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BAÙT NHAÕ ÑAÊNG LUAÄN THÍCH 

QUYEÅN 2 

Phaåm 1: QUAÙN DUYEÂN (TIEÁP) 
 

Laïi coøn coù ngöôøi Taêng khö noùi: neáu trong duyeân coâng naêng sinh 
caùc quaû laø roãng khoâng, khoâng coù,neân duyeân khoâng sinh quaû, nghóa nhö 
theá thì trôû thaønh nghóa cuûa toâi ñaõ thaønh laäp. Vì sao? Vì oâng noùi “theå” 
quaû khoâng khôûi, thì töùc goïi laø thöôøng, töùc oâng töï phaù nghóa cuûa oâng ñaõ 
laäp tröôùc. 

Luaän giaû noùi: OÂng noùi khoâng ñuùng. Taát caû thôøi khôûi toâi thaûy ñeàu 
ngaên. Vaät cuûa “khoâng sinh”, cuõng khoâng theå noùi thöôøng. Vì sao? Vì 
vaät cuûa “khoâng sinh” ôû trong theá ñeá, khoâng muoán coù vaäy. Laïi coù Taêng 
khö, noùi lôøi theá naøy, tuy caùc duyeân kia, khoâng theå khôûi quaû maø do coù 
nhaõn, saéc, khoâng, gian, aùnh saùng vaø taùc yù… caùc duyeân höõu taùc (coù taùc 
ñoäng) neân thöùc ñöôïc sinh, theá neân muoán khieán coù sinh phaûi coù taùc, taùc 
vaø sinh kia toâi nay seõ noùi. Trong ñeä nhaát nghóa coù caùi sinh ra taïo taùc cuûa 
töï hoïa thöùc. Vì sao? Vì coù duyeân vaäy. Thí nhö nöôùc gaïo vaø cuûi löûa… 
caùc duyeân ñuû roài, coù theå laøm thaønh côm, vì xeùt nghieäm aáy neân toâi laäp 
nghóa thaønh. 

Luaän giaû noùi keä: 
Trong duyeân khoâng taùc giaû (chuû theå taïo taùc). 

Thích: Toâi khoâng muoán khieán trong Ñeä nhaát nghóa coù caùi taïo taùc 
coù theå laøm côm chín, vì khoâng coù taïo taùc (voâ taùc) neân thí duï cuûa oâng 
khoâng thaønh. Thí duï khoâng thaønh töùc oâng coù loãi. Vì sao? Vì phaùp cuûa 
chuû theå thaønh laäp khoâng coù. Do thaønh laäp khoâng coù cho neân trong duyeân 
nhaát ñònh khoâng coù caùi taïo taùc sinh thöùc. Hoaëc coù, hoaëc khoâng thì quaû 
ñeàu khoâng khôûi, nhö sau seõ ngaên phaù taùc giaû. Vì khoâng khôûi neân nghóa 
Nhaân khoâng thaønh. Trong ñeä nhaát nghóa, phaûi neân noùi nhö theá. Laïi nöõa, 
hoaëc oâng coá chaáp,  noùi chung laø coù taùc giaû, thì cuøng nghóa traùi nhau, 
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duyeân kia coù laø caûnh giôùi theá trí, theá gian thì caùi taïo taùc cuûa cuûa sinh 
ra thöùc, cuøng caùc duyeân kia, “theå” khoâng lìa nhau. Trong phaàn hoûi cuûa 
Ngaøi Phaät Hoä laïi coù ngöôøi ngoaïi ñaïo giaûi thích noùi: hoaëc töï khôûi, hoaëc 
tha khôûi aáy, caâu naøy nghóa gì? Nghóa naøy ñoái vôùi ngaõ khoâng heà coù taùc 
duïng laøm, tuy nhieân… caùc duyeân nhaõn… taïo ra nhaõn thöùc, sinh nhö nöôùc 
gaïo cuûi löûa taïo ra côm chín sinh, nhöng ngöôøi ngoaïi ñaïo kia taïo söï thaønh 
laäp aáy laø muoán noùi coù caùi “Theå” laøm sinh khôûi. Luaän sö Phaät Hoä vì ngaên 
choã kia neân daãn phaàn goác cuûa keä noùi: Trong duyeân khoâng coù taùc giaû. 
Vì sao vaäy? Vì thöùc ñaõ sinh, chöa sinh, khi sinh maø coù taùc giaû thì cuõng 
khoâng ñuùng. 

Luaän giaû noùi: kia khoâng töông öng. Vì hai caùch noùi tröôùc cuûa caùc 
oâng chæ coù laäp nghóa. Laïi coù ngöôøi Taêng khö khaùc noùi: oâng ñem loãi naøy, 
ñaët vaøo cho toâi, ngaên trong duyeân toâi, khoâng coù nghóa taùc cuûa noù roài vì 
taùc khoâng khôûi neân cho thí duï khoâng thaønh thì nghóa aáy khoâng ñuùng, vì 
nay coù taïo taùc hieän taïi. Laøm sao bieát? Vì nghieäm bieát coù taïo taùc sinh ra 
töï quaû cuûa thöùc kia…, do söï taïo taùc ñoù neân nhö taïo taùc coù theå laøm côm 
chín. 

Luaän giaû noùi keä: 
Lìa duyeân cuõng khoâng “Coù” taùc. 

Thích: vì duyeân khoâng coù, neân cuõng khoâng cuøng duyeân hôïp maø chæ 
coù duyeân khoâng coù taùc giaû vaäy. Nhö trong duyeân tröôùc ñoù, laïi coù taïo taùc 
tieáp theo, vì noùi loãi ñoù neân laïi coù Luaän sö giaûi thích baøi keä naøy noùi: Töï 
theå cuû thöùc sinh laø taïo taùc. 

Luaän giaû noùi: Nhö keä tröôùc noùi trong duyeân khoâng coù taùc giaû lìa 
duyeân cuõng khoâng coù taùc giaû. Neáu noùi coù taùc giaû sinh thöùc thì nghóa ñoù 
khoâng ñuùng. Vì sao? Ví nhö thöùc khoâng coù neân taïo taùc kia cuõng khoâng 
coù. Neáu noùi khoâng coù caùi taïo taùc rieâng cuûa thöùc, chæ duyeân laø taùc giaû 
thì cuõng khoâng ñuùng. Hoaëc noùi duyeân khoâng coù töï theå maø taïo taùc ra caùi 
coù töï theå. Luaän sö Phaät Hoä noùi: Kia cuõng laø loãi khoâng coù duyeân maø coù 
taïo taùc. 

