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NgÛ UÄn 
 
Ý nghïa cûa UÄn là gì? 
UÄn có các nghïa nhÜ sau: 
(1) bÎ g¡n dính vào: nhÜ các cành cây bÎ g¡n dính vào thân cây. 
(2) tích tø låi hay nhóm h†p låi, mà thành các nghïa nhóm, tø, phân b¶ v.v...: NhÜ 
nh»ng gì ÇÒng loåi, ÇÒng tính chÃt v§i nhau, gom låi thành m¶t nhóm hay m¶t tø, m¶t 
b¶ loåi, thì g†i là UÄn. 
UÄn, theo lÓi dÎch xÜa, còn ÇÜ®c dÎch là ƒm. ƒm có nghïa là "che ÇÆy" hay "che 
m©"... 
 
Næm UÄn là nh»ng UÄn nào? 
Có næm loåi UÄn khác nhau là: 
(1) S¡c 
(2) Th† 
(3) TÜªng 
(4) Hành 
(5) ThÙc 
 
Tåi sao låi nói Næm UÄn? 
Vì "Ngã" không hŠ có, "Tôi" không hŠ có, cÛng không hŠ có m¶t "con ngÜ©i" nào h‰t. 
VÆy tôi Çang sÓng, tôi Çang có Çây, n‰u không có tôi, không có m¶t con ngÜ©i Çang 
sÓng, Çang có Çó, thì "sÓng" và "có" Çó là cái gì sÓng và có Çó vÆy? 
ñáp: Cái Çang sÓng và Çang có Çó chính là Næm UÄn và chÌ là Næm UÄn mà thôi. Th‰ 
nên thay vì nói Ngã, ÇÙc PhÆt nói Næm UÄn. 
 
Nghïa t°ng quát cûa 5 UÄn S¡c, Th†, TÜªng, Hành, ThÙc: 
(1) S¡c là mÀu s¡c, nói chung cho bÃt cÙ gì h»u hình, h»u chÃt. Song š nghïa cûa S¡c 

ª Çây bao gÒm không phäi chÌ các Cänh (tÙc 5 TrÀn s¡c, thanh, hÜÖng, vÎ, xúc,) 
mà còn k‹ luôn cä các Cæn (tÙc 5 Cæn m¡t, tai, mÛi, lÜ«i, thân,) và k‹ luôn cä các 
hoåt Ç¶ng cûa cÖ th‹ (nhÜ du‡i, co, Çi, ÇÙng, n¢m, ngÒi v.v...) Tóm låi, thân th‹ 
cûa các loài h»u tình, cÛng nhÜ các cº Ç¶ng, hoåt Ç¶ng, cùng v§i ngoåi cänh xung 
quanh, ÇŠu g†i chung là S¡c. 

(2) Th† là "th† nhÆn" hay "thâu nåp". Tâm thÙc th† nhÆn lÃy các "cänh gi§i" thu¶c 
S¡c xung quanh qua s¿ "ti‰p xúc" gi»a Cæn, Cänh và ThÙc, thì g†i là Th†. Thông 
thÜ©ng g†i là cäm giác. Các cäm giác sÜ§ng, kh° và "dºng dÜng" (tÙc không 
sÜ§ng không kh°), ÇŠu g†i chung là Th†. 
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(3) TÜªng là "gi» låi hình änh". Tâm thÙc gi» låi hình dáng hay hình tÜ§ng cûa các 

Cänh Çã qua Çi, Çã thu¶c vŠ quá khÙ, ho¥c các Cänh không Çang có Çó ÇÓi trÜ§c 
các Cæn. Các hình tÜ§ng ÇÜ®c gi» låi nhÜ th‰ g†i chung là TÜªng. 

(4) Hành là "hành Ç¶ng", "hoåt Ç¶ng". Hoåt Ç¶ng ª Çây là hoåt Ç¶ng cûa Tâm thÙc 
s¡p x‰p phÓi h®p các thÙ S¡c này khác, mà Çã ÇÜ®c Th† và TÜªng nhÆn vào và 
gi» hình änh låi, Ç‹ tåo ra các k‰t quä Çúng theo nhÜ "š muÓn" cûa Tâm thÙc. 
ñÒng th©i, hoåt Ç¶ng Ãy cÛng chính là cách thÙc cûa Tâm thÙc nh¢m làm hi‹n l¶ 
chính mình ra, tÙc t¿ làm cho mình hiŒn h»u ra Çúng y theo v§i "tính chÃt" hay 
"khuynh hÜ§ng" cûa chính mình. 

(5) ThÙc là "nhÆn bi‰t rõ ràng" theo tØng lãnh v¿c cûa 6 Cæn ÇÓi chi‰u v§i 6 Cänh. 
NhÜ Tâm thÙc cùng v§i Cæn và Cänh ti‰p xúc v§i nhau, do Xúc Ãy mà Tâm thÙc 
"th†" và "tÜªng" Cänh kia. Th† và tÜªng Cänh kia rÒi, Tâm thÙc liŠn có "thái Ç¶" 
hay hoåt Ç¶ng, tÙc là Hành vÆy, ÇÓi v§i Cänh Ãy theo Çúng tính chÃt cûa Tâm thÙc 
Ç‹ Tâm thÙc ÇÜ®c thÕa mãn. NhÜ v§i Tâm thÙc thích ng†t và s® cay, thì khi Cæn 
lÜ«i vØa Çøng vào vÎ cay, tÙc vØa "th†" và "tÜªng" vÎ cay, th©i Tâm thÙc liŠn có 
"thái Ç¶" là nhè ra, nhæn m¥t, và chê liŠn. Thái Ç¶ hay hoåt Ç¶ng Ãy bi‹u l¶ rõ ra 
và theo Çúng v§i tính chÃt s® cay cûa Tâm thÙc, ÇÒng th©i cÛng là làm theo Çúng 
š muÓn cûa Tâm thÙc là tránh không bao gi© bÎ n‰m phäi vÎ cay. Khi hoåt Ç¶ng ra 
nhÜ th‰, m¶t m¥t Tâm thÙc t¿ xác ÇÎnh s¿ "có m¥t" cûa mình qua thái Ç¶ hay hoåt 
Ç¶ng thu¶c Hành này. M¥t khác Tâm thÙc, cÛng qua thái Ç¶ hay hoåt Ç¶ng thu¶c 
Hành Ãy, vØa xác ÇÎnh š nghïa cûa Cänh kia là "cay" ch£ng hån, ÇÒng th©i cÛng 
chính là bi‹u l¶ mình ra nhÜ là m¶t chû t‹ hoàn toàn "bi‰t rõ" chính xác r¢ng "cái 
này là cay". PhÆt Pháp không chÃp nhÆn Tâm thÙc là m¶t "chû t‹" thÜ©ng h¢ng 
bÃt bi‰n, mà chÌ chÃp nhÆn š nghïa "bi‰t rõ" các Cänh d¿a theo các Cæn này cûa 
Tâm thÙc mà thôi, và g†i cái thái Ç¶ "nhÆn bi‰t rõ ràng" theo tØng Cæn ÇÓi v§i 
tØng Cänh Ãy là ThÙc. 
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ñåi thØa ngÛ UÄn LuÆn 
 

Th‰ Thân BÒ Tát tåo 
Tam Tång Pháp SÜ HuyŠn Trang phøng chi‰u Hán dÎch 

Tÿ KhÜu NhÃt Chân ViŒt dÎch 
 
NhÜ Båc Già Phån có nói qua vŠ 5 UÄn: (1) M¶t là S¡c UÄn. (2) Hai là Th† UÄn. (3) 
Ba là TÜªng UÄn. (4) BÓn là Hành UÄn. (5) Næm là ThÙc UÄn. 
 

I. S¡c UÄn 
VÆy, th‰ nào là S¡c UÄn? S¡c UÄn gÒm có 4 ñåi Chûng và các S¡c do 4 ñåi Chûng 
tåo ra. 
 

1. BÓn ñåi Chûng 
Th‰ nào là 4 ñåi Chûng? BÓn ñåi Chûng là: 
(1) ñÎa Gi§i 
(2) Thûy Gi§i 
(3) HÕa Gi§i 
(4) Phong Gi§i 
 
(1) Th‰ nào là ñÎa Gi§i? ñÎa Gi§i là tính chÃt cÙng ch¡c (kiên cÜ©ng tính) 
(2) Th‰ nào là Thûy Gi§i? Thûy Gi§i là tính chÃt Ü§t và lÜu chäy (lÜu thÃp tính) 
(3) Th‰ nào là HÕa Gi§i? HÕa Gi§i là tính chÃt Ãm và khô (ôn tháo tính) 
(4) Th‰ nào là Phong Gi§i? Phong Gi§i là tính chÃt di Ç¶ng nhÜ nhË nhàng v.v... 

