là nghĩa thức, 
nghĩa là nghĩa của nhân. Tức là an lập thức A-lại-da lấy làm thức 
tác nhân. Các thức khác, là thân thức v.v…Tướng thức, là tướng sở 
duyên, là sở hành. Nếu ý thức, thức và sở y chỉ, nghĩa là thức thứ 6 và 
sở y chỉ. Cái ý quá khứ không gián đoạn và cái ý nhiễm ô, 2 cái này 
có thể làm tính sở y sinh khởi tạp nhiễm. Cho nên kiến thức của nó, 
tức là năng phân biệt. Do tướng thức của nó là tướng sinh duyên của 
kiến thức này, nghĩa là thức A-lại-da biến ra tướng khác là 2 tướng 
sinh duyên của kiến thức. Khi nghĩa tương tự hiện, nghĩa là khi nghĩa 
tương tự của kiến thức của ý hiện khởi. Có thể làm kiến thức sinh y 
chỉ, nghĩa là nhẫn v.v… các thức có thể cùng kiến thức làm phát sinh 
y chỉ.

Luận nói: Mọi sự thật hiện tiền rõ ràng mà làm sao biết rằng nó 
không phải thật có?

Như Thế Tôn nói: Nếu Bồ-tát thành tựu 4 pháp có thể ngộ 
nhập tất cả duy thức, tất cả đều không có thật. Một là thành tựu cái 
trí biết thức tướng trái nhau. Như ngạ quỷ, bàng sinh và chư thiên 
đối với cùng một sự việc mà có sự thấy biết khác nhau. Hai là thành 
tựu cái trí biết không có cảnh sở duyên mà thức vẫn có thể có hiện 
hành. Như duyên quá khứ, vị lai, ảnh tượng trong chiêm bao. Ba 
là thành tựu cái trí biết phải lìa sự dụng công mà không điên đảo. 
Như trong thật nghĩa có thể duyên nghĩa thức mà không điên đảo, 
vì chân thật không do dụng công. Bốn là thành tựu 3 cái thắng trí 
biết tùy chuyển. Những gì là ba? Một là được tâm tự tại. Tất cả Bồ-
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tát được tĩnh lự tùy theo sức thắng giải mà các nghĩa hiển hiện. Hai 
là người được pháp tu quán Xa-ma-tha thì vừa tác ý các nghĩa liền 
hiển hiện. Ba là người đã được trí vô phân biệt thì trước khi trí vô 
phân biệt hiện tiền, các nghĩa đều không hiển hiện. Do 3 thứ thắng 
trí tùy chuyển đây với 3 thứ nhân duyên nói trên mà thành tựu đạo 
lý nghĩa và vô nghĩa.

Giải thích: Lại nữa để thành lập nghĩa không có cảnh, cho nên 
dẫn các giáo và các đạo lý khác. Nghĩa là các Bồ-tát thành tựu 4 pháp 
v.v… Cái trí biết thức tướng trái nhau, nghĩa là trái chống nhau gọi là 
trái nhau. Thức trái chống nhau gọi là tương vi thức. Cái nhân sỉnha 
thức này gọi là tướng. Hiểu biết tướng này chỉ nội tâm biến, không 
có nghĩa ở ngoài. Cho nên không có nghĩa gọi tên là trí. Như ngạ 
quỷ, bàng sinh và trời, người v.v…, nghĩa là nơi loài ngạ quỷ do tự 
nghiệp biến khác, vì sức tăng thượng nên thấy sông ngòi đều là nơi 
đầy máu mủ. Các loài cá tôm, bàng sinh thì thấy là nhà ở là đường 
sá. Trời thì thấy đất đai trang nghiêm các báu. Người thì thấy đó là 
nơi nước chảy có sóng. Nếu nhập định hư không vô biên xứ tức nơi 
đó chỉ thấy hư không. Một vật thật có là mâu thuẫn nhau, chẳng phải 
một phẩm loại trí sinh nhân tính là không hợp lý. Vì sao ở trong sông 
này đã có đầy máu mủ phân nhơ có người cầm đao gậy phòng thủ 
hai bên bờ. Lại có nhà cửa thơm tho đường sá sạch đẹp trang nghiêm 
các báu. Nước trong mát chảy. Cảnh hư không trong định, nếu chấp 
nhận ngoại vật đều không thật tính. Tất cả đều từ nội tâm biến hiện, 
mọi sự đều thành. Như có tụng nói:

Nơi người dâm nữ thân đoan nghiêm,
Xuất gia đắm dục như chó đói,
Thây chết thối tha mỹ vị ngon,
Ba thứ phân biệt đều không giống.

Cái trí biết không có cảnh sở duyên mà thức vẫn có thể có hiện 
hành v.v…, nghĩa là quá khứ vị lai đều không thật có. Đây cùng 
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Kinh bộ đều chấp nhận. Cảnh trong chiêm bao là không có thật, 
tất cả đều rõ. Các ảnh tượng hiện hành trong Tam-ma-địa đã nói 
là phi hữu, cũng chẳng phải hồi ức. Trong nước trong gương thấy 
ảnh tượng đều không có thật như trước đã nói. Ở đây không cảnh 
mà thành thức thì phải lìa công dụng của trí vô điên đảo. Bản văn 
tuy rõ nhưng nói giúp thêm một ít. Nếu muốn được nghĩa, tức chân 
thật hữu, phải không dụng công tự nhiên giải thoát, vì tất cả hữu 
tình đều thấy thật. Tâm được tự tại, nghĩa là tâm được điều thuận có 
thể kham làm. Được tĩnh lự, tức là các Thanh Văn, Độc Giác v.v… 
nếu đã chứng đắc thanh tịnh tĩnh lự, tâm nhất cảnh tính, lạc tĩnh tư 
lự. Nói tĩnh lự là tùy sức thắng giải các nghĩa hiển hiện. Nghĩa là 
tùy sức tăng thượng ý giải sẽ được như ý muốn. Muốn khiến đất 
đai biến thành nước v.v… đều hiện thành được. Được Xa-ma-tha , 
nghĩa là đã chứng được định Xa-ma-tha liên tục thấm nhuần khiến 
tâm vắng lặng. Nói tu, là tương ưng cảnh không, hoặc tương ưng 
Tứ thánh đế sở duyên. Vận hành cả hai chỉ và quán gọi la là tương 
ưng. Cùng tương ưng với đây cho nên gọi là tu pháp quán, nghĩa 
là từ đây trở đi được quán khế kinh v.v… Chính pháp diệu tuệ khi 
vừa mới tác ý thì các nghĩa hiển hiện, nghĩa là khế kinh v.v… trong 
chính giáo pháp tùy theo một thứ vô thường v.v…các nghĩa, như 
như tác ý tư duy, sát-na chóng diệt v.v… các tính, như vậy như vậy 
chẳng phải cảnh giới một phẩm loại hiển hiện. Khi trí vô phân biệt 
hiện tiền, tất cả các nghĩa đều không hiển hiện. Trí vô phân biệt, sau 
sẽ giải thích rộng. Nghĩa nếu thật có, trí này phải không. Không có 
phân biệt, mới thành vô phân biệt. Nghĩa nếu là thật có, trí vô phân 
biệt sinh, không nên không hiển hiện trí này như nghĩa thật duyên 
cảnh. Do đó cái lý nói là không gián đoạn, và trước nói 3 thứ nhân 
duyên, các nghĩa đều không có lý.

Luận nói: Nếu tự tính y tha khởi thật chỉ có thức, làm chỗ y chỉ 
cho những hiển hiện không thật thì sao gọi là y tha khởi? Vì nhân 
duyên gì gọi là y tha khởi?
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Từ chủng tử huân tập sinh ra, do duyên cái khác mà sinh khởi 
nên gọi là y tha khởi. Sau khi sinh ra một sát-na không có công năng 
mà tự nhiên tồn tại nên gọi là y tha khởi.

Giải thích: Làm sao thành y tha khởi, là câu hỏi về giải pháp. 
Vì nhân duyên gì gọi là y tha khởi, là câu hỏi về giải thích từ. Do 
2 cửa song quan này có thể rõ nghĩa. Còn 2 tự tính, 2 câu hỏi cũng 
vậy. Dựa theo đó các câu hỏi đều đáp song song. Từ chủng tử tự 
huân tập v.v…, nghĩa là từ chủng tử biến kế sở chấp danh ngôn 
huân tập sinh, dựa vào tự chủng tử tha chủng tử sinh ra, nên gọi là 
y tha khởi. Đó là nói cái thể đó dựa vào cái khác mà sinh. Sinh rồi 
một sát-na sau không có công năng tự nhiên tồn tại, nghĩa là đây 
nói cái thể ấy dựa vào cái khác mà tồn tại. Do 2 nhân này gọi là y 
tha khởi.

Luận nói: Nếu tự tính biến kế sở chấp dựa vào y tha khởi, hiển 
hiện tựa như thật mà không thật có thì sao thành biến kế sở chấp? Vì 
nhân duyên gì gọi là biến kế sở chấp?

Vì là hành tướng của ý thức, chấp trước khắp cả điên đảo sinh 
ra, nên gọi là biến kế sở chấp. Vì không có tự tướng, chỉ do chấp 
trước khắp cả mà được, nên gọi là biến kế sở chấp.

Giải thích: Dựa vào y tha khởi, nghĩa là dựa vào duy thức, dựa 
vào tính y tha khởi, thật không sở hữu. Nghĩa tương tự hiển hiện, 
nghĩa là thật không có tự thể, chỉ tương tự nghĩa mà hiển hiện tướng 
mạo. Nếu cái thể thật sự không có vì sao gọi là nghĩa? Để tránh câu 
hỏi này nên nói nghĩa tương tự hiển hiện. Nghĩa là do chủng tử danh 
ngôn huân tập, tuy không thật thể mà tựa hồ có nghĩa hiển hiện tướng 
mạo. Cho nên danh nghĩa như hình tưởng ảo v.v…tương tự có hiển 
hiện. Nói hiển hiện, là rõ ràng nghĩa không có mà tựa hồ hiện ra một 
cách rõ ràng, gọi là hiển hiện. Tức là nghĩa tương tự mà co là tự tính 
của nó, tiếp nhận như là tự tính. Vô lượng hành tướng, là ảnh tượng 
các thứ cảnh giới ngã pháp. Ý thức biến kế, nghĩa là tức ngay ý thức 
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gọi là biến kế. Điên đảo sinh tướng, nghĩa là loạn thức sở thủ năng 
thủ vì nghĩa tướng sinh nhân. Nói biến kế sở chấp, là tức biến kế sở 
chấp nghĩa tướng. Gọi biến kế sở chấp tự tính, là tự tướng thật sự là 
không, chỉ có được biến kế sở chấp. Nghĩa là trong thật sự không có 
ngã và pháp, chỉ có được tướng mạo của ảnh tượng biến kế sở chấp. 
Do đó gọi là biến kế sở chấp.

Luận nói: Nếu tự tính viên thành thật là vĩnh viễn không còn 
tướng biến kế sở chấp thì thế nào là thành viên thành thật? Do nhân 
duyên gì gọi là viên thành thật?

Do tính không biến đổi nên gọi là viên thành thật. Lại do tính 
nó là sở duyên của thanh tịnh, là tính vượt trội hơn tất cả thiện pháp. 
Do nghĩa vượt trội này mà gọi là viên thành thật.

Giải thích: Do tính không biến đổi nên gọi là viên thành thật 
v.v…, nghĩa là nên biết tính này thường không biến đổi, lại là tính 
thanh tịnh sở duyên nên là tính tối thắng của tất cả thiện pháp, tính 
viên mãn thành tựu chân thật.

Luận nói: Lại nữa có năng biến kế, có sở biến kế mới thành tự 
tính của biến kế sở chấp. Vậy cái gì là năng biến kế, cái gì là sở biến 
kế, cái gì là tự tính của biến kế sở chấp?

Ý thức là năng biến kế, vì có phân biệt. Bởi vì sao? Vì ý thức 
này dùng danh ngôn tự huân tập làm chủng tử, và dùng danh ngôn 
huân tập của tất cả thức làm chủng tử, cho nên ý thức có vô số hành 
tướng phân biệt chuyển biến khắp tất cả sự phân biệt kế đạc nên gọi 
là biến kế. Còn tự tính y tha khởi gọi là sở biến kế. Lại nếu do cái 
tướng này khiến cho tự tính y tha khởi thành biến kế, thì gọi là tự tính 
biến kế sở chấp. Do tướng như vậy mà có nghĩa như vậy.

Lại nữa thế nào là biến kế có thể kế đạc khắp cả? Duyên cảnh 
giới nào? Thủ lấy tướng mạo gì? Do cái gì chấp trước? Lấy cái gì 
khởi lên ngôn ngữ? Lấy cái gì nói năng? Tăng ích cái gì?
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Do duyên tên gọi làm cảnh. Trong tự tính y tha khởi, thủ lấy 
tướng mạo của y tha khởi. Do vọng kiến mà chấp trước. Do lấy sự 
tìm cầu mà khởi lên ngôn ngữ. Do 4 thứ thấy, nghe, hay, biết mà khởi 
lên sự nói năng. Trong sự không thật, tăng ích làm hiện hữu. Do đó 
biến kế có thể kế chấp khắp tất cả.

