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thÆp nhÎ môn luÆn
BÒ Tát Long Thø tåo luÆn
Tam Tång Pháp sÜ CÜu Ma La ThÆp Ç©i Diêu TÀn dÎch ra Hán ng».
Tÿ Kheo Thích NhÃt Chân dÎch sangViŒt ng».

Xin thÜa r¢ng : Gi© Çây së giäi thích sÖ lÜ®c vŠ š nghïa cûa Ma Ha DiÍn (Mahayana).
HÕi : Giäi thích vŠ Ma Ha DiÍn có các š nghïa l®i ích nào ?
ñáp : Ma Ha DiÍn (Mahayana) là tång pháp thâm sâu cûa mÜ©i phÜÖng ba Ç©i chÜ PhÆt,
vì các bÆc l®i cæn, Çåi công ÇÙc, mà nói.
Chúng sinh Ç©i måt pháp phúc mÕng cæn Ç¶n, tuy tìm tòi nÖi kinh væn, song không th‹
thông Çåt ÇÜ®c. Tôi thÜÖng xót các hång ngÜ©i Ãy, muÓn giúp h† khai ng¶, cÛng là muÓn
làm rång r« Çåi pháp vô thÜ®ng cûa NhÜ Lai, cho nên m§i giäi thích sÖ lÜ®c vŠ š nghïa
cûa Ma Ha DiÍn vÆy.

HÕi : Ma Ha DiÍn (Mahayana) vô lÜ®ng vô biên, không sao k‹ Ç‰m h‰t ÇÜ®c. Cho dù
PhÆt nói Çi n»a cÛng không th‹ tÆn h‰t ÇÜ®c, huÓng gì låi giäi thích, diÍn r¶ng vŠ š nghïa
cûa nó.

ñáp : Do š nghïa Ãy, nên ÇÀu tiên tôi m§i nói là "giäi thích sÖ lÜ®c".
HÕi : C§ gì låi g†i là Ma Ha DiÍn (Mahayana) ?
ñáp :
1) Ma Ha DiÍn (Mahayana) là do cao hÖn hai thØa, cho nên g†i là ñåi thØa.
2) ChÜ PhÆt là l§n nhÃt, do thØa này có th‹ Çåt Ç‰n [PhÆt vÎ] nên [thØa này] ÇÜ®c g†i là
Çåi.
3) Do chÜ PhÆt, các bÆc Çåi nhân, cÜ«i thØa này mà Çi nên [thØa này] ÇÜ®c g†i là Çåi.
4) Låi do có th‹ diŒt trØ cái kh° l§n cûa chúng sinh, ban cho h† các ÇiŠu l®i ích l§n, nên
[thØa này] ÇÜ®c g†i là Çåi.
5) Låi do các bÆc Çåi sï nhÜ các BÒ Tát Quán Th‰ Âm, ñ¡c ñåi Th‰, Væn Thù SÜ L®i, Di
L¥c v.v... cÜ«i thØa này, nên [thØa này] ÇÜ®c g†i là Çåi.
6) Låi do vì thØa này có th‹ thÃu tÆn Ç‰n h‰t b© Çáy cûa tÃt cä các pháp nên [thØa này]
ÇÜ®c g†i là Çåi.
7) Låi nhÜ trong kinh Bát Nhã PhÆt t¿ nói r¢ng š nghïa cûa Ma ha DiÍn (Mahayana) vô
lÜ®ng vô biên. Do nhân duyên Ãy nên [thØa này] ÇÜ®c g†i là Çåi.
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Thâm š nghïa cûa phÀn Çåi [thu¶c ñåi ThØa] ª Çây chính là nghïa không. N‰u có th‹
thông Çåt ÇÜ®c nghïa này, tÙc là thông Çåt ÇÜ®c ñåi ThØa, ÇÀy Çû sáu Ba La MÆt
(Paramita) không gì chÜ§ng ngåi n»a. Cho nên gi© Çây tôi chÌ giäi thích vŠ không.
Giäi thích vŠ không th©i së lÃy mÜ©i hai môn Ç‹ nhÆp vào nghïa không.
Môn thÙ nhÃt : Quán Nhân Duyên

TrÜ§c h‰t là môn nhân duyên, chính là :

Chúng duyên sª sinh pháp
ThÎ tÙc vô t¿ tính
NhÜ®c vô t¿ tính giä
Vân hà h»u thÎ pháp ?
DÎch :

Pháp do chúng duyên sinh
Chính là không t¿ tính
N‰u không có t¿ tính
Pháp Ãy làm sao có ?
Pháp do chúng duyên sinh có hai loåi : m¶t là trong, hai là ngoài. Chúng duyên cÛng có
hai loåi : m¶t là trong, hai là ngoài.
1) Nhân duyên ngoài là : nhÜ ÇÃt sét, dây thØng, th® gÓm v.v... hòa h®p låi nên có bình
sinh ra.
Låi nhÜ dây s®i, máy dŒt, th® dŒt v.v... hoà h®p låi nên có tÃm väi sinh ra.
Låi nhÜ ÇÃt Ç¡p, nŠn móng, c¶t kèo, cÕ bùn, nhân công v.v... hòa h®p låi nên có nhà sinh
ra.
Låi nhÜ s»a û, ÇÒ Ç¿ng, khuÃy tr¶n, nhân công v.v... hoà h®p låi nên có s»a Ç¥c sinh ra.
Låi nhÜ håt giÓng, ÇÃt, nÜ§c, lºa, gió, hÜ không, th©i ti‰t, nhân công v.v... hoà h®p låi,
nên có mÀm cây sinh ra.
Do Çó thÃy rõ các pháp thu¶c duyên bên ngoài ÇŠu m¶t ki‹u nhÜ vÆy.
2) Nhân duyên trong là vô minh, hành, thÙc, danh s¡c, løc nhÆp, xúc, thø, ái, thû, h»u,
sinh, lão tº, m‡i thÙ Çi trÜ§c làm nhân mà sinh thÙ Çi sau.
3) Do Çó các pháp trong ngoài ÇŠu tØ chúng duyên mà sinh. Do tØ chúng duyên mà sinh
thì không phäi là không có t¿ tính Çó hay sao ?
4) Mà n‰u t¿ tính cûa các pháp là không có, thì tha tính cÛng không có, t¿ tha [c¶ng låi]
cÛng không có.
- Tåi sao vÆy ?
- Do nhân nÖi tha tính nên không có t¿ tính. N‰u bäo r¢ng [các pháp] do tha tính cho nên
có chÙ không do [t¿ tính], ¡t trâu do tính ng¿a mà có, ng¿a do tính trâu mà có ; quä lê do
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tính quä nåi mà có, quä nåi do tính quä lê mà có. Ngoài ra [m†i trÜ©ng h®p khác] së ÇŠu
phäi nhÜ vÆy, nhÜng thÆt ra không hŠ Çúng nhÜ th‰.
N‰u bäo r¢ng [các pháp] không do tha tính mà có, mà chÌ nhân tha Ç‹ có thôi. ñiŠu này
cÛng không Çúng.
- Tåi sao vÆy ?
- N‰u do cÕ bÒ cho nên chi‰u m§i có, thì cÕ bÒ và chi‰u phäi là m¶t th‹, không ÇÜ®c coi
là tha [ÇÓi v§i nhau]. N‰u bäo r¢ng cÕ bÒ là tha ÇÓi v§i chi‰u, thì không ÇÜ®c nói r¢ng
"do bÒ nên có chi‰u" n»a.
Låi n»a, cÕ bÒ cÛng không có t¿ tính.
- Tåi sao vÆy ?
- CÕ bÒ cÛng tØ chúng duyên mà ra nên không có t¿ tính. Vì không có t¿ tính nên không
ÇÜ®c nói r¢ng do tính cÕ bÒ cho nên có chi‰u. Cho nên chi‰u không th‹ nào lÃy cÕ bÒ làm
th‹ ÇÜ®c.
Ngoài ra nhÜ bình, s»a Ç¥c v.v..., các pháp do nhân duyên ngoài mà sinh ÇŠu y nhÜ vÆy,
ÇŠu không th‹ có ÇÜ®c.
Các pháp do nhân duyên trong mà sinh cÛng nhÜ vÆy, cÛng không th‹ có ÇÜ®c. NhÜ
trong luÆn ThÃt ThÆp có nói :

Duyên pháp th¿c vô sinh
NhÜ®c vÎ vi h»u sinh
Vi tåi nhÃt tâm trung
Vi tåi Ça tâm trung ?
DÎch :

Pháp duyên thÆt không sinh
N‰u bäo là có sinh
Thì là tåi m¶t tâm
Hay là nÖi nhiŠu tâm ?
Pháp mÜ©i hai nhân duyên này, thÆt s¿ t¿ nó không sinh, n‰u bäo là có sinh thì là trong
m¶t tâm mà có [sinh], hay là trong nhiŠu tâm mà có [sinh] ?
N‰u trong m¶t tâm mà có [sinh], thì nhân và quä së cùng sinh m¶t lúc. Låi nhân và quä
mà cùng có m¶t lúc, ÇiŠu này không Çúng. Tåi sao vÆy ? ThÜ©ng các s¿ vÆt phäi trÜ§c là
nhân, rÒi sau m§i quä vÆy.
N‰u trong nhiŠu tâm mà có [sinh], th©i pháp mÜ©i hai nhân duyên së m‡i pháp m‡i khác.
PhÀn trÜ§c cùng v§i tâm diŒt rÒi, phÀn sau lÃy gì làm nhân duyên Çây ? DiŒt pháp vÓn
không có gì n»a thì làm sao làm nhân Çây ?
Pháp mÜ©i hai nhân duyên n‰u trÜ§c Çã có rÒi thì phäi ho¥c là m¶t tâm, ho¥c là nhiŠu
tâm. Cä hai trÜ©ng h®p ÇŠu không Çúng. Cho nên chúng duyên ÇŠu là không.
Do duyên là không nên các pháp tØ duyên mà sinh cÛng là không. Cho nên phäi bi‰t
r¢ng tÃt cä các pháp h»u vi ÇŠu là không.
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Các pháp h»u vi còn là không thì huÓng gì là ngã [låi có ÇÜ®c hay] sao ? Nhân các
pháp h»u vi nhÜ næm Ãm, mÜ©i hai nhÆp, mÜ©i tám gi§i, nên m§i nói là có ngã, nhÜ nhân
[vÆt liŒu] Ç‹ ÇÓt ÇÜ®c, m§i nói là có ÇÓt. N‰u Ãm, nhÆp, gi§i là không, thì së không có
pháp nào n»a Ç‹ có th‹ nói là ngã, nhÜ không có [vÆt liŒu] Ç‹ ÇÓt ÇÜ®c, thªi không th‹
nói là ÇÓt.
NhÜ Kinh có nói :"PhÆt bäo chÜ Tÿ KhÜu : Nhân ngã nên có ngã sª. N‰u không có ngã
¡t không có ngã sª". CÛng th‰, do các pháp h»u vi là không nên phäi hi‹u pháp Ni‰t
Bàn (Nirvana) vô vi cÛng là khônG. Tåi sao vÆy ?
Næm Ãm này diŒt mà không sinh næm Ãm khác n»a, thì g†i là Ni‰t Bàn (Nirvana). [Song]
næm Ãm vÓn t¿ là không, thì có cái gì diŒt Çâu mà nói là Ni‰t Bàn (Nirvana) ?
Låi ngã cÛng là không, thì ai Ç¡c Ni‰t Bàn (Nirvana) Çây ?
Låi n»a pháp vô sinh g†i là Ni‰t Bàn (Nirvana). Mà n‰u pháp sinh có thành thì pháp vô
sinh [dï nhiên] cÛng phäi thành. [Gi© Çây] pháp sinh không thành, trÜ§c Çã nói nhân
duyên, sau së låi nói n»a. Cho nên pháp sinh không thành. Mà nhân pháp sinh nên m§i
g†i là vô sinh. N‰u pháp sinh Çã không thành thì pháp vô sinh làm sao thành Çây ?
Cho nên h»u vi, vô vi và ngã ÇŠu là không.
Môn thÙ hai : Quán có quä không có quä

Låi n»a các pháp không sinh. Tåi sao vÆy ?

Tiên h»u t¡c bÃt sinh
Tiên vô diŒc bÃt sinh
H»u vô diŒc bÃc sinh
Thùy ÇÜÖng h»u sinh giä ?
DÎch :

TrÜ§c có ¡t không sinh
TrÜ§c không cÛng không sinh
Có, không cÛng không sinh
Ai së có sinh Çây ?
N‰u quä có trÜ§c trong nhân thì së không th‹ sinh n»a. N‰u không có trÜ§c cÛng së
không sinh n»a. VØa có vØa không có trÜ§c cÛng không th‹ sinh ÇÜ®c. Tåi sao vÆy ?
I- 1) N‰u quä có trÜ§c trong nhân rÒi m§i sinh, nhÜ th‰ ¡t [së sinh] Ç‰n vô cùng.
N‰u nhÜ quä trÜ§c tiên chÜa sinh rÒi [sau Çó] m§i sinh, thì gi© Çây Çã sinh rÒi låi së sinh
n»a. Tåi sao vÆy ?
Bªi vì [quä] thÜ©ng có ª trong nhân vÆy. TØ ch‡ [quä thÜ©ng] có Ãy låi së sinh n»a, thành
ra là vô cùng.
2) N‰u cho r¢ng [quä có s¤n trong nhân và khi] sinh rÒi së không sinh n»a, [và tuy quä có
s¤n trong nhân rÒi song vÅn là] chÜa sinh rÒi m§i sinh.
www.phatphap.com
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Trong lÆp luÆn Ãy không có lš lë sinh gì h‰t. Cho nên [quä] có trÜ§c [trong nhân] rÒi m§i
sinh, ÇiŠu này không Çúng.
3) Låi n»a, n‰u trong nhân trÜ§c Çã có quä mà bäo r¢ng [quä] chÜa sinh rÒi m§i sinh, sinh
rÒi không sinh n»a. NhÜ th‰ [có nghïa là] cä hai [trÜ©ng h®p] cÛng cùng có [quä] mà m¶t
[trÜ©ng h®p thì quä] sinh và m¶t [trÜ©ng h®p thì quä] không sinh. ñâu có chuyŒn nhÜ th‰
ÇÜ®c.
4) Låi n»a n‰u [quä] chÜa sinh mà quy‰t ÇÎnh là có [trÜ§c trong nhân] rÒi, thì khi sinh rÒi
[quä] së phäi là không có. Tåi sao vÆy ?
Bªi vì [hai lë] sinh và chÜa sinh tÜÖng phän v§i nhau. Do vì sinh và chÜa sinh tÜÖng phän
v§i nhau nên hai tác tÜ§ng [cûa sinh và chÜa sinh] cÛng phäi tÜÖng phän v§i nhau.
5) Låi n»a, có tÜÖng phän v§i không có, không có tÜÖng phän v§i có. N‰u [quä] sinh rÒi
mà vÅn là có, mà khi chÜa sinh cÛng là có, thì [hai giai Çoån] sinh và chÜa sinh së không
có gì khác nhau h‰t. Tåi sao vÆy ?
N‰u [quä] có [trÜ§c trong nhân rÒi m§i] sinh, [quä] sinh rÒi cÛng vÅn là có, mà [khi quä]
chÜa sinh cÛng là có. NhÜ th‰ [khi quä] sinh và [khi quä] chÜa sinh có gì sai khác Çâu ?
[Mà n‰u khi] sinh và [khi] chÜa sinh [quä] không có gì sai khác h‰t, s¿ viŒc này không có
ÇÜ®c.
Cho nên [quä] có [trÜ§c trong nhân rÒi] thì không sinh [n»a].
6) Låi n»a, [s¿ viŒc quä] có Çã xong xuôi trÜ§c Çó rÒi, thì cÀn gì låi phäi sinh n»a ? NhÜ
Çã làm rÒi së không làm n»a, Çã thành rÒi së không thành n»a.
Cho nên pháp nào Çã có rÒi së không sinh n»a.
7) Låi n»a, n‰u [quä] có [trÜ§c trong nhân] rÒi m§i sinh, thì khi [quä] ª trong nhân mà
chÜa sinh, quä phäi thÃy ÇÜ®c. Song thÆt ra [quä] không th‹ thÃy ÇÜ®c, nhÜ bình trong
ÇÃt, chi‰u trong cÕ bÒ, ÇŠu phäi thÃy ÇÜ®c, song thÆt ra không thÃy ÇÜ®c. Cho nên [quä]
có [trÜ§c trong nhân rÒi së] không sinh n»a.
8) HÕi : Quä tuy có trÜ§c [trong nhân rÒi], song vì chÜa bi‰n, nên không thÃy ÇÜ®c.

