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(chủ nhiệm và giảng dạy Lớp Hán văn 
Phật học VNCPHVN) 

GIÁO SƯ HƯỚNG DẪN: Tâm Hạnh 
Đức Thế Tôn nói về Ngũ uẩn 

(Pađcaskandha): Sắc uẩn (r?pa-skandha); 
Thọ uẩn (vedan?-skandha); Tưởng uẩn 
(sa?jđ?- skandha); Hành uẩn (sa?-sk?ra-
skandha); Thức uẩn (vijđ?na-skandha) 

Sắc uẩn là gì? Là bốn đại chủng 
(caturmah?-bh?ta)(1) và những sắc(2) do 
bốn đại chủng tạo thành. 

Bốn Đại chủng là gì? Là Địa giới 
(p?thiv?-dh?tu)(3), Thuỷ giới (ap-dh?tu), 
Hoả giới (teyo-dh?tu), Phong giới(v?yu-
dhātu).  

Địa giới là gì? Là thành tố cứng rắn, 
mềm mại. Thuỷ giới là gì? Là thành tố ẩm 
ướt và liên tục kết dính. Hoả giới là gì? Là 
thành tố nhiệt độ như nóng, lạnh…. Phong 
giới là gì? Là thành tố nhẹ, vừa và lưu 
chuyển. 

Các sắc do bốn đại chủng tạo thành—
dựa trên 4 yếu tố mà được thành hình— 
(catvāri-mahābhūtāni-upāya 四大所造- Tứ 
đại s? t?o) là gì? Đó là nhãn căn (cak?u-
indriya), nhĩ căn (?rotrar-indriya), tỷ căn 
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(ghr??ar-indriya), thiệt căn (jihv?r-indriya), 
thân căn(k?yar-indriya), sắc trần (r?pa-artha 
/ r?pa-goc?ra), thanh trần (?abda-artha / 
?abda-goc?ra), hương trần (gandhar-artha / 
gandha-goc?ra), vị trần (rasar-artha / rasa-
goc?ra) và một phần của xúc trần 
(pra??avyar-artha / goc?ra) và vô biểu sắc 
(avi-jđapati-r?pa)v.v… 

Nhãn căn là gì? Là tịnh sắc (r?pa-
pras?da) lấy sắc trần làm đối tượng. Nhĩ căn 
là gì? Là tịnh sắc lấy thinh trần làm đối 
tượng (artha). Tỷ căn là gì? Là tịnh sắc lấy 
hương trần làm đối tượng. Thiệt căn là gì? 
Là tịnh sắc lấy vị trần làm đối tượng. Thân 
căn là gì? Là tịnh sắc lấy xúc trần được tạo 
ra làm đối tượng. Sắc trần là gì? Là đối 
tượng của mắt, như hiển sắc (var?a-rūpa)(4), 
hình sắc (sa?sth?na-r?pa) và biểu sắc 
(vijđapti-r?pa)(5). Thanh trần là gì? Là đối 
tượng của tai, gồm những âm thanh do 
chấp thọ đại chủng làm nhân (hetu)(6), âm 
thanh do phi chấp thọ đại chủng làm 
nhân(7), âm thanh do cả hai loại trên làm 

                                                 
(4) Hieån saéc (varṇa-rūpa): Maøu saéc xanh, vaøng, ñoû, traéng, aùnh saùng, caùi 
boùng, saùng, toái, khoùi,maây, buïi, söông muø, hö khoâng v.v…. Hình saéc: 
Hình daïng nhö daøi, ngaén, troøn, vuoâng, thoâ, teá, cao, thaáp, ngay, cong 
v.v…Tức là ta có thể định vị (saṃsthāna) được. 
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nhân. Hương trần là gì? Là đối tượng của 
mũi như mùi thơm, mùi hôi và các loại mùi 
khác. Vị trần là gì? Là đối tượng của lưỡi 
như các vị ngọt, bùi, chua, cay, đắng và 
nhạt. 

Một phần của xúc trần là gì? Là đối 
tượng của thân, trừ 4 đại chủng năng tạo ra, 
tức là những xúc trần còn lại như tính chất 
trơn, rít, nặng, nhẹ, lạnh, nóng, đói, khát 
v.v… 

Vô biểu sắc là gì? Là những sắc được 
sinh ra do biểu nghiệp hay định, không thấy 
và không có sự đối đãi. 

Thọ uẩn (Vedan?) là gì? Là 3 loại cảm 
thọ: khổ th? (du?kha-vedan?)ï, lạc thọ 
(sukha-vedan?), bất khổ bất lạc th? 
(adu?kh?sukha-vedan?). Lạc thọ là những 
cảm giác dễ chịu, khi nó mất đi thì chúng ta 
muốn nó có lại; khổ thọ là cảm giác khó 
chịu, khi nó đến với ta thì ta không thích và 
muốn nó mất đi; bất khổ bất lạc là cảm giác 
không thuộc về 2 trường hợp trên. 

Tưởng uẩn làgì? Là nắm giữ các 
tướng(8) của đối tượng. 

Hành uẩn (sa?k?ra) là gì? Trừ thọ uẩn 
và tưởng uẩn ra, là các tâm sở (caitta / 
caitasika) còn lại và tâm bất tương ưng 
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hành pháp (citta-viprayukta-sa?sk?ra-
dharma). 

Tâm sở(9) là gì? Đó là các tâm sở cùng 
tương ưng với tâm vương (citta-r?ja). Các 
tâm sở này gồm: 5 biến hành (vik?ra / 
vipari??ma): Xúc, tác ý (manasi-k?ra / 
manas-kara) thọ, tưởng, tư (cetan? / cint?); 
5 biệt cảnh (prati-vi?aya / viniyata): Dục 
(k?ma / r?ga / icccha), thắng giải(adhi-mukti 
/ adhi-mok?a/ adhi-muktika), niệm (sm?ti / 
smara?a), định (sam?dhi), tuệ(prajđa); 11 
thiện (ku?ala / s?dhu): Tín (?radh?), tàm 
(hr?), quý(apatr?pya), vô tham (alobha), vô 
sân (adve?a), vô si(amoha /avidy?), tinh tấn 
(v?rya), khinh an (prasrabdhi/ pra?abdhi), 
bất phóng dật (apram?da), xả(agraha / 
upek?a), bất hại(avihi??a); 6 phiền não 
(kle?a): Tham (lobha), sân (dve?a), mạn 
(m?na / abhi-m?na), si(moha), kiến(d???i/ 
dar?ana), nghi(vicikits?); Tuỳ phiền não 
(anu-kle?a): Phẫn(krodha), hận(do?a), 
phú(praticchanna), não (vihe?hana), tật 
(īrṣyā), san(mātsarya), 
cuống(m???/m?y?/m???vada),siễm(?a?hya
/?a?ha),kiêu(ul?ka), hại(vihi?s?), vô 
tàm(ahr?), vô quý(naipatr?pya), hôn 
trầm(sty?na), trạo c? (auddhutya/ uddhata), 
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bất tín(a?radh?), giải đãi(kaus?dya/ ?ithila), 
phóng dật(pram?da), vọng niệm(m?s?- 
smara?a), tán loạn?(vik?epa/vikir?a), bất 
chánh tri(du?prajđ?); và 4 bất định(catur-
anyata/ asam?hita): Ố tác(du?k?tya/ na-
s?dhu-k?tam) (hối/ kauk?tya), thuỵ 
miên(middha/ nidr?), tầm(vitarka/ e?e?a), 
tư(tarka/ e?e?a)ù. 

Xúc  là gì? Là sự hoà hợp của 3 
pháp(10), tính của nó là phân biệt. 

Tác ý là gì? Là có tính năng làm cho 
tâm phát sinh sự hiểu biết. 

Tư là gì? Là đối với công đức và lỗi lầm 
hay ngược lại với 2 trường hợp trên, khiến 
cho tâm tạo tác, tính của nó là ý nghiệp. 

Dục là gì? Là đối với việc mình ưa thích, 
tính của nó là hi vọng. 

Thắng giải là gì? Tính năng của nó là 
xác định, đối với việc đã quyết định thì dứt 
khoát đúng như thế. 

Niệm là gì? Tính năng của nó ghi nhận 
rõ sự việc mình đã từng trải qua khiến cho 
tâm không quên. 

Định (Sam?dhi) là gì? Tính của nó là 
không tán loạn đối với sự việc chúng ta 
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đang quan sát khiến cho tâm và cảnh trở 
thành một. 

Tuệ là gì? Có tính năng trạch pháp, đối 
với đối tượng được nhận thức theo như lý, 
hoặc phi lý, hoặc không thuộc như lý cũng 
không thuộc phi lý. 

Tín là gì? Có tính năng làm cho tâm 
mình thanh tịnh phù hợp một cách chính xác 
với các Nghiệp, Thánh Quả, Tứ Đế và Tam 
Bảo. 

Tàm là gì? Là tâm sở, tính của nó là 
nhờ vào thế lực của tự thân(10) và năng lực 
của pháp(11) làm cho mình hỗ thẹn với lỗi 
của mình. 

Quý (apatr?pya) là gì? Là tâm sở, tính 
của nó làm cho mình sợ hãi trước thế lực 
của thế gian về lỗi của mình tạo ra. 

Vô tham (Alobha) là gì? Là tính của nó 
rất nhàm chán, không lệ thuộc, đối trị với 
tâm tham. 

Vô sân (Adosa) là gì? Tính của nó là Từ 
để đối trị tâm sân. 

Vô si (Amoha) là gì? Tính chất của nó là 
nhận thức đúng như thật theo đối tượng, nó 
đối trị tâm si. 
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Tinh tiến là gì? Tính của nó là khiến cho 
tâm dũng mãnh trong các phẩm thiện, nó 
đối trị giải đãi 

Khinh an là gì? Tính của nó là làm cho 
thân tâm được điều hoà dễ chịu, nó đối trị 
sự thô cứng, nặng nề. 