Giải thích: Lại nữa có khả năng biến kế v.v…, là vì muốn 
phân biệt biến kế sở chấp nên nói câu này. Phải biết ý thức là năng 
biến kế. Vì có phân biệt, nghĩa là do có hiển thị tùy niệm phân biệt 
xen tạp. Dùng tự danh ngôn huân tập làm chủng tử, nghĩa là từ vô 
thủy sinh tử có ý thức. Chủng tử hý luận danh ngôn huân tập làm 
sinh nhân cho ý thức này và dùng danh ngôn tất cả thức huân tập 
làm chủng tử, nghĩa là dùng chủng tử của vô biên sắc v.v… ảnh 
thức danh ngôn huân tập làm nhân, tựa như nó sinh ra, cho nên tất 
cả vô biên hành tướng phân biệt mà chuyển. Lại nữa tự tính y tha 
khởi gọi là biến kế, nghĩa là đây một phần nhãn v.v… các tướng 
là sở kế nghiệp. Lại nữa nếu do tướng này khiến tự tính y tha khởi 
thành sở biến kế. Trong đây tên tự tính biến kế sở chấp, nghĩa là do 
duyên tướng của phẩm loại này tên là tự tính biến kế sở chấp. Là 
nghĩa như thế tức là nghĩa duyên tướng của phẩm loại như thế. Lại 
nữa vì sao biến kế có thể kế chấp khắp cả? Đưa lên câu hỏi này tức 
là muốn nói rõ các sai biệtcủa tự tính biến kế sở chấp. Duyên danh, 
là cảnh, nghĩa là sắc, thụ v.v… cùng với trời danh tương ưng với 
nghĩa khởi các biến kế. Nói khác hành tướng là thức. Danh không 
phải không có. Danh có thể đối với nghĩa khởi các phân biệt. Ở 
trong tự tính y tha khởi thủ lấy tướng mạo kia, tức là chấp nghã của 
tự tướng. Do tướng năng thủ gọi tên là tưởng. Do tưởng mà có ngôn 
thuyết. Hoặc trong tự tính y tha khởi lấy nhãn v.v… các tướng. Do 
kiến chấp trước, là do 5 phẩm loại suy cầu hành chuyển khởi các 
chấp trước, vì sau khi thủ tướng mạo rồi thì khởi chấp trước. Đó 
là nghĩa chấp trước tướng mạo một cách cứng nhắc. Do kiến suy 
cầu nơi nghĩa quyết định, khởi chấp trước rồi muốn nói cho người 
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khác. Do tầm khởi ngữ, là như khế kinh nói do tầm do tứ mà nói 
ngôn ngữ, không phải không tầm tứ có thể nói ngôn ngữ. Do kiến 
văn v.v… 4 thứ ngôn thuyết mà khởi ngôn thuyết, nghĩa là do thấy, 
nghe, hay, biết 4 thứ ngôn thuyết mà khởi ngôn thuyết. Như duyên 
tướng mạo sợi dây tương tự con rắn v.v… Chấp lấy các tướng mạo 
ngoằn ngoèo tự chấp trước mình là đúng mà nói “Tôi đã thấy con 
rắn”, “Tôi đã thấy rắn”. Đây cũng như vậy. Người khác nghe vậy 
rồi lại càng tin thêm cho là thật có.

Luận nói: Lại nữa 3 tự tính này khác nhau hay không khác nhau?

Phải nói là chẳng khác, chẳng phải không khác. Nghĩa là tự tính 
y tha khởi là do từ một cái khác mà thành ra có y tha khởi. Tức là tự 
tính này là do cái khác nên thành biến kế sở chấp. Tức là tự tính này 
là do cái khác nên thành viên thành thật. 

Vậy do cái khác gì mà tính y tha khởi này thành y tha khởi?

Là do các chủng tử y tha huân tập sinh khởi. 

Do cái khác gì mà tính y tha khởi này thành biến kế sở chấp?

Là do tướng sở duyên của biến kế, và cũng là sở biến kế của 
biến kế.

Do cái khác gì mà tự tính này thành viên thành thật?

Là như biến kế tất cả rồi mà không thật có như đã biến kế.

Giải thích: Chẳng phải khác, nghĩa là tính y tha khởi với biến kế 
sở chấp là hữu phi hữu. Hữu vọng hữu, có thể nói là khác. Phi vọng 
phi hữu, sừng thỏ v.v… là không. Chẳng phải không khác, nghĩa là 
hữu và phi hữu không thành một, cho nên tính y tha khởi và viên 
thành thâth cũng vậy, vì một đàng là tính không thanh tịnh, một đàng 
là tính thanh tịnh. Nay lại dựa vào ý thú của môn phái khác, 3 tự tính 
này hoặc thành một tính, hoặc thành khác tính là do tướng của biến 
kế sở duyên. Lại nữa biến kế sở biến kế này là do y tha khởi. Nghĩa 
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là ngã, sắc v.v…là chỗ y chỉ của biến kế sở chấp. Lại nữa y tha khởi 
là ngã, sắc v.v… là chỗ biến kế của ý thức biến kế. Do ý thú này giả 
nói y tha khởi là biến kế sở chấp. Như sở biến kế rốt ráo không thật 
hữu, nghĩa là nơi y tha khởi như có chỗ hiển hiện, rốt ráo là không. 
Như vậy tức là nói 3 thứ tự tính không hoàn toàn thành khác, cũng 
không phải không khác. Vì quán đãi khác cho nên có khi chủng tử 
quán đãi huân tập sinh nghĩa thành y tha khởi, không phải do đây 
thành ngay 2 tính kia, có khi quán đãi biến kế sở duyên thành biến kế 
chấp, không phải do đây thành ngay 2 tính kia, có khi quán đãi biến 
kế sở chấp rốt ráo vô biên , thành viên thành thật không phải do đây 
thành ngay 2 tính kia.

Luận nói: Ba tự tính này, mỗi tính có bao nhiêu thứ?

Y tha khởi đại khái có 2 thứ. Một là do chủng tử y tha huân tập 
sinh ra. Hai là không thành tính y tha là tạp nhiễm hay thanh tịnh. Do 
có 2 thứ y tha khác biệt nên gọi là y tha khởi.

Biến kế sở chấp cũng có 2 thứ. Một là tự tính biến kế chấp. Hai 
là sai biệt biến kế chấp. Do đó nên gọi là biến kế sở chấp.

Tính viên thành thật cũng có 2 thứ. Một là tự tính viên thành 
thật. Hai là thanh tịnh viên thành thật. Do đó nên gọi là tính viên 
thành thật.

Giải thích: Chủng tử y tha huân tập mà sinh khởi, nghĩa là do gá 
vào nhân duyên mà được sinh nên gọi là y tha khởi. Tính y tha không 
thành tạp nhiễm hay thanh tịnh, nghĩa là do khi phân biệt thì thành 
tính tạp nhiễm, khi không phân biệt thì thành tính thanh tịnh. Dựa 
vào 2 phần nên gọi là y tha khởi. Tự tính biến kế, nghĩa là chấp thủ 
chung nhãn v.v… sự thể các hữu pháp. Sai biệt biến kế, nghĩa là chấp 
thủ riêng nghĩa của các pháp riêng biệt như nghĩa thường, vô thường 
v.v… Tự tính viên thành thật, là hữu cấu chân như. Thanh tịnh viên 
thành thật, là ly cấu chân như.
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Luận nói: Lại nữa biến kế có 4 thứ: 1.tự tính biến kế, 2.sai biệt 
biến kế, 3.hữu giác biến kế, 4.vô giác biến kế. Hữu giác là giỏi về 
danh ngôn. Vô giác là không thông thạo danh ngôn.

Giải thích: Giỏi danh ngôn, nghĩa là có ý thú trước khi nói, hiểu 
rõ đầy đủ nên gọi hữu giác. Trái với đây gọi là vô giác.

Luận nói: Do đó biến kế lại có 5 thứ: Một là y danh biến kế 
nghĩa tự tính. Nghĩa là tên gọi như vậy thì có nghĩa như vậy. Hai là 
y nghĩa biến kế danh tự tính. Nghĩa là theo nghĩa như vậy thì có tên 
như vậy. Ba là y danh biến kế danh tự tính. Nghĩa là y theo tên mà 
biến kế tất cả các tên chưa rõ nghĩa. Bốn là y nghĩa biến kế nghĩa tự 
tính. Nghĩa là kế đạc tất cả các nghĩa mà chưa biết tên. Năm là y theo 
2 biến kế và 2 tự tính. Nghĩa là kế đạc khắp cả tên như vậy, nghĩa như 
vậy và thể tính như vậy.

Giải thích: Dựa vào tên gọi biến kế chấp tự tính của tên gọi, 
nghĩa là như người sinh ở xứ dừa, nghe nói tiêng con bò không biết 
đó là nghĩa gì. Nhiều lần phân biệt tiếng con bò là như vậy, dựa vào 
nghĩa mà biế kế chấp nghĩa. Tự tính, nghĩa là không hề tập tưởng hay 
có nghĩ tưởng lại cùng nhau tương ưng, chợt trông thấy con bò, nhiều 
lần phân biệt nghĩa con bò là như vậy. Dựa vào 2 biến kế 2 tự tính, 
nghĩa là dựa vào giả lập mà phân biệt 2 thứ năng thuyên sở thuyên.

Luận nói: Lại nữa gồm thâu tất cả phân biệt thì đại lược có 10 
thứ. Một là phân biệt căn bản, tức là thức A-lại-da. Hai là phân biệt 
về duyên tướng, tức sắc thức v.v… Ba là phân biệt về hiển tướng, 
tức nhãn thức v.v…và thức sở y. Bốn là phân biệt về sự biến đổi của 
duyên tướng, tức như biến đổi thành già, biến đổi cảm thụ vui v.v…, 
biến đổi vì tham v.v…, biến đổi khó chịu vì thời tiết thay đổi, biến 
đổi các nẻo đường chúng sinh như Nại-lạc-ca v.v…và biến đổi các 
cõi như cõi Dục v.v… Năm là phân biệt về biến đổi của hiển tướng, 
tức biến đổi của các biến đổi nói trên. Sáu là phân biệt do từ người 
khác đưa đến, tức phân biệt khi nghe phi pháp và nghe chính pháp. 
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Bảy là phân biệt không đúng lý, tức như phân biệt của ngoại đạo 
nghe các pháp không đúng chính pháp. Tám là phân biệt đúng lý, tức 
phân biệt các loại chính pháp khi nghe chính pháp. Chín là phân biệt 
chấp trước, tức phân biệt thuộc loại tác ý không đúng, như tương ưng 
62 kiến chấp lấy Tát-ca-da kiến làm gốc. Mười là phân biệt tán động, 
tức 10 thứ phân biệt của Bồ-tát.