ñáp : N‰u khi bình chÜa sinh, do bình th‹ chÜa bi‰n nên [ª trong ÇÃt] không thÃy ÇÜ®c
[bình]. VÆy do tÜ§ng nào Ç‹ bi‰t [ÇÜ®c bình] mà nói r¢ng trong ÇÃt trÜ§c Çã có bình ?
Là do tÜ§ng cûa bình mà [k‰t luÆn là] có bình, hay do tÜ§ng trâu, ng¿a cho nên [k‰t luÆn
là trong ÇÃt] có bình Çây ?
N‰u trong ÇÃt không có tÜ§ng bình, cÛng không có tÜ§ng trâu ng¿a, nhÜ th‰ không phäi
ÇÜ®c g†i là không có [bình, không có trâu, ng¿a] Çó hay sao ?
Cho nên ông nói r¢ng trong nhân trÜ§c Çã có quä rÒi, [quä] m§i sinh, ÇiŠu Ãy không
Çúng.
9) Låi n»a pháp bi‰n tÙc là quä thì bi‰n phäi có trÜ§c ª trong nhân. Tåi sao vÆy ? Bªi
pháp cûa ông [chû trÜÖng] là quä Çã có trÜ§c ª trong nhân mà.
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N‰u bình v.v... Çã có trÜ§c [trong ÇÃt v.v...], thì bi‰n cÛng phäi có trÜ§c [trong ÇÃt v.v...].
[NhÜ th‰ bình v.v...] së phäi thÃy [trÜ§c] ÇÜ®c [ª trong ÇÃt v.v...], song thÆt ra låi không
sao có ÇÜ®c [bình ª s¤n trÜ§c trong ÇÃt].
Cho nên ông nói r¢ng chÜa bi‰n cho nên không thÃy, ÇiŠu Ãy không Çúng.
- N‰u bäo r¢ng chÜa bi‰n không ÇÜ®c g†i là quä, ¡t quä rÓt cu¶c không th‹ có ÇÜ®c. Tåi
sao vÆy ?
Bi‰n này trÜ§c Çã không có, thì sau cÛng së không có. Cho nên các quä nhÜ bình v.v...
rÓt cu¶c không th‹ có ÇÜ®c.
- N‰u bäo r¢ng bi‰n rÒi m§i là quä, ¡t trong nhân [quä] không có trÜ§c. NhÜ th‰ ¡t thành
bÃt ÇÎnh : ho¥c trong nhân quä Çã có trÜ§c, ho¥c quä không có trÜ§c.
10) HÕi : TrÜ§c Çã có bi‰n, song không th‹ thÃy ÇÜ®c.
Phàm vÆt t¿ có, tuy có song không th‹ thÃy ÇÜ®c. NhÜ s¿ vÆt ho¥c có khi gÀn [quá] nên
không th‹ [thÃy] bi‰t ÇÜ®c ; ho¥c xa [quá] nên không th‹ [thÃy] bi‰t ÇÜ®c ; ho¥c do cæn
hÜ hoåi, nên không th‹ [thÃy] bi‰t ÇÜ®c ; ho¥c tâm không trø, nên không th‹ [thÃy] bi‰t
ÇÜ®c ; do chÜ§ng ngåi nên không th‹ [thÃy] bi‰t ÇÜ®c; do giÓng nhau nên không th‹
[thÃy] bi‰t ÇÜ®c ; do th¡ng hÖn nên không th‹ [thÃy] bi‰t ÇÜ®c ; do vi t‰ nên không th‹
[thÃy] bi‰t ÇÜ®c :
1) GÀn nên không th‹ bi‰t là nhÜ thuÓc nhÕ vào m¡t.
2) Xa nên không th‹ bi‰t là nhÜ chim bay trong không cao tít xa t¡p.
3) Do cæn hoåi nên không th‹ bi‰t là nhÜ mù không thÃy s¡c, Çi‰c không nghe ti‰ng, mÛi
nghËt không ngºi ÇÜ®c hÜÖng, miŒng nhám không bi‰t vÎ, thân tê không cäm giác, tâm
cuÒng không bi‰t thÆt.
4) Do tâm không trø nên không bi‰t là nhÜ khi tâm chú š vào s¡c së không nghe các
ti‰ng.
5) Do chÜ§ng nên không th‹ bi‰t là nhÜ ÇÃt chÜ§ng nÜ§c, vách chÜ§ng ngoåi vÆt.
6) Do giÓng nên không th‹ bi‰t là nhÜ Çi‹m Çen trong mÀu Çen.
7) Do th¡ng nên không th‹ bi‰t là nhÜ có ti‰ng chuông trÓng nên không nghe ra ti‰ng
phÃt quét.
8) Do vi t‰ nên không th‹ bi‰t là nhÜ vi trÀn v.v... không hi‹n hiŒn.
Do Çó các pháp tuy có, song do tám nhân duyên Ãy nên không th‹ [thÃy] bi‰t ÇÜ®c.
[Cho nên] ông nói r¢ng bi‰n không thÃy có ÇÜ®c trong nhân nên [các quä nhÜ] bình v.v...
không có ÇÜ®c. Nói nhÜ th‰ không Çúng. Tåi sao vÆy ? Bªi vì các s¿ vÆt tuy có, song do
tám nhân duyên kia nên không th‹ thÃy có ÇÜ®c.

ñáp : Pháp bi‰n và các quä nhÜ bình v.v... không giÓng nhÜ [trÜ©ng h®p] không th‹ có
ÇÜ®c cûa tám nhân duyên này. Tåi sao vÆy ?
Pháp bi‰n và các quä nhÜ bình v.v... n‰u nhÜ gÀn quá không th‹ có ÇÜ®c thì xa m¶t chút
phäi có ÇÜ®c.
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ThÆp NhÎ Môn LuÆn

7

N‰u xa quá không th‹ có ÇÜ®c thì gÀn m¶t chút phäi có ÇÜ®c.
N‰u cæn hoåi không th‹ có ÇÜ®c thì cæn tÎnh phäi có ÇÜ®c.
N‰u tâm không trø mà không th‹ có ÇÜ®c thì tâm trø phäi thÃy ÇÜ®c.
N‰u chÜ§ng nên không th‹ có ÇÜ®c, thì pháp bi‰n và pháp bình không chÜ§ng phäi có
ÇÜ®c.
N‰u giÓng nhau nên không th‹ có ÇÜ®c thì khi khác nhau phäi có ÇÜ®c.
N‰u th¡ng hÖn nên không th‹ có ÇÜ®c thì th¡ng ngØng phäi có ÇÜ®c.
N‰u t‰ vi không th‹ có ÇÜ®c song các quä nhÜ bình vÓn thô phäi có th‹ Ç¡c ÇÜ®c. N‰u
bình vi t‰ nên không th‹ có ÇÜ®c thì khi sinh rÒi cÛng së không th‹ có ÇÜ®c. Tåi sao vÆy ?
Vì sinh rÒi và chÜa sinh, tÜ§ng vi t‰ [cûa quä] là m¶t, vì sinh rÒi và chÜa sinh ÇŠu xác
ÇÎnh là có vÆy.

HÕi : Khi chÜa sinh thì vi t‰, sinh rÒi m§i chuy‹n thành thô, cho nên sinh rÒi thì có ÇÜ®c
mà chÜa sinh thì không th‹ có ÇÜ®c.

ñáp : N‰u nhÜ th‰ thì trong nhân ¡t không có quä. Tåi sao vÆy ? Vì trong nhân không có
thô vÆy.
Låi trong nhân không có thô trÜ§c, [bªi] n‰u trong nhân thô Çã có trÜ§c rÒi ¡t së không
nói là do vi t‰ nên [quä] không th‹ có ÇÜ®c.
Nay quä là thô, ông låi nói r¢ng do [quä] vi t‰ nên không th‹ có ÇÜ®c, thô này không
ÇÜ®c g†i là quä n»a.
Gi© Çây rÓt cu¶c quä së không có ÇÜ®c, song thÆt ra quä låi có ÇÜ®c. Cho nên [k‰t luÆn
låi quä] không phäi là do vì vi t‰ nên không th‹ có ÇÜ®c.
Do Çó các pháp có, [theo lë] là quä có trÜ§c trong nhân rÒi, song do tám duyên nên m§i
thành ra là không th‹ có ÇÜ®c, [và k‰t luÆn r¢ng] trÜ§c h‰t trong nhân Çã có quä. ñiŠu
này không Çúng.
11) Låi n»a, n‰u trong nhân quä Çã có trÜ§c rÒi, [sau Çó] m§i sinh, nhÜ th‰ các nhân
tÜ§ng ÇŠu hoåi, các quä tÜ§ng ÇŠu hoåi. Tåi sao vÆy ?
NhÜ tÃm väi nÖi s®i väi, nhÜ quä trong bát, [s®i väi] và bát chÌ là ch‡ ª mà thôi, không
ÇÜ®c g†i là nhân. Tåi sao vÆy ? S®i väi và bát không phäi là nhân cûa tÃm väi và quä vÆy.
N‰u [tÜ§ng] nhân [do lë Ãy mà] hoåi, thì [tÜ§ng] quä cÛng së hoåi theo. Cho nên [n‰u
trong nhân Çã có quä trÜ§c rÒi thì] s®i väi v.v... së không phäi là nhân cûa tÃm väi v.v...
n»a.
Do nhân không có nên quä cÛng không có. Tåi sao vÆy ? Do nhân nÖi nhân nên quä m§i
thành, [nay] nhân không thành, thì quä làm sao thành ÇÜ®c.
12) Låi n»a, n‰u không [ÇÜ®c] làm ra, thì không g†i là quä n»a. Các nhân nhÜ s®i väi
v.v... không làm ra các quä nhÜ tÃm väi v.v... Tåi sao vÆy ?
NhÜ s®i väi v.v... phäi không do tÃm väi v.v... ª s¤n [trÜ§c nÖi s®i väi v.v...] thì m§i có
th‹ tåo ra các quä nhÜ tÃm väi v.v...
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Do Çó së thành không có nhân, không có quä. N‰u nhân và quä ÇŠu không có, ¡t không
ÇÜ®c Çòi hÕi r¢ng là trong nhân trÜ§c Çã có quä rÒi hay trÜ§c không có quä.
13) Låi n»a n‰u trong nhân Çã có quä rÒi song không th‹ có ÇÜ®c [trong khi chÜa sinh]
thì phäi có tÜ§ng hiŒn, nhÜ nghe mùi thÖm bi‰t có hoa, nghe ti‰ng hót bi‰t có chim, nghe
ti‰ng cÜ©i bi‰t có ngÜ©i, thÃy có khói bi‰t có lºa, thÃy ng‡ng tr©i bi‰t có ao nÜ§c.
CÛng th‰, trong nhân n‰u trÜ§c Çã có quä thì phäi có tÜ§ng hiŒn. Gi© Çây th‹ cûa quä
cÛng không sao có ÇÜ®c, tÜ§ng [cûa quä] cÛng không sao có ÇÜ®c. Do Çó Çû bi‰t quä
không có trÜ§c trong nhân.
14) Låi n»a, n‰u quä có trÜ§c trong nhân rÒi m§i sinh, së không th‹ nói ÇÜ®c r¢ng nhân
s®i väi nên có tÃm väi, nhân cÕ bÒ nên có chi‰u. Mà n‰u nhân Çã không làm ra [quä] thì
nh»ng gì khác [nhân] cÛng không làm ra [quä]. NhÜ tÃm väi không do s®i väi làm ra, thì
có th‹ nào låi do cÕ bÒ làm ra hay sao ? N‰u s®i väi không làm ra [tÃm väi] thì cÕ bÒ
cÛng không làm ra [tÃm väi].
Có th‹ nào nói ÇÜ®c r¢ng là [tÃm väi] không do Çâu làm ra h‰t sao ? N‰u không do Çâu
làm ra h‰t thì së không ÇÜ®c g†i là quä.
Mà n‰u quä không có thì nhân cÛng không có. NhÜ trên Çã nói. Cho nên quä Çã có trÜ§c
tØ trong nhân rÒi m§i sinh, ÇiŠu này không Çúng.
15) Låi n»a, n‰u quä không do Çâu làm ra h‰t, thì së phäi là thÜ©ng [có], nhÜ tính Ni‰t
Bàn vÆy. N‰u quä là thÜ©ng, thì các pháp h»u vi së ÇŠu là thÜ©ng h‰t. Tåi sao vÆy ? TÃt
cä các pháp h»u vi ÇŠu là quä vÆy.
N‰u tÃt cä các pháp [h»u vi] ÇŠu là thÜ©ng, ¡t không có vô thÜ©ng n»a. N‰u không có vô
thÜ©ng, cÛng không có thÜ©ng. Tåi sao vÆy ? Nhân thÜ©ng nên có vô thÜ©ng, nhân vô
thÜ©ng nên có thÜ©ng. Cho nên thÜ©ng và vô thÜ©ng cä hai ÇŠu không có, ÇiŠu này
không Çúng. Tóm låi không ÇÜ®c nói r¢ng quä Çã có trÜ§c trong nhân rÒi m§i sinh.
16) Låi n»a, n‰u quä Çã có trÜ§c trong nhân rÒi m§i sinh, thì quä së låi làm nhân có quä
khác n»a. NhÜ väi làm nhân cho m¥c, nhÜ chi‰u làm nhân cho ngæn che, nhÜ xe làm nhân
cho chuyên chª. Song thÆt ra [quä] có trÜ§c trong nhân không làm nhân cho quä khác.
Cho nên không ÇÜ®c nói r¢ng quä Çã có trÜ§c trong nhân rÒi m§i sinh.
17) N‰u bäo r¢ng nhÜ ÇÃt có mùi s¤n trÜ§c trong Çó rÒi, song không lÃy nÜ§c rÄy thì mùi
së không xông lên. Quä cÛng nhÜ th‰, n‰u chÜa có duyên h¶i låi, [nhân] së không th‹ làm
nhân [cho quä] ÇÜ®c. Nói nhÜ th‰ không Çúng. Tåi sao vÆy ?
NhÜ nh»ng gì ông nói thì khi ÇÜ®c nhÆn bi‰t thì g†i là quä. [NhÜ th‰] các vÆt nhÜ bình
v.v... së không phäi là quä. Tåi sao vÆy ?
"ñÜ®c nhÆn bi‰t" là ÇÜ®c làm ra, còn bình các thÙ Çã có trÜ§c [trong nhân] rÒi nên không
phäi là ÇÜ®c làm ra.
NhÜ th‰ do vì lÃy "làm ra" làm quä, cho nên quä có trÜ§c trong nhân rÒi m§i sinh, ÇiŠu
này không Çúng.
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18) Låi n»a, nhân làm cho [quä ÇÜ®c] nhÆn bi‰t (liÍu nhân) chÌ có th‹ hi‹n phát ra chÙ
không sinh ÇÜ®c vÆt. NhÜ vì Ç‹ chi‰u sáng chi‰c bình trong bóng tÓi nên th¡p Çèn lên.
[ñèn] cÛng chi‰u sáng ÇÜ®c các ÇÒ vÆt khác nhÜ giÜ©ng chi‰u v.v...
Vì Ç‹ làm ra bình nên hòa h®p các duyên, [duyên hòa h®p] không th‹ sinh các vÆt khác
nhÜ giÜ©ng chi‰u v.v... ÇÜ®c.
Cho nên phäi hi‹u không phäi là quä có trÜ§c trong nhân rÒi m§i sinh vÆy.
19) Låi n»a, n‰u quä có trÜ§c trong nhân rÒi m§i sinh, thì së không có hiŒn làm và së làm
khác nhau. Song ông låi chÃp nhÆn là có hiŒn làm và së làm. Cho nên không phäi là quä
Çã có trÜ§c trong nhân rÒi m§i sinh.
II. N‰u bäo r¢ng quä không có trÜ§c trong nhân mà quä [tØ nhân Ãy] sinh. ñiŠu này cÛng
không Çúng. Tåi sao vÆy ?
1) N‰u [quä] không có [trÜ§c trong nhân] mà sinh thì phäi có ÇÀu thÙ hai, tay thÙ ba sinh.
Tåi sao vÆy ? Bªi [các thÙ Ãy ÇŠu] không có [trÜ§c trong nhân] nên [cÛng tØ nhân Ãy mà]
sinh.