(khinh Ç£ng Ç¶ng tính)  
 

2. S¡c do ñåi Chûng tåo ra (ñåi chûng sª tåo s¡c) 
Th‰ nào là các S¡c do 4 ñåi Chûng tåo ra? TÙc 5 Cæn là Cæn m¡t, Cæn tai, Cæn mÛi, 
Cæn lÜ«i, Cæn thân, cùng v§i 5 Cänh là S¡c, Thanh, HÜÖng, VÎ, m¶t phÀn thu¶c Sª 
Xúc, và Vô bi‹u s¡c v.v... 
 
(1) Th‰ nào là Cæn m¡t?  Cæn m¡t là loåi S¡c thanh tÎnh có S¡c cänh làm cänh. 
(2) Th‰ nào là Cæn tai? Cæn tai là loåi S¡c thanh tÎnh có Thanh cänh làm cänh. 
(3) Th‰ nào là Cæn mÛi? Cæn mÛi là loåi S¡c thanh tÎnh có HÜÖng cänh làm cänh. 
(4) Th‰ nào là Cæn lÜ«i? Cæn lÜ«i là loåi S¡c thanh tÎnh có VÎ cänh làm cänh. 
(5) Th‰ nào là Cæn thân? Cæn thân là loåi S¡c thanh tÎnh có Xúc cänh làm cänh. 
(6) Th‰ nào là S¡c? S¡c là Cänh gi§i cûa Cæn m¡t, gÒm có Hi‹n s¡c, Hình S¡c và 

Bi‹u s¡c v.v... 
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(7) Th‰ nào là Thanh? Thanh là Cänh gi§i cûa Cæn tai, gÒm âm thanh nhân nÖi Çåi 

chûng ÇÜ®c chÃp th† (chÃp th† Çåi chûng nhân thanh), âm thanh nhân nÖi Çåi 
chûng không có chÃp th† (phi chÃp th† Çåi chûng nhân thanh), âm thanh nhân nÖi 
cä hai Çåi chûng (câu Çåi chûng nhân thanh) 

(8) Th‰ nào là HÜÖng? HÜÖng là Cänh gi§i cûa Cæn mÛi, gÒm hÜÖng thÖm, hÜÖng 
khó ngºi và các mùi hÜÖng khác. 

(9) Th‰ nào là VÎ? VÎ là Cänh gi§i cûa Cæn lÜ«i, gÒm 6 vÎ nhÜ vÎ ng†t, vÎ chua, vÎ 
m¥n, vÎ cay, vÎ Ç¡ng, vÎ nhåt. 

(10) Th‰ nào là m¶t phÀn cûa Sª Xúc? M¶t phÀn cûa Sª Xúc là Cänh gi§i cûa Cæn 
thân, chÌ cho các Xúc ÇÜ®c tåo ra (sª tåo xúc), ngoài 4 ñåi Chûng, Çó là các tính 
chÃt trÖn (hoåt tính), tính chÃt nhám (sáp tính), tính chÃt n¥ng (tr†ng tính), tính 
chÃt nhË (khinh tính), lånh, Çói, khát. 

(11) Th‰ nào có nghïa là Vô bi‹u s¡c? Vô bi‹u s¡c là loåi S¡c không thÃy ÇÜ®c và 
không có xúc chÜ§ng (vô ki‰n vô ÇÓi), loåi S¡c này do tØ H»u bi‹u nghiŒp và 
Tam ma ÇÎa (tÙc thiŠn ÇÎnh) mà phát sinh ra.  

 
II. Th† UÄn 

Th‰ nào là Th† UÄn? Th† UÄn là 3 loåi "th† nhÆn" (lãnh nåp): (1) M¶t, Kh°. (2) Hai, 
SÜ§ng (låc). (3) Ba, không Kh° không SÜ§ng (bÃt kh° bÃt låc). 
 
(1) SÜ§ng là khi cänh ÇÜ®c th† nhÆn diŒt Çi, th©i ÇÓi v§i cänh Ãy có š muÓn ÇÜ®c hòa 
h®p (diŒt th©i h»u hòa h®p døc.) 
(2) Kh° là khi cänh ÇÜ®c th† nhÆn phát sinh, th©i ÇÓi v§i cänh Ãy có š muÓn chÓng 
låi lìa xa (sinh th©i h»u quai ly døc.) 
(3) Không kh° không sÜ§ng là ÇÓi v§i cänh ÇÜ®c th† nhÆn không có cä hai š muÓn 
trên. 
 

III. TÜªng UÄn 
Th‰ nào là TÜªng UÄn? TÜªng UÄn là ÇÓi v§i các Cänh gi§i, n¡m gi» lÃy m†i loåi 
hình tÜ§ng (Ü cänh gi§i thû chûng chûng tÜ§ng) cûa các Cänh Gi§i. 
 

IV. Hành UÄn 
Th‰ nào là Hành UÄn? Hành UÄn là trØ Th† và TÜªng ra, (1) các Tâm pháp khác 
cùng v§i (2) các Hành không tÜÖng Üng v§i Tâm (bÃt tÜÖng Üng hành). 
 

1. Tâm Pháp 
Th‰ nào là các Tâm pháp khác? Các Tâm pháp khác là các Pháp tÜÖng Üng v§i Tâm 
ngoài Th† và TÜªng. 
Các Pháp Ãy gÒm 51 pháp, phân thành 6 loåi nhÜ sau: 
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(1) Næm pháp Bi‰n Hành là: Xúc, Tác š, Th†, TÜªng, TÜ. 
(2) Næm pháp BiŒt Cänh là: Døc, Th¡ng giäi, NiŒm, Tam ma ÇÎa, HuŒ.    
(3) MÜ©i m¶t pháp ThiŒn là: Tín, Tàm, Qúy, Vô tham thiŒn cæn, Vô sân thiŒn cæn, Vô 

si thiŒn cæn, Tinh ti‰n, Khinh an, BÃt phóng dÆt, Xä, BÃt Håi. 
(4) Sáu pháp PhiŠn Não là: Tham, Sân, Mån, Vô minh, Ki‰n, Nghi. 
(5) Hai mÜÖi pháp Tùy PhiŠn Não là: PhÅn, HÆn, Phú, Não, TÆt, San, CuÓng, Si‹m, 

Kiêu, Håi -  Vô tàm, Vô qúy -  Hôn trÀm, Tråo cº, BÃt tín, Giäi Çãi, Phóng dÆt, 
Vong niŒm, Tán loån, BÃt chính tri.  

(6) BÓn pháp BÃt ñÎnh là: Ác tác, Thùy miên, TÀm, Ti. 
 

(1) Næm Bi‰n Hành 
1. Th‰ nào là Xúc? Xúc lÃy ba pháp (Cæn, Cänh và ThÙc) hòa h®p phân biŒt làm t¿ 

tính (tam hòa h®p phân biŒt vi tính). 
2. Th‰ nào là Tác Ý? Tác Ý lÃy công næng khÖi Ç¶ng Tâm khi‰n tÌnh giác làm t¿ tính 

(næng linh tâm phát ng¶ vi tính). 
3. Th† nhÜ trên Çã giäi thích. 
4. TÜªng cÛng nhÜ trên Çã giäi thích.  
5. Th‰ nào là TÜ? TÜ lÃy š nghiŒp, ÇÓi v§i các viŒc công ÇÙc ho¥c l‡i lÀm ho¥c 

không cä hai khi‰n Tâm tåo tác, làm t¿ tính (Ü công ÇÙc quá thÃt cÆp câu tÜÖng vi, 
linh tâm tåo tác š nghiŒp vi tính).  

