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Hay lập và hay phá 

Và hiểu rõ giống kia 

Hiện lượng và tỷ lượng 

Cùng tợ chỉ tự biết 

 

Như thế tổng nhiếp các luận yếu nghĩa. Trong nầy Tôn và có nói nhiều tên để lập. 

Do Tôn, Nhân, Dụ nhiều lời, khai mở cho những người muốn hỏi chưa rõ nghĩa vậy. 

Trong nầy Tôn có nghĩa là cực thành hữu pháp cực thành hay phân biệt sự sai biệt làm 

tánh. Tùy theo tự vui làm chỗ thành lập của tánh. Đây có tên là Tôn. Như có thành lập 

âm thanh là vô thường. 

 

Nhân có 3 tướng. Thế nào là ba ? Nghĩa là biến là tôn pháp tánh. Đồng phẩm định 

hữu tánh và dị phẩm biến vô tánh. Thế nào gọi tên là đồng phẩm dị phẩm? Nghĩa là sở 

lập pháp quân đẳng nghĩa phẩm. Gọi tên là đồng phẩm. Như lập vô thường, ví như cái 

bình vô thường. Đây có tên là đồng phẩm. 

Dị phẩm nghĩa là ở nơi chẳng có để lập. Nếu có thì là thường thấy chẳng phải làm. 

Như hư không v.v... Trong nầy tánh hay làm hoặc cần dũng chẳng gián đoạn là tánh hay 

phát, biến thành tánh của tôn pháp. Đồng phẩm định hữu tánh, dị phẩm biến vô tánh. 

Đây là nguyên nhân của vô thường. 

 

Dụ có 2 loại. Một là đồng pháp; hai là dị pháp. Đồng pháp nghĩa là nếu là xứ thì 

hiển nhơn đồng phẩm quyết định có tánh. Nghĩa là nếu thấy chỗ làm bị vô thường. 

Giống như cái bình v.v... Dị pháp nghĩa là ở nơi nói mà lập nên không. Nhơn biến không 

có. Nghĩa là thường thấy chẳng chỗ làm như hư không v.v... Ở trong nầy nói thường 

biểu hiện cho phi vô thường. Chẳng phải chỗ làm, lời nói biểu hiện vô sở tác. Như có, 

không có, gọi tên là không có. 

Đã nói về Tôn như vậy nhiều lời, khi khai ngộ cho kia, gọi Tôn là năng lập. Như 

nói âm thanh vô thường. Nghĩa là lập lời của Tôn. Sở tác tánh nghĩa là nói về pháp của 

Tôn. Nếu là chỗ thấy làm thì bị vô thường như cái bình và con người là nói tùy đồng 

phẩm. Nếu là thường thấy điều nầy chẳng sở tác, như hư không xa lìa lời nói. Tuy nơi 

nầy chia ra 3, nói là năng lập. 

Mặc dầu lạc thành lập do cùng hiện lượng và sai khác. Tên là tợ lập tôn. Nghĩa là 

hiện lượng sai khác. So sánh sai khác. Tự dạy sai khác. Thế gian sai khác, lời nói sai 

khác. Năng biệt bất cực thành. Sở biệt bất cực thành. Cụ bất cực thành, tương phù cực 

thành. Trong nầy hiện lượng sai khác, như nói âm thanh chẳng phải chỗ nghe. So sánh 

sai khác. Như nói cái bình là thường. Tự giáo sai khác như thắng luận sự, lập âm thanh 

là thường. Thế gian sai khác như nói thỏ nhớ chẳng phải có trăng. Lại như nói cốt của 

con người sạch. Chúng sanh chia ra. Giống như vỏ ốc. Tử ngữ sai khác như nói mẹ ta là 
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người đá. Năng biệt bất cực thành như đệ tử Phật đối với số luận sư lập âm thanh hoặc 

diệt. Sở diệt bất cực thành như số luận sư đối với đệ tử Phật nói tu là tư. Cụ bất cực 

thành như Thắng luận sư đối với đệ tử Phật lập ta làm hòa hợp nhơn duyên Tương phù 

cực thành như nói âm thanh là chỗ nghe. Như thế nhiều lời, là các pháp có chỗ giống, 

khác, chẳng dễ thành vậy. Lập vô làm quả. Tên là tợ lập tôn, đã nói rồi là tợ tôn. Sẽ nói 

là tợ tôn. Chẳng thành chẳng định và cùng sai khác. Đây có tên là tợ nhơn. 