HÕi : Các s¿ vÆt nhÜ bình v.v... có các nhân duyên [Ç‹ sinh]. Còn ÇÀu thÙ hai và tay thÙ
ba không có nhân duyên, làm sao sinh ÇÜ®c ? Cho nên nh»ng ÇiŠu ông nói, không Çúng
ÇÜ®c.

ñáp : ñÀu thÙ hai, tay thÙ ba, cùng các quä nhÜ bình v.v... ÇŠu không có [trÜ§c] ª trong
nhân. NhÜ trong khÓi ÇÃt không có bình, trong Çá cÛng không có bình, c§ gì låi g†i khÓi
ÇÃt là nhân cûa bình, mà không g†i khÓi Çá là nhân cûa bình Çi ? C§ gì g†i s»a là nhân
cûa låc, s®i väi là nhân cûa tÃm väi, mà không g†i cÕ bÒ là nhân [cûa các thÙ Ãy] Çi ?
2) Låi n»a, n‰u quä không có trÜ§c trong nhân mà quä [vÅn tØ nhân Ãy mà] sinh, thì m‡i
m¶t vÆt m¶t së sinh tÃt cä các vÆt khác. NhÜ ngón tay së sinh các thÙ nhÜ xe, ng¿a, æn,
uÓng v.v... NhÜ th‰ s®i väi së không chÌ sinh väi, mà cÛng sinh ra cä các vÆt nhÜ xe,
ng¿a, ÇÒ æn, thÙc uÓng v.v... Tåi sao vÆy ? N‰u [quä] không có [trÜ§c trong nhân] mà
[vÅn tØ nhân Ãy] sinh, thì c§ gì s®i väi låi chÌ sinh ÇÜ®c väi mà không sinh các vÆt nhÜ xe,
ng¿a, ÇÒ æn, thÙc uÓng v.v... ? Bªi vì [cä väi và các vÆt Ãy] ÇŠu không có [trÜ§c trong
nhân] mà ?
3) N‰u quä không có trÜ§c trong nhân mà quä [vÅn tØ nhân mà] sinh thì các nhân m‡i thÙ
së không th‹ có l¿c Ç‹ sinh ÇÜ®c quä. NhÜ cÀn dÀu thì phäi tìm lÃy nÖi mè, chÙ không Çãi
cát lÃy. N‰u [dÀu] ÇŠu không có [s¤n nÖi cä mè và cát], thì c§ gì låi tìm [dÀu] nÖi mè mà
không Çãi cát Çi ?
4) N‰u bäo r¢ng tØng thÃy dÀu tØ mè mà ra, chÙ chÜa tØng thÃy tØ cát mà có, cho nên tìm
nÖi mè chÙ không Çãi cát. Nói th‰ không Çúng. Tåi sao vÆy ?
N‰u tÜ§ng sinh [cûa dÀu] có thành thì m§i ÇÜ®c nói là các lúc khác thÃy mè cho ra dÀu,
chÙ không thÃy cát cho ra dÀu, cho nên tìm nÖi mè chÙ không ch†n cát. Song tÜ§ng sinh
cûa tÃt cä các pháp ÇŠu không thành ÇÜ®c, nên không ÇÜ®c nói r¢ng là lúc khác có thÃy
mè cho ra dÀu nên nÖi mè mà tìm chÙ không tìm nÖi cát.
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5) Låi n»a, tôi nay không phäi chÌ phá m¶t s¿, mà t°ng phá h‰t tÃt cä nhân quä. Ho¥c quä
có trÜ§c trong nhân rÒi sinh, ho¥c quä không có trÜ§c [trong nhân] rÒi sinh, ho¥c quä vØa
có trÜ§c vØa không có trÜ§c rÒi sinh, cä ba cách sinh Ãy ÇŠu không thành [lÆp ÇÜ®c].
Cho nên ông nói r¢ng các lúc khác thÃy mè cho ra dÀu, ¡t së kËt vào cùng các nhân nghi
[nhÜ trên].
6) Låi n»a, n‰u quä không có trÜ§c trong nhân mà quä sinh, thì các tÜ§ng nhân së không
thành [lÆp ÇÜ®c]. Tåi sao vÆy ?
Các nhân n‰u không có pháp [quä trÜ§c s¤n] thì së làm ra ÇÜ®c gì ? Tåo thành ÇÜ®c gì ?
N‰u không làm ra, không làm thành, thì làm sao g†i là nhân ÇÜ®c ?
NhÜ th‰ tác giä së không có gì Ç‹ làm, ngÜ©i sai làm cÛng không có gì Ç‹ làm.
7) N‰u bäo r¢ng quä có trÜ§c trong nhân rÒi, ¡t së không có tác, tác giä, tác pháp sai biŒt
n»a. Tåi sao vÆy ? N‰u quä Çã có trÜ§c, thì cÀn gì phäi làm [ra quä] n»a ?
Cho nên các nhân mà ông nói [nhÜ] tác, tác giä, tác pháp ÇŠu không sao có ÇÜ®c.
[Mà] quä không có trÜ§c trong nhân, cÛng không Çúng. Tåi sao vÆy ?
N‰u ngÜ©i nào chÃp nhÆn có tác, tác giä, phân biŒt có nhân, quä, thì chÃt vÃn nhÜ vÆy m§i
phäi. Tôi nói tác, tác giä cùng nhân quä ÇŠu là không. N‰u ông phá tác, tác giä và nhân
quä, thì së thành pháp cûa tôi [chû trÜÖng], và së không ÇÜ®c g†i là chÃt vÃn n»a.
Cho nên quä không có trÜ§c trong nhân rÒi quä m§i sinh. ñiŠu này không Çúng.
Låi n»a, n‰u ngÜ©i nào chÃp nhÆn r¢ng quä Çã có trÜ§c trong nhân thì m§i chÃt vÃn nhÜ
th‰. Tôi không nói là quä Çã có trÜ§c trong nhân nên tôi không nhÆn chÃt vÃn Ãy. Và tôi
cÛng không chÃp nhÆn là quä không có trÜ§c trong nhân.
III. N‰u bäo r¢ng trong nhân trÜ§c vØa có quä vØa không có quä rÒi quä m§i sinh. ñiŠu
Ãy cÛng không Çúng. Tåi sao vÆy ?
Tính cûa có và không có trái ngÜ®c v§i nhau. Tính mà trái nghÎch v§i nhau thì làm sao
cùng có m¶t ch‡ ÇÜ®c ? NhÜ sáng tÓi, kh° sÜ§ng, Çi ÇÙng, trói cªi, không th‹ cùng ch‡
ÇÜ®c.
Cho nên trong nhân trÜ§c Çã có quä hay trÜ§c không có quä, cä hai ÇŠu không sinh.
Låi n»a trong nhân trÜ§c Çã có quä, trÜ§c không có quä, thì trong phÀn có, không có
[quä] ª trên Çã phá rÒi. Cho nên trÜ§c h‰t quä Çã có trong nhân [quä] cÛng không sinh,
quä không có [trong nhân, quä] cÛng không sinh, vØa có vØa không có [quä] cÛng không
sinh.
Lš Ç‰n Çây là cùng c¿c. Tìm ki‰m [quä] kh¡p m†i nÖi không sao có ÇÜ®c. Cho nên quä
rÓt cu¶c là không sinh. Do quä rÓt cu¶c không sinh, ¡t tÃt cä các pháp h»u vi ÇŠu là
không. Tåi sao vÆy ? TÃt cä các pháp h»u vi ÇŠu là nhân là quä.
Do h»u vi là không nên vô vi cÛng là không. H»u vi và vô vi còn là không, thì
huÓng hÒ gì là ngã [mà låi không phäi là không ÇÜ®c] sao !
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Môn thÙ ba : Quán Duyên

I. Låi n»a, duyên cûa các pháp không thành [lÆp ÇÜ®c]. Tåi sao vÆy ?

Quäng lÜ®c chúng duyên pháp
ThÎ trung vô h»u quä
Duyên trung nhÜ®c vô quä
Vân hà tùng duyên sinh ?
DÎch :

LÜ®c r¶ng các pháp duyên
Trong Çó không có quä
Trong duyên n‰u không quä
Sao tØ duyên sinh ÇÜ®c ?
Các quä nhÜ bình các thÙ không có trong tØng duyên m¶t, và trong s¿ hòa h®p [cûa các
duyên] cÛng không có. N‰u [quä ÇŠu] không có trong hai môn Ãy, thì sao låi nói là [quä]
tØ duyên sinh ÇÜ®c ?

HÕi : Th‰ nào g†i là các duyên ?
ñáp :
TÙ duyên sinh chÜ pháp
Cánh vô ÇŒ ngÛ duyên
Nhân duyên, thÙ ÇŒ duyên
Duyên duyên, tæng thÜ®ng duyên.
DÎch :

BÓn duyên sinh các pháp
Ngoài không duyên thÙ næm
Nhân duyên, thÙ ÇŒ duyên
Duyên duyên, tæng thÜ®ng duyên.
BÓn duyên là nhân duyên, thÙ ÇŒ duyên, duyên duyên và tæng thÜ®ng duyên.
Nhân duyên là pháp [mà quä] theo tØ Çó mà phát sinh. N‰u [quä] Çã tØ [Çó mà] sinh, hiŒn
tØ [Çó mà] sinh, së tØ [Çó mà] sinh, pháp Ãy g†i là nhân duyên.
ThÙ ÇŒ duyên là pháp trÜ§c diŒt rÒi tuÀn t¿ sinh [pháp sau], thì g†i là thÙ ÇŒ duyên.
Duyên duyên là tùy theo pháp ÇÜ®c niŒm, n‰u khªi lên thân nghiŒp, n‰u khªi lên khÄu
nghiŒp, n‰u khªi lên các pháp tâm và tâm sÓ, thì g†i là duyên duyên.
Tæng thÜ®ng duyên là do có pháp này nên pháp kia ÇÜ®c sinh. Pháp này là tæng thÜ®ng
duyên cho pháp kia.
1) BÓn duyên nhÜ vÆy ÇŠu [chÙng tÕ r¢ng] trong nhân không có quä. N‰u trong nhân có
quä thì phäi lìa ngoài các duyên mà vÅn có quä. NhÜng thÆt ra lìa duyên låi không có quä.
2) N‰u trong duyên có quä, thì phäi lìa nhân mà vÅn có quä. NhÜng thÆt ra lìa nhân låi
không có quä.
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3) N‰u nói duyên và nhân cùng có quä, thì [quä] phäi là có ÇÜ®c. NhÜng dùng lš tìm cÀu
[thì quä] låi không sao có ÇÜ®c.
Cho nên cä hai ch‡ [nhân và duyên] ÇŠu không có [quä]. NhÜ vÆy nÖi m‡i duyên m¶t ÇŠu
không có [quä], trong s¿ hòa h®p [cûa các duyên] cÛng không có [quä]. Làm sao nói
ÇÜ®c r¢ng là quä tØ duyên sinh ?
Låi n»a :

NhÜ®c quä duyên trung vô
Nhi tùng duyên trung xuÃt
ThÎ quä hà bÃt tùng
Phi duyên trung nhi xuÃt ?
DÎch :

N‰u trong duyên không quä
NhÜng tØ duyên mà ra
Quä Ãy sao không tØ
NÖi phi duyên mà ra ?
N‰u bäo r¢ng quä không có trong duyên nhÜng tØ duyên mà sinh ra, thì tåi sao [quä]
không tØ phi duyên mà sinh Çi ? Bªi cä hai [duyên và phi duyên] ÇŠu không có [quä] mà.
Cho nên không có nhân duyên [nào] có th‹ sinh ÇÜ®c quä h‰t.
Do quä không sinh, nên duyên cÛng không sinh. Tåi sao vÆy ? Bªi phäi trÜ§c duyên sau
[m§i t§i] quä. Do duyên, quä ÇŠu không có [sinh] nên tÃt cä các pháp h»u vi [ÇŠu là]
không.
Do pháp h»u vi là không, nên pháp vô vi cÛng là không. Do h»u vi và vô vi ÇŠu
không, [thì] làm sao låi có Ngã ÇÜ®c ?

www.phatphap.com

ThÆp NhÎ Môn LuÆn

13
Môn thÙ tÜ : quán tÜ§ng

Låi n»a, tÃt cä các pháp là không. Tåi sao vÆy ?