 
(2) Næm BiŒt Cänh 

1. Th‰ nào là Døc? Døc lÃy viŒc mong cÀu ÇÓi v§i các ÇiŠu Çáng Üa thích làm t¿ tính 
(Ü khä ái s¿ hy v†ng vi tính). 

2. Th‰ nào là Th¡ng giäi? Th¡ng giäi lÃy s¿ xác nhÆn Çúng nhÜ mình Çã bi‰t rõ ÇÓi 
v§i các ÇiŠu hoàn toàn rõ ràng làm t¿ tính (Ü quy‰t ÇÎnh s¿ tÙc nhÜ sª liÍu Ãn khä 
vi tính). 

3. Th‰ nào là NiŒm? NiŒm lÃy s¿ nh§ rõ, ÇÓi v§i các ÇiŠu quen thu¶c khi‰n tâm 
không quên, làm t¿ tính (Ü quán tÆp s¿ linh tâm bÃt vong minh kš vi tính). 

4. Th‰ nào là Tam ma ÇÎa? Tam ma ÇÎa lÃy s¿ tÆp trung låi không Ç‹ phân tán Çi, ÇÓi 
v§i s¿ th‹ ÇÜ®c quán sát khi‰n tâm chuyên chú m¶t cänh, làm t¿ tính (Ü sª quán s¿ 
linh tâm nhÃt cänh bÃt tán vi tính). 

5. Th‰ nào là HuŒ? HuŒ lÃy "tråch pháp" ÇÓi v§i s¿ th‹ ÇÜ®c quán sát kia làm tính (Ü 
bÌ tråch pháp vi tính). Ho¥c [ch†n l†c] ÇÜa s¿ th‹ kia ra là Çúng nhÜ Lš, ho¥c 
[ch†n l†c] ÇÜa ra là không Çúng nhÜ Lš, ho¥c [ch†n l†c] ÇÜa ra là ÇŠu không phäi 
cä hai trÜ©ng h®p trên (ho¥c nhÜ lš sª dÅn, ho¥c bÃt nhÜ lš sª dÅn, ho¥c câu phi sª 
dÅn). 

 
(3) MÜ©i M¶t ThiŒn 
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1. Th‰ nào là Tín? Tín lÃy tâm thanh tÎnh, ÇÓi v§i nghiŒp quä, ñ‰ lš và Tam Bäo 

hoàn toàn chân chính phù h®p và tùy thuÆn, làm t¿ tính (Ü nghiŒp quä chÜ Ç‰ bäo 
trung c¿c chính phù thuÆn tâm tÎnh vi tính). 

2. Th‰ nào là Tàm? Tàm lÃy s¿ h° thËn, ÇÓi v§i viŒc làm có t¶i, phát sinh tØ s¿ t¿ 
tr†ng ho¥c tr†ng Pháp, làm t¿ tính (t¿ tæng thÜ®ng cÆp pháp tæng thÜ®ng, Ü sª tác 
t¶i tu sÌ vi tính). 

3. Th‰ nào là Qúy? Qúy lÃy s¿ h° thËn, ÇÓi v§i viŒc làm có t¶i, phát sinh tØ s¿ coi 
tr†ng [s¿ cÜ©i chê cûa] th‰ gian, làm t¿ tính (th‰ tæng thÜ®ng Ü sª tác t¶i tu sÌ vi 
tính). 

4. Th‰ nào là Vô tham? Vô tham lÃy không bám trÜ§c, ÇÓi trÎ Tham khi‰n ngán s® 
vô cùng, làm t¿ tính (tham ÇÓi trÎ linh thâm y‰m hoån vô trÜ§c vi tính). 

5. Th‰ nào là Vô sân? Vô Sân lÃy TØ, ÇÓi trÎ Sân, làm t¿ tính (sân ÇÓi trÎ dï tØ vi tính). 
6. Th‰ nào là Vô si? Vô si lÃy ch‡ chân chính th¿c hành Çúng nhÜ thÆt, ÇÓi trÎ Si, làm 

tính (si ÇÓi trÎ dï kÿ nhÜ thÆt chính hành vi tính). 
7. Th‰ nào là Tinh ti‰n? Tinh ti‰n lÃy ch‡ Tâm ÇÓi v§i các viŒc thiŒn dÛng mãnh 

th¿c hành, ÇÓi trÎ giäi Çãi, làm tính (giäi Çãi ÇÓi trÎ, tâm Ü thiŒn phÄm dÛng hãn vi 
tính). 

8. Th‰ nào là Khinh an? Khinh an lÃy ch‡ thân tâm ÇiŠu hòa säng khoái lành månh, 
ÇÓi trÎ thô n¥ng, làm tính (thô tr†ng ÇÓi trÎ, thân tâm ÇiŠu sÜ§ng kham næng vi 
tính). 

9. Th‰ nào là BÃt phóng dÆt? BÃt phóng dÆt chính là ÇÓi trÎ phóng dÆt, do Vô tham, 
Vô sân, Vô si và Tinh ti‰n y theo BÃt phóng dÆt này mà xä bÕ Çi các pháp bÃt 
thiŒn, và ÇÒng th©i cÛng là tu các thiŒn pháp ÇÓi trÎ (phóng dÆt ÇÓi trÎ, tÙc thÎ vô 
tham nãi chí tinh ti‰n y thº cÓ xä bÃt thiŒn pháp, cÆp tÙc tu bÌ ÇÓi trÎ thiŒn pháp). 

10.  Th‰ nào là Xä? Xä chính là Vô tham, Vô sân, Vô si và Tinh ti‰n do y chÌ Xä này 
mà làm cho Tâm Çåt ÇÜ®c trång thái bình Ç£ng, trång thái chính tr¿c, trång thái 
không tác š. Låi do pháp này mà ÇÓi v§i các pháp ô nhiÍm Çã ÇÜ®c trØ bÕ rÒi, Tâm 
ÇÜ®c an trø không nhiÍm (tÙc vô tham nãi chí tinh ti‰n y chÌ thº cÓ ho¥ch Ç¡c sª 
h»u tâm bình Ç£ng tính, tâm chính tr¿c tính, tâm vô phát ng¶ tính. h¿u do thº cÓ Ü 
dï trØ khi‹n nhiÍm ô pháp trung vô nhiÍm an trø). 

11.  Th‰ nào là BÃt håi? BÃt håi lÃy Bi, ÇÓi trÎ Håi, làm t¿ tính (håi ÇÓi trÎ dï bi vi tính). 
 

(4) Sáu PhiŠn Não 
1. Th‰ nào là Tham? Tham lÃy s¿ nhiÍm ái Çam trÜ§c ÇÓi v§i Næm Thû UÄn làm tính 

(Ü ngÛ thû UÄn nhiÍm ái Çam trÜ§c vi tính). 
2. Th‰ nào là Sân? Sân lÃy s¿ làm t°n håi niŠm vui thú cûa h»u tình làm t¿ tính (Ü 

h»u tình låc tác t°n håi vi tính). 
3. Th‰ nào là mån? Mån gÒm có 7 loåi: M¶t Mån, hai Quá mån, ba Mån quá mån, 

bÓn Ngã mån, næm Tæng thÜ®ng mån, sáu Ti mån, bÄy Tà mån. (1) Th‰ nào là 
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Mån?  Mån lÃy tâm cao ngåo ÇÓi v§i ngÜ©i kém mình cho là mình hÖn, ho¥c ÇÓi 
v§i ngÜ©i b¢ng mình cho là mình b¢ng, làm t¿ tính. (2) Th‰ nào là Quá mån? Quá 
mån lÃy tâm cao ngåo ÇÓi v§i ngÜ©i b¢ng mình cho là mình hÖn, ho¥c ÇÓi v§i 
ngÜ©i hÖn minh cho là mình b¢ng, làm t¿ tính. (3) Th‰ nào là Mån quá mån? Mån 
quá mån lÃy tâm cao ngåo ÇÓi v§i ngÜ©i hÖn mình cho là mình hÖn làm t¿ tính. (4) 
Th‰ nào là Ngã mån? Ngã mån lÃy tâm cao ngåo ho¥c quán 5 Thû UÄn là Ngã 
ho¥c là Ngã sª làm t¿ tính. (6) Th‰ nào là Tæng thÜ®ng mån?  Tæng thÜ®ng mån 
lÃy tâm cao ngåo ÇÓi v§i pháp tæng thÜ®ng thù th¡ng mà mình chÜa Ç¡c ÇÜ®c, cho 
là mïnh Çã Ç¡c rÒi, làm t¿ tính. Th‰ nào là Ti mån? Ti mån lÃy tâm cao ngåo thua 
kém, ÇÓi v§i ch‡ mình hÖn nhiŠu mà cho là mình chÌ ÇÜ®c chút ít, làm t¿ tính. (7) 
Th‰ nào là Tà mån? Tà mån lÃy tâm cao ngåo cho là mình có ÇÙc trong khi thÆt s¿ 
mình không hŠ có ÇÙc, làm t¿ tính. 

