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Ph¥n Gi¾i Thi®u1
1. Tác giä, thích giä và d¸ch giä cüa Trung Lu§n:
a.Tác giä:
Tác giä cüa b±n lu§n là ngài Long Th÷. Ngài v¯n là mµt h÷c giä Ph§t
giáo · vùng nam „n Ðµ, nhßng sau ðó có ðªn vùng Tuyªt S½n · b¡c „n Ðµ
ð¬ tham h÷c. Ngài ðã thâm nh§p ðßþc tinh nghîa cüa h÷c thuyªt Nh¤t Thiªt
Pháp Tính Không (ðßþc xem tr÷ng · Nam „n), và ð¯i v¾i h÷c thuyªt Tam
Thª Pháp Tính Hæu (ðßþc xem tr÷ng · B¡c „n), ngài cûng ðã quán sát th¤u
tri®t. B·i thª, trong nhæng lu§n thuyªt mà ngài ð« xß¾ng (t× kinh nghi®m
chÑng ngµ cüa mình), ngài ðã khéo léo n¯i kªt ðßþc hai dòng tß tß·ng l¾n
này: "Trß¾c tiên phân bi®t nói các pháp, sau ðó nói T¤t cánh không (Hán:
Tiên phân bi®t thuyªt chß pháp, h§u thuyªt t¤t cánh không)." Ngài là mµt
nhà Trung quán, th¤u tri®t ðßþc sñ vô ngÕi giæa Không và Hæu, ðã t¯ng
hþp Ph§t giáo cüa hai mi«n nam b¡c, và cûng là kë quán thông Ph§t giáo
ÐÕi th×a lçn Ti¬u th×a. Giáo thuyªt cüa Ph§t giáo mà ngài t¯ng hþp quán
thông, ðß½ng nhiên là hùng vî, tinh thâm, không th¬ so sánh ðßþc. Ngài
cùng các ð® tØ, tuy cûng ho¢ng pháp · vùng trung „n Ðµ, nhßng phÕm vi
hoÕt ðµng ph¥n l¾n là · vùng nam „n. Vua Dçn Sinh cüa nß¾c Nam Ki«u
Tát La là v¸ hµ trì chính cüa ngài.
Th¶i b¤y gi¶, do änh hß·ng cüa sñ ho¢ng dß½ng cüa ngài Long Th÷,
ðã có mµt sñ biªn ðµng to tát làm ð±i thay cøc di®n cüa Ph§t giáo. V¯n dî,
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các h÷c giä Ph§t giáo trß¾c th¶i ðÕi cüa ngài, tuy cûng ðã xi¬n dß½ng ý
nghîa thâm sâu cüa pháp tính không t¸ch, nhßng vçn còn thiªu sót nhæng lý
lu§n ch£t ch¨, thª nhßng ðªn th¶i Long Th÷, thì ngài kiªn l§p pháp quán
nghiêm m§t, phê bình nhæng l§p lu§n "hình nhß ðúng mà sai" cüa các h÷c
giä Thanh vån, kiªn l§p pháp tràng ÐÕi th×a bao trùm cä ba th×a, công
nhiên ði theo ðß¶ng l¯i khác bi®t v¾i các h÷c giä Thanh vån th¶i b¤y gi¶; do
ðây, · „n Ðµ, các h÷c giä ÐÕi th×a ð«u tôn xßng ngài là v¸ t± sáng l§p. TÕi
Trung Hoa, ngài cûng ðßþc tôn xßng là v¸ t± khai sáng chung cho cä tám
tông phái ÐÕi th×a. Tác ph¦m cüa ngài r¤t nhi«u, ðÕi ð¬, có th¬ phân làm
hai loÕi: (a) quyªt trÕch nghîa lý thâm sâu, nhß Trung Lu§n, Th§p Nh¸ Môn
Lu§n, Th¤t Th§p Không Tính Lu§n, Løc Th§p Nhß Lý Lu§n, H°i Tránh
Lu§n, v.v... Nhæng bµ lu§n này ð«u dùng phß½ng thÑc quán sát lu§n lý, ð¬
khai hi¬n tß¾ng chân thñc cüa các pháp; (b) phân bi®t hành tß¾ng rµng l¾n:
nhß ÐÕi Trí Ðµ Lu§n giäi thích bµ kinh Bát Nhã, Th§p Trø TÏ Bà Sa Lu§n
giäi thích ph¦m Th§p Ð¸a cüa kinh Hoa Nghiêm, v.v... Nhæng bµ lu§n này
dña trên lu§n lý thâm sâu "t¤t cä pháp không", mà thuyªt minh hÕnh nguy®n
lþi tha rµng l¾n cüa chß B° tát. Ðem hai loÕi lu§n ði¬n này ph¯i hþp lÕi, m¾i
có th¬ thành l§p ðßþc h® th¯ng h÷c thuyªt hoàn chïnh cüa ngài Long Th÷.
Quy¬n Trung Lu§n này là thuµc v« loÕi thÑ nh¤t, quyªt trÕch nghîa lý thâm
sâu, h½n næa, lÕi là bµ lu§n cån bän cho loÕi thÑ nh¤t này, b·i thª, có ngß¶i
g÷i h÷c thuyªt Long Th÷ là phái Trung Quán. Nhæng h÷c phái ÐÕi th×a ð¶i
sau này, ð«u tranh nhau tôn ngài làm v¸ t± sáng l§p cüa h÷; t× sñ ki®n này,
chúng ta có th¬ th¤y ðßþc sñ vî ðÕi cüa ngài; thª nhßng, cûng do ðây mà
cûng thß¶ng b¸ nhi«u ngß¶i khác phø h÷a, làm l®ch lÕc tông chï cüa ngài.
ChÆng hÕn, có mµt s¯ lu§n ði¬n, v¯n không phäi là nhæng tác ph¦m cüa
ngài, thª mà vçn có ngß¶i cho là cüa ngài sáng tác, nhß quy¬n Th§p Bát
Không Lu§n do ngài Chân Ðª d¸ch, nµi dung nói v« mß¶i tám loÕi Không,
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mà lÕi cûng nói ðªn Duy thÑc. Có ngß¶i th¤y bµ lu§n nói v« Không, bèn cho
r¢ng cüa ngài Long Th÷ sáng tác, nhân ðây lÕi còn cho r¢ng ngài tôn sùng
Duy thÑc. Thñc ra, Th§p Bát Không Lu§n là mµt ph¥n cüa quy¬n Bi®n
Trung Biên Lu§n (bao g°m mµt ph¥n cüa ph¦m Bi®n Tß¾ng và mµt ph¥n
cüa ph¦m Bi®n Chân Thñc) do ngài Chân Ðª d¸ch, thª nên, truy«n thuyªt
cho r¢ng do ngài Long Th÷ sáng tác là hoàn toàn vô cån cÑ. LÕi còn quy¬n
Thích Ma Ha Di−n Lu§n, là quy¬n chú giäi cüa bµ ÐÕi Th×a Kh·i Tín Lu§n.
Quy¬n Di−n Lu§n này rõ ràng là mµt ngøy tác cüa các h÷c giä ð¶i Ðß¶ng,
thª nhßng, nhæng kë không hi¬u rõ, lÕi cho r¢ng do ngài trß¾c tác. Ngoài ra,
còn r¤t nhi«u ngøy tác khác cüa M§t tông, lÕi càng d− th¤y rõ ràng h½n là
không phäi cüa ngài, không ðáng cho chúng ta chï trích. B·i thª, mu¯n hi¬u
rõ Long Th÷, chúng ta chï có th¬ t× nhæng tác ph¦m cüa ngài ð¬ tìm tòi. Nªu
không phäi là tác ph¦m cüa ngài, chúng ta phäi nên bi®n bi®t rõ ràng, vÑt
chúng ra khöi h÷c thuyªt cüa Long Th÷, và t× ðây m¾i có th¬ nh§n thÑc
ðßþc b±n nghîa cüa ngài mµt cách thu¥n khiªt và chánh xác.
b. Các nhà chú thích:
Theo truy«n thuyªt, sách chú giäi cüa Trung Lu§n có ðªn h½n bäy
mß½i bµ. G¥n ðây, theo truy«n thuyªt Tây TÕng, t¤t cä có tám bµ: (1) Vô
Úy Lu§n, có ngß¶i nói bµ này do chính ngài Long Th÷ sáng tác, kÏ thñc,
không phäi nhß v§y; ði«u này có th¬ th¤y rõ, là vì trong bµ lu§n này có dçn
døng nhæng l¶i cüa ngài Ð« Bà (là ð® tØ cüa ngài Long Th÷); (2) dña vào bµ
Vô Úy Lu§n mà làm ra, có bµ Lu§n Thích cüa ngài Ph§t Hµ; (3) dña vào bµ
Lu§n Thích cüa ngài Ph§t Hµ làm ra, có bµ Hi¬n Cú Lu§n cüa ngài Nguy®t
XÑng; (4) Bát Nhã Ðång Lu§n cüa ngài Thanh Bi®n; (5) Thích Lu§n cüa
ngài An Hu®; (6) Thích Lu§n cüa ngài Ð« Bà Tát Ma; (7) Thích Lu§n cüa
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ngài C± Noa Th¤t Lþi; (8) Thích Lu§n cüa ngài C± Noa MÕt Ðª. B¯n bµ
trß¾c là tß tß·ng chính th¯ng cüa các nhà Trung Quán, còn b¯n bµ sau là sñ
giäi thích bµ Trung Lu§n theo kiªn giäi cüa các nhà Duy ThÑc. Bµ Trung
Lu§n ðßþc phiên d¸ch · Trung Hoa, chü yªu là bµ Lu§n Thích cüa ngài
Thanh Møc do ngài Cßu Ma La Th§p d¸ch. Bµ này, tß½ng c§n v¾i bµ Vô
Úy Lu§n ðßþc lßu truy«n · Tây TÕng, các ph¥n vån chß½ng nghîa lý ð«u
ð½n giän, thiªt yªu; có th¬ nói là mµt trong nhæng bµ chú giäi s¾m nh¤t cüa
Trung Lu§n. LÕi còn quy¬n Bát Nhã Ðång Lu§n cüa ngài Thanh Bi®n, do
ngài Minh Tri ThÑc · ð¶i Ðß¶ng d¸ch, quy¬n Thích Lu§n cüa ngài An Hu®,
do ngài Thi Hµ ð¶i T¯ng d¸ch, ð«u có th¬ tham khäo. Bµ Thu§n Trung Lu§n
cüa ngài Vô Trß¾c, nói tóm t¡t ðÕi ý cüa Trung Lu§n, ngoài ra ngài Chân
Ðª cûng có d¸ch bµ Thích Lu§n cüa ngài La H¥u La BÕt Ðà La, thª nhßng
chï m¾i d¸ch ðßþc mµt ph¥n, mà ph¥n này cûng ðã b¸ th¤t lÕc t× lâu.
c. D¸ch giä:
Hi®n nay, quy¬n lu§n mà chúng ta ðang giäng giäi, là do ngài Cßu
Ma La Th§p phiên d¸ch. Ngài La Th§p lúc bäy tu±i theo m©, t× nß¾c Quy
Tß, vßþt qua Thông Lînh, ðªn nß¾c Kª Tân · b¡c „n Ðµ tu h÷c Ph§t pháp.
Ngài · Kª Tân ba nåm thì quay v« quê nhà. Trên ðß¶ng v« nß¾c, ði qua
nß¾c S½ L£c (hi®n nay · vùng Tân Cß½ng), nghî · ðó vài ngày, thì g£p mµt
h÷c giä ÐÕi th×a, v¯n là hoàng tØ cüa nß¾c Sa Xa, tên là Tu Lþi Da Tô Ma.
Ngài La Th§p nghe ngài Da Tô Ma · phòng bên cÕnh ð÷c kinh ÐÕi Th×a,
khi nghe ðªn "Không", "b¤t khä ð¡c", ngài La Th§p l¤y làm kinh d¸, cäm
giác r¢ng nhæng ði«u này không gi¯ng nhß s· h÷c cüa mình (Hæu bµ A tÏ
ðàm), bèn qua phòng cüa ngài Da Tô Ma ch¤t v¤n và bi®n lu§n. Kªt quä
ngài La Th§p tiªp th÷ ý kiªn cüa ngài Da Tô Ma, và ðã theo ngài Da Tô Ma
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h÷c t§p nhæng bµ lu§n ÐÕi th×a, nhß Trung Lu§n, Th§p Nh¸ Môn Lu§n,
v.v... Vào tri«u ðÕi Dao T¥n, ngài ðªn Trung Qu¯c ð¬ ho¢ng dß½ng Ph§t
pháp, ð°ng th¶i ðem nhæng lu§n ði¬n v« Tính Không truy«n nh§p vào nß¾c
này. Sñ d¸ch thu§t cüa ngài có änh hß·ng r¤t sâu rµng ðªn n«n Ph§t giáo
ÐÕi th×a · Trung Hoa. G¥n nhß t¤t cä, trñc tiªp hay gián tiªp, ð«u ðã th÷
nh§n sñ änh hß·ng cüa ngài. Nªu không có sñ truy«n d¸ch cüa ngài La Th§p,
có l¨ Ph§t giáo Trung Qu¯c ðã không có ðßþc nhæng s¡c thái nhß ngày hôm
nay. Nªu chúng ta nhìn t× phß½ng di®n vån hóa thª gi¾i, ðÕi pháp cüa sâu
rµng nhß thª cüa ÐÑc Thª Tôn lÕi do mµt ðÑa trë m¾i h½n mß¶i tu±i tiªp th÷
và truy«n bá, có th¬ nói ðây là mµt sñ ki®n r¤t kÏ ð£c. Ð£c bi®t là bµ Trung
Lu§n và Th§p Nh¸ Môn Lu§n do ngài truy«n d¸ch và bäo t°n ðªn ngày nay.
Chúng ta ð¯i v¾i công nghi®p phiên d¸ch cüa ngài, m²i gi¶ m²i kh¡c, phäi
nên ghi lòng tÕc dÕ.
B±n lu§n ðßþc trích løc t× quy¬n Lu§n Thích cüa ngài Thanh Møc, do
ngài La Th§p phiên d¸ch tÕi Tiêu Dao Viên. Quy¬n Lu§n Thích này, các cao
ð® cüa ngài La Th§p, nhß ngài Ðàm Änh, Tång Du®, v.v... ð«u nh§n xét là
có nhi«u ch² không ðßþc hoàn häo. Quy¬n Trung Lu§n S¾ cüa ngài Ðàm
Änh ðã ðßa ra b¯n ði«u l²i l¥m cüa quy¬n Lu§n Thích này. Cho nên, ph¥n
trß¶ng hàng cüa quy¬n Lu§n Thích hi®n nay, là ðã do các ð® tØ cüa ngài La
Th§p tu chïnh lÕi.
2. Giäi thích s½ lßþc v« Trung Quán:
a. Nói trñc tiªp:
Bµ lu§n này, g÷i t¡t là Trung Lu§n, nªu ð¥y ðü thì phäi g÷i là Trung
Quán Lu§n. Nµi dung cüa bµ lu§n này là làm sáng tö pháp trung quán, cho
13

Long Th÷ - Trung Quán Lu§n

nên g÷i là Trung Quán Lu§n. Trung, có nghîa là chính xác, chân thñc, r¶i
khöi sñ ðiên ðäo hí lu§n, mà không b¸ r½i vào hai cñc ðoan, là không và hæu.
Th¬ tính cüa pháp quán này là trí tu®, còn công døng cüa nó là quán sát, th¬
ngµ. Dùng trí tu® quán sát sñ chân thñc cüa các pháp. Cái trí tu® biªt rõ thñc
tß¾ng cüa các pháp, mà không quán sñ ðiên ðäo hæu vô, g÷i là trung quán.
Trong Kinh A Hàm, chính kiªn trong Bát Chính ÐÕo, tÑc là ch² này g÷i là
trung quán. Chính tÑc là trung, còn kiªn tÑc là quán, chính kiªn tÑc là trung
quán. Hai pháp này, tuy mµt mà hai, tuy hai mà mµt.
Quán tu® có ba loÕi: do sñ nghe pháp, ð÷c tøng kinh ði¬n mà ðßþc, thì
g÷i là vån tu®; do sñ suy ngçm, gÕn l÷c ý nghîa cüa Pháp mà ðßþc, thì g÷i là
tß tu®; do sñ quán sát tu hành tß½ng ßng v¾i ð¸nh tâm mà ðßþc, thì g÷i là tu
tu®. LÕi còn có thñc tß¾ng tu®, là sñ hi®n chÑng Không Tính. Pháp quán thì
quán thông cä trß¾c sau, do ðó vån tu®, tß tu® gÕn l÷c (Hán: quyªt trÕch 決
擇) các pháp không có tñ tính, tuy chßa tß½ng ßng v¾i ð¸nh tâm, nhßng vçn
có th¬ g÷i là trung quán. H½n næa, nên biªt r¢ng, tu tu® hæu l§u tß½ng ßng
v¾i ð¸nh tâm, cûng có sñ tìm tòi gÕn l÷c quán sát, chÑ không phäi chï là biªt
rõ mà thôi.
Ð¯i tßþng cüa sñ quán sát là trung, tÑc là chính pháp v« duyên kh·i.
Quán tu® chính xác, quán sát chính pháp v« duyên kh·i, mà thông ðÕt ðßþc
tß¾ng chân thñc cüa pháp duyên kh·i này, cho nên trung quán tÑc là quán
trung. Ði«u mà b±n lu§n mu¯n chï rõ, tÑc là chính pháp duyên kh·i, ð¯i
tßþng cüa sñ chính quán. Ði«u này có th¬ th¤y ðßþc t× bài k® "bát b¤t"2.
Trong ph¥n kh·i ð¥u cüa b±n lu§n, trß¾c tiên, nói ðªn bát b¤t, kª ðó xßng
tán ÐÑc Ph§t là b§c "có th¬ nói lên pháp (bát b¤t) nhân duyên (duyên kh·i)",
và h½n næa, "trong các giáo pháp, Ngài ð® nh¤t". Bát b¤t là tß¾ng chân
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thñc cüa duyên kh·i, cái duyên kh·i "bát b¤t" này, m¾i là chính pháp duyên
kh·i cüa ÐÑc Ph§t. Duyên kh·i là nói lên r¢ng t¤t cä pháp ð«u nß½ng vào
nhân, dña vào duyên mà sinh kh·i, mà t°n tÕi; không mµt pháp hi®n hæu
nào mà không có nguyên nhân. Ði«u này, trong Kinh A Hàm, ÐÑc Ph§t ðã
ð£c bi®t ð« c§p ðªn. Có mµt ngoÕi ðÕo ðªn höi ÐÑc Ph§t giäng v« pháp gì,
Ngài bèn trä l¶i: "Ta nói pháp duyên kh·i", ho£c trä l¶i: "Ta bàn lu§n v«
nhân (duyên), giäng nói v« nhân (duyên)". Ðây chính là ð£c ch¤t cüa Ph§t
Pháp, không gi¯ng v¾i b¤t cÑ mµt h÷c thuyªt nào cüa thª gian. Chúng ta, ð®
tØ cüa ÐÑc Ph§t, c¥n phäi ð£c bi®t n¡m væng v¤n ð« này.
Duyên kh·i là pháp t¡c ph± biªn v« tính nhân quä. T¤t cä m÷i pháp t°n
tÕi, ð«u là duyên kh·i. Nªu nói mµt cách phiªm di®n, t¤t cä pháp duyên kh·i,
ho£c l¾n nhß thª gi¾i, ho£c nhö nhß vi tr¥n, mµt cành hoa, mµt c÷ng cö,
không có pháp nào không là pháp duyên kh·i; mµt cách sâu s¡c h½n, có th¬
nói: "Trung tâm ði¬m cüa duyên kh·i lu§n cüa Ph§t Giáo, chính là sñ t°n tÕi
cüa nhæng chúng sinh sinh di®t không ng×ng". ÐÑc Ph§t nói v« duyên kh·i,
tÑc là nói v« mß¶i hai m¡t xích cüa duyên kh·i sinh tØ: "Cái này có nên cái
kia có, cái này sinh nên cái kia sinh; cái này không nên cái kia không, cái
này di®t nên cái kia di®t". Ðây tÑc là ð¸nh nghîa cüa duyên kh·i, nghîa là
"Vô minh duyên hành, hành duyên thÑc, ..., ðßa ðªn sñ tø t§p cüa sñ kh±.
Vô minh di®t tÑc hành di®t, hành di®t tÑc thÑc di®t, ..., ðßa ðªn sñ di®t tr×
cüa sñ kh±". Ðây chính là nµi dung cüa duyên kh·i. T¤t cä m÷i sñ m÷i v§t
ð«u là duyên kh·i, thª nhßng, sñ nh§n thÑc v« duyên kh·i cüa chúng sinh có
chính xác hay không, ði«u này có th¬ phân làm ba loÕi: (1) Phàm phu: t¤t cä
nhæng hoÕt ðµng cüa thân tâm cüa phàm phu, không có gì không phäi là
duyên kh·i. B÷n h÷ m²i ngày ð«u · trong sñ v§n hành cüa duyên kh·i, ch¸u
sñ chi ph¯i cüa duyên kh·i, thª nhßng vçn không biªt nó là duyên kh·i, do
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ðó cûng chÆng th¬ nhân vào duyên kh·i mà ðßþc giäi thoát. (2) Thanh Vån:
ÐÑc Ph§t ð¯i v¾i hàng Thanh Vån nói v« pháp duyên kh·i, nhßng b÷n h÷ vì
mong c¥u mau chÑng Niªt Bàn, cho nên t× sñ chính quán các pháp nhân
quä duyên kh·i, thông ðÕt ðßþc vô ngã, vô ngã s·, lìa bö sñ trói buµc phi«n
não sinh tØ, ðßþc sñ giäi thoát. B÷n h÷, ph¥n l¾n không ch¸u t× trong pháp
duyên kh·i, nhìn sâu vào bän tính không t¸ch cüa t¤t cä các pháp, mà lÕi t×
quán tu® "duyên kh·i vô thß¶ng, vô thß¶ng nên kh±, kh± nên vô ngã, vô ngã
s·", chÑng ð¡c ngã không; và do ðây cäm nh§n r¢ng: "sinh tØ ðã b¸ di®t t§n,
phÕm hÕnh ðã thành, vi®c làm ðã xong, không còn th÷ thân ð¶i sau". B÷n h÷
t× duyên kh·i vô thß¶ng, r¶i bö ch¤p kiªn v« nhân ngã, tuy chÑng nh§p
Không Tính, th¤y ðßþc sñ t¸ch di®t (các pháp không kh·i không di®t) cüa
duyên kh·i, thª nhßng, vçn chßa th¬ th¤y ðßþc các pháp duyên kh·i là vô
tñ tính, cho nên vçn chßa ðßþc coi là th¤y chính pháp duyên kh·i mµt cách
viên mãn (th¤u tri®t). (3) B° Tát: Các ngài biªt rõ bän tính không t¸ch cüa
các pháp duyên kh·i. Trong Tính Không, không phá hoÕi pháp duyên kh·i,
mà vçn có th¬ th¤y ðßþc duyên kh·i nhß huy−n, nhß hóa, có th¬ th¤u su¯t
duyên kh·i Tính Không, không b¸ chß¾ng ngÕi. Các h÷c giä Thanh Vån
chân chính, r¶i bö ái døc, ðßþc sñ giäi thoát, tuy b÷n h÷ chï chÑng ngã
không, nhßng cûng không ch¤p trß¾c các pháp là thñc có. Còn nhæng kë
chßa r¶i bö ðßþc ái døc, ho£c ch¤p trß¾c các pháp duyên kh·i ð«u là thñc
có, ho£c ch¤p trß¾c ngoài pháp duyên kh·i, có mµt cái không t¸ch bi®t l§p
t°n tÕi. Kë ch¤p có thì ð÷a vào thß¶ng kiªn, còn kë ch¤p không thì ð÷a vào
ðoÕn kiªn. Cä hai ð«u không th¬ chân chánh th¤y ðßþc trung ðÕo. Kinh Bát
Nhã nói: "B° Tát lúc ng°i ðÕo trß¶ng, quán sát pháp mß¶i hai nhân duyên
b¤t sinh b¤t di®t, nhß tß¾ng hß không, không có cùng t§n, ðây là pháp di®u
quán trung ðÕo b¤t cµng cüa B° Tát". B° Tát dùng pháp di®u quán trung
ðÕo b¤t cµng v¾i Thanh Vån này, phá vÞ nhæng sñ ch¤p trß¾c v« thñc hæu
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(không phäi Tính Không), cùng nhæng sñ ch¤p trß¾c vào tà không (không
phäi duyên kh·i), không r½i vào ðoÕn kiªn ho£c thß¶ng kiªn, thông ðÕt
thñc tß¾ng cüa duyên kh·i. Di®u quán trung ðÕo cüa B° Tát, chính là pháp
trung quán mà b±n lu§n ðang mu¯n thuyªt minh.
Có ngß¶i cho r¢ng pháp duyên kh·i là trung tâm ði¬m (Hán: hÕch tâm
核心) cüa Ph§t Giáo, chúng ta chï c¥n thuyªt minh v« duyên kh·i là ðü, c¥n
gì phäi bàn rµng v« Tính Không? Nói nhß v§y là hi¬u biªt pháp duyên kh·i
mµt cách quá cÕn cþt. Kinh A Hàm nói: "Pháp mß¶i hai duyên kh·i, r¤t
thâm sâu, r¤t thâm sâu, khó th¤y, khó hi¬u, r¤t khó thông ðÕt". H½n næa:
"Tính t¸ch di®t cüa duyên kh·i, lÕi càng khó hi¬u, lÕi càng khó thông ðÕt".
Nên biªt r¢ng, lßu chuy¬n sinh tØ, chÑng ð¡c Niªt Bàn, ð«u là nß½ng vào
pháp duyên kh·i cüa thª gian mà khai hi¬n. T× phß½ng di®n sinh di®t cüa
pháp duyên kh·i, nói rõ v« thª gian t§p: "Cái này có nên cái kia có, cái này
sinh nên cái kia sinh". Nhân quä cüa sñ sinh tØ n¯i tiªp, không ngoài vòng
xích cüa "ho£c, nghi®p, kh±". Sñ t°n tÕi cüa sñ sinh sinh không ng×ng nghï
này là sñ lßu chuy¬n tÕp nhi−m. Còn nªu t× phß½ng di®n t¸ch di®t cüa pháp
duyên kh·i, nói rõ v« thª gian di®t: "Cái này không nên cái kia không, cái
này di®t nên cái kia di®t". Sñ t¸ch di®t b¤t sinh cüa cái cu°ng lßu sinh tØ, th¬
hi®n ðßþc th¬ tính t¸ch di®t cüa pháp duyên kh·i, ðây là sñ chÑng ð¡c Niªt
Bàn thanh t¸nh. Nhân ðây, có th¬ nói r¢ng: "B·i do duyên kh·i nên có sinh
tØ, và cûng b·i do duyên kh·i nên có ðßþc sñ giäi thoát". Duyên kh·i là "cái
này có nên cái kia có", mà cûng là "cái này không nên cái kia không". Ði«u
tr÷ng yªu và cån bän cüa pháp duyên kh·i là nói rõ cä hai phß½ng di®n này.
Mµt s¯ h÷c giä Thanh Vån, ðem pháp hæu vi sinh di®t và pháp vô vi t¸ch
di®t, xem nhß hai pháp khác bi®t, cho nên m¾i ðem các pháp nhß: hæu vi và
vô vi (ð£c bi®t là trÕch di®t vô vi), sinh tØ và Niªt Bàn, thª gian và xu¤t thª
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gian, xem chúng (m²i c£p) nhß hai pháp cách bi®t. B÷n h÷ không biªt r¢ng
hæu vi tÑc là vô vi, thª gian tÑc là xu¤t thª gian, sinh tØ tÑc là Niªt Bàn. Cho
nên, nªu th¬ ngµ ðßþc tñ tính cüa duyên kh·i xßa nay v¯n là không t¸ch, thì
s¨ t× bän tính không t¸ch cüa các pháp, th¬ ngµ ðßþc sñ không t¸ch cüa thª
gian, cùng sñ không t¸ch cüa Niªt Bàn. Cái biên tª chân thñc (Hán: thñc tª)
cüa thª gian và biên tª chân thñc cüa Niªt Bàn, hoàn toàn không có mµt
chút sai bi®t. Kinh Bát Nhã nói: "S¡c tÑc là Không, Không tÑc là s¡c", cûng
chính là ý nghîa này.
Tñ tính không cüa các pháp duyên kh·i, có nghîa là t¤t cä các pháp
xßa nay ð«u nhß thª, nên g÷i là bän tính không. Bän tính cüa t¤t cä các pháp
ð«u là không t¸ch, nhân vì sñ ðiên ðäo cüa chúng sinh t× vô thï, tr· thành
nhæng sñ hí lu§n cüa sinh tØ. Nªu nhæng hí lu§n này b¸ tr× di®t, thì s¨ chÑng
ðßþc sñ t¸ch di®t cüa Niªt Bàn. Thñc ra, ðây cûng chï là cái xßa nay v¯n
thª3. Duyên kh·i tñ tính không, cho nên nói: "Thñc tính cüa duyên kh·i là
Không, v÷ng tß¾ng cüa Tính Không là duyên kh·i". Nªu nhß không giäng
v« Không, làm sao có th¬ khai hi¬n ðßþc chân tß¾ng cüa duyên kh·i? Làm
sao có th¬ t× sñ vô ngÕi giæa sinh di®t và t¸ch di®t, thñc hi®n ðßþc sñ t¸ch
di®t cüa Niªt Bàn? B±n lu§n mu¯n khai hi¬n pháp duyên kh·i cüa bát b¤t,
cho nên kiªn l§p: "Thª tøc ðª chï là giä danh, th¡ng nghîa ðª là t¤t cánh
không (Hán: Thª tøc ðª trung duy giä danh, th¡ng nghîa ðª trung t¤t cánh
không)". Do ðây, h÷c thuyªt cüa ngài Long Th÷ có th¬ g÷i là Tính Không
Duy Danh Lu§n.
Pháp duyên kh·i, tÑc là t¤t cä pháp trên thª gian. Chúng sinh ð¯i v¾i
sñ tß¾ng nhân quä cüa duyên kh·i, ðã cäm th¤y l¶ m¶, nhß ngß¶i ng¡m
hoa trong sß½ng mù, không th¬ hoàn toàn hi¬u rõ. Ðªn nhß pháp tính nµi tÕi
18

