
Moân thöù 11: QUAÙN BA THÔØI GIAN 
Laïi nöõa, taát caû phaùp khoâng. Vì sao? Vì nhaân vôùi phaùp coù nhaân, 

thôøi gian tröôùc, thôøi gian sau, cuøng moät thôøi ñieåm sinh, ñeàu khoâng theå 
ñöôïc, nhö noùi: 

Neáu phaùp tröôùc sau, chung 
Laø thaûy ñeàu khoâng thaønh 
Laø phaùp töø nhaân sinh 
Laøm sao seõ coù thaønh? 

Nhaân tröôùc, sau coù nhaân, söï vieäc naày khoâng ñuùng. Vì sao? Vì neáu 
nhaân tröôùc, sau töø nhaân sinh, thì thôøi gian cuûa nhaân tröôùc töùc khoâng coù 
nhaân, thì laøm nhaân cho caùi gì? Neáu tröôùc ñaõ coù nhaân, maø sau coù nhaân, 
thì luùc khoâng coù nhaân, coù nhaân ñaõ thaønh, duøng nhaân laøm gì? Neáu nhaân, 
coù nhaân cuøng moät thôøi ñieåm, laø cuõng khoâng coù nhaân, nhö söøng boø moïc 
ra cuøng moät thôøi ñieåm, traùi, phaûi khoâng nhaân nhau. Nhaân nhö theá khoâng 
phaûi laø nhaân cuûa quaû, quaû cuõng khoâng phaûi laø quaû cuûa nhaân, vì sinh 
cuøng moät thôøi ñieåm. Theá neân, nhaân quaû cuûa ba thôøi gian ñeàu khoâng theå 
ñöôïc. 

Hoûi: OÂng ñaõ phaù phaùp nhaân quaû, trong ba thôøi gian cuõng khoâng 
thaønh. Neáu tröôùc coù caùi “phaù”, sau coù caùi “coù theå phaù”, töùc chöa coù “caùi 
coù theå phaù”, thì “phaù” naày phaù caùi gì? Neáu tröôùc coù caùi “coù theå phaù”, 
maø sau coù caùi “phaù” thì caùi “coù theå phaù” ñaõ thaønh, duøng “phaù” laøm gì? 
Neáu “phaù”, “coù theå phaù” cuøng moät thôøi ñieåm, laø cuõng khoâng coù nhaân. 
Nhö caëp söøng boø moïc ra cuøng moät thôøi ñieåm, vì traùi, phaûi khoâng laøm 
nhaân cho nhau. Nhö vaäy, “phaù” khoâng nhaân ôû “coù theå phaù”, “coù theå 
phaù” khoâng nhaân ôû “phaù” chaêng? 

Ñaùp: Trong “phaù”, coù theå “phaù” cuûa oâng cuõng coù loãi naày. Neáu caùc 
phaùp khoâng thì seõ khoâng coù caùi “phaù”, khoâng coù “coù theå phaù”. Nay, oâng 
noùi khoâng, töùc laø trôû thaønh thuyeát maø ta ñaõ noùi. Neáu ta noùi “phaù”, “coù 
theå phaù” laø caùi coù nhaát ñònh, thì oâng neân neâu vaán naïn naày. 

Hoûi: Coù theå thaáy nhaân cuûa thôøi ñieåm tröôùc, nhö thôï goám naën bình, 
cuõng coù nhaân cuûa thôøi gian sau, nhö nhaân ñeä töû coù thaày. Nhö giaùo hoùa 
ñeä töû, thôøi gian sau môùi nhaän bieát laø ñeä töû cuûa mình, cuõng coù nhaân cuûa 
moät thôøi ñieåm, nhö ñeøn vôùi aùnh saùng. 

Neáu noùi nhaân cuûa thôøi gian tröôùc, sau, nhaân cuûa moät thôøi ñieåm 
khoâng theå ñöôïc, vieäc naày khoâng ñuùng? 