4. Th‰ nào là Vô minh? Vô minh lÃy ch‡ vô trí, ÇÓi v§i nghiŒp quä, ñ‰ lš và Tam 
Bäo không thÃu tÕ rõ ràng, làm t¿ tính (Ü nghiŒp quä cÆp Ç‰ bäo trung vô trí vi 
tính). Vô minh có hai loåi: (1) ñó là Vô minh t¿ bän chÃt cûa chúng sinh, sinh ra 
là Çã có, tÙc "câu sinh vô minh", (2) và Vô minh do phân biŒt suy xét không Çúng 
v§i ñ‰ lš mà thành, tÙc "phân biŒt sª khªi Vô minh". Ngoài ra còn có "døc triŠn 
Vô minh", Çi cùng v§i døc triŠn Tham và døc triŠn Sân, ÇÜ®c g†i là ba "bÃt thiŒn 
cæn": Tham bÃt thiŒn cæn, Sân bÃt thiŒn cæn và Si bÃt thiŒn cæn. 

5. Th‰ nào là Ki‰n? Ki‰n là nói cho 5 Ki‰n: M¶t, Tát ca gia Ki‰n. Hai, Biên chÃp 
Ki‰n. Ba, Tà Ki‰n. BÓn, Ki‰n thû. Næm, Gi§i cÃm thû. (1) Th‰ nào là Tát ca gia 
Ki‰n? Tát ca gia Ki‰n lÃy HuŒ nhiÍm ô, ÇÓi v§i 5 thû UÄn ho¥c quán là Ngã ho¥c 
quán là Ngã sª, làm t¿ tính (Ü ngÛ thû UÄn tùy quán vi ngã ho¥c vi ngã sª, nhiÍm 
ô huŒ vi tính). (2) Th‰ nào là Biên chÃp Ki‰n? Biên chÃp Ki‰n lÃy HuŒ nhiÍm ô, 
do l¿c cûa Tát ca gia Ki‰n tæng trÜªng mà tùy theo Çó quán 5 thû UÄn ho¥c là 
"thÜ©ng" ho¥c là "Çoån", làm t¿ tính (tÙc do bÌ tæng thÜ®ng l¿c cÓ, tùy quán vi 
thÜ©ng ho¥c phøc vi Çoån, nhiÍm ô huŒ vi tính). (3) Th‰ nào là Tà Ki‰n? Tà Ki‰n 
lÃy HuŒ nhiÍm ô, ho¥c bác bÕ nhân ho¥c bác bÕ quä, ho¥c bài tác døng ho¥c hoåi 
thiŒn s¿, làm t¿ tính (ho¥c báng nhân ho¥c phøc báng quä, ho¥c báng tác døng 
ho¥c hoåi thiŒn s¿, nhiÍm ô huŒ vi tính). (4) Th‰ nào là Ki‰n thû? Ki‰n thû lÃy 
HuŒ nhiÍm ô, ÇÓi v§i ba Ki‰n trên và các UÄn mà ba Ki‰n trên y cÙ, cho Çó là tÓi 
thÜ®ng là hÖn h‰t là cùng c¿c, làm t¿ tính (tÙc Ü tam ki‰n cÆp bÌ sª y chÜ uÄn, tùy 
quán vi tÓi vi thÜ®ng vi th¡ng vi c¿c, nhiÍm ô huŒ vi tính). (5) Th‰ nào là Gi§i 
cÃm thû? Gi§i cÃm thû lÃy huŒ nhiÍm ô, ÇÓi v§i các gi§i cÃm và các UÄn mà gi§i 
cÃm y cÙ trên Çó, coi Çó là thanh tÎnh, là giäi thoát, là xuÃt ly, làm t¿ tính (Ü gi§i 
cÃm cÆp bÌ sª y chÜ uÄn, tùy quán vi thanh tÎnh, vi giäi thoát, vi xuÃt ly, nhiÍm ô 
huŒ vi tính). 

6. Th‰ nào là Nghi? Nghi lÃy ch‡ do d¿ nghi ng© ÇÓi v§i các ñ‰ lš làm t¿ tính (Ü Ç‰ 
Ç£ng dø d¿ vi tính). 
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Trong 6 PhiŠn Não này, th©i 3 Ki‰n sau cùng và Nghi là chÌ do phân biŒt suy xét 
không Çúng mà sinh ra. Còn låi thì ÇŠu vØa do sinh ra Çã có s¤n, tÙc "câu sinh", mà 
cÛng vØa do phân biŒt nên sinh khªi, tÙc "phân biŒt khªi". 
 

(5) Hai MÜÖi Tùy PhiŠn Não 
 

MÜ©i Ti‹u Tùy PhiŠn Não 
1. Th‰ nào là PhÅn? PhÅn lÃy tâm phiŠn mu¶n b¿c b¶i ÇÓi trÜ§c các s¿ viŒc bÃt l®i 

làm t¿ tính (ng¶ hiŒn tiŠn bÃt nhiêu ích s¿ tâm t°n não vi tính). 
2. Th‰ nào là HÆn? HÆn lÃy s¿ ôm lòng oán hÆn không xä bÕ làm t¿ tính (k‰t oán bÃt 

xä vi tính). 
3. Th‰ nào là Phú? Phú có nghïa là che ÇÆy, Phú lÃy viŒc che ÇÆy t¶i l‡i cûa chính 

mình làm t¿ tính (Ü t¿ t¶i phú tàng vi tính). 
4. Th‰ nào là Não? Não lÃy viŒc nói l©i ác Ç¶c chºi rûa làm tính (phát båo ác ngôn 

vÜu thÜ vi tính). 
5. Th‰ nào là TÆt? TÆt là tÆt ÇÓ, nghïa là ganh tÎ. TÆt lÃy tâm ÇÓ kœ ÇÓi v§i s¿ hÜng 

thÎnh cûa ngÜ©i khác làm t¿ tính (Ü tha thÎnh sÜø tâm ÇÓ vi tính). 
6. Th‰ nào là San? San nghïa là keo ki‰t, bûn xÌn. San lÃy tâm ti‰c gi», không chÎu 

bÓ thí, làm t¿ tính (thí tÜÖng vi tâm lÆn vi tính). 
7. Th‰ nào là CuÓng? CuÓng nghïa là dÓi gåt. CuÓng lÃy viŒc giä tåo ra các s¿ không 

thÆt Ç‹ dÓi gåt ngÜ©i làm t¿ tính (vÎ cuÓng tha trá hiŒn bÃt thÆt s¿ vi tính). 
8. Th‰ nào là Si‹m? Si‹m là lÜÖn lËo không th£ng th¡n. Si‹m lÃy tâm quanh co Ç‹ 

tåm th©i che dÃu s¿ sai lÀm cûa chính mình làm t¿ tính (phú tàng t¿ quá phÜÖng 
tiŒn sª nhi‰p tâm khúc vi tính). 

9. Th‰ nào là Kiêu? Kiêu lÃy tâm cao ngåo ta Çây do › vào s¿ hÜng thÎnh cûa chính 
mình làm t¿ tính (Ü t¿ thÎnh s¿ nhiÍm trÜ§c cÙ ngåo tâm thÎ vi tính). 

10.  Th‰ nào là Håi? Håi lÃy viŒc làm t°n håi sÀu não các h»u tình làm tính (Ü chÜ h»u 
tình t°n não vi tính). 

Hai Trung Tùy PhiŠn Não 
11.  Th‰ nào là Vô tàm? Vô tàm lÃy ch‡ làm t¶i mà không t¿ thÃy h° thËn v§i chính 

mình làm t¿ tính (Ü sª tác t¶i bÃt t¿ tu sÌ vi tính). 
12.  Th‰ nào là Vô quš? Vô quš lÃy ch‡ làm t¶i mà không bi‰t h° thËn ÇÓi v§i ngÜ©i 

khác làm t¿ tính (Ü sª tác t¶i bÃt tu sÌ tha vi tính). 
Tám ñåi Tùy PhiŠn Não 

13.  Th‰ nào là Hôn trÀm? Hôn trÀm lÃy ch‡ mù m© không tÕ do Tâm không ÇÜ®c 
ÇiŠu hòa thoäi mái, không có næng l¿c, làm t¿ tính (tâm bÃt ÇiŠu sÜ§ng vô sª 
kham næng mông mu¶i vi tính). 

