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Thích Trí Siêu dÎch 

 
 
1/ Do giä lÆp nên nói có ngã và pháp,  
TØ Çó bi‰n hiŒn ra Çû loåi hình tÜ§ng  
TÃt cä ÇŠu tØ thÙc mà bi‰n hiŒn ra.  
ThÙc næng bi‰n có ba loåi. 
 
2/ ñó là DÎ thøc và TÜ lÜÖng  
Cùng v§i LiÍu biŒt cänh.  
TrÜ§c h‰t là thÙc A låi da,  
Còn g†i là DÎ thøc hay NhÃt thi‰t chûng. 
 
3/ ñ¥c tính nó bÃt khä tri: chÃp và duy trì.  
Khi ti‰p xúc các xÙ nó thÜ©ng bi‹u hiŒn  
cùng v§i xúc, tác š, th†, tÜªng, tÜ 
và chÌ tÜÖng Üng v§i xä th†. 
 
4/ ThÙc này và tâm sª cûa nó  
nhÜ xúc, v.v, ÇŠu vô phú, vô kš.   
Nó trôi chäy nhÜ dòng sông,  
Ç‰n quä A la hán thì xä. 
 
5/ ThÙc næng bi‰n thÙ hai  
Tên g†i là Måt na,  
phát khªi tØ A låi da và duyên A låi da.  
Tánh tÜ§ng cûa nó là suy lÜ©ng. 
 
6/ Nó thÜ©ng bi‹u hiŒn v§i 4 phiŠn não:  
ngã si, ngã ki‰n,  
ngã mån và  ngã ái,  
cÛng nhÜ cùng v§i xúc, v,v... 
 
7/ Tánh cûa Måt na là h»u phú vô kš,  
(Alaya) sinh ª Çâu thì nó chÃp ngã ª Çó.  
ñ‰n quä A la hán, diŒt tÆn ÇÎnh  
và Çåo xuÃt th‰ thì nó không còn. 
 
8/ ThÙc næng bi‰n thÙ ba  
có sáu loåi sai khác.  
Tánh tÜ§ng là nhÆn bi‰t trÀn cänh,  
thiŒn, bÃt thiŒn, và vô kš. 

9/ K‰ Ç‰n là các tâm sª: bi‰n hành,  
biŒt cänh, thiŒn, phiŠn não,  
tùy phiŠn não, bÃt ÇÎnh.  
TÃt cä ÇŠu tÜÖng Üng v§i ba th†. 
 
10/ TrÜ§c h‰t, tâm sª bi‰n hành: xúc v,v... 
rÒi Ç‰n tâm sª biŒt cänh là: døc,  
th¡ng giäi, niŒm, ÇÎnh và tuŒ.  
Các cänh bÎ duyên không giÓng nhau. 
 
11/ ThiŒn tâm sª là: tín, tàm, quí,  
vô tham, vô sân, vô si,  
tinh cÀn, khinh an, bÃt phóng dÆt,  
hành xä và bÃt håi. 
 
12/ PhiŠn não là: tham, sân,  
si, mån, nghi, ác ki‰n.  
Tùy phiŠn não là: phÅn,  
hÆn, phú, não, tÆt, xan. 
 
13/ CuÓng, siÍm và håi, kiêu,  
vô tàm và vô quí,  
tråo cº và hôn trÀm,  
bÃt tín và giäi Çãi. 
 
14/ Phóng dÆt và thÃt niŒm,  
tán loån, bÃt chánh tri.  
BÃt ÇÎnh là: hÓi, miên,  
TÀm, tØ, m‡i thÙ hai loåi. 
 
15/ NÜÖng vào Cæn bän thÙc,  
næm thÙc tùy duyên bi‰n hiŒn,  
ho¥c chung ho¥c không chung,  
nhÜ sóng nÜÖng vào nÜ§c. 
 
16/ Ý thÙc thÜ©ng hiŒn khªi,  
trØ sinh vô tÜªng thiên,  
và hai ÇÎnh vô tâm,  
ngû mê ho¥c ch‰t giä. 



  

 
17/ Các thÙc này chuy‹n bi‰n  
thành phân biŒt và sª phân biŒt;  
vì cä hai ÇŠu là không  
nên nói tÃt cä là duy thÙc. 
 
18/ Do tÃt cä håt giÓng trong Tàng thÙc,  
bi‰n chuy‹n nhÜ vÆy, nhÜ vÆy.   
Do l¿c bi‰n chuy‹n Çó  
mà sinh ra Çû loåi hiŒn tÜ®ng khác nhau. 
 
19/ Do các tÆp khí cûa nghiŒp  
và hai loåi chÃp thû (næng, sª),  
nên (thân) dÎ thøc trÜ§c vØa dÙt  
thì  tái hiŒn dÎ thøc sau. 
 
20/ Do m†i ngÜ©i bi‰n k‰,  
bi‰n k‰ Çû thÙ vÆt.  
Tánh bi‰n k‰ chÃp này,  
t¿ nó không có thÆt. 
 
 21/ T¿ tánh y tha khªi,  
do nhân duyên mà sinh ra.  
Tánh cûa viên thành và y tha  
thÜ©ng xa lìa tánh trÜ§c (bi‰n k‰). 
 
22/ Tánh viên thành và y tha,  
vØa khác vØa không khác,  
nhÜ tánh vô thÜ©ng, vô ngã,  
không th‹ thÃy Çây và kia. 
 
23/ NÜÖng vào ba tánh này  
mà lÆp ra ba vô tánh.   
Cho nên mÆt š cûa PhÆt nói,  
tÃt cä các pháp là vô tánh. 
 
24/ TrÜ§c h‰t là "tÜ§ng vô tánh",  
thÙ hai là "vô t¿ nhiên tánh",  
sau cùng là xa lìa  
tánh chÃp ngã và chÃp pháp. 
 
 
 

 
25/ ñây là "th¡ng nghïa" cûa các pháp,  
cÛng g†i là "chân nhÜ",  
vì tánh thÜ©ng nhÜ vÆy,  
nên g†i là Duy thÙc thÆt tánh. 
 
26/ TØ khi thÙc chÜa hiŒn khªi,  
Ç‰n khi khªi và cÀu trø Duy thÙc tánh,  
(trong th©i gian Çó) chÜa th‹ diŒt trØ  
hai s¿ chÃp thû còn ngû yên. 
 
27/ HiŒn tiŠn ÇÜ®c m¶t chút gì,  
cho là chÙng Duy thÙc tánh;  
do còn thÃy sª Ç¡c,  
nên chÜa th¿c s¿ trø Duy thÙc. 
 
28/ ChØng nào ÇÓi cänh sª duyên,  
trí (næng duyên) không thÃy sª Ç¡c,  
Çó m§i th¿c s¿ trø duy thÙc,  
vì xa lìa hai s¿ chÃp thû. 
 
29/ Không sª Ç¡c vÜ®t m†i nghï bàn,  
Çó là trí xuÃt th‰ gian;  
xa lìa thô và tr†ng,  
nên chÙng ÇÜ®c chuy‹n y. 
 
30/ ñây là cänh gi§i vô lÆu,  
bÃt tÜ nghì, thiŒn, thÜ©ng,  
an låc, giäi thoát thân,  
ñåi mâu ni danh pháp. 
 
 