H»u vi cÆp vô vi
NhÎ pháp câu vô tÜ§ng
Dï vô h»u tÜ§ng cÓ
NhÎ pháp t¡c giai không.
DÎch :

H»u vi cùng vô vi
Hai pháp ÇŠu không tÜ§ng
Do bªi không có tÜ§ng
t hai pháp ÇŠu không
Pháp h»u vi không do tÜ§ng mà thành ÇÜ®c.
HÕi : Nh»ng gì là tÜ§ng h»u vi ?
ñáp : Vån vÆt m‡i thÙ ÇŠu có tÜ§ng h»u vi, nhÜ trâu lÃy sØng nh†n, y‰m rÛ, Çuôi th£ng,
có lông... làm tÜ§ng trâu. NhÜ bình lÃy Çáy b¢ng, bøng l§n, c° thon, miŒng thô làm tÜ§ng
bình. NhÜ xe lÃy vành bánh xe, trøc, cæm, ách làm tÜ§ng xe. NhÜ con ngÜ©i lÃy ÇÀu,
m¥t, bøng, xÜÖng sÓng, vai, cánh tay, bàn tay, bàn chân Ç‹ làm tÜ§ng ngÜ©i.
NhÜ th‰ n‰u sinh, trø, diŒt là tÜ§ng cûa các pháp h»u vi, thì [các tÜ§ng Ãy] là h»u vi hay
là vô vi ?

HÕi : N‰u [các tÜ§ng Çó] là h»u vi thì có l‡i lÀm nào ?
ñáp :
NhÜ®c sinh thÎ h»u vi
Phøc Üng h»u tam tÜ§ng
NhÜ®c sinh thÎ vô vi
Hà danh h»u vi tÜ§ng ?
DÎch :

N‰u sinh là h»u vi
Låi phäi có ba tÜ§ng
N‰u sinh là vô vi
Sao g†i tÜ§ng h»u vi ?
1) N‰u sinh là h»u vi thì [sinh] phäi có ba tÜ§ng. Ba tÜ§ng này låi phäi có ba tÜ§ng. CÙ
th‰ xoay vÀn ¡t thành vô cùng. [Hai tÜ§ng] trø và diŒt cÛng vÆy.
2) N‰u sinh là vô vi thì làm sao vô vi låi làm tÜ§ng cho h»u vi ÇÜ®c ? [Låi n»a], lìa ngoài
sinh, trø diŒt, ai có th‹ bi‰t ÇÜ®c sinh Ãy ?
Låi n»a, phân biŒt ra sinh, trø, diŒt nên m§i có sinh. Vô vi không th‹ phân biŒt, cho nên
không có sinh. [Hai tÜ§ng] trø diŒt cÛng nhÜ vÆy.
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Do sinh, trø, diŒt là không nên pháp h»u vi là không. Do h»u vi pháp là không nên
vô vi pháp cÛng là không. Nhân h»u vi m§i có vô vi. H»u vi và vô vi hai pháp là
không, nên tÃt cä các pháp ÇŠu là không.

HÕi : Ông nói là ba tÜ§ng låi [phäi] có ba tÜ§ng, cho nên thành vô cùng, nên sinh không
th‹ là h»u vi. Nay xin giäi thích [Çi‹m này] :

Sinh sinh chi sª sinh
sinh Ü bÌ b°n sinh
B°n sinh chi sª sinh
Hoàn sinh Ü sinh sinh
DÎch :

Cái do sinh sinh sinh
Sinh thành b°n sinh kia
Cái do b°n sinh sinh
Låi sinh låi sinh sinh.
Khi [m¶t] pháp sinh, k‹ cä t¿ th‹ [cûa nó thì] gÒm bÄy pháp cùng sinh :
1) pháp
2) sinh
3) trø
4) diŒt
5) sinh sinh
6) trø trø
7) diŒt diŒt
Trong bÄy pháp này, b°n sinh trØ t¿ th‹ cûa [mình ra] së sinh sáu pháp [kia].
Còn sinh sinh thì sinh b°n sinh, b°n sinh låi sinh låi sinh sinh.
Cho nên ba tÜ§ng tuy là h»u vi, nhÜng không phäi là vô cùng. [Hai tÜ§ng] trø, diŒt cÛng
nhÜ vÆy.
3) ñáp :

NhÜ®c vÎ thÎ sinh sinh
Hoàn næng sinh b°n sinh
Sinh sinh tùng b°n sinh
Hà næng sinh b°n sinh ?
DÎch :

N‰u bäo sinh sinh này
Låi sinh b°n sinh kia
Sinh sinh tØ b°n sinh
Sao sinh ÇÜ®c b°n sinh ?
N‰u nói sinh sinh là Ç‹ sinh b°n sinh, [song trong khi] b°n sinh không sinh sinh sinh, thì
sinh sinh làm sao sinh b°n sinh ÇÜ®c ?

4)

NhÜ®c vÎ thÎ b°n sinh
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Næng sinh bÌ sinh sinh
B°n sinh tùng bÌ sinh
Hà næng sinh sinh sinh ?
DÎch :

N‰u bäo b°n sinh này
sinh ÇÜ®c sinh sinh kia
B°n sinh tØ kia sinh
Sao sinh sinh sinh ÇÜ®c ?
N‰u nói b°n sinh là Ç‹ sinh sinh sinh, sinh sinh sinh rÒi låi sinh låi b°n sinh. ñiŠu Ãy
không Çúng lš. Tåi sao vÆy ?
Pháp sinh sinh phäi sinh b°n sinh. Cho nên g†i là sinh sinh. NhÜng b°n sinh th¿c ra t¿
mình chÜa sinh, thì làm sao có th‹ sinh sinh sinh ÇÜ®c ?
5) N‰u nói lúc sinh sinh sinh, có th‹ sinh ÇÜ®c b°n sinh ; ÇiŠu Ãy cÛng không Çúng lš.
Tåi sao vÆy ?

ThÎ sinh sinh sinh th©i
Ho¥c næng sinh b°n sinh
Sinh sinh thÜ®ng vÎ sinh
Hà næng sinh b°n sinh ?
DÎch :

Ho¥c lúc sinh sinh sinh
Së sinh ÇÜ®c b°n sinh
Sinh sinh còn chÜa sinh
Sao sinh ÇÜ®c b°n sinh ?
Khi mà sinh sinh sinh, ho¥c có th‹ sinh ÇÜ®c b°n sinh. Song sinh sinh này t¿ th‹ [cûa nó]
còn chÜa sinh, thì không th‹ sinh b°n sinh ÇÜ®c.
6) N‰u nói lúc sinh sinh sinh, [nó] có th‹ t¿ sinh, và cÛng sinh [luôn b°n sinh] kia. NhÜ
lúc Çèn th¡p sáng, vØa t¿ chi‰u ÇÜ®c và chi‰u luôn các thÙ khác. ñiŠu này không Çúng lš.
Tåi sao vÆy ?

ñæng trung t¿ vô ám
Trø xÙ diŒc vô ám
Phá ám nãi danh chi‰u
ñæng vi hà sª chi‰u ?
dÎch :

Trong Çèn t¿ ch£ng tÓi
Ch‡ trø cÛng không tÓi
Phá tÓi m§i g†i chi‰u
ñèn chi‰u sáng gì Çây ?
Th‹ cûa Çèn t¿ nó không tÓi, ch‡ mà ánh sáng trø cÛng không có tÓi. N‰u trong Çèn
không có tÓi, ch‡ trø cÛng không có tÓi, làm sao låi nói r¢ng Çèn t¿ chi‰u sáng và có th‹
chi‰u sáng cái khác ?
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Phá tÓi nên g†i là chi‰u sáng. ñèn không t¿ phá tÓi, cÛng không phá các tÓi khác n»a,
cho nên Çèn không t¿ chi‰u, cÛng không chi‰u cái khác.
Vì th‰ ÇiŠu ông nói Çèn t¿ chi‰u và chi‰u luôn cái khác, sinh cÛng nhÜ vÆy, vØa t¿ sinh
cÛng sinh luôn cái khác. ñiŠu này không Çúng lš.
7) HÕi : N‰u lúc Çèn th¡p lên có th‹ phá tÓi ÇÜ®c, cho nên trong Çèn không có tÓi, mà ch‡
trø cÛng không có tÓi.

ñáp :
Vân hà Çæng nhiên th©i
Nhi næng phá Ü ám
Thº Çæng sÖ nhiên th©i
BÃt næng cÆp Ü ám.
DÎch :

Làm sao khi th¡p Çèn
Låi phá ÇÜ®c ch‡ tÓi
ñèn này lúc m§i th¡p
Không th‹ Ç‰n tÓi ÇÜ®c.
N‰u lúc Çèn m§i th¡p lên không th‹ Ç‰n ch‡ tÓi ÇÜ®c. N‰u không Ç‰n ch‡ tÓi, thì không
ÇÜ®c nói là phá tÓi.
8) Låi n»a :

ñæng nhÜ®c bÃt cÆp ám
Nhi næng phá ám giä
ñæng tåi Ü thº gian
T¡c phá nhÃt thi‰t ám.
DÎch :

ñèn n‰u không Ç‰n tÓi
Mà có th‹ phá tÓi
Thì Çèn tåi ch‡ này
Së phá h‰t m†i tÓi.
N‰u nói Çèn tuy không Ç‰n ch‡ tÓi, song l¿c cûa nó có th‹ phá ÇÜ®c tÓi. [N‰u vÆy] ch‡
này th¡p Çèn lên së phäi phá ÇÜ®c tÃt cä các [ch‡] tÓi ª kh¡p th‰ gian, bªi [các ch‡ Ãy nó]
ÇŠu không t§i ÇÜ®c.
NhÜng thÆt ra, ch‡ này th¡p Çèn lên không th‹ phá ÇÜ®c tÃt cä các tÓi trên th‰ gian. Cho
nên ông nói Çèn tuy không Ç‰n ch‡ tÓi mà l¿c có th‹ phá tÓi, ÇiŠu Ãy không Çúng lš.
9) Låi n»a :

NhÜ®c Çæng næng t¿ chi‰u
DiŒc næng chi‰u Ü bÌ
Ám diŒc Üng nhÜ thÎ
T¿ t‰ diŒc t‰ bÌ.
DÎch :
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N‰u Çèn t¿ chi‰u ÇÜ®c
Và chi‰u cä cái khác
TÓi cÛng phäi nhÜ th‰
T¿ che, che cái khác
N‰u bäo r¢ng Çèn có th‹ t¿ chi‰u sáng cÛng chi‰u sáng cä cái khác. Thì tÓi ngÜ®c låi v§i
Çèn, nó cÛng t¿ che tÓi và che tÓi luôn cái khác.
N‰u tÓi v§i Çèn trái ngÜ®c v§i nhau, [mà tÓi Çã] không th‹ t¿ che, tÓi cÛng không che tÓi
cái khác ÇÜ®c, mà cho r¢ng Çèn có th‹ t¿ chi‰u sáng cÛng chi‰u sáng luôn cái khác, ÇiŠu
Ãy không Çúng lš. Cho nên thí dø cûa ông không Çúng vÆy.
10) NhÜ sinh vØa t¿ sinh ÇÜ®c vØa sinh cä cái khác. [VŠ Çi‹m này] gi© låi xin nói thêm :

Thº sinh nhÜ®c vÎ sinh
Vân hà næng t¿ sinh
NhÜ®c sinh dï t¿ sinh
Dï sinh hà døng sinh.
DÎch :

Sinh này n‰u chÜa sinh
Làm sao t¿ sinh ÇÜ®c
N‰u sinh rÒi t¿ sinh
Sinh rÒi cÀn gì sinh.
Sinh này lúc chÜa sinh thì phäi ho¥c là sinh rÒi m§i sinh, ho¥c là chÜa sinh rÒi sinh.
N‰u chÜa sinh mà sinh, thì chÜa sinh g†i là chÜa có, làm sao có th‹ t¿ sinh ÇÜ®c ?
N‰u nói sinh rÒi m§i sinh, sinh rÒi tÙc là sinh thì cÀn gì phäi sinh n»a ?
Sinh rÒi thì không sinh n»a, làm rÒi thì không làm n»a. Cho nên sinh không t¿ sinh ÇÜ®c.
N‰u sinh không t¿ sinh, làm sao sinh cái khác ÇÜ®c ? [Nên] ông nói r¢ng t¿ sinh cÛng
sinh luôn cái khác, ÇiŠu Ãy không Çúng lš.
Trø, diŒt cÛng nhÜ vÆy. Cho nên [bäo r¢ng] sinh, trø, diŒt là các tÜ§ng h»u vi, ÇiŠu Ãy
không Çúng lš.
Do tÜ§ng h»u vi cûa sinh, trø, diŒt không thành, nên pháp h»u vi là không.
Do pháp h»u vi là không, nên pháp vô vi cÛng là không. Tåi sao vÆy ? DiŒt h»u vi
m§i g†i là vô vi Ni‰t Bàn. Do Çó, Ni‰t Bàn cÛng là không.
11) Låi n»a, vô sinh, vô trø, vô diŒt g†i là tÜ§ng vô vi. [Mà Çã] không có sinh, trø, diŒt thì
¡t là không có pháp. Không có pháp thì không th‹ làm tÜ§ng ÇÜ®c.
12) N‰u bäo r¢ng không có tÜ§ng là tÜ§ng cûa Ni‰t Bàn, ÇiŠu Ãy không Çúng lš.
N‰u không có tÜ§ng là tÜ§ng cûa Ni‰t Bàn (Ni‰t Bàn tÜ§ng) thì lÃy tÜ§ng nào Ç‹ bi‰t Çó
là không có tÜ§ng ? N‰u lÃy tÜ§ng có [nào Çó] Ç‹ bi‰t Çó là không có tÜ§ng thì làm sao
låi g†i là không có tÜ§ng ÇÜ®c ?
N‰u do không có tÜ§ng Ç‹ bi‰t Çó là không có tÜ§ng. Không có tÜ§ng là không có.
Không có ¡t không th‹ bi‰t ÇÜ®c.
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13) N‰u bäo r¢ng nhÜ các thÙ áo ÇŠu có tÜ§ng, duy m¶t áo là không có tÜ§ng. ñó chính
là lÃy không có tÜ§ng Ç‹ làm tÜ§ng, nên ngÜ©i ta m§i nói "lÃy cái áo không có tÜ§ng".
NhÜ th‰ Çû bi‰t áo không có tÜ§ng có th‹ lÃy ÇÜ®c.
NhÜ vÆy sinh, trø, diŒt là tÜ§ng h»u vi. NÖi không có sinh, trø, diŒt, phäi bi‰t Çó là tÜ§ng
vô vi. Cho nên không có tÜ§ng là Ni‰t Bàn.
ñiŠu Ãy không Çúng lš. Tåi sao vÆy ? Sinh, trø, diŒt và Çû thÙ nhân duyên ÇŠu là
không, không sao có ÇÜ®c tÜ§ng h»u vi, thì làm sao nhân nÖi Çó mà bi‰t ÇÜ®c vô vi ?
Ông có ÇÜ®c tÜ§ng h»u vi quy‰t ÇÎnh nào Ç‹ bi‰t ch‡ không có tÜ§ng [h»u vi] là vô vi ?
Cho nên ÇiŠu ông nói vŠ cái áo không có tÜ§ng trong các thÙ áo có tÜ§ng Ç‹ thí dø cho
Ni‰t Bàn vô tÜ§ng, ÇiŠu Ãy không Çúng lš.
Vä låi, thí dø vŠ áo này trong cºa thÙ næm sau này së nói r¶ng.
Cho nên các pháp h»u vi ÇŠu là không. Do pháp h»u vi là không nên pháp vô vi cÛng
là không. Pháp h»u vi vô vi ÇŠu là không, nên NG‚ cÛng là không. Ba s¿ Ãy ÇŠu
không, nên tÃt cä các pháp ÇŠu là không.
Môn thÙ næm : Quán h»u tÜ§ng vô tÜ§ng.