Ph¥n Gi¾i Thi®u

cüa pháp duyên kh·i, ngß¶i thß¶ng lÕi càng m¶ m¸t h½n, không th¬ nào
nh§n biªt ðßþc. ÐÑc Ph§t chÑng ngµ ðßþc chân tß¾ng cüa duyên kh·i, và
Ngài cûng ðã tri®t ð¬ chï rõ cái pháp tính sâu xa này, tÑc là ba pháp ¤n (ba
loÕi chân lý). T× phß½ng di®n "không thß¶ng h¢ng" cüa duyên kh·i sinh
di®t, chï bày "các hành vô thß¶ng", sát na sinh di®t. Pháp duyên kh·i l¤y
hæu tình làm cån b±n, cho nên t× phß½ng di®n duyên kh·i hòa hþp không
ð°ng nh¤t, chï bày "các pháp vô ngã" các duyên không thñc. T× phß½ng
di®n duyên kh·i t¸ch di®t, không có cûng không sinh (Hán: phi hæu b¤t sinh),
chï bày "Niªt Bàn t¸ch tînh" vô vi không t¸ch. Pháp duyên kh·i, mµt cách cø
th¬, ðã chï rõ ba pháp ¤n, tuy ba mà là mµt, tuy mµt mà là ba, mµt cách vô
ngÕi. Các h÷c giä ð¶i sau, không biªt duyên kh·i tÑc là sñ không t¸ch cüa
các hành (Hán: không chß hành 空諸行), nên ðã t× l§p trß¶ng "thñc hæu"
giäi thích pháp duyên kh·i. Nhæng kë chú tr÷ng ðªn pháp ¤n "các hành vô
thß¶ng", không quan tâm ðªn ph¥n Niªt Bàn vô vi, còn nhæng kë chú tr÷ng
ðªn pháp ¤n "t¸ch di®t chân thß¶ng", thì lÕi không th¬ th¤u tri®t v« sñ sinh
di®t vô thß¶ng. Thuyªt duyên kh·i l¤y hæu tình làm g¯c, cho nên Kinh A
Hàm ð£c bi®t chú tr÷ng ðªn các pháp vô ngã (hæu tình không có thñc). Nªu
nhß nói mµt cách sâu xa tri®t ð¬, hæu tình và các pháp, ð«u là duyên kh·i vô
tñ tính (vô ngã), ðây tÑc là ðÕt ðªn các pháp vô ngã (t¤t cä pháp là Không).
Ðây không phäi là mµt sñ nh¤n mÕnh hay xem tr÷ng thái quá, mà chï là
mu¯n giäi thích lu§n ð« "không chß hành" cüa Kinh A Hàm mµt cách viên
mãn h½n. Cái các pháp vô ngã (t¤t cä pháp không) này, quán tri®t cä hai
phß½ng di®n vô thß¶ng và chân thß¶ng. "Vô thß¶ng tÑc Không" chï rõ mµt
cách chính xác "duyên kh·i sinh di®t". "Thß¶ng t¸ch tÑc Không" chï rõ mµt
cách chính xác "duyên kh·i t¸ch di®t".
Phàm là sñ t°n tÕi, ¡t phäi là duyên kh·i, mà ðã t°n tÕi theo ý nghîa
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duyên kh·i, ¡t phäi là vô ngã, vô thß¶ng. Chï t× l§p trß¶ng cüa duyên kh·i
Tính Không, m¾i có th¬ thông ðÕt sñ viên dung vô ngÕi cüa ba pháp ¤n.
Duyên kh·i Tính Không quán thông sñ "ðµng, tînh, thß¶ng, biªn", quét
sÕch t¤t cä v÷ng ch¤p. Long Th÷ Lu§n ð£c bi®t hi¬n th¸ t¤t cä pháp Không,
tÑc là nh¤t thñc tß¾ng ¤n cüa pháp duyên kh·i. T× duyên kh·i tÑc Không,
bàn ðªn ba pháp ¤n, m¾i biªt là ba pháp ¤n và nh¤t thñc tß¾ng ¤n, là hoàn
toàn không có sñ mâu thuçn. Quyªt ch¡c là không có nhæng sñ phân bi®t
mµt cách máy móc, nhß nói: "Ti¬u th×a ba pháp ¤n, ÐÕi th×a nh¤t thñc
tß¾ng ¤n", mà ba pháp ¤n tÑc là nh¤t thñc tß¾ng ¤n. Trong pháp Thanh vån,
chú tr÷ng ðªn phß½ng di®n hæu tình không, tÑc là các hành vô thß¶ng, các
pháp vô ngã, Niªt Bàn t¸ch tînh. Trong pháp ÐÕi Thæa, bao quát t¤t cä các
pháp, chú tr÷ng ðªn phß½ng di®n pháp không, tÑc là sñ giä danh cüa duyên
kh·i sinh di®t, tính Không cüa duyên kh·i không thñc, trung ðÕo cüa duyên
kh·i t¸ch di®t (cái Không cûng không).
B±n lu§n nói: "Các pháp t× nhân duyên sinh ra, ÐÑc Ph§t nói chúng
không thñc có, nên g÷i chúng là pháp giä danh, mà cûng chính là nghîa
trung ðÕo (Hán: Chúng duyên s· sinh pháp, ngã thuyªt tÑc th¸ không, di®c
vi th¸ giä danh, di®c th¸ trung ðÕo nghîa 眾緣所生法, 我說即是空, 亦為是
假名, 亦是中道義)." Cái thñc tß¾ng tam nh¤t4 vô ngÕi này tÑc là chính
pháp duyên kh·i. Các v¸ Thanh Vån, mµt cách thi¬n c§n, trñc tiªp xu¤t phát
t× phß½ng di®n v÷ng tß¾ng cüa duyên kh·i, cho nên nhæng ði«u mà h÷ th¬
nh§n, tß½ng ð¯i ð½n thu¥n, hÕn h©p, gi¯ng nhß khoäng không gian cüa l²
chân lông. Còn các v¸ B° Tát, mµt cách sâu s¡c h½n, xu¤t phát t× phß½ng
di®n bän tính cüa duyên kh·i, cho nên nhæng ði«u mà h÷ th¬ nh§n, tß½ng
ð¯i thâm sâu, rµng l¾n, gi¯ng nhß khoäng không gian cüa thái hß. Ph¥n trên,
chia làm ba ph¥n ð¬ thuyªt minh: duyên kh·i, sñ t§p di®t cüa duyên kh·i,
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duyên kh·i là tÑc không tÑc giä tÑc trung. Tuy có ba ph¥n khác nhau, kÏ
thñc, t¤t cä chï là nhæng ði«u mà ÐÑc Ph§t nói v« chính kiªn duyên kh·i.
b. Ngån ch§n sai l¥m, hi¬n dß½ng chân thñc:
Các h÷c giä Trung Qu¯c ð«u cho r¢ng sñ ð£c s¡c cüa h÷c thuyªt cüa
Long Th÷ là sñ dung hþp quán thông các h÷c thuyªt khác. Ði«u này quä
thñc không sai. ChÆng qua, tuy Long Th÷ là mµt h÷c giä t¯ng hþp5 các h÷c
thuyªt, nhßng sñ t¯ng hþp cüa ngài ðã xuyên qua sñ phê phán, chÑ không
gi¯ng nhß các h÷c giä thông thß¶ng, không c¥n biªt là sñ ki®n có nh¤t quán
hay không, cÑ ðem chúng ra nhào trµn v¾i nhau mµt cách h° ð° h²n ðµn.
Hi®n nay, chúng ta mu¯n làm sáng tö ý nghîa chân thñc cüa tß tß·ng cüa
ngài Long th÷, do ðó không th¬ không c¥n mµt sñ phân tích.
Sñ ð£c s¡c cüa h÷c thuyªt cüa Long Th÷, tÑc là trong thª tøc ðª, t¤t cä
chï là giä danh, còn trong th¡ng nghîa ðª là T¤t Cánh Không. Cái Tính
Không Duy Danh Lu§n này, là tß tß·ng cån bän cüa Ph§t Pháp ÐÕi Th×a,
mà cûng là ðÕi nghîa cån bän cüa Kinh A Hàm. Các Kinh ÐÕi Th×a vào
th¶i kÏ ð¥u, ð«u mµt mñc lên tiªng, công nh§n r¢ng: "Th¡ng nghîa t¤t cánh
không là ý nghîa th¤u dáo, tri®t ð¬". Các h÷c giä ÐÕi Th×a th¶i kÏ sau, tuy
cûng công nh§n các kinh nói v« "T¤t cä pháp Không" là do Ph§t nói, nhßng
lÕi không th×a nh§n "T¤t cä pháp Không" là ý nghîa th¤u ðáo tri®t ð¬, mà lÕi
giäi thích (ý nghîa này) mµt cách khác. Nhân ðây, Ph§t Pháp ÐÕi Th×a bèn
b¡t ð¥u ði vào con ðß¶ng "di®u hæu b¤t không".
— ðây, có th¬ phân làm hai phái: (1) chú tr÷ng ðªn phß½ng di®n chân
thß¶ng t¸ch di®t, (2) chú tr÷ng ðªn phß½ng di®n vô thß¶ng sinh di®t. Mu¯n
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hi¬u rõ sñ khác bi®t giæa hai phái này, trß¾c tiên phäi biªt rõ sñ di−n biªn
cüa tß tß·ng. Ngài Long th÷ nß½ng vào Kinh Bát Nhã, v.v..., nói v« Tính
Không Duy Danh, chân tøc vô ngÕi. Thª nhßng mµt s¯ h÷c giä, nhß các nhà
V÷ng ThÑc Lu§n, nghiên cÑu t× phß½ng di®n thª tøc ðª, cho r¢ng thuyªt lý
"các pháp chï là giä danh", không phäi là tri®t ð¬. Theo ý cüa b÷n h÷, không
th¬ nói thª tøc ðª chï là giä danh, lý do là phäi "nß½ng vào cái thñc ð¬ thiªt
l§p cái giä". Phäi có pháp thñc tÕi m¾i có th¬ l§p ðßþc pháp giä. Thí nhß,
chúng ta là giä, thª nhßng nåm u¦n là pháp có thñc; nß½ng vào nåm u¦n
thñc tÕi, m¾i có cái giä ngã. Cho nên b÷n h÷ nói r¢ng: "Nªu cái thñc tÕi, mà
cái giä danh nß½ng tña vào, hoàn toàn không có, thì cái giä danh cûng
không th¬ nào ðßþc thành l§p". Ðây là pháp chân thñc trong thª tøc ðª, tÑc
là mß¶i tám gi¾i tính ly ngôn6 do nhân duyên sinh ra. Các tñ tính ly ngôn,
chân thñc hi®n hæu này, trong Duy ThÑc Lu§n, ðßþc giäi thích là tâm, tâm
s· pháp cüa ba cõi. Ý b÷n h÷ mu¯n nói: "Các pháp ly ngôn do nhân duyên
sinh ra này, l¤y cái thÑc hß v÷ng phân bi®t làm tñ tính", và b÷n h÷ nß½ng
vào ðây mà thành l§p duy thÑc. Nhß v§y, thª tøc có th¬ ðßþc phân làm hai
loÕi: (1) giä danh, tÑc là biªn kª ch¤p tính, ðßþc an l§p b·i sñ giä danh, (2)
chân thñc, tÑc là y tha kh·i tính, ðßþc an l§p do tñ tính. Cái biªn kª ch¤p
tính giä danh là cänh bên ngoài, là không, còn cái y tha kh·i tính chân thñc
là thÑc · trong, là có. Cho nên yªu nghîa cüa Duy ThÑc H÷c tÑc là: "chï có
tâm thÑc không có ngoÕi cänh". Ðây là ðem thª tøc phân làm hai loÕi: giä
danh hæu và chân thñc hæu. Ði«u này, so v¾i h÷c thuyªt cüa Long Th÷, cho
r¢ng các pháp thª tøc chï là giä danh, rõ ràng là có mµt sñ khác bi®t r¤t xa.
H½n næa, t× quan ði¬m này, có th¬ th¤y ðßþc l§p trß¶ng cån bän khác bi®t
giæa hai bên. Các nhà Hß V÷ng Duy ThÑc Lu§n cho r¢ng: "Nªu chü trß½ng
thª tøc ð«u là giä danh, không th¬ nào kiªn l§p nhân quä", cho nên b÷n h÷ y
theo l« thói cüa tông phái mình, mµt mñc kích bác h÷c thuyªt "T¤t cä chï là
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giä danh", là "ác thü không". B÷n h÷ ðã ch¤p trß¾c vào pháp duyên sinh thª
ðª (thÑc) chÆng phäi không, ðþi ðªn khi r¶i biªn kª ch¤p tính, chÑng nh§p
duy thÑc tính, thì cái th¡ng nghîa duy thÑc tính do Tính Không hi¬n hi®n
này, tñ nhiên cûng s¨ là có thñc. Nªu v§y, b÷n h÷ cûng ðã ng¤m ng¥m b¡t
tay v¾i các nhà Chân Thß¶ng Duy Tâm Lu§n.
Các nhà Chân Tâm Lu§n, khäo cÑu t× phß½ng di®n th¡ng nghîa, cho
r¢ng "th¡ng nghîa nh¤t thiªt không" cüa các nhà Trung Quán là không li−u
nghîa (không tri®t ð¬). Xßa nay, các Kinh ÐÕi Th×a cûng thß¶ng nói r¢ng
các thánh giä Thanh Vån, sau khi chÑng nh§p pháp tính, ð«u tr¥m không tr®
t¸ch, không th¬ t× không (Niªt Bàn) xu¤t giä (ðµ sinh), không th¬ phát tâm
B° Ð« ðµ chúng sinh. Ði«u này có vë cho r¢ng Tính Không là không r¯t ráo.
KÏ thñc, Thanh Vån không th¬ "t× không xu¤t giä", là vì tâm ðÕi bi cüa h÷
yªu ¾t, nguy®n lñc cüa h÷ không ðü, cho r¢ng sinh tØ ðã dÑt, cho nên không
th¬ phát hÕnh nguy®n l¾n, chÑ không phäi kinh ÐÕi Th×a nói pháp Tính
Không là không r¯t ráo. Nên biªt là ðÕi hÕnh cüa B° Tát, ðªn khi thành Ph§t,
vçn là nh§p vô dß Niªt Bàn. Thª nhßng, các nhà Chân Tâm Lu§n, lÕi xem
Tính Không nhß hoàn toàn tri®t hüy t¤t cä (Hán: vô kÏ s· vô 無其所無), chï
là cái Không, chÑng ðßþc do r¶i lìa sñ tham nhi−m. B÷n h÷ cho r¢ng: "B°
Tát t× Tính Không th¬ nh§p, khi ngµ nh§p Không Tính, t¤t cä ð«u không
phäi không (Hán: t°n kÏ s· t°n 存其所存)". H½n næa, theo b÷n h÷, chân
tính cüa các pháp, tuy cûng g÷i là Không Tính, nhßng lÕi bao hàm vô lßþng
vô biên công ðÑc thanh t¸nh, thñc tÕi không phäi là không. Cho nên Kinh
Niªt Bàn nói: "Không nhæng th¤y Không, mà cûng th¤y chÆng không". Ðây
là sñ ki®n không xem chü trß½ng "th¡ng nghîa t¤t cä pháp Không" cüa các
nhà Trung Quán là r¯t ráo, cho nên ðem th¡ng nghîa phân làm hai loÕi:
không và b¤t không. Trong th¶i kÏ sau cüa Ph§t Pháp ÐÕi Th×a, nhæng h÷c
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thuyªt v« Nhß Lai TÕng, Ph§t tính, v.v..., ð«u là ðßþc kiªn l§p t× cái quan
ni®m "trong Không có cái chÆng không" này.
Các nhà Chân Tâm Lu§n, chú tr÷ng ðªn th¡ng nghîa ðª, không th¬ t×
trong "t¤t cä pháp Không" mà kiªn l§p cái ðÕi døng nhß huy−n (giä danh
hæu), cho nên phäi · trong th¡ng nghîa ðª mà kiªn l§p các pháp thanh t¸nh
chân thñc. Ðây cûng gi¯ng nhß Kinh Anh LÕc nói: "Tøc ðª, chân ðª, ð®
nh¤t nghîa ðª", ho£c Kinh Niªt Bàn nói: "Th¤y kh± (tøc ðª), không kh±
(chân thñc không), mà có chân ðª (chân thñc không phäi không)", ðây ð«u
là trong th¡ng nghîa mà kiªn l§p hai loÕi. B÷n h÷ ðem cái "chân thß¶ng b¤t
không", xem nhß mµt thñc th¬ cÑu cánh, là thß¶ng trø chân tâm. Ðþi ðªn
khi thäo lu§n ðªn v¤n ð« "mê chân kh·i v÷ng" cüa các pháp hß v÷ng thª tøc,
mµt cách tñ nhiên, h÷ s¨ chü trß½ng: "nhß tâm này sinh, nhß cänh này hi®n",
công khai gia nh§p vào hàng ngû cüa các nhà V÷ng ThÑc Lu§n. Hai dòng
tß tß·ng l¾n cüa ÐÕi Th×a th¶i kÏ sau này, nªu t× l§p trß¶ng cüa Long Th÷
H÷c mà bình lu§n phê phán, thì s¨ th¤y b÷n h÷ không hi¬u rõ pháp trung
quán vô ngÕi cüa duyên kh·i Tính Không, thành thØ mµt bên m¾i t× thª tøc
chÆng không, mµt bên lÕi t× th¡ng nghîa chÆng không, t× t× chuy¬n hß¾ng.
Các Kinh ÐÕi Th×a nói v« t¤t cä pháp Không, ðã có r¤t lâu trß¾c th¶i
kÏ cüa Long Th÷. Cái tính Không này, còn ðßþc g÷i là chân nhß, thñc tß¾ng,
pháp tính, thñc tª, v.v... Nhæng kë không hi¬u rõ ý nghîa chân thñc cüa tính
Không, t× kiªn ð¸a cüa thñc tÕi lu§n mà nh§n thÑc, thì th¤y nó là chân, là
thñc, là nhß, ...T× xßa, ðã có nhæng kë nhß v§y, thª nhßng lúc ðó vçn chßa
nói ðªn Duy Tâm. Ðªn tri«u ðÕi C¤p Ða, khi PhÕm Ngã Lu§n b¡t ð¥u qu§t
kh·i, ÐÕi Th×a cûng b¡t ð¥u di−n tiªn mµt cách công nhiên ðªn chân tâm
lu§n. Cùng mµt câu "t¤t cä pháp Không", các nhà Tính Không thì thông ðÕt
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ðßþc "th¡ng nghîa ðª t¤t cánh không", còn các nhà Chân Thß¶ng Lu§n lÕi
coi nó (Không) là thñc th¬ cüa các pháp thß¶ng trø. Ngài Trí Khäi nói: "Cái
cµng Không cüa thông giáo, ð¯i v¾i thông giáo là duyên kh·i t¤t cä pháp
Không, còn nªu t× Không mà th¤y ðßþc b¤t không, thì ðây là kiªn ð¸a cüa
Bi®t giáo và Viên giáo". Ngài Trí Khäi cho r¢ng "trong Không th¤y ðßþc
b¤t không" là cÑu cánh, chúng ta („n Thu§n) tuy không th¬ ð°ng ý, thª
nhßng giäi ngµ Tính Không có hai loÕi ngß¶i cån c½ khác nhau, ði«u này là
mµt sñ thñc hi¬n nhiên, không th¬ ch¯i cäi.
Sau khi các Kinh ði¬n v« "t¤t cä pháp Không" xu¤t hi®n, có mµt s¯
ngß¶i xem "t¤t cä pháp Không" này là chân thñc thß¶ng trø, cho nên, nªu
nói: "Trß¾c ngài Long Th÷ ðã có nhæng h÷c thuyªt v« chân thß¶ng di®u
hæu", ði«u này không phäi là phi lý. Thª nhßng, nhæng h÷c thuyªt ðó, r¯t
ráo không phäi là b±n nghîa cüa t¤t cä pháp Không, mà cûng không phäi là
nhæng trào lßu tß tß·ng chính vào lúc b¤y gi¶. Thª nhßng, t× Không
chuy¬n ðªn b¤t không, cùng v¾i phái Chân Thß¶ng Tâm hþp dòng, tß
tß·ng t× t× di−n biªn ðªn Chân Thß¶ng Duy Tâm Lu§n, nhß các Kinh Niªt
Bàn, Th¡ng Man, Lång Già, phäi ðþi ðªn r¤t lâu v« sau này (khoäng hai
tråm nåm sau Long Th÷) m¾i có. Cho nên, trong các Kinh này (Niªt Bàn,
v.v...) khi phán v« ba giáo, ð«u cho r¢ng: "Trß¾c tiên nói v« hæu, kª ðó nói
tính Không, ðªn cu¯i m¾i nói v« chân thß¶ng (trong Không có b¤t không)".
Ho£c có ngß¶i nói: "Trß¾c ðó nói v« chân thß¶ng, sau ðó nói v« tính
Không". Nhóm này, ðem lý thuyªt "t¤t cä tính Không b¤t sinh" cüa các kinh
trong th¶i kÏ Long Th÷, nhß Hoa Nghiêm, Bát Nhã, ð«u xem là chân
thß¶ng. Ðúng v§y, ð¯i v¾i nhæng kinh ði¬n này, nhæng nhà chân thß¶ng
lu§n r¤t d− dàng th¤y chúng là nói v« chân thß¶ng, chÆng qua, th¶i kÏ trß¾c
Long th÷, là th¶i ðÕi phát dß½ng cüa tß tß·ng "t¤t cä pháp Không", tuy có
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kë xem chúng (tính Không) là chân thß¶ng, nhßng ðây không phäi là b±n
nghîa cüa tính Không. Còn nhß ðem chân thß¶ng Không và chân thß¶ng
Tâm ph¯i hþp ð¬ biªn thành Chân Thß¶ng Duy Tâm Lu§n, sñ ki®n này xu¤t
hi®n r¤t tr¬ so v¾i h÷c thuyªt "t¤t cä pháp Không".
T× nhæng tác ph¦m cüa Long Th÷, chúng ta th¤y nhæng Kinh ði¬n mà
ngài ðã dçn døng nhß Vô Hành, Tß Ích, Trì Thª, Duy Ma, Pháp Hoa, Th§p
Trø, B¤t Khä Tß Nghì Giäi Thoát, v.v..., ð«u vçn chßa có nhæng tß tß·ng rõ
ràng cüa Chân Thß¶ng Duy Tâm Lu§n. Cho nên mu¯n nghiên cÑu h÷c
thuyªt cüa Long Th÷, phäi hi¬u rõ cái g÷i là "thª tøc b¤t không" cüa các nhà
V÷ng Tâm Lu§n, cûng nhß "th¡ng nghîa b¤t không" cüa các nhà Chân Tâm