 

Bất thành lại có bốn. Một là lưỡng cụ bất thành. Hai là tùy nhứt bất thành. Ba là 

do dự bất thành. Bốn là sở y bất thành. Như thành lập âm thanh là vô thường và nếu nói 

là con mắt có tánh thấy. 

Lưỡng cụ bất thành là chỗ tánh làm đối với âm thanh hiển luận. Tùy nhứt bất 

thành là ở nơi sương và tánh khởi nghi cảm làm thành đại chủng hòa hợp có lửa để mà 

nói. Dụ tượng bất thành, hư không thật có. Làm chỗ nương tựa của đức vậy. Đối với vô 

lượng không luận nương tựa chẳng thành. 

 

Bất định có sáu. Một là cộng; hai là chẳng cộng. Ba là đồng phẩm nhứt phần 

chuyển, dị phẩm biến chuyển. Bốn là dị phẩm nhứt phần chuyển, đồng phẩm biên 

chuyển. Năm là cụ phẩm nhứt phần chuyển. Sáu là tương vi quyết định. 

Đây là cộng. Như nói âm thanh thường; sở lượng tánh vậy. Thường, vô thường 

phẩm đều cùng với nhơn nầy. Cho nên bất định. Ví như cái bình và sở lượng tánh với 

âm thanh và vô thường. Ví như hư không và sở lượng tánh âm thanh là thường. 

 

Nói bất cộng là như nói âm thanh thường. Tánh hay nghe vậy. Thường, vô thường 

phẩm đều lìa nhơn nầy. Thường, vô thường ngoại trừ chẳng có vậy. Là dụ tượng nhơn. 

Điều nầy là tánh nghe dụ nầy như thế nào. Đồng phẩm nhứt phần chuyển, dị phẩm biến 

chuyển như nói âm thanh chẳng cần mạnh, không gián đoạn hay phát vô thường tánh. 

Ở trong nầy chẳng cần mạnh, không gián đoạn là chỗ phát làm tôn. Như điện, không 

v.v... làm đồng phẩm nầy. Vô thường tánh nầy ở nơi điện có. Ở nơi không thì không. 

Chẳng cần mạnh, không gián đoạn phát làm tôn. Như cái bình làm dị phẩm. Ở nơi kia 

biến có. Nhơn nầy như điện, cái bình làm đồng pháp. Lại là bất định. Ví như cái bình và 

tánh vô thường. Kia là cần mạnh, không gián đoạn chỗ phát. Ví như điện và tánh vô 

thường. Kia chẳng cần mạnh, không gián đoạn làm chỗ phát. 

 

Dị phẩm nhứt phần chuyển, đồng phẩm biến chuyển như nói lập tôn, âm thanh là 

cần dũng vô gián sở phát, tánh vô thường vậy. Cần dũng vô gián sở phát tôn như cái 

bình làm đồng phẩm. Cái nầy tánh vô thường ở nơi nầy biến có. Như điện, không làm dị 

phẩm. Ở nơi kia một phần điện là có. Không là không. Cho nên như trước lại làm bất 

định. Cụ phẩm nhứt phần chuyển như đã nói âm thanh là thường, vô chất ngại vậy. Ở 

đây thường là tôn. Hư không cực vi làm đồng phẩm. Tánh vô chất ngại ở nơi hư không 

có. Ở nơi cực vi không. Cái bình, niềm vui là dị phẩm. Ở nơi niềm vui là có. Ở nơi cái 

bình là không. Cho nên đây là nguyên nhân bởi vui bởi không làm đồng pháp vậy. Lại 

có tên là bất định. 

 

Tương vi quyết định như lập tôn nói âm thanh là vô thường, sở tác tánh vậy. 

Giống như cái bình có lập âm thanh là thường, sở văn tánh vậy (tánh bị nghe). Giống 

như tánh nghe, điều nầy cả 2 đều là nguyên nhân của do dự. Cho nên đầy đủ có tên là 

bất định. 

 

Tương vi có bốn. Nghĩa là pháp tự tánh tương vi làm nhơn. Pháp sai biệt tương vi 

làm nhơn. Hữu pháp tự tướng tương vi làm nhơn. Hữu pháp sai biệt tương vi làm nhơn. 

Trong đây pháp tự tướng tương vi làm nhơn là như đã nói âm thanh thường. Tánh sở 
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tác vậy. Hoặc cần dũng vô gián sở phát tánh vậy. Nhơn nầy tuy ở nơi dị phẩm là có. Cho 

nên sai biệt. 