Bất phóng dật (Apram?da) là gì? Tính 
của nó là đối trị phóng dật, nghĩa là từ vô 
tham, vô sân, vô si, cho đến tinh tấn đều 
nương vào tâm sở bất phóng dật này để từ 
bỏ các pháp bất thiện, và tu tập pháp thiện 
để đối trị phóng dật. 

Xả là gì? Tức không tham, cho đến tinh 
tấn vì nương vào đây nên đạt được tính 
bình đẳng của tâm, tính chân trực của tâm, 
tính không có công dụng(12) của tâm, nhờ 
đây mà loại trừ được những pháp nhiễm ô 
và an trụ trong pháp không nhiễm. 

Bất hại là gì? Nghĩa là đối trị với hại, lấy 
Bi làm tính. 

Tham(13) là gì? Nghĩa là đối với năm 
thủ uẩn, ham mê đắm chấp làm tính. 

Sân(14) là gì? Nghĩa là đối với loài hữu 
tình ưa tổn hại làm tính. 
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Mạn(15) là gì? Có bảy loại:mạn, quá mạn, 
mạn quá mạn, ngã mạn, tăng thượng mạn, ty 
mạn tà mạn. 

Thế nào là Mạn (M?na)? Nghĩa là đối 
với những điều họ kém thua mình thì cho 
mình là hơn, hoặc họ bằng mình thì cho 
mình bằng, tính của nó là tâm kiêu ngạo. 

Thế nào là Quá mạn (Ati-M?na)? Nghĩa 
là đối với những điều họ bằng mình mà cho 
mình hơn, hoặc họ hơn mình mà cho là 
mình bằng, tính của nó là tâm kiêu ngạo. 

Thế nào là Mạn quá mạn (Manati-
M?na)? Nghĩa là người ta hơn mình mà 
mình cho rằng mình hơn họ, tính chất của 
nó là tâm kiêu ngạo. 

Thế nào là Ngã mạn (?tma-M?na)? 
Nghĩa là đối với năm thủ uẩn tuỳ theo quan 
điểm cho là ngã hoặc ngã sở, tính chất của 
nó là tâm kiêu ngạo. 

Thế nào là Tăng thượng mạn (Adhi-
M?na)? Trong sự chứng đắc pháp thù thắng 
tăng thượng, mình chưa chứng cho là đã 
chứng, tính chất của nó là tâm kiêu ngạo. 

Thế nào là Ty mạn (Una-M?na)? Nghĩa 
là người ta hơn mình nhiều phần mà mình 
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cho rằng mình cũng được phần nào, tính của 
nó là tâm kiêu ngạo. 

Thế nào là Tà mạn (Mithya-M?na)? 
Nghĩa là mình thật sự không có đức mà cho 
là đã có, tính của nó là tâm kiêu ngạo. 

Vô minh (avidya) là gì? Nghĩa là đặc 
tính của nó là không có trí tuệ đối với 
Nghiệp (karma), Bốn quả, Bốn Thánh 
đế(catur-satya) và Tam Bảo (ratna-traya). 
Nó có hai loại, phát sinh do: thứ nhất là câu 
sinh (sambhàva); thứ hai là phân biệt (vi-
kalpa). Lại có dục lệ thuộc tham và sân, dục 
lệ thuộc vô minh(16) gọi là ba bất thiện căn. 
Ba bất thiện căn bao gồm bất thiện căn 
tham, bất thiện căn sân và bất thiện căn si. 

Kiến là gì? Gồm có năm kiến(17) : Thân 
kiến, Biên chấp kiến, Tà kiến, Kiến thủ, Giới 
cấm thủ. 

Thân kiến nghĩa là đối với năm thủ uẩn, 
tuỳ theo quan điểm cho đó là ta, là cái của 
ta. Đặc tính của nó là làm cho trí tuệ bị 
nhiễm ô. 

Biên chấp kiến(anta-graha-d??ti) nghĩa 
là do sức mạnh của Thân kiến(k?ya-dṛṣti) 
tăng trưởng nên tuỳ theo quan điểm mà cho 
là thường hay đoạn. Đặc tính của nó là làm 
cho trí tuệ bị nhiễm ô. 
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Tà kiến có nghĩa là không tin hiểu vào 
nhân, không tin hiểu vào quả, hoặc phỉ báng 
tác dụng, hoặc phá hoại việc lành. Đặc tính 
của nó là làm cho trí tuệ bị nhiễm ô. 

Kiến thủ(d??ti-gr?ha) nghĩa là đối với ba 
kiến trên và các uẩn làm nơi nương tựa của 
chúng, tuỳ theo cách nhìn mà chấp nó là 
bậc nhất, là trên hết, là hơn hết, là cùng 
cực. Đặc tính của nó là làm cho trí tuệ bị 
nhiễm ô. 

Giới cấm thủ(??la-vrata-par?mar?a) là 
gì? Là đối với giới cấm và nương vào các 
uẩn kia tuỳ theo nhận thức mà cho là thanh 
tịnh, là giải thoát, là xa lìa, lấy nhiễm ô tuệ 
làm tánh. 

Thế nào là nghi? Là tánh do dự, phân 
vân đối với các sự thật. 

Trong các phiền não, ba kiến sau và 
nghi chỉ phát khởi do phân biệt; còn lại thì 
phát khởi thông cả câu sanh và phân biệt. 

Thế nào là phẫn? Là tánh chất khi gặp 
những việc đang xảy ra không có lợi cho 
mình thì sanh tâm phiền muộn. 

Thế nào là hận? Là tính kết oán không 
chịu bỏ. 
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Thế nào là phú? Là tính che giấu tội lỗi của 
mình. 

Thế nào là não? Là tính chất oán giận 
phát ra lời hung ác, bẩn thỉu. 

Thế nào là tật? Là tính đối với việc 
thành công của người khác sanh tâm ganh 
ghét. 

Thế nào là xan? Là tính của tâm tiếc 
của trái với sự bố thí. 

Thế nào là cuống? Là tính dối người 
bằng những việc không thật. 

Thế nào là siểm? Là tính che giấu lỗi 
của mình, tìm cách bao che bằng tâm quanh 
co. 

Thế nào là kiêu? Là tính của tâm dựa 
vào việc thịnh vượng của mình rồi tham đắm 
mà tự cao. 

Thế nào là hại? Là tính chất làm tổn hại 
các loài hữu tình. 

Vô tàm là gì? Là tính chất không tự xấu 
hổ đối với những lỗi mình làm. 

Vô quý là gì? Là tính chất không cảm 
thấy xấu hổ, sợ hãi với người khác đối với 
những lỗi đã làm. 
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Hôn trầm là gì? Là tính chất không tỉnh 
táo, không chịu đựng, thường mê muội của 
tâm. 

Điệu cử là gì? Là tính chất không tĩnh 
lặng của tâm. 

Bất tín là gì? Là đối nghịch với tín, 
không tin đúng đắn đối với nghiệp quả v.v… 
lấy tâm bất tịnh làm tánh. 

Giải đãi là gì? Là đối nghịch với tinh tấn. 
Có tánh không mạnh dạn để làm các pháp 
thiện. 

Phóng dật là gì? Là tánh do tham, sân, 
si, biếng nhác mà tâm không thể tu tập đối 
với các điều lành; không phòng hộ đối với 
các phiền não. 

Thất niệm là gì? Là tánh của niệm bị 
nhiễm ô, ghi nhớ không rõ ràng đối với các 
pháp thiện. 

Tán loạn là gì? Là tánh do tham, sân, si 
chi phối làm tâm phân tán. 

Bất chánh tri là gì? Là tánh của những 
hành động của thân, khẩu, ý trong hiện tại 
không y cứ vào sự hiểu biết đúng. 

Ố tác là gì? Là tính chất tâm không ổn 
định vì hối hận. 
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Thuỳ miên là gì? Là tính chất tâm không 
tự chủ chuyển thành rất mê muội. 

Tầm là gì? Là tánh năng tìm cầu (đối 
tượng)theo khái niệm do phân biệt khác 
nhau bằng tư và tuệ khiến cho tâm thô làm 
tánh. 

Tứ là gì? Là tánh năng dò xét (đối 
tượng)theo khái niệm (ý ngôn) do phân biệt 
khác nhau bằng tư và tuệ khiến cho tâm vi 
tế làm tánh. 

Bất tương ưng hành pháp là gì? 
Là dựa vào những phần vị khác nhau 

của sắc, tâm và tâm sở, chỉ là giả đặt ra, 
thực chất nó không hoạt động, để xác định 
tính giống hay khác. Nó là gì? Là Đắc(prati-
lambha), Vô tưởng đẳng chí(asa?jđi-
samapati)(18), Diệt tận đẳng chí(nirodha-
samapati), Vô tưởng sở hữu(asa?jđa-
sarval?bha), Mạng căn(j?vitendriya), Chúng 
đồng phận(nik?ya-sabh?ga), Sinh(j?ta), 
Lão(j?ra), Tr?(vas?/stha/sthana)ï, Vô 
thường(anitya), Danh thân(n?ma-k?ya), Cú 
thân(pada-k?ya), Văn thân(vyađjana-k?ya), 
Dị sinh tính (p?thag-janatva)v.v… 

Đắc là gì? Là thu hoạch hoặc thành tựu. 
Ở đây có ba loại: Chủng tử, tự tại và hiện 
tiền, tuỳ theo trường hợp của nó. 
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Vô tưởng đẳng chí là gì? Đã xa lìa được 
tham ở cõi trời Biến tịnh, nhưng vẫn chưa 
lìa tham ở các tầng trời trên. Đã xa lìa được 
tưởng, trước tiên tác ý, đối với các Tâm và 
Tâm sở không hiện hành, đều diệt(19). 