Lu§n, thì m¾i có th¬ th¤y ðßþc cái ð£c s¡c cüa Long Th÷ H÷c.
3. Nhæng ði¬m ð£c s¡c cüa Trung Lu§n:
a. Hæu, không, ð«u vô ngÕi:
Nhæng ph¥n trên ðã ð« c§p ðªn, là t× nµi dung cüa bµ Trung Lu§n,
cùng các bµ lu§n khác cüa ngài Long Th÷. Bây gi¶, chúng ta s¨ thäo lu§n
ph¥n nghîa lý cüa bµ lu§n này. Trß¾c hªt là lu§n v« sñ vô ngÕi cüa không và
hæu. Trong tß tß·ng cüa ngài Long Th÷, giä danh và Tính Không dung
thông vô ngÕi, thª nhßng, cái di®u nghîa vô ngÕi "tÑc không tÑc hæu", c¥n
phäi có chính kiªn trung quán m¾i có th¬ th¤u rõ ðßþc. Nªu không có
phß½ng ti®n, nhæng ngß¶i bình thß¶ng s¨ không th¬ nào lãnh hµi ðßþc cái ý
nghîa "tÑc không tÑc hæu" này, mà trái lÕi ð¯i v¾i h÷, ði«u này hình nhß
biªn thành nhæng cuµc huy«n ðàm vu v½ v« hß vô. Do ðó, bây gi¶ chúng ta
s¨ nß½ng vào ý nghîa cüa bµ lu§n cüa ngài Long Th÷, giäi thích mµt cách
ð½n giän cho m÷i ngß¶i hi¬u.
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i. Nß½ng vào pháp duyên kh·i, giäng nói giáo pháp nh¸ ðª:
Ph§t Pháp là nß½ng vào sñ chÑng ngµ cüa ÐÑc Ph§t mà thi thiªt. Ði«u
mà ÐÑc Ph§t ðã chÑng ngµ, tÑc là chính pháp duyên kh·i. Xßa nay, pháp
này v¯n không th¬ dùng l¶i nói mà di−n tä ðßþc, thª nhßng, nªu không nói
ra, thì không th¬ nào làm cho chúng sinh th¤u rõ, thâm nh§p, do ðó, không
th¬ nào không dùng phß½ng ti®n giäng nói. — ðây phäi dùng phß½ng pháp
nào? Trung Lu§n nói: "Vì chúng sinh cho nên chß Ph§t, nß½ng vào nh¸ ðª
mà thuyªt pháp, thÑ nh¤t là dùng thª tøc ðª, thÑ hai dùng ð® nh¤t nghîa ðª".
Nh¸ ðª tÑc là phß½ng pháp khéo léo nh¤t. Th¡ng nghîa ðª, là cänh gi¾i ð£c
thù mà các b§c thánh ðã chÑng ngµ, không phäi là ch² mà phàm phu có th¬
hi¬u rõ ðßþc. Cänh gi¾i trí tu® thù th¡ng cüa ÐÑc Ph§t, gi¯ng nhß Kinh
Pháp Hoa ðã nói: "ÐÑc Nhß Lai nhìn th¤y ba cõi, không gi¯ng nhß cái nhìn
cüa phàm phu, tuy không gi¯ng mà cûng không khác (Hán: Nhß Lai kiªn ß
tam gi¾i, b¤t nhß tam gi¾i s· kiªn, phi nhß phi d¸ 如來見於三界, 不如三
界所見, 非如非異)". Ð¯i tßþng ðßþc nhìn th¤y, ð«u là duyên kh·i cüa ba
cõi, thª nhßng ch² th¤u hi¬u lÕi không gi¯ng nhau. Do nhìn th¤y ðßþc vào
t§n ðáy sâu cüa sñ thù th¡ng, cho nên g÷i là th¡ng nghîa ðª. Còn thª tøc ðª,
là chï cho cänh gi¾i nh§n thÑc thông thß¶ng cüa phàm phu, nhß nhæng sñ
tß¾ng biªn ð±i hß v÷ng cüa thª gian. Nhæng ði«u mà kë phàm phu th¤y
ðßþc, tuy cûng là pháp duyên kh·i, nhßng h÷ nh§n thÑc không ðßþc chính
xác, không nhìn th¤y ðßþc chân tß¾ng cüa nó, gi¯ng nhß mµt kë mang kính
màu nhìn sñ v§t. Cho nên m¾i nói: "B¸ vô minh che l¤p, nên g÷i là thª tøc".
ÐÑc Ph§t thuyªt pháp, là nß½ng vào nhæng cänh gi¾i thông thß¶ng mà
nhân loÕi nh§n thÑc ðßþc, t× ðó nói lên sñ sai l¥m cån bän cüa h÷, và nhân
ðây, ðßa h÷ vào cänh gi¾i cüa nhæng b§c thánh. Do ðây, các b§c c± ðÑc ð«u
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g÷i nh¸ ðª là "hai ðª cüa phàm và thánh".
Nhß trong Kinh có nói: "Các pháp tuy hi®n hæu, nhßng lÕi là vô s· hæu,
phàm phu vì không biªt các pháp là vô s· hæu, cho nên g÷i là vô minh (Hán:
Chß pháp vô s· hæu, nhß th¸ hæu, nhß th¸ vô s· hæu, ngu phu b¤t tri, danh vi
vô minh)". Do vì vô minh, nên không th¤y các pháp là không có tñ tính, mà
lÕi ch¤p trß¾c là chúng quyªt ch¡c có nhæng tñ tính nhß v§y nhß v§y, do ðó
tr· thành thª tøc ðª. Nªu th¤u rõ ðßþc các pháp là Không vô tñ tính, thì s¨
th¤y ðßþc tß¾ng chân thñc cüa các pháp, ðó là th¡ng nghîa ðª. Cho nên
m¾i nói: "Thª tøc ðª, tÑc là t¤t cä các pháp là Không, nhßng vì thª gian ðiên
ðäo, cho nên sinh ra các pháp hß v÷ng, ð¯i v¾i thª gian là chân thñc; (nhßng)
các v¸ hi«n thánh biªt rõ tính ch¤t ðiên ðäo, biªt rõ t¤t cä pháp là Không, là
vô sinh. Ð¯i v¾i các v¸ thánh, ðây là ð® nh¤t nghîa ðª, ðây g÷i là chân thñc".
Hai ði«u này là phß½ng thÑc cån bän mà ðÑc Ph§t dùng ð¬ thuyªt pháp. Chï
c¥n t× ði«u cån bän này, tiªn thêm mµt bß¾c, r¶i bö hß v÷ng, tiªn nh§p vào
sñ chân thñc, th¬ ngµ tß¾ng chân thñc cüa các pháp. Không th¬ bö thÑ l¾p
cüa sñ tu tiªn, mà vµi nghî ðªn nhæng lý thuyªt viên dung7.
ii. Nói pháp nh¸ ðª ð¬ chï rõ Th¡ng Nghîa Không:
ÐÑc Ph§t nß½ng vào pháp duyên kh·i ð¬ nói giáo pháp nh¸ ðª, møc
ðích là mu¯n chúng ta nß½ng vào thª tøc ðª ð¬ hi¬u rõ ð® nh¤t nghîa ðª. B·i
vì "nªu không nß½ng vào thª tøc dª, không th¬ chÑng ð® nh¤t nghîa ðª",
cho nên phäi nói thª tøc ðª. Tuy nói ðªn nh¸ ðª, nhßng tr÷ng tâm lÕi ð£t vào
th¡ng nghîa không, b·i vì "Nªu không chÑng ð¡c ð® nh¤t nghîa, ¡t s¨ không
chÑng ð¡c Niªt Bàn". Cái ý nghîa này r¤t quan tr÷ng. Chúng sinh luân
chuy¬n trong sinh tØ, không tìm ra bi®n pháp nào ð¬ thoát ly, cån b®nh
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chính là do sñ ch¤p trß¾c tñ tính là có thñc. Nªu có th¬ phá v· sñ v÷ng ch¤p
vào tñ tính này, hi¬u rõ t¤t cä các pháp là Không vô tñ tính, thì tñ nhiên m÷i
sñ ð«u s¨ ðßþc giäi quyªt. Trong pháp duyên kh·i, sñ vô ngÕi cüa không và
hæu (viên dung), là tß¾ng chân thñc cüa các pháp, thª nhßng, chúng chï là
cänh gi¾i chÑng ngµ cüa các b§c thánh. Còn chúng ta, chï có th¬ xem cänh
gi¾i ðó là mµt lý tß·ng cao siêu, møc tiêu mà chúng ta ðang mu¯n tìm ðªn.
Chúng ta có th¬ ý thÑc rõ cänh gi¾i ðó, nhßng chúng ta không th¬ do quán
tß·ng sñ viên dung mà ðßþc giäi thoát. Ð¯i v¾i phàm phu, khi chßa phá tr×
ðßþc mµt mäy may sñ ch¤p trß¾c cüa mình vào tñ tính, ði«u trß¾c tiên là
nên chú tr÷ng vào sñ th¤u tri®t t¤t cä các pháp là Không, phäi lo phá cho
ðßþc cái cØa äi này, ð¬ m· ðß¶ng t× phàm phu vào cõi thánh xong, sau ðó
s¨ bàn tiªp.
Thª tøc ðª là t¤t cä các pháp mà phàm phu nh§n thÑc ðßþc. Ch² nh§n
thÑc cüa phàm phu, ð«u là ðiên ðäo hß v÷ng, xßa nay v¯n không th¬ ðßþc
g÷i là ðª. Nhßng vì, trong tâm cänh cüa phàm phu, có sñ hi®n kh·i cüa cái
tß¾ng hình nhß chân thñc này, cho nên h÷ ch¤p là chân thñc. Do ðây, chß
Ph§t vì tùy thu§n theo thª gian, cho nên cûng nói ðó là chân thñc; tuy chúng
sinh có cäm tß·ng r¢ng m÷i sñ (thª tøc ðª) là chân thñc, thª nhßng dây
không phäi là ði«u ðáng tin8. B·i thª, ÐÑc Ph§t chï ði¬m cho chúng ta
nhæng ði«u sai l¥m cüa sñ nh§n thÑc, là vì mu¯n nêu rõ sñ chân thñc cüa
cänh gi¾i chÑng ngµ cüa các b§c thánh, h¥u khiªn cho phàm phu nh¤t tâm
tiªn bß¾c tìm c¥u th¬ tính chân thñc cüa các pháp. Mu¯n ðÕt ðªn ði«u này,
trß¾c tiên c¥n phäi phá tr× sñ hß v÷ng không thñc, m· bày nghîa lý v« sñ vô
tñ tính cüa các pháp. Nhæng ngß¶i thông thß¶ng ð«u có cäm tß·ng r¢ng có
mµt cái tñ tính chân thñc hi®n hæu, nhßng ðây là ði«u mà hi®n nay chúng ta
mu¯n phü nh§n. B¡t ð¥u b¢ng sñ quán sát, cho ðªn khi th¤u rõ cái "không
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có tñ tính chân thñc" này, chúng ta m¾i có th¬ nhìn th¤y chân tß¾ng cüa các
pháp. Ði«u này r¤t là quan tr÷ng. Vi−n ly sñ sinh tØ hß v÷ng, tiªn nh§p sñ
giäi thoát chân thñc, ð«u là t× ch² này b¡t ð¥u.
Tñ tính là gì? Tñ tính tÑc là tñ th¬. Nhæng gì mà chúng ta có th¬ th¤y,
nghe, hay, biªt ðªn, chúng ta ð«u có cäm tß·ng là chúng có mµt tñ th¬ chân
thñc là nhß v§y nhß v§y. T× cån bän cüa sñ ch¤p kiªn vào tñ tính mà nói,
chúng ta tuy không th¬ nß½ng vào sñ suy tß phân bi®t, thª nhßng trong sñ
trñc giác, chúng ta ðã cäm nh§n có mµt änh tßþng cüa "tñ tính (chân thñc
tñ thành)", hi®n ra trong tâm. Cái tñ tính chân thñc mà chúng ta cäm nh§n
này, không c¥n phäi xuyên qua mµt sñ suy lu§n nào. Nhân vì, trong trñc
giác v¯n ðã có cái sai l¥m cån bän này, do ðó t¤t cä sñ liên tß·ng, suy lu§n,
ngçm nghî, v.v..., ð«u bao hàm sñ sai lÕc, và cûng vì ðây mà các h÷c giä thª
gian ðã ngøy tÕo ra không biªt bao nhiêu kiªn giäi sai l¥m. Cái sai l¥m cüa
trñc giác, g÷i là sñ sai l¥m câu sinh, còn cái sai l¥m t× nhæng sñ suy lu§n,
v.v..., g÷i là sñ sai l¥m do phân bi®t sinh ra.
Cái tñ tính hæu, do trñc giác cäm nh§n, mà không qua trung gian cüa sñ
suy lß¶ng phân bi®t, làm cho chúng ta không th¬ trñc giác (hi®n lßþng) r¢ng
t¤t cä các pháp chï là do sñ hòa hþp mà hi®n hæu. Cái tñ tính hæu, không do
các duyên hòa hþp này, (chúng ta) s¨ ðß½ng nhiên cäm nh§n nó là t°n tÕi
ðµc l§p, là mµt cá th¬ có thñc. Gi¯ng nhß nhæng kë mà chúng ta nhìn th¤y,
(chúng ta) ð«u trñc giác r¢ng h÷ là nhæng cá th¬, mà không biªt r¢ng h÷ chï
là do nhân duyên hòa hþp, do các bµ ph§n hþp thành. B·i v§y, sñ tñ thành
cüa tñ tính hæu, ch¡c ch¡n s¨ có cái "cäm giác v« sñ ðµc l§p t°n tÕi" làm bÕn
v¾i nó. T× sñ ðµc l§p t°n tÕi s¨ ðßa ðªn sñ ð¯i ð¸ch. Chúng ta có cäm tß·ng
r¢ng cái này và cái kia, là sñ ð¯i l§p cüa t×ng cá th¬. Không lu§n t°n tÕi hay
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ð¯i ð¸ch, cä hai ð«u là sñ sai l¥m nhß nhau. Trên phß½ng di®n triªt h÷c,
nhæng triªt thuyªt nhß nh¤t nguyên lu§n, nh¸ nguyên lu§n, ða nguyên lu§n,
v.v... ð«u là b¡t ngu°n t× sñ nh§n thÑc sai l¥m v« sñ ðµc l§p t°n tÕi này. Cái
cån bän mà b÷n h÷ mu¯n tìm c¥u là cái mµt, thª nhßng, sau khi phát hi®n sñ
b¤t thông cüa cái mµt, h÷ li«n quay ra giäng v« cái hai, cái nhi«u. Ðþi ðªn
khi phát hi®n cái hai cùng nhæng cái khác có sñ có sñ liên h® m§t thiªt không
th¬ tách r¶i nhau, b÷n h÷ bèn quay tr· lÕi nói v« cái mµt. Thª nhßng, dù là
b÷n h÷ có giäng nói v« cái mµt, hay cái nhi«u, nªu sñ l¥m lçn cån bän v« tñ
tính còn t°n tÕi, thì kªt quä vçn là bª t¡c, không thông.
Ð¯i v¾i cái tñ tính hæu, mà chúng ta cho là tñ sinh thành và ðµc l§p t°n
tÕi, trên phß½ng di®n trñc giác, chúng ta không th¬ biªt ðßþc nó là sinh di®t
biªn hóa, mà lÕi có cäm tß·ng nó là thß¶ng h¢ng b¤t biªn. Gi¯ng nhß mµt
ngß¶i, t× lúc nhö ðªn lúc già, tuy chúng ta trong khi suy ngçm, cûng có cäm
tß·ng r¢ng cái sñ cao, th¤p, m§p, ¯m, già, trë cüa h÷, có r¤t nhi«u biªn ð±i.
Thª nhßng, vì b¸ cái ch¤p kiªn v« tñ tính che m¶ lý trí, tuy cûng träi qua sñ
nghi«n ngçm phân tích, nhßng chúng ta vçn có cäm tß·ng r¢ng ðây chï là
sñ biªn ð±i bên ngoài, còn bên trong vçn là cái ngß¶i mà chúng ta ðã g£p t×
trß¾c. Do ðây biªt r¢ng, sñ suy ngçm phân bi®t còn không nhìn th¤y ðßþc
sñ biªn hóa, hu¯ng chi là sñ trñc giác. Sñ thñc, t¤t cä các pháp, không lúc
nào mà không · trong trÕng thái biªn ð±i. ÐÑc Ph§t nói các hành vô thß¶ng,
tÑc là trong m²i mµt sát na (khoäng th¶i gian ng¡n nh¤t) cûng có sñ biªn ð±i,
sinh di®t. B·i vì, chúng ta trên phß½ng di®n trñc giác, không th¬ phát hi®n
cái tính biªn hóa cüa các pháp, nên m¾i cho r¢ng chúng là thß¶ng h¢ng.
Các h÷c giä thª gian cûng ham chuµng bàn lu§n v« sñ thß¶ng h¢ng này, và
ðây là g¯c cüa cån b¸nh kiªn ch¤p cüa h÷. LÕi có mµt s¯ h÷c giä, trong sñ
liên tß·ng cüa ý thÑc, cûng có cäm nh§n sñ vô thß¶ng, nhßng vì b¸ cái kiªn
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ch¤p v« sñ thß¶ng trø làm mê m¶, không th¬ hi¬u rõ ý nghîa chân thñc cüa
sñ vô thß¶ng, cho nên, nªu không ch¤p là "ngoài ðµng trong tînh", thì lÕi
cho r¢ng trß¾c sau không có sñ liên h®, và ði«u này ðßa ðªn ch¤p kiªn v« sñ
ðoÕn di®t. ÐoÕn kiªn chï là mµt m£t khác cüa thß¶ng kiªn, trên cån bän, cä
hai không có gì khác bi®t, cûng gi¯ng nhß mµt và hai.
T±ng quát, nhß ph¥n trên ðã nói qua, tñ tính có ba nghîa: (1) Tñ hæu:
tÑc là tñ th¬ chân thñc là nhß v§y. Ði«u này trái ngßþc v¾i chính kiªn v« sñ
sinh là do nhân duyên hòa hþp. (2) Ðµc nh¤t: vì không th¤y ðßþc th¬ tính
cüa sñ nß½ng tña t°n tÕi, nên cho r¢ng m²i pháp là mµt cá th¬, là có sñ ð¯i
l§p. (3) Thß¶ng trø: không th¤y ðßþc sñ biªn ð±i trß¾c sau, nên cho r¢ng
các pháp là thß¶ng h¢ng, nªu không lÕi cho là ðoÕn di®t. Ba nghîa cüa tñ
tính, nß½ng vào hai bài k® ð¥u cüa ph¦m Quán Hæu Vô mà kiªn l§p. Vì có
cái sñ l¥m lçn cån bän v« " mµt tÑc là ba, ba tÑc là mµt " này, mà chúng ta
sinh kh·i các sñ ch¤p trß¾c. Nhæng lý lu§n cüa các tôn giáo, triªt h÷c trên
thª gian, vì không th×a nh§n t¤t cä là Không, r¯t cuµc, ð«u không khöi r½i
vào sñ sai l¥m ch¤p kiªn v« tñ tính này. ÐÑc Ph§t nói t¤t cä pháp ð«u là
duyên kh·i, duyên kh·i là không có tñ tính, ðây là mµt phß½ng ti®n th¥n
di®u nh¤t ð¬ quét sÕch cái sai l¥m cån bän này. Duyên kh·i vô tñ tính, nhß
huy−n nhß hóa, m¾i có th¬ thành l§p sñ vô thß¶ng mà không phÕm vào l²i
ðoÕn di®t, không có sñ t°n tÕi cüa nhæng tñ th¬ ðµc l§p, mà cûng không có
các sñ ð¯i l§p mµt cách máy móc. Tuy không có tñ tính, b¤t sinh (Hán: phi
hæu b¤t sinh 非有不生), mà lÕi có th¬ tùy duyên nhß huy−n nhß hóa. Ph¥n
ð¥u cüa b±n lu§n nói: "ChÆng phäi sinh, cûng chÆng phäi di®t, chÆng phäi
thß¶ng, cûng chÆng phäi ðoÕn, chÆng phäi ð°ng nh¤t, chÆng d¸ bi®t", tÑc là
mu¯n nói rõ v« nghîa này. B·i thª, Không tÑc là sñ quét sÕch cái tñ tính
kiªn này. Giä nhß, chúng ta th×a nh§n cái ch¤p kiªn v« tñ tính là ðúng,
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không nhæng trên phß½ng di®n lu§n lý không th¬ thuyªt minh t¤t cä sñ lý,
mà còn, nhân vì cái cån bän vô minh ch¤p trß¾c này, tr· thành g¯c cµi cho
sñ lßu chuy¬n sinh tØ, không th¬ giäi thoát. Cái ch¤p kiªn v« tñ tính, không
phäi chï riêng nhân loÕi m¾i có, mà ngay cä nhæng loài ðµng v§t hÕ ðÆng,
nhß heo, ngña, bò, chó, v.v..., b÷n chúng, trên phß½ng di®n trñc giác, cûng
có sñ sai l¥m ðiên ðäo này, chÆng qua, b÷n chúng không th¬ dùng ngôn t×
ð¬ di−n tä mà thôi. Cái ch¤p kiªn v« tñ tính này, nªu ch¤p vào pháp, thì
ðßþc g÷i là pháp ngã kiªn (pháp ch¤p), còn nªu ch¤p vào hæu tình, thì ðßþc
g÷i là nhân ngã kiªn (ngã ch¤p). Phá tr× ðßþc cái ch¤p kiªn v« tñ tính này,
tÑc là chÑng ð¡c pháp không và ngã không. ÐÑc Ph§t nói v« pháp nh¸ ðª là
mu¯n làm cho chúng ta có th¬ thông ðÕt ðßþc th¡ng nghîa không.
Pháp duyên kh·i là ð£c s¡c cüa Ph§t Pháp; tß½ng tñ, Không cûng là
ð£c s¡c cüa Ph§t Pháp. Thª nhßng, nhân vì sñ nh§n thÑc cüa các h÷c giä có
sâu có cÕn, cho nên Không có ba loÕi khác nhau: (a) Phân phá không: Các
nhà Thiên Thai g÷i là tích pháp không (tích, nghîa là phân tích), tÑc là trong
khi quán sát các sñ v§t, dùng phß½ng pháp phân tích, ð¬ lý giäi chúng chï là
sñ giä hþp, là không, vô thñc th¬. Nhß mµt quy¬n sách, nªu ðem phân tích
thành t×ng t¶, t×ng trang, thì có th¬ hi¬n xu¤t là nó không có tñ th¬ chân
thñc. Cái phân phá không này, có th¬ làm cho chúng ta thông ðÕt chân
tß¾ng, giäi thoát khöi sinh tØ hay không? Không th¬! Phß½ng pháp này,
không phäi là cái mà h÷c thuyªt Long Th÷ mu¯n phát huy. Các h÷c giä thª
