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Phaåm 4: NOÙI VEÀ NGHIEÄP 
(PHAÀN 2) 

 
ÔÛ trong chaùnh phaùp, coù ngöôøi noùi theá naày: Thaân vaø nuùi v.v... truï 

laâu khoâng dieät, neân Kheá kinh noùi: Hoaëc coù moät loaïi thaân truï möôøi naêm, 
cho ñeán noùi roäng. 

Laïi noùi Yeát-thích-lam truï trong baûy ngaøy. 
Laïi noùi: Trì ñòa truï traûi qua moät kieáp. 
Do ñoù bieát thaân vì coù theå truï laâu, neân coù haønh ñoäng, thaønh nghóa 

lyù bieåu. 
Nghóa naày khoâng ñuùng. Vaû laïi, kinh kia cuõng thöøa nhaän caùc taâm, 

taâm sôû coù saùt-na dieät. Do ñoù, coù theå chöùng minh, kinh kia ñaõ khoâng thöøa 
nhaän. Thaân vaø nuùi nghóa saùt-na dieät v.v... neân noùi theá naày: thaân saùt-na 
dieät, thaáy tuøy taâm v.v... coù chuyeån bieán, nghóa laø thaáy töôùng thaân ôû vaøo 
luùc khôûi khoå, vui, tham, giaän v.v... tuøy theo taâm v.v... chuyeån. Ñaõ tuøy 
theo taâm v.v... phaùp nieäm nieäm dieät, vì thaân coù chuyeån bieán, neân thaønh 
nghóa saùt-na dieät. Laïi thaân vaø taâm ñoàng an nguy, nghóa laø thaân ñaõ laø 
saùt-na dieät, thì taâm sôû chaáp thoï nhaát ñònh cuõng ñoàng an nguy. Vì khi 
thaân coù thöùc truï laâu, neáu thöùc lìa thaân, thì lieàn hö hoaïi, ñaõ cuøng vôùi taâm 
bình ñaúng an nguy, saùt-na dieät neân thaân thuaän theo nhö taâm nhaát ñònh 
saùt-na dieät. 

Laïi, thaân nhö thöùc nhöng vì neâu baøy roõ, nghóa laø Kheá kinh noùi: 
Taâm, yù, thöùc naày, saùt-na, laïp phöôïc, maâu hoâ, tuùc ña, khaùc nhau maø sinh, 
khaùc nhau maø dieät. 

Laïi, Kheá kinh noùi: Thaân ñoái vôùi phaàn vò saùt-na v.v... sinh dieät kia, 
suy yeáu, giaø, khoâ kieät caèn coãi. 

Laïi Kheá kinh noùi: Bí-soâ! Caùc haønh khoâng coù ngöøng laïi, nhanh 
choùng trôû veà vôùi hoaïi dieät. 

Laïi noùi: Bí-soâ! Caùc haønh nhö huyeãn, hoaëc theâm, hoaëc bôùt, taïm 



thôøi döøng truï lieàn dieät. 
Laïi Kheá kinh noùi: Ma-naïp phöôïc-ca, töø ñeâm vaøo thai cho ñeán giaø 

yeáu, thöôøng ñi qua moät caùch nhanh choùng khoâng coù truï, khoâng coù trôû 
laïi. 

Do caùc kinh naày chöùng bieát caùc haønh ñeàu saùt-na dieät khoâng coù lyù 
truï laâu, maø noùi truï, nghóa laø chæ caên cöù ôû caùc haønh töông töï noái tieáp nhau. 
Giaû noùi khoâng coù traùi, cuõng coù Kheá kinh noùi: Taâm coù truï, nhö noùi: Taâm 
truï khoâng theå dôøi chuyeån. 

Laïi, kinh noùi: Taâm töø sô Tónh löï, di chuyeån vaøo trong tónh löï thöù 
hai. Laïi noùi: Ñieàu phuïc taâm, neân truï ôû treân. Laïi, ñoái vôùi sinh khoå v.v... 
ñaõ noái tieáp nhau qua nhieàu thôøi gian ôû trong ñoù, vì giaû noùi neân thoï. 

Laïi, kinh kia duø ñaõ thöøa nhaän truï kieáp nguyeät luaân, nhöng giaû noùi 
môùi, chaúng phaûi giaû noùi trong ñoù, töùc coù theå quyeát ñònh chaáp laø thaät 
coù. 

Laïi, töôùng coù nghóa khaùc cuûa theå rieâng thaønh, chaúng phaûi töôùng 
trong cuøng moät töï theå môùi coù theå coù rieâng, vì hieän thaáy theå töôùng khaùc, 
môùi rieâng, nhö boø coù coå hoïng thoøng, ngöïa coù loâng xoaén oác v.v... ñoái vôùi 
töôùng cuûa moät noái tieáp nhau ñaõ coù khaùc, do ñoù chöùng bieát, theå phaûi coù 
khaùc. Hieån saéc söõa, laïc duø laø ñoàng nhau, nhöng cuøng haønh töôùng rieâng, 
neân phaûi coù töï theå khaùc, nghóa laø hai hieån saéc, vì vò ngoït, chua ñeàu coù, 
neân theå leõ ra phaûi laø tröôùc, sau ñeàu rieâng, thaân cuõng neân nhö theá. Ñaõ 
laø phaàn vò tröôùc, sau, töôùng coù khoâng ñoàng. Do ñoù so saùnh bieát ñöôïc 
neâu nhoùm cuûa giôùi theå, tröôùc, sau ñeàu rieâng, neân saùt-na dieät, lyù ñoù cöïc 
thaønh. 

Ñaõ laø taát caû haønh ñeàu saùt-na dieät, laøm sao quaû nghieäp, lyù caûm öùng 
thaønh? Vì sao khoâng thaønh? 

Vì khoâng kòp nhau, nghóa laø chöa heà thaáy töï “theå” cuûa haït gioáng 
ñaõ dieät, cuõng coù theå naåy maàm, cuõng chaúng phaûi ñaõ thöøa nhaän, nhöng 
chaúng phaûi caùc nghieäp, nhö haït gioáng naåy maàm vaøo luùc ñang dieät, cho 
quaû dò thuïc. Laïi, chaúng phaûi phaùp khoâng coù, coù khaû naêng laøm nhaân. Theá 
neân, leõ ra khoâng coù quaû nghieäp caûm ñeán, laø loãi cuûa Toâng kia. Nghóa laø 
vì toâng cuûa phaùi Thí duï, neân Toâng kia noùi: Ñuùng nhö lyù chieâu caûm ñeán 
quaû, haït gioáng beân ngoaøi ñöôïc thaønh. 

Nhö theá, neân bieát chieâu caûm ñeán quaû nghieäp, nghóa laø nhö haït 
gioáng beân ngoaøi, do gaëp duyeân rieâng, laøm nhaân truyeàn gaàn chieâu caûm 
quaû ñaõ dieät. Do vò sau naày beøn khôûi reã, maàm, coäng, caønh, laù v.v... Caùc 
phaùp töôùng khaùc, theå duø khoâng truï, maø vaãn chuyeån bieán noái tieáp nhau, 
ôû phaàn vò sau cuøng, laïi gaëp duyeân rieâng, môùi coù theå laøm nhaân sinh ra 



quaû mình. 
Caùc nghieäp nhö theá, ñeàu laøm nhaân truyeàn gaàn ôû trong söï noái tieáp 

nhau, chieâu caûm quaû ñaõ dieät. Do ñoù, trong söï noái tieáp veà sau, coù phaàn vò 
rieâng, phaùp töôùng khaùc khôûi. Theå duø khoâng truï, nhöng vaãn chuyeån bieán 
noái tieáp nhau ôû phaàn vò sau cuoái. 

Laïi gaëp duyeân khaùc, môùi coù coâng naêng laøm nhaân sinh ra quaû mình, 
duø haït gioáng beân ngoaøi kia chaúng phaûi gaàn guõi laøm nhaân ñeå cho quaû 
mình ñöôïc sinh. Nhöng do laàn löôït caùc nghieäp nhö theá, cuõng chaúng phaûi 
ñích thaân laøm nhaân ñeå cho töï quaû sinh, nhöng do söùc laàn löôït ñoàng vôùi lyù 
noái tieáp nhau cuûa nhaân quaû trong, ngoaøi. Ngoaøi nghóa laø gioáng, reã, maàm 
v.v... khoâng döùt, goïi laø noái tieáp nhau, phaùp noäi noái tieáp nhau, nghóa laø 
taâm tröôùc, sau thöôøng khoâng giaùn ñoaïn, neân khoâng coù loãi bò ngoaïi ñaïo 
vaán naïn. 

Nay, chöùng toû moïi caùch giaûi thích kia, taát caû ñeàu coù theå nhö vaäy, 
nghóa laø neáu chæ noùi hieän taïi coù thì coù theå seõ coù lyù laàn löôït noái tieáp nhau 
thaønh, nhöng lyù khoâng thaønh, neân chæ coù ngöõ, coøn veà lyù khoâng thaønh kia, 
ôû choã khaùc ñaõ noùi. Neáu thöøa nhaän lyù laàn löôït noái tieáp nhau thaønh thì lyù 
aáy khoâng neân nhö ñaïo lyù haït gioáng, quaû, vì hieän thaáy haït gioáng v.v... laàn 
löôït noái tieáp nhau, taát nhieân khoâng coù giuùp caùch, môùi coù theå sinh quaû. 
Taâm coù coâng naêng sinh quaû, vì söï noái tieáp nhau coù giaùn ñoaïn, neân thí duï 
haït gioáng, quaû ñoái vôùi nghieäp quaû chieâu caûm ñeán cuûa toâng kia, khoâng coù 
söùc ñeå chöùng, vì nhaäp hai ñònh voâ taâm cuûa voâ töôûng, thì taâm v.v... khoâng 
hieän haønh, ñaõ noùi nhö tröôùc. 