Diệt tận đẳng chí là gì? Đã lìa được 
tham ở vô sở hữu xứ. Từ cõi thứ nhất (ch? 
cho Vơ s?c gi?i) mong cầu tiến lên, do đã 
dứt trừ được tưởng, trước tiên tác ýù, đối 
với các Tâm và Tâm sở không hiện hành, 
hoặc chỉ hiện hành một phần, đều diệt. 

Vô tưởng sở hữu là gì? Là quả của Vô 
tưởng đẳng chí đã đạt được. Hữu tình sinh 
trong cõi trời Vô tưởng thì tính của nó là 
nh?ng Tâm và Tâm sở không hiện hành, 
đều diệt hết. 

Mạng căn là gì? Là trong Chúng đồng 
phận bị các nghiệp trước(ti?n s?) đưa đến, 
tính chất của nó là quyết định thời gian tồn 
tại. 

Chúng đồng phận là gì? Là các loài hữu 
tình, tự mỗi loài có đặc điểm giống nhau. 

Sinh là gì? Là trong Chúng đồng phận, 
đặc tính là sự trước không, nay có của các 
pháp hữu vi. 
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Lão là gì? Là trong sự tương tục các 
hành như vậy, đặc tính của nó là biến đổi 
khác đi. 

Trụ là gì? là trong sự tương tục của các 
hành như vậy, đặc tính của nó là dựa vào để 
chuyển biến. 

Vô thường là gì? Là trong s? tương tục 
các hành, đặc tính của nó là hoại diệt. 

Danh thân là gì? Đặc tính của nó là từ 
ngữ khái niệm về tự tánh của các pháp. 

Cú thân là gì? Đặc tính của nó là câu 
(văn) khái niệm về sự khác nhau của các 
pháp. 

Văn thân là gì? Là những chữ cái. Nhờ 
có chữ cái mà nó có thể hiện tính chất của 
hai loại trên. Cũng gọi là “hiển”, do làm chỗ 
sở y cho danh thân và cú thân để làm rõ 
nghĩa; còn gọi là “tự”, vì không do sự sai 
biệt của danh và cú mà làm nó bị biến đổi. 

Dị sinh tính là gì? Đặc tính của nó là 
chưa đắc được các pháp của bậc thánh (chỉ 
cho phàm phu). 

Các loại như vậy, đến đây đã nói xong 
về Hành uẩn. 
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Thức uẩn là gì? Đặc tính của nó là phân 
biệt đối tượng, cũng gọi là tâm ý, do có tính 
chất tích tập (gom chứa), thuộc về ý. 

Tâm tối thắng là gì? Là thức A-lại-
da(alaya). Vì sao vậy? Do thức này gom 
chứa các pháp hữu vi(sa?sk?ta). Lại hành 
tướng hoạt đôïng của thức này không thể 
phân biệt, trước sau một loại tương tục tùy 
chuyển. Lại do nó mà các Diệt tận đẳng chí, 
Vô tưởng đẳng chí, Vô tưởng sở hữu sinh 
khởi; thức biết rõ cảnh giới còn gọi là các 
chuyển thức phát sanh lại, vì nương vào sở 
duyên duyên(Alambanapratyaya:duyên c?a 
??i t??ng, nh? nh? lá lay ??ng mà bi?t giĩ 
th?i) làm chuyển biến khác nhau, nên sinh 
diệt tương tục phát sinh trở lại, làm cho 
sanh tử lưu chuyển xoay vần. 

A-lại-da thức là gì?  Bao gồm chứa 
đựng tất cả chủng tử, cũng bao gồm tướng 
ngã mạn. Lại còn duyên với thân làm cảnh, 
thì đây là cũng gọi là A-đà-na thức, có thể 
giữ gìn lấy thân. 

Yù tối thắng (Mạt na) là gì? 
Nghĩa là duyên A-lại-da thức làm cảnh, 

là thức luôn luôn tương ứng với ngã si, ngã 
kiến, ngã mạn và ngã ái…, trước sau một 
loại tương tục với nhau, ngoại trừ quả vị La-
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hán, quả vị Thánh đạo, Diệt tận đẳng chí 
đang hiện tiền. 

Hỏi: Tại sao gọi là uẩn? 
Đáp: Vì bản chất của nó là tích tụ nên 

gọi là uẩn; nghĩa là bao gồm phần chung và 
phần riêng của những sắc, thọ v.v… sai 
khác nhau của loại hữu tình trong các cảnh 
giới tương tục ở thế gian. 

 
Lại có mười hai xứ (sth?na): Nhãn xứ, 

sắc xứ; nhĩ xứ, thinh xứ; tỷ xứ, hương xứ; 
thiệt xứ, vị xứ. Các xứ này đã giải thích ở 
trước. Xúc xứ là bốn đại và một phần của 
xúc như đã nói ở trước. Ý xứ chính là thức 
uẩn. Pháp xứ là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành 
uẩn, vô biểu sắc và cùng với vô vi. 

Vô vi là gì? Hư không vô vi, Phi trạch 
diệt vô vi, Trạch diệt vô vi và Chân như vô 
vi. 

Hư không vô vi là gì? Nó dung chứa tất cả 
các sắc. 

Phi trạch diệt vô vi là gì? Nghĩa là diệt 
mà không do trí tuệ ly hệ. Nghĩa là không do 
đối trị phiền não mà các uẩn hoàn toàn 
không sanh khởi. 
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Trạch diệt vô vi là gì? Là diệt bằng ly hệ. 
Nghĩa là do đối trị phiền não nên các uẩn 
không thể nào sanh khởi. 

Chơn như vô vi là gì? Đó là pháp 
tánh(dharma-bh?va) của các pháp, tánh vô 
ngã của các pháp. 

Xứ (sth?na) nghĩa là gì? Nơi phát sinh 
các thức, là ý nghĩa của xứ. 

Lại có mười tám giới: Nhãn giới, sắc 
giới, nhãn thức giới; nhĩ giới, thinh giới, nhĩ 
thức giới; tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới; 
thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới; thân giới 
xúc giới, thân thức giới; ý giới, pháp giới và 
ý thức giới. Các giới như nhãn giới v.v… và 
các giới như sắc giới v.v… như đã nói trong 
xứ. 

Ý Thức giới thứ sáu là gì? Nghĩa là dựa 
vào nhãn căn v.v… tiếp xúc với sắc trần 
v.v… phân biệt rõ ràng để làm tiùnh (pháp 
trần). Nói ý giới là nói các thức kia tuy diệt, 
nhưng không ngừng gián đoạn (ý căn), để 
hiển bày thức thứ sáu (ý thức) và kiến lập 
rộng ra mười tám giới. Như vậy sắc uẩn tức 
là mười giới, mười xứ(20), một phần pháp 
giới, pháp xứ(21) . thức uẩn, là ý xứ(22), 
hay là bảy tâm giới(23); ba uẩn còn lại và 
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một phần sắc uẩn, cùng các vô vi thuộc 
pháp xứ, pháp giới. 

Giới là gì? Giữ gìn tánh đặc trưng, theo 
tướng trạng từng loại gọi là giới. 

Tại sao phải nói đến uẩn, xứ, giới? 
Vì muốn đối trị(prati-pak?a) ba loại ngã 

chấp. Thứ tự ba loại ngã chấp như sau: 1. 
Tánh ngã chấp(prak?ti-gr?h?tma); 2. Thọ 
giả ngã chấp(bhok?tva-gr?h?tma); 3. Tác 
giả ngã chấp(k?rakagr?h?tma)(24). 

Lại nữa, trong mười tám giới có bao 
nhiêu giới thuộc hữu sắc? Mười giới và một 
phần nhỏ (25), tức là Tự tánh sắc uẩn. 

Có bao nhiêu giới thuộc về vô sắc? Các 
giới còn lại. 

Có bao nhiêu giới thuộc về hữu 
kiến(asti-d???i)(26)? Có một là sắc giới 

Có bao nhiêu giới thuộc về vô 
kiến(ad???i)? Những giới còn lại. 

Có bao nhiêu giới thuộc về hữu đối? 
Mười giới thuộc sắc (27), vì (căn) này có sự 
chướng ngại đối với (trần) kia nên gọi là hữu 
đối(sapratigha). 

Có bao nhiêu giới thuộc về vô 
đối(asapratigha)?  Những giới còn lại. 
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Có bao nhiêu giới thuộc về hữu lậu? Có 
mười lăm giới và một phần nhỏ của ba giới 
sau(28), vì ở đó khởi phiền não, và hiện 
hành. 

Có bao nhiêu giới thuộc về vô lậu? Ba 
phần nhỏ ở sau. 

Có bao nhiêu giới thuộc về dục giới? Có 
18 giới đều thuộc về dục giới. 

Có bao nhiêu giới thuộc về sắc giới? Có 
mười bốn giới thuộc về sắc giới, trừ các giới 
như hương gi?i, vị gi?i, tỷ thức gi?i, thiệt 
thức gi?i. (29)   

Có bao nhiêu giới thuộc về vô sắc giới? 
Ba giới sau cùng (gồm ý căn giới, pháp giới 
và ý thức giới). 

Có bao nhiêu giới không thuộc về ba 
cõi? Là những giới thuộc vô lậu (amala). 

Có bao nhiêu giới thuộc uẩn? Tất cả, 
trừ vô vi(asa?sk?ta). 

Có bao nhiêu giới thuộc thủ uẩn? Là 
hữu lậu. 

Có bao nhiêu giới thuộc về thiện, bất 
thiện, vô ký? Là mười giới thông ba loại, là 
bảy tâm giới và sắc giới, thinh giới, pháp 
giới; tám giới còn lại thuộc vô ký. 
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Có bao nhiêu giới thuộc về nội 
giới(adhy?tma-dh?tu)? Đó là mười hai giới, 
trừ sắc giới, thinh giới, hương giới, vị giới, 
xúc giới và pháp giới. 