Låi n»a, tÃt cä các pháp là không. Tåi sao vÆy ?

H»u tÜ§ng tÜ§ng bÃt tÜ§ng
Vô tÜ§ng diŒc bÃt tÜ§ng
Ly bÌ tÜ§ng bÃt tÜ§ng
TÜ§ng vi hà sª tÜ§ng
DÎch :
Có tÜ§ng tÜ§ng không tÜ§ng,
Không tÜ§ng cÛng không tÜ§ng.

Ngoài ra, tÜ§ng không tÜ§ng.
TÜ§ng là tÜ§ng gì Çây ?
1) NÖi s¿ vÆt có tÜ§ng, tÜ§ng không làm tÜ§ng n»a. Tåi sao vÆy ?
N‰u pháp trÜ§c Çã có tÜ§ng, thì cÀn Ç‰n tÜ§ng Ç‹ làm gì n»a ?
2) Låi n»a, n‰u trong s¿ vÆt có tÜ§ng mà tÜ§ng làm tÜ§ng ÇÜ®c, ¡t bÎ l‡i là có hai tÜ§ng.
M¶t [tÜ§ng] là tÜ§ng có trÜ§c rÒi, [tÜ§ng thÙ] hai là tÜ§ng låi [sau] Ç‹ làm tÜ§ng.
Cho nên nÖi s¿ vÆt có tÜ§ng, tÜ§ng không có ch‡ nào n»a Ç‹ làm tÜ§ng [cho s¿ vÆt Ãy]
ÇÜ®c.
3) Trong s¿ vÆt không có tÜ§ng, tÜ§ng cÛng không có ch‡ nào n»a Ç‹ làm tÜ§ng ÇÜ®c.
Pháp nào g†i là không có tÜ§ng, mà lÃy tÜ§ng có ra làm tÜ§ng [cho pháp Ãy] Çây ?
NhÜ voi có hai ngà, m¶t vòi, ÇÀu có ba cøc u, tai nhÜ cái sàng, xÜÖng sÓng nhÜ vòng
cung, bøng to và phŒ, Çuôi th£ng có lông, bÓn chân tròn l§n, Çó là tÜ§ng voi. N‰u lìa khÕi
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các tÜ§ng Ãy, thì së không có voi nào n»a Ç‹ có th‹ Çem tÜ§ng ra làm tÜ§ng [cho voi]
ÇÜ®c.
NhÜ ng¿a tai v‹nh, b©m rÛ, bÓn chân ÇŠu có vó, Çuôi nguyên chùm lông. N‰u lìa ngoài
các tÜ§ng Ãy, së không có ng¿a nào n»a Ç‹ có th‹ lÃy tÜ§ng ra mà làm tÜ§ng [cho ng¿a]
ÇÜ®c.
NhÜ vÆy trong [ch‡] có tÜ§ng, tÜ§ng không có ch‡ n»a Ç‹ làm tÜ§ng. Trong[ch‡] không
có tÜ§ng, tÜ§ng cÛng không có ch‡ nào n»a Ç‹ làm tÜ§ng ÇÜ®c.
Lìa ngoài có tÜ§ng và không có tÜ§ng, không có m¶t pháp thÙ ba nào có th‹ dùng tÜ§ng
Ç‹ làm tÜ§ng ÇÜ®c n»a.
Cho nên tÜ§ng không có gì h‰t Ç‹ làm tÜ§ng. Do tÜ§ng không có gì h‰t Ç‹ làm tÜ§ng,
nên pháp khä tÜ§ng cÛng không thành. Tåi sao vÆy ? Do nh© tÜ§ng m§i bi‰t ÇÜ®c s¿ vÆt
nào Çó, [nên s¿ vÆt Ãy ÇÜ®c] g†i là khä tÜ§ng.
Do nhân duyên Ãy tÜ§ng và [pháp] khä tÜ§ng ÇŠu là không. TÜ§ng và [pháp] khä tÜ§ng
là không, nên vån vÆt cÛng ÇŠu là không. Tåi sao vÆy ?
Lìa tÜ§ng và [pháp] khä tÜ§ng ra không có s¿ vÆt gì khác n»a. Do s¿ vÆt không có nên
phi s¿ vÆt cÛng không có. Bªi vÆt diŒt m§i g†i là không có vÆt. N‰u không có vÆt, thì lÃy
cái gì diŒt Ç‹ g†i là không có vÆt Çây ?
VÆt và vô vÆt ÇŠu là không, nên tÃt cä các pháp h»u vi ÇŠu là không. H»u vi pháp là
không, nên vô vi pháp cÛng là không. H»u vi cùng vô vi ÇŠu là không, nên NG‚
cÛng là không.
Môn thÙ sáu : Quán nhÃt dÎ

Låi n»a, tÃt cä các pháp là không. Tåi sao vÆy ?

TÜ§ng cÆp d» khä tÜ§ng
NhÃt dÎ bÃt khä Ç¡c
NhÜ®c vô h»u nhÃt dÎ
ThÎ nhÎ vân hà thành
DÎch :

TÜ§ng cùng v§i khä tÜ§ng
M¶t, khác, không có ÇÜ®c
N‰u không có m¶t, khác
Hai Çó làm sao thành ?
TÜ§ng và khä tÜ§ng này n‰u là m¶t, th©i không sao có ÇÜ®c. [N‰u là] khác cÛng không
sao có ÇÜ®c. N‰u là cä m¶t lÅn khác ÇŠu không sao có ÇÜ®c, thì hai [cái tÜ§ng và khä
tÜ§ng] này ¡t không thành.
Cho nên tÜ§ng và khä tÜ§ng ÇŠu là không. TÜ§ng và khä tÜ§ng là không, nên tÃt cä
các pháp ÇŠu là không.
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HÕi : TÜ§ng và khä tÜ§ng thÜ©ng thành, chÙ c§ gì låi không thành ?
Ông nói tÜ§ng và khä tÜ§ng là m¶t hay khác ÇŠu không sao có ÇÜ®c. Nay [tôi] xin giäi
thích :
Phàm s¿ vÆt ho¥c tÜ§ng tÙc là khä tÜ§ng, ho¥c tÜ§ng khác v§i khä tÜ§ng, ho¥c m¶t ít
phÀn là tÜ§ng, còn låi là khä tÜ§ng.
1) NhÜ tÜ§ng cûa thÙc là thÙc : ngoài thÙc ÇÜÖng tác døng Ãy không có thÙc [nào khác]
n»a.
NhÜ tÜ§ng cûa th† là th† : ngoài th† [Çang] tác døng Ãy không có th† [nào] n»a.
Các thÙ nhÜ th‰ [cho thÃy] tÜ§ng tÙc là khä tÜ§ng.
2) NhÜ PhÆt nói diŒt ái g†i Ni‰t Bàn. Ái là pháp h»u vi h»u lÆu ; diŒt là pháp vô vi vô lÆu.
NhÜ ngÜ©i tin có ba tÜ§ng : thích ª gÀn ngÜ©i thiŒn, ham muÓn nghe pháp, Üa làm bÓ thí.
Ba s¿ này là nghiŒp cûa thân, miŒng, cho nên do s¡c Ãm nhi‰p. Tin là pháp tâm sÓ nên do
hành Ãm nhi‰p.
[NhÜ th‰] g†i là tÜ§ng khác v§i khä tÜ§ng.
3) NhÜ chính ki‰n là tÜ§ng cûa ñåo [nhÜng] chÌ là phÀn ít nÖi ñåo.
Låi sinh, trø, diŒt là tÜ§ng h»u vi. [Các tÜ§ng này] chÌ là ít phÀn nÖi pháp h»u vi.
NhÜ th‰ là nÖi khä tÜ§ng có ít phÀn g†i là tÜ§ng.
Cho nên ho¥c tÜ§ng tÙc là khä tÜ§ng, ho¥c tÜ§ng khác v§i khä tÜ§ng, ho¥c khä tÜ§ng có
ít phÀn làm tÜ§ng.
Ông nói [tÜ§ng và khä tÜ§ng] ho¥c là m¶t ho¥c là khác không thành ÇÜ®c, cho nên tÜ§ng
và khä tÜ§ng không thành, ÇiŠu Ãy không Çúng lš.

ñáp : Ông nói ho¥c tÜ§ng là khä tÜ§ng nhÜ thÙc v.v... ÇiŠu này không Çúng lë. Tåi sao
vÆy ?
1) Do tÜ§ng nên [m¶t pháp nào Çó] có th‹ bi‰t ÇÜ®c, thì g†i [pháp Ãy] là khä tÜ§ng. [Cái
Çang] ÇÜ®c sº døng Ãy g†i là tÜ§ng. Phàm vÆt không th‹ t¿ bi‰t, nhÜ ngón tay không th‹
t¿ ti‰p xúc, nhÜ m¡t không th‹ t¿ thÃy. Cho nên ông nói thÙc tÙc là tÜ§ng và khä tÜ§ng,
ÇiŠu Ãy không Çúng.
Låi n»a, n‰u tÜ§ng tÙc là khä tÜ§ng, thì không ÇÜ®c phân biŒt cái này là tÜ§ng, cái này là
khä tÜ§ng. N‰u låi phân biŒt thành tÜ§ng và khä tÜ§ng, th©i không ÇÜ®c nói r¢ng tÜ§ng
tÙc là khä tÜ§ng.
Låi n»a, n‰u tÜ§ng tÙc là khä tÜ§ng, thì nhân và quä së là m¶t. Tåi sao vÆy ? TÜ§ng là
nhân, khä tÜ§ng là quä, hai thÙ này së là m¶t. NhÜng th¿c s¿ Çâu phäi là m¶t. Cho nên
tÜ§ng tÙc là khä tÜ§ng, ÇiŠu Ãy không Çúng lš.
2) Ông nói tÜ§ng khác v§i khä tÜ§ng, ÇiŠu Ãy cÛng không Çúng lš.
Ông nói diŒt ái là tÜ§ng cûa Ni‰t Bàn, chÙ không nói ái là tÜ§ng cûa Ni‰t Bàn. N‰u nói
r¢ng ái là tÜ§ng cûa Ni‰t Bàn thì m§i ÇÜ®c quyŠn nói tÜ§ng và khä tÜ§ng khác nhau.
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N‰u nói diŒt ái là tÜ§ng cûa Ni‰t Bàn, ¡t không ÇÜ®c nói r¢ng tÜ§ng và khä tÜ§ng khác
nhau.
Låi ông nói ngÜ©i tín có ba tÜ§ng ÇŠu không khác v§i tín. N‰u không có tín, ¡t không có
ba s¿ Ãy. Cho nên không ÇÜ®c nói r¢ng tÜ§ng cùng khä tÜ§ng khác nhau.
Låi, [n‰u cho] r¢ng tÜ§ng và khä tÜ§ng khác nhau, [th©i Çã] tÜ§ng rÒi låi phäi có thêm
tÜ§ng n»a, së thành vô cùng. ñiŠu Ãy không Çúng lš.
Cho nên tÜ§ng và khä tÜ§ng không khác nhau ÇÜ®c.

HÕi : NhÜ Çèn có th‹ t¿ chi‰u sáng cÛng có th‹ chi‰u sáng các thÙ khác. CÛng th‰, tÜ§ng
có th‹ t¿ làm tÜ§ng và cÛng có th‹ làm tÜ§ng cho các cái khác ÇÜ®c.

ñáp : Ông nói thí dø vŠ Çèn này thì trong phÀn "ba tÜ§ng h»u vi" Çã phá [thí dø Ãy] rÒi.
Låi, [n‰u lÃy thí dø này là ông] t¿ mâu thuÅn v§i lÆp luÆn trÜ§c Çó [cûa ông] :
Trên kia ông nói tÜ§ng và khä tÜ§ng khác nhau. ñ‰n gi© låi nói tÜ§ng t¿ có th‹ làm
tÜ§ng và cÛng có th‹ làm tÜ§ng cho các cái khác. ñiŠu Ãy không Çúng lš.
3) Låi, ông nói r¢ng trong khä tÜ§ng có ít phÀn là tÜ§ng. ñiŠu này không Çúng lš. Tåi sao
vÆy ?
Ý nghïa này ho¥c ª nÖi [nghïa] m¶t, ho¥c ª nÖi [nghïa] khác. Mà nghïa m¶t và khác này
trÜ§c Çó Çã bÎ phá rÒi, cho nên phäi bi‰t "ít phÀn làm tÜ§ng" này cÛng bÎ phá luôn.
ñû thÙ nhân duyên nhÜ th‰, các thÙ tÜ§ng và khä tÜ§ng là m¶t cÛng không sao có ÇÜ®c,
là khác cÛng không sao có ÇÜ®c. Låi không có pháp thÙ ba nào n»a Ç‹ làm tÜ§ng và khä
tÜ§ng thành ÇÜ®c. Cho nên tÜ§ng và khä tÜ§ng ÇŠu là không. Hai cái này không, cho
nên tÃt cä các pháp ÇŠu là không.
môn thÙ bÄy : quán h»u vô

Låi n»a, tÃt cä các pháp là không. Tåi sao vÆy ?
Có và không có ÇÒng th©i ÇŠu không sao có ÇÜ®c, mà không ÇÒng th©i cÛng không sao
có ÇÜ®c. NhÜ [kŒ] sau Çây trình bÀy :

H»u vô nhÃt th©i vô
Ly vô h»u diŒc vô
BÃt ly vô h»u h»u
H»u t¡c Üng thÜ©ng vô
dÎch :
Có, không ÇÒng th©i không
Lìa không, có cÛng không
Không lìa không có có
Có ¡t phäi thÜ©ng không
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1) Tính có và tính không có trái ngÜ®c v§i nhau. Trong m¶t pháp không ÇÜ®c cùng có.
NhÜ lúc sinh thì không có ch‰t, lúc ch‰t thì không có sinh. ñiŠu này trong Trung LuÆn Çã
có nói.
2) N‰u bäo r¢ng lìa không có có có, không có l‡i gì h‰t. Nói th‰ không Çúng lš. Tåi sao
vÆy ?
Lìa không có làm sao có có ÇÜ®c ? NhÜ trên Çã có nói lúc các pháp sinh, k‹ cä t¿ th‹, bÄy
pháp cùng sinh. NhÜ trong A Tÿ ñåt Ma có nói, có v§i vô thÜ©ng cùng sinh. Vô thÜ©ng
là tÜ§ng diŒt nên m§i g†i là không có. Cho nên lìa không có thì có së không sinh.
3) N‰u không lìa vô thÜ©ng mà có có sinh, thì có Ãy së thÜ©ng không có. N‰u có mà låi
thÜ©ng không có thì trÜ§c h‰t Çã không có trø, bªi thÜ©ng là hoåi vÆy. NhÜng th¿c ra låi
có trø, cho nên có không hŠ thÜ©ng là không có.
4) N‰u cho r¢ng lìa vô thÜ©ng có có sinh. ñiŠu Ãy cÛng không Çúng lš. Tåi sao vÆy ?
Lìa vô thÜ©ng, có thÆt s¿ là không sinh.