Ñaùp: Nhö ngöôøi thôï goám naén bình, thí duï naày khoâng hôïp lyù. Vì 
sao? Vì neáu khi chöa coù caùi bình, thì ngöôøi thôï goám laøm nhaân cho   caùi 



gì? Nhö thôï goám, taát caû nhaân tröôùc ñeàu khoâng theå ñöôïc, nhaân cuûa thôøi 
gian sau cuõng khoâng theå ñöôïc nhö vaäy. Neáu chöa coù ñeä töû, thì ai laøm 
thaày ñaây? 

Theá neân, nhaân cuûa thôøi gian sau cuõng khoâng theå ñöôïc. Neáu noùi 
nhaân cuûa moät thôøi ñieåm nhö aùnh saùng cuûa ñeøn, laø cuõng ñoàng nghi ngôø 
nhaân, vì ñeøn, aùnh saùng phaùt sinh cuøng moät thôøi ñieåm, thì laøm sao nhaân 
nhau? 

Nhö vaäy, vì nhaân duyeân khoâng, phaûi bieát, taát caû phaùp höõu vi, phaùp 
voâ vi, chuùng sinh cuõng khoâng. 

 
----------------------- 
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Moân thöù 12: QUAÙN SINH 
Laïi nöõa, taát caû phaùp khoâng. Vì sao? Vì luùc sinh, khoâng sinh maø 

sinh, khoâng theå ñöôïc. Nay, ñaõ sinh roài, khoâng sinh, khoâng sinh cuõng 
khoâng sinh, thôøi ñieåm sinh cuõng khoâng sinh, nhö noùi: 

Quaû sinh thì khoâng sinh 
Khoâng sinh cuõng khoâng sinh 
Lìa sinh naày khoâng sinh 
Luùc sinh cuõng khoâng sinh. 

Sinh, goïi laø quaû khôûi ra, chöa sinh goïi laø chöa khôûi, chöa xuaát 
hieän, chöa coù. Luùc sinh, goïi laø baét ñaàu khôûi, chöa thaønh. 

Quaû sinh trong ñaây khoâng sinh töùc laø: sinh naày, sinh roài, khoâng 
sinh. Vì sao? Vì coù loãi voâ cuøng, vì ñaõ laøm xong, laïi laøm. 

Neáu sinh, sinh roài, sinh caùi sinh thöù hai, sinh thöù hai, sinh roài, sinh 
caùi sinh thöù ba, sinh thöù ba, sinh roài, sinh caùi sinh thöù tö. 

Nhö sinh thöù nhaát xong, coù sinh thöù hai, sinh nhö theá töùc laø voâ 
cuøng, vieäc naày khoâng ñuùng, theá neân sinh, khoâng sinh. Laïi nöõa, neáu cho, 
sinh roài sinh ra caùi sinh ñaõ söû duïng sinh, laø sinh khoâng sinh maø sinh, thì 
söï vieäc naày khoâng ñuùng. Vì sao? Vì sinh thöù nhaát khoâng sinh maø sinh, 
töùc laø hai thöù sinh: sinh roài maø sinh chöa sinh maø sinh. Tröôùc kia, oâng 
noùi nhaát ñònh, maø nay khoâng nhaát ñònh, nhö ñaõ laøm xong, khoâng neân 
laøm, ñoát roài khoâng neân ñoát, chöùng roài khoâng neân chöùng. Sinh nhö theá 
roài khoâng neân laïi sinh. Theá neân, phaùp sinh khoâng sinh, phaùp khoâng sinh 
cuõng khoâng sinh. Vì sao? Vì khoâng hôïp vôùi sinh. Laïi, taát caû khoâng sinh, 
vì coù loãi cuûa sinh. Neáu phaùp khoâng sinh maø sinh, thì lìa sinh coù sinh, lìa 
taïo taùc coù taïo taùc, lìa ñi coù ñi, lìa aên coù aên. Nhö vaäy, töùc laø phaù hoaïi 
phaùp theá tuïc, vieäc naày khoâng ñuùng. Theá neân, phaùp khoâng sinh khoâng 
sinh. 