Laïi vì noùi dieät trong ñaây cuûa yù haønh, neân khoâng daãn ñeán quaû sinh 
laø moät nghieäp noái tieáp nhau thöôøng khoâng coù giaùn ñoaïn. Toâng kia chæ 
thöøa nhaän, Tö laø thaät nghieäp, nghieäp naày laø coâng naêng taêng tröôûng cuûa 
yù haønh, tuøy theo bieän luaän v.v... veà giôùi, taäp khí, haït gioáng. Vì choã khaùc 
ñaõ ngaên döùt, neân ngöôøi ngoaøi vaán naïn: Khoâng nhö phaùi Thí duï ñaõ noùi 
veà nghieäp quaû, cuõng nhö ñaïo lyù caûm ñeán cuûa haït gioáng, quaû, ñaây laø vaán 
naïn ñuùng. 

A-tyø-ñaït-ma trong phaàn vò voâ taâm, ñaõ noùi veà traïng thaùi noái tieáp 
nhau khoâng coù giaùn ñoaïn cuûa nhaân Dò thuïc, ñöôïc theå thaät coù maø tröôùc 
ñaây ñaõ thaønh laäp, töùc noùi ñaéc naày laøm theå cuûa söï noái tieáp nhau. 

Neáu cho raèng theå cuûa ñaéc vaø quaû nghieäp khaùc khoâng neân noùi laø 
söï noái tieáp nhau cuûa nghieäp thì vaán naïn naày phi lyù, vì quaû cuûa moät thaân, 
thaân vôùi söï noái tieáp nhau laø moät nghóa. 

Laïi, nhö chuûng nghieäp, ñaéc cuûa nghieäp cuõng nhö vaäy, neân nghieäp 
noái tieáp nhau khoâng coù giaùn ñoaïn. Theá neân söï chieâu caûm ñeán cuûa nghieäp 



quaû cuûa toâng ta ñoàng vôùi haït gioáng, quaû, khoâng coù lyù naøo coù theå ngaên 
döùt, maëc duø caùc nghieäp ñaéc coù giaùn ñoaïn, nhö haït gioáng ñaõ hö, taùc duïng 
duø dieät, nhöng vaãn coù phaàn ít coâng naêng cho quaû, do veà sau naày, coù theå 
cho töï quaû, nghieäp leõ ra cuõng nhö theá, neân toâng Ñoái phaùp khoâng ñoàng vôùi 
loãi bò tuøy theo cuûa toâng kia. Veà sau, seõ thaønh laäp roài dieät cuõng coù. 

Neáu cho raèng duø vaäy nhöng vaãn coù loãi laø laøm khaùc, thoï khaùc, 
khoâng thöøa nhaän coù moät chuû theå taïo vaø thoï, vì theå thöôøng truï? 

Vaán naïn naày khoâng ñuùng, vì khaùc coù hai, quaùn lyù, maø noùi. Khaùc 
coù hai thöù: 

Ñeàu noái tieáp nhau rieâng, goïi laø khaùc. 
Theå cuûa moät noái tieáp nhau rieâng, goïi laø khaùc. 
Neáu söï noái tieáp nhau rieâng ñaõ taïo ra nghieäp nhaân, thì quaû taát 

nhieân seõ khoâng thích öùng vôùi söï thoï nhaän cuûa noái tieáp nhau khaùc. 
Neáu nghieäp nhaân ñaõ taïo cuûa moät noái tieáp nhau thì quaû cuûa nghieäp 

nhaân ñoù ñaâu coù trôû ngaïi vôùi söï thoï nhaän noái tieáp nhau naày? Haù nhö noái 
tieáp nhau khaùc, khoâng coù taïo coâng naêng thoï nhaän thì cuõng khoâng taïo thoï 
nhaän trong moät noái tieáp. Neáu cho raèng noái tieáp nhau rieâng goïi laø khaùc, 
cuøng vôùi theå cuûa moät noái tieáp nhau rieâng goïi laø khaùc, khaùc maø khoâng 
khaùc, nhö nghóa khoâng taïo thoï nhaän, cuõng khoâng ñuùng, vì nhaân quaû leä 
thuoäc nhau, khoâng leä thuoäc nhau. Gioáng nhö haït gioáng luùa, ñoái vôùi luùa, 
luùa mì, maàm, theå cuûa hai thöù khaùc, vì khoâng coù khaùc nhau, töùc khieán cho 
gioáng luùa ñoái vôùi luùa, luùa mì, maàm, ñoàng laø leä thuoäc nhau, hoaëc khoâng 
thuoäc nhau, maëc duø haït gioáng luùa kia ñoái vôùi luùa, luùa mì, maàm, theå khaùc 
maø khoâng khaùc, ñoái vôùi nhaân quaû luùa, maàm leä thuoäc nhau chaúng phaûi 
ñoái vôùi luùa mì, maàm. 

Nhö theá, mình, ngöôøi noái tieáp nhau tröôùc, sau, coù leä thuoäc, khoâng 
leä thuoäc, vì lyù khaùc nhau thaønh, neân trong moät noái tieáp nhau, khoâng coù 
loãi taïo taùc, thoï nhaän khaùc. 

Laïi, gioáng quaû khaùc, haït gioáng dieät maát, traûi qua thôøi gian laâu, maø 
thaáy cho quaû, veà lyù khoâng ngaên döùt, quaû nghieäp cuõng nhö vaäy, duø khaùc 
cuõng coù loãi gì? 

Laïi, moät noái tieáp nhau duøng thôøi gian khaùc laøm nhaân, thôøi gian 
khaùc cho quaû, thöøa nhaän khoâng coù loãi. Neáu noái nhau khaùc, thôøi gian 
khaùc laøm nhaân, thôøi gian khaùc cho quaû, neân thöøa nhaän coù loãi. nhö theá, 
Haù khoâng phaûi moät noái tieáp nhau khaùc, nhaân, quaû coù, khoâng roõ raøng coù 
khaùc hay sao? 

Laïi, nhö löûa ñoát laøng, ngoïn löûa noái tieáp nhau, nghóa laø nhö coù moät 
ngöôøi muoán ñoát laøng ngöôøi khaùc, ñem löûa ñoát nhaø coû ngöôøi khaùc phaàn ít 



ngoïn löûa noái tieáp nhau, cho ñeán ñoát chung nhaø cöûa caû laøng ñeàu trôû thaønh 
tro taøn. Ngöôøi trong laøng baét ñöôïc, ñaùnh ñaäp tôùi taáp. Ngöôøi ta töï vaïïch toû 
noãi oan noùi: Toâi ñem moät ít löûa, ñoát moät vaøi nhaø maø thoâi, löûa cuûa toâi taét 
ngay, neân toâi chæ ñaùp laïi gaáp boäi moät naém coû, ngöôøi kia töï vaïch toû noãi 
oan nhö theá. Leõ naøo trôû thaønh ngöôøi khoâng coù loãi? Ngöôøi trí neân bieát, 
löûa ñoát khaép caû laøng, ñeàu xuaát phaùt töø löûa ban ñaàu noái tieáp nhau maø 
sinh. Theá neân, ngöôøi kia coù loãi ñoát khaép. Nhö theá, caùc uaån chuyeån bieán 
noái tieáp nhau, ñaõ sinh ra caùc quaû, neân bieát ñeàu laø uaån ban ñaàu laøm nhaân, 
laàn löôït maø khôûi, theá neân, caùc nghieäp vaø uaån, ñoái töôïng nöông töïa, maëc 
duø ñaõ döùt dieät laâu, nhöng ñoái vôùi uaån sau, quaû kia ñöôïc sinh, cuõng khoâng 
coù loãi. hieän thaáy nhaân ñaõ dieät, quaû phaùp ñöôïc sinh, sao khoâng thaáy haït 
gioáng, maàm v.v... nhö theá? Vaû laïi, thaáy vò chua cuûa quaû duyeân nôi theá 
gian, chuyeån bieán noái tieáp nhau, ñeán khi quaû chín. Nhaân chua duø khoâng 
coù quaû chua khôûi, neân bieát veà lyù quaû nghieäp leõ ra cuõng nhö theá. Veà 
nghóa saùt-na dieät thaønh, coù quaû nghieäp chieâu caûm ñeán. Theá neân, kheùo 
noùi taát caû höõu vi ñeàu coù saùt-na, neân taát nhieân khoâng coù haønh  ñoäng. 

Neáu vaäy, thì vì sao hieän thaáy theá gian coù khi haønh ñoäng cuûa thaân 
hình coù theå ñöôïc. Söùc duyeân cuûa duïc v.v… coù coâng naêng khieán cho thaân 
hình khoâng coù giaùn caùch phöông khaùc, laàn löôït sinh khôûi. 

Khoâng xem xeùt, nghóa laø khôûi taêng thöôïng maïn, cho raèng coù haønh 
thaät, hieän tieàn coù theå nhaän laáy. Hieän thaáy khoâng nhaän laáy traêng ñi nhanh 
coù khi do maây, phöông khaùc khôûi nhanh, beøn khôûi taêng thöôïng maïn. 
Nghóa laø thaáy maët traêng ñi nhanh. Cuõng theá, thaân theá gian chuyeån bieán 
trôû thaønh voäi vaøng, nghóa laø caùc vaät theå truï ñeàu xoay laïi gaáp. Theá neân, 
höõu vi ñeàu khoâng coù haønh ñoäng, neân thaân bieåu ñaõ noùi laø söï khaùc nhau 
cuûa hình, lyù aáy cöïc thaønh. Nghóa laø töø taâm gia haïnh sinh khoâng truï quaû 
ñaïi chuûng ñaúng löu, laø loaïi hình saéc rieâng khoâng ñôïi hieån saéc khaùc laøm 
nhaân sinh nhaõn thöùc, coù theå ngaên che dò thuïc sinh hình saéc ñöôïc nuoâi 
lôùn. 