HÕi : Lúc có sinh, Çã có vô thÜ©ng rÒi, nhÜng chÜa phát ra, lúc diŒt m§i phát ra, Ç‹ hoåi
cái có này. NhÜ th‰ sinh, trø, diŒt, lão ÇŠu có ÇÜ®c, [song] ÇŠu Ç®i th©i mà phát ra thôi.
Lúc có khªi lên thì sinh là døng, làm cho có sinh. Khoäng gi»a sinh và diŒt, thì trø là
døng, Ç‹ gi» lÃy có kia. ñ‰n lúc diŒt, thì vô thÜ©ng là døng, Ç‹ diŒt cái có Ãy. Còn lão thì
bi‰n sinh thành trø, bi‰n trø thành diŒt.
[Nh© th‰] vô thÜ©ng së hoåi ÇÜ®c thÜ©ng, khi‰n bÓn s¿ kiŒn [sinh, trø, diŒt, lão] kia
thành t¿u. Cho nên tuy pháp v§i vô thÜ©ng cùng sinh, nhÜng có không phäi là thÜ©ng
không có vÆy.
5) ñáp : Ông nói vô thÜ©ng là tÜ§ng cûa diŒt, v§i có cùng sinh, thì lúc sinh có phäi hoåi,
lúc hoåi có phäi sinh.
6) Låi n»a, sinh và diŒt ÇŠu không có. Tåi sao vÆy ? Lúc diŒt không ÇÜ®c có sinh, lúc
sinh không ÇÜ®c có diŒt, do bªi sinh và diŒt tÜÖng phän v§i nhau.
7) Låi n»a, pháp [lÆp trÜ©ng] cûa ông là : vô thÜ©ng v§i trø cùng sinh. [Song] lúc có hoåi
[tÙc vô thÜ©ng] phäi không có trø. N‰u có trø ¡t không có hoåi. Tåi sao vÆy ? Bªi trø và
hoåi tÜÖng phän v§i nhau.
Lúc lão thì không có trø, lúc trø thì không có lão. Cho nên ông nói sinh, trø, diŒt, lão và
vô thÜ©ng ÇŠu có ÇÜ®c, xÜa nay là cùng sinh. Nói th‰ së thành thác loån. Tåi sao vÆy ?
8) Cái có này n‰u v§i vô thÜ©ng cùng sinh, vô thÜ©ng là tÜ§ng hoåi. [NhÜng] phàm lúc
vÆt sinh thì không có tÜ§ng hoåi. Lúc trø cÛng không có tÜ§ng hoåi. Lúc Ãy không phäi
là không có tÜ§ng vô thÜ©ng Çó sao ?
NhÜ có nhÆn thÙc nên m§i g†i là thÙc, không có nhÆn thÙc ¡t là không có tÜ§ng cûa
thÙc ; có cäm th† m§i g†i là th†, không có cäm th† ¡t không có tÜ§ng cûa th† ; có niŒm
m§i g†i là niŒm, không có niŒm ¡t không có tÜ§ng cûa niŒm. Khªi là tÜ§ng cûa sinh,
không khªi së không còn là tÜ§ng cûa sinh n»a. Nhi‰p trì là tÜ§ng cûa trø, không nhi‰p
trì së không còn là tÜ§ng cûa trø n»a. Chuy‹n bi‰n là tÜ§ng cûa lão, không chuy‹n bi‰n
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së không còn là tÜ§ng cûa lão n»a. Th† mŒnh diŒt là tÜ§ng cûa tº, th† mŒnh không diŒt
së ch£ng còn là tÜ§ng cûa tº n»a.
NhÜ th‰ hoåi là tÜ§ng vô thÜ©ng, lìa khÕi hoåi së không phäi là tÜ§ng vô thÜ©ng.
N‰u [cho r¢ng] lúc sinh, trø tuy có vô thÜ©ng nhÜng không th‹ hoåi cái có, sau Çó m§i có
th‹ hoåi có ÇÜ®c, thì cÀn gì phäi cùng sinh ?
NhÜ th‰ phäi tùy lúc nào có hoåi thì m§i có vô thÜ©ng, cho nên vô thÜ©ng tuy cùng sinh
[nhÜng phäi] ch© sau này m§i hoåi cái có. ñiŠu này không Çúng lš.
Do Çó có và không có cùng có, [lš lë này] không thành [lÆp ÇÜ®c]. [Có và không có]
không cùng có cÛng không thành [lÆp ÇÜ®c]. Cho nên có, không có là không. Có,
không có là không, nên tÃt cä các h»u vi là không. TÃt cä các h»u vi là không, nên
vô vi cÛng là không. H»u vi và vô vi là không, cho nên chúng sinh cÛng là không.
Môn thÙ tám : Quán tính

Låi n»a, tÃt cä các pháp là không. Tåi sao vÆy ? Vì các pháp không có tính vÆy. NhÜ
[kŒ] sau Çây có nói :

Ki‰n h»u bi‰n dÎ tÜ§ng
ChÜ pháp vô h»u tính
Vô tính pháp diŒc vô
ChÜ pháp giai không cÓ.
DÎch :

ThÃy có tÜ§ng bi‰n dÎ
Các pháp không có tính
Pháp không tính cÛng không
Các pháp ÇŠu không vÆy.
1) Các pháp n‰u có tính, së không bi‰n Ç°i. NhÜng [chúng ta ÇŠu] thÃy tÃt cä các pháp
ÇŠu bi‰n Ç°i, cho nên m§i bi‰t r¢ng các pháp không có tính.
2) Låi n»a, n‰u các pháp có tính cÓ ÇÎnh, ¡t së không tùy theo các duyên mà sinh.
N‰u tính mà låi theo các duyên Ç‹ sinh, thì tính Ãy chính là pháp ÇÜ®c làm ra. Mà pháp
không ÇÜ®c làm ra, không phäi Ç®i cái khác làm nhân [cho mình], thì m§i g†i là tính.
Cho nên tÃt cä các pháp là không.
3) HÕi : N‰u tÃt cä các pháp là không, ¡t là không có sinh không có diŒt. Mà n‰u không
có sinh không có diŒt, thì së không có Kh° Ç‰. N‰u không có Kh° Ç‰, së không có TÆp
Ç‰. N‰u không có Kh°, TÆp Ç‰, së không có DiŒt Ç‰. N‰u không có Kh° DiŒt, së không
có ñåo ÇÜa Ç‰n DiŒt Kh°.
N‰u các pháp là không, không có tính, thì së không có bÓn thánh Ç‰. Do không có bÓn
thánh Ç‰, cÛng không có luôn bÓn quä sa môn. Do không có bÓn quä sa môn, thì së
không có hiŠn thánh. Do hiŠn thánh không có, thì PhÆt, Pháp, Tæng cÛng là không có ;
www.phatphap.com

ThÆp NhÎ Môn LuÆn

24

pháp th‰ gian cÛng ÇŠu không có. ñiŠu này phi lš. Cho nên các pháp không th‹ nào là
không h‰t ÇÜ®c.

ñáp : Có hai Ç‰, m¶t là th‰ Ç‰, hai là ÇŒ nhÃt nghïa Ç‰.
Nhân th‰ Ç‰ m§i nói ÇÜ®c vŠ ÇŒ nhÃt nghïa Ç‰. N‰u không nhân nÖi th‰ Ç‰, ¡t không nói
ÇÜ®c vŠ ÇŒ nhÃt nghïa Ç‰. N‰u không có ÇÜ®c ÇŒ nhÃt nghïa Ç‰, ¡t không có ÇÜ®c Ni‰t
Bàn. N‰u ngÜ©i nào không bi‰t hai Ç‰ này, së không bi‰t [cách Ç‹] t¿ l®i, l®i tha và cùng
có ích l®i.
Do Çó, n‰u bi‰t th‰ Ç‰ thì së bi‰t ÇŒ nhÃt nghïa Ç‰. [NgÜ®c låi], bi‰t ÇŒ nhÃt nghïa Ç‰, thì
së bi‰t th‰ Ç‰.
Nay ông nghe nói vŠ th‰ Ç‰, bèn cho Çó là ÇŒ nhÃt nghïa Ç‰. Cho nên m§i sa vào ch‡ thua
thiŒt.
Pháp nhân duyên cûa chÜ PhÆt ÇÜ®c g†i là ÇŒ nhÃt nghïa thÆm thâm. Bªi pháp nhân
duyên này không có t¿ tính, nên ta nói nó là không.
N‰u các pháp không tùy theo các duyên mà sinh thì m‡i pháp m§i có tính cÓ ÇÎnh ÇÜ®c.
[Lúc Çó] ngÛ Ãm së không ÇÜ®c có tÜ§ng sinh diŒt. NgÛ Ãm không sinh không diŒt, ¡t
không có vô thÜ©ng. N‰u không có vô thÜ©ng thì së không có Kh° thánh Ç‰. N‰u không
có Kh° thánh Ç‰, së không có pháp nhân duyên sinh là TÆp thánh Ç‰. Các pháp n‰u có
tính cÓ ÇÎnh thì së không có Kh° DiŒt thánh Ç‰. Tåi sao vÆy ? Bªi tính [cÓ ÇÎnh] không
có bi‰n dÎ vÆy. N‰u không có Kh° DiŒt thánh Ç‰ ¡t không có ñåo ÇÜa Ç‰n DiŒt kh°.
Cho nên n‰u ngÜ©i nào không chÎu chÃp nhÆn [nghïa] không thì së không có bÓn thánh
Ç‰. N‰u không có bÓn thánh Ç‰, së không có s¿ viŒc Ç¡c ÇÜ®c bÓn thánh Ç‰. N‰u không
có s¿ viŒc Ç¡c bÓn thánh Ç‰, ¡t së không có bi‰t kh°, Çoån tÆp, chÙng diŒt và tu Çåo. Do
bÓn ÇiŠu Ãy không có nên së không có bÓn quä sa môn. Không có bÓn quä sa môn ¡t së
không có [bÓn] bÆc hÜ§ng [Ç‰n quä n»a]. Không có [bÓn] bÆc hÜ§ng [Ç‰n quä n»a] ¡t së
không có PhÆt. Phá pháp nhân duyên nên së không có pháp. Bªi vì không có quä, nên së
không có tæng. N‰u không có PhÆt, Pháp, Tæng thì së không có Tam Bäo. N‰u không có
Tam Bäo, ¡t hoåi pháp th‰ tøc. ñiŠu này không h®p lš. Cho nên tÃt cä các pháp là
không.
Låi n»a, n‰u các pháp có tính cÓ ÇÎnh, ¡t là không có sinh, không có diŒt, không có t¶i,
không có phúc, không có quä báo cûa t¶i phúc. Th‰ gian thÜ©ng chÌ là m¶t tÜ§ng. Cho
nên phäi bi‰t các pháp không có tính.
4) N‰u bäo r¢ng các pháp không có t¿ tính, nhÜng tØ tha tính mà có. ñiŠu này cÛng phi
lš. Tåi sao vÆy ?
N‰u không có t¿ tính làm sao tØ tha tính mà có ÇÜ®c ? Bªi phäi nhân t¿ tính m§i có tha
tính ÇÜ®c.
Låi n»a, tha tính cÛng chính là t¿ tính. Tåi sao vÆy ? Bªi tha tính tÙc là t¿ tính cûa tha.
N‰u t¿ tính Çã không thành thì tha tính cÛng së không thành. N‰u t¿ tính, tha tính ÇŠu
không thành thì ngoài t¿ tính, tha tính còn ch‡ nào có pháp n»a Çây ? N‰u [pháp] có Çã
không thành, thì [pháp] không có cÛng ch£ng thành.
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Cho nên nay tìm ki‰m ÇŠu không có t¿ tính cÛng không có tha tính, không có có, cÛng
không có không có, nên tÃt cä các pháp h»u vi là không. Do pháp h»u vi là không
nên pháp vô vi cÛng là không. H»u vi, vô vi còn là không, huÓng gì NG‚ sao ?
Môn thÙ chín : quán nhân quä

Låi n»a, tÃt cä các pháp là không. Tåi sao vÆy ?
Các pháp Çã t¿ không có tính mà cÛng không tØ ch‡ nào khác mà låi. NhÜ [kŒ] sau Çây
có nói :

Quä Ü chúng duyên trung
TÃt cánh bÃt khä Ç¡c
DiŒc bÃt dÜ xÙ lai
Vân hà nhi h»u quä
DÎch :

Tìm quä trong các duyên
RÓt cu¶c không th‹ ÇÜ®c
CÛng không nÖi khác låi
Làm sao mà có quä ?
1) Các duyên, ho¥c nÖi m‡i duyên m¶t, ho¥c trong hòa h®p [cûa các duyên], ÇŠu không
có quä, nhÜ trÜ§c Çã nói.
2) Låi quä này cÛng không tØ các nÖi nào khác mà låi. N‰u [cho r¢ng quä] tØ các nÖi
khác mà låi, ¡t [quä] Çâu có theo nhân duyên mà sinh n»a, mà cÛng không mÃt công các
duyên hòa h®p.
3) N‰u quä trong các duyên Çã không có, mà cÛng không tØ nÖi nào khác låi, nên tÙc là
không. Do quä là không, nên tÃt cä các pháp h»u vi së là không. Do h»u vi pháp là
không, nên vô vi pháp cÛng là không. ñ‰n h»u vi và vô vi pháp còn là không, thì
huÓng gì là NG‚ sao ?
Môn thÙ mÜ©i : Quán tác giä.