Có bao nhiêu giới thuộc về ngoại 
giới(b?hya-dh?tu)? Đó là sáu giới vừa trừ 
ra. 

Có bao nhiêu giới (hiện hành) cần có 
duyên?  Là bảy tâm giới và tâm sở hữu 
pháp thuộc về một phần pháp giới. 

Có bao nhiêu giới (hiện hành) không 
cần duyên? Là mười giới còn lại và một 
phần pháp giới. 

Có bao nhiêu giới có khả năng phân 
biệt? Đó là ý giới, ý thức giới và một phần 
pháp giới. 

Có bao nhiêu giới thuộc chấp thọ? Đó là 
năm (căn thuộc) nội giới và một phần của 
bốn giới: sắc, hương, vị, xúc thuộc ngoại 
giới. 

Có bao nhiêu giới phi chấp thọ? Chín 
giới còn lại(30) và một phần của bốn giới 
(vừa kể trên). 

Có bao nhiêu giới đồng phận? Như là 
năm giới thuộc sắc ở trong. Vì chúng và 
thức của chúng có cùng cảnh giới. 
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Có bao nhiêu giới bỉ đồng phận(tat-
sabh?ga)? Tự mỗi thức không phải đồng 
phần (bỉ). Tuỳ theo không gian và thời gian 
mà đồng loại với đồng phần (nên gọi là bỉ 
đồng phần).   

( Phần chú bằng Sanskrit của Cư sĩ 

Pháp Hiền) 
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LUẬN QUẢNG NGŨ UẨN 
No. 1613  

Nguyên tác: Tôn giả An Huệ 
Dịch Hán: Tam Tạng Pháp sư Địa-bà-

ha-la 
Dịch Việt: Tâm Hạnh 
(chủ nhiệm và giảng dạy Lớp Hán văn 

Phật học VNCPHVN) 

 
Đức Phật nói năm uẩn là sắc uẩn, thọ 

uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. 
Sắc uẩn là gì? Là bốn đại chủng và 

những sắc do bốn đại chủng tạo thành. 
Bốn Đại chủng là gì? Là Địa giới, Thuỷ 

giới, Hoả giới, Phong giới. 
Chúng có nghĩa là gì? Địa là tính cứng; 

thuỷ là tính ướt; hoả là tính nóng; phong là 
tính nhẹ. Giới là giữ gìn tính chất riêng của 
sắc được tạo ra. 

Sắc do bốn đại tạo ra là gì? Là nhãn 
căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, sắc, thanh, 
hương, vị một phần của xúc trần và các vô 
biểu sắc v.v… Tạo có nghĩa là làm nhân. 
Căn nghĩa là năng lực lớn nhất, là làm chủ, 
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vượt lên. Nghĩa làm chủ tức là làm chủ cho 
cái gì, như nhãn căn làm chủ cho nhãn thức, 
vì nó sinh ra nhãn thức. Như thế cho đến 
thân căn làm chủ cho thức, vì nó sinh ra thân 
thức v.v… 

Nhãn căn là gì? Lấy sắc trần làm cảnh, 
lấy tịnh sắc(1) làm tính chất. Nó là một phần 
tịnh sắc ở trong mắt giống như đề hồ 
nguyên chất. Có tính chất này thì nhãn thức 
sanh, nếu không có thì nhãn thức không 
sinh. 

Nhĩ căn là gì? Lấy thanh trần làm cảnh, 
lấy tịnh sắc làm tính chất. Nó là một phần 
tịnh sắc trong lỗ tai. Có tính này nên nhĩ 
thức sinh, nếu không thì nhĩ thức không 
sinh. 

Tỷ căn là gì? Lấy hương trần làm cảnh, 
lấy tịnh sắc làm tính chất. Nó là một phần 
tịnh sắc trong lỗ mũi. Có tính chất này nên tỷ 
thức sinh, nếu không thì tỷ thức không sinh. 

Thiệt căn là gì? Lấy vị trần làm cảnh, lấy 
tịnh sắc làm tính chất. Nó là tịnh sắc có 
khắp trên lưỡi, có chỗ nói chỉ có phần nhỏ 
trên đầu tiệm mao chứ không khắp cả lưỡi. 
Có tính chất này nên thiệt thức sinh, nếu 
không thì thiệt thức không sinh. 
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Thân căn là gì? Lấy xúc trần làm cảnh, 
lấy tịnh sắc làm tính chất. Nó là tịnh sắc có 
khắp trên thân. Có tính chất này nên thân 
thức sinh, nếu không thì thân thức không 
sinh. 

Sắc trần là gì? Là đối tượng của mắt, 
gồm có hiển sắc, hình sắc, và biểu sắc. 
Hiển sắc gồm có các màu từ bốn màu chính 
là xanh, vàng, đỏ, trắng. Hình sắc là dài 
ngắn v.v… 

Thanh trần là gì? Là đối tượng của lỗ 
tai, gồm có âm thanh từ thân của loài hữu 
tình, âm thanh từ loài vô tình và âm thanh 
của cả hai. 

Tâm, tâm sở là năng chấp thọ. Kể cả 
thân thể các loài nhỏ nhít là sở chấp thọ. Âm 
thanh của loài hữu tình như tiếng vỗ tay, nói 
chuyện …; âm thanh của loài vô tình như là 
tiếng gió thổi, nước chảy …; âm thanh của 
cả hai như là tiếng trống do bàn tay đánh 
kêu…. 

Hương trần là gì? Là đối tượng của lỗ 
mũi, gồm có mùi thơm, mùi hôi và mùi bình 
thường. Mùi thơm là loại mùi khi tiếp xúc với 
lỗ mũi, đối với hoạt động của năm uẩn có 
cảm giác dễ chịu; mùi hôi thì khi ngửi đối với 
hoạt động của năm uẩn có cảm giác khó 
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chịu; mùi bình thường là khi tiếp xúc với lỗ 
mũi thì không có cảm giác dễ chịu hay khó 
chịu. 

Vị trần là gì? Là đối tượng của lưỡi gồm 
các vị mặn, ngọt, chua, cay, đắng, lạt…. 

Một phần của xúc trần là gì? Là đối 
tượng của thân gồm tính trơn, rít, nặng, nhẹ, 
nóng, lạnh, đói, khát …, trừ đại chủng. Trơn 
nghĩa là mềm mịn; rít nghĩa là thô cứng; 
nặng nghĩa là có trọng lượng; nhẹ nghĩa là 
ngược lại với nặng; nóng thì muốn làm lạnh, 
tiếp xúc là nhân của lạnh, tiếp xúc này chính 
là nhân nhưng đứng trên quả mà nói. Như 
nói chư Phật ra đời là vui, diễn nói chánh 
Pháp là vui, chúng Tăng hoà hợp là vui, tinh 
tấn đồng tu là vui. Tinh tấn tuy khổ nhọc, 
nhưng là nhân của vui, nên nói là vui. Ở đây 
cũng như vậy, muốn ăn là vì đói, muốn uống 
là vì khát. Lý này cũng như thế. 

Trên đã nói bảy loại tạo thành xúc, và 
mười một sắc được tạo ra của bốn đại 
chủng. 

Vô biểu sắc là gì? Nghĩa là những sắc 
được sinh ra từ biểu nghiệp, từ định, không 
thấy không đối. Biểu nghiệp tức là biểu hiện 
của thân và lời. Sắc này thông cả ba tánh 
thiện, ác, vô ký. Sắc được sinh ra tức là sắc 
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được sinh ra từ sự biểu hiện của nghiệp 
thiện và bất thiện kia. Sắc này không biểu 
hiện ra, gọi là vô biểu. Sắc được sinh ra từ 
định tức là sắc được sinh ra từ bốn tầng 
thiền. Loại sắc vô biểu thuộc tính chất được 
tạo ra, gọi là thiện luật nghi, bất thiện luật 
nghi, cũng gọi là nghiệp, là chủng tử. 

Các sắc trên lược chia thành ba loại: 
một là có thấy có đối, hai là không thấy có 
đối, ba là không thấy không đối. Trong ba 
loại này, có thấy có đối như hiển sắc v.v…, 
không thấy có đối như nhãn căn v.v…, 
không thấy không đối như vô biểu sắc v.v… 

Thọ uẩn là gì? Có ba thọ: lạc thọ, khổ 
thọ, bất khổ bất lạc thọ. Lạc thọ là cảm giác 
khi mất đi thì muốn nó tồn tại. Khổ thọ là 
cảm giác khi phát sinh thì muốn nó biến 
mất. Bất khổ bất lạc thọ là cảm giác không 
thuộc hai trường hợp trên, là không muốn 
nó tồn tại hay biến mất. Thọ là sự lãnh nạp 
của thức (và căn, trần). 

Tưởng uẩn là gì? Nghĩa là năng lực 
mạnh mẽ, nắm giữ các tướng của cảnh. 
Nắm giữ mạnh mẽ tức là lực rất mạnh và 
nắm giữ được. Như người có sức mạnh gọi 
là năng lực mạnh. 
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Hành uẩn là gì? Trừ thọ và tưởng ra, 
các tâm sở khác và tâm bất tương ưng hành 
gọi là hành uẩn. Các tâm sở khác là gì? Là 
các hành tương ưng với tâm. Đó là xúc, tác 
ý, tư, dục, thắng giải, niệm, định, tuệ, tín, 
tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, tinh tấn, 
khinh an, bất phóng dật, xả, bất hại, tham, 
sân, mạn, vô minh, kiến, nghi, vô tàm, vô 
quý, hôn trầm, trạo cử, bất tín, giải đãi, 
phóng dật, thất niệm, tán loạn, bất chánh tri, 
ác tác, thụy miên, tầm, tứ. 