gian, cùng h÷c giä Ti¬u Th×a, ð«u nói v« cái không này. Cái không này
không phäi tri®t ð¬, khi quán sát phân tích, ðªn cái ch¤t ði¬m không th¬ còn
phân tích ðßþc næa, b÷n h÷ t¤t nhiên s¨ ch¤p trß¾c (cái không th¬ phân tích
ðó) là thñc có. Cho r¢ng t¤t cä sñ v§t ð«u nß½ng vào cái thñc có này mà
ðßþc thành l§p. Cho nên, tuy nói không, thª nhßng, kªt quä lÕi là b¤t không.
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Cái b¤t không này, trên thñc tª, là phi duyên kh·i. Cûng nhß Hæu Bµ nói t¤t
cä pháp là có, s¡c pháp là t×ng cñc vi, t×ng cñc vi, còn tâm pháp là t×ng sát
na, t×ng sát na. Ðây là cái h§u quä (b¤t hÕnh) mà pháp "phân phá không"
ðã ðem ðªn! (b) Quán không: Ðây cûng có th¬ g÷i là "duy thÑc không", tÑc
là trên phß½ng di®n kh± lÕc, thi®n ác cüa tình cäm, t¤t cä pháp ð«u tùy vào
quan ni®m mà có sñ chuy¬n ð±i. Ví nhß tu t§p pháp quán Du Già, chÆng hÕn
nhß th§p nh¤t thiªt xÑ, b¤t t¸nh quán, v.v..., ð«u có th¬ ðÕt ðªn sñ th¬
nghi®m v« cái cänh "tùy tâm biªn hi®n" này. Nhß lØa là có màu ðö, là nóng,
thª nhßng ð¯i v¾i các nhà Du Già, nó có th¬ s¨ không là ðö, không là nóng
næa. Cänh tùy tâm chuy¬n, cho nên cänh là không. "Cänh b¤t thành thñc"
(Hán: 境不成實) cüa Ti¬u Th×a Kinh Bµ, ho£c "Hæu tâm vô cänh" cüa ÐÕi
Th×a Duy ThÑc, ð«u là ðßþc di−n hóa thành l§p t× sñ chÑng nghi®m pháp
quán không này. Cái không này, so v¾i phân phá không, tuy sâu s¡c h½n ðôi
chút, nhßng vçn là chßa ðßþc tri®t ð¬, b·i vì cu¯i cùng vçn là b¤t không!
Cänh tùy tâm chuy¬n, cänh ðß½ng nhiên là không, thª nhßng, tâm lÕi không
phäi là không. Long Th÷ H÷c, vì mu¯n thích Ñng v¾i nhæng chúng sinh có
cån c½ th¤p, nên ðôi lúc cûng dùng hai loÕi không này. ChÆng qua, hai
phß½ng pháp này không th¬ ðßa ðªn sñ th¬ ngµ chân lý, không th¬ chÑng
ð¡c giäi thoát. (c) B±n tính không: tÑc là quán sát tñ tính cüa t¤t cä các pháp,
xßa nay v¯n là không. Không phäi cänh không, cûng không phäi cänh
chÆng không, mà quán tß·ng là không. T¤t cä các pháp t× nhân duyên sinh,
duyên sinh chï là huy−n tß¾ng cüa sñ hòa hþp, b·i thª, quán sát cái g÷i là tñ
tính chân thñc, thì th¤y r¢ng chúng chÆng có mµt mäy may thñc th¬ nào cä.
Không có cái tñ tính thß¶ng trø, ðµc l§p, tñ thành, nên g÷i là Tính Không;
mà Tính Không cûng không phäi là sñ phü ð¸nh phá hoÕi nhân quä, mà chï
mu¯n nói t¤t cä các pháp ð«u là giä danh. T× cái duyên sinh vô tñ tính này
hÕ thü, có th¬ trñc tiªp phá tr× ðßþc cái kiªn ch¤p cån bän v« tñ tính. Phàm
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là t°n tÕi thì phäi là duyên kh·i, h− là duyên kh·i thì phäi là Tính Không, t×
ðó th¤u tri®t "T¤t cä pháp không", và do ðây s¨ không còn mi−n cßÞng v£n
v©o, u¯n n¡n ra mµt cái "b¤t không" næa. Tñ tính, là sñ v÷ng hi®n cüa sñ
huân t§p t× vô thï, h½n næa, chúng sinh nhân vì sñ nh§n thÑc không chính
xác cho nên ch¤p trß¾c. Tñ tính là mµt sñ ðiên ðäo cån bän, còn pháp duyên
kh·i thì không phäi nhß v§y. Cho nên, phá tr× cái tñ tính này, chï là hi¬n
xu¤t cái bän tß¾ng cüa nó, chÑ không phäi là hüy hoÕi nhân quä. Kë h÷c t§p
giáo pháp, t× các phß½ng pháp khác nhau, th¤u rõ cái tñ tính này là b¤t khä
ð¡c; kë tu t§p quán môn, trñc tiªp quán sát cái tñ tính này là b¤t khä ð¡c.
Sau khi tiêu tr× ðßþc sñ l¥m lçn cån bän kiªn ch¤p v« tñ tính này, thì có th¬
chÑng ngµ ðßþc vô tñ tính không cüa các pháp, tiªn nh§p cänh gi¾i cüa các
b§c thánh. Ðây là Tính Không quán, là chân ý cüa ÐÑc Ph§t khi giäng nói
v« Không.
iii. Hi¬u rõ Th¡ng nghîa không, th¤y ý nghîa Trung ðÕo:
ÐÑc Ph§t nói v« Không, møc ðích là mu¯n dçn ð¡t chúng ta th¤y ðßþc
chân tß¾ng cüa duyên kh·i. Chúng ta, vì có ch¤p kiªn v« tñ tính, nên không
th¬ th¤u su¯t ðßþc duyên kh·i, vînh vi−n phäi luân chuy¬n trong vòng sinh
tØ hý lu§n. Mu¯n nh§n thÑc duyên kh·i, ði«u trß¾c tiên là phäi hi¬u v«
Không, tr× di®t ch¤p kiªn v« tñ tính, m¾i có th¬ nhìn th¤y ðßþc duyên kh·i
vô tñ tính, xßa nay v¯n là không t¸ch. Chï có · trong T¤t Cánh Không, m¾i
có th¬ tri®t ð¬ thông ðÕt ðßþc nhân, quä, tính, tß¾ng, lñc, và døng cüa
duyên kh·i. ChÆng qua, thông ðÕt tính Không. có hai loÕi ngß¶i: (1) Ðµn
cån (cån c½ ám ðµn): tÑc là nhæng kë h÷c ÐÕi Th×a chÑng ngµ cänh gi¾i
Không gi¯ng nhß hàng Ti¬u Th×a chÑng nh§p "ðän không (chï th¤y không,
không th¤y b¤t không)". B÷n h÷ biªt r¢ng các pháp do nhân duyên sinh là
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T¤t Cánh Không, vô tñ tính. Trong lúc nghe pháp (vån), suy tß, tu t§p, quán
sát Tính Không, h÷ quán Tính Không nhßng vçn không r¶i duyên kh·i. B÷n
h÷ tuy biªt r¢ng, duyên kh·i là nhân duyên hæu, giä danh hæu, thª nhßng,
nhân vì quá thiên tr÷ng v« Tính Không, cho nên khi chÑng ngµ, b÷n h÷ chï
th¤y ðßþc tính không t¸ch cüa pháp duyên kh·i, còn tß¾ng duyên khöi (nhß
huy−n) tÕm th¶i ¦n m¤t (không hi®n ti«n). Tuy v§y, cái Không Tính mà các
hành giä này chÑng ðßþc, vçn là tri®t ð¬, r¯t ráo. (2) Lþi cån: nhóm này, trí
tu® thâm h§u, tinh nhu®. Trong lúc nghe pháp, suy tß, gÕn l÷c, quán sát
duyên kh·i vô tñ tính không. Ðªn lúc chÑng ð¡c, tuy thông ðÕt ðßþc sñ t¸ch
di®t cüa Vô tñ tính Không, nhßng lÕi không quá thiên tr÷ng v« Không, cho
nên g÷i là "b¤t khä ð¡c không". Tuy b÷n h÷ có th¬ không quán sát duyên
kh·i, nhßng ð°ng th¶i lÕi có th¬ · trong Không, th¤u rõ ðßþc cái tß¾ng nhß
huy−n uy¬n nhiên cüa t¤t cä các pháp. Ðây tÑc là "Tính Không không
chß¾ng ngÕi duyên kh·i, duyên kh·i không chß¾ng ngÕi Tính Không". Thª
nhßng, ð¯i v¾i nhæng hành giä (ðµn cån) chï chÑng Không Tính, lúc ð¥u
b÷n h÷ không th¬ ð°ng th¶i quán không và hæu, ðªn lúc Bát Nhã Trí chÑng
ð¡c Không, cái tß¾ng duyên kh·i lÕi không hi®n ti«n, ðþi ðªn lúc Phß½ng
Ti®n Trí có th¬ hi¬u rõ cái tß¾ng nhß huy−n cüa duyên kh·i, lÕi không th¬
chánh kiªn ðßþc sñ không t¸ch. Kinh ði¬n, nß½ng vào cån tính thông
thß¶ng (ðµn cån) cüa chúng sinh, nên nói: "Lúc Bát Nhã Trí nh§p T¤t Cánh
Không, di®t t¤t cä hý lu§n, lúc Phß½ng Ti®n Trí xu¤t T¤t Cánh Không, trang
nghiêm Ph§t qu¯c, thành thøc chúng sinh (Hán: Bát Nhã tß½ng nh§p t¤t
cánh không, tuy®t chß hý lu§n, phß½ng ti®n tß½ng xu¤t t¤t cánh không,
nghiêm ðµ thøc sinh 般若將入畢竟空, 絕諸戲論, 方便將出畢竟空, 嚴土
熟生)"; ho£c nói: "Tu® nhãn, ð¯i t¤t cä các pháp, ð«u không có ch² th¤y
(Hán: Tu® nhãn ß nh¤t thiªt ðô vô s· kiªn)", ðây cûng là nh¡m vào nhæng
kë ðµn cån mà nói. Các B° Tát ðµn cån này, lúc v×a chÑng Tính Không vô
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sinh, chß Ph§t li«n ðªn khuyên nh¡c, m¶i thïnh, thì m¾i t× thi®n cån cüa b±n
nguy®n ðÕi bi, mà "t× không xu¤t giä", · trong duyên kh·i huy−n hóa cüa
Tính Không mà trang nghiêm Ph§t ðµ, thành thøc chúng sinh. Còn các v¸
B° Tát trí tu® thông lþi, chÑng ð¡c "b¤t khä ð¡c không", có th¬ quán "không
hæu ð°ng th¶i, không hæu vô ngÕi". Ð¯i v¾i các v¸ thánh ð£c thù này, Kinh
nói: "Tu® nhãn không ch² nào th¤y, nhßng không ch² nào không th¤y (Hán:
Tu® nhãn vô s· kiªn, nhi vô s· b¤t kiªn 慧眼無所見, 而無所不見)". Phäi
thành tñu ðßþc phß½ng ti®n, m¾i có th¬ chÑng nh§p Không Tính. Trong
Kinh, ho£c nói hàng Ti¬u th×a tr¥m không tr® t¸ch, ho£c nói B° Tát chï
chÑng Tính Không, thª nhßng, không th¬ nhân ðây mà cho r¢ng Tính
Không không li−u nghîa, ho£c l¤y ðây làm cån cÑ cho cái g÷i là "chân tính
b¤t không". B·i vì, dù có ðÕt ðªn cänh gi¾i không hæu vô ngÕi, th¤y ðßþc
"giä danh mà là tính không, không t¸ch mà là giä danh", cüa các v¸ B° Tát,
thì cänh gi¾i ðó hi¬n nhiên vçn là không, mà không phäi b¤t không; ði«u này
khác bi®t v¾i tß tß·ng cüa các nhà Chân Thß¶ng Lu§n. Các nhà Tam Lu§n
Tông, Thiên Thai Tông cüa Trung Qu¯c, ð«u ðem cái lý "không hæu dung
hþp vô ngÕi" này ð°ng nh¤t nó v¾i tß tß·ng v« di®u hæu "không mà thñc sñ
b¤t không" cüa các nhà Chân Thß¶ng Lu§n. Sñ khác bi®t cån bän giæa các
nhà Tính Không và các nhà Ch½n Thß¶ng, là: (a) các nhà Tính Không cho
r¢ng Không là tri®t ð¬ r¯t ráo, còn sñ hæu chï là duyên kh·i giä danh, (b) các
nhà Chân Thß¶ng Lu§n thì cho r¢ng Không không phäi là tri®t ð¬, còn hæu
là cái chân thñc, không phäi duyên kh·i. Tuy có hai loÕi cån tính khác nhau,
thª nhßng kªt quä vçn là nh¤t trí. Trên phß½ng di®n tu hành chÑng ð¡c, tuy
nhiên, ho£c th¤y "t¤t cä pháp Không", ho£c th¤y trung ðÕo "tÑc không tÑc
giä", thª nhßng phß½ng pháp ð¬ hÕ thü, cûng là nh¤t trí. Quán sát thâm sâu
tñ ngã là "duyên sinh vô tính", ngµ nh§p ngã, ngã s· t¤t cä pháp không; t×
cØa Tính Không này tiªn vào, ho£c là th¤y Không, ho£c là ðÕt ðªn không
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hæu vô ngÕi. Ngài Long th÷ nói: "Vì không s· ð¡c, nên không b¸ chß¾ng
ngÕi (Hán: dî vô s· ð¡c c¯, ð¡c vô s· ngÕi)". B·i thª, không lu§n lþi cån,
ðµn cån, ð«u phäi quán Không tri®t ð¬ (Hán: nh¤t không ðáo ð− 一空到底);
t× không nh§p trung ðÕo, ðÕt ðªn tß¾ng duyên kh·i r¯t ráo cüa cái "không
duy danh". Nhß v§y, trong quá trình tu t§p, trß¾c tiên nên dùng phß½ng
pháp "t¤t cä pháp không", phá tr× ch¤p kiªn tñ tính cån bän cüa phàm phu,
thông ðÕt pháp duyên kh·i tính không, sau ðó chuy¬n nh§p "di®u cänh vô
ngÕi", chÑ không th¬ l§p tÑc b¡t ð¥u t× pháp quán "tÑc không tÑc hæu, tÑc
hæu tÑc không"!
B±n lu§n, tuy g÷i tên là Trung Quán, nhßng tr÷ng tâm là mu¯n nói rõ
pháp quán "t¤t cä pháp Không", thuyªt minh tñ tính cüa t¤t cä các pháp b¤t
sinh b¤t di®t, v.v..., là b¤t khä ð¡c. Ðây không phäi không nói v« viên trung,
không phäi không thâm di®u, mà trái lÕi là ch² tr÷ng yªu, là sñ chính xác
thâm sâu. Nhæng kë trñc tiªp t× pháp quán không hæu vô ngÕi mà kh·i tu,
không nhæng không hi¬n minh ðßþc sñ gÕn l÷c v« mê ngµ, h½n næa, lÕi cûng
khó phá tr× ðßþc cái ch¤p kiªn cån bän v« tñ tính. Các nhà h÷c Ph§t Trung
Qu¯c có câu: "Không sþ không thành Ph§t, chï sþ không biªt thuyªt
pháp". — ðây chúng ta cûng có th¬ nói thª này: "Chï sþ không phá ðßþc
kiªn ch¤p v« tñ tính, không sþ không viên dung". Xin các v¸ b¡t ð¥u h÷c
Ph§t, trß¾c tiên phäi phá v· cánh cØa ngån cách phàm thánh này (tÑc là
ch¤p kiªn v« tñ tính), sau ðó m¾i bàn lu§n tiªp.
b. Xi¬n dß½ng cä ÐÕi th×a lçn Ti¬u th×a:
Lúc ÐÑc Ph§t còn tÕi thª, các ð® tØ ðßþc hóa ðµ ð«u là Thanh Vån, thª
nhßng chính Ngài lÕi là kë tu hÕnh B° Tát mà thành Ph§t. Có Ph§t và Thanh
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Vån, hai loÕi khác nhau, ðây là ði«u mà các h÷c phái ÐÕi, Ti¬u Th×a ð«u
công nh§n. Tß tß·ng cüa b±n lu§n là: "Sñ giäi thoát sinh tØ cüa Ph§t và
Thanh Vån gi¯ng nhau, cái cån bän cüa sñ trói buµc sinh tØ cûng gi¯ng
nhau". Sñ lßu chuy¬n cüa sinh tØ là gì? TÑc là mß¶i hai duyên kh·i: vô minh
duyên hành, hành duyên thÑc, v.v... Hi®n nay nói duyên kh·i Tính Không,
tÑc là phá v· vòng xích duyên kh·i mà ðßþc sñ giäi thoát. Ði«u này, không
nhæng Thanh Vån nhß v§y, mà ngay cä ÐÑc Ph§t cûng t× trong duyên kh·i
mà ðßþc giäi thoát. Cho nên nói: "Sinh tØ và giäi thoát là chung cho ba th×a,
mà cån bän cüa sinh tØ cûng là chung cho ba th×a". Kë nào không th¬ phá
tr× ðßþc cån bän cüa sinh tØ là sñ ch¤p kiªn v« tñ tính, kë ðó không th¬
ðßþc giäi thoát. Mu¯n phá tr× ch¤p kiªn v« tñ tính, phäi có Bát Nhã Không
Trí, cho nên Kinh Bát Nhã nói: "Mu¯n chÑng ð¡c Thanh Vån Th×a, phäi
h÷c Bát Nhã Ba La M§t, mu¯n chÑng ð¡c Duyên Giác Th×a, phäi h÷c Bát
Nhã Ba la M§t, mu¯n chÑng ð¡c B° Tát Th×a, phäi h÷c Bát Nhã Ba La
M§t". Ði«u này, có th¬ th¤y r¢ng, không nhæng sinh tØ cån bän và sinh tØ
ðßþc là chung cho ba th×a, mà cä trong vi®c tu hành, cái trí tu® quán sát
(Hán: quán tu®), cûng ð«u là trí tu® thñc tß¾ng Bát Nhã. Cái tß tß·ng v« sñ
cùng chung cüa ba th×a, khª hþp v¾i tß tß·ng Ph§t Giáo cån bän, nhß nói:
"Ba th×a ng°i chung trên giß¶ng giäi thoát (Hán: Tam th×a cµng t÷a giäi
thoát sàng 三乘共坐解脫床)", ðây là mµt thí dø ði¬n hình. ChÆng qua,
trong ðây cûng có sñ khác bi®t nho nhö, tÑc là, pháp Thanh Vån ph¥n l¾n
thuyªt minh v« ngã không, còn pháp ÐÕi Th×a ph¥n l¾n thuyªt minh v«
pháp không. Tuy là ch± nói v« Không có ch² thiên tr÷ng khác nhau, nhßng
cái nghîa cüa Tính Không, r¯t ráo vçn là mµt. Ngài Long Th÷ ðã t×ng ðßa
ra mµt thí dø: "lØa sinh ra t× r½m, cùng lØa sinh ra t× g², ch² phát sinh tuy
khác nhau, thª nhßng sñ nóng cüa hai bên gi¯ng nhau, không th¬ nói có sñ
khác bi®t". Cho nên (mu¯n) giäi thoát sinh tØ, c¥n phäi thông ðÕt Tính
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Không. Nhß ph¥n trên ðã nói qua, nªu nhß ð¯i v¾i các pháp, ôm ch£t cái
ch¤p kiªn v« tñ tính, nh§n r¢ng có mµt cái tñ ngã ðµc l§p t°n tÕi, thì ðây g÷i
là pháp ngã kiªn (pháp ch¤p), còn nhß, ð¯i v¾i hæu tình, mà nh§n là có mµt
cái tñ ngã ðµc l§p t°n tÕi, thì g÷i là nhân ngã kiªn (ngã ch¤p). Cái ch¤p kiªn
tuy có hai loÕi, nhßng trên thñc tª, chï là sñ tác quái cüa cái ch¤p kiªn v« tñ
tính. Chúng ta, nªu mu¯n thông ðÕt ngã không, pháp không, ði«u duy nh¤t
là phäi t× cái cØa "phá tr× ch¤p kiªn v« tñ tính" mà thâm nh§p, cho nên nói:
"Ba th×a cùng chung mµt cØa giäi thoát". Ph¦m Quán Pháp cüa b±n lu§n,
chï th¸ mµt cách rõ ràng: "ChÑng ð¡c trí tu® vô ngã, vô ngã s·, thông su¯t
Tính Không, tÑc s¨ ðßþc giäi thoát". Các h÷c giä ÐÕi, Ti¬u Th×a, ð«u công
nh§n r¢ng "Tính Không là cØa cüa sñ giäi thoát"; ði«u này khác v¾i h÷c
thuyªt cüa mµt s¯ h÷c phái ÐÕi th×a khác.
Trên phß½ng di®n thông ðÕt Tính Không Tu®, ÐÕi Th×a, Ti¬u Th×a
ð«u ngang nhau, nhß thª, sñ khác bi®t cüa hai bên r¯t ráo là · ch² nào? Ðây
chính là do nguy®n ðÕi bi không gi¯ng nhau. Các v¸ thánh Ti¬u Th×a không
có nguy®n ðÕi bi, không phát tâm B° Ð« cÑu ðµ hæu tình, trái lÕi, B° Tát thì
phát tâm rµng l¾n, tu hÕnh rµng l¾n, ph± nguy®n cÑu tª t¤t cä hæu tình.
Chính tÕi ði¬m này, m¾i bi¬u lµ ðßþc cái sai bi®t rõ ràng giæa ÐÕi Th×a và
Ti¬u th×a. Mµt bên chï chuyên c¥u sñ lþi ích cho chính mình, còn mµt bên
thì tu t§p hÕnh Ph± Hi«n. Ðªn nhß phß½ng di®n Tính Không Tu® th¤y ðßþc
thñc tß¾ng, chï có s¯ lßþng là khác bi®t, nhß nói: "Cái Không cüa Thanh
Vån, gi¯ng nhß khoäng không cüa l² chân lông, còn cái Không cüa B° Tát,
thì gi¯ng nhß khoäng không cüa thái hß (Hán: Thanh Vån nhß mao kh±ng
không, B° Tát nhß thái hß không 聲聞如毛孔空, 菩薩如太虛空)", thª
nhßng, trên phß½ng di®n th¬ tính, có th¬ nói là không có gì sai bi®t. B±n lu§n
chú tr÷ng ðªn sñ gÕn l÷c chân lý cüa các pháp, ít nói v« phß½ng ti®n tu hành
40