Luaän giaû noùi: Neáu khoâng coù duyeân maø ñöôïc coù taùc giaû thì nghóa 
naøy khoâng ñuùng. Vì sao? Vì nhö khoâng coù duyeân kia maø töï nhieân coù taïo 
taùc thì khoâng coù nghóa naøy. Ngaøi Phaät Hoä noùi: ÔÛ trong theá ñeá, sao noùi 
caùc duyeân töï tha coù taïo taùc (höõu taùc)? Vì chuùng laøm nhaân ñoái ñaõi cho 
nhau. Nhö coù taïo taùc khoâng giaùn ñoaïn, saùt na coù khôûi theå cuûa quaû, chính 
goïi laø taïo taùc. Hoaëc nhö theå cuûa phaùp vò lai kia muoán khôûi thì do taïo taùc 
maø ñöôïc sinh. Ñoái vôùi theá ñeá, chaúng phaûi khoâng coù taïo taùc, khoâng gioáng 
oâng chaáp coù taïo taùc ôû trong duyeân neân noùi nhö ñaây khoâng coù loãi. 
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Luaän giaû noùi: OÂng nay khoâng noùi nhaân duyeân, thí duï, chæ coù laäp 
nghóa cho ngöôøi khaùc laø loãi, neân giaûi thích naøy khoâng thaønh. Laïi nöõa, 
Kinh Boä sö noùi: coù phaùp khôûi sai khaùc, nhö nhaõn thöùc… Vì sao? Do coù 
taïo taùc, ví nhö chuûng töû coù ñaát, nöôùc, gioù, löûa v.v… nhaân duyeân hoøa hôïp, 
ñöôïc coù ra maàm, laáy ñaây traû lôøi thì nghieäm tröôùc cuûa oâng bò phaù, Luaän 
giaû noùi: Nhö keä tröôùc noùi: Trong duyeân khoâng coù caùi taïo taùc. Nghóa ñaây 
noùi theá naøo? Trong ñeä nhaát nghóa, ngaên chaáp moïi thöù coù khôûi neân caùi coù 
taïo taùc kia khoâng coù “Theå”. Chuûng töû… duyeân hoøa hôïp laø coù taùc giaû thì 
ñieàu naøy khoâng neân nhö theá. OÂng noùi trong duyeân nhaát ñònh coù taùc giaû 
nghóa aáy khoâng thaønh, thí duï khoâng coù neân traû lôøi tröôùc cuûa oâng khoâng 
theå ñaû phaù nghóa cuûa toâi. 

Laïi nöõa, coù ngöôøi ngoaïi ñaïo noùi: Nhö haït luùa thoùc… chaân thaät laø 
coù. Vì sao? Do taïo taùc maø coù vaäy. ÔÛ trong theá ñeá muoán khieán tuøy thuaän 
theá ñeá nhö theá, nhö choã muoán cuûa noù. Trong ñeä nhaát nghóa, cuõng laïi nhö 
theá, thí nhö söøng thoû, do thí duï thaønh neân nghóa ñaõ muoán ñöôïc laäp. Luaän 
giaû noùi: Caùc oâng an laäp nghóa taïo taùc nhö theá, nhö haït luùa thoùc v.v… ôû 
trong theá ñeá, noùi coù taùc giaû thì nghóa aáy khoâng ñuùng. Vì sao? Nhö keä 
noùi: 

Hoaëc coù hoaëc khoâng taùc (taïo taùc) 
Caùc duyeân taùc khoâng thaønh. 

Thích: ÔÛ trong theá ñeá, söøng thoû khoâng coù vaäy. Trong ñeä nhaát 
nghóa, coù cuõng khoâng thaønh, taïo taùc cuõng nhö theá, vì khoâng coù “Theå” 

vaäy, oâng noùi do thí duï thaønh neân nghóa ñaõ muoán ñöôïc laäp thì laät laïi hai 
thöù naøy loãi trôû laïi ôû nôi oâng. Laïi nöõa coù ngöôøi Taêng khö noùi: söøng thoû 
khoâng coù “Theå”, töùc theå “khoâng coù” laø theå cuûa noù, laøm sao bieát  vaäy? 

Nhö Luaän Tyø Giaø La, trong moân thöù saùu, noùi lôøi nhö theá naøy: vì 
söï rieâng khaùc “Coù”. Thí nhö hoa öu-baùt-la xanh, cuøng maøu saéc laø khaùc. 
Luaän giaû noùi: OÂng noùi khoâng toát. Vì sao? Vì duø hoa vaø maøu saéc… laø hai 
theå rieâng khaùc thì trong ñeä nhaát nghóa ñaây ñeàu khoâng thaønh vì khoâng 
coù thí duï. Hoaëc yù oâng noùi: nhö toâi laäp saéc… laø theå cuûa “Coù”, laøm cho 
oâng khoâng hieåu, nhö theá oâng laäp saéc…laø theå cuûa “Khoâng coù”, cuõng 
khoâng theå khieán toâi hieåu roài cho kia, ñaây ñoàng laø loãi thì nay seõ traû lôøi 
oâng, khoâng coù nghóa ñoàng laø loãi. Vì sao vaäy? Vì “Theå” cuûa coù sinh khôûi 
phaùp, nhö theá ñaõ ngaên, huoáng chi khoâng khôûi? Muoán khieán theå “Coù” 
maø seõ khoâng ngaên, theå “coù” theå “khoâng coù” laø yù oâng muoán hieån roõ 
töôùng khaùc nhau. Nay toâi ngaên oâng hieåu theå “coù”, theå “khoâng coù”, nhö 
ñaây laø rôi vaøo nhò bieân, vì toâi khoâng ñoàng vôùi oâng chaáp “coù” “khoâng 
coù” neân khoâng rôi vaøo nhò bieân. Nghóa naøy laø sao? OÂng laäp theå “coù” 
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theå “khoâng coù”, khieán ngöôøi khaùc tin thoï. Vì nghieäm khoâng coù “theå” 
neân chaúng phaûi choã muoán cuûa toâi. Vì theá, oâng chaáp laø khoâng coù ñaïo lyù 
vaø nghóa toâi laäp ñöôïc thaønh. OÂng noùi cuøng loãi laø noùi sai roài. 

Laïi nöõa, hoaëc coù caùc thuyeát veà khôûi noùi: Neân hoûi theá naøy: quaû 
tröôùc khi chöa khôûi, caùc duyeân kia… laø khoâng coù taïo taùc hay coù taïo taùc? 
Neáu caùc duyeân khoâng coù taïo taùc, khoâng theå khôûi quaû thì sao goïi voâ taùc 
(khoâng taïo taùc) khôûi quaû? Neáu coâng naêng trong duyeân laø roång khoâng 
neân goïi laø Voâ taùc, thì chaúng phaûi duyeân kia coù theå khôûi quaû. Thí nhö luùa 
maïch troàng khoâng coù maàm caây luùa. Ñaây khoâng neân nhö theá. Hoaëc coù 
taïo taùc thì nghieäm caùc taïo taùc coù naøy trong duyeân khoâng coù, vì töø quaû 
khôûi neân noùi duyeân kia coù taïo taùc vaäy luùc quaû khôûi duyeân kia khoâng heà 
coù taïo taùc. Do nghieäm xeùt ñaây neân  nghóa Nhaân khoâng thaønh. 