Låi n»a, tÃt cä các pháp là không. Tåi sao vÆy ?
Bªi 1) t¿ tác, 2) tha tác, 3) c¶ng tác, 4) vô nhân tác [cä bÓn ÇŠu] không sao có ÇÜ®c. NhÜ
kŒ sau Çây :

T¿ tác cÆp tha tác
C¶ng tác, vô nhân tác
NhÜ thÎ bÃt khä Ç¡c
ThÎ t¡c vô h»u kh°.
DÎch :
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T¿ làm và tha làm
Cùng làm, không nhân làm
NhÜ th‰ không có ÇÜ®c
Cho nên không có kh°.
I/ Kh° do t¿ làm là không Çúng. Tåi sao vÆy ? N‰u t¿ làm tÙc là t¿ làm ra th‹ cûa nó.
[NhÜng] Çâu ÇÜ®c lÃy s¿ Ãy Ç‹ làm chính ngay ra s¿ Ãy. NhÜ thÙc không th‹ t¿ bi‰t, ngón
tay không th‹ t¿ xúc chåm lÃy. Cho nên không nói là t¿ làm ÇÜ®c.
II/ Tha làm cÛng không Çúng. Tha làm sao có th‹ làm ra kh° ÇÜ®c ?
1) HÕi : Các duyên g†i là tha. Và bªi các duyên làm ra kh°, nên g†i là tha làm. Tåi sao
låi nói là không do tha làm ?

ñáp : N‰u các duyên g†i là tha, kh° së do các duyên làm ra. Kh° này do các duyên sinh,
¡t phäi thu¶c vŠ tính cûa các duyên. N‰u chính là tính cûa các duyên, làm sao låi g†i [các
duyên] là tha ÇÜ®c. NhÜ bình [b¢ng] ÇÃt, thì ÇÃt Çâu ÇÜ®c g†i là tha [ÇÓi v§i bình]. Låi
nhÜ các vòng vàng, vàng Çâu ÇÜ®c g†i là tha [ÇÓi v§i vòng]. Kh° cÛng giÓng vÆy, do tØ
các duyên sinh, nên các duyên không ÇÜ®c g†i là tha [ÇÓi v§i kh°].
2) Låi n»a, các duyên này cÛng không do t¿ tính mà có, nên không ÇÜ®c t¿ tåi. Vì th‰
không ÇÜ®c nói r¢ng tØ các duyên mà sinh ra quä. NhÜ trong Trung LuÆn có nói :

Quä tùng chúng duyên sinh
ThÎ duyên bÃt t¿ tåi
NhÜ®c duyên bÃt t¿ tåi
Vân hà duyên sinh quä ?
DÎch :

Quä tØ các duyên sinh
Duyên Ãy không t¿ tåi
N‰u duyên không t¿ tåi
Làm sao duyên sinh quä
Do Çó, kh° không th‹ tØ tha làm hay t¿ làm.ÇÜ®c.
III/ [T¿ và tha] cùng làm cÛng không Çúng. Bªi có cä hai l‡i. N‰u nói t¿ làm kh°, tha
làm kh°, ¡t së có hai l‡i cûa t¿ tác và tha tác [nhÜ Çã nói phÀn trÜ§c]. Cho nên [t¿ và tha]
cùng làm kh° cÛng không h®p lš.
N‰u kh° không có nhân mà sinh, cÛng phi lš. Bªi có vô lÜ®ng l‡i. NhÜ trong kinh có
nói :
"KhÕa hình Ca Di‰p hÕi PhÆt :"Kh° là t¿ làm hay sao ? "PhÆt im l¥ng không Çáp. "Th‰
Tôn, n‰u kh° không t¿ làm, phäi chæng là tha làm ?" PhÆt cÛng không Çáp. "Th‰ Tôn,
n‰u vÆy thì kh° là t¿ làm lÅn tha làm chæng ?". PhÆt cÛng không Çáp. "Th‰ Tôn, n‰u vÆy
thì kh° không có nhân không có duyên mà làm nên chæng ?". PhÆt cÛng không Çáp."
Cä bÓn câu hÕi nhÜ vÆy PhÆt ÇŠu không trä l©i, nên m§i bi‰t r¢ng kh° chính là không.

HÕi : PhÆt thuy‰t kinh này không [có š] nói kh° là không, [mà là] tùy chúng sinh nào
có th‹ Ç¶ ÇÜ®c, nên m§i nói [b¢ng cách không trä l©i] nhÜ vÆy :
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1) KhÕa hình Ca Di‰p kia cho r¢ng ngÜ©i là nhân cûa kh°. Các ngÜ©i chû trÜÖng có ngã
cho r¢ng ÇËp xÃu ÇŠu do ThÀn làm nên. ThÀn thÜ©ng thanh tÎnh không có kh° não. ñiŠu
hi‹u ÇiŠu bi‰t ÇŠu do bªi ThÀn. ThÀn làm ra xÃu tÓt sÜ§ng kh°, låi còn th† Çû thÙ thân.
Do bªi tà ki‰n Ãy nên m§i hÕi PhÆt "Kh° t¿ tác chæng ?", cho nên PhÆt không trä l©i. Kh°
thÆt ra ch£ng phäi là ngã làm ra. N‰u ngã là nhân cûa kh°, nhân ngã nên sinh kh°, vÆy
ngã tÙc là vô thÜ©ng. Tåi sao vÆy ?
N‰u pháp [nào Çó] là nhân, và pháp tØ nhân sinh ra, [cä hai] ÇŠu là vô thÜ©ng.
N‰u ngã là vô thÜ©ng, ¡t t¶i phúc quä báo tr†n ÇŠu Çoån diŒt. Có tu phåm hành, phúc báo
không [gì Çi n»a] cÛng ÇŠu thành không.
N‰u ngã là nhân cûa kh°, ¡t không có giäi thoát. Tåi sao vÆy ?
N‰u ngã làm ra kh°, thì lìa ngoài kh° së không có ngã [nào] có th‹ làm ra kh°, do bªi [lìa
ngoài kh° së] không có thân. N‰u không có thân mà có th‹ làm ra kh°, thì ngÜ©i Ç¡c
ÇÜ®c giäi thoát cÛng phäi là kh°. NhÜ th‰ së không có giäi thoát n»a. Mà thÆt ra thì có
giäi thoát.
Cho nên kh° t¿ làm là không Çúng.
2) a. Tha làm ra kh° cÛng không Çúng. Lìa kh° làm gì còn có ngÜ©i [nào n»a Çâu] Ç‹ làm
kh° cho [ngÜ©i] khác.
b. Låi n»a, n‰u tha làm ra kh°, ¡t phäi là T¿ Tåi Thiên. [Ca Di‰p] do tà ki‰n nhÜ th‰ hÕi
PhÆt nên PhÆt cÛng không trä l©i. NhÜng thÆt ra [kh°] không phäi do T¿ Tåi Thiên làm
ra. Tåi sao vÆy ?
c. Bªi do th‹ tính [cûa T¿ Tåi Thiên và kh°] trái ngÜ®c v§i nhau. NhÜ con cûa trâu phäi
là trâu. N‰u vån vÆt tØ T¿ Tåi Thiên mà sinh ra thì ÇŠu phäi giÓng nhÜ T¿ Tåi Thiên, vì
là con cûa T¿ Tåi Thiên vÆy.
d. Låi n»a, n‰u T¿ Tåi Thiên làm ra chúng sinh, thì không th‹ Çem kh° ra ban cho con
cái. Cho nên không th‹ nói ÇÜ®c là T¿ Tåi Thiên làm ra kh°.

HÕi : Chúng sinh tØ T¿ Tåi Thiên mà sinh ra, kh° sÜ§ng cÛng do T¿ Tåi Thiên mà sinh.
Do không bi‰t nhân cuä sÜ§ng, nên [T¿ Tåi Thiên] m§i ÇÜa cái kh° ra cho.
ñáp : N‰u chúng sinh là con cûa T¿ Tåi Thiên, thì phäi lÃy sÜ§ng ra mà che kh° Çi [cho
chúng sinh], chÙ Çâu ÇÜ®c ÇÜa kh° [Ç‰n cho chúng sinh].
e. Låi chÌ cÀn cúng dÜ©ng T¿ Tåi Thiên, ¡t së diŒt kh° ÇÜ®c sÜ§ng. NhÜng thÆt ra Çâu
phäi vÆy. [ThÆt ra] chÌ t¿ gây nhân duyên kh° sÜ§ng, mà t¿ th† quä báo [sÜ§ng kh°], chÙ
nào phäi T¿ Tåi Thiên làm nên.
f. Låi n»a T¿ Tåi Thiên n‰u là t¿ tåi thì së không cÀn gì n»a h‰t. [N‰u] có cÀn gì Çó nên
t¿ làm ra, thì không ÇÜ®c g†i là t¿ tåi n»a. N‰u không cÀn gì h‰t, thì cÀn gì phäi bi‰n hóa
ra vån vÆt, nhÜ ÇÙa trÈ con nghÎch ng®m n»a ?
g. Låi n»a, n‰u T¿ Tåi làm ra chúng sinh thì ai làm ra T¿ Tåi Ãy Çây ? N‰u T¿ Tåi t¿ làm
lÃy ¡t không Çúng lš. NhÜ vÆt không th‹ t¿ làm ra lÃy ÇÜ®c. [Mà] n‰u có ngÜ©i làm [ra
mình] thì Çâu ÇÜ®c g†i là T¿ Tåi n»a.
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h. Låi n»a, n‰u T¿ Tåi là tác giä, ¡t trong viŒc làm không có chÜ§ng ngåi, niŒm thôi ¡t có
th‹ làm ÇÜ®c rÒi. [NhÜng] nhÜ trong kinh T¿ Tåi có nói : " T¿ Tåi muÓn làm ra vån vÆt,
[nên] hành các kh° hånh, tÙc sinh ra các loài [bò sát] Çi b¢ng bøng. Låi hành kh° hånh
n»a, thì sinh ra các loài chim tr©i. Låi hành kh° hånh, liŠn sinh ra các ngÜ©i tr©i..."
N‰u hành kh° hånh, trÜ§c sinh Ç¶c trùng, k‰ sinh chim tr©i, sau sinh nhân thiên, chÙng tÕ
chúng sinh do nghiŒp và nhân duyên mà sinh, chÙ Çâu phäi do kh° hånh mà có.
i. Låi n»a, n‰u T¿ Tåi làm ra vån vÆt [xin hÕi] là ª ch‡ nào Ç‹ làm ra vån vÆt ? Cái ch‡ ª
Ãy là do T¿ Tåi làm ra hay do ai khác làm ra ?
N‰u do T¿ Tåi làm, thì [T¿ Tåi ] låi ª ch‡ nào n»a Ç‹ làm [ra ch‡ Ãy] ? N‰u ª m¶t ch‡
nào khác Ç‹ làm [ra ch‡ Ãy], thì ch‡ khác kia là do ai làm ra ? NhÜ th‰ ¡t së thành vô
cùng.
N‰u do ai khác làm ra, ¡t có hai T¿ Tåi, ÇiŠu này phi lš. Cho nên th‰ gian vån vÆt không
phäi do T¿ Tåi làm ra.
j) Låi n»a, n‰u T¿ Tåi làm ra, thì tåi sao låi phäi kh° hành cúng dÜ©ng cho m¶t vÎ khác,
muÓn làm sao cho [vÎ khác kia] ÇÜ®c hoan hÌ Ç‹ theo Çó mà cÀu ÇÜ®c toåi nguyŒn [hay
sao] ? N‰u phäi kh° hành [Ç‹] cÀu xin v§i vÎ khác kia, chÙng tÕ [T¿ Tåi kia] ch£ng t¿ tåi
[chút nào].
k) Låi n»a, n‰u T¿ Tåi làm ra vån vÆt, thì vØa m§i làm ra là cÓ ÇÎnh liŠn, không ÇÜ®c bi‰n
chuy‹n n»a. Ng¿a phäi vïnh viÍn là ng¿a, ngÜ©i phäi vïnh viÍn là ngÜ©i. NhÜng gi© låi
tùy nghiŒp mà bi‰n chuy‹n, m§i hay [vån vÆt] ch£ng phäi do T¿ Tåi làm ra.
l) Låi n»a, n‰u [tÃt cä] là do T¿ Tåi làm ra, tÙc së không còn xÃu ÇËp, thiŒn ác, t¶i phúc gì
n»a. Bªi [tÃt cä] ÇŠu do T¿ Tåi làm ra mà. NhÜng thÆt ra có t¶i phúc... cho nên ch£ng
phäi [vån vÆt] do T¿ Tåi làm ra.
m) Låi n»a, n‰u chúng sinh tØ T¿ Tåi sinh ra, thì [m†i chúng sinh] ÇŠu phäi kính yêu T¿
Tåi nhÜ con kính yêu cha. NhÜng th¿c ra Çâu phäi vÆy. Có kÈ ghét, có kÈ thÜÖng. Cho
nên m§i rõ ch£ng phäi [vån vÆt] do T¿ Tåi làm ra.
n) Låi n»a, n‰u T¿ Tåi làm ra [tÃt cä], tåi sao không làm ra toàn là ngÜ©i sung sÜ§ng,
[ho¥c] làm ra toàn là ngÜ©i Çau kh°, mà låi có kÈ kh° ngÜ©i sÜ§ng ? M§i hay [vån vÆt] do
tØ thÜÖng ghét mà sinh, nên không ÇÜ®c t¿ tåi. Bªi không ÇÜ®c t¿ tåi nên ch£ng phäi do
T¿ Tåi làm ra.
o) Låi n»a, n‰u T¿ Tåi làm ra [vån vÆt], thì chúng sinh ÇŠu không phäi làm gì n»a. NhÜng
chúng sinh m‡i ngÜ©i ÇŠu phäi phÜÖng tiŒn có làm [này làm n†]. Cho nên phäi bi‰t [vån
vÆt] ch£ng phäi do T¿ Tåi làm ra.
p) Låi n»a, n‰u T¿ Tåi làm ra [vån vÆt], các chuyŒn sÜ§ng, kh°, thiŒn, ác không [cÀn phäi
ai] làm ra mà t¿ hiŒn Ç‰n. N‰u Çúng nhÜ th‰ tÙc là hoåi pháp th‰ gian. Trì gi§i, tu phåm
hành ÇŠu không có ích gì. NhÜng thÆt ra Çâu phäi vÆy. Cho nên phäi bi‰t r¢ng [vån vÆt]
ch£ng phäi T¿ Tåi làm ra.
q) Låi n»a, n‰u [T¿ Tåi] do nhân duyên phúc nghiŒp, nên [ÇÜ®c coi] là vï Çåi ÇÓi v§i
chúng sinh, thì các chúng sinh khác làm phúc nghiŒp cÛng phäi [ÇÜ®c coi] là vï Çåi. VÆy
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sao låi chÌ quš riêng T¿ Tåi ? Còn n‰u không do nhân duyên [phúc nghiŒp chi h‰t] mà
thành T¿ Tåi thì tÃt cä chúng sinh cÛng phäi là T¿ Tåi. NhÜng thÆt ra Çâu phäi vÆy, m§i
hay [vån vÆt] ch£ng phäi do T¿ Tåi làm ra.
r) N‰u T¿ Tåi do tØ [m¶t cái] tha khác mà có ÇÜ®c, thì [cái] tha khác này låi phäi tØ [m¶t
cái] khác nào n»a Çó. NhÜ vÆt ¡t [phåm l‡i] vô cùng. Vô cùng ¡t không có nhân.
Các nhân duyên Çû loåi nhÜ th‰, chÙng tÕ vån vÆt ch£ng phäi do tØ T¿ Tåi sinh ra, và
cÛng không có T¿ Tåi.
[Ca Di‰p] do các tà ki‰n nhÜ vÆy nên m§i hÕi là tha làm chæng. Do Çó PhÆt cÛng không
trä l©i.
3) [T¿ và tha]cùng làm cÛng không phäi lë. Bªi có hai l‡i lÀm [cûa t¿ và tha].
4) Do các nhân duyên hòa h®p mà sinh, chÙ không phäi do tØ không nhân mà sinh. Do
Çó PhÆt cÛng không trä l©i.
Cho nên kinh này chÌ cÓt phá bÓn thÙ tà ki‰n, chÙ không [cÓt š] nói kh° là không.