Ph¥n Gi¾i Thi®u

chÑng quä, cho nên b±n lu§n là chung cho ba th×a. ChÆng qua, Kinh A Hàm
nghiêng v« Thanh Vån, nên ít nói v« Không, mà ph¥n l¾n nói v« vô thß¶ng,
vô ngã, Niªt Bàn; còn b±n lu§n nß½ng vào các Kinh Bát Nhã, v.v..., nên
nghiêng v« pháp Không, mà cûng dùng chân nghîa cüa Kinh A Hàm, phê
phán kiªn giäi cüa nhæng h÷c giä Thanh Vån tñ cho là thông ðÕt (Hán: hæu
s· ð¡c Thanh Vån 有所得聲聞), làm cho chân nghîa cüa Tính Không (ch²
phát xu¤t cüa ba th×a) ðßþc các h÷c giä Thanh Vån tiªp nh§n, mà cûng là
dçn d¡t b÷n h÷ tiªn nh§p B° Tát ÐÕo. Ði¬m này, chúng ta không th¬ không
biªt.
Các h÷c giä thanh Vån, lúc m¾i phát tâm, dùng vô thß¶ng làm pháp
môn phß½ng ti®n ð¬ vào ðÕo, th¤y sñ vô thß¶ng sinh di®t cüa thª gian th¯ng
kh± bÑc bách, bèn kh¦n thiªt nhàm chán sinh tØ, mong c¥u Niªt Bàn, cho
nên buông bö t¤t cä, ít lo ít nghî ðªn vi®c khác (Hán: thi¬u sñ thi¬u nghi®p 少
事少業), mà d¯c toàn lñc vào vi®c tu t§p chánh hÕnh. B° Tát thì không th¬
nhß v§y, nªu nhß tâm nhàm chán thª gian quá sâu n£ng, r¤t d− lÕc vào
ðß¶ng cüa nh¸ th×a. Nhân ðây, các v¸ B° Tát v¾i tâm ðÕi bi tha thiªt, t× ch²
nhìn cüa Tính Không, tuy biªt rõ thª gian là vô thß¶ng, kh±; thª nhßng, lÕi
cûng biªt chúng là nhß huy−n, vì v§y, m¾i có th¬ không b¸ ngû døc trói
buµc, · trong cänh sinh tØ nhß huy−n này mà lþi ích chúng sinh, không c¤p
thiªt c¥u xu¤t ly ba cõi, chÑng nh§p Niªt Bàn.
Tr÷ng tâm cüa Kinh A Hàm là pháp Thanh Vån, còn tr÷ng tâm cüa
Kinh Bát Nhã là B° Tát ÐÕo. B±n lu§n là pháp chung cho ba th×a, ð£c bi®t
thuyªt minh v« nghîa Không, mà cûng ng¤m ng¥m dùng ÐÕi Th×a làm
trung tâm ði¬m. Th¤y chân lý, ðoÕn v÷ng ho£c, ðây là ch² chung cho ÐÕi,
Ti¬u Th×a. Còn nhß sñ khác bi®t giæa hai bên, có th¬ nói r¢ng: "mµt bên viên
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mãn, mµt bên chßa viên mãn; mµt bên có th¬ quán cä hai ðª, mµt bên không
th¬ quán cä hai ðª; mµt bên phi«n não t§p khí ð«u ðã di®t t§n, còn mµt bên
t§p khí vçn chßa ðßþc thanh l÷c".
c. Khéo léo trong vi®c l§p chính nghîa, phá tà thuyªt:
Phàm là mµt loÕi h÷c thuyªt, ð«u phäi nên kiªn l§p th¬ h® cüa chính
mình, và phê phán h÷c thuyªt cüa tông phái khác. Trong Ph§t Giáo, không
lu§n là ÐÕi th×a, Ti¬u Th×a, ð«u phäi thuyªt minh v« sñ lßu chuy¬n sinh tØ
thª gian, sñ hoàn di®t Niªt bàn xu¤t thª gian; h½n næa, phäi nên nh¤t quán
trß¾c sau: nói lßu chuy¬n thª nào, thì ngßþc lÕi con ðß¶ng ðó, s¨ phäi là sñ
hoàn di®t, quyªt không th¬ trß¾c sau mâu thuçn (Hán: quyªt b¤t lánh kh·i
lô táo 決不另起爐灶). ChÆng qua, ðä phá, kiªn l§p, ðôi lúc mang n£ng tính
ch¤t chü quan. Ai cûng có th¬ nói r¢ng mình có th¬ ðä phá kë khác, kiªn l§p
h÷c thuyªt cüa mình, thª nhßng kë khác chßa ch¡c th×a nh§n mình là ðúng.
Cho nên, khi chúng ta dùng lý do gì ð¬ ðä phá kë khác, chúng ta c¥n phäi
làm sao ð¬ không b¸ ð¸ch thü dùng cùng lý do ðó trä ðûa chúng ta, ði«u này
m¾i có th¬ g÷i là ðä phá kë khác, kiªn l§p chính mình. Long Th÷ H÷c ðä phá
t¤t cä h÷c thuyªt, mµt cách thñc tª, møc ðích cûng là ð¬ kiªn l§p giáo thuyªt
cüa chính mình. Lßu chuy¬n, hoàn di®t, là nhæng ði«u mà mà các nhà h÷c
Ph§t c¥n phäi kiªn l§p. Hi®n nay, t× ch² nhìn cüa duyên kh·i vô tñ tính,
quan sát t¤t cä, ð¯i v¾i nhæng ch² không ðßþc chính xác, ho£c không hþp lý,
ðem cái lý lu§n mà ð¯i phß½ng th×a nh§n, ð¬ hi¬n th¸ sñ mâu thuçn khó
khån (Hán: mâu thuçn kh¯n nÕn) cüa chính b÷n h÷. Gi¯ng nhß các h÷c giä
cüa nhæng h÷c phái ð¥y quy«n uy, nhß Th¡ng Lu§n, S¯ Lu§n, b÷n h÷ ð«u t×
cái nhìn thñc tÕi, thª nhßng, m²i phái chú tr÷ng mµt bên, ho£c chü trß½ng
nhân quä ð°ng nh¤t, ho£c chü trß½ng nhân quä khác bi®t, ho£c trong nhân
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có quä, ho£c trong nhân không có quä; trên phß½ng di®n quán sát lu§n lý,
b÷n h÷ ð«u b¸ bª t¡c. Sñ khó khån c½ bän cüa b÷n h÷ là sñ ch¤p trß¾c vào cái
tñ tính có thñc. Cho nên, khi ÐÑc Ph§t nói pháp duyên kh·i, Ngài cho r¢ng
chï có pháp duyên kh·i không, vô ngã, m¾i có th¬ kiªn l§p t¤t cä. Ngài Long
Th÷ nói: "Nªu nhß còn mµt tñ th¬ b¤t không, dù là r¤t nhö, trên phß½ng di®n
thuyªt minh lu§n lý, t¤t ð¸nh s¨ phát sinh nhæng ch¤p kiªn nhß thß¶ng,
ðoÕn, nh¤t, d¸ (khác), hæu, vô, v.v..." Cho nên, t¤t cä pháp b¤t không, không
nhæng không th¬ ðä phá kë khác, mà cûng không th¬ kiªn l§p chính mình.
B±n lu§n nói: "Nên biªt, chính nh¶ vào nghîa Không, mà t¤t cä pháp ðßþc
thành l§p", có nghîa là "t¤t cä pháp, phäi · trong Không, m¾i có th¬ ðßþc
kiªn l§p, m¾i có th¬ l§p lu§n chính xác, không ch¤p trß¾c mµt bên, không b¸
ngoÕi ðÕo phê bình ðä phá, mà n½i nào cûng ðßþc thông ðÕt vô ngÕi". Ðây
là mµt trong nhæng l§p nghîa ð£c s¡c cüa b±n lu§n.
C§t v¤n, ðä phá (Hán: nÕn phá 難破) ð¯i phß½ng, không phäi chï mµt
l¥n là xong chuy®n, b·i vì khi chúng ta c§t v¤n, ðä phá ð¯i phß½ng, b÷n h÷
cûng có th¬ quay lÕi c§t v¤n, ðä phá chúng ta. Chúng ta dùng l§p lu§n nào
ðä phá b÷n h÷, thì b÷n h÷ cûng có th¬ ðem nhæng l§p lu§n ðó phän kích lÕi.
Tình trÕng này, trong t¤t cä giáo phái ÐÕi, Ti¬u Th×a, là ði«u r¤t rõ ràng. Ví
nhß, các h÷c giä Duy ThÑc ðä phá Ti¬u Th×a, cho r¢ng ngoÕi s¡c không có
cái cñc vi thñc sñ hi®n hæu, l§p lu§n r¢ng: "Cái cñc vi mà các bÕn (Ti¬u
Th×a) ch¤p là thñc có, nó có sáu phß½ng ph¥n? hay là không có? Nªu có sáu
phß½ng ph¥n, thì vçn còn có th¬ ðßþc phân c¡t, làm thª nào g÷i nó là cñc vi?
Còn nªu không có sáu phß½ng ph¥n, phß½ng ph¥n ðã không có, làm sao lÕi
g÷i nó là cñc vi s¡c?" B÷n h÷ ðä phá cái thuyªt lý cñc vi cüa ngoÕi s¡c xong,
bèn kiªn l§p thuyªt lý: "Chï có sñ biªn hi®n t×ng sát na, t×ng sát na cüa nµi
tâm (là có thñc, còn ngoÕi cänh là không có thñc)". Thª nhßng, chúng ta
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cûng có th¬ dùng cùng phß½ng pháp, c§t v¤n v« cái nµi tâm nhß sau: "Cái
tâm ni®m (sát na biªn hi®n) mà bÕn (Duy ThÑc) chü trß½ng, là có hay không
có ðµ dài (nghîa là có khoäng cách trß¾c sau)? Nªu có, thì không phäi là sát
na, nªu không có, thì cái sát na vô ph¥n (không có ðµ dài) là sinh di®t ð°ng
th¶i? hay sinh di®t khác th¶i? Nªu sinh di®t ð°ng th¶i, ðây là sñ mâu thuçn
không thông, còn nªu sinh di®t khác th¶i, trß¾c sinh sau di®t, nó chÆng phäi
là cái phi sát na hay sao?" C§t v¤n t¾i lui nhß thª này, có th¬ ðä phá cái
thuyªt v« nµi tâm là có thñc cüa b÷n h÷. LÕi cûng gi¯ng nhß Ðµc TØ Bµ, t×
nåm u¦n, kiªn l§p cái b¤t khä thuyªt ngã. Khi c§t v¤n b÷n h÷, höi là: "Cái
này (b¤t khä thuyªt ngã) là giä hæu? hay là thñc hæu? Nªu là thñc hæu, thì
phäi r¶i nåm u¦n mà có tñ th¬ riêng bi®t, còn nªu là giä hæu, tÕi sao có th¬
nói nåm u¦n có cái b¤t khä thuyªt ngã không phäi là nåm u¦n (Hán: b¤t tÑc
u¦n)". LÕi cûng gi¯ng nhß Duy ThÑc Tông, khi ðä phá thuyªt lý v« chüng
loÕi cüa Kinh Bµ, cûng dùng phß½ng pháp hai cØa (Hán: song quan 雙關)
giä hæu thñc hæu này. Thª nhßng, chính b÷n h÷, chüng tØ lÕi là phi giä phi
thñc, h½n næa, chüng tØ ðó, có th¬ nói v×a là thª tøc hæu, v×a là th¡ng nghîa
hæu (ðây là mµt sñ mâu thuçn). Ði«u này, tuy phá ðßþc ð¯i phß½ng, nhßng
vçn không thành l§p ðßþc h÷c thuyªt cüa chính mình, cho nên loÕi ðä phá
kiªn l§p này, không phäi là khéo léo (Hán: thi®n xäo 善巧).
Ngài Long Th÷, ðÑng trên l§p trß¶ng "t¤t cä pháp Không", t¤t cä là
duyên kh·i giä danh, nhß v§y m¾i có th¬ phá l§p t¤t cä mµt cách khéo léo
ðßþc. Nªu nhß t¤t cä pháp là thñc tÕi, thß¶ng trø, ðµc l§p t°n tÕi, thì khi hai
pháp A, B, phát sinh quan h®, bÕn nói chúng là ð°ng nh¤t? hay là khác bi®t?
Nªu là khác bi®t, thì hai bên ð«u là ðµc l§p, không có sñ quan h® nào ðáng
nói cä, còn nªu là ð°ng nh¤t, thì chÆng nên phân bi®t là hai pháp A, B. Nªu
nhß bÕn nói v×a ð°ng v×a khác, ho£c chÆng ð°ng chÆng khác, thì ði«u này
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là bÕn tñ mâu thuçn (Hán: tñ ngæ tß½ng vi 自語相違). Cho nên, chï có sñ
th×a nh§n r¢ng các pháp là "không vô tñ tß¾ng", là duyên kh·i giä danh,
hai bên ð«u không có tính ðµc l§p b¤t biªn c¯ ð¸nh, mà cä hai ð«u là do nhân
duyên hòa hþp sinh ra, hai bên ð«u phäi nß½ng tña vào nhau mà t°n tÕi, và
h½n næa, lÕi có tính th¯ng nh¤t; chÆng qua, m²i bên có hình thái b¤t ð°ng,
mà cûng không phß½ng ngÕi r¢ng m²i bên ð«u có tính ch¤t ð£c thù và sai
bi®t. Nhß v§y, t× sñ vô tñ tính, không ð°ng không khác, kiªn l§p cái giä
danh tß½ng ð¯i là sñ ð°ng và sñ khác. C§t v¤n ð¯i phß½ng, kiªn l§p chính
mình, ð«u phäi · trong t¤t cä pháp Không mà hoàn thành, cho nên nói:
"Tách lìa Không mà thuyªt pháp, t¤t cä ð«u là l²i l¥m, nß½ng vào Không
mà thuyªt pháp, t¤t cä ð«u là khéo léo". Ði«u này, thñc sñ, là mµt ð£c s¡c
cüa b±n lu§n.
Có ngß¶i nói: "Long Th÷ H÷c, vì mu¯n ðä phá sñ ch¤p trß¾c vào thñc
hæu cüa ngoÕi ðÕo, Ti¬u Th×a, cho nên nh¤n mÕnh v« t¤t cä pháp Không".
Ði«u này không hoàn toàn chính xác. Long Th÷ H÷c ð£c bi®t xi¬n dß½ng
pháp Không, là vì mu¯n khai phát sñ thâm sâu cüa pháp duyên kh·i. Nhß
Kinh Bát Nhã nói: "Sñ thâm sâu, chính là nghîa Không (Hán: thâm áo giä,
không th¸ kÏ nghîa 深奧者, 空是其義)". Ðây cûng là cái pháp t¡c ph± biªn
chính xác nh¤t ð¬ khai phát, gÕn l÷c (Hán: quyªt phát 抉發) pháp duyên
kh·i, hoàn thành sñ "h± tß½ng thành l§p mµt cách vô ngÕi" giæa không và
hæu. Ði«u này, phäi c¥n ðªn sñ phê phán, quét sÕch t¤t cä sñ sai l¥m, m¾i có
th¬ khai hi¬n ðßþc. B±n lu§n xu¤t hi®n trong th¶i kÏ các h÷c phái Ti¬u Th×a
cùng ngoÕi ðÕo ðang hoÕnh hành, nên ph¥n l¾n ðem b÷n h÷ ra làm ð¯i
tßþng cho sñ quán sát, ðây là ði«u ðß½ng nhiên. Xßa nay, chúng sanh v¯n
có kiªn ch¤p v« tñ tính, cho nên ði«u chü yªu là phá tr× cái kiªn ch¤p cån
bän này. Thª nhßng, mµt s¯ phàm phu có trí tu® thª gian, lÕi mu¯n ðem cái
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tñ tính kiªn này, xem nó nhß bän th¬ cüa vÕn hæu, làm sñ bi®n hµ cho cái tß
tß·ng cüa b÷n h÷. Cái trí tu® hß v÷ng thª gian này, nªu · ngoài Ph§t Pháp,
thì g÷i là ngoÕi ðÕo (tông giáo, triªt h÷c, v.v...), còn · trong Ph§t Pháp, thì
có mµt ph¥n h÷c giä Ti¬u Th×a (không hþp ý Ph§t), và nhóm Phß½ng Quäng
ðÕo nhân cüa ÐÕi Th×a, c¥n phäi ðßþc ðä phá. B·i thª, chúng ta phäi suy
ngçm kÛ lßÞng ch² nhìn (Hán: kiªn ð¸a 見地) cüa mình có chính xác hay
không? Có phäi mình ðang sinh hoÕt trong cái tñ tính kiªn này hay không?
Không nên cho r¢ng Trung Lu§n chï là chuyên môn phá ngoÕi ðÕo và Ti¬u
Th×a. C± ðÑc có nói: "Tam Lu§n9 ðä phá t¤t cä ngoÕi ðÕo, Ti¬u Th×a, tÑc là
qu· trách tñ tâm", ði«u này quä thñc là chí lý. Quán môn cüa Trung Lu§n,
là phß½ng pháp quán phá tñ tính. Biªt ðßþc cái phß½ng pháp ðä phá này,
ð¯i b¤t cÑ kë nào ch¤p trß¾c vào thñc hæu, ð«u có th¬ ðä phá b÷n h÷. Không
nên ch¤p trß¾c vào sách v·, chï hi¬u là bài k® này là phá phái này, bài k® kia
là phá phái kia, mà không biªt ki¬m ði¬m tñ tâm mình, không biªt tùy c½
Ñng døng.
Xßa nay, nhæng h÷c giä h÷c t§p v« Không, thß¶ng phát sinh mµt kiªn
giäi sai l¥m, cho r¢ng: "Không, nghîa là t¤t cä ð«u là không vô s· hæu (hoàn
toàn không có)"; biªt ðßþc cái không vô s· hæu, bèn cho r¢ng t¤t cä ð«u là
giä hæu, cái gì cûng mu¯n (Hán: yªu ð¡c 要得), mu¯n cái gì cûng phäi viên
dung quán nhiªp. H÷c Không cách này, quä thñc là höng bét! Gi¯ng nhß
ch² này có mµt con dao, quán sát tñ tính chân thñc cüa nó, nói nó là không
có, thª nhßng con dao giä danh mà thª tøc công nh§n, vçn là hi®n hæu. LÕi
næa, nªu · ðây v¯n không có con dao, ðß½ng nhiên nói là không có dao,
nhßng nªu ngßþc lÕi nói là có dao, ði«u này chÆng phäi là mµt sñ ngßþc
ngÕo quá ðáng hay sao? Có th¬ nói, ðây là hoàn toàn không biªt cách l§p
phá. "T¤t cä pháp Không" là phá tr× cái tñ tính chân thñc, chÑ không phäi là
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phá hoÕi sñ giä danh cüa thª tøc. Thª nhßng, duyên kh·i giä danh, không
gi¯ng nhß cái ð¥u thÑ hai, ho£c cánh tay thÑ ba (hoàn toàn không có), cho
nên trong thª tøc ðª, t¤t cä là giä danh, nhßng mà sñ giä danh có, giä danh
không, vçn là có sñ phân bi®t. LÕi nhß Thßþng Ðª, Tñ TÕi Thiên, PhÕm
Thiên cüa ngoÕi dÕo, ho£c cñc s¡c vô ph¥n, sát na tâm, v.v..., trong Ph§t
Pháp, ð«u là nhæng sñ v÷ng ch¤p. Nªu cho r¢ng nhæng cái ðó cûng là duyên
kh·i giä danh, ¡t s¨ tÕo thành sñ ki®n tà chính b¤t phân, thi®n ác b¤t phân.
Nói s½ lßþc, t¤t cä nhæng sñ v§t mà sáu cån sáng sÕch (Hán: minh t¸nh 明
淨) cüa chúng ta nh§n thÑc, trong sñ nh§n thÑc thông thß¶ng thª gian (cä
nhæng cái mà khoa h÷c cho là chân thñc cûng bao g°m trong phÕm vi này),
xác nhiên là có th¬ ch¤t và tß¾ng døng, c¥n phäi th×a nh§n là chúng t°n tÕi.
Nªu nhß phü nh§n sñ hi®n hæu cüa chúng, tÑc là ðã trái ngßþc v¾i thª gian.
(Trong sñ nh§n thÑc thông thß¶ng này, tñ nhiên cûng có sñ l¥m lçn, thª
nhßng, (1) vì chúng ta nhìn quen nên cho r¢ng chúng là chính xác, (2) ho£c
sñ sai l¥m còn ti«m ¦n chßa ðßþc chúng ta phát giác, nhæng sñ ki®n nhß v§y,
vçn c¥n nh¶ ðªn trí tu® cüa thª gian suy cÑu, phát minh). B° Tát, nªu chÑng
ngµ t¤t cä pháp Không, chính kiªn (th¤y ðúng) sñ t°n tÕi cüa duyên kh·i, thì
cänh gi¾i cüa các ngài lÕi càng không phäi là ch² hi¬u biªt cüa nhæng kiªn
thÑc thông thß¶ng thª gian.
Sñ l§p phá khéo léo cüa ngài Long Th÷, nªu quy nÕp lÕi, thì có hai ði¬m:
(1) Pháp thª gian và pháp xu¤t thª gian, ð«u kiªn l§p trên mµt ð¸nh nghîa
cån bän: "sñ sinh tØ thª gian tÑc là tính Không duyên kh·i, còn sñ thoát ly
sinh tØ xu¤t thª gian, cûng là tính Không duyên kh·i". Ði¬m b¤t ð°ng là ·
ch² có th¬ lý giäi, hay không th¬ lý giäi Tính Không. Nªu có th¬ lý giäi, thì s¨
ngµ nh§p pháp xu¤t thª, còn nªu không lý giäi, thì s¨ r½i vào pháp thª gian.
Cho nên, mµt cành hoa, mµt ng÷n cö cüa thª gian, nhçn ðªn hành, quä xu¤t
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thª gian cüa B° tát, ð«u là Tính Không duyên kh·i. Ðây tÑc là ðÕt ðªn sñ
nh¤t quán cüa pháp thª gian và pháp xu¤t thª gian. (2) Pháp Thanh Vån và
pháp B° Tát, ð«u ðßþc kiªn l§p trên sñ giäi thoát cån bän khöi cái cån b±n
cüa sinh tØ là tñ tính kiªn, nghîa là Thanh Vån t× Tính Không duyên kh·i
mà ðßþc giäi thoát, B° Tát cûng t× Tính Không duyên kh·i mà ðßþc giäi
thoát, ch² b¤t ð°ng là hÕnh nguy®n ðÕi bi cüa B° Tát vßþt quá Thanh Vån.
Ði«u này là ðÕt ðªn sñ nh¤t quán giæa pháp Thanh Vån và pháp B° Tát.
Ngài Long Th÷, thâm nh§p pháp duyên kh·i cüa Ph§t Pháp, trên phß½ng
di®n phá l§p, có th¬ nói là ðã ðÕt ðªn sñ khéo léo tuy®t ðïnh.
4. Trung Lu§n tÕi Trung Qu¯c:
Trong Ph§t giáo, Trung Lu§n cüa ngài Long Th÷, không lu§n là t× „n
Ðµ, Tây TÕng ho£c Trung Qu¯c, ð«u dçn kh·i änh hß·ng r¤t l¾n! Hi®n nay,
chúng ta s¨ chï ð« c§p ðªn Trung Qu¯c. T× lúc ngài La Th§p tÕi Tiêu Dao
Viên · Trß¶ng An phiên d¸ch kinh ði¬n, các nhà h÷c Ph§t Trung Qu¯c m¾i
b¡t ð¥u th¤y rõ ðßþc ý nghîa chân chánh cüa Ph§t pháp ÐÕi th×a. Trß¾c ðó,
tuy cûng có ngß¶i bàn lu§n v« Không, thª nhßng ð¯i v¾i ý nghîa chân thñc
cüa Không, b÷n h÷ không m¤y ai hi¬u rõ. Trong nhóm ð® tØ cüa ngài La
Th§p có vài v¸ ðáng g÷i là nhân tài ki®t xu¤t, mà trong ðó ngài Tång Tri®u là
ngß¶i thành tñu b§c nh¤t. Ngài La Th§p ðã t×ng khen ngþi Tång Tri®u là
ngß¶i "lý giäi nghîa Không b§c nh¤t · ð¤t T¥n". Sñ quan h® giæa hai ngài
cûng r¤t là m§t thiªt. Trß¾c khi ngài La Th§p ðªn Trß¶ng An, ngài Tång
Tri®u ðã ðªn Cô Tang (n½i ngài La Th§p ðang trú ngø) ð¬ y chï; sau ðó lÕi
tháp tùng ngài La Th§p ðªn Trß¶ng An và g¥n gûi ngài khoäng mß¶i m¤y
nåm. Ngài Tång Tri®u có soÕn quy¬n Tri®u Lu§n, cùng Duy Ma Kinh Chú,
tß tß·ng r¤t g¥n gûi v¾i chánh nghîa cüa Long Th÷ H÷c, ngoài ra còn có
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quy¬n Bäo TÕng Lu§t, tß½ng truy«n cûng do ngài Tång Tri®u soÕn, thª
nhßng ðây chï quy¬n sách do ngài Thi«n Hòa TØ ð¶i Ðß¶ng ngøy tÕo. Kª
ðªn, có hai ngài Ðàm Änh, Tång Du®, tß tß·ng v« Không cûng tß½ng ð¯i
chính xác. Cho nên ngài La Th§p cûng t×ng nói: "Truy«n th×a sñ nghi®p cüa
ta, ch¡c phäi nh¶ vào Tång Tri®u, Tång Du®, Ðàm Änh?"