Các tâm sở này đối với Biến hành có 
năm. Năm pháp này có mặt khắp tất cả các 
tâm thiện, bất thiện, vô ký, nên gọi là biến 
hành. 

Biệt cảnh có năm. Năm pháp này, mỗi 
pháp tuỳ theo đối tượng khác nhau mà thay 
đổi quyết định, tính cách không rời nhau. 
Trong đó, một pháp có mặt thì bốn pháp kia 
cũng có mặt. 

Thiện có mười một.Phiền não có sáu, 
còn lại là tuỳ phiền não. 

Bất định có bốn. Bốn pháp bất định này 
chẳng phải là tuỳ phiền não vì thông cả tánh 
thiện và vô ký. 
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Sau đây là trình bày tính chất và nghiệp 
dụng của các tâm sơ,û xúc v.v… 

Xúc là gì? Nghĩa là sự hoà hợp của ba 
pháp. Tính chất là phân biệt. Ba pháp hoà 
hợp là nhãn căn, sắc trần và nhãn thức 
v.v… Các sự hoà hợp này phát sinh từ tâm, 
tâm sở, nên gọi là xúc. Nghiệp dụng là làm 
chỗ y cứ cho thọ. 

Tác ý là gì? Nghĩa là làm cho tâm ghi 
nhận đối tượng, làm cho tâm, tâm sở phát 
động ngay trong hiện tại, nghĩa là làm cho 
tâm hiểu biết. Nghiệp dụng là giữ gìn, bám 
giữ các tâm. 

Tư là gì? Là đối với công đức hay lỗi 
lầm, hoặc không cả hai, khiến tâm tạo tác, 
tính năng thuộc ý nghiệp. Nếu tính năng này 
có thì thức bám giữ theo tác dụng của tư mà 
biểu hiện ra trong hiện tại. Giống như nam 
châm hấp dẫn cây kim khiến cho chuyển 
động(2). Nghiệp dụng là thúc đẩy tâm thiện, 
bất thiện, vô ký. 

Dục là gì? Tính chất là hy vọng đối với 
những điều ưa thích. (Điều ưa thích là 
những điều thích thấy, ưa nghe). Nghĩa là 
mong cầu điều ưa thích. Nghiệp dụng là làm 
chỗ y cứ cho tinh tấn. 
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Thắng giải là gì? Tính chất là đối với 
cảnh quyết định, xác định đúng như sự hiểu 
biết của mình. Cảnh quyết định như đối với 
năm uẩn, ngài Thế Thân nói: “Sắc như bọt 
nước, thọ như bóng nước, tưởng như sóng 
nắng, hành như bẹ chuối, thức như ảo 
thuật”. Xác định đúng như thế, hoặc như các 
pháp đúng vào vị trí tự tướng của nó, nghĩa 
là sinh ra sự quyết định đúng như thế. 
Quyết định là xác định. Nghiệp dụng là 
không thay đổi khác. Nhờ năng lực mạnh 
mẽ này nên không thể thay đổi khác đi. 

Niệm là gì? Nghĩa là đối với những việc 
từng trải qua, tâm không quên lãng. Tính 
chất là ghi nhận rõ ràng. Những việc từng 
trải qua là những việc đã từng làm. Nghiệp 
dụng là làm chỗ y cứ cho không tán loạn. 

Định là gì? Tính năng là tâm cảnh nhất 
như đối với đối tượng được quan sát. Đối 
tượng được quan sát là năm uẩn, vô 
thường, khổ không, vô ngã v.v… Tâm cảnh 
nhất như tức là tâm chuyên chú. Nghiệp 
dụng là làm chỗ y cứ cho trí. Nhờ tâm định 
nên ghi nhận đúng theo đối tượng. 

Tuệ là gì? Tính năng là phân biệt đúng 
pháp đối với đối tượng, hoặc là được dẫn 
khởi đúng, hoặc là được dẫn khởi sai, hoặc 
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là được dẫn khởi không đúng không sai. Đối 
tượng tức là đối tượng được quan sát. Phân 
biệt đúng pháp nghĩa là đối với tướng riêng, 
tướng chung của các pháp, nhờ tuệ giản 
trạch, nên xác định đúng đối tượng. Được 
dẫn khởi đúng như đệ tử Phật (nhận thức 
bằng chánh kiến). Được dẫn khởi sai như  
các ngoại đạo (nhận thức bằng tà kiến). 
Được dẫn khởi không đúng không sai như 
các chúng sanh khác (nhận thức theo bản 
năng). Nghiệp dụng là đoạn trừ nghi ngờ. 
Tuệ có khả năng giản trạch nên đối với các 
pháp xác định đúng đối tượng. 

Tín là gì? Nghĩa là đối với nghiệp, quả, 
Đế, Bảo v.v… tùy thuận theo một cách 
chính xác. Tính chất là làm cho tâm thanh 
tịnh. Nghiệp tức là nghiệp thiện, nghiệp ác 
và nghiệp bất động. Quả tức là bốn quả Sa-
môn: Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-
la-hán. Đế tức là bốn Thánh đế: khổ, tập, 
diệt, đạo. Bảo tức là Tam bảo: Phật, Pháp, 
Tăng. Đối với nghiệp, quả, v.v… tùy thuận 
theo một cách chính xác, cũng gọi là thanh 
tịnh, và có nghĩa là hy vọng. Nghiệp dụng là 
làm chỗ y cứ cho mong muốn. 

Tàm là gì? Tính chất là nhờ năng lực 
của tự thân và năng lực của pháp, cảm thấy 
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xấu hổ đối với tội mình đã tạo. Tội tức là lỗi 
lầm, vì đó là điều người trí xa lánh. Người 
biết xấu hổ thì không tạo các lỗi lầm. Nghiệp 
dụng là làm chỗ y cứ cho việc ngăn phòng 
và chấm dứt hành động ác.   

Quý là gì? Tính chất là nhờ năng lực 
của thế gian mà sợ hãi đối với tội mình đã 
tạo. Năng lực của thế gian tức là sợ bị quở 
trách, hình phạt, chê bai v.v… Có lỗi lầm thì 
xấu hổ với người khác. Nghiệp dụng như đã 
nói ở phần tàm. 

Vô tham là gì? Nghĩa là trái ngược với 
tham. Tính chất là khiến cho vô cùng nhàm 
chán, không lệ thuộc. Nghĩa là đối với vạn 
vật và vật dụng,(3) bị lệ thuộc gọi là tham, 
ngược lại là vô tham. Ở đây nghĩa là đối với 
vạn vật và vật dụng không bị lệ thuộc, vì biết 
rõ khắp các lỗi lầm của sanh tử, nên sanh ra 
nhàm chán. Nghiệp dụng là làm chỗ y cứ 
cho hành động ác không sinh khởi. 

Vô sân là gì ? Nghĩa làø trái ngược với 
sân. Tính chất là từ, tức là không làm tổn 
hại chúng sanh. Nghiệp dụng như đã nói ở 
phần vô tham. 

Vô si là gì? Nghĩa là trái ngược với si. 
Tính chất là hành động đúng như thật. Như 
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thật: nói cụ thể là bốn Thánh đế, nói đầy đủ 
là mười hai Duyên khởi. Tinh cần đối với 
các pháp kia bằng hiểu biết đúng. Nghiệp 
dụng như đã nói ở phần vô tham. 

Tinh tấn là gì? Nghĩa là trái ngược với 
biếng nhác. Tính chất là siêng năng thực 
hành các việc thiện. Có nghĩa là hoặc như 
mặc áo giáp, hoặc tinh cần, hoặc không 
khiếp nhược, hoặc không thối chuyển, 
không cho là thoả mãn. Nghiệp dụng là làm 
cho các thiện pháp thành tựu viên mãn. 

Khinh an là gì? Nghĩa là trái ngược với 
thô nặng. Tính chất là làm cho thân tâm điều 
hoà, thoải mái, tức là xả bỏ mười nghiệp ác. 
Nghiệp dụng là đoạn trừ các chướng. Nhờ 
năng lực này nên trừ được tất cả chướng, 
xả bỏ thô nặng. 

Không phóng dật là gì? Nghĩa là trái 
ngược với phóng dật. Nương vào các pháp 
vô tham cho đến tinh tấn xả bỏ pháp bất 
thiện, tu tập các pháp thiện để đối trị phóng 
dật. Tham, sân, si cho đến biếng nhác gọi là 
phóng dật vì trái ngược với không phóng 
dật. Không phóng dật tức là nương vào bốn 
pháp vô tham, vô sân, vô si, tinh tấn để đối 
trị pháp bất thiện, tu tập các pháp thiện. 
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Nghiệp dụng là làm chỗ y cứ cho chánh 
hạnh thế gian và xuất thế gian. 

Xả là gì? Nghĩa là nương vào các pháp 
vô tham, vô sân, cho đến tinh tấn mà thành 
tựu tính chất bình đẳng của tâm, tính chất 
chánh trực của tâm và tính chất vô công 
dụng của tâm. Lại nữa, nhờ pháp này nên 
xa lìa các pháp tạp nhiễm, an trụ pháp thanh 
tịnh. Nhờ nương vào vô tham, vô sân, vô si, 
tinh tấn, xa lìa các lỗi lầm của hôn trầm, trạo 
cử, bắt đầu tâm bình đẳng; có lúc tuỳ thuận 
mà không cần cố gắng, tuần tự thành tựu 
tâm chánh trực; có lúc xa lìa các tạp nhiễm, 
cuối cùng thành tựu tâm vô công dụng. 
Nghiệp dụng như đã nói ở phần không 
phóng dật. 