Laïi nöõa, Kinh Boä sö noùi: Quaû kia khi khôûi, caùc duyeân laø coù taïo 
taùc. Vì laø duyeân neân tuøy thuaän thaâu nhieáp laãn nhau, trôï giuùp taêng ích 
cho quaû khôûi chöù khoâng phaû Nhaân chaúng thaønh vaø ñaùp traû laïi nghieäm 
cuõng laäp. Luaän giaû noùi: Kinh Boä sö cuûa oâng, muoán khieán trong Ñeä nhaát 
nghóa, luùa… caùc duyeân, nhoùm hoïp hoøa hôïp, quaû ñöôïc khôûi chaêng? Hoaëc 
ñònh nhö theá thì caùc nhaân duyeân aáy, cho ñeán luùc chöa coù theå khôûi quaû, töø 
ñaây veà tröôùc caùc haït luùa thoùc naøy... naøy, taïi sao khoâng goïi laø phi duyeân 
(chaúng phaûi duyeân)? Khoâng coù nhöõng vieäc ñaây. Vì duyeân nhö theá neân 
thí nhö cho ñeán coù ngöôøi chöa töø ngöôøi khaùc thoï hoïc, taïi sao khoâng goïi 
laø ngöôøi voâ trí? Do ñoù nghóa ñaây khoâng thaønh. 

Hoûi: Neáu nhö theá: luùc quaû tröôùc ñoù chöa khôûi thì caùc duyeân laø 
khoâng phaûi duyeân. Toâi muoán nhö ñaây, vì theá khoâng coù loãi. 

Ñaùp: OÂng raát coù loãi. Vì sao? Vì yù oâng chæ hieåu, quaû tröôùc khi chöa 
khôûi, caùc duyeân laø khoâng phaûi duyeân, maø khoâng bieát luùc quaû kiañang 
khôûi thì duyeân cuõng khoâng phaûi duyeân, laø nghóa naøy vaäy. Theá naøo laø 
maàm khi khôûi, thì caùc haït luùa… kia, chaúng phaûi töï taùnh cuûa duyeân? Vì 
trong Ñeä nhaát nghóa, hoaëc moät hoaëc khaùc, ñeàu khoâng theå noùi. Nhö theá 
gian saùt na tröôùc cuûa haït thoùc kia…. Hoaëc coù ngöôøi noùi: chaúng phaûi töï, 
chaúng phaûi tha, chaúng phaøi caû hai ñeàu khôûi theå, ñaây laø thaønh nghóa cuûa 
toâi ñaõ thaønh laäp. Vì sao? Vì hai phaùp Nhaân quaû khoâng theå noùi moät- 
khaùc. Maëc duø khoâng theå noùi, nhöng vaãn phaûi ñôïi duyeân kia, môùi coù theå 
sinh quaû. Ngöôøi naøy noùi ñeàu gioáng nhö tröôùc toâi ñaû phaù noùi: theá naøo laø 
maàm khi khôûi… cho ñeán thôøi gian saùt na tröôùc. Laïi coù ngöôøi noùi coù khôûi 
raèng: Trong Ñeä nhaát nghóa, caùc duyeân cuûa Nhaäp, coù theå sinh khôûi Nhaäp 
noäi. Vì sao? Vì duyeân nhö maàm cuûa nhö haït thoùc… neáu khoâng theå khôûi, 
thì kia töùc khoâng phaûi duyeân, ví nhö söøng thoû. 
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Luaän giaû noùi: Nhö lôøi oâng noùi: Trong Ñeä nhaát nghóa, duyeân kia coù 
thì duyeân naøy ôû quaû laø coù hay laø khoâng coù hay laø coù khoâng cuøng nhau, 
ñeàu khoâng neân nhö theá, nhö keä noùi: 

Chaúng ñònh “coù”, ñònh “khoâng” 
Caùc duyeân nghóa neân vaäy. 

Thích: Duyeân naøy chaúng phaûi coù, nhö choã chaáp ñoù, khoâng neân nhö 
vaäy. Nghóa laø nay seõ chæ roõ nghóa naøy. Keä noùi “Duyeân chaúng phaûi coù”, 
coù laø nhöõng thöù gì? Khoâng phaûi coù naøy nhö hoa ñoám giöõa hö khoâng. 
Nhöõng gì laø duyeân coù? Ñoù laø duyeân cuûa Ma-laâu-ña neân coù theå bieát. 
Nhö theá, duyeân chaúng phaûi coù laø khoâng coù moät vaät, laø hoa ñoám giöõa hö 
khoâng, laø duyeân söøng thoû chaêng? Ñaây laø giaûi thích duyeân “chaúng phaûi 
coù” Duyeân “coù” noùi nghóa gì? Laø ñaây nghieäm thaáy caùc duyeân cuûa haït 
luùa v.v… Trong ñeä nhaát nghóa chuùng chaúng phaûi töï taùnh coù. Vì sao? Vì 
quaû kia chaúng phaûi coù neân nhö hoa ñoám giöõa hö chaúng phaûi laø coù, laø hö 
khoâng khoâng coù theå. Nhö theá maàm… chaúng phaûi coù, vì caùc duyeân cuûa 
haït luùa v.v… laø chaúng phaûi coù neân nhö hoa ñoám giöõa hö khoâng. Hoaëc coù 
ngöôøi noùi: toâi khoâng muoán laøm cho duyeân chaúng phaûi “coù “ theå khôûi 
phaùp, nhöng yù muoán laøm cho duyeân kia laø “theå” coù theå khôûi phaùp vì 
tröôùc khoâng coù “theå”. 

Luaän giaû noùi: OÂng noùi duyeân chaúng phaûi coù aáy, laø duyeân coù chaêng? 
Nhö bình… kia, tröôùc luùc chöa khôûi khoâng coù theå töôùng. Ñaõ khoâng coù töï 
theå thì coøn coù nhöõng gì laøm bình- aùo haït thoùc kia. Muoán cho laø theå coù 
theå khôûi phaùp, nhö theá thì chaúng coù moät duyeân, neân bieát nghóa naøy, vì 
trong ñeä nhaát nghóa, nghieäm haït luùa thoùc v.v…, chaúng phaûi duyeân cuûa 
maàm v.v… . Vì sao? Do tröôùc khi chöa khôûi, chuùng khoâng coù “theå”, thí 
nhö bình… 

Laïi nöõa, neáu phaùp ñaõ coù, duyeân cuõng chaúng duøng. Vì sao? Vì ñaõ 
coù töï theå. Nhö theá ñoái vôùi theá ñeá, caùc haït luùa v.v… kia cuõng chaúng phaûi 
duyeân cuûa maàm v.v…Vì sao? Vì cho laø sinh taïo ra, chaúng phaûi quaùn xeùt. 
Nhö maàm ñaõ sinh aáy, vaø caùc bình, aùo… vì laø nghieäm coù neân nghóa Nhaân 
khoâng thaønh. 