Hình saéc nhö theá, goïi laø thaân bieåu, vì chaúng phaûi do taùnh thieän 
v.v... nhö theá, khieán cho dò thuïc sinh nuoâi lôùn ñoaïn, nhö thieân nhaõn 
thieân, nhó khi hieän ôû tröôùc, caên nhö nhaõn nhó khaùc noái tieáp nhau khoâng 
ñoaïn. Caùc chaáp rieâng coù taâm gia haïnh sinh. Söï khaùc nhau cuûa theá löïc 
trong nhoùm thaân, laøm thaân Voâ giaùn sinh nhaân phöông khaùc laø sinh nhaân 
naày ñöôïc goïi laø thaân bieåu. 

Neáu vaäy, thaân bieåu leõ ra chaúng phaûi maét thaáy, vì söï khaùc nhau 
cuûa theá löïc töùc laø gioù. Tuy nhieân, Kinh chuû noùi: Hình chaúng phaûi thaät 
coù, nghóa laø nhoùm hieån saéc, moät phöông sinh nhieàu, töùc ôû trong ñoù  giaû 



laäp saéc daøi, chôø ñôïi saéc daøi naày ôû nhoùm saéc khaùc, moät maët ôû trong 
ñoù, giaû laäp saéc ngaén, ôû boán phöông dieän ñeàu ôû trong sinh nhieàu, giaû 
laäp saéc vuoâng, ôû taát caû xöù, ñaày khaép trong sinh, giaû laäp saéc troøn, hình 
saéc choã khaùc, tuøy choã thích öùng neân bieát. Nhö troâng thaáy löûa ñoát chaùy 
ôû moät phöông dieän Voâ giaùn, vaän chuyeån nhanh choùng, beøn cho laø daøi, 
thaáy ngoïn löûa xoay voøng khaép, laïi cho laø saéc troøn, neân hình khoâng coù 
theå loaïi saéc khaùc. 

Neáu cho raèng thaät coù hình saéc cuûa loaïi khaùc, moät saéc hai caên ñaõ 
nhaän laáy, nghóa laø söï khaùc nhau giöõa daøi v.v... ôû nhoùm saéc, maét thaáy 
thaân xuùc chaïm, ñeàu coù coâng naêng bieát roõ. Do ñoù, leõ ra trôû thaønh lyù cuûa 
loãi cuûa hai caên nhaän laáy. Hai caên ñaõ nhaän laáy choã khoâng coù saéc, nhöng 
nhö döïa vaøo söï xuùc chaïm ñeå nhaän laáy töôùng daøi v.v... 

Nhö theá, caên cöù ôû hieån, coù theå nhaän laáy ôû hình, lyù naày khoâng ñuùng, 
vì töôùng bieát roõ rieâng. Neáu moät phöông dieän, chæ hieån sinh nhieàu töôùng 
bieát roõ ôû trong ñoù, thì leõ ra khoâng coù khaùc nhau. Ñaõ coù hai töôùng bieát roõ: 
Traéng, daøi khaùc nhau, neân ôû ngoaøi hieån coù hình saéc rieâng. Hieän thaáy coù 
söï tieáp xuùc ñoàng vôùi caên nhaän laáy, vì töôùng bieát roõ khaùc, neân theå coù sai 
khaùc, nhö cöùng vaø laïnh, hoaëc aám vaø cöùng. 

Nhö theá, traéng, daøi, duø ñoàng vôùi caên nhaän laáy, nhöng vì töôùng 
bieát roõ khaùc, neân theå phaûi khaùc. Vì theá, neân bieát phaân tích nhoùm saéc 
ñeán nhoû daàn, cho ñeán ôû trong, coù theå sinh hình giaùc, taát nhieân coù phaàn 
ít sinh nhaân cuûa hình giaùc, cöïc vi hình saéc cuõng khôûi ôû trong. Veà lyù taát 
nhieân nhö theá, vì coù trong nhoùm saéc, chæ hieån sinh, hình saéc khoâng khôûi, 
ôû trong ñoù chæ coù hieån giaùc chaúng phaûi hình, nhö thaáy caùc saéc nhö aùnh 
saùng v.v… giöõa hö khoâng, neáu töùc hieån saéc, thì goïi laø hình, khoâng coù 
phaân löôïng, trong hieån leõ ra cuõng khôûi hình giaùc, vì khoâng rôøi nhau, nhö 
aám, laø giôùi löûa, thí duï ngoïn löûa kia ñoái vôùi chöùng, khoâng coù coâng naêng, 
ôû choã khaùc cöïc thaønh, vì coù theå giaû noùi, nghóa laø ôû choã khaùc, coù töôùng 
daøi, troøn v.v… ñaõ döïa vaøo nhaân thaät ñoàng thôøi khoâng coù giaùn caùch ñoái 
vôùi nhieàu phöông ñaõ ñöôïc an baøi khaùc nhau, ñaõ trôû thaønh nhoùm saéc, 
töôùng daøi v.v… cöïc thaønh. 

Do ñoù, neân ñoái vôùi saéc löûa ñoû röïc v.v... ôû choã rieâng, thôøi gian khaùc, 
trong chuyeån bieán Voâ giaùn, chaáp so ño laäp laøm giaû daøi, troøn v.v... chöa 
töøng thaáy coù, theá tuïc thaéng nghóa ñeàu cuøng khoâng cöïc thaønh, maø coù theå 
giaû laäp öùng vôùi hai caên nhaän laáy, vaán naïn cuõng khoâng thaønh. Töôùng daøi 
v.v... chæ vì laøm caûnh cuûa yù thöùc, vì caùc giaû coù, chæ laø caûnh giôùi cuûa sôû 
duyeân nôi yù thöùc. Nhö tröôùc ñaõ noùi veà coâng naêng trôû thaønh daøi v.v... nhö 
cöïc vi gioáng ñöôïc an baøi nhö theá. 



Noùi laø hình saéc, laø ñoái töôïng nhaän laáy cuûa nhaõn thöùc khoâng phaân 
bieät, chaúng phaûi thaân coù theå nhaän laáy. 

Hình saéc nhö theá, nhö döïa vaøo thaân caên, phaân bieät roõ chaát cöùng, 
aåm öôùt v.v... phaân bieät roõ töôùng daøi, ngaén v.v... thì khoâng ñuùng. Vì 
khoâng phaân bieät roõ trong boùng toái cöùng, aåm öôùt v.v... töùc ôû phaàn vò boùng 
toái ñoù, hoaëc keá laø thôøi gian sau, töùc coù theå bieát roõ töôùng daøi, ngaén v.v... 
phaûi ôû trong moät maët coù nhieàu tieáp xuùc sinh, döïa vaøo moân thaân caên ñeå 
phaân bieät tieáp xuùc roài, môùi coù theå so löôøng, ñeå bieát söï tieáp xuùc ñeàu hieän 
haønh vôùi nhaõn thöùc daãn daét, yù thöùc thoï nhaän, hình saéc khaùc nhau cuûa 
töôùng traïng nhö theá. Nhö thaáy saéc löûa vaø muøi höông cuûa hoa, coù coâng 
naêng ghi nhôù cuøng hieän haønh, tieáp xuùc löûa vaø saéc hoa, hieän thaáy nhaõn 
thöùc tuøy theo ñoái töôïng thích öùng cuûa noù, coù ôû vaøo luùc maø hình hieån ñeàu 
roõ, yù thöùc phaân bieät tröôùc, sau khoâng coù nhaát ñònh. Vì hieån vaø hình, laø 
moät caûnh nôi sôû duyeân cuûa nhaõn thöùc. Khi yù thöùc phaân bieät, vì sai khaùc, 
vì töôùng bieát roõ khaùc, neân töï theå cuûa noù khoâng ñoàng, hình cuõng chaúng 
phaûi söï tieáp xuùc. Ñaâu theå coù nghóa thaân caên coù theå nhaän laáy hình, thaønh 
thöû khoâng neân vaán naïn töông öng vôùi hai caên nhaän laáy. 

Kinh chuû ôû ñaây, laïi noùi theá naày: Vì hai phaùp cuûa caùc höõu nhaát ñònh 
khoâng rôøi nhau, neân nhaân nhaän laáy moät coù theå ñöôïc nghó ñeán phaùp khaùc, 
khoâng coù söï tieáp xuùc vaø hình nhaát ñònh khoâng rôøi nhau. 

Vì sao nhaän laáy söï tieáp xuùc coù theå nhaát ñònh ghi nhôù hình? Ñieàu 
naày cuõng phi lyù, vì hieän thaáy trong nhoùm khaùc xuùc cuûa theá gian coù hình 
nhaát ñònh, nghóa laø hình ñoái vôùi söï tieáp xuùc, duø khoâng coù nhaát ñònh, 
nhöng ôû trong moät maët nhieàu tieáp xuùc sinh, nhaát ñònh coù saéc daøi ñoái vôùi 
taát caû choã. Trong sinh khaép tieáp xuùc, nhaát ñònh coù saéc troøn ñaày. 

Caùc loaïi nhö theá v.v... tuøy theo choã thích öùng neân bieát, neân tieáp 
xuùc ôû hình, coù quyeát ñònh, nghóa laø chaúng phaûi tieáp xuùc ôû hieån coù nhaát 
ñònh nhö hình, khi coù theå tieáp xuùc roõ, laø hay ghi nhôù hình saéc, do khoâng 
coù xuùc chaïm, an baøi nhö theá. Ñoái vôùi hieån nhö theá, quyeát ñònh nhö 
hình. 