Bất hại là gì? Nghĩa là trái ngược với 
hại. Tính chất là Bi. Nhờ tâm bi nên không 
làm tổn hại các chúng sanh, là một phần 
của vô sân. Nghiệp dụng là không làm tổn 
hại. 

Tham là gì? Tính chất là nhiễm ái, chấp 
trước năm thủ uẩn, nghĩa là do sự trói buộc 
này nên luân hồi trong ba cõi. Nghiệp dụng 
là sinh ra khổ. Do năng lực của ái nên sinh 
ra năm thủ uẩn. 
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Sân là gì? Tính chất là làm tổn hại các 
chúng sanh. Nghiệp dụng là ở trong trạng 
thái không an ổn và làm chỗ y cứ cho điều 
ác. Không an ổn tức là gây tổn hại người 
khác, tự mình chuốc lấy khổ. 

Mạn là gì? Là họ kém nên cho mình 
hơn, hoặc họ ngang bằng thì cho mình 
bằng, tính của nó là kiêu ngạo. 

  Quá mạn là gì? Bằng người mà cho 
là hơn người hoặc người hơn mình mà cho 
là bằng mình, tính của nó là kiêu ngạo. 

Mạn quá mạn là gì? Cho rằng mình 
hơn cả người hơn mình, tính của nó là kiêu 
ngạo. 

Ngã mạn là gì? Là chấp năm thủ 
uẩn()là ta hay của ta, tính của nó là kiêu 
ngạo. 

Tăng thượng mạn là gì? Là chưa 
chứng đắc pháp Tăng thượng thù thắng mà 
cho mình đã chứng đắc, tính của nó là kiêu 
ngạo. Pháp Tăng thượng thù thắng chứng 
đắc chính là các quả Thánh cùng với thiền 
định thiền quán v.v… chưa đắc những pháp 
kia mà cho là đã đắc, rồi kiêu căng ngạo 
nghễ. 



 37 

Ty mạn là gì? Cho mình có được một 
phần nhỏ trong phần hơn của người khác, 
tính của nó là kiêu ngạo. 

Tà mạn là gì? Là thực chẳng có đức mà 
cho mình có đức, tính của nó là kiêu ngạo, 
không cung kính với bậc mình nương tựa, 
Nghĩa là kiêu ngạo với bậc tôn kính, bậc có 
đức, chẳng hề tôn trọng họ. 

Vô minh là gì? Là không hiểu biết đúng 
pháp về Nghiệp, Quả, Tứ Đế, Tam Bảo. Có 
hai loại là câu sanh và phân biệt. 

Lại nữa, tham, sân và vô minh ở Dục 
giới là ba căn bất thiện, đó là tham bất thiện 
căn, sân bất thiện căn, si bất thiện căn. 
Những phiền não này khởi lên do câu sanh, 
bất câu sanh và phân biệt. 

Câu sanh là cầm thú v.v…; bất câu 
sanh tương ưng với tham; phân biệt tương 
ưng với kiến; quyết định hư vọng, nương nơi 
nghi phiền não tạo nghiệp. 

Kiến là gì? Có năm loại : 
1. Tát-ca-dakiến(kayaditthiThân kiến) 
2. Biên chấp kiến 
3. Tà kiến 
4. Kiến thủ 
5. Giới cấm thủ. 
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Tát-ca-da kiến là gì? Là đối với năm 
thủ uẩn, tùy theo quan điểm mà chấp là ngã 
hoặc ngã sở, tính chất của nó là nhiễm ô 
tuệ. “Tát” là bại hoại, “ca-da” là hòa hợp tích 
tụ. Với thân kiến này thấy là duy nhất, thấy 
là thường còn, các uẩn khác cho là ngã, uẩn 
cho là ngã sở… Vì sao? Vì “Tát” là phá 
tưởng về thường, “ca-da” là phá tưởng về 
duy nhất, phá vô thường tích tụ, vì trong đó 
không có ngã và ngã sở. Nhiễm ô tuệ thì 
câu hữu với phiền não, làm chỗ nương cho 
tất cả các  kiến chấp. 

Biên chấp kiến là gì? Nghĩa là từ sức 
mạnh của thân kiến, ngay sự chấp thủ ấy, 
hoặc chấp là thường còn hoặc chấp là đoạn 
diệt, tính của nó là nhiễm ô tuệ. 

Chấp thường, chấp quyền lực của ngã 
là thường còn khắp cả. 

Chấp đoạn, chấp có người làm, chấp 
có đàn ông, chấp chết rồi mất hẳn, như cái 
bình đã vỡ thì không thể sử dụng được. Nó 
làm chướng ngại sự xuất ly của Trung đạo. 

Tà kiến là gì? Là phỉ báng nhân quả 
hoặc phỉ báng tác dụng hoặc hủy hoại các 
điều thiện, tính của nó là nhiễm ô tuệ. Phỉ 
báng nhân: Như không cho rằng nhân là 
nghiệp, là phiền não, gồm có năm chi. Phiền 
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não có ba chi là vô minh, ái và thủ. Nghiệâp 
có hai chi là hành và hữu. Hữu nghĩa là 
chủng tử các nghiệp nương vào thức A-lại-
da, đấy cũng gọi là nghiệp. Như Đức Thế 
Tôn nói: “Này A Nan! Nghiệp nào dẫn đến 
quả vị lai, đó gọi là hữu” cũng như vậy, phỉ 
báng này gọi là phỉ báng nhân. Phỉ báng 
quả: Quả có bảy chi, đó là thức, danh sắc, 
lục nhập, xúc, thọ, sanh, lão tử. Phỉ báng về 
bảy chi này gọi là phỉ báng quả. Hoặc là phỉ 
báng không có nghiệp ác, nghiệp thiện gọi 
là phỉ báng nhân; phỉ báng không có quả 
báo của nghiệp thiện, nghiệp ác gọi là phỉ 
báng quả. Phỉ báng không có đời này và đời 
sau, không có cha, mẹ, không có chúng 
sanh hóa sanh(). Phỉ báng như thế là phỉ 
báng tác dụng, nghĩa là tác dụng từ đời này 
sang đời sau, tác dụng giữ gìn của chủng 
tử, tác dụng tương tục của kiết sanh 
thức().Phỉ báng ở thế gian không có bậc A-
la-hán v.v…, phỉ báng như thế là hoại việc 
thiện, đoạn diệt căn lành, làm chỗ y cứ vững 
chắc cho các căn bản bất thiện, công năng 
của nó là không sanh thiện, sanh bất thiện. 

Kiến thủ là gì? Ba kiến đầu dưạ vào 
các uẩn, tùy theo kiến chấp mà cho là tối 
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thượng, là trên hết, là thù thắng, là cao tột, 
tính của nó là nhiễm ô tuệ. 

Ba kiến đầu là: Thân kiến, biên kiến, tà 
kiến. 

Dưạ vào các uẩn nghĩa là uẩn làm chỗ 
y cứ cho  các kiến ấy. Nghiệp: Như đã nói ở 
tà kiến. 

Giới cấm thủ là gì? Nghĩa là đối với 
giới cấm, dưạ vào các uẩn, tùy theo kiến 
chấp mà cho ở đấy là thanh tịnh, là giải 
thoát, là xuất ly. Tính của nó là nhiễm ô tuệ. 
Giới ở đây là lấy ác kiến làm động cơ để lìa 
bảy loại ác(). 

Cấm là giới cấm bò, chó v.v…, hoặc tự 
nhổ tóc, cầm gậy chỉa ba với Định, Huệ sai 
lầm(), đây chẳng phải là nhân giải thoát, lại 
chấp Đại Tự Tại(shiva), hoặc chấp Thế 
Chủ(bramama), hoặc nhảy vào nước lửa. 
Đây đều chẳng phải là nhân sanh lên cõi 
trời. Những nhận định như vậy, cho đó là 
nhân. Dưạ vào uẩn: Uẩn làm sở y, là giới 
cấm dựa vào uẩn. Thanh tịnh nghĩa là nói 
bằng phương tiện liên tục như thế thì cho là 
thanh tịnh giải thoát, xuất ly phiền não, nhờ 
đó mà xa lìa sanh tử. Dùng những việc như 
vậy làm chỗ nương thì chỉ khổ nhọc, không 
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kếùt quả. Khổ nhọc không kết quả là không 
thật sự lìa được khổ. 

Nghi là gì? Nghĩa là đối với Tứ Đế, 
Tam Bảo… phân vân là có hay là không có, 
tính của nó là do dự làm chỗ nương cho 
pháp bất thiện sanh. Trong các phiền não, 
ba kiến sau và nghi chỉ phát khởi do phân 
biệt còn các cái khác đều phát khởi do phân 
biệt và câu sanh. 

Phẫn là gì? Xuất phát từ những việc 
không vừa lòng ở hiện tại, tính của nó khiến 
tâm tức giận, làm chỗ nương cho việc tạo ra 
bạo ác, cầm roi, gậy. 

Hận là gì? Nghĩa là sau khi tức giận, kết 
oán thù không bỏ, làm chỗ nương cho tính 
không nhẫn nhịn. 

Phú là gì? Là đối với lỗi lầm, tính của 
nó là che giấu. Che giấu tội là khi được 
người khác dạy bảo đúng đắn thì không 
mạnh dạn nhận lỗi, nó là một phần của si. 
Nghiệp cuả nó là tạo ra hối hận làm cho 
không an ổn. 

Não là gì? Là phát ra lời nói thô bạo, 
tính của nó là xúc phạm, từ phẫn hận, tâm 
khởi ý muốn làm tổn hại. Lời nói bạo ác là lời 
tàn hại thô bạo hung ác dẫn đến buồn khổ 
làm chỗ nương cho trạng thái sống bất an. 
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Lại còn phát sinh việc phi phước nghiệp, 
phát khởi những danh tiếng xấu là nghiệp. 