Ngöôøi Taêng Khö noùi: thaät coù vaät theå, nhôø duyeân laøm roõ, hoaëc khi 
trong duyeân tröôùc coù quaû vi teá, luùc sau ñôïi duyeân, khieán vi teá laøm thoâ. 
OÂng noùi ñaõ coù, taùc giaû lieãu (roõ xong roài) kia tröôùc ñaõ ngaên phaù. Laïi 
nöõa, tröôùc teá sau thoâ, hoaëc coù, khoâng phaûi coù, nhö tröôùc noùi loãi, OÂng noùi 
khoâng ñuùng vaäy. 

Laïi nöõa, Kinh Boä sö noùi: lyù thaät caùc duyeân laø chaúng phaûi coù, chaúng 
phaûi khoâng coù, noùi coù, khoâng aáy, nghóa khoâng neân nhö theá, ñaây laïi laø 
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theá naøo? Nghóa laø trong ñeä nhaát nghóa, quaû khôûi thì, caùc duyeân hieän tieàn 
hoøa hôïp, hoå trôï giuùp nhau, coù theå ñöôïc töï theå, laø nhôø coù duyeân cho neân 
luùc baáy giôø quaû kia khoâng ñöôïc noùi khoâng coù vì kia khôûi. Khoâng ñöôïc 
noùi coù, vì chöa hieän khôûi vaäy. Toâi muoán nhö ñaây, vì nhaân duyeân aáy neân 
khoâng nhö loãi tröôùc. 

Luaän giaû noùi: Ñaây cuõng töï phaân bieät maø thoâi nghóa cuûa duyeân 
chaúng phaûi coù, chaúng phaûi khoâng coù, phaûi nhö theá. Vì hai loaïi coù vaø 
chaúng phaûi coù ñeàu khoâng coù neân ñeàu khoâng theå noùi. Ví nhö caùc vaät, 
hoaëc coù, khoâng coù, caû hai ñeàu chaúng phaûi duyeân. YÙ cuûa Luaän giaû nhö 
theá. 

Laïi nöõa, trong ñaây chæ laø coù vaø khoâng phaûi coù, maø caû hai ñeàu coù 
cuõng khoâng theå noùi. Vì sao? Vì coù vaø chaúng phaûi coù, chaúng phaûi chaúng 
phaûi laø coù, vaät nhö theá thì ñaây laø khoâng coù vaät. Nghóa laø nhaõn thöùc hoaëc 
maàm, caùc duyeân cuûa chuùng laø nhaõn…, caùc haït gioáng… ñeàu khoâng theå noùi 
laø thaät. Vì sao? Vì quaû cuûa chuùng laø coù vaø chaúng phaûi coù laø khoâng theå 
noùi. Laïi thí nhö  vaät khaùc, ngöôøi Tu ña la, khoâng theå traùnh quaû. 

Laïi nöõa töï taùnh cuûa coù v.v… theå cuûa noù roãng khoâng, nhöng ñoái vôùi 
theá ñeá thì nghóa sinh thaønh töïu. Laïi coù phaùi Ni-kieàn-töû vôùi thuyeát “ñeàu 
coù” noùi: Quaû kia, vôùi duyeân laø cuõng coù, cuõng chaúng phaûi coù. YÙ toâi muoán 
nhö theá, vì vaäy khoâng noùi loãi nhö tröôùc noùi. 

Luaän giaû noùi: Caùc Ni Kieàn Töû kia, hai loãi coù khoâng, phöông tieän 
ñeàu noùi, ñaây chaúng phaûi choã an oån neân laäp nghóa khoâng thaønh. Nhö theá 
ñaõ noùi phaù chung caùc duyeân, nay seõ phaù rieâng. Trong ñaây vì xeùt chung 
veà nhaân duyeân neân neáu chuû theå sinh khaùc duyeân thì ñoù goïi laø nhaân. 
Nhö theá, phaùp khôûi do töï nhaân hoøa hôïp toàn taïi sinh ra , neân chuû theå sinh 
chaúng phaûi laø moät. Laïi nöõa vì ngaên noù khôûi neân toâi muoán nhö ñaây. Ñoái 
vôùi theá ñeá laø kieán laäp nghóa nhaân, nhöng trong Ñeä nhaát nghóa thì nhaân 
chaúng phaûi nhaân cho neân noùi nhö theá. Hoaëc yù oâng cho nhaân naøy laø vaät 
coù, vaät khoâng coù, vaät ñeàu coù vaø khoâng laø chuû theå khôûi quaû thì nghóa aáy 
khoâng nhö theá. Keä noùi: 