14.  Th‰ nào là Tråo cº? Tråo cº lÃy ch‡ Tâm không l¥ng lë tïnh l¡ng làm t¿ tính (tâm 
bÃt tÎch tïnh vi tính). 
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15.  Th‰ nào là BÃt tín? BÃt tín là ÇÓi tÜ®ng ÇÓi trÎ cûa Tín. BÃt tín lÃy ch‡ Tâm không 

thanh tÎnh, ÇÓi v§i các vÃn ÇŠ nghiŒp quä v.v... không chân chính tin theo, làm t¿ 
tính (tín sª ÇÓi trÎ, Ü nghiŒp quä Ç£ng bÃt chính tín thuÆn, tâm bÃt thanh tÎnh vi 
tính). 

16.  Th‰ nào là Giäi Çãi? Giäi Çãi là ÇÓi tÜ®ng ÇÓi trÎ cûa Tinh ti‰n. Giäi Çãi lÃy ch‡ 
Tâm không dÛng mãnh th¿c hành ÇÓi v§i các thiŒn s¿ làm t¿ tính (tinh ti‰n sª trÎ, 
Ü chÜ thiŒn phÄm tâm bÃt dÛng mãnh vi tính). 

17.  Th‰ nào là Phóng dÆt? Phóng dÆt lÃy ch‡ do nÖi Tham Sân Si và Giäi Çãi nên ÇÓi 
v§i các phiŠn não Tâm không ÇŠ phòng, ÇÓi v§i các viŒc thiŒn Tâm không tu tÆp, 
làm t¿ tính (tÙc do tham sân si giäi Çãi cÓ, Ü chÜ phiŠn não tâm bÃt phòng h¶, Ü 
chÜ thiŒn phÄm tâm bÃt tu tÆp vi tính). 

18.  Th‰ nào là ThÃt niŒm? ThÃt niŒm lÃy ch‡ do niŒm ô nhiÍm nên ÇÓi v§i các thiŒn 
pháp Tâm không nh§ rõ ÇÜ®c làm t¿ tính (nhiÍm ô niŒm Ü chÜ thiŒn pháp bÃt næng 
minh kš vi tính).  

19.  Th‰ nào là Tán loån? Tán loån lÃy ch‡ Tâm do Tham Sân si mà phân tán ra trôi 
n°i tÙ tung làm t¿ tính (tham sân si phân tâm lÜu Çãng vi tính). 

20.  Th‰ nào là BÃt chính tri? BÃt chính tri lÃy ch‡ ÇÓi v§i ba nghiŒp thân ng» š ngay 
khi Çang hiŒn hành, không bi‰t y trø vào chính tri, chÌ y theo tà giäi mà hoåt Ç¶ng, 
làm t¿ tính (Ü thân ng» š hiŒn tiŠn hành trung, bÃt chính y trø vi tính). 

 
(6) BÓn Pháp BÃt ñÎnh 

1. Th‰ nào là Ác tác? Ác tác lÃy Tâm nghï låi viŒc làm ác mà phát sinh hÓi hÆn làm 
t¿ tính (tâm bi‰n hÓi vi tính). 

2. Th‰ nào là Thùy miên? Thùy miên lÃy ch‡ Tâm cùng c¿c mê m© không hoåt Ç¶ng 
ÇÜ®c t¿ tåi làm t¿ tính (bÃt t¿ tåi chuy‹n tâm c¿c mu¶i lÜ®c vi tính). 

3. Th‰ nào là TÀm? TÀm nghïa là tìm ki‰m. TÀm lÃy "tÜ huŒ" phân biŒt tìm cÀu các š 
nghïa sai khác cûa š thÙc, khÖi Ç¶ng Tâm m¶t cách thô tháo, làm t¿ tính (næng 
tÀm cÀu š ngôn phân biŒt tÜ huŒ sai biŒt linh tâm thô vi tính). 

4. Th‰ nào là Ti? Ti lÃy "tÜ huŒ" phân biŒt theo dõi quán sát các š nghïa sai khác cûa 
š thÙc, khÖi Ç¶ng Tâm m¶t cách vi t‰, làm t¿ tính (næng ti sát š ngôn phân biŒt tÜ 
huŒ sai biŒt linh tâm t‰ vi tính). 

TÀm có nghïa là tÀm cÀu, nghïa là tâm thoåt ÇÀu tiên (hÓt nhï) g¥p cänh thu¶c thÙc 
thÙ sáu, ÇÓi v§i danh nghïa cûa các pháp ra sÙc thô mãnh thôi cÀu. 
Ti có nghïa là ti sát, nghïa là tâm thoåt tiên (hÓt nhï) g¥p cänh thu¶c thÙc thÙ sáu, ÇÓi 
v§i danh nghïa cûa các pháp ra sÙc vi t‰ ti sát. 
TÀm Ti ÇŠu lÃy m¶t phÀn cûa TÜ, HuŒ làm th‹, lÃy danh cú các nghïa làm sª duyên, 
lÃy tÀm cÀu, ti sát làm hành tÜ§ng. Låi Du Già SÜ ñÎa LuÆn quy‹n 5 luÆn vŠ s¿ sai 
khác gi»a TÀm Ti và Phân biŒt. Phân biŒt là tác døng t¿ tính cûa Tâm Tâm sª, cÛng là 
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tên khác cûa Tâm Tâm sª. Phân biŒt nghïa r¶ng hÖn là TÀm Ti mà chÌ là thành phÀn 
cûa Phân biŒt thôi. 
TÀm xÜa dÎch là Giác, phân thành ThiŒn Giác và Ác Giác, nhÜ Tam Ác Giác hay Tam 
BÃt ThiŒn Giác: Døc Giác (Tham Giác), Sân Giác (Khu‹ Giác), Håi Giác (Não Giác). 
NgÜ®c låi là Tam ThiŒn Giác: Ly Døc Giác (ViÍn Ly, XuÃt Ly hay XuÃt Giác), Vô 
Sân Giác (Vô Khu‹ Giác), Vô Håi Giác (Vô Não Giác). BÒ Tát thánh nhân còn có 8 
loåi Giác g†i là "Bát ñåi Nhân Giác" ho¥c "ñåi Nhân Bát NiŒm": (1) Thi‹u døc Giác. 
(2) Tri túc Giác. (3) ViÍn ly Giác. (4) Tinh ti‰n Giác. (5) Chính niŒm Giác. (6) Chính 
ÇÎnh Giác. (7) Chính HuŒ Giác. (8) BÃt hí luÆn Giác. ñŠu thu¶c vŠ ThiŒn Giác. 
 

2. Hành Không TÜÖng Ðng v§i Tâm 
Th‰ nào là Hành không tÜÖng Üng v§i Tâm? Hành không tÜÖng Üng v§i Tâm là y 
theo vÎ trí tÜÖng ÇÓi cûa S¡c, Tâm và Tâm pháp mà lÆp nên, chÌ là giä pháp chÙ 
không có thÆt, không th‹ nào xác ÇÎnh ÇÜ®c ch¡c ch¡n là dÎ tính hay không dÎ tính (y 
s¡c, tâm, tâm pháp phÆn vÎ, Çãn giä ki‰n lÆp, bÃt khä thi thi‰t quy‰t ÇÎnh dÎ tính cÆp 
bÃt dÎ tính).  
Hành không tÜÖng Üng v§i Tâm này låi gÒm có 14 loåi nhÜ sau: (1) ñ¡c, (2) Vô 
tÜªng ñ£ng chí, (3) DiŒt tÆn ñ£ng chí, (4)Vô tÜªng sª h»u, (5) MŒnh cæn, (6) Chúng 
ÇÒng phÆn, (7) Sinh, (8) Lão, (9) Trø, (10) Vô thÜ©ng, (11) Danh thân, (12) Cú thân, 
(13) Væn thân, (14) DÎ sinh tính. 
 