Giải thích: Căn bản phân biệt, nghĩa là thức A-lại-da là tự tính 
căn bản của các phân biệt. Nó cũng là phân biệt nên gọi là căn bản 
phân biệt. Duyên tướng phân biệt, nghĩa là phân biệt những thứ có 
duyên tướng như sắc v.v…. Hiển tướng phân biệt, nghĩa là nhãn thức 
v.v… và sở y thức, hiển hiện tựa như tướng sở duyên của chúng. 
Duyên tướng biến dị phân biệt, nghĩa là tựa như sắc ảnh v.v… thức 
biến đổi khác mà khởi phân biệt. Lão v.v… biến đổi khác, nghĩa 
là sắc thức v.v…tương tự tướng lão v.v…khởi các biến đổi khác. 
Bởi vì sao? Các sắc trong ngoài v.v…đều có tướng lão v.v…chuyển 
biến. V.v…, nguyên Hán văn là chữ “đẳng” là đẳng thủ nghĩa là đều 
chấp thủ cả sự biến đổi của bệnh, chết. Lạc thụ v.v… biến đổi khác, 
nghĩa là do hưởng thụ khoái lạc mà thân tướng biến đổi khác. Như 
nói người sung sướng thì mặt mày đoan nghiêm. V.v…, nguyên Hán 
văn là chữ “đẳng” là đẳng thủ nghĩa là đều chấp thủ cả sự thụ khổ, 
không thụ khổ, không thụ vui. Tham v.v… biến đổi khác, nghĩa là do 
tham v.v… thân tướng biến đổi khác. V.v…, nguyên Hán văn là chữ 
“đẳng” là đẳng thủ nghĩa là kể cả sân, si, phẫn v.v… Như nói phẫn 
nộ thì hình sắc xấu ác v.v…Khi bách hại, thời tiết thay đổi biến đổi 
khác, nghĩa là giết chóc, xích trói v.v… khiến thân tướng biến đổi 
khác. Thời tiết thay đổi cũng khiến trong ngoài thân sắc hình tướng 
thay đổi. Như nói khi lạnh rét thân thay đổi v.v…Nại-lạc-ca v.v.. các 
thú biến đổi khác,. Chữ v.v… tức nói chung tất cả các nẻo ác. Các 
nơi ấy sắc v.v… đều cùng biến đổi khác. Và cõi Dục v.v… các cõi 
biến đổi khác. V.v… là nói chung trong cõi Sắc và Vô sắc. Vì là thức 
không có ảnh tượng tương tự sắc, nên trong các cõi trời và trong tĩnh 
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lự cũng có hữu tình và khí sắc v.v… các thứ biến đổi khác. Như sức 
oai thần của ngọc Mạt-ni nên biến đổi các thứ ánh sáng tịnh diệu. 
Hiển tướng biến đổi phân biệt, nghĩa là do nhãn v.v…là căn sở y cho 
nên khiến hiển hiện các ảnh tượng tương tự sắc. Nhãn thức v.v.. các 
thức biến đổi khác. Tức trong đó khởi phân biệt, như trước nói lão 
v.v…các biến đổi, tùy theo chỗ thích hợp mà biến đổi. Bởi vì sao? 
Như nói nhãn v.v… căn có lợi độn, thức có sáng tối, nên vô biểu sắc 
sở y biến khác kia cũng biến khác. Do lạc thụ v.v… biến đổi khác 
cũng vậy. Như nói sung sướng thì tâm an định, khổ thì tâm tán động. 
Tham v.v…khi bách hại, thời tiết thay đổi biến khác cũng vậy. Nại-
lạc-ca v.v… và cõi Dục v.v… dựa vào thân biến khác thức cũng biến 
khác. Trong cõi Vô sắc cũng có thụ v.v… làm các biến đổi. Các thức 
phân biệt dẫn đến các phân biệt, nghĩa là gần gũi bạn tốt bạn xấu và 
nghe chính pháp phi pháp là nhân phân biệt. Tức ngoại đạo Ca-tì-la 
v.v… và trong chính pháp các Tao-yết-đa có các phân biệt gọi là 
phân biệt không đúng lý và phân biệt đúng lý. Như vậy 2 thứ tùy chỗ 
thích ứng có thể sinh tà kiến chính kiến tương ưng với 2 thứ phân 
biệt. Tát-ca-da kiến là nhân khởi 62kiến tương ưng phân biệt. Tức 
trong Kinh Phạm Võng phân biệt tiền tế, trung tế và hậu tế. Nghĩa là 
ta quá khứ là từng có chăng? Những phân biệt như vậy gọi là chấp 
trước phân biệt. Nói kiến thú, là nghĩa của phẩm loại. Tán động phân 
biệt, nghĩa là tán loạn náo động nên gọi là tán động, tức là phân biệt 
này nên gọi tán động phân biệt. Cái này làm náo loạn trí vô phân biệt. 
Bởi vì sao? Bởi nó náo loạn Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Trí vô phân biệt 
tức là Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Nghĩa là 10 thứ phân biệt của các Bồ-
tát là các Bồ-tát có thể phát ngôn ngữ tha dẫn mà chuyển không gọi 
chân lý 10 thứ phân biệt. Bởi vì sao? Vì chứng ngô chân lý hiện tiền 
không thể nói được.

Luận nói: Đó là: 1.tán động không có tướng, 2.tán động có 
tướng, 3.tán động tăng ích, 4.tán động tổn giảm, 5.tán động một tính, 
6.tán động khác tính, 7.tán động tự tính, 8.tán động sai biệt, 9.tán 
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động lấy nghĩa theo tên, 10.tán động lấy tên theo nghĩa. Để đối trị 10 
thứ tán động này, trong tất cả Bát-nhã Ba-la-mật-đa nói trí vô phân 
biệt. Như vậy phải biết sở trị năng trị đều gồm thâu đầy đủ nghĩa của 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa.

Giải thích: Trong tất cả Ba-la-mật-đa, nói đủ là 10 thứ tán động 
đối trị như vậy. Như nói: 

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ-tát hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa?

Xá-lợi tử ! Là Bồ-tát thật có Bồ-tát không thấy có Bồ-tát. Bởi vì 
sao? Sắc tự tính không chẳng do không, sắc không phi sắc, sắc chẳng 
tách rời không, sắc tức là không, không tức là sắc. 

Bởi vì sao? Xá-lợi tử ! Đó chỉ có cái tên gọi là sắc. Tự tính nó 
không sinh không diệt không nhiễm không tịnh, giả lập tên khách, 
mỗi mỗi đối với pháp mà khởi phân biệt, giả lập tên khách theo đó 
khởi ngôn thuyết. Như như ngôn thuyết, như thị như thị mà sinh 
khởi chấp trước như vậy tất cả Bồ-tát không thấy. Do không thấy 
nên không sinh chấp trước. Như nói đối với sắc, cho đến đối với thức 
cũng phải biết như thế. Để đối trị vô tướng tán động, nên kinh ấy nói 
thật có Bồ-tát v.v… Nghĩa là thật có cái không, là thể của Bồ-tát. 
Để đối trị hữu tướng tán động, nên kinh ấy nói không thấy có Bồ-tát 
v.v… Nghĩa là tự tính của biến kế sở chấp là vĩnh viễn không có. 
Đế đối trị tăng ích tán động, nên kinh ấy nói sắc tự tính không v.v… 
Nghĩa là tự tính của biến kế sở chấp là vĩnh viễn không có. Để đối 
trị tổn giảm tán động, nên kinh ấy nói chẳng do không v.v… Nghĩa 
là pháp tính ấy là thật có. Đế đối trị một tính tán động, nên kinh ấy 
nói sắc không phia sắc v.v… vì tính của cảnh tịnh bất tịnh là các 
biệt. Để đối trị khác tính tán động, nên kinh ấy nói sắc chẳng tách rời 
không v.v… Nghĩa là cái sắc biến kế sở chấp, không có tự tính, tức 
là không. Để đối trị tự tính tán động, nên kinh ấy nói đây chỉ có tên 
gọi là sắc v.v… Để đối trị sai biệt tán động, nên kinh ấy nói không 
sinh không diệt v.v… Để đối trị như danh thủ nghĩa tán động, nên 
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kinh ấy nói giải lập tên khách, đối với mỗi pháp riêng biệt mà khởi 
phân biệt. Để đối trị như nghĩa thủ danh tán động, nên kinh ấy nói 
giải lập tên khách, tùy khởi ngôn thuyết. Như như ngôn thuyết, như 
vậy như vậy sinh khởi chấp trước, như vậy tất cả Bồ-tát không thấy. 
Do không thấy nên không sinh chấp trước. Đây là ý nói đối với danh, 
đối với nghĩa hiểu biết như thật không chấp trước.

Luận nói: Nếu do dị môn mà tự tính của y tha khởi có 3 tự tính 
thì tại sao 3 tự tính không thành ra không khác nhau? 

Vì nếu do tự tướng sai biệt mà thành y tha khởi thì không do đó 
mà thành biến kế sở chấp và viên thành thật. Nếu do dị môn mà y tha 
khởi thành biến kế sở chấp thì không do đó mà thành y tha khởi và 
viên thành thật. Nếu do dị môn mà y tha khởi thành viên thành thật 
thì không do đó mà thành y tha khởi và biến kế sở chấp.

Giải thích: Nghĩa này giống như trước không phải giải thích lại.
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NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH
QUYỂN 5

3 – 2. Sở tri tướng

Luận nói: Lại nữa làm sao biết được, như tự tính y tha khởi, tự 
tính biến kế sở chấp hiển hiện nhưng không xứng thể?

Vì trước khi có cái tên thì cái biết không có, nói xứng thể là mâu 
thuẫn. Do tên có nhiều, nhiều mâu thuẫn với thể. Cho nên do tên không 
quyết định mà mâu thuẫn với tạp thể. Ở đây có 2 bài tụng như sau:

Trước tên , không tri giác,
Tên nhiều không nhất định.
Thành xứng thể, nhiều thể,
Tạp thể mâu thuẫn nhau.
Pháp không mà như có,
Không nhiễm mà có tịnh.
Nên biết như ảo thuật,
Cũng tựa như hư không.

Giải thích: Như y tha khởi, biến kế sở chấp tuy có thể hiển hiện 
được mà không xứng với thể của nó. Để hiển thị nghĩa này nên nói 
do trước khi có tên thì không có cái biết v.v… Nếu y tha khởi cùng 
biến kế sở chấp đồng một tướng thì rời bỏ cái tên, nơi biến kế sở chấp 
phải không có cái biết. Như không thể nói tự lãnh thụ, hiện lượng 
sở đắc trong y tha khởi không đợi có tên mới sinh cái biết. Điều này 
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không thể có. Cho nên nói y tha khởi, biến kế sở chấp xứng thể với 
nhau là không đúng lý. Nói do tên có nhiều thể nhiều mâu thuẫn 
nhau, nghĩa là do sức ý giải, kế chấp nơi nghĩa trong y tha khởi. 
Trong một nghĩa lập ra nhiều tên. Như sách Ni-kiền-đồ một vật lập 
nhiều tên. Như một con bò có nhiều tên. Chẳng phải nơi một vật có 
nhiều tự tính mà không mâu thuẫn nhau. Cho nên y tha khởi biến kế 
sở chấp không đồng một tướng. Do tên không nhất định nên tạp thể 
mâu thuẫn, nghĩa là nơi nhiều vật loại tùy theo ý muốn đặt ra một tên. 
Rồi lại một tên đó tùy nơi tùy lúc có nghĩa riêng, nếu tên và nghĩa 
đồng một tướng thì nghĩa phải lộn xộn. Đã không có chuyện này nên 
không không có nghã như tên. Trong Già-tha, một Già-tha đầu tiên 
sơ lược gồm nghĩa nói ở trên dễ tiếp nhận, nên một Già-tha sau giải 
thích câu hỏi thông thường về biến kế sở chấp và viên thành thật.

Luận nói: Lại nữa vì sao như chỗ hiển hiện là không thật có, mà 
tự tính y tha khởi không phải tất cả , tất cả đều không có. Nếu tự tính 
y tha khởi là không, thì tự tính viên thành thật cũng không. Nếu tự 
tính y tha khởi là không , thì tất cả đều không. Nếu tự tính y tha khởi 
và viên thành thật là không, thì sẽ thành cái lỗi là không có nhiễm 
tịnh. Nhưng tạp nhiễm và thanh tịnh đã là hiện có, cho nên không nên 
nói tất cả đều không. Ở đây có bài tụng như sau:

Nếu không y tha khởi,
Viên thành thật cũng không.
Nhất thiết chủng nếu không,
Mãi mãi không nhiễm tịnh.

Giải thích: Không phải tất cả đều vô sở hữu, nghĩa là không 
phải tất cả chủng tử hiển hiện, sở y, sở duyên, căn bản đều là vô sở 
hữu. Lại nữa nói tất cả, là tất cả mọi thời mọi lúc. Nói tự tính viên 
thành thật cũng vô sở hữu, nghĩa là nếu không tạp nhiễm thì thanh 
tịnh cũng không. Hỏi: Nếu không có hai tính, thì tính viên thành thật 
phải thành tựu chứ sao lại nói không? Đáp: Tự tính thanh tịnh là tính 
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viên thành thật. Ly cấu thanh tịnh không phải là tính viên thành thật. 
Văn tụng dễ hiểu không phải giải thích nữa.

Luận nói: Chư Phật Thế Tôn nói giáo nghĩa Phương Quảng 
trong Đại thừa. Giáo nghĩa ấy nói như sau:

Nên biết tự tính của biến kế sở chấp như thế nào?

Nên biết vì tự tướng sai biệt nên nói là không thật có.

Nên biết tự tính của y tha khởi như thế nào?

Nên biết nó như ảo thuật, như sóng nắng, như chiêm bao, như 
ảnh tượng, như bóng sáng, như tiếng vang trong hang, như trăng 
dưới nước, như biến hóa.

Nên biết tự tính của viên thành thật như thế nào?