Khoâng coù, chaúng khoâng coù 
Khoâng coù khoâng phaùp khôûi 

Thích: Trong ñeä nhaát nghóa, phaùp töôùng nhö theá, thì laøm sao noùi 
Nhaân laø chuû theå khôûi ö? Neân kia chaúng phaûi nhaân. Nhö theá, kia khoâng 
theå khôûi. Vì coù vaø khoâng coù gioáng nhö töï-tha, tröôùc ñaõ nghieäm phaù. 
Hoaëc coù, khoâng ñeàu coù thì coù hai loãi. Theá neân theå cuûa nhaân khoâng 
thaønh. Hoaëc noùi phaùp khôûi do ñoù sinh ra neân noùi nhaân thì ñaây cuõng 
khoâng ñuùng, vì töôùng cuûa coù v.v… khoâng khôûi. ÔÛ trong theá ñeá, do nhaân 
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coù quaû, nhaân cuõng nhö theá, quaû khôûi nhaân thaønh. Laïi nöõa ngöôøi cuûa töï 
boä noùi: Coù nhaân coù theå khôûi Nhaäp noäi kia v.v… nghóa duyeân khôûi naøy, 
chính laø Nhö Lai noùi, nhö Nhö Lai noùi, khoâng theå thay ñoåi. Ví nhö Nieát- 
baøn tòch dieät, ñaây coù theå khôûi nhaân, laø nghóa Duyeân nhaân, Taâm- taâm sôû 
phaùp sôû duyeân, laø nghóa Duyeân duyeân. Laàn löôït dieät taâm- taâm sôû phaùp 
kia tröø taâm sau cuøng cuûa A-la-haùn, laø nghóa Duyeân thöù ñeä. Neáu phaùp 
naøy coù, phaùp kia ñöôïc khôûi, sinh laø nghóa Duyeân taêng thöôïng. Do Phaät 
noùi neân coù Duyeân nhaân… laø duyeân töï theå, oâng noùi khoâng thì coù nhaân ñaây 
khoâng thaønh, laäp nghóa bò phaù. Luaän giaû noùi: choã oâng laäp nghóa, ôû trong 
theá ñeá, coù theå ñöôïc nhö theá nhöng do loãi thí duï neân choã noùi khoâng nhö 
theá. Vì sao? Caùc oâng… laäp nghóa nhaân naøy laø trong theá ñeá, Phaät noùi nhö 
theá hay laø trong Ñeä nhaát nghóa ñeá, Phaät noùi nhö theá. Neáu trong theá ñeá 
maø noùi nhö theá thì nghóa cuûa oâng töï huûy hoaïi. Neáu cho trong ñeä nhaát 
nghóa maø noùi nhö theá, thì trong ñeä nhaát nghóa chaúng phaûi coù, chaúng 
phaûi chaúng coù, chaúng phaûi coù vaø khoâng coù phaùp khôûi, neân quaû kia laø 
coù, chaúng phaûi coù, cuõng coù cuõng chaúng phaûi coù töï taùnh. Vì duyeân khoâng 
theå naøo ñaït ñöôïc neân, nhaân khoâng laø chuû khôûi Neáu Phaät noùi nhö theá, 
thì sao quyeát ñònh noùi nhaân kia coù theå khôûi, Vì nghóa aáy cho neân nghóa 
nhaân cuûa oâng khoâng thaønh, vì traùi nhau vaäy. Laïi coù ngöôøi noùi chaáp nhaän 
phöông tieän ngaên chaáp trong Trung luaän ñaây ñeå laøm roõ phaùp laø phaùp 
khoâng coù taùnh (voâ taùnh), khoâng coù taùnh töùc caû hai ñeàu ngaên phaù. Hai ng- 
hóa laø: söï chaáp tröôùc cuûa teân goïi, vaø söï chaáp tröôùc cuûa phaùp ñaõ mang teân 
goïi. Nghóa thöù hai tröôùc ñaû phaù, nay tieáp ngaên phaù chaáp nghóa thöù nhaát. 
Neáu noùi chung veà nghóa töùc chaúng phaûi coù, chaúng phaûi chaúng coù, cuõng 
chaúng phaûi chaúng phaûi coù, chaúng phaûi chaúng phaûi khoâng, coù v.v…ngöôøi 
ñôøi ñeàu muoán nghóa naøy laø nhaân coù theå khôûi quaû. Nhaân kia duø coù, hoaëc 
khoâng phaûi coù, thì chuùng ñeàu coù quaû cuûa töï taùnh sinh. Nhöng ñeàu khoâng 
phaûi vaäy. Vì lôøi chuyeån tieáp maø nhaän bieát ñöôïc “ Theå” cuûa nhaân. Vì 
nhaân nôi Nhaân nhö theá neân chaúng töông öng. Hoaëc coù ngöôøi noùi: Trong 
ñeä nhaát nghóa coù caùc “theå” khôûi. Vì sao? Vì coù nhaân. Nhö tröôùc noùi phaù 
nhaân naøy khoâng thaønh. 

Laïi nöõa, coù Luaän sö khaùc noùi: hoaëc coù, hoaëc chaúng phaûi coù, hoaëc 
coù, khoâng ñeàu cuøng nhau vì töï theå khoâng khôûi neân chaúng phaûi laø töôùng 
nhaân, nghóa nhaân khoâng thaønh. Nhö theá giaûi thích thì khoâng ñuùng nghóa. 
Laïi nöõa, nay seõ quaùn saùt nghóa duyeân duyeân kia. Nhö duyeân duyeân kia 
cuõng khoâng gioáng nhö phaân bieät nhôù nghó kia. Nhö keä noùi: 

Baø-giaø-baø ñaõ noùi 
Phaùp chaân thaät khoâng duyeân. 



SOÁ 1566 - BAÙT NHAÕ ÑAÊNG LUAÄN THÍCH - Quyeån 2 227 
 

Phaùp naøy theå nhö theá 
Choã naøo coù duyeân duyeân? 

Thích: Nhaõn thöùc kia…, khoâng goïi laø duyeân. Vì sao? Vì khoâng coù 
duyeân duyeân vaäy, chæ laø töï taâm phaân bieät hö voïng. Trong ñeä nhaát nghóa, 
ngaên phaùp kia khôûi, khi duïc kia khôûi, cuõng khoâng phaûi naêng duyeân. 
Vì sao? Vì duïc khôûi. Thí nhö saéc phaùp. Vì nghóa aáy neân duyeân duyeân 
khoâng coù “theå”. Chæ ôû theá ñeá, kieán laäp nhaõn… Vì töï töôùng duy trì neân 
goïi laø phaùp. Nhö nhaõn thöùc nhaân aùnh saùng, roài sau môùi ñöôïc khôûi, neân 
goïi duyeân duyeân, khoâng nhö cuûa caûi chaâu baùu cuøng chuû ñeàu coù. Neáu 
nhö theá thì khoâng coù phaùp naêng duyeân. Trong ñeä nhaát nghóa thöùc laøm 
naêng duyeân (chuû theå duyeân) khoâng thaønh Nhö ñoái töôïng ñöôïc phaân bieät. 
Vì naêng duyeân khoâng coù neân sôû duyeân (ñoái töôïng ñöôïc duyeân) cuõng 
khoâng. Vì sôû duyeân khoâng coù vaät neân nghóa kia nhö theá. Thí nhö ngöôøi 
laøm naêm toäi nghòch, troïn khoâng theå kieán ñeá (thaáy) vì theá nhaân kia khoâng 
thaønh vaø cuõng cuøng nghóa duyeân traùi nhau. Laïi coù ngöôøi khaùc noùi: hoaëc 
saéc thuoäc veà saéc aám, khoâng laø naêng duyeân. Nghóa aáy töông öng. Vôùi 
boä Luaän sö caù boä phaùi cuõng noùi theá naøy, nhöõng phaùp naøo khoâng coù sôû 
duyeân? Ñoù laø saéc vaø Nieát-baøn. Neáu yù oâng cho raèng taâm taâm sôû phaùp, 
khoâng coù sôû duyeân thì duïc maø oâng noùi tröôùc töùc laø töï phaù. Phaùp naøo laø 
coù sôû duyeân? Ñoù laø taâm vaø taâm sôû phaùp. Luaän giaû noùi: OÂng noùi khoâng 
kheùo. Ví duï toâi laäp tröôùc coøn laïi roõ raøng hôn nay. Ngöôøi ngoaïi ñaïo noùi: 
taâm- taâm sôû phaùp nhaát ñònh coù sôû duyeân, chaúng nhö saéc ñaõ taïo laø khoâng 
coù thí duï. Laïi nöõa, sôû thuû laø sôû duyeân, Luaän giaû noùi: Nhö kia phaân bieät 
taâm taâm sôû phaùp, coù sôû thuû, sau seõ caøng phaù. Ñuùng nhö ñaïo lyù cuûa ñeä 
nhaát nghóa ñaõ noùi, neân toâi khoâng muoán khieán thöùc coù naêng duyeân. Nhö 
Phaät noùi: Laïi nöõa, Ñaïi Boà-taùt duõng maõnh neân thöïc haønh, saéc chaúng phaûi 
sôû duyeân nhö theá. Vì sao? Vì taát caû phaùp khoâng coù sôû duyeân, khoâng coù ít 
phaùp coù theå chaáp thuû vaäy.tri, cuõng chaúng phaûi caùi coù theå thaáy, hoaëc saéc 
ñeán thöùc, chaúng phaûi bieát chaúng phaûi thaáy ñoù goïi Baùt nhaõ Ba-la-maät, 
quaùn caûnh sôû duyeân xong nöõa, nhö oâng phaân bieät veà Duyeân Thöù ñeä, 
ñaây neân ñeá quaùn (quaùn kyõ) töôùng kia theá naøo? Trong ñeä nhaát nghóa, taát 
caû chuûng loaïi kia, vaø taát caû phaùp kia ñeàu ngaên khoâng khôûi, vì laø duyeân 
vaäy. Nhö keä noùi: 