Laïi, trong maét, coå hoïng cuõng ñöôïc xuùc chaïm coå hoïng, ñoâi khi 
duøng muõi ngöõi höông, khoùi kia, nhaân ñaây bieát roõ hieån saéc trong khoùi, leõ 
ra cuõng hai caên hieån saéc ñaõ nhaän laáy, chaúng phaûi vaät thaät coù. 

Laïi, hieån ñaây vôùi hình kia, nghóa leõ ra ñoàng, nghóa laø söï tieáp xuùc 
aám nôi saéc vaø saéc traéng ñoái vôùi höông cuõng khoâng coù nhaát ñònh. Nhö 
hình ñoái vôùi caûm xuùc khoâng thích hôïp neân nhaân nôi saéc, hoa, höông kia 
coù theå caûm nghó bieát löûa, tieáp xuùc, saéc, hoa, neân chaúng phaûi do ñoù coù theå 
ngaên ngöøa, phaân phaùt hình khaùc vaø hieån saéc, coù nghóa töï theå rieâng. 



Laïi coù nhaân chöùng hình chaúng phaûi thaät coù, do caùc saéc sôû höõu thaät 
coù ñoái, taát nhieân leõ ra phaûi coù thaät cöïc vi cuûa loaïi khaùc, nhöng vì khoâng 
coù cöïc vi goïi laø daøi v.v... neân töùc nhieàu vaät ñöôïc neâu ñaët nhö theá. Trong 
töôùng sai khaùc, giaû laäp daøi v.v... haù khoâng phaûi ñaõ noùi töùc cöïc vi hình saép 
ñaët nhö theá. Sôû ñaéc cuûa nhaõn thöùc, chöùa nhoùm khaùc nhau, giaû laäp daøi 
v.v... maëc duø noùi coù ñaây laø baïn beø noùi: Cöïc vi hình, saéc, vì chaúng phaûi 
cöïc thaønh, nghóa laø neáu hình saéc coù cöïc vi rieâng, töï töôùng cöïc thaønh, coù 
theå ñöôïc chöùa nhoùm, ñaët yeân nhö theá, cho laø daøi v.v... nhöng chaúng phaûi 
hình saéc coù cöïc vi rieâng, töï töôùng cöïc thaønh, nhö caùc hieån saéc. 

Laøm sao coù ñöôïc chöùa nhoùm an baøi? Laøm sao nhaân giaû thöøa nhaän 
coù cöïc vi hieån saéc cöïc thaønh, chaúng phaûi phaàn vi teá cuûa hình? Nhö caùc 
hieån saéc, moãi cöïc vi khoâng coù lyù khôûi rieâng, vì cöïc teá, neân chaúng phaûi 
choã ñaït ñöôïc cuûa maét, vaøo thôøi gian chöùa nhoùm, vì maét coù theå ñöôïc, 
neân chöùng bieát nhaát ñònh coù cöïc vi hieån saéc, cöïc vi hình saéc, leõ ra cuõng 
nhö theá, ñaâu rieâng gì khoâng thöøa nhaän töï töôùng cöïc thaønh, choã ñaõ chöùa 
nhoùm caùc saéc höõu ñoái, ñeàu quyeát ñònh coù cöïc vi ñeå ñöôïc. Ñaõ ôû trong 
sinh khaùc nhau cuûa saéc nhoùm, coù hình giaùc sinh, khoâng ñôïi ôû hieån. Nhö 
khoâng chôø ñôïi phaùp khaùc, hieån coù giaùc hieån khaùc sinh, theá neân, nhaát 
ñònh phaûi coù rieâng nhö chuûng töû, hay trôû thaønh daøi v.v... cöïc vi hình saéc, 
caùc cöïc vi hieån vì coù chaát ngaïi, töùc chöùa nhoùm giaû laäp daøi v.v... Ñieàu 
naày cuõng phi lyù, vì cöïc vi höông v.v... leõ ra cuõng chöùa nhoùm thaønh daøi 
v.v... do cöïc vi hieän coù höông v.v... kia cuõng coù chaát ngaïi, chæ caên cöù ôû 
nôi choán khoâng chaáp nhaän nhau, goïi vì chaát ngaïi. Neáu cho raèng cöïc vi 
hieän coù höông v.v... vì chaúng phaûi thaáy, neân khoâng coù ñoàng vôùi loãi kia, 
töùc caùc hieån saéc vaø cöïc vi hieän coù, cuõng chaúng phaûi hình. 

Haù thaønh daøi v.v... laøm sao bieát theå cöïc vi hieån khoâng phaûi hình? 
Nhö tröôùc ñaõ noùi, vì khaùc vôùi töôùng bieát roõ, neân khoâng ñôïi hieån saéc vì 
giaùc hình sinh. Hoaëc coù tuï hieån vì khoâng thaáy hình, neân chaúng phaûi theå 
laø hình coù nhieàu chöùa nhoùm, khoâng coù chöôùng ngaïi coù maét coù theå khoâng 
thaáy hình. Theá neân, phaûi bieát khaùc vôùi hieån saéc, cöïc vi hình saéc thuoäc 
veà xöù coù saéc. Do ñoù, taäp hôïp thaønh caùc saéc giaû nhö daøi v.v... neân phaàn 
vi teá cuûa hình, chaúng phaûi khoâng cöïc thaønh. Sao laø hình maø khoâng coù 
phaàn vi teá? 

Cöïc vi khoâng coù phaân ra, leõ ra theå chaúng phaûi hình. Nhö vaäy leõ 
ra nghi cuõng ôû hieån saéc. Laøm sao theå cuûa hieån saéc laø coù ñoái, maø coù theå 
thöøa nhaän coù, khoâng coù phaân tích cöïc vi? Ñoái vôùi caùc phaùp khoâng coù 
phaân tích thoï v.v... chöa heà thaáy coù gôïi hieån v.v... nhö cöïc vi hieån, chöùng 
toû töôùng khoâng phaûi coù. 



Nhö theá, cuõng coù cöïc vi hình saéc maø khoâng coù hình töôùng laø traùi 
vôùi chí lyù naøo? 

Noùi veà töôùng hieån, nghóa laø chuû theå hieån, baûo cho bieát taùnh xanh, 
traéng v.v... khoâng phaûi cöïc vi hieån, vì coù theå coù ñoái töôïng hieån, neân 
khoâng coù töôùng hieån. Neáu khaùc vôùi hieån saéc, maø thaät coù hình, thì leõ ra 
nhö maøu xanh. Vaøng, roõ raøng bieát khaùc, duø ñeàu thaät coù, nhöng vì taùnh 
phaùp nhö vaäy, neân khoâng theå bieát roõ coù khaùc, nhö saéc khaùc laãn nhau, 
thaáy aùnh saùng cuûa boùng v.v... nghóa laø aùnh saùng cuûa aûnh v.v... hôïp vôùi 
ñaát v.v... vì thöùc sinh laãn nhau, neân töôùng rieâng khoù bieát, nhöng vì thaät 
theå cuûa thöùc chaúng phaûi khoâng coù khaùc. Ban ñeâm nôi vaùch phaán, coù maët 
traêng trong suoát, aùnh saùng traéng vaø saùng trôï giuùp laãn nhau, caû hai ñeàu 
cuøng bieåu loä roõ. 

Theå ñaõ coù khaùc, sao khoâng laø trí, ngu ñeàu coù theå bieát roõ töôùng 
rieâng cuûa chuùng?! Nhö nghóa lyù kia, hình, hieån cuõng vaäy. Neáu hieån vaø 
hình laãn nhau khoù hieåu roõ, leõ ra phaûi duøng chaùnh lyù ñeå sieâng naêng mong 
caàu töôùng rieâng, maëc duø vôùi hieån saéc laãn nhau maø sinh, nhöng ñoái vôùi 
bieân cuûa hieån saéc kia, coù theå laøm coõi, giôùi, thaâu nhieáp, gìn giöõ hieån saéc, 
nghóa laø vì laøm hình, neân phaù vieân maøu xanh, saéc hieån vaãn coøn trong 
hình huûy hoaïi, nghóa laø hình, saéc troøn, chæ vì ôû bieân hình saéc aáy, neân phaù 
vieân maøu xanh, hình troøn lieàn dieät, nhöng hieån saéc maøu xanh vì ôû khaép 
trong vieân, neân hoaïi hình troøn, hieån saéc xanh vaãn toàn taïi. Hoaëc theå cuûa 
hình saéc, vì chaúng phaûi theå cuûa hieån, neân khoâng nhö töôùng rieâng xanh, 
vaøng, deã roõ. 

Laïi, caùc hieån saéc, laø vì theå cuûa hieån, neân vôùi hieån saéc khaùc, töôùng 
rieâng deã bieát. 

Hình saéc nhö theá, vì laø theå cuûa hình, neân vôùi hình saéc khaùc, töôùng 
rieâng deã roõ, neân hình khaùc vôùi hieån, töï töôùng cöïc thaønh. 

Laïi, hieån vaø hình duø ñoàng moät nhoùm, nhöng theå töôùng cuûa chuùng 
quyeát ñònh coù khaùc. Khi coù hö hoaïi thì moät khoâng hö hoaïi. Do nhaân traùi 
nhau coù khaùc, neân chaúng phaûi theå khoâng coù khaùc, coù theå do traùi nhau, 
neân nhaân coù khaùc, coù hö hoaïi, khoâng hö hoaïi. 