Nên biết nói rõ 4 pháp thanh tịnh. Những gì là 4 pháp thanh tịnh? 
Một là tự tính thanh tịnh, tức thắng nghĩa của pháp giới chân như, chân 
không, và thật tế không có tướng. Hai là lìa cấu uế thanh tịnh, tức lìa 
tất cả các chướng nhơ bẩn. Ba là được thanh tịnh đạo, tức các pháp Bồ-
đề phần, Ba-la-mật-đa v.v…Bốn là sinh cảnh thanh tịnh, tức các giáo 
pháp Đại thừa vi diệu, duyên từ giáo pháp thanh tịnh này nên chẳng 
phải là tự tính biến kế sở chấp, là tính đẳng lưu của pháp giới rất thanh 
tịnh nên chẳng phải là tự tính y tha khởi. Như vậy 4 pháp này gồm thâu 
tất cả các pháp thanh tịnh. Ở đây có 2 bài tụng như sau:

Như huyễn, là nói sinh,
Nói không, là biến kế,
Nói 4 thứ thanh tịnh,
Là nói viên thành thật.
Tự tính và ly cấu,
Thanh tịnh đạo sở duyên,
Tất cả pháp thanh tịnh,
Đều gồm trong 4 tướng.
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Giải thích: Trong giáo lý Đại thừa , muốn dùng phương tiện nói 
có 3 thứ tự tính. Cho nên trước khi hỏi phải biết dị môn, nghĩa là tự 
tướng sai biệt của nó. Nói vô sở hữu, nghĩa là nói biến kế sở chấp tức là 
dị môn. Nói vô sở hữu là rốt ráo không, cho nên tính y tha khởi có các 
nghĩa sai biệt như ảo hóa, như sóng nắng v.v… sau sẽ nói đến. Tự tính 
thanh tịnh, nghĩa là tự tính này ở trong địa vị dị sinh cũng là thanh tịnh. 
Nghĩa là chân như thì tính không thay đổi, cho nên đó là tướng chung 
bình đẳng của các pháp. Do đó trong Thánh giáo nói tất cả hữu tình có 
Như Lai tạng. Không, nghĩa là ở trên y tha khởi biến kế sở chấp vĩnh 
viễn không hiển thị lý tính chân thật. Nói thật tế là chân, nên gọi là thật, 
cứu cánh gọi là tế. Tiếng tế tức là nói biên tế, như cung biên tế. Nói vô 
tướng, nghĩa là vĩnh viễn lìa bỏ tướng của tất cả sắc v.v… Nói thắng 
nghĩa, tức là thắng trí chứng nghĩa. Nói pháp giới, nghĩa là nhân của 
tất cả tịnh pháp, cho nên tiếng pháp giới này là nhân của pháp giới. Nói 
như thế giới bằng vàng v.v…lìa cấu thanh tịnh, văn dễ hiểu không phải 
giải thích nữa. Được đạo này thanh tịnh, nghĩa là có thể chứng được 
đạo thanh tịnh chân như lìa cấu. Nói Bồ-đề, nghĩa là vĩnh viễn đoạn 
trừ phiền não chướng và sở tri chướng. Trí vô cấu vô ngại là tự tính, 
tùy thuận kia cho nên gọi là phần, tức niệm, trụ v.v… 37 phẩm và 10 
Ba-la-mật-đa. Ba-la-mật-đa sau sẽ giải thích rộng. Chữ đẳng là v.v… 
nghĩa là đồng đẳng lấy hết tất cả thánh đạo. Sinh cảnh thanh tịnh này, 
chữ này tức các Thánh đạo đã nói trước Bồ-đề phần này v.v… Ngoài 
ra nghĩa văn 2 tụng dễ hiểu không phải giải thích nữa.

Luận nói: Lại nữa vì lý do gì kinh nói tự tính y tha khởi ví như 
ảo hóa v.v…?

Vì để trừ mối nghi ngờ hư vọng đối với tự tính y tha khởi.

Những mối nghi ngờ ấy như thế nào?

Là những nghi ngờ hư vọng đối với tự tính y tha khởi, do đó 
nghi ngờ như sau:

Vì sao không thật có, mà thành cảnh giới của hiện hành được? 
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Để trừ nghi ngờ đó nên nói ví dụ như ảo hóa.

Vì sao không thật có, mà có tâm tâm sở pháp chuyển biến?

Để trừ nghi ngờ đó nên nói ví dụ như sóng nắng.

Vì sao không thật có, mà có các thụ dụng sai biệt đáng ưa , 
không đáng ưa?

Để trừ nghi ngờ đó nên nói ví dụ như chiêm bao.

Vì sao không thật có, mà lại sinh các quả báo đáng ưa không 
đáng ưa của các nghiệp tịnh và bất tịnh khác nhau?

Để trừ nghi ngờ đó nên nói ví dụ như ảnh tượng.

Vì sao không thật có, mà có các thức chuyển biến?

Để trừ nghi ngờ đó nên nói ví dụ như bóng sáng.

Vì sao không thật có, mà có những phát ngôn vô nghĩa?

Để trừ nghi ngờ đó nên nói ví dụ như tiếng vang trong hang.

Vì sao không thật có, mà thật có các cảnh Tam-ma-địa chuyển hiện?

Để trừ nghi ngờ đó nên nói ví dụ như trăng trong nước.

Vì sao không thật có, mà các Bồ-tát dùng tâm không điên đảo, 
thụ sinh để làm việc lợi lạc hữu tình?

Để trừ nghi ngờ đó nên nói ví dụ như biến hóa.

Giải thích: Hư vọng nghi, nghĩa là khởi các nghi hoặc đối với 
nghĩa hư vọng. Vì sao vô nghĩa mà khi kế chấp lại hiển hiện rõ ràng 
tựa như cảnh thật? Để ngăn ngừa mối nghi này nên với ví dụ như 
chuyện ảo hóa. Như thật không có ảnh tượng mà có ảnh tượng ảo của 
cảnh sở duyên, tính y tha khởi cũng như vậy. Tuy không có 6 xứ sở 
duyên như sắc v.v… khi kế chấp tựa như có 6 xứ sở duyên hiển hiện. 
Lại như sóng nắng khi có gió động, thật không có nước mà thấy như 
nước. Khí thế gian bên ngoài cũng như vậy. Lại như ngủ chiêm bao, 
tâm tâm pháp họp tụ, tạo thành cảnh rất muội lược, tuy không có các 
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cảnh giới như người nữ v.v…các thứ, thế mà tâm sinh cảm thụ ái 
phi ái v.v…Khi thức cũng vậy. Lại như ảnh tượng trong gương, thấy 
bản chất mà bảo ta thấy ảnh tượng khác, mà đó lại là ảnh tượng hoàn 
toàn không thật có. Nếu không phải ở đẳng dẫn địa thì các thiện ác 
tư nghiệp bản chất là duyên ảnh tượng sinh quả cũng như vậy. Lại 
người chơi đùa với bóng, ánh sáng che chắn sinh các hình ảnh. Các 
thức ở trong định, chuyển theo các nghĩa sai biệt không thật. Lại như 
tiếng vang trong hang, thật sự là không có tiếng mà nghe tựa như 
nghe tiếng thật. Các thứ ngôn thuyết ngữ nghiệp cũng vậy. Lại như 
mặt trăng dưới nước là do nước trong đứng lặng. Tuy không có mặt 
trăng mà có thể thấy mặt trăng. Duyên cảnh thật nghĩa huân tập làm 
tính, ý tương ưng các Tam-ma-địa cũng như vậy. Tuy không có cảnh 
giới thật nghĩa sở duyên mà như có chuyển. Đây và ảnh tượng có 
khác biệt gì? Có khác biệt trong định và không định. Có thuyết nói 
gương mặt v.v…là các duyên hòa hợp, ảnh sinh trong mặt nước và 
mặt gương có thể thấy rõ ràng, như các sắc thái của ngọc phả-chi-ca 
sinh ra không phải vậy sao? Đó là do sở thủ sai biệt. Như rời nước và 
gương, mặt trăng và gương mặt có thể thấy rõ ràng. Các sắc thái do 
phả-chi-ca hiện ra không phải như vậy, cho nên không ví dụ giống 
nhau. Lại chẳng phải chúng ta chấp nhận có nước v.v…các thật nghĩa 
hữu pháp không thành nên không phải tỷ lượng. Lại như biến hóa, 
dựa vào biến hóa này gọi là biến hóa. Tuy không có thật mà có thể 
hóa ra là không có điên đảo. Đối với những gì hóa ra cần phải dụng 
công. Bồ-tát cũng vậy. Tuy không biến kế sở chấp hữu tình đối với 
y tha khởi, do ai mẫn các loại hữu tình nên qua đó tiếp thụ tự thể 
sinh nơi đó. Phải biết rằng trong đây chỉ có cái nghi ngờ hư vọng 
của ông mà thôi. Nói nội ngoại thụ dụng là sai biệt thân nghiệp, ngữ 
nghiệp ba thứ ý nghiệp không phải đẳng dẫn địa. Nếu đẳng dẫn địa, 
nếu không điên đảo, trong 8 việc này chư Phật Thế Tôn nói 8 thí dụ. 
Những người có trí nghe nói thế, trong nghĩa 2 địa định và bất định 
có thể hiểu đúng.
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Luận nói: Thế Tôn dựa vào mật ý gì, trong Kinh Phạm Vấn nói: 
Như Lai không sinh tử, không Niết-bàn?

Mật ý của Như Lai là nói trong tự tính của y tha khởi, biến kế 
sở chấp và viên thành thật, sinh tử và Niết-bàn không sai biệt. Bởi vì 
sao? Vì chính nơi tự tính y tha khởi, do biến kế sở chấp phân thành 
sinh tử, do viên thành thật phân thành Niết-bàn. 

Giải thích: Nói Thế Tôn dựa vào mật ý gì, cho đến vô sai biệt 
mật ý, hoặc hỏi hoặc đáp cả hai đoạn bản văn, nghĩa đều dễ hiểu 
không phải giải thích. Bởi vì sao? Dưới giải thích trên, mật ý sinh tử 
Niết-bàn không sai biệt. Nếu khiển trừ biến kế hằng không, những 
cái khác không được sinh tử, không được lúc này lại được quán thấy 
tịch diệt Niết-bàn. Nhưng trong này nói thiên một không thành tính 
vô sai biệt. Để khiển trừ chấp trước điên đảo của hạng ngu phu định 
tính sai biệt, cũng tức là hiển thị nghĩa y tha khởi. Y 2 tự tính là 
không quyết định.

Luận nói: Trong Kinh Đại Thừa A-tì-đạt-ma, Bạc-già-phạm nói 
có 3 thứ pháp: một là tạp nhiễm, hai là thanh tịnh và ba là hai phần ấy.

Thế Tôn dựa vào mật ý gì đã nói như vậy?

Tức là trong tự tính của y tha khởi thì tự tính của biến kế sở chấp 
là phần tạp nhiễm, tự tính của viên thành thật là phần thanh tịnh. Tức y 
tha khởi là 2 phần ấy. Dựa vào mật ý ấy Thế Tôn đã nói như vậy. 

Lấy thí dụ gì để làm rõ nghĩa này?

Làm rõ nghĩa này bằng thí dụ đất có chứa vàng. Ví như trong 
thế gian có 3 thứ có thể được trong đất có vàng: một là cõi địa giới, 
hai là đất, ba là vàng. Trong cõi địa giới, đất không phải thật có mà có 
thể có được, vàng là thật có mà không thể có được, khi dùng lửa nung 
luyện, tướng đất không hiện mà tướng vàng hiện ra. Vì vậy cõi địa 
giới là 2 phần kia. Thức cũng như vậy, khi lửa trí vô phân biệt chưa 
nung luyện thì trong thức này hiển hiện những hư vọng của tự tính 
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biến kế sở chấp, còn cái chân thật của tự tính viên thành thật không 
hiện ra. Nếu thức này khi được lửa trí vô phân biệt nung luyện thì cái 
chân thật của tự tính viên thành trong thức này hiển hiện, còn những 
hư vọng của tự tính biến kế sở chấp không hiện ra. Vì vậy cái thức 
hư vọng phân biệt này, tự tính y tha khởi có 2 phần ấy, như vàng và 
đất ở trong cõi địa giới.

Giải thích: Vàng chứa trong đất có 3 pháp dụ 3 tự tính. Địa giới là 
dùng sự cứng chắc làm tính. Tàng chứa, là chủng tử đất vàng. Đất vàng 
là hiển sắc hình sắc. Như lần lượt 3 đại chủng tạo làm 3 pháp thể. Khi 
đất hiển hiện là hiển hiện hư vọng, nghĩa là vì không phải tự tính của 
nó. Khi vàng hiển hiện là chân thật hiển hiện vì là tính của nó. Vì vậy 
địa giới là 2 phần của nó, là 2 thứ phần đất và vàng của nó. Địa giới thì 
dụ cho tính y tha khởi. Đất dụ cho tính biến kế sở chấp. Vàng dụ cho 
tính viên thành thật. Thức cũng như vậy, nghĩa là đem pháp hợp với dụ. 
Bởi duy thức tính là y tha khởi. Biến kế sở chấp và viên thành thật là 
tính phần của nó. Khi lửa trí vô phân biệt thiêu đốt thì 2 thứ tính phần 
là chân thật và hư vọng, lần lượt một hiển hiện một không hiển hiện.

Luận nói: Thế Tôn có chỗ nói các pháp là thường, có chỗ nói 
các pháp là vô thường, có chỗ nói tất cả pháp là chẳng phải thường, 
chẳng phải vô thường. Dựa vào mật ý gì mà Thế Tôn nói như vậy?

Nghĩa là nơi tự tính y tha khởi, do tính viên thành thật phân ra 
thành thường, do tính biến kế sở chấp phân ra vô thường, và do 2 phần 
ấy mà thành phi thường phi vô thường. Dựa vào mật ý này, Thế Tôn 
đã nói như vậy. Như thường vô thường và không hai thì như vậy khổ, 
vui và không hai, tịnh bất tịnh và không hai, không bất không và không 
hai, ngã vô ngã và không hai, tịch tĩnh không tịch tĩnh và không hai, có 
tự tính không tự tính và không hai, sinh không sinh và không hai, diệt 
bất diệt và không hai, bản lai tịch tĩnh chẳng phải bản lại tịch tĩnh và 
không hai, tự tính Niết-bàn chẳng phải tự tính Niết-bàn và không hai, 
sinh tử Niết-bàn và không hai cũng vậy. Những sai biệt như vậy toàn 
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là mật ngữ của chư Phật, phải do 3 tự tính mà quyết định mới hợp lý, 
như trên nói thường vô thường v.v…Ở đây có một số bài tụng như sau:

Các pháp không thật có,
Nhưng có nhiều biểu hiện.
Phi pháp phi phi pháp,
Nên nói nghĩa không hai.
Y một phần khai hiển,
Thì hữu hoặc phi hữu.
Y hai phần mà nói,
Phi hữu, phi phi hữu.
Như hiển hiện phi hữu,
Cho nên nói là không.
Do hiển hiện như vậy,
Cho nên nói là có.
Tự nhiên tự thể không,
Tự tính không kiên trụ.
Như chấp thủ không có,
Cho là không tự tính.
Do không tự tính nên
Là y chỉ sau đây.
Vốn lặng không sinh diệt,
Tự tính Bát-niết-bàn.