Khoâng khôûi caùc phaùp dieät 
Nghóa aáy thì khoâng ñuùng, 
Phaùp dieät töùc khoâng duyeân 
Vaø thöù ñeä theá naøo? 

Thích: Nghóa ñaây noùi theá naøo? Vì khoâng khôûi. Nhö caùi ñaàu thöù 
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hai khoâng theå noùi laø dieät. Theá neân trong ñeä nhaát nghóa, Duyeân thöù ñeä 
khoâng töông öng. Nhö theá, nghóa kia khoâng thaønh. Vì traùi nhau neân thu- 
aän vôùi kia maø noùi nghóa laø hoaëc oâng muoán ñöôïc thöù töï dieät taâm- taâm sôû 
phaùp naøy laøm duyeân thöù ñeä thì nghóa ñoù khoâng ñuùng. Vì sao? Vì Theå kia 
ñaõ dieät. Nhö thöùc dieät ñaõ laâu, cuõng nhö saéc phaùp, vì chaúng phaûi duyeân 
neân ñaây saép muoán khôûi taâm taâm sôû phaùp thì vaät kia ñaõ dieät roài, caùi gì 
laøm duyeân? Vì chaúng phaûi duyeân cuûa ñaây, vì kia ñaõ dieät roài, thì duø coù 
duïc (muoán) khôûi phaùp, cuõng khoâng theå tuøy thuaän thaâu goàm. YÙ ñaây nhö 
theá töùc chaúng phaûi thöù ñeä duyeân, cuõng chaúng phaûi duyeân chung. Hoaëc 
coù noùi nhö taâm aáy khôûi leân maø coù nhaân duyeân quyeát ñònh, moãi moãi taâm 
sôû töï khoâng hieän coù cuøng vôùi duïc khôûi leân choã theå. Cho neân khi duyeân 
vôùi duïc dieät thì taïo ra söï taêng ích. Caùc saùt na quaù khöù kia, vì khoâng 
giaùn ñoaïn neân duyeân thöù ñeä ñöôïc thaønh, vì theá khoâng coù loãi. Nghóa naøy 
khoâng nhö theá. Vì phaùp chaúng phaûi saéc khoâng coù truù xöù. Saùu thöùc thöù töï 
dieät, ñaây goïi laø yù. Nhö theá yù dieät, laøm duyeân thöù ñeä thì khoâng traùnh khoûi 
loãi. Hoaëc yù oâng noùi: duïc kia dieät aáy laø duyeân thöù ñeä OÂng laäp duyeân naøy, 
chæ coù lôøi noùi. Vì sao? Vì noù ñoàng thôøi chaúng phaûi duyeân thöù ñeä. 

Laïi nöõa, phaùp dieät töùc chaúng phaûi duyeân vaø nhöõng duyeân naøo laø 
thöù ñeä? Coù giaûi thích khaùc noùi: ñaây vaø aâm thanh aáy vaø quaû chöa khôûi. 
Neân bieát nhö theá, nghóa kia theá naøo? Dieät kia chöa khôûi, chuûng töû maàm… 
caû hai ñeàu khoâng coù “theå” ñeàu coù, töùc laø chuûng töû khoâng nhaân vaø maàm 
dieät khôûi… caû hai ñeàu rôi trong loãi naøy. Luaän giaû noùi: Kia laäp nghóa ñaây, 
choã noùi dieät aáy nghóa laø nhaân, dieät khoâng coù “theå” vaø khoâng coù choã truù 
seõ khôûi leân taïo khôûi phaân bieät do khoâng coù nhaân neân dieät, khôûi thöù hai 
maéc loãi nhö theá. Ñaây noùi khoâng ñuùng, vì khoâng coù loãi neân sôû thaønh, 
naêng thaønh, hieån roõ ngöõ nghóa, vì ñieân ñaûo vaäy, maéc loãi theá naøo? Nay 
seõ laäp nghieäm: dieät kia khoâng phaûi duyeân. Vì sao vaäy? Vì nhaân coù. Thí 
nhö taâm, taâm sôû phaùp chöa dieät. 

Laïi nöõa, khoâng coù nhaân khôûi, vì nhaân coù. Noùi hai lôøi naøy, dieät 
khoâng töông öng, laø nghóa theá naøo? Lôøi tröôùc nghóa nhaân khoâng thaønh 
lôøi sau maâu thuaån töï nghóa. Vì taát caû phaùp khôûi aáy ngaên; keä naøy cuõng 
ngaên duyeân thöù ñeä neân kia maéc hai loãi: loãi ñeàu nghóa nhaân khoâng 
thaønh, vaø loãi maâu thuaån töï nghóa. Nhö theá, phaân bieät duyeân thöù ñeä roài. 
Laïi nöõa, duyeân taêng thöôïng, töôùng aáy theá naøo? Neáu coù phaùp ñaây, phaùp 
kia ñöôïc khôûi, goïi laø duyeân taêng thöôïng, nghóa cuûa oâng nhö theá. Nay 
trong Ñeä nhaát nghóa, duyeân, phaùp khoâng khôûi, khieán ngöôøi khaùc hieåu 
roõ caùc phaùp nhö huyeãn, töï theå voán roång khoâng, khoâng theå ñaït ñöôïc vaäy. 
Nhö keä noùi: 
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Caùc phaùp khoâng töï theå 
Töï töôùng chaúng phaûi coù. 