(1) Th‰ nào là ñ¡c? ñ¡c là ho¥c sª h»u ÇÜ®c ho¥c thành t¿u (nhÜ®c hoåch nhÜ®c 

thành t¿u). ñ¡c låi có 3 loåi: Ho¥c là chûng tº, ho¥c t¿ tåi, ho¥c hiŒn tiŠn, tùy 
theo trÜ©ng h®p mà áp døng. 

(2) Th‰ nào là Vô tÜªng Ç£ng chí? ñ£ng chí tÙc là ÇÎnh. Vô tÜ§ng Ç£ng chí (tÙc Vô 
tÜªng ÇÎnh) Çã lìa khÕi tâm Tham thu¶c Bi‰n tÎnh, song chÜa lìa khÕi tâm Tham 
vào các tÀng trên, do trÜ§c tiên h‰t tác š lià bÕ TÜªng, lÃy ch‡ diŒt Tâm, Tâm 
pháp mà không thÜ©ng hiŒn hành làm t¿ tính (dï ly bi‰n tÎnh tham vÎ ly thÜ®ng 
tham, do xuÃt ly tÜªng tác š vi tiên, bÃt h¢ng hiŒn hành tâm tâm pháp diŒt vi tính). 

(3) Th‰ nào là DiŒt tÆn ñ£ng chí? DiŒt tÆn Ç£ng chí (tÙc DiŒt tÆn ÇÎnh) là Çã lìa khÕi 
tâm Tham vào tÀng ÇÎnh Vô sª h»u, tØ tÀng H»u cao nhÃt (tÙc Phi tÜªng phi phi 
tÜªng XÙ ÇÎnh) låi cÀu ti‰n vÜ®t lên n»a, do trÜ§c tiên h‰t tác š ngÜng dÙt TÜªng 
hoàn toàn, lÃy ch‡ diŒt h‰t các Tâm, Tâm pháp không thÜ©ng hiŒn hành, và m¶t 
phÀn các Tâm Tâm pháp thÜ©ng hiŒn hành, làm t¿ tính (dï ly vô sª h»u xÙ tham, 
tùng ÇŒ nhÃt h»u cánh cÀu th¡ng ti‰n, do chÌ tÙc tÜªng tác š vi tiên, bÃt h¢ng hiŒn 
hành cÆp h¢ng hành nhÃt phÆn tâm tâm pháp diŒt vi tính). 

(4) Th‰ nào làVô tÜªng sª h»u? Vô tÜªng sª h»u (tÙc Vô tÜªng thiên) là quä cûa Vô 
tÜªng Ç£ng chí. H»u tình vô tÜªng sinh vào cõi tr©i Ãy rÒi, lÃy ch‡ các Tâm Tâm 
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pháp không thÜ©ng hiŒn hành diŒt h‰t làm t¿ tính (vô tÜªng Ç£ng chí quä, vô 
tÜªng h»u tình thiên trung sinh dï, bÃt h¢ng hiŒn hành tâm tâm pháp diŒt vi tính). 

(5) Th‰ nào là MŒnh cæn? MŒnh cæn là do nghiŒp Ç©i trÜ§c dÅn d¡t mà an trø hoàn 
toàn °n ÇÎnh trong Chúng ÇÒng phÆn, lÃy lúc an trø °n ÇÎnh Ãy làm t¿ tính (Ü 
chúng ÇÒng phÆn trung tiên nghiŒp sª dÅn, trø th©i quy‰t ÇÎnh vi tính). 

(6) Th‰ nào là Chúng ÇÒng phÆn? Chúng ÇÒng phÆn lÃy s¿ tÜÖng t® cùng loåi v§i 
nhau gi»a các h»u tình làm t¿ tính (chÜ h»u tình t¿ loåi tÜÖng t¿ vi tính). 

(7) Th‰ nào là Sinh? Sinh lÃy các Hành vÓn trÜ§c Çó không có trong Chúng ÇÒng 
phÆn mà nay th©i có làm t¿ tính (Ü chúng ÇÒng phÆn trung, chÜ hành b°n vô kim 
h»u vi tính). 

(8) Th‰ nào là Lão? Lão là lÃy chính các Hành trên liên tøc bi‰n khác Çi làm t¿ tính 
(tÙc nhÜ thÎ chÜ hành tÜÖng tøc bi‰n dÎ vi tính).  

(9) Th‰ nào là Trø? Trø là lÃy chính các Hành trên liên tøc chuy‹n dÎch làm t¿ tính 
(tÙc nhÜ thÎ chÜ hành tÜÖng tøc tùy chuy‹n vi tính). 

(10) Th‰ nào là Vô thÜ©ng? Vô thÜ©ng là lÃy chính các Hành trên liên tøc diŒt mÃt 
Çi làm t¿ tính (tÙc nhÜ thÎ chÜ hành tÜÖng tøc tå diŒt vi tính). 

(11) Th‰ nào là Danh thân? Danh là "tên" hay là "danh tØ", thân là "thân th‹", có 
nghïa nhÜ ÇÓng, khÓi, tø, nhóm, tích tÆp v.v... Danh thân lÃy các "danh tØ ch» 
nghïa" nói cho t¿ tính cûa các pháp, làm t¿ tính (chÜ pháp t¿ tính tæng ng» vi 
tính). 

(12) Th‰ nào là Cú thân? Cú là câu. Cú thân lÃy các "danh tØ ch» nghïa" nói lên s¿ 
sai biŒt cûa các pháp, làm t¿ tính (chÜ pháp sai biŒt tæng ng» vi tính). 

(13) Th‰ nào là Væn thân? Væn thân lÃy các mÅu t¿ làm t¿ tính. Do làm cho hai loåi 
Danh và Cú thân trên hi‹n rõ ra ngoài, nên cÛng g†i là Hi‹n. Vì là ch‡ y cÙ cûa 
Danh và Cú Ç‹ mà hi‹n rõ nghïa ra, nên cÛng g†i là "ch» cái" hay "mÅu t¿", 
không vì s¿ khác nhau gi»a Danh Cú mà bi‰n khác Çi (chÜ t¿ vi tính.dï næng bi‹u 
chÜÖng tiŠn nhÎ chûng cÓ diŒc danh vi hi‹n. Do d» danh cú vi sª y chÌ hi‹n liÍu 
nghïa cÓ diŒc danh vi t¿. Phi sai biŒt môn sª bi‰n dÎ cÓ). 

(14) Th‰ nào là DÎ sinh tính? DÎ là khác nhau, sinh là loài (sinh loåi). Khác v§i 
thánh nhân nên g†i là DÎ sinh. Låi "sinh" là sinh khªi các tà ki‰n các phiŠn não 
khác loåi nhau, tåo các nghiŒp khác loåi nhau, Ç‹ rÒi chÎu các quä, sinh vào các 
loài khác loåi nhau, thì g†i là DÎ sinh. Tóm låi DÎ sinh chÌ cho phàm phu chúng 
sinh luân hÒi trong các "thú" sai khác nhau. DÎ sinh tính lÃy ch‡ không Ç¡c ÇÜ®c 
các thánh pháp làm t¿ tính (Ü chÜ thánh pháp bÃt Ç¡c vi tính). 

K‹ ra các loåi pháp nhÜ trên chính là nói vŠ Hành UÄn vÆy. 
 

V. ThÙc UÄn 
Th‰ nào là ThÙc UÄn? ThÙc UÄn lÃy ch‡ phân biŒt bi‰t rõ các cänh sª duyên làm t¿ 
tính (Ü sª duyên cänh liÍu biŒt vi tính). 
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Tâm 
Do vì tính chÃt thu góp tích tÆp cûa ThÙc UÄn, nên ThÙc UÄn còn ÇÜ®c g†i là Tâm. 
Låi do vì ThÙc UÄn ÇÜ®c bao hàm trong š nghïa cûa Ý, th‰ nên cÛng ÇÜ®c g†i là Ý 
(diŒc danh tâm š, do thái tÆp cÓ, š sª nhi‰p cÓ). 