Giải thích: Có nơi Thế Tôn nói tất cả pháp là thường v.v…, 
nghĩa là pháp tính y tha khởi, thể chân như là thường trú, phần một 
bên của tự tính biến kế sở chấp là vô thường. Cái này thường không, 
cho nên tính này thường không, vì vậy gọi là vô thường. Chẳng phải 
có sinh diệt nên gọi vô thường. Hai phần sở y gọi là phi thường cũng 
phi vô thường, là không có 2 tính. Lạc tức phần của viên thành thật. 
Khổ tức là phần của biến kế sở chấp. Không hai, là phần y tha khởi. 
Như vậy tịnh bất tịnh, không bất không, ngã vô ngã, tịch diệt bất tịch 
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diệt, hữu tự tính vô tự tính, sinh bất sinh, diệt bất diệt, bản lai tịch 
tĩnh phi bản lai tịch tĩnh, tự tính Niết-bàn phi tự tính Niết-bàn, sinh 
tử Niết-bàn không hai v.v… tùy chỗ thích hợp đều dựa vào 3 tính để 
giải thích sự sai biệt. Để cho hữu tình dễ thụ trì nên lại nói như pháp 
thật không có v.v… vì câu kết văn trường hàng dễ biết. Như chỗ hiển 
hiện, phi hữu tính nên là phi pháp. Mà hiển hiện nên là phi phi pháp. 
Do phi pháp phi phi pháp này nên nói nghĩa không hai. Như vậy nên 
giải thích dựa vào một phần khai hiển hoặc hữu hoặc phi hữu. Nếu 
chỗ hiển hiện không phải có như vậy mà có hiển hiện, cho nên dựa 
vào 2 phần mà nói là phi hữu mà cũng là phi phi hữu, vì là tính không 
hai. Như trước nên biết rằng nếu hiển hiện là phi hữu, thì ngã tính, 
pháp tính, sở thủ năng thủ v.v…, các thể như vậy đều không có tính, 
phi lượng sở chứng nên nói là không. Do hiển hiện như vậy, là như 
Tát-ca-da kiến, thật không có ngã ngã sở. Chỉ là do sức chuyển biến 
các hý luận huân tập từ vô thủy đến nay nên tựa như có hiển hiện. Đây 
cũng vậy nên nói là có. Bởi tĩnh lự môn không có 2 thanh chuyển, 
không như các dị loại khác. Nếu vậy là không đồng ly hệ luận. Lẽ nào 
có như kia dựa vào tà kiến, đây dựa vào chính kiến, kia chấp phi nhất 
cùng nhau mâu thuẫn, có điều không muốn trái nghịch tất cả sở kiến 
nên nói không hai? Đây trong Phật pháp, tính y tha khởi trong 2 tính 
không nhất định thuộc về một, cho nên nói không hai. Cho nên lý của 
kia và đây rất cách xa. Tự nhiên tự thể không, nghĩa là dựa vào các 
duyên nên nói tự nhiên không. Sát-na sinh trước cũ rồi nên chẳng phải 
mới, gọi là tự thể không tự tính. Không kiên trụ, là sau một sát-na thì 
tính diệt hoại. Cái lý không tự tính này chung với Thanh Văn. Như 
chấp thủ cái bất hữu nên cho là không tự tính, nghĩa là đây là không 
chung với lý không tự tính. Như có điên đảo chấp có ngã v.v…Như 
vậy ngu phu chấp các pháp đều vô sở hữu nên trong Đại thừa cho 
rằng tất cả pháp đều không tự tính. Do vô tính mà thành, nghĩa là do 
các đạo lý vô tự tính vô sinh diệt v.v.. mà thành lập. hậu hậu sở y chỉ, 
nghĩa là do vô tự tính nên không có sinh. Do không sinh nên không 
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có diệt. Vì không sinh diệt nên bản lai tịch tĩnh. Vốn tịch tĩnh nên tự 
tính Niết-bàn. Nên biết các câu sau là dựa vào các câu trước mà được 
giải thích. Như vậy tùy thuận 4 thứ phương tiện thắng hạnh có thể ngộ 
nhập Bồ-tát hiện quán, ví như Thanh Văn vô thường các hạnh v.v…

Luận nói: Lại có 4 thứ ý thú và 4 thứ bí mật, tất cả lời Phật nói 
phải quyết định tùy trường hợp.

Bốn ý thú là: Một là ý thú bình đẳng. Nghĩa là như nói ta xưa 
kia khi ấy từng ở nơi ấy là bậc chính đẳng giác tên là Thắng Quán. 
Hai là ý thú khác thời. Nghĩa là như nói: Ai niệm danh hiệu đức Đa 
Bảo Như Lai tức đã được quyết định vô thượng chính đẳng Bồ-đề. 
Lại như nói: Do chỉ cần phát nguyện, liền được vãng sinh thế giới 
Cực Lạc. Ba là ý thú khác nghĩa. Nghĩa là như nói: Nếu đã được gặp 
và phụng sự chư Phật nhiều như số cát sông Hằng thì mới có thể hiểu 
nghĩa pháp Đại thừa. Bốn là ý thú tùy ý lạc của chúng sinh. Nghĩa là 
vì một chúng sinh mà trước khen ngợi sự bố thí sau lại chê. Đối với 
bố thí như vậy thì đối với việc trì giới và một phần tu pháp cũng như 
vậy. Đó gọi là 4 thứ ý thú.

Bốn bí mật là: Một là bí mật về sự khiến dẫn nhập. Nghĩa là 
trong Thanh Văn thừa hoặc trong Đại thừa, dựa vào lý thế tục đế nói 
có tự tính sai biệt của chúng sinh và các pháp. Hai là bí mật về tướng. 
Nghĩa là ở nơi đó nói tướng của các pháp làm rõ 3 tự tính. Ba là bí 
mật đối trị. Nghĩa là ở nơi đó nói 8 vạn 4 ngàn hành tướng đối trị. 
Bốn là bí mật chuyển biến. Nghĩa là ở nơi đó dùng lời, dùng chữ có 
nghĩa đặc biệt để hiển thị ý nghĩa đặc biệt. Như có bài tụng như sau:

Biết không vững là vững,
Trụ giữa nơi điên đảo.
Phiến não quấy cùng cực,
Được Bồ-đề cao tột.

Giải thích: Quán xa nơi người và muốn nhiếp thụ gọi là ý thú. 
Quán gần ở nơi người muốn khiến ngộ nhập, gọi là bí mật. Ý thú 
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bình đẳng, nghĩa là một luận Phật tư lương v.v…tương tự nhau nên 
nói ta xưa khi từng ở nơi kia v.v…Như có ý duyên tính tương tự nhau 
nói rằng kia tức là ta, nhưng không phải Phật Tì-bà-thi thuở xưa tức 
là Thích-ca Mâu-ni Thế Tôn ngày nay. Biệt thời ý thú, nghĩa là quán 
giải đãi, không thể đối với pháp siêng năng tu học cho nên nói nếu 
tụng niêm danh hiệu Đa Bảo Như Lai liền được quyết định. Do chỉ 
phát nguyện liền được vãng sinh thế giới cực lạc, ý này trưởng dưỡng 
thiện căn trước. Như thế gian nói do một đồng mà được một ngàn 
đồng. Biệt nghĩa ý thú, nghĩa là chứng tướng Đại thừa pháp nghĩa với 
giáo tướng Đại thừa pháp nghĩa rất sai khác. Do ý thú này nói như 
thế. Nếu đã gặp và phụng sự chư Phật nhiều như số cát sông Hằng thì 
đối với pháp Đại thừa mới có thể hiểu nghĩa, vì cực kỳ sâu xa. Trong 
pháp Đại thừa chọn lấy thánh giả, nghĩa là lựa bỏ chỗ sở chứng của 
tự mình mà tùy theo lời nói mà hiểu nghĩa. Bổ-đặc-già-la ý lạc ý thú, 
nghĩa là trước vì tham lam keo kiệt nên ca ngợi bố thí, sau vì vui 
thích bố thí mà chê bố thí, trước vì phạm giới nên ca ngợi Thi-la, sau 
vì giữ giới mà chê Thi-la. Đó là vì muốn sự tu hành được thiện phẩm 
cao hơn. Một phần tu, nghĩa là tu tập thế gian. Khiến ngộ nhập bí 
mật, nghĩa là có chỗ nói Bổ-đặc-già-la và tất cả pháp tự tính sai biệt 
là để khiến ngộ nhập lý thế tục đế. Như trong Thanh Văn thừa nói 
có các hữu tình hóa sinh v.v… Như trong Đại thừa để hóa độ nỗi sợ 
hãi đoạn các hữu tình, nên nói tâm thường v.v…Tướng bí mật, nghĩa 
là khiến ngộ nhập tướng sở tri. Đối trị bí mật, nghĩa là để đối trị các 
sở trị như tham v.v…các hành sai biệt 8 vạn 4 ngàn. Chuyển biến bí 
mật, nghĩa là chuyển biến sai biệt nơi nghĩa chữ. Biết không kiên là 
kiên, nghĩa là cương cường lưu tán gọi là kiên, chẳng phải kiên cố 
này gọi là không kiên. Tức là định điều nhu không tán loạn, tức là ở 
trong khởi lên tuệ giác kiên cố. Kia vì kiên thiện, trụ nơi điên đảo, 
nghĩa là khéo an trụ ở nơi 4 điên đảo, biết là điên đảo nên quyết định 
không động. Bị nhiều phiền não làm não loạn, nghĩa là vì để hóa độ 
hữu tình nên chịu cực nhọc mà tinh tiến. Như có tụng nói ở trong sinh 
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tử chịu khổ não đã lâu chỉ vì do tâm Đại bi v.v… Được Bồ-đề cao tột, 
nghĩa là được nghĩa Tam-bồ-đề của chư Phật.

Luận nói: Nếu có người muốn giải thích pháp Đại thừa thì đại 
khái nên giải thích theo 3 tướng: Một là theo thuyết duyên khởi. Hai là 
nói về tướng của các pháp do từ duyên sinh. Ba là nói theo ngữ nghĩa. 

Giải thích: Vì muốn khai hiểu các nhà tạo thích giải thích đạo 
lý, nên lược nói có 3 tướng.

Luận nói: Trong đây, nói duyên khởi là như nói:

Các pháp huân tập sinh,
Cái này từ cái kia.
Dị thục và chuyển thức,
Cùng nhau làm duyên sinh.

Giải thích: Như vậy là đã nói xong sở tri y của pháp duyên 
khởi và duyên sinh. Tướng của nó đã giải thích là có 3 tướng duyên 
khởi. Cho nên nay ở đây lại sơ lược hiển thị thức A-lại-da cùng 
chuyển thức làm nhân quả cho nhau. Vì vậy trong Già-tha nói huân 
tập sinh v.v…

Luận nói: Lại nữa pháp tướng của chuyển thức kia có tướng có 
kiến thức làm tự tính. Chuyển thức kia lấy chỗ sở y làm tướng, lấy 
biến kế sở chấp làm tướng, lấy pháp tính làm tướng. Do đó hiển thị 
tướng của 3 tự tính, như nói:

Từ có tướng có kiến,
Nên biết 3 tướng kia.

Lại nữa nên giải thích 3 tướng kia như thế nào?

Nghĩa là trong tướng y tha khởi, tướng biến kế sở chấp thì 
không, tướng viên thành thật thì có. Do 2 thứ không có với có này mà 
không được và được, chưa thấy và thấy, với chân như là đồng thời. 
Nghĩa là nơi y tha khởi, trong tự tính không có biến kế sở chấp mà có 
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viên thành thật nên khi chuyển theo nhiễm tịnh thì nếu được kia thì 
không được đây, nếu được đây thì không được kia. Như nói:

Y tha: không biến kế,
Mà thành thật thì có.
Nên được và không được,
Trong đó hai bình đẳng.