LÕi có mµt

v¸, tuy g¥n gûi ngài La Th§p không lâu, là ngài ÐÕo Sanh (ðßþc k¬ là mµt
trong b¯n ðÕi ð® tØ cüa ngài La Th§p). Ngài ÐÕo Sanh, ð® tØ cüa ngài Trúc
Pháp Thäi · Nam Kinh, là ngß¶i r¤t thông minh, thª nhßng ðªn Trß¶ng An
chßa ðßþc bao lâu thì lÕi ra ði, vì thª ð¯i v¾i ð¯i v¾i h÷c thuyªt Tính Không
cüa ngài La Th§p chßa có c½ hµi thâm nh§p, mà cûng không thöa mãn. Sau
khi tr· v« Nam Kinh, ngài không nhæng không ho¢ng dß½ng giáo h÷c cüa
ngài La Th§p mà lÕi "dung quán" Nho Ph§t, t±ng hþp giáo thuyªt chân
thß¶ng. Ngài có soÕn quy¬n Th¤t Trân Lu§n, g¥n gi¯ng nhß Ph§t Tính
Lu§n, Ð¯n Ngµ Lu§n, ð«u không phù hþp v¾i kiªn giäi cüa ngài La Th§p.
Sau khi ngài La Th§p viên t¸ch ðµ hai ba nåm, Trß¶ng An ðÕi loÕn; v¸
hµ trì chính cüa Ph§t giáo là vua Diêu Hßng ðã bång hà; ngành Long Th÷
H÷c cüa ngài La Th§p không có c½ hµi phát dß½ng mÕnh m¨, ð£c bi®t là
ngài Tång Tri®u m¤t s¾m, khi ðang còn tu±i thanh xuân, ðây là mµt sñ t²n
th¤t l¾n lao cho sñ truy«n th×a giáo nghîa ÐÕi th×a cüa ngài La Th§p. Ðem
kinh lu§n ngài La Th§p ðã phiên d¸ch truy«n bá ðªn phß½ng nam là các ngài
Tu® Quang, Tu® Nghiêm, r¤t tích cñc trong vi®c phiên d¸ch, tuy thª, giáo
pháp mà các ngài ho¢ng truy«n lÕi khuynh hß¾ng v« kinh Hoa Nghiêm cüa
ngài Giác Hi«n (Løc Th§p Hoa Nghiêm) và kinh Niªt Bàn cüa ngài Ðàm Vô
S¤m. Lúc ðó · phß½ng nam, kinh ði¬n khuynh hß¾ng v« chân thß¶ng ðßþc
phiên d¸ch d°n d§p, v¾i mµt s¯ lßþng l¾n lao, chÆng hÕn nhß kinh Niªt Bàn,
Kim Quang Minh, Thi®n Gi¾i, Lång Già, v.v..., b·i thª, Tính Không H÷c
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cüa Trung Qu¯c, t× lúc ban s½ ðã không phát tri¬n ðßþc rµng l¾n. Ði«u chü
yªu là tß tß·ng cüa ngß¶i Trung Hoa so v¾i „n Ðµ có mµt sñ cách bi®t
ðáng k¬; ngß¶i Trung Hoa cho r¢ng t¤t cä lu§n ði¬n cüa B° tát, t¤t cä kinh
ði¬n ÐÕi Ti¬u th×a, ð«u là nh¤t quán, cho nên tuy cûng ca ngþi nhæng d¸ch
ph¦m cüa ngài La Th§p, tán thán Tính Không, thª nhßng, ham chuµng ðem
các loÕi tß tß·ng h±n hþp lÕi thành mµt kh¯i (Hán: dung vi nh¤t lô). Ði«u
này, làm cho ÐÕi th×a tß tß·ng Tính Không và tß tß·ng Chân Thß¶ng, t×
lúc ban s½, ðã có khuynh hß¾ng h²n hþp v¾i nhau thành mµt.
Ít lâu sau, tß tß·ng cüa các ð® tØ cüa ngài La Th§p , t× phß½ng b¡c
truy«n xu¯ng vùng Giang Nam, phân ra thành ba h® th¯ng chính:
(1) Thành Thñc ÐÕi Th×a: Nhóm này cho r¢ng ba bµ Trung Quán Lu§n,
Bách Lu§n, Th§p Nh¸ Môn Lu§n, thiên tr÷ng v« Không, ít bàn lu§n v« sñ
tß¾ng; còn bµ Thành Thñc Lu§n, cûng do ngài La Th§p d¸ch, không nhæng
thuyªt minh v« nhân không (ngã không), pháp không (tß½ng tñ nhß Tính
Không), mà lÕi bàn lu§n nhi«u v« sñ tß¾ng, do ðó nhóm này cho r¢ng Thành
Thñc Lu§n là chung cho ba th×a, h½n næa tß tß·ng cüa bµ lu§n này ngang
hàng v¾i thuyªt lý v« Không cüa ÐÕi th×a, cho nên dùng kiªn giäi v« không
hæu cüa Thành Thñc Lu§n ð¬ giäng giäi các bµ kinh ÐÕi th×a, nhß Pháp
Hoa, Niªt Bàn, nhân ðây tÕo thành mµt h÷c phái t¯ng hþp g÷i là Thành
Thñc ÐÕi Th×a. Vào tri«u ðÕi T«, Lß½ng, h÷c phái này long thÕnh ðªn cñc
ði¬m. Nhæng nhân v§t chính trong phái này nhß ngài Tång Tung · Bành
Thành, Tång ÐÕo · Th÷ Xuân, ð«u là ð® tØ cüa ngài La Th§p. B÷n h÷ t×
Tràng An qua mi«n ðông, kª ðó ðªn Bành Thành, Th÷ Xuân, r°i lÕi tiªp tøc
ðªn Nam Kinh, sau ðó lÕi tiªp tøc xu¯ng ðªn mi«n nam sông Dß½ng TØ.
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(2) Tam Lu§n ÐÕi Th×a: H® phái này có liên h® m§t thiªt v¾i phái
Thành Thñc ÐÕi Th×a. Mµt trong nhæng nhà ti«n phong cüa nhóm này là
ngài ÐÕo Lßþng · chùa B¡c Ða Bäo ð¶i Nam T¯ng. Ngài là t× vùng Quan
Hà ðªn, ho¢ng dß½ng tß tß·ng "nh¸ ðª th¸ giáo", ðây là mµt trong nhæng
yªu nghîa cüa Tam Lu§n Tông trong th¶i kÏ ð¥u. Ð® tØ cüa ngài là ngài Trí
Lâm, là ngß¶i vùng Cao Xß½ng. Ngài ÐÕo Lßþng lúc còn trë ðã t×ng ·
Trß¶ng An h÷c t§p tß tß·ng "giä danh không" cüa ngài Tång Tri®u. Hai
ngài ÐÕo Lßþng và Trí Lâm, vào th¶i kÏ ð¥u cüa Tam Lu§n Tông, ðã ðóng
góp r¤t nhi«u. Cu¯i ð¶i T«, có ngài Tång Lãng là ngß¶i Liêu Ðông (vùng
ðông b¡c) ðªn phß½ng nam, tÕi núi Thê Hà công kích k¸ch li®t phái Thành
Thñc ÐÕi Th×a; ngài ð£c bi®t ho¢ng dß½ng Tam Lu§n, Hoa Nghiêm, xác
l§p phøc hßng lÕi Tam Lu§n Tông cüa ngài La Th§p. Thª nhßng, v« sau ai
là ngß¶i truy«n th×a cüa ngài, chúng ta không ðßþc biªt rõ. Ðªn tri«u ðÕi
Tr¥n, Tùy, Tam Lu§n Tông ðÕt ðªn sñ toàn thÕnh; h÷c phái này dùng
Trung Lu§n, Bách Lu§n và Th§p Nh¸ Môn Lu§n làm ba bµ lu§n c½ bän ð¬
gÕn l÷c nhæng tß tß·ng không và hæu, r°i t× ch² tß tß·ng cån b±n này, câu
thông t¤t cä các kinh lu§n. Vào khoäng ð¶i Tùy, Ðß¶ng, ngài ÐÕi sß Gia
Tß¶ng là v¸ ðÕi t§p thành tß tß·ng cüa Tam Lu§n Tông. Trên phß½ng di®n
tß tß·ng, tuy ngài cûng thäi døng r¤t nhi«u tinh hoa cüa phái Thành Thñc
ÐÕi Th×a, nhßng ngài lÕi cñc lñc phá xích h÷c phái này. Ngài ch¸u änh
hß·ng r¤t nhi«u cüa phái Ð¸a Lu§n · phß½ng b¡c, và cüa phái Nhiªp
Lu§n · phß½ng nam, cho nên không nhæng ngài dung hþp nhæng kinh ði¬n
"chân thß¶ng", mà lÕi còn cho r¢ng hai ngài Long Th÷ và Vô Trß¾c là nh¤t
quán. B·i thª, Tam Lu§n Tông r¯t cøc cûng vçn là mµt h÷c phái t¯ng hþp.
Nhæng kë mu¯n nghiên cÑu tam lu§n, trß¾c tiên phäi nên nh§n thÑc rõ ràng
là mình mu¯n h÷c tam lu§n, hay mu¯n h÷c Tam Lu§n Tông. Nªu nhß chï
mu¯n h÷c tam lu§n, thì tß tß·ng cüa Tam Lu§n Tông chï nên dùng ð¬ tham
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khäo, b·i vì tß tß·ng cüa h÷c phái này ðã pha trµn tß tß·ng cüa trß¶ng phái
"chân thß¶ng duy tâm". Nªu h÷c Tam Lu§n Tông, thì không chï h÷c tam
lu§n, mà nhæng kinh ði¬n ÐÕi th×a nhß Pháp Hoa, T¸nh Danh, Th¡ng Man,
Niªt Bàn, v.v..., cûng ð«u là nhæng kinh ði¬n tr÷ng yªu cüa Tam Lu§n Tông
c¥n phäi nghiên cÑu. Các v¤n ð« nhß phán giáo, tu hành, ðoÕn ho£c, v¸ thÑ,
Ph§t tính, v.v..., ð«u phäi nên th¤u hi¬u rõ ràng. Nªu nhß cho r¢ng tam lu§n
(ba bµ lu§n) là Tam Lu§n Tông, thì ðây là ði«u phi thß¶ng l¥m lçn.
(3) Thiên Thai ÐÕi Th×a (t× ð¶i Tr¥n chuy¬n v« phß½ng nam): Ngài
Nam NhÕc Tu® Tß, ngài Thiên Thai Trí Giä, các v¸ này là t× vùng Bình Hán
Lµ di cß xu¯ng mi«n nam; trß¾c tiên ðªn núi Nam NhÕc, sau ðó ðªn Dß½ng
Ðô (Nam Kinh), cu¯i cùng d¶i ðªn núi Thiên Thai · Triªt Giang. Thiên Thai
Tông cûng là mµt chi phái cüa Long Th÷ H÷c. Ngài Tu® Tß ð¯i v¾i hai kinh
Bát Nhã và Pháp Hoa ð«u xem tr÷ng nhß nhau, còn ngài Trí Giä lÕi ð£c bi®t
xem tr÷ng kinh Pháp Hoa và Niªt Bàn, cho nên khi phán giáo, ngài xªp hai
kinh này vào c¤p b§c t¯i cao, t¯i cÑu cánh. Do ðây, các h÷c giä Thiên Thai,
so v¾i Tam Lu§n Tông, ch¸u änh hß·ng r¤t n°ng h§u cüa phái Chân
Thß¶ng Duy Tâm. Tông phái Thiên Thai, không nhæng h¤p thâu nhæng tß
tß·ng cüa Thi«n Tông, Ð¸a Lu§n Tông · phß½ng b¡c, mà còn h¤p thâu
nhæng tß tß·ng cüa Thành Thñc ÐÕi Th×a, Tam Lu§n Tông, Nhiªp Lu§n
Tông · phß½ng nam, t× ðó t± chÑc thành mµt th¬ h® tß tß·ng hùng vî cüa
tông phái mình. Do ðây, so v¾i Tam Lu§n, Thiên Thai lÕi càng là mµt h÷c
phái t¯ng hþp tß tß·ng cüa nhæng h÷c phái khác. Ngài ÐÕi sß Trí Giä ð¯i
v¾i bµ ÐÕi Trí Ðµ Lu§n cüa ngài Long Th÷ ð£c bi®t nghiên cÑu r¤t thâm sâu,
ð¯i v¾i nhæng h÷c phái nam b¡c, ngài v×a phê phán v×a quán nhiªp. Ngài
có th¬ y cÑ trñc tiªp vào kinh ði¬n ÐÕi Ti¬u th×a, ðem t¤t cä tß tß·ng cüa
nhæng h÷c phái th¶i ðó, l§p thành mµt h® th¯ng có t± chÑc r¤t nghiêm m§t.
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Tinh túy cüa ngài là pháp chï quán, do ðó biªt r¢ng, Thiên Thai Tông, so v¾i
Tam Lu§n Tông, càng xác yªu và sung thñc. ChÆng qua, Tam Lu§n Tông
có r¤t nhi«u tß tß·ng tiªp c§n v¾i Long Th÷ H÷c h½n so v¾i Thiên Thai
Tông. Còn phái Thành Thñc ÐÕi Th×a thì lÕi cách bi®t Long Th÷ H÷c quá xa,
thª nhßng, ð¯i v¾i các h÷c phái khác · Trung Qu¯c, phái này lÕi có nhi«u
quan h® r¤t m§t thiªt. Ð¯i v¾i Tam Lu§n Tông và Thiên Thai Tông, chúng
ta cûng nên nghiên cÑu tham khäo.
Các nhà Tam Lu§n Tông, khi nói v« "hai ðª ð«u không", có ba loÕi
phß½ng ngôn, ý nghîa chü yªu:
(a) Thª tøc ðª trung không tñ tính ch¤p, th¡ng nghîa ðª trung không
giä danh ch¤p (Trong thª tøc ðª phá tr× ch¤p trß¾c vào tñ tính, trong th¡ng
nghîa ðª phá tr× ch¤p trß¾c vào giä danh): Có ngß¶i cho r¢ng sñ giä hæu là
hæu th¬, có ngß¶i cho r¢ng sñ giä hæu là vô th¬; thª nhßng b÷n h÷ ð«u cho
r¢ng cái giä pháp không th¬ không có, cho nên ch¤p r¢ng cái giä th¬, ho£c
giä døng là có thñc. Vì mu¯n phá tr× sñ ch¤p vào cái giä này, cho nên nói
"trong th¡ng nghîa ðª pháp tr× ch¤p trß¾c vào giä danh". Ðây là hai ðª phá
t§n t¤t cä tình ch¤p.
(b) Thª tøc không, ......, Không trong th¡ng nghîa ðª không có nghîa là
di®t tr× cái giä hæu nhß huy−n. Làm sao có th¬ phá tr× nhæng nhân quä giä
hæu nhß huy−n ðßþc! Ph¥n trên nói di®t tr× cái giä, chï có nghîa là di®t tr× sñ
ch¤p trß¾c và giä. Cho nên ý nghîa chân thñc cüa "không trong th¡ng nghîa
ðª" là "huy−n hæu tÑc là không t¸ch", hi¬n th¸ tính t¸ch di®t cüa các pháp giä
danh. Hai ðª này, trong sñ duyên kh·i huy−n hæu, xa lìa sñ v÷ng ch¤p vào
tñ tính (không trong thª tøc ðª), hi¬n th¸ th¬ tính không t¸ch cüa th¡ng nghîa
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ðª (không trong th¡ng nghîa ðª).
(c) Cái không mà thª tøc ðª nói ðªn, cùng v¾i cái không mà th¡ng
nghîa ðª nói ðªn, tuy có vë nhß trong thª tøc ðª phá tr× tñ tính ch¤p, trong
th¡ng nghîa ðª giä hæu tÑc là không t¸ch; kÏ thñc, cä hai có cùng mµt ý
nghîa, không phäi là sñ ð¯i l§p. T× l§p trß¶ng không t¸ch mà nói, trên
phß½ng di®n duyên kh·i, xa lìa tình ch¤p (thª tøc), thì chân tß¾ng cüa Tính
Không s¨ hi®n ra (th¡ng nghîa), gi¯ng nhß bóng t¯i ði thì ánh sáng s¨ ðªn,
không phäi là hai vi®c khác nhau, cho nên nói: "dùng sñ phá tr× làm sñ hi¬n
th¸". T× phß½ng di®n huy−n hæu mà nói: "phá tr× tñ tính m¾i là duyên kh·i
giä danh (thª tøc), duyên kh·i không t¸ch, kÏ thñc, trong không t¤t cä ð«u
vô ngÕi (th¡ng nghîa).
Ba loÕi thuyªt minh này, chÆng qua chï là mµt phß½ng thÑc mà thôi,
kë nào hi¬u ðßþc, chï c¥n mµt câu "duyên hæu tính không", ho£c g÷n h½n
næa, chï c¥n mµt câu "duyên kh·i" là ðü. Trong Tam Lu§n Tông, không hæu
là vô ngÕi. Møc ðích mu¯n thuyªt minh duyên kh·i tÑc là không, là giä, là
trung, thª nhßng trong sñ thuyªt minh, ð£c bi®t chú tr÷ng nhi«u ðªn sñ "xa
lìa t¤t cä ch¤p trß¾c", hi¬n th¸ sñ "t¤t cánh thanh t¸nh". Còn các h÷c giä
Thiên Thai, khi bàn lu§n v« duyên kh·i tính Không, chú tr÷ng ðªn ph¥n
trung ðÕo (không giä vô ngÕi), cho r¢ng Trung ðª th¯ng nh¤t t¤t cä m÷i
pháp, ðÑng trên l§p trß¶ng không hæu vô ngÕi, toàn th¬ tính cüa không t¸ch
v×a uy¬n nhiên (huy−n hi®n), xà lià m÷i sñ ch¤p trß¾c là không, uy¬n nhiên
hi®n hæu (huy−n hæu) là giä, th¯ng hþp hai cái không giä là trung. Ba cái
không giä trung này, tuy mµt mà ba, tuy ba mà mµt. Ngß¶i Trung Qu¯c ßa
chuµng "viên dung", ai cûng có cäm tß·ng r¢ng tß tß·ng cüa Thiên Thai
Tông là viên dung, lý lu§n viên dung, Tam Lu§n Tông không b¢ng Thiên
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Thai Tông. KÏ thñc, Tam Lu§n Tông xem tr÷ng Trung Lu§n, chï bàn v« nh¸
ðª, so v¾i Thiên Thai Tông, g¥n gûi v¾i Long Th÷ H÷c h½n. V« phß½ng
di®n "ly v÷ng hi¬n chân", thì Thiên Thai g¥n gi¯ng v¾i Tam Lu§n, thª
nhßng, v« v¤n ð« th¯ng hþp t¤t cä không hæu vô ngÕi, thì Thiên Thai Tông
lÕi pha trµn r¤t nhi«u tß tß·ng v« Chân Thß¶ng.
5) T± chÑc cüa Trung Lu§n:
Chúng ta nªu biªt t± chÑc cüa mµt bµ lu§n, thì ð¯i v¾i nµi dung cüa toàn
bµ lu§n cûng s¨ có ðßþc mµt khái ni®m s½ lßþc thiªt yªu. Thª nhßng khoa
phán (phán ð¸nh khoa møc) Trung Lu§n là mµt ði«u r¤t khó khån. Các v¸ c±
ðÑc, ð¯i v¾i sñ ðµc l§p cüa m²i ph¦m, không th¬ liên quán trß¾c sau.
Trung tâm cüa b±n lu§n là mu¯n hi¬n th¸ r¢ng t¤t cä pháp thª gian, xu¤t
thª gian, m²i pháp ð«u là vô tñ tính không, không gi¯ng nhß cái th¤y cüa
phàm phu, ngoÕi ðÕo, ho£c các h÷c giä Ti¬u th×a tñ nh§n là thông ðÕt. Cho
nên trong ph¥n lu§n vån, g¥n nhß m²i ph¦m ð«u ð« c§p ðªn t¤t cä, thª
nhßng không th¬ nói hoàn toàn không có thÑ l¾p. Chúng ta không nên nhìn
t× phß½ng pháp phá tr×, mà nên nhìn t× phß½ng di®n ð¯i tßþng b¸ phá là ai,
thì có th¬ nhìn th¤y b±n lu§n là bao trùm toàn th¬ Ph§t pháp, và dùng Tính
Không quét sÕch t¤t cä m÷i sñ ch¤p trß¾c.
B±n lu§n dùng kinh A Hàm làm ð¯i tßþng. Kinh A Hàm là Ph§t giáo
cån bän, tß tß·ng cüa nó là "Tôi (Ph§t) nói duyên kh·i"; duyên kh·i là
"không chß hành". Chánh kiªn duyên kh·i tính không m¾i có th¬ chánh kiªn
thánh giáo cüa ÐÑc Ph§t. B±n lu§n t× cái nhìn tính không duyên kh·i, xây
dñng t¤t cä c½ s· cüa Ph§t giáo. Có ngß¶i cho r¢ng ngài Long Th÷ chuyên
55