ñáp : PhÆt tuy nói nhÜ th‰, do tØ các nhân duyên nên sinh kh°, phá luôn bÓn thÙ tà ki‰n.
[NhÜng Çó cÛng] chính là nói vŠ không. [PhÆt] nói kh° do tØ các nhân duyên mà sinh,
tÙc là nói vŠ nghïa không. Tåi sao vÆy ?
N‰u do tØ các nhân duyên mà sinh, ¡t së không có t¿ tính. Không có t¿ tính thì tÙc là
không.
GiÓng nhÜ kh° là không, m§i hay h»u vi, vô vi cùng chúng sinh, tÃt cä ÇŠu là không.
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Môn thÙ mÜ©i m¶t : Quán ba th©i

Låi n»a, tÃt cä các pháp là không. Tåi sao vÆy ?
Nhân cùng v§i pháp có nhân lúc trÜ§c, lúc sau ho¥c cùng lúc sinh, ÇŠu không sao có
ÇÜ®c. NhÜ kŒ r¢ng :

NhÜ®c pháp tiŠn, hÆu, c¶ng
ThÎ giai bÃt thành giä
ThÎ pháp tùng nhân sinh
Vân hà ÇÜÖng h»u thành.
DÎch :

N‰u pháp trÜ§c, sau, cùng,
ÇŠu không thành lÆp ÇÜ®c.
Pháp Ãy tØ nhân sinh
làm sao mà thành ÇÜ®c ?
TrÜ§c là nhân, sau là [pháp] có nhân. ñiŠu này phi lš. Tåi sao vÆy ?
N‰u trÜ§c [Çã có] nhân rÒi, sau Çó [pháp m§i] tØ nhân Ãy mà sinh, thì lúc nhân có trÜ§c,
¡t không có [pháp] có nhân. VÆy thì [nhân là] làm nhân cho cái gì Çây ?
N‰u trÜ§c là [pháp] có nhân, sau m§i là nhân. Lúc không có nhân, [pháp] có nhân Çã
thành, còn dùng nhân làm gì n»a ?
N‰u nhân và [pháp] có nhân cùng có m¶t lúc, ÇiŠu này cÛng [có nghïa] là không có nhân.
NhÜ sØng trâu [hai cái] cùng sinh m¶t lúc. [SØng] phäi [sØng] trái Çâu có làm nhân cho
nhau.
NhÜ th‰ nhân ch£ng phäi là nhân cûa quä. Quä ch£ng phäi là quä cûa nhân. Bªi cùng sinh
m¶t lúc vÆy.
Cho nên nhân quä ba th©i ÇŠu không sao có ÇÜ®c.

HÕi : Cái pháp phá nhân quä cûa ông, trong ba th©i cÛng không thành ÇÜ®c.
N‰u trÜ§c có phá sau m§i có pháp ÇÜ®c phá, ¡t lúc chÜa có pháp ÇÜ®c phá, cái phá kia là
phá cái gì Çây ?
N‰u trÜ§c có pháp ÇÜ®c phá rÒi sau m§i có phá, pháp ÇÜ®c phá Çã thành rÒi, còn cÀn gì
Ç‰n phá n»a ?
N‰u phá và pháp ÇÜ®c phá cùng có m¶t lúc, nhÜ th‰ cÛng låi thành không có nhân. NhÜ
sØng trâu cùng sinh m¶t lúc, [sØng] phäi [sØng] trái Çâu có làm nhân cho nhau. N‰u th‰
phá không nhân nÖi pháp ÇÜ®c phá, pháp ÇÜ®c phá cÛng không nhân nÖi phá [mà có].

ñáp : [ViŒc] phá và pháp ÇÜ®c phá cûa ông, cÛng bÎ m¡c luôn l‡i Çó.
N‰u các pháp là không, ¡t së không có phá, không có pháp ÇÜ®c phá.
Nay tôi nói vŠ không nên nh»ng gì tôi nói ¡t thành lÆp ÇÜ®c.
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N‰u tôi nói r¢ng phá, pháp ÇÜ®c phá xác ÇÎnh là có, [th©i bÃy gi©] m§i ÇÜ®c vÃn nån nhÜ
th‰. Do vì tôi không nói r¢ng phá, pháp ÇÜ®c phá xác ÇÎnh là có, thì ông không ÇÜ®c vÃn
nån tôi nhÜ th‰.

HÕi : M¡t thÃy [thÜ©ng thì] lúc trÜ§c là nhân nhÜ th® ÇÒ gÓm làm bình. CÛng có [trÜ©ng
h®p] thÃy lúc sau là nhân nhÜ nhân ÇŒ tº mà có thÀy, nhÜ giáo hóa ÇŒ tº xong, sau Çó m§i
bi‰t rõ Çó là ÇŒ tº. CÛng có [trÜ©ng h®p] nhân, mà cùng lúc [v§i quä] nhÜ Çèn và ánh
sáng. N‰u cho r¢ng nhân lúc trÜ§c, nhân lúc sau, nhân cùng lúc ÇŠu không sao có ÇÜ®c.
ChÃp nhÜ vÆy là phi lš.

ñáp : NhÜ th® ÇÒ gÓm làm bình, ví dø này không Çúng. Tåi sao vÆy ?
N‰u chÜa có bình, th® ÇÒ gÓm làm nhân cho cái gì Çây ? NhÜ [ví dø] th® ÇÒ gÓm này,
m†i nhân vào lúc trÜ§c ÇŠu không sao có ÇÜ®c.

Nhân vào lúc sau cÛng vÆy, không sao có ÇÜ®c.
N‰u chÜa có ÇŒ tº, thì ai làm thÀy Çây ? Cho nên nhân vào lúc sau cÛng không sao có
ÇÜ®c.
N‰u nói nhân cùng m¶t lúc nhÜ Çèn và ánh sáng, ÇiŠu Ãy sÈ không khác gì v§i nhân nghi
: Çèn và ánh sáng cùng sinh làm sao làm nhân cho nhau ÇÜ®c ?
Do Çó các nhân duyên là không, nên m§i hay tÃt cä h»u vi pháp, vô vi pháp và chúng
sinh ÇŠu là không.
Môn thÙ mÜ©i hai : Quán sinh

Låi n»a, tÃt cä các pháp là không. Tåi sao vÆy ?
Bªi sinh, không sinh và lúc sinh ÇŠu không sao có ÇÜ®c.
Nay sinh rÒi së không sinh. Mà không sinh cÛng không sinh. Lúc sinh cÛng không sinh.
NhÜ kŒ nói :

Sinh quä t¡c bÃt sinh
BÃt sinh diŒc bÃt sinh
Ly thÎ sinh bÃt sinh
Sinh th©i diŒc bÃt sinh.
DÎch :
Sinh quä ¡t không sinh
Không sinh cÛng không sinh
Lìa sinh, không sinh này
Lúc sinh cÛng không sinh.
1) Sinh nghïa là [khi] quä khªi. ChÜa sinh là chÜa khªi, chÜa ra, chÜa có. Lúc sinh là m§i
khªi mà chÜa thành.
Trong [ba ÇiŠu] Ãy, quä sinh n† không sinh là : cái sinh Ãy sinh rÒi nên không sinh n»a.
Tåi sao vÆy ? Vì [n‰u sinh n»a së bÎ] l‡i vô cùng : làm rÒi låi làm n»a vÆy.
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a) N‰u sinh sinh rÒi låi sinh cái sinh thÙ hai. Cái sinh thÙ hai sinh rÒi låi sinh cái sinh thÙ
ba. Sinh thÙ ba sinh rÒi sinh cái sinh thÙ tÜ, cÛng nhÜ ban ÇÀu sinh sinh rÒi låi có cái sinh
thÙ hai. CÙ th‰ ¡t së thành vô cùng. ñiŠu này phi lš. Cho nên sinh [rÒi] không sinh n»a.
b) Låi n»a, n‰u cho r¢ng sinh [chính là] sinh rÒi [rÒi m§i] sinh, [nghïa là] cái sinh ÇÜ®c
dùng [Ç‹ sinh kia khi] sinh, cái sinh Ãy không sinh mà sinh. ñiŠu này phi lš. Tåi sao vÆy ?
SÖ sinh không sinh mà sinh, vÆy ¡t có hai thÙ sinh : bªi sinh rÒi mà sinh [là m¶t], không
sinh mà sinh [là hai].
TrÜ§c Çó thì ông chû trÜÖng cÓ ÇÎnh, nay låi thành bÃt ÇÎnh.
[Cho nên] nhÜ làm rÒi không ÇÜ®c làm n»a, thiêu rÒi không ÇÜ®c thiêu n»a, chÙng rÒi
không ÇÜ®c chÙng n»a. NhÜ th‰ sinh rÒi không ÇÜ®c sinh n»a.
]Cho nên pháp sinh không sinh.
2) a. Pháp không sinh cÛng không sinh. Tåi sao vÆy ? Bªi [không sinh] không hòa h®p
ÇÜ®c v§i sinh.
b. Låi do tÃt cä [các pháp] không sinh [n‰u låi sinh thì së] có l‡i sinh vÆy.
c. N‰u pháp không sinh mà låi sinh, ¡t lìa ngoài sinh mà vÅn có sinh; Cho nên [pháp
không sinh] không sinh.
N‰u lìa sinh mà có sinh, ¡t lìa [pháp] làm vÅn có làm, lìa [pháp] Çi vÅn có Çi, lìa [pháp]
æn vÅn có æn. NhÜ vÆy là hoåi pháp th‰ tøc. ñiŠu này phi lš.
Cho nên [pháp] không sinh không sinh.
d. Låi n»a, n‰u pháp không sinh mà sinh, thì tÃt cä các pháp không sinh ÇŠu phäi sinh.
[NhÜ th‰] tÃt cä các phàm phu chÜa sinh A NÆu ña La Tam MiŒu Tam BÒ ñŠ ÇŠu phäi
sinh h‰t. NÖi bÆc A La Hán bÃt hoåi pháp, phiŠn não không sinh cÛng sinh. SØng thÕ,
sØng ng¿a không sinh cÛng sinh. ñiŠu này phi lš.
Cho nên không ÇÜ®c nói r¢ng [pháp] không sinh mà sinh.

HÕi : [Cái lš] không sinh mà sinh này [có nghïa là] nhÜ có nhân duyên hòa h®p, th©i
gian, không gian, tác giä, phÜÖng tiŒn... ÇÀy Çû, thì m§i là không sinh mà sinh. ChÙ
không phäi là tÃt cä [m†i thÙ] không sinh mà sinh. Cho nên không ÇÜ®c Çem [lš lë] tÃt cä
không sinh mà sinh nhÜ trên Ç‹ b¡t bÈ.
ñáp : N‰u các pháp sinh [là do] th©i gian, không gian, tác giä, phÜÖng tiŒn, các duyên
hòa h®p mà sinh :
1) thì trong các pháp Ãy [n‰u sinh] xác ÇÎnh là có trÜ§c thì së không sinh n»a,
2) mà n‰u [sinh] không có trÜ§c [trong các pháp Ãy] thì cÛng së không sinh ;
3) mà vØa có vØa không có [trÜ§c, sinh] cÛng không sinh.
Trong ba lë Ãy, cÀu sinh không sao có ÇÜ®c. NhÜ vØa nói xong. Cho nên pháp không sinh
không sinh.
3) a. Lúc sinh cÛng không sinh. Tåi sao vÆy ? Vì [n‰u th‰ ¡t së] có l‡i sinh [rÒi låi] sinh,
và l‡i không sinh mà sinh.
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Lúc sinh, phÀn sinh cûa pháp thì không sinh nhÜ trÜ§c Çã nói. PhÀn chÜa sinh [cûa pháp]
cÛng không sinh nhÜ trÜ§c Çã nói.
b. Låi n»a, n‰u lìa sinh có lúc sinh, thì m§i Çúng là lúc sinh sinh. NhÜng th¿c ra lìa sinh
không có lúc sinh. Cho nên lúc sinh cÛng không sinh.
c. Låi n»a, n‰u ngÜ©i nào cho r¢ng lúc sinh sinh, ¡t së có hai sinh. M¶t là lÃy lúc sinh làm
sinh, hai là lÃy cái sinh [do] lúc sinh [sinh làm sinh]. VÓn không có hai pháp, làm sao låi
cho r¢ng có hai sinh ÇÜ®c. Cho nên lúc sinh cÛng không sinh.
d. Låi n»a, chÜa có sinh thì không có lúc sinh. [VÆy] sinh d¿a vào ch‡ nào Ç‹ hiŒn hành ?
N‰u sinh không có ch‡ Ç‹ hiŒn hành thì së không có lúc sinh sinh. Cho nên lúc sinh cÛng
không sinh.
NhÜ vÆy, sinh, không sinh và lúc sinh, [cä ba] ÇŠu không thành. Do pháp sinh không
thành, nên không sinh, trø, diŒt cÛng y nhÜ vÆy.
Do sinh, trø, diŒt không thành, thì h»u vi pháp cÛng së không thành. Do h»u vi pháp
không thành nên vô vi pháp cÛng không thành. Do vô vi pháp không thành nên chúng
sinh cÛng không thành. Cho nên phäi hi‹u tÃt cä các pháp là vô sinh, bªi rÓt cu¶c là
không tÎch vÆy.

h‰t
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