Giải thích: Thức có tướng có kiến làm tự tính, như trước đã 
nói. Tự tính của tướng thức, tức là sắc thức v.v… và nhãn thức v.v… 
Tự tính của kiến thức, tức là căn thức thức v.v… lại nữa kia lấy y 
xứ làm tướng, nghĩa là vì tướng y tha khởi là chỗ sở y của 2 tự tính. 
Biến kế sở chấp làm tướng, tức là tự tính biến kế sở chấp. Pháp tính 
làm tướng, tức là an lập nơi tịnh phần này. Để hiển thị nghĩa này nên 
nói nửa kệ tụng. Từ hữu tướng hữu kiến nên biết 3 tướng kia. Chưa 
thấy chân và đã thấy chân là đồng thời, nghĩa là nếu khi ấy chưa thấy 
chân thì ở trong tự tính y tha khởi thấy viên thành thật là không, biến 
kế sở chấp là có. Nếu khi ấy đã thấy chân thì thấy biến kế sở chấp là 
không, viên thành thật là có. Ở đâu? Ai? Không y tha chấp không, 
nghĩa là ở trong y tha khởi vì không biến kế sở chấp nên trong đó 
làm sao có thành thật? Ở trong đó có, là vì trong y tha khởi có viên 
thành thật. Trong đây hạng ngu phu vọng kiến, thấy điên đảo, phi 
hữu thấy hữu, hữu thấy phi hữu. Chân thật thấy Thánh giả, là do thấy 
không điên đảo. Hữu thấy là hữu, vô thấy là vô là hiển thị nghĩa nửa 
bài tụng dưới:

Nên được và không được,
Trong đó hai bình đẳng.

Luận nói: Nói về ngữ nghĩa, tức là trước nói câu đầu, sau dùng 
những câu khác phân biệt làm rõ. Hoặc do đức, hoặc do nghĩa.

Giải thích: Như vậy là đã giải thích ý thú các nghĩa không theo 
người nói. Nay sẽ tùy thuận người nói giải thích ý thú của ngữ nghĩa. 
Hoặc do đức, hoặc do nghĩa, nghĩa là dó ý thú của đức, do ý thú của 
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nghĩa. Đã được, đã làm lợi ích viên mãn nên gọi là đức. Chưa được, 
thùy thuận tìm kiếm nên gọi là nghĩa.

Luận nói: Do đức, tức là nói công đức của Phật là tuệ giác cực 
kỳ thanh tịnh, hiện hành bất nhị, hướng đến pháp vô tướng, trụ vào địa 
vị Phật, đạt tới tính bình đẳng của tất cả chư Phật, đến chỗ không còn 
chướng ngại, giáo pháp thi hành không trở ngại, không thể lay chuyển, 
chỗ an lập không thể nghĩ bàn, dạo khắp 3 đời pháp tính bình đẳng, thân 
lưu bố khắp tất cả thế giới, trí thông suốt tất cả pháp, thành tựu đại giác 
trong tất cả hạnh, trí không nghi hoặc đối với các pháp, không thể phân 
biệt các hiện thân, trí tuệ mà tất cả Bồ-tát mong cầu, được trụ bờ kia tối 
thắng của chư Phật không hai, được giải thoát của Như Lai không xen 
tạp, diệu trí cứu cánh chứng địa vị không trung tâm không ngoại biên, 
Phật địa bình đẳng pháp giới cao tột, tính như hư không cùng tột đời vị 
lai. Phải biết câu tuệ giác cực kỳ thanh tịnh này được các câu khác tiếp 
theo phân biệt làm rõ. Nói như vậy mới gọi là khéo nói pháp.

Tuệ giác cực kỳ thanh tịnh là tuệ giác cực kỳ thanh tịnh của Phật 
Thế Tôn. Phải biết đó là gồm thâu 21 công đức của Phật. Tức là công 
đức hoàn toàn không chướng ngại đối với các pháp sở tri. Công đức 
nhập vào chân như có không không hai tối thắng thanh tịnh. Công đức 
trụ nơi Phật sự vô công dụng không ngừng nghỉ. Công đức trụ trong 
pháp thân, ý lạc tác nghiệp không sai biệt. Công đức đối trị, tu tất cả 
chướng. Công đức hàng phục tất cả ngoại đạo. Công đức an lập chính 
pháp. Công đức thụ ký. Công đức thị hiện thụ dụng thân và biến hóa 
thân trong tất cả thế giới. Công đức dứt trừ nghi. Công đức khiến nhập 
vào các hạnh. Công đức sinh diệu trí đối với các pháp đương lai. Công 
đức thị hiện đúng như sự thắng giải. Công đức gia hành làm sở y cho 
sự điều phục vô số chúng sinh. Công đức trọn vẹn đầy đủ pháp thân 
bình đẳng Ba-la-mật-đa. Công đức tùy theo sự thắng giải thị hiện cõi 
Phật sai biệt. Công đức về phương xứ không phân chia giới hạn của 3 
thứ Phật thân. Công đức thường hiện an lạc lợi ích cho tất cả hữu tình 
đến tận cùng biên giới của sinh tử. Công đức vô tận.
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Giải thích: Tuệ giác cực kỳ thanh tịnh, đây là câu đầu tiên do 
các câu khác khai hiển nghĩa ấy. Như vậy mới gọi là khéo thuyết 
pháp, nghĩa là lấy nhiều đức biện nói một đức. Nói ở nơi sở tri hoàn 
toàn chuyển công đức mà không chướng ngại, đây tức là khai thị hiện 
hành không hai. Nói trí Phật hoàn toàn không chướng ngại, là vì đối 
với tất cả sự việc phẩm loại sai biệt không chấp trước không trở ngại, 
không phải như trí Thanh Văn v.v… có 2 thứ có nơi có chướng ngại 
có nơi không chướng ngại. Hoặc hiện hành 2 nơi, trong đây không 
nói có 2 thứ hiện hành, cho nên nói hiện hành không hai. Do đó nói 
tuệ giác cực kỳ thanh tịnh vì có đầy đủ công năng trí đoạn lớn. Trong 
các câu sau đều nên cùng phối thuộc như vậy. Trong hữu vô không 
có 2 tướng, chân như cực kỳ thanh tịnh có thể nhập công đức, đây tức 
khai thị hướng đến pháp vô tướng.Nghĩa là chân như này có tướng 
viên thành thật, không có tướng biến kế sở chấp. Do đạo lý này gọi là 
không có 2 tướng. Không có tướng không, nên là thật có. Không có 
tướng có, nên sở chấp là không. Cực kỳ thanh tịnh có thể nhập công 
đức nghiã là chân như cực kỳ thanh tịnh, vì là đứng đầu trong tất cả 
các pháp, vì xa lìa tất cả khách trần cấu uế, cho nên đối với chân như 
này tự đã có thể ngộ nhập còn khiến người khác ngộ nhập. Cho nên 
nói là cực kỳ thanh tịnhcó thể nhập công đức. Do đây phải phối thuộc 
như trước. Tự đã thanh tịnh còn khiến người thanh tịnh nên vô công 
dụng Phật sự trụ công đức không ngừng nghỉ, đây là khai thị trụ nơi 
Phật trụ. Nghĩa là không làm dụng công trong các Phật sự, trong các 
hữu tình có thể không gián đoạn tùy chỗ thích hợp hằng chính an trụ 
Thánh thiên Phạm trụ. Không như Thanh Văn cần phải dụng công 
mới có thể làm được việc lợi lạc hữu tình. Không như ngoại đạo tuy 
có chỗ trụ nhưng không phải chỗ thiên trụ thù thắng. Tức là 4 thứ 
tĩnh lự, Phạm trụ tức là Bi v.v… vô lượng. Thánh trụ tức là không vô 
tướng v.v…Ở trong pháp thân công đức dựa vào ý lạc tác sự vô sai 
biệt, tức là khai thị để đến được tính bình đẳng tất cả chư Phật. Sở y 
vô sai biệt, nghĩa là vì tất cả đều dựa vào trí thanh tịnh. Ý lạc vô sai 
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biệt, nghĩa là tất cả đều có lợi ích an lạc, vì tất cả hữu tình có niềm vui 
thắng ý. Tác nghiệp vô sai biệt, nghĩa là tất cả đều làm việc thụ dụng 
biến hóa lợi tha. Không như Thanh Văn v.v… chỉ có sở y. Tu công 
đức đối trị tất cả chướng, tức là khai thị đến chỗ không chướng ngại. 
Nghĩa là đã quán tập suốt thánh đạo đối trị tất cả phiền não chướng 
và sở tri chướng. Nhất thiết chủng trí định tự tại tính đã đến vĩnh 
viễn xa lìa tất cả chỗ dựa của chướng khí. Công đức hàng phục tất cả 
ngoại đạo, tức là khai thị pháp không thể lay chuyển. Nghĩa là giáo 
và chứng 2 pháp đều không bị ngoại đạo kia có thể lay chuyển được, 
vì không có pháp nào thắng hơn pháp này. Nói công đức sinh tại thế 
gian không bị pháp thế gian làm trở ngại, tức là khai thị sở hành vô 
ngại. Nghĩa là như ở trong đó thường dạo khắp gọi là sở hành. Tuy sở 
hành trong thế gian mà không bị các pháp thế gian như lợi suy v.v… 
yêu ghét trói buộc làm chướng ngại. Như có tụng nói:

Chư Phật thường dạo khắp thế gian,
Không đắm tất cả loài hữu tình.
Tám pháp gió nóng tà phân biệt,
Không làm khuynh động không trở ngại.

Công đức an lập chính pháp, tức là khai thị sự an lạp không thể 
nghĩ bàn. Nghĩa là khế kinh v.v… 12 phần giáo là sở an lập. An lập 
chúng, tự tướng và cộng tướng của chúng. Như vậy an lập này không 
phải tri giác của ngu phu có thể thực hành được, mà là tuệ giác xuất 
thế gian cho nên không thể nghĩ bàn. Cái an lập không thể nghĩ bàn 
này, tức là công đức như trước phối thuộc. Công đức thụ ký, tức là 
khai thị pháp tính bình đẳng dạo khắp ba đời. Nghĩa là có thể dạo 
khắp pháp tính bình đẳng trong ba đời, ở trong tính bình đẳng ba đời 
có thể tùy hiểu rõ quá khứ vị lai chuyển sự đều như hiện tại mà thụ 
ký. Công đức thị hiện biến hóa thân thụ dụng trong tất cả thế giới, đây 
tức khai thị thân ấy lưu bố tất cả thế giới. Nghĩa là tùy chỗ hóa hiện 
khắp thế giới, thị hiện hai thân lợi lạc chúng. Công đức đoạn nghi, tức 
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khai thị trí không nghi ngại trong tất cả pháp, khéo quyết định trong 
tất cả cảnh. Không phải đối với các pháp tự mình không quyết định 
mà có thể giải quyết nghi cho người khác. Không phải lìa bỏ sự quyết 
định mà có thể đoạn nghi. Công đức khiến ngộ nhập các hạnh, tức 
là khai thị thành tựu đại giác đối với tất cả các hạnh. Công đức sinh 
diệu trí đối với các pháp đương lai, tức khai thị đối với các pháp, trí 
không nghi hoặc. Nói Thánh Thanh Văn cho đây hoàn toàn không có 
chút phần thiện căn mà vất bỏ, là Phật Bạc-già-phạm biết chúng sau 
sẽ sinh thiện pháp, hiện chứng biết chúng các kiếp khác các chủng tử 
thiện căn nhỏ nhặt sẽ đeo theo. Công đức thị hiện đúng như sự thắng 
giải, tức là khai thị. Tất cả hiện thân không thể phân biệt, nghĩa là tùy 
các thứ thắng giải của hữu tình mà hiện thân sắc vàng ròng v.v… Tuy 
hiện thân ấy mà không phân biệt. Như ngọc Ma-ni và ống tiêu ống 
sáo v.v… rộng nói như Như Lai mật kinh vô lượng sở y. Công đức gia 
hành làm sở y cho sự điều phục vô số chúng sinh, tức là khai thị tất 
cả Bồ-tát cầu trí tuệ. Nghĩa là vô lượng Bồ-tát sở y vì muốn điều phục 
hữu tình cho nên phát khởi sức tăng thượng của Phật. Nghe pháp để 
trước được diệu trí, dị loại Bồ-tát nhiếp thụ phú chúc, lần lượt liên tục 
chuyển không gián đoạn. Do đó chứng được cái trí tất cả Bồ-tát mong 
cầu. Công đức trọn vẹn đầy đủ pháp thân bình đẳng Ba-la-mật-đa, 
tức khai thị được Phật trụ thắng bỉ ngạn không hai. Nghĩa là không 
hai cho nên nói là bình đẳng. Y pháp thân bình đẳng Ba-la-mật-đa 
quả vị đầy đủ. Hoặc bình đẳng là không giảm không tăng. Trong 
pháp thân đầy đủ tất cả Ba-la-mật-đa, trong đó không có hoặc tăng 
hoặc giảm. Không phải như Ba-la-mật-đa trong Bồ-tát địa có tăng có 
giảm. Công đức tùy theo sự thắng giải thị hiện cõi Phật sai biệt, tức 
là khai thị sự không xen tạp, rốt ráo diệu trí giải thoát của Như Lai. 
Nghĩa là quán sát chỗ thắng giải sai biệt của chúng sinh hiện các cõi 
Phật như vàng bạc v.v… không xen tạp nhau. Khi thắng giải của Thế 
Tôn hiện tiền thì tùy chỗ yêu thích của chúng sinh mà đều hiển hiện, 
không gì không rõ biết, cho nên nói là rốt ráo diệu trí giải thoát của 
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Như Lai trong thắng giải. Nói công đức về phương xứ không phân 
chia giới hạn của 3 thứ Phật thân, tức là khai thị chứng Phật địa bình 
đẳng không chính giữa không hai bên. Nghĩa là như thế giới không 
có chính giữa không ngoại biên, Phật địa cũng vậy công đức phương 
xứ không có phần hạn. Hoặc lại thế giới phương xứ vô biên, ba thân 
chư Phật trong đó gọi là thế giới lượng bình đẳng biến khắp lấy pháp 
thân tức trụ trong các thế giới như vậy chứ không nơi nào khác. Hoặc 
pháp thân ở trong Phật địa bình đẳng biến khắp không chính giữa 
không ngoại biên không có phần hạn. Pháp thân này bình đẳng biến 
khắp mọi nơi vì các chúng sinh hiện làm lợi ích nhưng không phải tự 
tính vô trung vô biên. Công đức thường hiện an lạc lợi ích cho tất cả 
hữu tình đến tận cùng biên giới của sinh tử, tức là khai thị cùng cực 
nơi pháp giới. Nghĩa là pháp giới này cực kỳ thanh tịnh, nên có thể 
khởi đẳng lưu khế kinh các pháp. Cùng cực pháp giới này trong đời 
vị lai tất cả hữu tình tùy theo cảm ứng thường có thể hiện làm lợi ích 
an lạc. Công đức vô tận, tức là khai thị tình cùng tận hư không. Nghĩa 
là hư không kia tính nó là không chướng ngại, nó không gây chướng 
ngại cho đối vật. Tính là giới, vì duy trì tự tướng, không phải như khe 
hở sáng tối là tính cùng tận. Như vậy tự tính của hư không là như hư 
không kia không biên giới, không cùng tận, không giảm, không sinh, 
không diệt, không thay đổi, trong tất cả mọi thời hiện tiền dụng nạp 
tất cả chất ngại. Pháp thân cũng vậy, thường hiện tiền làm tất cả lợi lạc 
hữu tình là tướng. Tận cùng tất cả cõi khắp làm việc lợi ích chúng sinh 
không ngừng nghỉ. Chữ đẳng là v.v…, là lấy hết tất cả công đức cứu 
cánh, tức khai thị tận cùng biên giới của vị lai. Nghĩa là công đức này 
cho đến tận cùng vị lai thường không gián đoạn. Tận cùng biên giới 
vị lai không biên giới là hiển thị công đức của Phật vĩnh viễn không 
cùng tận. Vì việc hóa độ hữu tình là vĩnh viễn không cùng tận.