Pháp sai biệt tương vi nhơn là như đã nói về mắt tất làm chỗ kia dụng, là tánh tích 

tụ. Như đồ nằm v.v... Nhơn nầy như có thể thành lập nơi mắt, tất là tha dụng. Như thế 

lại có thể thành lập sở lập pháp sai biệt tương vi tích tụ tha dụng. Những đồ nằm làm 

chỗ tích tụ tha sở thọ dụng. 

Hữu pháp tự tướng tương vi nhơn là như nói về hữu tánh, phi thật, phi đức, phi 

nghiệp, có một cái thật. Có đức nghiệp vậy. Như đồng dị tánh. Nhơn nầy có thể thành 

già thật. Như thế lại có thể thành già hữu tánh. Đều quyết định vậy. 

Hữu pháp sai biệt tương vi nhơn là như nhơn nầy tức như Tôn phía trước có pháp 

sai biệt tạo có tánh duyên. Lại có thể thành lập cùng sự sai biệt nầy tạo có không, tánh 

của duyên. Như già thật v.v.. Đều quyết định vậy. Đã nói về tợ nhơn. Bây giờ nói về tợ 

dụ. 

 

Tợ đồng pháp dụ có 5 loại. Thứ nhất là năng lập pháp bất thành. Hai là sở lập 

pháp bất thành. Ba là Cụ bất thành. Thứ tư là vô hợp. Thứ năm là đảo hợp. 

Tợ dị pháp dụ lại cũng có 5 loại. Một là sở lập bất khiển. Hai là năng lập bất khiển. 

Ba là Cụ bất khiển. Bốn là bất ly. Năm là đảo ly. 

Năng lập pháp bất thành là như nói âm thanh là thường. Vô chất ngại vậy. Các vô 

chất ngại thấy kia là thường dụ như cực vi. Nhưng cực vi kia sở thành lập (được thành 

lập) pháp thường tánh là có. Năng thành lập pháp vô chất ngại là không. Lấy các cực vi 

chất ngại làm tánh. 

Sở lập pháp bất thành là như nói về giác. Tức nhiên là tất cả giác có thể thành lập 

pháp vô chất ngại là có. Sở thành lập pháp thường trụ tánh là không. Mà tất cả giác đều 

là vô thường vậy. 

Cụ bất thành nghĩa là cũng có 2 loại. Đó là có và chẳng có. Nếu nói như cái bình. 

Hữu cụ bất thành như nói không. Đối với vô không luận. Vô cụ bất thành. 

Vô hợp nghĩa là nơi đó chẳng có phối hợp. Mà ở nơi cái bình cùng hiện có thể lập 

và bị lập 2 pháp. Như nói ở cái bình thấy tánh được làm và vô thường tánh. 

Đảo hợp nghĩa là nên nói lời về các người làm đều vô thường, mà nói trái lại là 

chúng vô thường. Đều là sở tác. Như thế tên là tợ đồng pháp dụ phẩm. 

Ở trong tợ, dị pháp sở lập bất khiển, cản trở như có nói các loại vô thường, là thấy 

kia chất nghi. Giống như cực vi. Do ở nơi cực vi mà thành lập pháp thành tánh chẳng 

khác. Sự lập cực vi kia là thường tánh, năng thành lập pháp vô chất ngại là không. 

Năng lập bất khiển là như nói về nghiệp. Hay khiển mà lập, chẳng khiển hay lập. 

Kia nói các nghiệp vô chất ngại. 

Cụ bất khiển là đối kia hữu luận như hư không, do hư không kia chẳng khiển 

thường tánh, vô chất ngại tánh, mà nói hư không là tánh thường  vậy. Vô chất ngại. 

Bất ly nghĩa là nói như thấy cái bình là tánh vô thường. Có chất ngại tánh. 

Đảo ly là như nói rằng các chất ngại đều là vô thường. Như thế nói là tợ tôn nhơn 

dụ. Chẳng chánh có thể lập. 

Lại nữa tự khai ngộ phải biết tuy có hiện, tỷ hai lượng. Trong nầy hiện lượng 

nghĩa là vô phân biệt. Có chánh tri. Ở nơi sắc và nghĩa. Lìa danh từ và có phân biệt. 

Hiện hiện biệt chuyển có tên là hiện lượng. 