Laïi, ñoái vôùi saéc, coù rieâng thieän v.v... khoâng leõ hieån saéc vì coù taùnh 
thieän v.v... nhö tröôùc ñaõ noùi, neân coù hình rieâng. Neáu cho trong saéc hieån 
töï coù sai khaùc, nghóa laø ñôïi taâm khôûi, hoaëc khoâng ñôïi, thì ñaõ cöïc thaønh 
thaân nghieäp thaät coù, chæ vì ôû danh töôûng ít coù meâ laàm, tuy nhieân coù saéc 
xöù gia haïnh taâm sinh, nôi bieân cuûa nhoùm saéc bieán khaép maø khôûi coù theå 
laøm bieân cuûa giôùi caùch bieät vôùi saéc hieån, khoâng phaûi phaùp ñoàng vôùi saéc 
hieån. Caùc nhaø Ñoái phaùp ñaët teân goïi laø hình töùc ñaây noùi vì thaân coù  bieåu 



nghieäp. Ví nhö noùi vi hieån hoaëc noùi teân khaùc, cuõng ñeàu cöïc thaønh thaät 
coù thaân bieåu. 

Neáu cho raèng vì töôùng nghieäp khoâng thaønh töïu, neân chaúng phaûi coù 
thaät, veà lyù cuõng khoâng ñuùng. Do ñoù, nhö nghieäp tö thaønh töïu nhau. Laïi, 
hình vaø hieån, nhö nöôùc, ñaát, gioù, laïnh v.v... khaùc nhau, vì töôùng bieát roõ 
khaùc, theå cuûa chuùng ñeàu rieâng, laøm sao coù theå ngaên döùt. 

Laïi, hình taát nhieân khaùc vôùi hieån saéc, vì nhö hieån saéc sinh tham 
rieâng cuûa loaïi khaùc, noùi moân baát tònh, vì ñöôïc ñoái trò. Laïi coù Chí giaùo 
chöùng coù hình rieâng, nhö trong trong baøi tuïng noùi: 

“Coù thoâ, coù teá 
Coù ngaén, coù daøi 
Coù tònh, baát tònh v.v...” 

Laïi, Kheá kinh noùi: Dung maïo ñoan nghieâm, chaúng phaûi ngaén, 
khoâng phaûi daøi, khoâng phaûi thoâ, khoâng phaûi vi teá, khoâng phaûi traéng, 
khoâng phaûi ñen, aùnh saùng tinh khieát, vi teá, meàm maïi. Chaúng phaûi khoâng 
coù töï theå rieâng maø coù theå noùi rieâng. 

Laïi, neáu ngaên döùt, phaân phaùt haønh ñoäng vaø hình. Toâng kinh boä 
cuûa caùc oâng, laäp gì laøm thaân bieåu? 

Kinh chuû trong ñaây, noùi veà toâng kia raèng: Thaân bieåu töùc laø hình, 
nhöng giaû chaúng phaûi thaät. 

Nhö theá, yù nghóa cuûa ngöõ nghóa khoù bieát laø hình daøi v.v… laø giaû 
chaúng phaûi thaät, vì thaønh daøi v.v… nhö haït gioáng cöïc vi, goïi laø hình, laø 
giaû chaúng phaûi thaät. Neáu hình daøi v.v... laø giaû khoâng phaûi thaät, khoâng 
traùi vôùi thuyeát maø phaùi Ñoái phaùp ñaõ noùi. Neáu thaønh daøi v.v... nhö haït 
gioáng cöïc vi, goïi laø hình, laø giaû khoâng phaûi thaät, thì khoâng ñuùng, vì Toâng 
kia do hieån thaønh hình, chöùng toû vì khoâng phaûi giaû, neáu hieån khoâng phaûi 
thaät, töùc kinh boä ñoàng laøm hö hoaïi phaùp luaân, khoâng theå noùi gì. 

Neáu yù noùi hình theå khoâng khaùc vôùi hieån, neân noùi khoâng phaûi thaät, 
thì seõ khaùc vôùi giôùi löûa, khoâng coù rieâng aám, leõ ra cuõng khoâng phaûi 
thaät. 

Neáu thöøa nhaän thuyeát noùi: Hình chaúng phaûi khaùc vôùi hieån, nhö 
chaáp khaùc vôùi hieån thaät, khoâng coù rieâng hình, noùi hình khoâng  phaûi 
thaät. 

Nhö theá, cuõng chaáp khaùc vôùi hieån giaû, khoâng coù rieâng hình, vì 
chaáp töùc hieån saéc, laäp laøm daøi v.v... ñaây laø kinh boä leõ ra laäp daøi v.v... 
khoâng phaûi thaät, khoâng  phaûi giaû. 

Noùi giaû laø sao? 
Laïi, toâng cuûa kinh boä, neáu chaáp hình saéc coù ñoái töôïng nöông  töïa 



thaâu nhieáp cöïc vi thaät theå, caùc sö Ñoái phaùp cuõng xaûy ra tranh luaän laø vì 
ñoái töôïng nöông töïa naøo? Vì cöïc vi hieån, töùc laø caùc giaû nhö daøi v.v… ñaõ 
naém laáy thaät, hay khoâng phaûi theá ö? Khoâng ñuùng, vì tröôùc ñaõ thaønh laäp, 
hoaëc ñoái vôùi tuï hieån vì coù. Khoâng thaáy töôùng khaùc nhau cuûa hình daøi, 
ngaén v.v... Do ñoù thuyeát kia trôû thaønh lôøi voâ duïng. 

Laïi, thuyeát Kinh boä kia laäp hình giaû ñeå laøm thaân bieåu, laïi laäp phaùp 
naøo laøm thaân nghieäp ö? 

Thuyeát kia cho raèng, nghieäp nöông töïa thaân, laäp thaønh thaân ng- 
hieäp, nghóa laø tö coù coâng naêng ñuû loaïi vaän ñoäng thaân, vì döïa vaøo haønh 
moân cuûa thaân, neân goïi thaân nghieäp, Ngöõ nghieäp, YÙ nghieäp tuøy theo vaøo 
ñoái töôïng thích öùng cuûa chuùng ñaët teân khaùc nhau, phaûi bieát cuõng nhö 
vaäy. 

Neáu vaäy, vì sao trong Kheá kinh noùi coù hai thöù nghieäp: 
1. Tö nghieäp. 
2. Tö dó nghieäp. 
Kinh kia taïo ra caùch giaûi thích naày: Nghóa laø gia haïnh tröôùc khôûi tö 

duy ta caàn phaûi laøm coâng vieäc laøm ñöôïc thích öùng nhö theá, nhö theá, goïi 
laø Tö nghieäp ñaõ tö duy roài, khôûi taùc söï tö, tuøy theo vaøo tö duy tröôùc, taùc 
ñoäng haønh ñoäng, haønh ñoäng ôû thaân, phaùt ra lôøi noùi, goïi laø tö dó nghieäp. 

Hoûi: Trong ñaây laø thaâu nhieáp heát taát caû nghieäp, hay laø thaâu nhieáp 
phaàn ít nghieäp sai khaùc? 

Ñaùp: Coù thuyeát noùi: Trong ñaây thaâu nhieáp heát taát caû nghieäp. 
Coù thuyeát noùi: Khoâng thaâu nhieáp voâ laäu. 
Caùch giaûi thích naày chaúng phaûi phuø hôïp vôùi nghóa kinh, vì trong 

ñaây, khoâng neân thaâu nhieáp yù nghieäp, nghóa laø vì phaùt ñoäng hai thöù thaân, 
ngöõ, khôûi tö duy tö vaø chaùnh phaùt ñoäng hai thöù thaân, ngöõ, khôûi taùc ñoäng 
tö duy söï, caû hai thöù naày ñeàu caên cöù vaøo moân thaân, ngöõ chuyeån, ñeàu neân 
thaâu nhieáp ôû trong nghieäp thaân, ngöõ. 

Hoûi: Ñaõ theá, trong ñaây laøm sao goïi laø yù nghieäp? 
Ñaùp: Neáu caên cöù ôû hai moân thaân, ngöõ chuyeån bieán tö, leõ taát nhieân 

cuõng thöøa nhaän moät phaàn goïi laø yù nghieäp, ñaây laø laäp nghieäp coù loãi laãn 
loän. Cho duø thöøa nhaän vì muoán taùc ñoäng thaân, ngöõ, khôûi tö duy tö, laø 
taùnh cuûa yù nghieäp, cuõng khoâng phaûi trong ñaây thaâu nhieáp chung caùc 
nghieäp, do coù yù nghieäp höõu laäu chuyeån bieán, khoâng döïa vaøo hai moân 
thaân, ngöõ, löôïng aáy voâ bieân, ñeàu vì ñaõ khoâng thuoäc veà kinh naày. Vaû laïi, 
taát nhieân khoâng thaâu nhieáp döïa vaøo nhaõn xuùc v.v... khôûi caùc tö, vì caùc tö 
ñoù chaúng phaûi thuyeát tröôùc ñaõ noùi: Taùc söï tö duy, vì thaâu nhieáp hai tö. 

Neáu cho raèng tö nghieäp maø kinh naày ñaõ noùi, laø thaâu nhieáp  chung 



heát yù nghieäp, noùi Tö dó nghieäp laø thaâu nhieáp chung taát caû tö chuyeån 
bieán, döïa vaøo hai thaân, ngöõ. Vaû laïi, chaúng phaûi nghóa maø kinh naày neân 
noùi. Neáu thöøa nhaän ñeàu laø thuyeát do kinh naày noùi, vì muoán phaùt ñoäng 
hai thöù thaân, ngöõ thì khôûi tö duy tö, laø thuoäc veà nghieäp naøo? neáu thuoäc 
veà tö nghieäp thì veà lyù, taát nhieân khoâng ñuùng, nhö tö duy tö, döïa vaøo thaân 
ngöõ chuyeån bieán, thöøa nhaän thuoäc veà tö nghieäp, phaùp khaùc leõ ra cuõng 
nhö vaäy, thì chæ noùi noùi cuûa moät Tö nghieäp. 

Nhö theá, cuõng trôû thaønh loãi taïp loïan cuûa nghieäp, yù nghieäp cuõng 
döïa vaøo thaân, ngöõ maø chuyeån. 