Do công đức trang nghiêm này, cái tuệ giác thanh tịnh cao tột 
cho thấy rõ Bạc-già-phạm có tuệ giác tối thắng khác hơn các Thanh 
Văn Độc Giác Bồ-tát. Làm thế nào được cái tuệ giác tối thắng này, 
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cho nên nói tiếp là hiện hành không hai. Các Thanh Văn v.v… đối 
với cảnh sở tri thì hiện hành có hai. Như nói chính trí không nhiễm 
vô trí. Phật thì không thế nên trí đức viên mãn. Để hiển thị Như Lai 
đoạn đức viên mãn, nên nói tiếp hướng đến pháp vô tướng, không trụ 
tướng sinh tử Niết-bàn. Dùng phương tiện gì được Niết-bàn này, nên 
nói tiếp là trụ nơi Phật trụ. Bởi Bạc-già-phạm khéo an trụ nơi không 
Đại bi, nên không trụ sinh tử không trụ Niết-bàn. Như vậy Phật trụ 
với những cái khác là chung hay không chung, nên tiêp nói là kịp đến 
khi được tính bình đẳng của tất cả chư Phật. Chư Phật tát cả hành 
tướng lần lượt hòa nhau trụ. Như vậy là đã nói tự lợi viên mãn. Tiếp 
đến sẽ nói rộng về lợi tha viên mãn. Để hiển thị đã được hóa giải đối 
trị tất cả chướng ngại, cho nên tiếp nói đến chỗ không chướng ngại. 
Có các ma v.v… có thể làm cho pháp thoái chuyển, có thể chuyển 
các việc nghĩa lợi của hữu tình. Nay trong đây không có việc ấy, cho 
nên tiếp nói pháp không thể chuyển. Trong các việc làm lợi ích an lạc 
hữu tình không có cao thấp có thể làm trở ngại, cho nên tiếp nói chỗ 
làm không ngại. Y theo phương tiện này có thể làm các lợi ích hữu 
tình, cho nên tiếp nói việc an lập ấy không thể nghĩ bàn. Gia hành 
như vậy, chư Phật Thế Tôn là tính bình đẳng hay sai biệt? Nếu không 
như vậy thì làm sao dạo trong 3 đời pháp tính bình đẳng, việc lợi hữu 
tình của 3 đời chư Phật đều như nhau? Việc làm lợi hữu tình như vậy 
là tuần tự trong mỗi mỗi thế giới chăng? Nếu không như vậy thì làm 
sao thân Phật lưu bố tất cả thế giới mà hiện thành Phật ngay trong tất 
cả thế giới? Để làm rõ có thể đoạn các chỗ sinh nghi ngờ kia, cho nên 
tiếp nói trong tất cả pháp trí không nghi ngại. Các hữu tình được hóa 
độ chủng tính khác biệt cho nên tùy sự thích ứng mà phương tiện hóa 
độ. Vì muốn hiển thị trí phương tiện khéo léo này, nên tiếp nói trong 
tất cả các hành thành tựu đại giác. Tức y theo sự hóa độ hữu tình có 
năng lực hay không năng lực mà có sự khéo léo sai biệt, nên tiếp 
nói đối với các pháp trí không nghi hoặc. Tức đối với các việc cùng 
hành nào tà nào chính để hóa độ hữu tình, nếu cần phải hiện tướng 
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đều không thể phân biệt. Để làm việc này nên tiếp nói tất cả mọi hiện 
thân đều không thể phân biệt. Dẫn phát chủng tính tự nhiên bất định 
của Thanh Văn Bồ-tát nên ca ngợi Đại thừa. Để hiển thị việc này nên 
tiếp nói cái trí mà tất cả Bồ-tát mong cầu. Để ngăn chận Đại sư giáo 
hóa các hữu tình mà nghi ngờ nhất thiết trí chẳng phải nhất thiết trí, 
nên tiếp nói Phật được trụ thắng bỉ ngạn không hai. Nghe nói tất cả 
Phật được bình đẳng, tức là tất cả phải đồng một tính. Để ngăn chận 
sự nghi ngờ này nên tiếp nói rốt ráo diệu trí giải thoát của Như Lai 
là không xen tạp nhau. Cái tướng chẳng phải một chẳng phải khác là 
thế nào? Để đáp câu hỏi này nên tiếp nói chứng không có chính giữa 
không có ngoại biên, Phật địa bình đẳng. Thường, vô thường v.v… 
tất cả đều thuộc nhị biên. Vì sao vô tướng tránh được cái nạn này, 
nên tiếp nói cùng tột pháp giới, nghĩa là thanh tịnh cu gf tột lìa các 
hý luận. Đó là tướng của pháp giới. Các chủng loại như vậy làm việc 
lợi ích chúng sinh trải qua bao nhiêu thời gian, cho nên tiếp nói cùng 
tận như tính hư không, cùng tột biên giới của vị lai.

Luận nói: Lại nữa do nghĩa xứ, như nói: Nếu các Bồ-tát thành 
tựu 32 pháp mới gọi là Bồ-tát. Tức là đối với tất cả hữu tình khởi ý 
lạc tăng thượng làm lợi ích yên vui cho tất cả chúng sinh như: Khiến 
nhập trí nhất thiết trí. Tự biết mình nay không cần cái giả trí. Xô dẹp 
tâm ngã mạn. Ý lạc vững vàng. Không phải giả thương xót. Bình 
đẳng không thân sơ. Hằng làm người bạn tốt cho đến cuối cùng được 
Niết-bàn. Nói cân nhắc đúng mức. Tươi cười trước khi nói. Đại bi vô 
hạn. Việc phải chịu, không khiếp nhược thoái lui. Không có ý chán 
nản mỏi mệt. Nghe nghĩa lý không chán. Cảm thấy sâu sắc tội mình 
đã làm. Người khác tạo tội thì dạy bảo mà không giận. Hằng tu trị 
tâm Bồ-đề trong tất cả mọi oai nghi. Làm việc bố thí không mong 
cầu quả báo. Thụ trì giới luật không hướng về các nẻo sinh tử. Thực 
hành nhẫn nhục đối với chúng sinh không giận không ngại. Siêng 
năng tinh tiến vì muốn gồm thâu tất cả thiện pháp. Tu tĩnh lự xả bỏ 
cõi Vô sắc. Phương tiện tương ưng tu tập Bát-nhã. Lấy 4 nhiếp pháp 
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gồm thâu các phương tiện. Đối với người giữ giới phá giới đều là 
bạn lành không đem tâm phân biệt. Đem tâm ân cần quý trọng mà 
nghe chính pháp. Với tâm trân trọng, ở nơi tịch tĩnh. Không thích 
các việc tạp nhạp ở đời. Không bao giờ ưa chuộng các thừa giáo 
thấp kém. Thấy công đức sâu xa trong Đại thừa. Xa lìa bạn ác. Gần 
gũi bạn lành. Hằng tu tập 4 phạm trụ. Thường vận dụng tự tại 5 thần 
thông. Hướng đến nương tựa trí tuệ. Không bỏ các chúng sinh dù ở 
trong chính hạnh hay không ở trong chính hạnh. Nói lời quyết định. 
Trọng chân lý sự thật. Thường lấy tâm Đại Bồ-đề làm đầu. Như vậy 
phải biết các câu này đều là các chi tiết của câu đầu tiên. Tức là câu ý 
lạc tăng thượng làm lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình, câu này có 16 
nghiệp khác nhau. Đó là: 1.nghiệp tuần tự gia hành, 2.nghiệp không 
điên đảo, 3.nghiệp gia hành tự nhiên, không đợi người mời thỉnh, 
4.nghiệp không động, không hư hoại, 5. nghiệp không cầu không 
nhiễm, nên biết nghiệp này có 3 câu khác nhau, tức là vì không bị 
nhiễm ràng buộc nên đối với có ơn không có ơn không ưa không 
ghét, vì đời đời thường tùy chuyển, 6.tương xứng nghiệp thân nghiệp 
miệng, nên biết câu này có 2 câu khác nhau, 7.nghiệp bình đẳng 
đối với vui và khổ, 8.nghiệp không thấp kém, 9.nghiệp không thoái 
chuyển, 10.nghiệp thâu giữ phương tiện, 11.nghiệp chán ghét bị đối 
trị, nên biết đây có 2 câu khác nhau, 12.nghiệp tác ý không gián 
đoạn, 13.nghiệp tu hành thắng tiến, nên biết đây có 7 câu khác nhau, 
tức chính gia hành của 6 Ba-la-mật-đa và chính gia hành của 4 nhiếp 
sự, 14.nghiệp gia hành trọn vẹn đầy đủ, nên biết đây có 6 câu khác 
nhau, tức gần gũi thiện sĩ, nghe chính pháp, ở nơi thanh vắng, xa lìa 
các suy nghĩ xấu ác, công đức tác ý, nên biết câu này lại có 2 câu 
khác nhau, tức công đức trợ bạn, nên biết đây lại có 2 câu khác nhau, 
15.nghiệp đầy đủ trọn vẹn, nên biết đây có 3 câu khác nhau, tức là 
thanh tịnh vô lượng, được uy lực lớn, công đức chứng đắc, 16.nghiệp 
an lập cho người, nên biết đây có 4 câu khác nhau, tức công đức điều 
khiển chúng, dạy dỗ răn dạy quyết định không nghi ngờ, hợp nhất 
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tài và pháp, không tâm tạp nhiễm. Phải biết các câu ấy đều là chi tiết 
của câu đầu tiên. 

Giải thích: Ba mươi hai pháp do 16 nghiệp phân biệt hiển thị 
nghiệp của chúng. Ý lạc tăng thượng làm lợi ích yên vui, tức là hoặc 
có lợi ích mà chẳng an vui, như người có lòng tham quá mạnh mà 
miễn cưỡng tu phạm hạnh. Hoặc có an vui mà chẳng lợi ích, như 
người lạc dục thụ dụng các cảnh giới tội lỗi. Hoặc có lợi ích và cũng 
an vui, như bạc trần tính Bổ-đặc-già-la vui tu phạm hạnh. Trong Bồ-
tát khởi tâm niệm như thế này: Làm sao có thể khiến tất cả hữu tình 
sẽ được lợi ích an lạc cao tột. Nói ý lạc, tức là lấy dục và thắng giải 
làm tự tính. Ý lạc này vượt trội nên gọi là tăng thượng ý lạc. Khiến 
ngộ nhập trí nhất thiết trí, nghĩa là giải thích như lần lượt nghiệp gia 
hành. Ví như một ngọn đèn chuyển thắp ngàn ngọn đèn. Do nghiệp 
này nên ý lạc tăng thượng lợi ích an lạc được hiển hiện. Như vậy 
trong tất cả các câu sau, ý lạc tăng thượng lợi ích an lạc đều được 
phối hợp giải thích. Tự biết ta ngày nay nào có giả trí, tức là giải 
thích nghiệp không điên đảo. Hoặc có ý lạc tăng thượng lợi lạc mà 
điên đảo cho nên phải tự biết ta nay nào có giả. Do trí này nên nói là 
nghiệp không điên đảo. Nghĩa là ta chỉ có cái văn tuệ như thế, biết rõ 
tự có đủ năng lực chứng nhập thánh giáo, tùy thích ứng mà khởi gia 
hành không điên đảo. Như có tụng nói:

Các hữu tự xứng lượng,
Siêng cầu chỗ tìm cầu,
Kia chẳng nài cực nhọc,
Đến được nơi sẽ đến.