A låi gia ThÙc 
Nghïa tÓi th¡ng hÖn h‰t cûa Tâm là A låi gia ThÙc. Tåi sao vÆy? Bªi trong ThÙc này 
chûng tº cûa các Hành ÇŠu ÇÜ®c thu góp tích tÆp trong Çó (do thº thÙc trung chÜ 
hành chûng tº giai thái tÆp cÓ).  
Låi n»a không th‹ nào phân biŒt rõ ÇÜ®c hoåt Ç¶ng duyên "cänh" cûa ThÙc này, chÌ 
cÙ trÜ§c sau nhÜ nhÃt liên tøc chuy‹n vÆn không cùng (thº hành duyên bÃt khä phân 
biŒt, tiŠn hÆu nhÃt loåi tÜÖng tøc tùy chuy‹n). 
Låi cÛng do ThÙc này mà khi tØ DiŒt tÆn Ç£ng chí, Vô tÜªng Ç£ng chí, Vô tÜªng sª 
h»u, khªi dÆy, các ThÙc nhÆn bi‰t vŠ các cänh danh kia m§i sinh trª låi, m§i låi 
nÜÖng theo sª duyên duyên sai khác nhau mà chuy‹n vÆn hoåt Ç¶ng, m§i có th‹ bao 
phen gián Çoån nhÜ th‰ mà vÅn chuy‹n vÆn hoåt Ç¶ng ÇÜ®c (do thº cÓ tùng diŒt tÆn 
Ç£ng chí, vô tÜªng Ç£ng chí, vô tÜªng sª h»u khªi giä, liÍu biŒt cänh danh chuy‹n 
thÙc hoàn sinh, Çãi sª duyên duyên sai biŒt chuy‹n cÓ, s° s° gián Çoån hoàn phøc 
chuy‹n cÓ). 
Låi ThÙc này làm cho sinh tº lÜu chuy‹n lòng vòng (h¿u linh sinh tº lÜu chuy‹n toàn 
hoàn cÓ). 

Nghïa cûa A låi gia ThÙc 
Còn nói A låi gia ThÙc th©i có nghïa là ThÙc này gom nhi‰p cÃt chÙa tÃt cä các chúng 
tº (næng nhi‰p tång nhÃt thi‰t chûng tº cÓ). Låi vì ThÙc này gom nhi‰p cÃt chÙa hình 
tÜ§ng cûa Ngã (næng nhi‰p tång ngã mån tÜ§ng cÓ). Låi duyên theo Thân, lÃy Çó là 
cänh gi§i (duyên thân vi cänh gi§i cÓ). 

Nghïa cûa A Çà na ThÙc 
Chính ThÙc này còn g†i là A Çà na ThÙc do vì thÙc này n¡m gi» và duy trì Thân này 
vÆy (næng chÃp trì thân cÓ). 

TÓi th¡ng Ý 
Còn nghïa tÓi th¡ng hÖn h‰t cûa Ý là ThÙc mà duyên theo A låi gia ThÙc, lÃy Çó làm 
cänh, luôn luôn tÜÖng Üng v§i ngã si, ngã ki‰n, ngã mån, ngã ái, Ý này trÜ§c sau nhÜ 
nhÃt liên tøc chuy‹n vÆn không cùng, trØ trÜ©ng h®p Ç¡c quä A la hán, và các trÜ©ng 
h®p Thánh ñåo, DiŒt tÆn Ç£ng chí, hiŒn tiŠn (TÓi th¡ng š giä vÎ duyên a låi gia thÙc vi 
cänh, h¢ng d» ngã si, ngã ki‰n, ngã mån cÆp ngã ái Ç£ng tÜÖng Üng chi thÙc, tiŠn hÆu 
nhÃt loåi tÜÖng Üng tùy chuy‹n, trØ a la hán qu£ cÆp dÜÛ thánh Çåo, diŒt tÆn Ç£ng chí 
hiŒn tåi tiŠn vÎ). 
 

VI. Nghïa cûa UÄn 
HÕi: Do nghïa nào mà låi g†i là UÄn? 
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ñáp: Do nÖi nghïa "tích tø" nên m§i g†i là UÄn. Nghïa là nói t°ng quát h‰t cho tÃt cä 
các S¡c, Th†, TÜªng, Hành, ThÙc sai khác nhau thu¶c vŠ Çû loåi các "thú" các "xÙ" 
tÜÖng tøc cûa th‰ gian (dï tích tø nghïa thuy‰t danh vi uÄn, vÎ th‰ tÜÖng tøc phÄm loåi 
thú xÙ sai biŒt s¡c Ç£ng t°ng lÜ®c nhi‰p cÓ). 
 

VII. MÜ©i Hai XÙ 
Låi có mÜ©i hai XÙ là: 
1. Nhãn xÙ    2. S¡c xÙ 
3. Nhï xÙ       4. Thanh xÙ 
5. TÎ xÙ         6. HÜÖng xÙ 
7. ThiŒt xÙ    8. VÎ xÙ 
9. Thân xÙ    10. Xúc xÙ 
11. Ý xÙ       12. Pháp xÙ 
Næm XÙ nhãn, nhï, tÎ, thiŒt, thân và bÓn XÙ s¡c, thanh, hÜÖng, vÎ, ª trên Çã giäi thích. 
Còn Xúc xÙ là gÒm bÓn ñåi chûng và m¶t phÀn Sª xúc nhÜ trên Çã có nói. 
Nói Ý xÙ tÙc chính là ThÙc UÄn. 
Nói Pháp xÙ là gÒm ba UÄn Th†, TÜªng, Hành, Vô bi‹u s¡c cùng v§i các pháp Vô vi. 

Vô vi pháp 
Th‰ nào là Vô vi? TÙc các pháp HÜ không Vô vi, Phi tråch diŒt Vô vi, Tråch diŒt Vô 
vi, Chân nhÜ Vô vi. 
1. Th‰ nào là HÜ không? Dung chÙa và th† nhÆn các S¡c (nhÜ®c dung th† chÜ s¡c). 
2. Th‰ nào là Phi tråch diŒt? TÙc diŒt mà không phäi là lìa trói bu¶c khÕi ba cõi 

(nhÜ®c diŒt phi ly hŒ). Nghïa là th‰ nào? Nghïa là trÜ©ng h®p tuy không phäi do 
ÇÓi trÎ phiŠn não mà các UÄn rÓt cu¶c không sinh (vÎ ly phiŠn não ÇÓi trÎ nhi chÜ 
uÄn tÃt cánh bÃt sinh). 

3. Th‰ nào là Tråch diŒt? TÙc diŒt mà lìa trói bu¶c khÕi ba cõi (nhÜ®c diŒt thÎ ly hŒ). 
Nghïa là th‰ nào? Nghïa là trÜ©ng h®p do phiŠn não bÎ ÇÓi trÎ nên các UÄn rÓt cu¶c 
không sinh n»a (vÎ do phiŠn não ÇÓi trÎ cÓ chÜ uÄn tÃt cánh bÃt sinh). 

4. Th‰ nào là Chân nhÜ? Chân nhÜ là pháp tính cûa các pháp, là tính vô ngã cûa các 
pháp (vÎ chÜ pháp pháp tính, pháp vô ngã tính). 

Nghïa cûa XÙ 
HÕi: Do š nghïa nào mà låi g†i là XÙ? 
ñáp: Do nghïa Çó là các "cºa" qua Çó mà các ThÙc sinh trÜªng, lÃy Çó làm nghïa cûa 
XÙ (chÜ thÙc sinh trÜªng môn nghïa thÎ xÙ nghïa).(XÙ có nghïa là "ch‡". Các ThÙc 
vÓn vô hình tÜ§ng, nên không th‹ nhÆn thÃy ÇÜ®c m¶t cách cø th‹ trong không gian. 
Song chúng ta vÅn có th‹ phát hiŒn ra "ch‡" cûa các ThÙc vào ra qua låi, các "ch‡" Ãy 
tÙc là mÜ©i hai XÙ nói trên. Ngoài ra ThÙc không t¿ có, không phäi là s¡c pháp vÆt 
chÃt, sinh tÙc diŒt liŠn, nên cÀn phäi có "ch‡" Ç‹ phát sinh và nÜÖng t¿a vào Çó mà 
liên tøc phát sinh, thì m§i thành có ÇÜ®c. Các "ch‡" Ãy chính là mÜ©i hai XÙ. Låi n»a 
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mÜ©i hai ch‡ Ãy cÛng có nghïa là nÖi các ThÙc "Çi vào" th‰ gian này, là nÖi Ç‹ ti‰p 
xúc v§i th‰ gian này, nên các "ch‡" Ãy còn có nghïa là "cºa", tØ nghïa "cºa" này mà 
xÜa kia XÙ còn ÇÜ®c dÎch là "NhÆp", có ngïa là "Çi vào" qua các "cºa".) 
 