Long Th÷ - Trung Quán Lu§n

nói v« "t¤t cä pháp không", ðây là mµt ði«u l¥m lçn ðªn cñc ði¬m. Ý kiªn
cüa ngài Long Th÷ là "Ph§t pháp (thª gian pháp, xu¤t thª gian pháp) không
phäi chï có phàm phu, ngoÕi ðÕo, mà ngay ðªn cä ph¥n l¾n h÷c giä Ti¬u
th×a, cûng không th¬ biªt; gi¯ng nhß nhæng ði«u h÷ nói ð«u là sai l¥m, c¥n
phäi lý giäi t¤t cä pháp không, m¾i có th¬ lý giäi chánh xác t¤t cä Ph§t
pháp." Ði«u này có th¬ nói r¢ng mu¯n khai phát ý nghîa thâm sâu cüa kinh
A Hàm, phäi dùng trí quang "tính không vô s· ð¡c", m¾i có th¬ hi¬n th¸
Ph§t giáo chân thñc. Ph§t giáo chân thñc, tñ nhiên s¨ là Thanh vån th×a
chân thñc, mà cûng là B° tát th×a chân thñc. Cho nên c± ðÑc có nói: "Tam
Lu§n là vô s· ð¡c ti¬u, vô s· ð¡c ðÕi". Nói mµt cách khái lßþc, kinh A Hàm
nói rµng v« "duyên kh·i hæu", t× duyên kh·i hæu chï s½ lßþc b±n tính không
t¸ch. Ti¬u th×a A tÏ ðàm không tránh ðßþc vi®c bö sót "b±n tính không" mà
nói v« "nh¤t thiªt hæu". Kinh ði¬n ÐÕi th×a t× m²i "duyên kh·i hæu" mà
khai th¸ "b±n tính không" cüa m²i pháp. B±n lu§n là t× chánh kiªn "pháp
b±n tính không" mà nói không v« pháp duyên kh·i. B±n lu§n tuy là lu§n ÐÕi
th×a, nhßng ch² quán sát, ðä phá ð«u là ch² mà kinh A Hàm khai th¸ v«
duyên kh·i hæu, cûng là nhæng ch² v÷ng ch¤p cüa các lu§n sß Ti¬u th×a, và
ðây cûng chính là h÷c giä ÐÕi th×a khai hi¬n ý nghîa thâm sâu cüa kinh A
Hàm.
Hai bài k® ð¥u cüa hai mß½i bäy ph¦m, là tác giä kính l− ÐÑc Thª Tôn,
hi¬n th¸ ÐÑc Ph§t nói pháp duyên kh·i thâm sâu, khiªn cho chúng sanh có
th¬ xa lìa ðßþc hý lu§n ðiên ðäo, mà chÑng ðßþc tính t¸ch di®t cüa các pháp.
Sau cùng, có mµt bài k®, là tác giä kªt lu§n tán thán ÐÑc Thª Tôn, ca ngþi
ÐÑc Ph§t t× bi nói lên pháp vi di®u th§m thâm, làm cho hæu tình xa lìa t¤t cä
m÷i kiªn ch¤p. Ph¥n giæa hai mß½i bäy ph¦m nói rµng v« chánh quán duyên
kh·i.
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Trong sñ phán ð¸nh khoa møc cüa bµ lu§n này, Tam Lu§n Tông y vào
quy¬n Thích Lu§n cüa ngài Thanh Møc, cho r¢ng hai mß½i låm ph¦m ð¥u
là "phá sñ mê th¤t cüa ÐÕi th×a, nói rõ ÐÕi th×a quán hÕnh", con hai ph¦m
sau cùng là phá sñ mê ch¤p cüa Ti¬u th×a, nói rõ Ti¬u th×a quán hÕnh. Còn
các h÷c giä Thiên Thai nói: "B±n lu§n dùng duyên kh·i làm tông, ph¦m hai
mß½i sáu chính là nói v« duyên kh·i, tÕi sao nh¤t quyªt phán ð¸nh là Ti¬u
th×a?", vì thª cho r¢ng toàn bµ hai mß½i bäy ph¦m ð«u là nói v« Ph§t pháp.
Nªu nói riêng bi®t, thì hai mß½i låm ph¦m ð¥u nói v« pháp B° tát, ph¦m hai
mß½i sáu Quán Mß¶i Hai Nhân Duyên, thuyªt minh pháp Duyên Giác, còn
ph¦m cu¯i cùng thuyªt minh pháp Thanh vån.
Hi®n nay chúng ta khoa phán Trung Lu§n, s¨ không phân chia ÐÕi th×a,
Ti¬u th×a, b·i vì nghîa lý cüa Tính Không là chung cho ba th×a. Hai ph¦m
ð¥u quán t±ng quát pháp duyên kh·i "bát b¤t", còn các ph¦m sau là quán
riêng bi®t pháp duyên kh·i bát b¤t. Trong ph¥n t±ng quát:
Ph¦m mµt, Quán Nhân Duyên, chú tr÷ng ðªn "quán t§p vô sanh". Sñ
lßu chuy¬n sinh tØ, h² tß½ng sinh kh·i cüa nhân quä, là sñ duyên kh·i sinh
sinh không cùng, hi®n tÕi quán sát t¤t cä pháp là vô sinh.
Ph¦m hai, Quán Sñ Chuy¬n Ðµng, chú tr÷ng ðªn "quán di®t b¤t khÑ".
Sñ hoàn di®t Niªt bàn, gi¯ng nhß t× sinh tØ ðªn sñ nh§p Niªt bàn. Hi®n nay
t±ng quán m²i pháp ð«u là tñ tính không, không có mµt pháp nào t× ba cõi ði
ðªn Niªt bàn.
Hai mß½i låm ph¦m sau, riêng bi®t quán tÑ ðª, quán kh± là tính không,
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quán t§p là tính không, v.v...
Quán thª gian (kh±), có ba ph¦m: (a) ph¦m Quán Sáu Tình, ph¦m Quán
Nåm „m, ph¦m Quán Sáu Chüng. Ðây là quä kh± cüa thª gian, hæu tình b¸
quä báo kh±, tÑc là có ba thÑ này (¤m, nh§p, gi¾i). Sñ xªp ð£t trong bµ lu§n
này, không hoàn toàn gi¯ng v¾i thÑ tñ mà chúng ta thß¶ng th¤y là nåm u¦n,
mß¶i hai xÑ, mß¶i tám gi¾i (u¦n, xÑ, gi¾i), thª nhßng, ðây lÕi là b±n nghîa
cüa kinh TÕp A Hàm. Sáu xÑ, nåm u¦n, sáu gi¾i hoà hþp ðßþc g÷i là hæu
tình. Ði«u này gi¯ng nhß Xá Lþi Ph¤t A TÏ Ðàm, Pháp U¦n Túc Lu§n, ð«u
ð£t xÑ · trß¾c u¦n. Ðây là "kh± ðª" cüa hæu tình; quán tñ tính không cüa
thª gian kh±, cho nên có ba ph¦m này.
Quán thª gian t§p, có mß¶i hai ph¦m (t× ph¦m Quán Sñ Ô Nhi−m và
Kë Ô Nhi−m cho ðªn ph¦m Quán v« Nghi®p), · ðây lÕi có th¬ phân làm ba
loÕi:
Nåm ph¦m ð¥u, nói v« ho£c nghi®p ðßþc sanh ra, ba ðµc, ba tß¾ng
hæu vi, tÕo nghi®p, th÷ báo, nhân và pháp ð«u không.
Hai ph¦m kª, nói v« sñ lßu chuy¬n sinh tØ, t× trong sñ sinh kh·i cüa
sinh tØ tß½ng tøc, quán sát nó không có ba ð¶i, không có b¯n tÕo tác (tñ, tha,
cµng, vô nhân).
Nåm ph¦m kª, thuyªt minh các hành là không t¸ch. Sau khi nói v«
thª gian t§p, kª ðó phäi bàn v« thª gian di®t. Thª nhßng, thª gian t§p, thñc
sñ có th¬ di®t ðßþc không? ´ ðây hi¬n th¸ sñ vô tñ tính không cüa thª gian
t§p, các hành vô thß¶ng, không có thñc tính, ðây m¾i có th¬ giäi thoát, mà
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sñ giäi thoát cûng chï là giä danh không thñc.
Quán thª gian di®t, có tám ph¦m:
Ph¦m ð¥u, Quán Pháp, thuyªt minh hi®n quán, quán t¤t cä pháp
tß¾ng vô ngã vô ngã s·, xa lìa sñ tham døc mà ngµ nh§p pháp tính.
Ba ph¦m kª (Quán Th¶i Gian, v.v...) thuyªt minh v« hß¾ng và ð¡c
cüa ba th×a, phäi träi qua bao nhiêu th¶i gian, t× nhân ðªn quä, thành tñu
hay không thành tñu! KÏ thñc, th¶i kiªp, nhân quä, thành hoÕi ð«u là không
có tñ tính.
B¯n ph¦m sau, giäng v« ðoÕn (ho£c) chÑng (chân), Kë ðoÕn chÑng
là Nhß Lai, ch² phá tr× là sñ ðiên ðäo, ch² th¬ ngµ là ðª lý, còn ch² chÑng
ð¡c là Niªt bàn, nhæng cái này ð«u là tính không nhß huy−n.
Quán thª gian di®t ðÕo có hai ph¦m, tÑc là quán sñ duyên kh·i cüa các
pháp, xa lìa t¤t cä tà kiªn.
Ðây là ph¥n ðÕi khoa phân phán cüa b±n lu§n, ðßþc li®t kê trong ð°
bi¬u dß¾i ðây:
Toàn th¬ t± chÑc
A1. Nêu lên tông chï:

Hai bài k® ð¥u tiên.

A2. Hi¬n nghîa: (hai ph¥n)
B1. T±ng quán: (hai ph¥n)
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C1. Quán t§p vô sinh:

Ph¦m Quán Nhân Duyên (#1)

C2. Quán di®t b¤t khÑ:

Ph¦m Quán Sñ Chuy¬n Ðµng (#2)

B2. Bi®t quán (b¯n ph¥n)
C1. Quán thª gian:

Ph¦m Quán Sáu Tình (#3)
Ph¦m Quán Nåm „m (#4)
Ph¦m Quán Sáu Gi¾i (#5)

C2. Quán thª gian t§p: (ba ph¥n)
D1. Ho£c nghi®p s· sinh (hai ph¥n)
E1. Nhi−m t¡c sinh:

Ph¦m Quán Sñ Ô Nhi−m và Kë Ô Nhi−m (#6)
Ph¦m Quán Ba Tß¾ng (#7)

E2. Tác t¡c th÷:

Ph¦m Quán Sñ TÕo Nghi®p và Kë TÕo Nghi®p (#8)
Ph¦m Quán Bän Trø (#9)
Ph¦m LØa và Nhiên Li®u (#10)

D2. Sinh tØ lßu chuy¬n: (hai ph¥n)
E1. Vô tam tª:

Ph¦m Quán Bän Tª (#12)

E2. Phi tñ tác:

Ph¦m Quán Kh± (#11)

D3. Hành sñ không t¸ch: (nåm ph¥n)
E1. Chß hành:

Ph¦m Quán Các Hành (#13)

E2. Xúc hþp:

Ph¦m Quán Sñ Hòa Hþp (#14)

E3. Hæu vô:

Ph¦m Quán Hæu Vô (#15)

E4. Phßþc thoát:

Ph¦m Quán Sñ Trói Buµc và Giäi Thoát (#16)

E5. Hành nghi®p:

Ph¦m Quán Nghi®p Báo (#17)

C3. Quán thª gian di®t: (ba ph¥n)
D1. Hi®n quán:

Ph¦m Quán Pháp (#18)

D2. Hß¾ng ð¡c:

Ph¦m Quán Th¶i Gian (#19)
Ph¦m Quán Nhân Quä (#20)
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Ph¦m Quán Sñ Sinh Thành và HoÕi Di®t (#21)
D3. ÐoÕn chÑng: (hai ph¥n)
E1. Nhân:

Ph¦m Quán ÐÑc Nhß Lai (#22)

E2. Pháp:

Ph¦m Quán Sñ Ðiên Ðäo (#23)
Ph¦m Quán B¯n Thánh Ðª (#24)
Ph¦m Quán Niªt Bàn (#25)

C4. Quán thª gian di®t ðÕo: (hai ph¥n)
D1. Chánh quán duyên kh·i: Ph¦m Quán Mß¶i Hai Nhân Duyên (#26)
D2. Vi−n ly tà kiªn:
A3. Kªt thúc:

Ph¦m Quán Tà Kiªn (#27)
K® Kªt Thúc
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Trung Lu§n
(K® tøng)
B° Tát Long Th÷ tÕo lu§n
Dao T¥n Tam TÕng Pháp Sß Cßu Ma La Th§p d¸ch PhÕn Hán
Thích T¸nh Nghiêm d¸ch Hán Vi®t

K® Tán Ph§t10
(1) ChÆng sinh cûng chÆng di®t,
ChÆng thß¶ng cûng chÆng ðoÕn,
ChÆng ð°ng cûng chÆng khác
ChÆng ðªn cûng chÆng ði.11
(2) Có th¬ nói lên pháp nhân duyên,
Khéo di®t t¤t cä các hý lu§n,
Con xin cúi ð¥u lÕy ÐÑc Ph§t,
Trong các giáo thuyªt, Ngài ð® nh¤t.
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Ph¦m mµt:

Quán Nhân Duyên
Sñ t°n tÕi và sinh kh·i cüa t¤t cä các pháp, ð«u nß½ng vào nhân duyên,
ðây là ý nghîa cån bän cüa Ph§t Pháp. Cho nên trß¾c tiên c¥n phäi quán sát
nhân duyên, xem chúng làm thª nào ð¬ sinh kh·i các pháp.
Mµt cách phiªm di®n, t¤t cä các pháp thª gian, ð«u có nhân có quä.
Ði«u này, ngß¶i ð¶i cûng ðã t×ng nói qua. Thª nhßng, chï có Ph§t giáo là
ð£c bi®t ð« c§p ðªn: "B¤t cÑ mµt pháp nào t°n tÕi, ð«u là t× các duyên sinh

ra". Nªu không do nhân duyên, thì cûng ð°ng nhß hoàn toàn không hi®n
hæu.
Hai chæ: nhân, duyên, trong nhæng giáo ði¬n cån bän, r¤t khó nói là có
sñ khác bi®t. Nhæng chæ: t§p, nhân, duyên, sinh, cån, xúc, ..., tên g÷i tuy
khác, nhßng ý nghîa thì lÕi tß½ng ð°n. ChÆng qua, do thói quen, cho nên g÷i
chung mµt cách ð½n giän là nhân duyên12. Sñ thñc, không nh¤t ð¸nh phäi
nhß thª. Nhß Tát Bà Ða Bµ nói sáu nhân, Xá Lþi Ph¤t A TÏ Ðàm nói mß¶i
nhân, Du Già Lu§n nói mß¶i nhân, ðây là bao quát t¤t cä nhân duyên. LÕi
nhß, Ð°ng Ði®p Bµ nói hai mß½i b¯n duyên, Xá Lþi Ph¤t A TÏ Ðàm nói
mß¶i duyên, Thuyªt Nh¤t Thiªt Hæu Bµ nói b¯n duyên, mà trong ðây bao
g°m luôn cä nhân. Ðáng n¬ nh¤t là Thuyªt Nh¤t Thiªt Hæu Bµ, ðem t¤t cä
nhân duyên, tinh luy®n thành b¯n duyên, mà các h÷c giä ð¶i sau thß¶ng
dùng ðªn.
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ÐÑc Ph§t nói t¤t cä pháp t× nhân duyên sinh ra, møc ðích là mu¯n phá
tr× nhæng sñ sai l¥m, nhß tà nhân, vô nhân, thß¶ng kiªn, ðoÕn kiªn, v.v...
H½n næa, là mu¯n chï rõ tính không t¸ch cüa t¤t cä các pháp. Ðây là ði«u
ðßþc m÷i ngß¶i công nh§n trong Ph§t h÷c. Thª nhßng, nhæng ngß¶i thª
gian, ð¯i v¾i nhân duyên, sinh kh·i nhæng kiªn giäi sai lÕc. Ði«u sai l¥m chü
yªu là cho r¢ng có nhæng nhân duyên có thñc tñ tính, sinh ra nhæng pháp có
thñc tñ tính. Møc ðích cüa ph¦m Quán Nhân Duyên này, là mu¯n phü ð¸nh
nhæng nhân duyên sinh có tñ tính, làm cho hành giä thâm hi¬u nghîa lý vô
tñ tính Không cüa các pháp. Nhß nhæng bài giäng thông thß¶ng v« nhân
duyên, tuy khác v¾i sñ v÷ng kª (c¯ ch¤p sai l¥m) cüa ngoÕi ðÕo, nhßng vçn
chßa ðßþc tri®t ð¬. Cho nên Kinh Bát Nhã nói: "Mu¯n h÷c b¯n duyên, phäi
h÷c Bát Nhã Ba La M§t Ða". Ngài Long Th÷, ðã t×ng giä thiªt ra v¤n ðáp,
ð¬ nói rõ ði«u này. Giäng v« b¯n duyên, không ai nói tï mï b¢ng A TÏ Ðàm,
nªu thª, tÕi sao mu¯n h÷c b¯n duyên lÕi phäi h÷c Bát Nhã? Vã lÕi, Kinh Bát
Nhã, h¥u nhß không bàn lu§n nhi«u v« b¯n duyên! Phäi biªt r¢ng, b¯n pháp
duyên sinh này, t× l§p trß¶ng cüa phái Thñc Hæu mà nhìn, thoÕt tiên, có vë
nhß thông su¯t không có v¤n ð«. Nhßng nªu tiªp tøc nghiên cÑu tï mï h½n,
(b¯n duyên này) khó tránh ðßþc sñ ki®n là s¨ tr· thành tà kiªn. Các v¸ thØ
nghî, b¯n duyên sinh ra các pháp, mà bän thân cüa chúng lÕi phäi t× duyên
sinh ra. T× ðây suy lu§n, các duyên khác lÕi t× duyên sinh ra, nhß v§y s¨
phÕm l²i l¥m v« sñ vô cùng. Nªu nói các duyên ð¥u tiên không t× duyên sinh
ra, ði«u này lÕi phÕm vào l²i không nhân mà sinh. Cho nên b¯n duyên cûng
có v¤n ð« khó khån nhß v§y.
Nªu có th¬ hi¬u rõ t¤t cä các pháp ð«u là T¤t Cánh Không, thì m¾i kiªn
l§p ðßþc duyên sinh nhß huy−n, và không còn b¸ k©t vào nhæng l²i l¥m nhß
v×a nói. Do ðây, ph¦m Quán Nhân Duyên quán sát các nhân duyên sinh ra
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các pháp, chÑng minh r¢ng quan ni®m cüa nhæng kë chü trß½ng thñc hæu là
không hþp lý. Thª nhßng, nhæng hành giä Tính Không, không phü nh§n b¯n
duyên, mà các ngài cho r¢ng "b¯n duyên nhß huy−n nhß hóa" là hi®n hæu.
T× sñ sinh kh·i cüa các nhân duyên (nhß huy−n) này, không nhæng phá tr×
sñ v÷ng ch¤p duyên sinh có tñ tính, mà ð°ng th¶i chï rõ sñ b¤t sinh cüa các
pháp bän tính không t¸ch.
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Ph¦m mµt:

Quán Nhân Duyên
中論觀去來品第一(十四偈)

(1) Các pháp không th¬ tñ sinh kh·i,
Cûng chÆng t× pháp khác sinh ra,
ChÆng t× cä hai 13, ho£c không nhân,
Vì thª các pháp là vô sinh.