Những bài tụng như vậy cần phải nói rộng. Xô dẹp tâm ngã 
mạn, nên không đợi người mời thỉnh, đó là giải thích nghiệp gia hành 
tự nhiên. Tuy người không mời thỉnh mà tự nhiên đến nói chính pháp 
cho người. Ý lạc vượt trội kiên cố, là giải thích nghiệp không bị lay 
động, hư hoại. Dù các khổ sinh tử cũng không làm dao động hư hoại 
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chỗ pháp tâm. Chẳng phải giả tâm thương xót nên tâm bình đẳng đối 
với thân hay không thân. Hằng làm người bạn tốt cho đến cuối cùng 
được Niết-bàn, là giải thích 3 thứ sai biệt của vô cầu nhiễm nghiệp. 
Nếu có nhiễm trói buộc là do nhân ái nhiễm giả làm thương xót nhiếp 
thụ tạm thời. Nếu không nhiễm ràng buộc thì chẳng phải giả thương 
xót. Trong tất cả mọi thời thường không rời bỏ. Nếu dựa vào ái nhiễm 
mà thương xót thì đối với thân và không thân có tâm yêu ghét không 
bình đẳng. Nếu không nhiễm tâm thì nơi 2 phẩm chuyển một cách 
bình đẳng. Nếu có ái nhiễm mà thương xót thì chỉ tùy chuyển cho 
đến mạng chung. Nếu không ái nhiễm mà sinh xót thương thì đời đời 
tâm thương xót thường tùy chuyển. Vì vậy mà Bồ-tát hằng làm người 
bạn lành cho đến Niết-bàn. Ứng lượng mà nói, tươi cười nói trước, 
đây là tướng của ý lạc tăng thượng 2 thứ lợi ích an lạc, giải thích cái 
gọi là ngữ thân nghiệp. Vô hạn Đại bi, là giải thích nghiệp bình đẳng. 
Nếu chỉ ở nơi khổ mà khởi Đại bi thì chẳng phải lạc chẳng phải xả 
chẳng phải nghiệp bình đẳng vì chỉ chuyển có một phần. Đại bi của 
Bồ-tát đối với lạc, đối với khổ, đối với phi khổ lạc nhiếp hóa hữu tình 
đang bị các khổ sinh tử đuổi theo đều bình đẳng thương yêu không 
sai biệt. Cho nên gọi đây là nghiệp bình đẳng. Đối với việc gì đã nhận 
thì không khiếp nhược thoái lui, là giải thích không hạ liệt nghiệp. 
Chuyên làm việc cứu vớt tất cả hữu tình như gánh một trọng trách. 
Thấy gánh nặng này tâm không sợ sệt, khổ nhọc không bỏ gánh vác 
mà làm. Cho nên gọi là vô hạ liệt nghiệp. Ý không chán nản mệt mỏi, 
là giải thích nghiệp không thoái chuyển. Hóa độ hữu tình gặp các tà 
hạnh ác hạnh cũng không thoái chuyển, vì là nghiệp tương ưng với ý 
lạc tăng thượng lợi ích an lạc. Nghe nghĩa lý không chán, là giải thích 
nhiếp phương tiện nghiệp. Nghe nghĩa là nghe kinh pháp, không phải 
nghe chuyện vu vơ. Nghĩa tức là nghĩa sở thuyên của kinh pháp. Đối 
với việc nghe kinh pháp này thường không chán đủ. Đây là gồm thâu 
tính phương tiện khéo léo thành thục hữu tình, cho nên gọi là nhiếp 
phương tiện nghiệp. Nghe nghĩa lý không đủ như chỗ kham năng, vì 
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ứng chính đạo lý mà hóa đạo. Đối với tội do mình tạo thì thấy tội lỗi 
sâu nặng, đối với tội người tạo thì không giận mà dạy dỗ, là giải thích 
yếm ác sở trị nghiệp. Trong đây sở trị là tham sân v.v…, muốn khiến 
xa lìa nên gọi yếm ác. Nếu đốu với tội của mình thì thấy tội lỗi, mau 
chóng lìa bỏ thì mới có thể ngăn khiến người khác không nên làm. 
Nói uy nghi nghiêm túc nên chẳng có gì ngăn cản. Như khế kinh nói:

Nếu mình trụ tà hạnh,
Liền bị người chê trách.
Người như thế không thể,
Ngăn cản lỗi người khác.

Thế tục cũng nói:

Nếu mình phạm tội lỗi,
Bỏ qua không xem xét,
Chẳng bằng nên xa lìa.
Kiêu mạn ắt tổn đức.

Nếu ôm lòng sân hận dạy dỗ người phạm lỗi chẳng lợi ích 
chẳng phương tiện nên lời nói chẳng uy nghi nghiêm túc khiến kia 
thành trái lại khởi các tà hạnh. Như có tụng nói:

Thương yêu như con mình,
Dạy dỗ tội đã phạm.
Quyết định khiến giữ gìn,
Sau sẽ không tái phạm.

Trong tất cả các oai nghi hằng tu trị tâm Bồ-đề, tức là giải thích 
nghiệp vô gián tác ý. Khắp tất cả việc làm liên tục không gián đoạn 
tu trị tâm Bồ-đề, như trong kinh nói việc làm thanh tịnh.

Như thấy khi ngồi,
Phát tâm như vậy.
Nguyện các chúng sinh,
Ngồi tòa Bồ-đề.
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Các bài tụng như vậy không mong cầu dị thục mà hành thí, cho 
đến do tứ nhiếp sự nhiếp phương tiện, là giải thích 7 câu sai biệt của 
thắng tiến hành nghiệp. Tức 6 Ba-la-mật-đa và 4 nhiếp sự, lìa các lỗi 
sở trị như đã nói v.v…ở địa vị cực hỷ v.v…trong các địa sau chuyển 
được tăng thắng hướng đến đầy đủ. Nhân gọi là nghiệp, là sở tác. 
Trong đây 4 thứ Ba-la-mật-đa dễ nên không giải thích. Về có sai biệt 
thì nay sẽ giải thích sơ lược. Bỏ cõi Vô sắc tu tĩnh lự, là Bồ-tát không 
sinh trong cõi Vô sắc, vì nơi đó không thấy có việc có thể làm lợi lạc 
hữu tình. Cũng không thường nhập định Vô sắc, vì không thấy nơi 
ấy có nhiều công đức sở y. Xả nghĩa là lìa bỏ. Phương tiện tương ưng 
tu Bát-nhã, là Đại bi tương ưng tu tập diệu tuệ có thể làm các việc 
lợi lạc hữu tình. Nếu không có đây thì sẽ không có việc an lạc lợi ích 
hữu tình. Chuyên vì việc này mà cầu Phật quả nên như có tụng nói:

Tu tập tuệ và bi,
Làm được việc lợi tha.
Lợi tha là chính đạo,
Thẳng đến quả Bồ-đề.

Bốn nhiếp sự là bố thí, ái ngữ, lợi hànhvà đồng sự. Do bố thí 
có thể nhiếp thụ người khác. Do ái ngữ có thể phương tiện khai giải 
thuyết pháp. Do lợi hành có thể tùy theo kia thích ứng khuyên kia 
tu thiện. Do đồng sự có thể cuối cùng khiến kia đều được công đức 
không chung. Hoặc do bố thí nên khiến thành pháp khí. Do ái ngữ 
nên được pháp thắng giải. Do lợi hành nên y pháp thắng giải pháp 
khởi chính hạnh. Do đồng sự nên khiến các khởi hành chuyển thành 
thanh tịnh rồi lại chuyển thành vi diệu. Do đó thâu nhiếp đầy đủ 
phương tiện tự tính. Đối với trì giới phá giới thiện hữu không hai, 
cho nên cho đến thân cận thiện hữu, là giải thích 6 câu sai biệt của 
thành mãn gia hành nghiệp. Do gia hành này có thể khiến thành tựu 
viên mãn. Cho nên gọi là than hf mãn gia hành. Đây tức là nghiệp. 
Do thân cnj thiện sĩ v.v… 6 câu, là giải thích 8 câu nói trong kinh. 
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Công đức tác ý, công đức trợ bạn, đều giải thích 2 nên có thiện Thi-
la gọi là trì giới, có ác Thi-la gọi là phá giới. Hai chủng loại này có 
thể thuyết pháp là vì nghe pháp cung kính pháp nên khởi tưởng thiện 
hữu không sai biệt. Cho nên nói thiện hữu không hai. Do nhân duyên 
đó đối với người phá giới không nên cứ một mực gọi là chẳng phải 
thiện hữu. Như có tụng nói:

Nếu có đủ giới dù yếu kém,
Mà khéo biện thuyết lợi nhiều người.
Phải cúng dường như Phật, Đại sư,
Kính kia khéo nói, nên tương tự.

Đem tâm ân cần trân trọng nghe chính pháp, nghĩa là như đã 
nói trong nghĩa rộng. Do 16 hạnh nên nghe pháp. Đem tâm ân cần 
trân trọng ở A-luyện-nhã, nghĩa là xa lìa làng xóm. Quá sự ly một 
câu-lô-xá gọi là A-luyện-nhã. Ở trong đó gọi là trụ. Như thích hợp 
mà ở không kiêu mạn không lơi lỏng gọi là tâm ân cần trân trọng. 
Không yêu thích các việc tạp nhạp thế gian, nghĩa là không ưa thích 
các việc ca vũ hài hước của thế gian. Tức xa lìa dục tương đương 
với các tầm tư bất chính. Công đức tác ý, nghĩa là bỏ tâm yêu thích 
Thanh Văn Độc Giác thừa, tương ưng với tâm yêu mến công đức 
Đại thừa. Công đức trợ bạn, là xa lìa ác hữu gần gũi thiện hữu, hằng 
tu trị 4 phạm trụ, thường du hý 5 thần thông. Y thú trí, là giải thích 
nghiệp thành tựu viên mãn. Nghĩa là tướng thành mãn gọi là nghiệp 
thành mãn. Trong đây tiếng nghiệp là biệt danh của tướng. Ba câu vô 
lượng thanh tịnh v.v…là giải thích hằng tu trị 4 phạm trụ v.v…3 câu 
ở trước. Từ bi hỷ xả 4 thứ vô lượng gọi là 4 phạm trụ. Do đó cho biết 
có nội đức thành mãn thanh tịnh nên được tiếng tướng. Du hý ngũ 
thông gọi là oai lực. Lậu tận trí thông là giải thoát trí, gọi là đại oai 
lực. Hoặc lấy thần thông tăng thượng của Bồ-tát gọi là đại oai lực. 
Như vậy cũng gọi là tướng thành mãn. Công đức chứng đắc, nghĩa 
là đã chứng đắc hiện tiền tự tại. Đây tức là giải thích y thú trí. Nội 
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chứng riêng biệt gọi là y thú trí. Không chỉ ở nơi nghĩa, y thú ở nơi 
thức vì không phải tịch tĩnh. Đối với trụ chính hạnh không trụ chính 
hạnh v.v…là an lập nghiệp ấy, được giải thích 4 câu riêng biệt. Do 
đây an lập ý lạc tăng thượng lợi ích an lạc. Đây tức là nghiệp. Cho 
nên nói là an lập nghiệp ấy. Công đức điều khiển chúng, nghĩa là trục 
xuất hay tiếp nhận hữu tình trì giới phạm giới, đều muốn khiến chúng 
ra khỏi chỗ bất thiện mà an lập chỗ thiện, gọi là bất khí xả, nghĩa là 
không vất bỏ. Nói quyết định, nghĩa là quyết định dạy dỗ không nghi 
ngờ. Nói uy túc, nếu bất định tức là không uy túc. Hai đế lý chân thật, 
nghĩa là pháp tài cả hai hợp làm một. chứa nhóm tài pháp không phân 
biệt, bình đẳng ban bố như trước đã nói. Như vậy thí cho trừ khi hiện 
tại không có. Như có tụng nói:

Tài cúng dường khiến cho
Chúng sinh tận thọ mạng.
Pháp cúng dường khiến cho
Rốt ráo trời vắng lặng.

Đại Bồ-đề tâm hằng làm đầu, là giải thích tâm không tạp nhiễm. 
Do nhiếp thụ tâm Bồ-đề nên tất cả làm việc gì đều không tham cầu 
người khác cúng dường, chỉ cầu chứng đắc vô thượng Bồ-đề.

Luận nói: Như nói:

Do câu nói đầu tiên, 
Có các câu về đức.
Do câu nói đầu tiên,
Có các câu về nghĩa.

Giải thích: Nghĩa trong Già-tha này dễ hiểu không phải giải 
thích nữa.
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