Neáu cho raèng vì muoán phaùt ñoäng thaân ngöõ, khôûi tö duy tö, tö naày 
khoâng döïa vaøo thaân, ngöõ chuyeån, töùc laø vì caûnh khaùc, khôûi tö duy tö, 
tö kia cuõng khoâng döïa vaøo caûnh khaùc, vì nhaân khoâng khaùc, cho neân yù 
nghieäp, khoâng döïa vaøo caûnh. Tuy nhieân, vì chaúng phaûi ñieàu ñaõ ñöôïc 
thöøa nhaän, neân veà lyù khoâng ñuùng. 

Neáu cho raèng tö naày nhö döïa vaøo moân thaân, ngöõ chuyeån, goïi döïa 
vaøo thaân, ngöõ, chaúng phaûi nghieäp thaân, ngöõ: Ñaây laø ôû yù nghieäp thì thaønh 
loãi, vì ôû trong ñoù cuõng chaáp nhaän söï phaân bieät naày, neân thuoäc veà tö dó 
nghieäp cuõng khoâng ñuùng, vì veà sau chæ noùi Tö dó, neân chaúng phaûi laø söï 
ñaõ tö duy, goïi tö duy, vì nghóa vaø danh khoâng töông öng. 

Laïi, kinh boä cuûa oâng noùi: YÙ caùc vò tieân phaãn noä, saùt sinh laø thuoäc 
veà nghieäp naøo? laø thaân nghieäp, hay yù nghieäp? Nhöng trong ñaây, khoâng 
coù ñoái töôïng khôûi tröôùc, sau hai tö khaùc nhau: laø Tö duy, taùc söï, vì tö 
cuûa tö duy töùc söï taùc ñoäng, neân khoâng theå lìa loãi taïp loïan cuûa nghieäp. 
Laïi Ñöùc Theá Toân noùi: Ngöôøi tu khoå haïnh, thaân, ngöõ, yù nghieäp ñeàu coù 
khaùc. Theá neân, nhaát ñònh phaûi thöøa nhaän coù trong ñaây. Döïa vaøo moân 
thaân chuyeån tö nghieäp taùc söï. Do ñoù, vì cuøng luùc gieát nhieàu söï sinh, laïi 
nghieäp saùt sinh vì thuoäc veà thaân nghieäp, töùc laø Ñöùc Theá Toân neân noùi: 
Thaân nghieäp laø toäi raát lôùn ôû trong caùc nghieäp. Theá neân Kinh boä, Tö laäp 
ra caùc nghieäp laïi coù lyù chöùng minh nghieäp khoâng chæ coù tö nghóa laø tö 
vöøa khôûi vì muoán gieát cha v.v… ñaõ ñaéc toäi Voâ giaùn v.v… 

Neáu cho raèng maéc toäi, thì phaûi cöû ñoäng thaân. ÔÛ ñaây vì thaân chöa 
ñoäng, neân khoâng coù loãi, töùc laø ngoaøi tö, coù lyù thaân nghieäp ñöôïc thaønh, 
nghóa laø thaân coù haønh ñoäng, môùi coù thaân nghieäp, thaønh toäi saùt v.v... Neáu 
thaân khoâng haønh ñoäng, thì tö aùc duø khôûi, nhöng vì toäi chöa thaønh. 

Haù khoâng laø nhö tthaày chaáp coù thaân, ngöõ khaùc nhau, neáu lìa tö aùc, 
thì seõ khoâng thaønh Voâ giaùn v.v...? 

Nhö theá, maëc duø thöøa nhaän chæ Tö laø nghieäp. Neáu lìa haønh ñoäng 
thaân, seõ khoâng thaønh toäi naày. Söï so saùnh naày khoâng bình ñaúng. Vì sao? 



Vì hai nghieäp thaân, ngöõ cuûa toâng ñoái phaùp trôû thaønh Voâ giaùn v.v... phaûi 
do tö aùc. Neáu khoâng coù tö aùc, thì nghieäp naày khoâng khôûi, neân nghieäp 
toäi cuûa thaân, ñôïi tö aùc môùi thaønh, chæ toâng cuûa nghieäp tö noùi nghieäp Tö 
khôûi, khoâng ñôïi thaân, ngöõ phaàn vò Tö sinh, ñaõ trôû thaønh thaân nghieäp, sao 
laïi möôïn thaân haønh ñoäng?! 

Laïi toâng Ñoái phaùp do nhaân cuøng khôûi, vì tö coù taùnh sai khaùc nhö 
thieän v.v... ñaõ khôûi taùnh thieän v.v... cuûa thaân, ngöõ thaønh, coù theå noùi, taát 
nhieân, vì ñôïi söï khaùc nhau cuûa tö, neân thaân nghieäp môùi thaønh toäi Voâ 
giaùn v.v.... Chaúng phaûi kinh boä thuyeát noùi khi Tö nghieäp khôûi, phaûi ñôïi 
thaân, ngöõ môùi thaønh thieän, aùc. 

Kinh boä kia ñaõ thöøa nhaän thaân, ngöõ, chæ vì voâ kyù, neân laøm sao coù 
theå noùi laø phaûi ñôïi haønh ñoäng cuûa thaân Tö nghieäp môùi thaønh toäi Voâ giaùn 
v.v... neân daãn söï so saùnh naày, khoâng ngaên döùt loãi cuûa Toâng kia. 

Neáu cho raèng Toâng nhö chaáp nhaõn caên thaáy, duø nhaõn caên sinh, 
khoâng phaûi ñôïi nhaõn thöùc maø coâng duïng thaáy saéc, ñôïi thöùc môùi thaønh. 

Nhö theá, chæ noùi Tö laø nghieäp, nghóa laø tö baát thieän khôûi, duø khoâng 
chôø ñôïi thaân, nhöng phaûi ñôïi thaân haønh ñoäng môùi thaønh Voâ giaùn v.v... 
vieäc naày cuõng khoâng phaûi so saùnh. Vì sao? Vì thöùc vaø caên coù cuøng luùc 
khôûi, thöøa nhaän caên do thöùc coù taùc duïng troäi hôn sinh, neân nhaõn caên 
sinh, duø khoâng ñôïi thöùc, nhöng taùc duïng thaáy saéc, ñôïi thöùc môùi thaønh. 
Tuy nhieân tö aùc kia, phaûi laø tröôùc sinh roài, sau ñoù môùi coù nghóa vaän ñoäng 
thaân, khoâng phaûi vò sinh cuûa tö, do thaân vaän ñoäng sau, moät ít khieán cho 
tö ôû duy tröôùc khôûi duïng sai khaùc. 

Laïi, veà söï baøo chöõa naày, veà lyù, taát nhieân khoâng thaønh, chaúng coù 
phaùp naøo khoâng coù coâng naêng khieán cho phaùp caùc höõu khôûi duïng troäi 
hôn. 

Laïi coù Chí giaùo ngaên döùt toâng cuûa Kinh boä, an laäp lyù nghieäp, nhö 
Kheá kinh noùi: Ñeâm, ñaõ taàm, tö ñeán luùc ban ngaøy, do thaân, ngöõ bieåu, 
chaúng phaûi chuû theå bieåu ñaõ noùi trong ñaây, nghóa laø tö. Trong Kheá kinh 
khaùc noùi bieåu töùc nghieäp, neân kinh khaùc noùi: AÙi, laø theå cuûa bieåu töùc laø 
nghieäp. 

Laïi, Phaät raên La-hoã-la: Neáu oâng do thaân, do ngöõ taïo nghieäp, thì ôû 
trong nghieäp thaân, ngöõ ñaõ taïo naày thì phaûi sieâng naêng cho ñuùng, thöôøng 
xuyeân xem xeùt quaùn saùt. Chaúng phaûi tö, töùc duøng thaân ngöõ laøm theå. Sao 
coù theå noùi tö ñaõ taïo ra nghieäp, goïi laø do thaân, ngöõ ñaõ taïo nghieäp? 

Theá neân, phaûi bieát Kheá kinh noùi hai bieåu thaân, ngöõ, laøm nghieäp 
cuûa thaân, ngöõ khoâng neân nhö theá maø nhaän laáy nghóa kinh nhö, kinh naày 
noùi: Do thaân, do ngöõ, taïo nghieäp naày laø do döïa vaøo thaân, vaø döïa vaøo ngöõ 



laø nghóa do tö taïo nghieäp. Khoâng coù nghóa nhö theá. Vì sao? Vì khoâng 
heà noùi. 

Laïi, vì khoâng ngaên döùt, nghóa laø neáu coù kinh töøng noùi theá naày: Döïa 
vaøo thaân, ngöõ, tö ñaõ taïo ra caùc nghieäp, goïi nghieäp thaân, ngöõ chaúng phaûi 
töùc thaân, ngöõ. 

Laïi, neáu coù kinh ngaên döùt thaân, ngöõ bieåu, töùc laø töï taùnh cuûa hai 
nghieäp thaân, ngöõ, chaáp nhaän coù theå ôû lôøi noùi khoâng khaùc nhau naày. Caên 
cöù Kheá kinh kia, maø giaûi thích khaùc, nhöng khoâng heà coù choã naøo coù lôøi 
noùi nhö theá. Laïi, ta daãn kinh vì khoâng traùi vôùi chaùnh lyù, neân söï phi lyù, 
thöôøng theo yù mình, nhaèm giaûi thích phaù caùc kinh, khieán traùi vôùi nghóa 
thaät. Veà lyù, goïi laø phaù hoaïi Kinh boä sö, vì chaúng phaûi kinh lieãu nghóa 
laøm ñònh löôïng. Laïi, Giaø-tha noùi: 

Do trong taâm thoâ, aùc 
Ngoaøi ñoäng thaân phaùt ngöõ 
Do ñoù chieâu caûm khoå 
Ngöôïc laïi, chieåu caûm vui. 