Tật là gì? Là đối với việc thành công 
của người khác, tính của nó là tâm đố kỵ. 
Tâm đố kỵ phát sinh là vì danh lợi nên 
không chấp nhận sự thành công của người 
khác; tự mình ở trong trạng thái sầu khổ mà 
tạo nghiệp. 

Xan là gì? Là trái với bố thí, tính của 
nó là khiến cho tâm bỏn xẻn, nghĩa là đối 
với tài sản vì có tâm bỏn xẻn, không bố thí 
cho ai cả nên gọi là xan, tâm nghiêng về lợi 
dưỡng, vật dụng. Tâm này là một phần của 
tham, y cứ vào sự không biết đủ để tạo 
nghiệp. Không biết đủ vì bỏn xẻn, ích kỷ nên 
những vật không dùng vẫn gom góp cất 
chứa. 

Cuống là gì? Là lừa dối người khác, 
tính chất của nó là giả dối, biểu hiện công 
đức công đức chẳng thật có, nó là một phần 
của tham, tà mạng y cứ vào nó để tạo 
nghiệp. 

Siểm là gì? Là tạo ra cách thức giả dối 
nhằm che giấu tội lỗi của mình. Tính chất 
của nó là quanh co, nghĩa là đối với danh lợi 
thì có sự tính toán để chiếm đoạt. Nó là một 
phần của tham và si. Nghiệp của nó là làm 
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trở ngại lời khuyên dạy hối cải đúng. Lại 
nữa, bởi chính mình có lỗi mà không thành 
thật tỏ bày sám hối nên không nhận sự dạy 
bảo của người. 

Kiêu là gì? Nghĩa là đối với việc đang 
tăng thịnh thì mê đắm và tự phụ, tính chất 
của nó là làm cho đọan dứt việc đang tăng 
thịnh, làm tăng thịnh sự hữu lâụ. Mê đắm và 
tự phụ nghĩa là đối với ái nhiễm thì thích thú 
và bám vào đó để tự phụ. Nó là một phần 
của tham, đoạn dứt nghĩa là đọan dứt các 
thiện căn. 

Hại là gì? Là tính chất gây tổn não đối 
với chúng sanh, là một phần của sân. Tổn não 
nghĩa là sự gây hại bằng roi và gậy, dưạ vào 
đây mà tạo nghiệp. 

Vô tàm là gì? Là tính chất không tự 
mình hổ thẹn về tội lỗi đã gây ra. Tất cả 
phiền não và tùy phiền não nương vào vô 
tàm mà tạo nghiệp. 

Vô quí là gì? Là tính chấât không hổ 
thẹn, sợ hãi với người khác về tội lỗi mà 
mình đã gây ra, nghiệp của nó cũng giống 
như tàm. 

Hôn trầm là gì? Là tâm không điều hòa 
tỉnh táo, không làm được việc gì, tính của nó 
là mê muội, là một phần của si, nó làm chỗ y 
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cứ cho tất cả phiền não và tùy phiền não tạo 
nghiệp. 

Điệu cử là gì? Tính cuả nó là tuỳ theo 
sự nhớ lại những sự việc vui thích, du hí 
trước đây, làm cho tâm không yên tĩnh, là 
một phần của tham ngăn ngại Sa-ma-tha 
(định) để tạo nghiệp. 

Bất tín là gì? Nghĩa là ngược lại với tín, 
đối với các nghiệp, quả không tin theo một 
cách chính xác, tính của nó là không thanh 
tịnh, làm chỗ y cứ cho biếng nhác để tạo 
nghiệp. 

Biếng nhác là gì? Là không tinh tấn, 
đối với các pháp thiện, tâm không dũng 
mãnh tinh tấn, hay ngăn trở việc siêng tu 
các pháp thiện. 

Phóng dật là gì? Là do lệ thuộc tham 
sân si, biếng nhác nên tâm không phòng hộ 
đối với các phiền não; không thể tu tập các 
pháp thiện, làm tăng trưởng các pháp bất 
thiện mà thối mất các pháp thiện. 

Thất niệm là gì? Là niệm nhiễm ô, 
không thể ghi nhận rõ về các pháp thiện. 
Niệm nhiễm ô là niệm câu hữu với các phiền 
não. Không thể ghi nhận rõ về các pháp 
thiện là không thể ghi nhớ đúng giáo pháp 
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được truyền trao, làm chỗ y cứ cho tán loạn 
để taọ nghiệp. 

Tán loạn là gì? Là một phần của tham, 
sân, si khiến tâm và tâm sở phân tán, hay 
ngăn trở việc ly dục để tạo nghiệp. 

Bất chánh tri là gì? Tuệ tương ưng với 
phiền não, tính chất của nó hay phát khởi 
hành động thân khẩu ý không đúng, nương 
vào hạnh trái phạm luật nghi làm nghiệp. 
Nghĩa là đối với sự việc quá khứ,vị lai… 
quan sát không đúng nên không biết được 
việc nên làm hay không nên làm, dẫn đến 
phạm luận nghi. 

Ố tác là gì? Là tính chất làm cho tâm 
luôn luôn hối hận xao động, vì việc ác đã tạo 
nên gọi là ố tác. Thể của nó là chẳng hối 
hận xao động liền mà do trước tạo ác sau 
đó mới khởi tâm hối hận. Đây chính là lấy 
quả từ nơi nhân làm mục đích nên gọi là ố 
tác. Ví như xúc xứ nói là nghiệp trước. Ố tác 
này có hai  loại là thiện và bất thiện, trong 
hai địa vị này mỗi  loại lại có hai. Như trong  
trường hợp thiện, nếu trước không làm 
thiện; sau khởi tâm hối hận, nhân kia là 
thiện, hối hận cũng là thiện. Nếu trước đã 
tạo ác, sau đó mới khởi tâm hối hận, nhân 
kia bất thiện, hối hận tức là thiện. 
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Như trong  trường hợp bất thiện, trước  
không làm  được điều ác, sau đó khởi tâm 
hối hận (vì không làm được), nhân kia bất 
thiện, hối hận cũng bất thiện. Nếu trước  đã 
làm thiện, sau đó khởi tâm hối hận nhân kia 
là thiện, hối hận là bất thiện. 

Thuỳ miên là gì? Nghĩa là tâm họat 
động không được tự tại, tánh chất của nó rất 
mê muội. 

Không tự tại là khiến cho tâm và tâm sở 
họat động không tự do, là một phần của si. 
Lại nữa, tự tánh của thuỳ miên không tự tại, 
nên khiến cho tâm và tâm sở  trở nên rất mê 
muội. Tánh thiện, bất thiện vô ký này  gây ra 
lỗi lầm  vì dựa vào  thùy miên làm nghiệp. 

Tầm là gì? Sai biệt của tư,  và huệ và 
sự tầm cầu của ý thức và ngôn ngữ, tánh 
chất của nó làm cho tâm phân biệt tướng 
thô. Yù ngôn là ý thức, trong đó hoặc nương 
vào tư, hoặc nương vào tuệ mà phát khởi. 
Phân biệt tướng thô là tìm cầu tướng thô 
của bình, y, xe v.v… lạc xúc, khổ xúc dựa 
vào để  làm nghiệp. 

Tứ là gì? Tính chất sai biệt của tư và 
huệ, là quan sát dựa trên ý thức và  ngôn 
ngữ, làm cho tâm phân biệt tướng vi tế. 
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Tướng vi tế là đối với bình, y… nghĩa là 
phân biệt tướng vi tế, sự sai khác của việc 
thành hay không thành v.v… 

Tâm bất tương ưng hành pháp là gì? 
Dựa vào sự khác nhau của sắc và tâm mà 
giả lập nên, đối với sắc, tâm và tâm sở thì 
nó không có hoạt động thực, tánh của nó 
không thể nói khác hay là giống. 

Những loại ấy là gì? Đó là đắc, vô 
tưởng định, diệt tận định, vô tưởng thiên, 
mạng căn, chúng đồng phận, sanh, lão, trụ, 
vô thường, danh thân, cú thân, văn thân, dị 
sanh tánh v.v… 

Đắc là gì? Nghĩa là đạt được, hoặc 
thành tựu. Có ba loại là: chủng tử thành tựu, 
tự tại thành tựu, hiện khởi thành tựu; tùy 
theo trường hợp. 

Định vô tưởng là gì? Nghĩa là đã định 
lìa nhiễm của cõi trời Biến tịnh, nhưng chưa 
lìa nhiễm của cõi trên, không còn tưởng, 
trước hết tác ý, đối với tâm và tâm sở không 
hiện hành, đều diệt. 

Diệt tận định là gì? Nghĩa là lìa nhiễm ô 
của vô sở hữu xứ, từ cõi đệ nhất lại cầu tiến 
lên, tạm thời dừng tưởng và trước hết tác ý, 
đối với tất cả tâm và tâm sở không hiện 
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hành và hiện hành một phần, đều diệt. 
Không hiện hành là chỉ cho họat động của 
sáu thức. Hiện hành là A-lại-da và Mạt-na. 
Trong đó, sáu thức và Mạt-na đều diệt là 
Định diệt tận. 

Vô tưởng thiên là gì? Nghĩa là quả của 
vô tưởng định đã đạt được. Khi sanh vào cõi 
trời kia rồi, tánh của nó làm cho tất cả tâm 
và tâm sở không hiện hành đều diệt. 

Mạng căn là gì? Nghĩa là đối với chúng 
đồng phận, do nghiệp đời trước dẫn đến, 
tánh nó là giới hạn thời gian tồn tại. 

Chúng đồng phận là gì? Nghĩa là các 
chúng sanh, tính chất mỗi loài tự đồng dạng 
nhau. 

Sanh là gì? Nghĩa là đối với chúng đồng 
phận, tất cả các pháp hữu vi trước không 
nay có. 