Thích: Vì nghóa aáy neân chính trong Ñaïi thöøa, chaúng phaûi rieâng ñeä 
nhaát nghóa ñeá, caùc phaùp khoâng khôûi maø ñoái vôùi theá ñeá, nhaân coù, quaû 
khôûi, cuõng khoâng theå ñöôïc. Keä noùi: 

Ñaây “coù” phaùp kia khôûi 
Nghóa aáy thì khoâng theá. 

Thích: Vì nghóa aáy neân nhaân kia loãi laàm, oâng khoâng ñöôïc lìa. Laïi 
nöõa, Phaät-baø-giaø baø vôùi trí voâ phaân bieät, saép ñaët kheùo leùo, giaùo hoùa theá 
gian nhöõng ngöôøi khoâng tin phaùp saâu dieäu vì an uûi hoï neân khen ngôïi 
caùc thöù tòch dieät Nieát-baøn… caùc coâng ñöùc thuø thaéng. Ñoù laø phaùp theá ñeá, 
chaúng phaûi ñeä nhaát nghóa. Vì trong ñeä nhaát nghóa töï theå cuûa Nieát-baøn… 
kia voán roång khoâng. Cho neân thí duï khoâng coù “Theå”, nhaân khoâng thaønh 
laäp. Hoaëc coù ngöôøi muoán khieán ôû trong theá ñeá caùc phaùp coù theå, thí nhö 
tòch dieät Nieát-baøn nghóa laø nhöõng ñieàu naøy gioáng nhö tröôùc töùc loãi laàm 
veà thí duï. Noùi caùc tai hoïa veà voâ thöôøng v.v… töùc laø cheâ traùch phaùp höõu 
vi, khoâng khieán hoï öa ñaém. Vì daãn duï hoï, vì noùi coâng ñöùc Nieát-baøn tòch 
dieät. Vì nhieáp phuïc theá ñeá neân noùi kia coù “theå”, trong ñeä nhaát nghóa, 
kia thaät khoâng coù “theå”. Cuoái cuøng yù oâng coù muoán thì nghóa cuõng khoâng 
thaønh. Nhö vaäy ñaõ ngaên caùc duyeân roài. Laïi coù ngöôøi ngoaïi ñaïo noùi: 
trong ñeä nhaát nghóa, duyeân “coù” coù theå khôûi Nhaäp noäi nhö nhaõn v.v…Vì 
sao? Vì quaû kia ñöôïc khôûi. Nhö maàm cuûa haït thoùc v.v … Neáu laø “khoâng 
coù” quaû kia khoâng ñöôïc khôûi. Thí nhö loâng ruøa khoâng theå laøm aùo. Luaän 
giaû noùi: oâng noùi “coù” aáy, laø trong moãi moãi duyeân coù töï theå cuûa quaû, laø 
hoøa hieäp caùc duyeân coù töï theå cuûa quaû hay laø trong moãi moãi khoâng hoøa 
hôïp cuõng khoâng coù neân hoûi nhö theá. Ngöôøi ngoaïi ñaïo noùi: oâng vì côù gì 
maø hoûi nhö ñaây? Luaän giaû noùi: Neáu laø coù thì nhö tröôùc ñaõ ngaên: neáu quaû 
laø coù, duyeân laïi caàn gì? Neáu laø khoâng coù thì tröôùc cuõng ñaõ ngaên: neáu 
quaû laø khoâng coù, duyeân laïi caàn gì? Nhö keä noùi: 

Chaúng phaûi moãi moãi hoøa hieäp 
Trong caùc duyeân coù quaû. 
Nhö theá töùc chaúng phaûi duyeân 
Laøm sao quaû ñöôïc khôûi? 

Thích: Trong ñeä nhaát nghóa caùc quaû nhö theá… khoâng khôûi vaø trong 
caùc duyeân khoâng coù. Nghóa naøy nhö theá, nhö trong buøn khoâng coù laïc, 
khoâng theå sinh laïc, vì khoâng coù nhaân. Hoaëc trong haït luùa v.v… khoâng 
coù “theå” maàm cuûa noù. Ñöôïc sinh nhö theá ôû trong phaàn theá ñeá, laø vì trí 
tueä phaøm phu ñoàng thaáy hieän haønh laïi, muoán khieán trong ñeä nhaát nghóa 
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ñeá coù Nhaäp noäi ñöôïc sinh nhö nhaõn v.v… thì nghóa naøy khoâng ñuùng. Nhö 
keä noùi: 

Trong duyeân khoâng coù quaû 
Quaû kia töø duyeân khôûi 
Trong chaúng (phaûi) duyeân cuõng khoâng 
Vì sao quaû khoâng khôûi? 

Thích: Kia noùi nhö theá, töùc loãi laàm veà khôûi. Nhö trong chaúng phaûi 
duyeân khoâng coù quaû, trong caùc duyeân cuõng khoâng, coù quaû. Nhö tieáng 
(thanh) kia do taïo ra neân voâ thöôøng, coù lyù do gi maø bình do taïo ra maø 
khoâng phaûi voâ thöôøng? Nhö tröôùc ñaõ noùi, thanh laø voâ thöôøng. Vì sao? 
Do taïo ra. Ví nhö bình; nghóa naøy neân bieát. Hoaëc duøng phöông tieän ñaây 
cho trong ñeä nhaát nghóa, maàm… hieän (troáng) khoâng maø töø haït luùa… sinh. 
Maàm… kia nghóa cuûa chuùng khoâng neân nhö theá. Vì sao? Vì quaû vaäy. Thí 
nhö laïc, theá chaúng phaûi coù, vì khoâng traùnh khoûi loãi tröôùc ñaõ noùi. Laïi coù 
ngöôøi noùi: trong ñeä nhaát nghóa, coù ngaõ cuûa Nhaäp noäi kia, nhö theá nhaän 
duyeân chuyeån thaønh khaùc, cuõng nhö buøn laøm bình. Luaän giaû noùi keä: 

Töï taùnh cuûa quaû duyeân 
Thích: Ñaây noùi vì duyeân kia chuyeån khaùc neân Keä noùi: 

Caùc duyeân khoâng töï theå 
Thích: Ñaây noùi duyeân khoâng coù töï taùnh, nghóa keä nhö theá. Thí nhö 

sinh toâ(söõa töôi) chuyeån laøm taâm Baø-la-moân. Vì töï theå cuûa duyeân kia 
khoâng theå ñöôïc, nhö tröôùc ñaõ noùi. Keä noùi: 

Neáu duyeân khoâng töï theå 
Sao ñöôïc chuyeån thaønh quaû. 