Trong ñaây noùi Tö vaø thaân, ngöõ bieåu, nghóa naêng chieâu caûm quaû aùi, 
quaû phi aùi. Kinh khaùc laïi noùi: Caùc ngöôøi taø kieán ñaõ coù thaân nghieäp, ngöõ 
nghieäp, yù nghieäp, taát caû ñeàu coù theå caûm quaû phi aùi, chieâu caûm quaû aùi 
traùi vôùi ñaây. Do ñoù, chöùng bieát thuyeát trong Giaø-tha noùi: Nhaân hai bieåu 
thaân, ngöõ, chieâu caûm quaû aùi, phi aùi, töùc laø trong kinh noùi nghieäp thaân, 
ngöõ hay chieâu caûm quaû aùi, phi aùi, veà nghóa cuõng khoâng thích öùng, nghóa 
laø döïa vaøo thaân, ngöõ, tö, goïi thaân, ngöõ bieåu. Do Kinh boä kia töï noùi hình 
laø thaân bieåu, vì giaû chaúng phaûi thaät, nhöng tö khoâng neân laø hình chaúng 
phaûi thaät. 

Laïi, Kheá kinh noùi: ñöùng daäy, ñoùn röôùc, chaép tay, cung kính, leã baùi 
laø nghieäp thaân bieåu. Kinh khaùc laïi noùi: Bieåu töùc laø nghieäp. Do ñoù chöùng 
bieát duïc, taùc yù v.v… laàn löôït ñöôïc khôûi, hình khaùc nhö tay v.v…, goïi laø 
thaân bieåu, töùc laø thaân nghieäp, neân toâng Ñoái phaùp laäp nghieäp thaân, ngöõ, 
phuø hôïp giaùo, thuaän vôùi lyù, khoâng coù loãi laãn loän. Do ñoù, ñaõ noùi lyù boán 
caâu (boán luaän chöùng) thaønh. Nhöng trong ñaây, ngöôøi tuïng khaùc nhau, 
nghóa laø coù ngöôøi tuïng noùi tuïng: Hoaëc coù nhoùm saéc, chæ saéc hieån coù theå 
bieát roõ, nghóa laø aûnh v.v... xanh v.v... nhoùm saéc taïo ñaïi chuûng, vì hieån 
saéc nhieàu ôû trong ñoù, saéc khaùc vì khoâng phaûi nhaát ñònh nhaän laáy, neân chæ 
hieån saéc coù theå bieát roõ. Troáng roãng moät hieån, nghóa laø trong thaáy troáng 
roãng, nuùi Toâ-meâ-loâ ñaõ hieän ra saéc thuaàn tuùy. 

Haù saéc hieån v.v... coù ñuû loaïi hieån saéc maø chæ noùi ñaây laø moät hieån ö? 
Khoâng ñuùng thì sao? Do saéc aûnh v.v... vaø hieån ñaát v.v... hoøa laãn khoù noùi, 



khoâng theå thaáy rieâng, caên cöù ôû nghóa khoâng thuaàn tuùy, noùi khoâng phaûi 
moät hieån. Saéc cuûa coõi chaúng naày khoâng coù ñoái töôïng nöông töïa rieâng, vì 
thuaàn tuùy coù theå thaáy, neân goïi laø moät hieån. Hoaëc coù nhoùm saéc, chæ hình 
coù theå roõ, nghóa laø thaân bieåu ñeàu coù nhoùm ñoäng ñaïi taïo, do ñoäng, thaâu 
nhaän taùnh phaùp noái tieáp nhau, vì giaû laäp baøy, neân theå khoâng phaûi chaân 
thaät, chæ taâm sôû v.v... trong nhoùm thaân khôûi ñaïi taïo ñaúng löu, caùc hình 
khaùc nhau trong nhoùm vaät thaät, ñaây laø thaân bieåu. Hoaëc coù nhoùm saéc, caû 
hai cuøng coù theå bieát roõ, nghóa laø ñaõ noùi caùc nhoùm hình, hieån khaùc, do 
khoâng phaûi nhoùm ôû ñaây lìa moät, coù theå nhaän laáy nhoùm khaùc. 

Trong nghóa naày, Kinh chuû ñaõ vaán naïn ôû tröôùc ra sao? 
Moät söï coù hai theå: Vaán naïn naày khoâng thaønh, vì khoâng phaûi ñieàu 

ñöôïc thöøa nhaän. 
Laø coù hình, hieån nöông töïa laãn nhau, leä thuoäc nhau nhö noùi: Con 

coø chaúng phaûi côø neâu vaø côø hieäu chaúng phaûi quaï v.v... Trong ñaây, hieån 
hình ñeàu coù theå bieát roõ. Hoaëc coù nhoùm saéc cuøng khoâng theå bieát roõ nhö 
höông, vò v.v… vaø nhoùm voâ bieåu. 

Coù tuïng giaû khaùc taïo ra tuïng naày: Hoaëc coù nhoùm saéc, chæ coù hieån 
saéc. Caâu thöù nhaát nghóa laø nhoùm saùng, toái, töùc söï khaùc nhau naày, goïi laø 
aùnh saùng aûnh. 

Caâu thöù hai, laø nhö tröôùc noùi. 
Caâu thöù ba, laø hai caâu tröôùc ñaõ noùi khoâng thaâu nhieáp ñeàu coù nhoùm 

saéc, nhoùm saéc xanh v.v... cuõng coù daøi v.v... hình löôïng khaùc nhau, vì 
hieän coù theå thaáy. 

Caâu thöù tö, cuõng nhö tröôùc noùi. 
Haù khoâng laø aûnh v.v... cuõng coù hình löôïng roõ raøng coù theå thaáy, leõ 

ra goïi laø cuøng coù? 
Thuyeát kia noùi trong nhoùm aûnh v.v... khoâng coù hình, vì giaû doái, 

phaân taùn, neân vaät raát ngaên ngaïi khaùc, ñeán vaøo trong ñoù, vì vaät kia khoâng 
huûy hoaïi. Hieän thaáy theá gian hoøa taäp raát ngaên ngaïi, coù tuï hình, saéc, vaät 
raát ngaên ngaïi khaùc, ñeán vaøo trong ñoù, vaät kia laø toån hoaïi, nhoùm aûnh 
v.v... thì khoâng ñuùng, neân trong ñoù khoâng coù hình. 

Laïi, caùc nhoùm saéc raát ngaên ngaïi, hoøa taäp coù cöïc vi hình ñöôïc xeáp 
ñaët vaây quanh. 

Do söï gìn giöõ thuoäc veà nhoùm hình nhö theá, neân coù phaân chia giôùi 
haïn, loã hoång coù theå ñöôïc, chaúng phaûi ôû bieân nhoùm caùc saéc aûnh v.v... coù 
hình thaâu nhieáp, gìn giöõ, nhö hoøa taäp v.v... vì khoâng thaáy coù töï dao ñoäng. 
Nhöng coù hình löôïng daøi v.v... roõ raøng, hieän coù theå ñöôïc, nghóa laø tuøy 
theo baûn chaát. 



Neáu vaäy, thì leõ ra khoâng coù hình töôïng trong göông. Vì sao? Vì 
nhö aûnh khoâng coù hình, vì tuøy theo baûn chaát maø hình coù theå ñöôïc. 

Caùc hình töôïng nhö theá, leõ ra khoâng coù hieån saéc, vì tuøy theo baûn 
chaát, neân hieån saéc coù theå bieát. 

Laïi, hình töôïng leõ ra khoâng laáy hình saéc laøm theå. Maëc duø thaáy coù 
cao, thaáp, nhöng vì nhö böùc hoïa laø khoâng, neân nhö tuøy theo baûn chaát vaø 
tuøy theo ñoái töôïng nöông töïa. Hình saéc duø khoâng coù, nhöng hieän gioáng 
nhö coù. Hieån leõ ra cuõng nhö theá, döôøng nhö coù thaät khoâng, töùc laø hình 
töôïng khoâng phaûi hình, cuõng khoâng phaûi hieån laøm theå, khoâng phaûi 
hieån saéc, cuûa hình töôïng nhö hình aûnh khoâng coù bò tuøy theo do caùc hình 
töôïng, vì khoâng quyeát ñònh, do hình töôïng tuøy theo chaát vaø vì ñoái töôïng 
nöông töïa, nghóa laø hình töôïng, hình, hieån, ñoâi khi tuøy theo ñoái töôïng 
nöông töïa, ñoâi khi tuøy theo baûn chaát maø vì hieån hieän, neân aûnh hieån 
khoâng heà coù lyù tuøy theo baûn chaát, hình cuõng khoâng coù nghóa tuøy theo 
ñoái töôïng nöông töïa. Vì choã cö truù naày, goïi laø ñoái töôïng nöông töïa, neân 
hình töôïng vaø aûnh khoâng coù nghóa ñoàng. 