Lão là gì? Đối với sự liên tục của pháp 
hữu vi, tính của nó là biến hoại. 

Trụ là gì? Đối với sự liên tục của các 
pháp hữu vi, tính  của nó là giai đoạn để 
chuyển biến. 

Vô thường là gì? Đối với sự liên tục của 
các pháp hữu vi, tính của nóhoại diệt. 
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Danh thân là gì? Đối với tự tánh các 
pháp, tánh chất là từ ngữ, khái niệm như nói 
mắt v.v… 

Cú thân là gì? Là câu, khái niệm về sự 
sai biệt của các pháp. Như nói: “các pháp 
hữu vi vô thường v.v…” 

Văn thân là gì? Là những mẫu tự, có 
công năng làm rõ được tánh chất của hai 
loại trước, còn gọi là “hiển bày”, vì làm chỗ y 
cứ cho danh từ và câu được rõ ràng ý 
nghĩa, còn gọi là “mẫu tự”, vì nó không thay 
đổi khác biệt “tánh chất của hai loại trước” là 
trình bày được tự tánh và sự sai biệt. “Hiển 
bày” là rõ ràng. 

Dị sanh tánh (Prthay-janatva) là gì? Là 
tánh chất chưa đắc được pháp của bậc 
Thánh (chỉ cho phàm phu). 

Thức uẩn là gì? Tánh của nó hay phân 
biệt rõ đối tượng, cũng gọi là tâm, vì nóù có 
công năng tích tụ, cũng gọi là ý vì nó thuộc ý 
căn, hoặc gọi là tâm thù thắng, tức là A-lai-
da thức. Vì thức này có công năng tích tụ 
các pháp hữu vi. Lại hình tướng của thức 
này không thể biết được, vì trước sau một 
loại mà chuyển biến tương tục. Do từ thức 
này nên diệt tận định, vô tưởng định, vô 
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tưởng thiên mà phát khởi lại các chuyển 
thức rõ cảnh giới phát sanh trở lại, nương 
vào sở duyên duyên mà chuyển biến sai 
biệt, nó sanh diệt liên tục không gián đoạn 
làm cho sanh tử lưu chuyển trong luân hồi. 

A-lại da thức: nghĩa là hay tích chứa tất 
cả các chủng tử; hay thâu nhận tướng ngã 
mạn; lại lấy thân căn làm cảnh giới. 

Thức này cũng gọi là A- đà-na-thức vì 
nó chấp lấy thân căn. Ý tối thắng: đối tượng 
của nó là tàng thức, nó tương ưng với ngã 
si(), ngã kiến(), ngã mạn(), ngã ái(),trước 
sau một loại chuyển biến tương tục, trừ quả 
vị A-la-hán và đang ở trong ngôi vị Thánh 
đạo, diệt tận định. Sáu chuyển thức như thế 
và Mạt-na thức cùng với A-lại-da thức, cả 
tám thức này gọi là thức uẩn. 

Uẩn là gì? Tích chứa gom góp nên gọi là 
uẩn. Nghĩa là nó gồm cả tổng quát và tóm 
lược về sự sai biệt của sắc thọ tưởng hành 
thức của cảnh giới và hữu tình theo từng 
phẩm loại tương tục ở thế gian. Như Thế 
Tôn nói: Này các Tỳ-kheo! Tất cả sắc, hoặc 
quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc 
trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc 
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mạnh, hoặc yếu, hoặc gần, hoặc xa, như thế 
đều bao gồm một sắc uẩn. 

Lại có 12 xứ: nhãn xứ, sắc xứ, nhĩ xứ, 
thanh xứ, tỷ xứ, hương xứ, thiệt xứ, vị xứ, 
thân xứ, xúc xứ, ý xứ, pháp xứ. Năm xứ 
như nhãn xứ v.v… và sắc thanh hương vị 
xứ đã giải thích ở phần trên rồi. 

Xúc xứ: nghĩa là các thành tố vật chất 
và một phần của xúc. 

Ýù xứ là thức uẩn; pháp xứ là thọ uẩn, 
tưởng uẩn, hành uẩn, vô biểu sắc và các 
pháp vô vi. 

Vô vi là gì? Gồm có Hư không vô vi, Phi 
trạch diệt vô vi và Chơn như vô vi. 

Hư không: Nghĩa là dung chứa các sắc. 

Phi trạch diệt nghĩa là diệt phiền não mà 
không cần ly hệ. 

Không cần ly hệ là thế nào? Nghĩa là lìa 
sự đối trị phiền não, các uẩn hoàn tòan 
không sanh khởi. 

Trạch diệt là gì? Nghĩa là diệt phiền não 
bằng ly hệ. 

Ly hệ là gì? Nghĩa là đối trị phiền não 
nên các uẩn hoàn toàn không sanh khởi. 
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Chân như là gì? Nghĩa là tánh của các 
pháp và tánh vô ngã của các pháp. 

Xứ là gì? Là cửa để cho các thức phát 
sanh nên gọi là xứ. 

Lại có mười tám giới: nhãn giới, sắc 
giới,nhãn thức giới; nhĩ giới, thinh giới, nhĩ 
thức giới; tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới; 
thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới; thân giới, 
xúc giới, thân thức giới; ý giới, pháp giới, ý 
thức giới. Các giới như nhãn căn giới v.v… 
và sắc giới v.v… như đã trình bày trong 
phần xứ. Còn sáu thức  giới là nương vào 
các căn như nhãn căn v.v… duyên theo các 
cảnh như sắc trần v.v… đặc tính của nó là 
phân biệt. 

Ý giới: Do sự sanh diệt liên tục của sáu 
thức(), hiển bày chỗ nương tựa của thức 
thứ sáu, và rộng hơn là thành lập cả mười 
tám giới. 

Như vậy Sắc uẩn() gồm mười xứ, mười 
giới và một phần pháp xứ và pháp giới. 

Thức uẩn(): Ý xứ và bảy tâm giới. Ba 
uẩn còn lại và một phần sắc uẩn cùng các 
pháp vô vi thuộc về pháp xứ, pháp giới. 
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Giới là gì? Giữ gìn tự tướng, tánh của 
nó tự hoạt động không cần vào giới khác. 
(như mắt thấy không cần tai nghe; nghe 
không cần sắc giới) 

Vì lý do gì nói uẩn, giới, xứ? Đối trị lần 
lược ba loại ngã chấp, ngã chấp về một tánh, 
ngã chấp về người nhận, ngã chấp về người 
làm. Thứ tự như vậy. 

Lại nữa, mười tám giới này có bao 
nhiêu hữu sắc?ø Bao nhiêu vô sắc? Mười 
giới và một phần nhỏ tức là tự tánh của sắc 
uẩn các giới còn lại là vô sắc. 

Có bao nhiêu giới thấy được? Chỉ có 
sắc giới thấy được. 

Có bao nhiêu giới không thấy được? 
Các giới còn lại. 

Có bao nhiêu giới thuộc về hữu đối (đối 
đãi)? Mười giới của sắc thuộc về sắc uẩn, 
do sự tiếp xúc trực tiếp giữa căn và trần gọi 
là hữu đối. 

Có bao nhiêu giới không thuộc về đối 
đãi? Các giới còn lại. 

Có bao nhiêu giới thuộc hữu lậu? Mười 
lăm giới và phần nhỏ của ba giới sau, vì từ 
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chỗ đó phiền não phát sanh và hoạt động 
ngay chỗ đó. 

Có bao nhiêu giới thuộc vô lậu?() Phần 
nhỏ của ba giới sau. 

Có bao nhiêu giới thuộc về dục giới? 
Tất cả. 

Có nhiêu giới thuộc về sắc giới? Mười 
bốn giới trừ hương giới, vị giới và tỷ thức 
thiệt thức. 

Có bao nhiêu giới thuộc về vô sắc giới? 

Ba giới sau. 

Có bao nhiêu giới không lệ thuộc? Các 
giới thuộc vô lậu. 

Có bao nhiêu giới thuộc về uẩn? Trừ vô 
vi.  

Có bao nhiêu giới thuộc về thủ uẩn? 
Hữu lậu. 

Có bao nhiêu giới thuộc về thiện, bất 
thiện, vô ký? Mười giới gồm chung ba tánh 
là bảy tâm giới, sắc giới, thinh giới và một 
phần pháp giới. Tám giới còn lại thuộc về vô 
ký. 

Có bao nhiêu giới thuộc về bên trong? 
Mười hai giới, trừ sắc,thanh, hương,vị, xúc 



 55 

và pháp giới.Sắc giới, thinh, hương, vị, xúc 
và pháp giới thuộc bên ngoài. 

Có bao nhiêu giới có duyên mới có? 
Bảy tâm giới vàmột phần pháp giới (một 
phần pháp giới chính là tâm sở). 

Có bao nhiêu giới không cần duyên? 
Mười giới còn lại và một phần pháp giới. 

Có bao nhiêu giới thuộc về phân biệt? Ý 
thức giới, ý giới và một phần pháp giới. 

Có bao nhiêu giới thuộc về chấp thọ (có 
cảm giác)? Năm giới bên trong (ngũ căn) và 
một phần của bốn giới (sắc, hương, vị, xúc) 

Có bao nhiêu giới thuộc về phi chấp thọ 
(không có cảm giác)? Chín giới còn lại và 
một phần của bốn giới. 

Có bao nhiêu giới thuộc về đồng phần? 
Ví dụ như năm căn bên trong thuộc sắc giới 
mỗi căn hoạt động cùng với đối tượng và 
thức của nó. 

Bao nhiêu bỉ đồng phần? Tự mỗi thức 
không phải đồng phần (bỉ), tuỳ không gian 
thời gian, đồng loại với đồng phần (nên gọi 
là bỉ đồng phần). 

(Xem Câu-xá – Đại Chính – No.1558 – 
tr10 )  
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