VIII. MÜ©i Tám Gi§i 
Låi còn có mÜ©i tám Gi§i, gÒm có: 
1. Nhãn gi§i -- S¡c gi§i -- Nhãn thÙc gi§i  
2. Nhï gi§i --  Thanh gi§i --  Nhï thÙc gi§i 
3. TÎ gi§i --  HÜÖng gi§i -- TÎ thÙc gi§i 
4. ThiŒt gi§i  -- VÎ gi§i  -- ThiŒt thÙc gi§i 
5. Thân gi§i  -- Xúc gi§i  -- Thân thÙc gi§i 
6. Ý gi§i --  Pháp gi§i -- Ý thÙc gi§i 

Nghïa cûa các ThÙc gi§i 
VŠ š nghïa cûa sáu gi§i nhãn, nhï, tÎ, thiŒt, thân, š và sáu gi§i s¡c, thanh, hÜÖng, vÎ, 
xúc, pháp, thì nhÜ trong mÜ©i hai XÙ Çã giäi thích rÒi. Còn sáu ThÙc gi§i có nghïa là 
y theo các sáu Cæn nhãn, nhï v.v... duyên các Cänh s¡c, thanh v.v... rõ bi‰t riêng tØng 
cänh, lÃy Çó làm t¿ tính (y nhãn Ç£ng cæn duyên s¡c Ç£ng cänh liÍu biŒt vi tính). 

Nghïa cûa Ý gi§i 
Nói Ý gi§i có nghïa tÙc chính là các ThÙc diŒt liŠn không cách quãng (tÙc bÌ vô gián 
diŒt Ç£ng). LÆp nên Ý gi§i là cÓt Ç‹ nói lên ch‡ y cÙ cûa Ý thÙc thÙ sáu, và cÛng Ç‹ 
thành lÆp ÇÀy Çû vŠ mÜ©i tám Gi§i. 

Tóm låi vŠ liên hŒ gi»a UÄn XÙ Gi§i  
Theo Çó, S¡c UÄn tÙc mÜ©i XÙ, mÜ©i Gi§i và m¶t phÀn cûa Pháp xÙ, Pháp gi§i. 
Còn ThÙc UÄn là Ý xÙ và bÄy Tâm gi§i. 
Ngoài ra ba UÄn còn låi và m¶t phÀn cûa S¡c UÄn cùng các Vô vi tÙc chính là Pháp 
XÙ, Pháp gi§i. 

Nghïa cûa Gi§i 
HÕi: Do nghïa nào mà låi g†i là Gi§i? 
ñáp: Do các nghïa trì gi», vô tác døng tính, t¿ tÜ§ng, nên m§i g†i là Gi§i (dï næng 
nhÆm trì, vô tác døng tính, t¿ tÜ§ng nghïa cÓ, thuy‰t danh vi gi§i). 
1) Låi n»a trong mÜ©i tám Gi§i th©i bao nhiêu Gi§i là có s¡c (h»u s¡c)? GÒm có 10 

Gi§i và m¶t ít phÀn là t¿ tính thu¶c S¡c UÄn. 
2) Có bao nhiêu Gi§i không có s¡c (vô s¡c)? TÙc các Gi§i còn låi ngoài 10 Gi§i và ít 

phÀn trên. 
3) Bao nhiêu Gi§i là thÃy ÇÜ®c (h»u ki‰n)? ChÌ riêng S¡c gi§i thôi. 
4) Bao nhiêu Gi§i không thÃy ÇÜ®c (vô ki‰n)? Các Gi§i còn låi ngoài S¡c gi§i. 
5) Bao nhiêu Gi§i có xúc chåm chÜ§ng ngåi ÇÜ®c (h»u ÇÓi)? GÒm 10 Gi§i có S¡c. 

N‰u cái gì Ç‹ vào ch‡ cái kia mà bÎ chÜ§ng ngåi, thì Çó là nghïa có xúc chåm 
chÜ§ng ngåi ÇÜ®c (nhÜ®c bÌ Ü thÎ xÙ h»u sª chÜ§ng ngåi, thÎ h»u ÇÓi nghïa). 
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6) Bao nhiêu Gi§i không xúc chåm chÜ§ng ngåi ÇÜ®c (vô ÇÓi)? TÙc các Gi§i còn låi. 
7) Bao nhiêu gi§i là h»u lÆu? GÒm 15 Gi§i và ít phÀn cûa 3 Gi§i sau cùng. Do ª ch‡ 

các Gi§i Ãy phiŠn não khªi lên, do các Gi§i Ãy là các ch‡ hi‹n hiŒn ra các hành (do 
Ü thÎ xÙ phiŠn não khªi cÓ, hiŒn sª hành xÙ cÓ). 

8) Bao nhiêu Gi§i là vô lÆu? Là ít phÀn cûa ba Gi§i sau cùng. 
9) Bao nhiêu Gi§i hŒ thu¶c vào Døc gi§i? TÃt cä 18 gi§i 
10) Bao nhiêu Gi§i hŒ thu¶c vào S¡c gi§i? GÒm 14 Gi§i, trØ hai cänh hÜÖng, vÎ, và 

hai ThÙc tÎ, thiŒt. 
11) Bao nhiêu Gi§i hŒ thu¶c vào Vô s¡c gi§i? Ba Gi§i sau cùng. 
12) Bao nhiêu Gi§i không bÎ hŒ thu¶c vào ba cõi? Chính là Vô lÆu gi§i. 
13) Bao nhiêu Gi§i thu¶c vŠ UÄn (uÄn sª nhi‰p)? ChÌ trØ Vô vi ra thôi. 
14) Bao nhiêu Gi§i thu¶c vŠ Thû UÄn (thû uÄn sª nhi‰p)? TÙc các h»u lÆu 
15) Bao nhiêu Gi§i là thiŒn, bao nhiêu là không thiŒn, bao nhiêu là vô kš? MÜ©i 

Gi§i có Çû cä ba tính. Còn bÄy Tâm gi§i, S¡c, Thanh và m¶t phÀn Pháp gi§i, cä 
thäy là 8 thu¶c vŠ vô kš tính. 

16) Bao nhiêu Gi§i thu¶c bên trong (n¶i)? GÒm 12 Gi§i, trØ s¡c, thanh, hÜÖng, vÎ, 
xúc và pháp gi§i. 

17) Bao nhiêu Gi§i thu¶c bên ngoài (ngoåi)? TÙc 6 Gi§i ÇÜ®c trØ ra vØa rÒi. 
18) Bao nhiêu Gi§i là có duyên (h»u duyên)? TÙc bÄy Tâm gi§i và ít phÀn Tâm sª 

h»u pháp thu¶c Pháp gi§i. 
19) Bao nhiêu Gi§i không có duyên (vô duyên)? TÙc 10 Gi§i và ít phÀn thu¶c Pháp 

gi§i. 
20) Bao nhiêu Gi§i có phân biŒt (h»u phân biŒt)? TÙc Ý gi§i, Ý thÙc gi§i và ít phÀn 

Pháp gi§i. 
21) Bao nhiêu Gi§i thu¶c chÃp th†? TÙc 5 N¶i gi§i và ít phÀn cûa 4 Gi§i, tÙc s¡c, 

hÜÖng, vÎ, xúc. 
22) Bao nhiêu Gi§i thu¶c không phäi chÃp th† (phi chÃp th†)? TÙc 9 Gi§i còn låi 

và ít phÀn cûa 4 Gi§i. 
23) Bao nhiêu Gi§i là ÇÒng phÆn? TÙc 5 Gi§i có s¡c thu¶c bên trong, do bình Ç£ng 

cùng m¶t cänh gi§i v§i t¿ thÙc (ngÛ n¶i h»u s¡c gi§i, do d» t¿ thÙc Ç£ng cänh gi§i 
cÓ). 

24) Bao nhiêu Gi§i thu¶c bÌ ÇÒng phÆn? TÙc t¿ thÙc kia vào lúc không khªi lên tác 
døng, nhÜng vÅn bình Ç£ng v§i t¿ loåi vÆy (bÌ t¿ thÙc không th©i, d» t¿ loåi Ç£ng 
cÓ). 
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