Neáu cho raèng hình töôïng vaø aûnh vì ñoàng nghóa tuøy theo, neân hình 
töôïng leõ ra khoâng coù theå aáy, veà lyù cuõng khoâng ñuùng. Nghóa tuøy theo ng- 
hóa duø ñoàng, nhöng vì troâng thaáy rieâng khaùc, nghóa laø hình töôïng, aûnh, 
hình, duø ñoàng tuøy theo chaát, nhöng töôïng tuøy theo chaát, cuõng coù cao 
thaáp, aûnh chæ tuøy theo chaát coù phaàn löôïng thoâ. Ñoái vôùi phaàn löôïng thoâ, 
nghóa tuøy theo duø ñoàng, nhöng hình töôïng thì tuøy theo phaàn löôïng chaát 
quyeát ñònh, aûnh chaúng phaûi quyeát ñònh ñoàng vôùi chaát löôïng. Hoaëc lôùn, 
hoaëc nhoû, hoaëc coù luùc vì baèng nhau. Do ñoù, hình töôïng vôùi aûnh nghóa 
tuøy theo duø ñoàng, nhöng chæ aûnh, khoâng coù hình, khoâng phaûi hình töôïng 
khoâng coù hieån. Neáu hieån cuõng khoâng coù, vì khoâng coù tuøy theo, nghóa 
laø ñoái vôùi aûnh, saéc coù hieån töï thaønh. AÛnh naày ñaõ duøng hieån saéc laøm 
theå, noùi hình tuøy theo chaát, coù theå khoâng coù loãi. Theå cuûa hình töôïng ñaõ 
khoâng phaûi hình, neáu cuõng khoâng phaûi hieån thì seõ khoâng coù theå cuûa hình 
töôïng. Sao coù theå noùi hình töôïng tuøy theo baûn chaát? 

Hoaëc vì tuøy theo ñoái töôïng nöông töïa. Hình töôïng nhaát ñònh chæ 
hieån laøm theå, phaân chia giôùi haïn hình saéc, taát nhieân, döïa vaøo giôùi haïn 
phaàn hieån saéc raát ngaên ngaïi, chæ döïa vaøo töôùng hieån. Theá neân, caùc aûnh 
hình nhö töôïng, hoïa v.v... khoâng coù hình. Do ñoù, ñaõ ngaên döùt vaán naïn 
hình töôïng vaø hình saéc ñoàng, do hình töôùng kia tuøy theo nghóa duø ñoàng, 
nhöng nhö hình cao, thaáp coù theå nhaän laáy maø chaúng phaûi coù. Tröôùc ñaõ 
noùi hình saéc cuõng vì so saùnh löôïng nhaän laáy, neân hình saéc ôû trong chaúng 
phaûi nhö ñoái töôïng nhaän laáy, vì nhaän laáy khoâng nhaát ñònh, neân coù   theå 



cho laø khoâng coù hieån saéc ôû trong ñoù, nhaän laáy ñeàu nhaát ñònh, vì ñoàng vôùi 
nhaän laáy hieån khaùc, neân hình töôïng chæ hieån laøm theå. 

Neáu vaäy, thì nhö aûnh, töôïng, hình saéc nghóa tuøy theo duø khaùc nhau, 
nhöng khoâng coù nghóa baèng nhau. 

Nhö theá, saéc hieån cuûa hình töôïng vaø hình cuûa aûnh, nghóa tuøy theo 
duø khaùc, nhöng khoâng coù nghóa baèng nhau. 

Söï so saùnh naày khoâng ñuùng, vì tröôùc kia ñaõ noùi: Nghóa laø neáu hình 
töôïng khoâng coù hieån, nghóa tuøy theo leõ ra cuõng khoâng coù. 

Laïi, vì sao oâng khoâng taïo ra söï nhaän laáy naày? Nhö aûnh vaø hình 
töôïng, hình tuøy theo duø ñoàng, nhöng ñoái vôùi trong söï tuøy theo ñoù, chaúng 
phaûi khoâng coù khaùc nhau. 

Nhö theá, hình töôïng, hieån vaø aûnh, hình, nghóa tuøy theo duø ñoàng, 
nhöng coù,vaø  khoâng khaùc nhau. 

Haù khoâng laø ôû ñaây, leõ ra phaûi laäp vaán naïn: Nhö trong aûnh v.v... 
maëc duø khoâng coù hình saéc, nhöng ñoái vôùi hieån saéc, hieän coù phaàn löôïng. 
Nhö theá, leõ ra cuõng ñoái vôùi caùc nhoùm saéc cöïc ngaïi, hoøa taäp, chæ hieån 
khoâng coù hình, vaán naïn naày khoâng ñuùng, neáu caùc nhoùm saéc cöïc ngaïi, 
hoøa taäp, thì cuõng seõ khoâng coù hình, aûnh töôïng, neân khoâng coù phaân löôïng 
ñeå nhaän laáy, ñoái vôùi böùc hoïa toâ maøu v.v... caùc ngöôøi thôï kheùo, duøng 
hieån saéc khaùc, xen laãn hieån khaùc, moâ phoûng baûn chaát, hình cao, thaáp 
v.v... thaät ra ôû trong ñoù, khoâng coù cao, thaáp v.v... 

Neáu caùc hoøa taäp, nhoùm saéc cöïc ngaïi, cuõng khoâng coù hình thaät, chæ 
coù hieån, nghóa laø nhö nhôø böùc hoïa v.v... hieån saéc khaùc xen laãn hieån saéc 
khaùc, traïng thaùi gioáng nhö coù hình, maø thaät ra ôû giöõa khoâng coù cao, thaáp 
v.v... nhöng caùc nhoùm saéc cöïc ngaïi hoøa taäp, khoâng chôø ñôïi hieån khaùc 
xen laãn saéc hieån khaùc, töï coù cao, thaáp, baèng nhau, hình löôïng thaät coù theå 
nhaän laáy. Do ñoù chöùng bieát caùc nhoùm cöïc ngaïi, khaùc vaø caùc hieån saéc, 
coù rieâng hình thaät. do ñoù, coù theå khieán cho aûnh töôïng, böùc hoïa v.v. duø 
khoâng coù hình saéc, maø gioáng nhö coù hình. Theá neân, lôøi noùi cuûa ngöôøi kia 
chaúng phaûi laø vaán naïn ñuùng. 

Haù khoâng nhö töø chaúng phaûi hình laøm theå, hình töôïng ñöôïc baûn 
chaát cuûa noù sinh ra hình töôïng rieâng, duø hieän coù theå nhaän laáy maø khoâng 
coù hình thaät. 

Nhö theá, töø chaúng phaûi hình laøm theå, caùc nhoùm cöïc ngaïi coù aûnh 
hình töôïng sinh, coù hieån khoâng coù hình, nhöng hình coù theå nhaän laáy. 
Ñieàu naày cuõng phi lyù, tuøy theo hình cuûa baûn chaát, ñaõ khôûi hieån cuûa hình 
töôïng, vì gioáng nhö coù hình, neân töø hình naày sinh ra töôïng, cuõng gioáng 
vôùi coù hình löôïng coù theå ñöôïc, veà lyù taát nhieân coù theå nhö theá. Töø khoâng 



coù hình chaát, ñaõ khôûi hieån cuûa hình töôïng, sinh ra hình töôïng rieâng, chæ vì hieån khoâng coù 
hình, neân hình töôïng khoâng coù hình cuõng chæ hieån baøy laøm theå, töùc do phaân bieät hoûi ñaùp 
nhö theá. 

Ñaõ ngaên döùt, chaáp hình töôïng, aûnh, laøm theå ñeå bieän luaän. Vì hình töôïng vaø aûnh 
khoâng phaûi phaùp ñoàng. Hình töôïng nhö baûn chaát coù caùc thöù töôùng, coøn aûnh thì khoâng 
ñuùng, neân chaúng phaûi phaùp ñoàng. 

Laïi, caùc aûnh khôûi, do ngaên che aùnh saùng, aùnh saùng ñaõ coù xöù, taát nhieân khoâng coù 
aûnh, coøn hình töôïng thì khoâng ñuùng, neân chaúng phaûi phaùp ñoàng. 

Laïi, thaáy caùc hình töôïng vaøo trong nöôùc, göông, thaáy aûnh thì khoâng ñuùng, neân chaúng 
phaûi phaùp ñoàng. 

Laïi, chaúng phaûi nhaân aûnh, coù rieâng aûnh sinh, hình töôïng coù theå laøm sinh nhaân ôû 
hình töôïng rieâng, neân hình töôïng vaø aûnh nhaát ñònh khoâng phaûi phaùp ñoàng. Laïi, aûnh 
khoâng tuøy theo chaát coù cao, thaáp, hình töôïng thì khoâng ñuùng, neân chaúng phaûi phaùp 
ñoàng, vì theá khoâng neân chaáp hình töôïng töùc aûnh. Nhöng ngöôøi tuïng ban ñaàu ñaõ noùi 
theá naày: Trong nhoùm aûnh v.v... Chaúng phaûi khoâng coù hình, saéc, vì hieån taêng, chæ hieån coù 
theå roõ raøng. 

Caùc hình saéc löôïc coù hai thöù: 
1. Nghóa laø ôû beân nhoùm cöïc ngaïi cuûa hieån saéc hoøa taäp, saép xeáp khaép voøng. 
2. ÔÛ beân nhoùm khoâng ngaïi cuûa hieån saéc hoøa taäp, saép ñaët    quanh 

khaép. 
Chæ ôû bieân tuï cöïc ngaïi hoøa taäp. Söï khaùc nhau cuûa hình, ñöôïc  goïi 

laø thaân bieåu, neân ôû ñaây khoâng coù loãi nhö ñaõ noùi. 
Ñaõ noùi veà nghieäp thaân bieåu, nghieäp ngöõ bieåu. 
Theá naøo laø töùc “noùi tieáng”, goïi laø nghieäp ngöõ bieåu? Vì sao theå cuûa ngöõ bieåu töùc 

ngoân ngöõ. thaân bieåu, yù nghieäp chaúng phaûi töùc thaân, yù, vì lìa ngoân ngöõ, khoâng coù coâng 
naêng rieâng cuûa tieáng, bieåu lìa ngoaøi thaân vaø yù, coù saéc bieåu vì tö nghieäp neân ñaët teân thaân 
nghieäp töø ñoái töôïng nöông töïa, ngöõ nghieäp caên cöù ôû töï taùnh, yù nghieäp tuøy theo cuøng 
khôûi. Do ñoù ôû trong ñoù khoâng coù loãi traùi nhau. 

 
 
 
 