Thích: Ñaây noùi roõ trong Ñeä nhaát nghóa ñeá, duyeân khoâng theå chuyeån 
bieán, vì theå cuûa quaû kia, nghóa keä nhö theá. Thí nhö Ñeà Baø Ñaït Ña vaø 
Ñoàng töû phaïm haïnh, laøm sao Da-nhaõ Ñaït Ña laø ñöùa nhoû kia? Laïi nhö 
chuû huyeãn hoùa laøm naém buøn, töï theå kia troáng khoâng, coù theå sinh bình… 
gioáng nhö kia coù chuyeån bieán. Ñoù laø ôû trong theá ñeá Baäc Nhaát thieát trí, 
ñeàu khoâng theå tin. Vì theá, chaúng phaûi duyeân chuyeån bieán laøm quaû. Nhö 
theá, thí duï khoâng coù “theå” phaùp sôû thaønh, naêng thaønh khoâng coù neân nhö 
tröôùc noùi loãi nghóa nhaân khoâng thaønh, cuõng nhö traùi nhau. Ngöôøi ngoaïi 
ñaïo noùi: neáu töï theå cuûa duyeân khoâng chuyeån laøm quaû thì theå cuûa duyeân 
coù theå khoâng coù, nhöng maø quaû thì khoâng maát. Vì kia khoâng töï theå cuûa 
quaû. Nhö nghóa toâi laäp naøy thì trong ñeä nhaát nghóa, coù caùc Nhaäp noäi. Vì 
sao? Vì quaû vaäy. Thí nhö maàm… Luaän giaû noùi keä: 

Chaúng khoâng duyeân coù quaû. 
Thích: Khoâng coù duyeân chuyeån bieán maø coù quaû aáy, ôû trong theá 
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ñeá, cuõng khoâng theå tin, huoáng gì trong ñeä nhaát nghóa kia, maø coù theå 
tin chaêng? Nghóa ñaây khoâng thaønh. Ngöôøi ngoaïi ñaïo noùi: Neáu trong ñeä 
nhaát nghóa, theå cuûa duyeân roãng khoâng thì roõ raøng töï theå cuûa chaúng phaûi 
duyeân kia laø chaúng roãng khoâng (baát khoâng) khoâng phaûi duyeân naøy, laø 
choã mong muoán cuûa toâi, theá neân nghóa khoâng phaûi duyeân ñöôïc thaønh 
laäp. Luaän giaû noùi: heå ngaên phaù theå cuûa duyeân, thì töùc khoâng coù chaúng 
phaûi duyeân haù laáy chaúng phaûi duyeân laøm cho oâng hieåu ö? Laïi nöõa, khai 
hieäp baøi keä noùi: 

Sao coù duyeân, chaúng (phaûi) duyeân? 
Thích: Caùc duyeân vaø chaúng phaûi duyeân, töï theå cuûa chuùng khoâng 

co.ù Nghóa keä nhö theá. Laïi nöõa, toâi tröôùc ñaõ ngaên “coù” vaø “chaúng phaûi” 
coù, ñeàu khoâng coù quaû khôûi, vì nghóa aáy neân quaû khoâng coù töï theå. Quaû 
ñaõ khoâng coù töï theå, duyeân töùc chaúng phaûi duyeân thì choã naøo coù theå cuûa 
duyeân kia coù theå ñöôïc? Nhö the,á ngö,õ nghó, voán khoâng coù gì coù ñöôïc, 
chæ taâm vaø tieáng(aâm thanh) nhaân nhau maø khôûi, noùi quaû khoâng coù töï 
taùnh vaø “theå” cuûa duyeân roãng khoâng. Laïi nöõa, töø treân ñeán ñaây, ngöôøi 
ngoaïi ñaïo ñaõ noùi boán thöù duyeân khôûi, ñoù laø Duyeân nhaân, Duyeân duyeân, 
Duyeân thöù ñeä vaø duyeân taêng thöôïng vôùi töï theå sai khaùc nay ñeàu ngaên 
phaù choã laäp kia, ñeå laøm roõ nghóa “khoâng coù khôûi”. Theá neân, phaåm naøy 
quaùn caùc duyeân khôûi, nhö trong caùc kinh Ñaïi thöøa ñaõ thuyeát. Keä noùi: 

Hoaëc caùc duyeân khôûi, kia khoâng khôûi 
Töï theå khôûi kia, khoâng theå ñöôïc 
Hoaëc duyeân chính noù noùi kia khoâng 
Hieåu “khoâng” goïi laø khoâng buoâng lung 
Neáu ngöôøi bieát khoâng moät vaät khôûi 
Cuõng laïi bieát khoâng moät vaät dieät 
Kia chaúng “coù” neân cuõng chaúng khoâng 
Thaáy theá gian kia ñeàu khoâng tòch 
Tòch tænh xöa nay khoâng caùc khôûi 
Töï taùnh ñaõ Nieát-baøn nhö theá 
Coù theå laøm choã töïa chuyeån phaùp luaân 
Noùi caùc phaùp “khoâng” chæ baøy kia 
“Coù” “Khoâng” chaúng khôûi ñeàu cuõng khoâng 
Chaúng coù, chaúng khoâng, khoâng choã khôûi. 
Nhaân duyeân theá gian ñeàu nhö theá 
Chæ phaøm phu kia voïng phaân bieät 
Phaùp thöôøng khoâng khôûi laø Nhö Lai 
Nhö baäc thieän theä, taát caû phaùp. 



 

Laïi nöõa, trong kinh Baùt nhaõ Ba-la-maät noùi: Vaên Thuø Sö Lôïi neân bieát nhö vaäy: taát 
caû phaùp kia khoâng khôûi khoâng dieät, goïi laø Nhö Lai. Lai trong kinh Phaïm Vöông vaán noùi: 
kia ôû nôi taát caû aùi dieät heát neân kia goïi laø khoâng khôûi. Neáu kia khoâng khôûi, kia töùc laø Boà-
ñeà. Theá gian ñieân ñaûo, hö voïng khôûi chaáp ñaém, trong Ñeä nhaát nghóa, Phaät khoâng ra ñôøi, 
cuõng khoâng Nieát-baøn, töø xöa ñeán nay, khoâng khôûi dieät vaäy. Laïi nhö kinh Phaïm 
Vöông Vaán, coù keä noùi: 

Ñaõ hieåu caùc aám kia 
Khoâng khôûi cuõng khoâng dieät Tuy haønh nôi theá 
gian 
Maø theá phaùp khoâng nhieãm. 

Nhö theá… caùc kinh trong ñaây neân noùi roäng. 
 
 


 