Nói là tỷ lượng nghĩa là tịch chúng tướng mà quán nơi nghĩa. Tướng ấy có 3 loại 

như trước đã nói. Do kia làm nhơn. Ở nơi nghĩa so sánh có chánh trí sanh rồi biết có lửa 

hoặc vô thường v.v... Đây có tên là tỷ lượng. Ở nơi 2 lượng tức biết tên là quả. Là chứng 

tướng vậy. Như có tác dụng mà hiển thị. Lại có tên là lượng. 

Ở nơi trí phân biệt, ở nơi nghĩa dị chuyển tên tên là tợ hiện lượng. Nghĩa là các cái 

có đều biết như cái bình nương vào phân biệt mà sanh. Do kia ở nghĩa chẳng nơi tự 

tướng làm cảnh giới vậy. Tên là tợ hiện lượng. Nếu tợ nhơn biết là trước đã khởi các tợ 
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nghĩa trí. Tên là tợ tỷ lượng. Tợ nhơn nhiều loại như trước đã nói, dùng kia làm nhơn. 

Ở nơi tợ sở tỷ kia có trí sanh. Chẳng thể chánh giải, tên là tợ tỷ lượng. 

Lại nữa nếu chánh hiển thị năng lập sai rồi thì nói tên là hay phá. Nghĩa là đầu 

tiên hay lập khuyết giảm quá tánh, lập tôn quá tánh, bất thành lập tánh, bất định nhơn 

tánh, tương vi nhơn tánh và dụ quá tánh. Hiển thị lời nầy khai mở lời hỏi; nên có tên là 

hay phá. Nếu chẳng thật hiển hay lập quá lời thì tên là tợ năng phá. Nghĩa là đầy đủ hay 

lập hiển thị khuyết giảm tánh. Ở nơi vô quá tôn có nói quá tôn. Ở nơi nhơn thành tựu 

nói chẳng thành tựu. Ở nơi quyết định nhơn, nói nhơn chẳng quyết định. Ở nơi nhơn 

bất tương vi nói là tương vi. Ở nơi vô quá dụ có nói quá dụ. Như thế nói lời gọi tên là tợ 

năng phá. Mà chẳng thể hiển tôn kia sai quấy. Kia vô quá vậy. Việc nầy dừng lại. 

 

Đã nói nghĩa ít câu 

Vì đầu lập phương hướng 

Ở đây lý, chẳng lý 

Biện hay ở ngoài nơi 

 

Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận 

một quyển hết 

* 

*     * 

 

 

Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận tựa Phần Sau 
 

Nhơn Minh Nhập Chánh Lý Luận là cái mũ lại cũng là việc đề kháng biện luận, 

mục tiêu tôn chỉ, dùng để tồi tà hiển chánh, để quét đi cái gai góc và là cái nhơn để đàm 

luận, chiếu sáng sự thật. Trong quyển "Minh Chứng Hiển Lý Nhập Ngôn" có định nghĩa 

chánh là lìa tà. Luận rằng tỷ giảo lời nói để làm phương hướng quay về. Làm cho rõ 

ràng cái yếu nghĩa vậy. Ngày xưa dùng để giúp đạo mà bổ sung cho cái nghĩa gốc. Khi 

chứng đạo rồi ở vườn nai đã thổi ra luồng gió ấy. Khiến cho lục sư ngoại đạo phải cúi 

đầu mà quyền thiệt. Mười vị tiên nhơn đã trở về quy y với Phật. Chẳng phải là cái bùa 

linh diệu tẩm ánh sáng tà làm lãng xao cát đá, cùng với việc ác mà nổi lên. Những kẻ 

như thế đã chạy trốn. Cho nên Thế Thân đã hằng truyền thạnh hành việc nầy về trước. 

Trần Na đã tính biết những việc như thế về sau. Đưa cao việc chánh phá bỏ điều sai khó 

giải phân. Đến thế đó, những thần lực ấy đã hợp lại cùng luận. Bèn có Thiên Chủ Bồ Tát 

là vị Á Thánh sanh ra, lịch lãm trong đời, xưa nay chưa có, tuyển lược tinh mật, thích 

hợp thời cơ. Cả tám cửa đều thông suốt, lợi ích đôi đường. Cái sai của 5 phần còn giữ lại 

3 nhánh. Ý nghĩa thì giản đơn; nhưng đầy đủ. Văn nầy rõ ràng. Bốn phương thuở ấy 

đều chấn động quy ngưỡng sâu xa. Chẳng tự che đậy thông lệ quy tắc nầy. Chưa đầy đủ 

để luận cho cao xa. 