Laïi nöõa, neáu phaùp khoâng sinh maø sinh, thì taát caû phaùp khoâng sinh 
ñeàu sinh chaêng? Taát caû phaøm phu chöa sinh ñaïo quaû Boà-ñeà Voâ thöôïng 
leõ ra ñeàu sinh, khoâng hoaïi phaùp A-la-haùn, phieàn naõo khoâng sinh maø 
sinh, söøng thoû, ngöïa v.v... khoâng sinh maø sinh, vieäc naày khoâng ñuùng. 
Theá neân, khoâng neân noùi khoâng sinh maø sinh. 

Hoûi: Khoâng sinh maø sinh, nghóa laø nhö coù nhaân duyeân hoøa hôïp: 
thôøi gian, phöông höôùng, taùc giaùc, ñaày ñuû phöông tieän, ñaây laø khoâng 
sinh maø sinh, chöù khoâng phaûi taát caû khoâng sinh maø sinh. Vì theá, khoâng 
neân laáy taát caû khoâng sinh maø sinh ñeå laøm vaán naïn chaêng? 

Ñaùp: Neáu phaùp sinh thì moïi duyeân: thôøi gian, phöông höôùng,   taùc 



 

giaû, phöông tieän hoøa hôïp sinh trong ñaây, tröôùc nhaát ñònh “coù” khoâng sinh, tröôùc 
“khoâng coù” cuõng khoâng sinh “coù”, “khoâng coù” cuõng khoâng sinh, laø ba thöù tìm kieám sinh 
cuõng khoâng theå ñöôïc, nhö thuyeát tröôùc ñaõ noùi. Theá neân, phaùp khoâng sinh khoâng sinh, luùc 
sinh cuõng khoâng sinh. Vì sao? Vì coù loãi sinh sinh, vì loãi khoâng sinh maø sinh, neân moät 
phaàn sinh cuûa phaùp luùc sinh khoâng sinh, nhö thuyeát tröôùc ñaõ noùi, phaàn chöa sinh cuõng 
khoâng sinh, nhö tröôùc ñaõ noùi. 

Laïi nöõa, neáu luùc lìa sinh coù sinh, thì phaûi laø sinh cuûa luùc sinh maø thaät ra thôøi ñieåm 
lìa sinh, khoâng coù sinh. Theá neân, luùc sinh cuõng khoâng sinh. 

Laïi nöõa, hoaëc coù ngöôøi noùi: sinh cuûa luùc sinh töùc laø coù hai sinh: 
1. Laáy thôøi ñieåm sinh laøm sinh. 
2. Duøng thôøi ñieåm sinh maø sinh. 

Khoâng coù hai phaùp, sao laïi noùi coù hai sinh? Theá neân luùc sinh cuõng khoâng sinh. 
Laïi nöõa, luùc chöa coù sinh, khoâng coù sinh, sinh hieän haønh ôû choã naøo, neáu sinh khoâng 

coù choã hieän haønh thì seõ khoâng coù sinh. Theá neân, luùc sinh cuõng khoâng sinh. 
Nhö theá, sinh, khoâng sinh, luùc sinh ñeàu khoâng thaønh. Vì phaùp sinh khoâng thaønh, 

neân khoâng coù sinh. Truï, dieät cuõng nhö vaäy. Vì sinh, truï, dieät khoâng thaønh, töùc laø phaùp 
höõu vi cuõng khoâng thaønh. Vì phaùp höõu vi khoâng thaønh, neân phaùp voâ vi cuõng khoâng 
thaønh. Vì phaùp höõu vi, voâ vi khoâng thaønh, neân chuùng sinh cuõng khoâng thaønh. 

Theá neân phaûi bieát, taát caû phaùp khoâng coù sinh, vì roát raùo vaéng 
laëng. 

 
 


 