 

Đại Đường Hoàng Đế thừa lúc mà ra thánh chỉ, dùng kính vàng để soi tỏ mà 

chuyển vận bánh xe pháp, cho vào chỗ sáng sủa, dùng trống ngọc để khua, đốt đuốc 

vàng để điều thuận; nhuận thắm phong hóa, chuyên chở văn chương, đem sách đèn trí 

tuệ vào nơi thành tối tăm. Dùng thuyền trí mà đưa người qua bể khổ. Tam Tạng Pháp 

Sư Huyền Trang của chúng ta là kẻ giác ngộ tuyệt vời, đánh bạt mọi chướng duyên, trở 

thành chỗ chở che cho mọi lớp. Làm nhiều việc như chẳng kịp, dùng 3 tôn như hỏi hay. 

Nơi đất Hán trước đạt được các việc chuyên môn. Nhờ mắt thấy rõ ràng tỉ mỉ, cho vào 

tâm mà kỳ diệu, chẳng nài thánh tính xa xôi, vào thời kỳ tượng pháp, chưa thấm nhuần, 

chẳng phải câu văn ngoa không ý vị mà nghi ngờ ý nghĩa lớn lao. Nhìn lên đỉnh núi thấy 

xa như Linh Thứu mà ra đi, thừa chết thiếu sống bao hiểm nguy, tầm sư phỏng đạo. Đi 

đến phía bắc Ấn Độ là nước Ca Thấp Di La, gặp Đại Luận Sư Tăng Già Da Xá 
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(Samghayasas). Cúi đầu được giải nghi của tám tạng và khảo sát rành rẽ 5 thừa. Luận 

Sư vì nghĩa lớn và căn sâu mà gia tâm hướng dẫn. Chỉ có nhơn minh diệu thuật dạy bảo, 

chưa thể dụ hết. Dùng phạm âm không dừng nghỉ như nước chảy chẳng ngừng. Sau đó 

đến trung Ấn Độ nước Ma Kiệt Đà gặp Thi La Bạt Đà La Bồ Tát (Giới Hiền = 

Silabhadra) liền giải rộng điều nầy. Việc ấy cứ thế mà rộng mãi, ưu tú mềm mỏng. Ở nơi 

ấy liền yết kiến chỗ linh nghiệm mà nồng nhiệt cầu hỏi. Lại gặp chỗ tâm phúc biện giải 

trước đó chẳng có ai. Luồng gió đuổi tà và xiển dương quy ngưỡng nơi lập luận, Đây 

đúng là chỗ hồng hóa châu viên, phước hội xương long. 

 

Đến năm Trinh Quán thứ 21 (năm 647) vào ngày 6 tháng 8 dịp thu sang ở nơi chùa 

Hằng Phước thừa thánh chỉ, triệu tập phiên dịch. Sa Môn Minh Tuấn nơi chùa Hằng 

Phước chắp bút chứng văn. Sa Môn Huyền Mô chùa Hằng Phước chứng Phạn ngữ. Sa 

Môn Huyền Ứng chùa Đại Tổng Trì sửa chữ. Sa Môn Đạo Hồng chùa Đại Tổng Trì. Sa 

Môn Minh Diễm chùa Thật Tế. Sa Môn Huệ Quí chùa La Hán. Sa Môn Pháp Tường 

chùa Bảo Xương. Sa Môn Văn Bị chùa Hằng Phước. Sa Môn Đạo Thâm chùa Khuếch 

Châu Pháp Giảng. Sa Môn Thần Thái chùa Bồ Châu Tây Nghiêm đều chứng nghĩa rõ 

ràng. Ngân Thanh Quang Lục Đại Phu, Hành Tả Thứ Tử Cao Dương Huyện, Khai 

Quốc Nam Thần Hứa Kỉnh Tông phụng chiếu vua giám định lại việc dịch. Tam Tạng 

Pháp Sư thì giải thích chỗ tối nghĩa và làm cho sáng tỏ. Nghĩa rộng như biển chẳng có 

nơi nào là không gốc gác. Lời cao như chót núi khó ngất mặt nhìn. Phương kia những 

điều hay đẹp đều bẩm việc thấy nghe mà viết lại thành câu văn để lại cho đời. Trừ 

những chỗ quên không rõ ràng liền than khóc, cầu cho rõ nghĩa để được chứng văn và 

nhận được sự gia bị khi biên chép cốt để giữ lại cho đời sau. Nguyên nhân tốt đẹp hơn 

thua không lẫn lộn đến ở nơi nầy.- 
 