諸法不自生

(2) Cûng nhß tñ tính cüa các pháp,
Không · trong t¤t cä các duyên,
B·i các duyên không có tñ tính,
Cho nên cûng không có tha tính.

如諸法自性

(3) Có b¯n duyên sinh ra các pháp,
TÑc là nhân duyên, thÑ ð® duyên,
S· duyên duyên và tång thßþng duyên, 14
Ngoài ra không có duyên thÑ nåm.

因緣次第緣

(4) Xin höi: "Quä t× duyên sinh ra?
Hay t× phi duyên mà sinh ra?
Trong các duyên ðã có sÆn quä?
Hay trong các duyên không có quä?" 15

果為從緣生

(5) B·i vì do pháp ðó sinh quä,

亦不從他生
不共不無因
是故知無生

不在於緣中
以無自性故
他性亦復無

緣緣增上緣
四緣生諸法
更無第五緣

為從非緣生
是緣為有果
是緣為無果
因是法生果
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Cho nên g÷i pháp ðó là duyên,
V§y khi pháp ðó chßa sinh quä,
Sao không g÷i nó là phi duyên?

是法名為緣

(6) Trong duyên có quä, không có quä,
Cä hai vi®c ð«u không hþp lý,
Nªu không có quä, duyên v¾i ai?
Nªu ðã có quä, c¥n gì duyên?

果先於緣中

(7) Trong duyên có quä, không có quä,
Ho£c v×a có quä v×a không quä,
Cä ba ð«u không th¬ sinh quä, 16
Nªu v§y sao g÷i là có duyên?

若是果未生
何不名非緣

有無俱不可
先無為誰緣
先有何用緣
若果非有生
亦復非無生
亦非有無生
何得言有緣

(8) Ðang lúc ni®m sau chßa sinh ra,
Ni®m trß¾c ðã di®t, không th¬ duyên,
Pháp ðã di®t, làm sao mà duyên,
Cho nên không có thÑ ð® duyên. 17

果若未生時

(9) Nhß chß Ph§t ðã t×ng dÕy r¢ng:
"Các pháp là chân thñc vi di®u",
Trong ðó không có tß¾ng s· duyên,
Làm sao có pháp làm duyên duyên? 18

如諸佛所說

(10)Các pháp v¯n không có tñ tính,
Cho nên không có tß¾ng thñc hæu,
B·i v§y phi lý nªu cho r¢ng:

諸法無自性
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則不應有滅
滅法何能緣
故無次第緣

真實微妙法
於此無緣法
云何有緣緣

故無有有相
說有是事故

Ph¦m mµt: Quán Nhân Duyên

"Cái này có nên cái kia có." 19

是事有不然

(11)Không th¬ tìm quä trong m²i duyên,
Hay trong t§p hþp cüa các duyên,
Trong các duyên nªu không có quä,
Sao lÕi nói: "Quä t× duyên sinh"?20

略廣因緣中

(12)Nªu nói: "Trong duyên không có quä,
Mà quä vçn t× duyên sinh ra",
Nhß thª tÕi sao nhæng quä ðó,
Không t× phi duyên mà sinh ra?

若謂緣無果

(13)Nªu nhß quä t× duyên sinh ra,
Thª nhßng, duyên không có tñ tính,
Ðã t× vô tñ tính sinh ra,
Sao lÕi nói: "T× duyên sinh ra"?
(14) Quä ðã không t× duyên sinh ra,
Cûng không t× phi duyên sinh ra,
B·i l¨ quä ðã không thñc có,
Do ðây, duyên, phi duyên cûng không.
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求果不可得
因緣中若無
云何從緣出

而從緣中出
是果何不從
非緣中而出
若果從緣生
是緣無自性
從無自性生
何得從緣生
果不從緣生
不從非緣生
以果無有故
緣非緣亦無
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Ph¦m hai:

Quán Sñ Chuy¬n Ðµng
Ð« møc cüa ph¦m này là quán sñ ði và ðªn (t× ðây tr· xu¯ng s¨ g÷i
chung là sñ chuy¬n ðµng). Nhßng trong ðây chï phá sñ ði, mà không phá sñ
ðªn. Ðây là vì ði và ðªn, ð«u là mµt sñ chuy¬n ðµng. ChÆng qua là v¸ trí b¤t
ð°ng, mà th¤y có sñ ði và ðªn khác nhau. Nhß dùng Sài Gòn làm trung tâm,
ði ðªn Biên Hòa, thì g÷i là ði. Còn nªu l¤y Biên Hòa làm trung tâm, thì t×
Sài Gòn ði ðªn, thì g÷i là ðªn. Ði là mµt ðµng tác, v§n ðµng, nhß nhæng
ðµng tác cüa thân th¬ cüa chúng ta, hoÕt ðµng trong phÕm vi không gian và
th¶i gian. T× n½i này ðªn n½i khác, t× n½i khác ðªn n½i này, nên ðây g÷i là
chuy¬n ðµng. Thª nhßng, chuy¬n ðµng, không chï nói riêng cho loài ngß¶i,
mà ngay cä nß¾c chäy, mây bay, có sñ di ðµng trong không gian, ð«u có th¬
g÷i là chuy¬n ðµng. LÕi nhß, trong sñ di−n biªn cüa th¶i gian, cûng có sñ
biªn hóa cüa tính ch¤t, phân lßþng, tác døng. Nhß t× quá khÑ ðªn hi®n tÕi,
t× hi®n tÕi ði v« v¸ lai, ho£c t× v¸ lai ðªn hi®n tÕi, t× hi®n tÕi ði v« quá khÑ,
ð«u ðßþc bao hàm trong sñ chuy¬n ðµng.
Nªu nói mµt cách tri®t ð¬, sinh tØ cûng là mµt sñ chuy¬n ðµng. Kinh
nói: "Sinh không t× ch² nào ðªn; di®t không t× ch² nào ði (Hán: sinh vô s·
tùng lai, di®t vô s· tùng khÑ)". Ðây không phäi là chÑng cÑ rõ ràng hay sao?
Nói mµt cách t±ng quát, các pháp sinh di®t cüa các hành vô thß¶ng, tÑc là
sñ t°n tÕi trong ý nghîa duyên kh·i, mà sñ t°n tÕi, tÑc là sñ ðang v§n dµng.
Không cái nào mà không phäi là mµt sñ v§n ðµng. B·i thª, ph¦m trß¾c
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quán sñ không sinh không di®t cüa các pháp có thñc tñ tính. Ð¯i v¾i kë lþi
cån, h÷ ðã biªt t× lâu là các pháp không ði không ðªn (không chuy¬n ðµng).
ChÆng qua, nhæng kë b¸ kiªn ch¤p v« tñ tính làm m¶ m¡t, không ch¸u tiªp
th÷ các chánh kiªn v« "các pháp là vô sinh". B÷n h÷ cho r¢ng, chính m¡t
mình nh§n th¤y t¤t cä các ngã, pháp là hi®n thñc, là có sñ chuy¬n ðµng. T×
sñ di ðµng liên tøc trong khoäng th¶i gian dài, li«n suy lu§n r¢ng trong
khoäng th¶i gian nhö nh¤t (sát na) cûng có nhæng tác døng chuy¬n ðµng.
Nªu ðã có sñ chuy¬n ðµng, không th¬ nói không có sñ sinh di®t. Cho nên b÷n
h÷ kiªn l§p sñ chuy¬n ðµng, møc ðích là mu¯n dùng ðây ð¬ thành l§p sñ
ki®n là các pháp có sñ sinh di®t. Không sinh không di®t là ph¥n ð¥u cüa bát
b¤t. Ph¦m trß¾c ð£c bi®t bi®n minh v« sñ không sinh di®t. Ðây là vì sñ luân
chuy¬n, sinh tØ tØ sinh, sinh sinh không ng×ng, cho nên g÷i là sinh (cûng tÑc
là ðªn). Vì thª, ph¦m trß¾c g÷i là "quán t§p không sinh". Còn · ðây, "không
di®t không ði" là ph¥n cu¯i cüa bát b¤t. Nhß pháp duyên kh·i "vô minh
duyên hành, hành duyên thÑc, ...", là sñ sinh vào (ba cõi), ngßþc lÕi, "vô
minh di®t tÑc hành di®t, hành di®t tÑc thÑc di®t, ...", là sñ ði ra (khöi ba cõi).
Ph¦m này ð£c bi®t bi®n minh v« sñ không ði, cho nên g÷i là "quán di®t không
ði". LÕi có th¬ nói r¢ng, ph¦m trß¾c quán t±ng quát cái døng "không sinh
không di®t" cüa các pháp, còn ph¦m này quán t±ng quát cái døng "không ði
không ðªn" cüa chúng sinh. Ph¦m trß¾c phá pháp ch¤p, còn ph¦m này phá
ngã ch¤p.
Ð¯i v¾i sñ ch¤p trß¾c là các pháp có tñ tính chân thñc, nªu nhß quán
sát sñ chuy¬n ðµng cüa các pháp, chúng ta th¤y rõ ràng là sñ chuy¬n ðµng
này không th¬ nào có ðßþc (Hán: b¤t khä ð¡c); thª nhßng, chúng ta cûng
không th¬ phü nh§n sñ chuy¬n ðµng cüa các pháp trên bình di®n duyên kh·i.
Do ðây, có th¬ biªt r¢ng nhæng kiªn giäi v« sñ có thñc cüa tñ tính chï là hß
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v÷ng. Nhæng ngß¶i thª gian có trí tu®, khi nhìn th¤y sñ biªn hóa cüa con
ngß¶i, nhß sinh, già, b®nh, chªt, sñ biªn hóa cüa thª gi¾i, nhß bi¬n cä biªn
thành ruµng dâu, ruµng dâu biªn thành bi¬n cä, cûng có th¬ suy lu§n r¢ng
m÷i sñ m÷i v§t trên thª gian, không lúc nào mà không · trong trÕng thái
di−n biªn sinh di®t. Thª nhßng, khi phát hi®n sñ mâu thuçn (do sñ ch¤p
trß¾c vào tñ tính) cüa chính mình, h÷ li«n t× sñ chuy¬n ðµng, bàn qua sñ
không chuy¬n ðµng. Nhß triªt gia Zenon · Hy LÕp, t× lâu cûng ðã lu§n
chÑng r¢ng không th¬ nào có sñ chuy¬n ðµng cüa nhæng v§t có tñ tính. Các
nhà triªt h÷c Trung Qu¯c, · th¶i Xuân Thu, cûng ðã t×ng nói ðªn "th¤y
chim mà không th¤y sñ bay". Quä thñc nhß thª, nªu ch¤p trß¾c vào tñ tính
là có thñc, thì không th¬ nào có ðßþc sñ di ðµng, tr× phi th×a nh§n r¢ng bän
thân cüa chính nó có sñ mâu thuçn. Ví nhß, t× ch± này ðªn ch² kia, trung
gian có mµt khoäng cách, mµt v§t không th¬ nào cùng mµt lúc mà · cä hai
ch². Nªu v§y, có th¬ phân c¡t khoäng cách cüa không gian, ho£c khoäng
cách cüa th¶i gian, phân c¡t cho ðªn ð½n v¸ cu¯i cùng, biªn thành mµt ði¬m,
mà không còn có th¬ phân c¡t ðßþc næa. T× trên ði¬m này mà nhìn, tÕi ch²
này là tÕi ch² này, tÕi ch² kia là tÕi ch² kia, không còn cách nào có th¬ di
ðµng t× ch² này ðªn ch² kia ðßþc næa. Nªu còn có th¬ t× ðây ðªn kia, tÑc là
còn có th¬ phân c¡t. Do ðó, t× phß½ng di®n hi®n tßþng, tuy có vë nhß có sñ
di ðµng, nhßng t× phß½ng di®n tñ th¬ chân thñc cüa các pháp mà nhìn,
không th¬ nào có ðßþc sñ di ðµng. Sñ di ðµng mà chúng ta nhìn th¤y, chï là
cái giä tß¾ng, mà không phäi là nhæng thñc th¬ chân thß¶ng. Gi¯ng nhß
ði®n änh, khi nhìn thì th¤y có sñ di ðµng, thª nhßng bän thân cüa hình änh
(änh trên t¤m phim), trái lÕi hoàn toàn không có di ðµng. Các h÷c giä chü
trß½ng, ho£c "døng ðµng th¬ tînh", ho£c "v÷ng ðµng chân tînh", v.v..., ð«u
là b¸ nhæng tß tß·ng này chi ph¯i.
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Kiªn giäi cån bän cüa Ph§t Pháp là: "Chß hành vô thß¶ng là pháp ¤n, là

tß¾ng chân thñc cüa thª gian", nghîa là t¤t cä các pháp trong m²i sát na,
ð«u ðang chuy¬n ðµng, và trong m²i sát na ð«u có sñ sinh ra và có sñ hoÕi
di®t, chßa t×ng có mµt sát na nào mà có sñ ng×ng nghï. Bi®n chÑng pháp
cüa các nhà Duy V§t nói là: "Cùng mµt th¶i gian, v×a · ch² này v×a · ch²
khác, ðß½ng th¬ cüa sñ v§t tÑc là chuy¬n ðµng". Ði«u này so v¾i tß tß·ng
v« sñ chân thß¶ng b¤t ðµng, có l¨ sâu s¡c và phù hþp v¾i Ph§t Giáo h½n.
Nhßng vì b÷n h÷ ch¤p trß¾c vào m÷i v§t là có tñ tính, thành thØ cûng khó
mà l§p lu§n cho xuôi, b·i v§y, b÷n h÷ không th¬ không dùng sñ mâu thuçn
làm chân lý. Trong Ph§t Giáo, nhæng h÷c giä Ti¬u Th×a, chÆng hÕn nhß
Thuyªt Nh¤t Thiªt Hæu Bµ, là phái chü trß½ng "tam thª thñc hæu", b÷n h÷
tuy cûng nói v« chß hành vô thß¶ng, nhßng lÕi cho r¢ng vô thß¶ng chï là tác
døng sinh di®t cüa các pháp, còn pháp th¬ cüa ba ð¶i thì chßa t×ng có sñ
biªn ð±i. Ðây có th¬ nói là "døng ðµng th¬ tînh". Ngoài ra, còn có Kinh Bµ,
là phái chü trß½ng "hi®n tÕi thñc hæu", không th¬ không kiªn l§p sñ sinh di®t
trong khoäng th¶i gian dài, giä g÷i ðó là sñ chuy¬n ðµng liên tøc. Cûng có
ngß¶i kiªn l§p sñ sinh di®t trong khoäng sát na. Thª nhßng, sñ sinh di®t
ð°ng th¶i trong mµt sát na, nghîa là sát na trß¾c sinh, sát na sau di®t, mà lÕi
không có sñ gián cách · giæa, ði«u này là mµt sñ mâu thuçn. LÕi còn mµt s¯
h÷c giä ÐÕi Th×a, l¾n tiªng tuyên dß½ng v« sñ chân thß¶ng b¤t ðµng. Nên
biªt, nhæng nhóm này không th¬ nào t× l§p trß¶ng Tính Không cüa các
pháp, th¤u tri®t ðßþc nhæng lý giäi v« chß hành vô thß¶ng.
Nói t±ng quát, nhæng kë ch¤p trß¾c vào tñ tính, nªu không chü trß½ng
"døng ðµng th¬ tînh", ho£c "v÷ng ðµng chân tînh", thì lÕi r½i vào trß¶ng
hþp là phäi th×a nh§n sñ mâu thuçn là chân lý. Chï có nhæng h÷c giä có
chính kiªn v« Tính Không, m¾i có th¤u rõ sñ ki®n: "Phàm là sñ t°n tÕi (hi®n
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hæu), thì phäi · trong trÕng thái v§n ðµng, không có sñ t°n tÕi nào mà là
chân thñc thß¶ng trø (vînh vi−n không ðµng)". T× quan ði¬m: "Các tñ tính
hæu, xßa nay v¯n không có tñ tính", có th¬ nói r¢ng: "Các pháp t× xßa nay,
thß¶ng có tính t¸ch di®t (Hán: Chß pháp tùng b±n lai, thß¶ng tñ t¸ch di®t
tính) - Kinh Pháp Hoa". Cái sñ hi®n hæu giä danh do duyên kh·i không tñ
tính này, là sñ biªn ðµng, chÑ không phäi chân thß¶ng, cho nên nói vô
thß¶ng. Tuy không có sñ thß¶ng h¢ng, nhßng lÕi không phäi là ðoÕn di®t.
Trên phß½ng di®n duyên kh·i không tñ tính, có th¬ nói r¢ng ðµng và
tînh là pháp ð¯i ðãi (Hán: quán ðãi) không th¬ r¶i nhau. Ngài Tång Tri®u
viªt quy¬n V§t B¤t Thiên Lu§n, cûng là mu¯n giäi bày nhæng v¤n ð« duyên
kh·i "tÑc ðµng tÑc tînh, tÑc tînh mà thß¶ng ðµng" này. T¤t cä các pháp, t×
v¸ lai ðªn hi®n tÕi, t× hi®n tÕi ði v« quá khÑ, ðây là ðµng. Thª nhßng, quá
khÑ không ðªn hi®n tÕi; hi®n tÕi · hi®n tÕi, cûng không ði v« v¸ lai, ðây là
tînh. Tính ch¤t thay ð±i cüa ba ð¶i, có th¬ nói là ðµng, thª nhßng, ba ð¶i ð«u
trø tÕi tñ tính cüa mình, có th¬ nói là tînh. Cho nên nói: " tînh tÑc là ðµng,
ðµng tÑc là tînh". Ðµng tînh là nhæng pháp ð¯i ðãi v¾i nhau. Quán sát sñ
ð¯i ðãi cüa ba ð¶i, có th¬ hi¬u rõ trong mµt sát na, ðµng và tînh không khác
nhau. Thª nhßng, nhæng ði«u này là trên l§p trß¶ng duyên kh·i giä danh
mà nói, phäi xuyên qua kiªn giäi v« Tính Không m¾i ðßþc. Nªu không,
cûng chÆng khác gì kiªn giäi cüa nhæng kë chü trß½ng t¤t cä là thñc hæu. Vì
nhæng lý do trên, ph¦m này chú tr÷ng ðªn vi®c phü ð¸nh sñ v§n ðµng cüa
nhæng pháp có tñ tính.
Ph¦m này, có th¬ chia làm ba môn: Mµt, tam th¶i môn, là sñ l§p lu§n
theo chi«u d÷c (Hán: thø lu§n), quán sát t× trß¾c ðªn sau; Hai, ð°ng d¸ môn,
là sñ nhìn theo chi«u ngang (Hán: hoành v÷ng), quán sát t× phß½ng di®n tñ,
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tha; Ba, ð¸nh b¤t ð¸nh môn, ðây là sñ thâm nh§p, quán sát t× phß½ng di®n
hæu, vô. Trong tam th¶i môn, lÕi có ba môn: quán sñ ði, quán sñ phát ðµng,
quán sñ ðÑng yên. Ði, tÑc là t× phß½ng di®n "chính lúc ðang ði" mà nói;
phát ðµng, tÑc là t× "lúc b¡t ð¥u cüa sñ ði" mà nói; còn ðÑng yên, là t×
phß½ng di®n "ng×ng nghï cüa sñ ði" mà nói. ÐÑng yên tÑc là ng×ng nghï
không ðµng, sñ ng×ng nghï không th¬ tách r¶i khöi sñ ðµng. Nªu nhß, ðã
không ðµng, làm sao có sñ ng×ng nghï? Tß½ng tñ, sñ ðµng cûng không th¬
tách r¶i khöi sñ ng×ng nghï. Thông thß¶ng, nói ðªn sñ v§n ðµng là: t× ch²
này, b¡t ð¥u bß¾c chân ðªn ch² khác, g÷i là phát ðµng; ðang lúc ði g÷i là ði;
ði ðªn møc tiêu, thì g÷i là ng×ng nghï. Sñ ðµng phäi có ba giai ðoÕn này:
phát ðµng là t× tînh ðªn ðµng; ðÑng yên là "t× ðµng ðªn tînh"; còn sñ ði là
"ðµng mà là tînh".
T× phß½ng di®n duyên kh·i cüa thª gian, không th¬ chï nói ðªn ðµng,
cûng không th¬ chï nói tînh, sñ ðµng tînh cüa nhæng v§t có tñ tính là ði«u
b¤t khä, mà phäi là ðµng tînh ð¯i ðãi v¾i nhau, do ðµng mà có tînh, do tînh
mà có ðµng. Ðµng tînh không tr· ngÕi nhau, mà hi®n xu¤t cái tß¾ng ðµng
cüa sñ ðµng tînh tùy duyên. Ði«u này không ði ngßþc v¾i sñ vô thß¶ng cüa
Tính Không. Nªu ch¤p trß¾c vào tñ tính, thì dù có chü trß½ng "ðµng tînh
hòa hþp", ho£c chü trß½ng "ðµng tînh không hai", v.v..., ð«u không th¬ th¤y
chính xác cái ý nghîa chân thñc cüa các pháp. B·i v§y, trong ph¦m này m¾i
phü ð¸nh t¤t cä nhæng kiªn giäi nhß v§y.
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Quán Sñ Chuy¬n Ðµng
中論觀去來品第二(二十五偈)

(1) Lúc ðã ðµng, không có sñ ðµng,
Cái chßa ðµng, cûng không sñ ðµng,
Nªu r¶i, lúc ðã ðµng, chßa ðµng,
Lúc ðµng, cûng không có sñ ðµng.21
(2) N½i phát ðµng22, ¡t có sñ ðµng,
Trong ðây23, phäi có lúc ðang dµng,
Không phäi, lúc: ðã ðµng, chßa ðµng,
Mà lúc ðang ðµng, có sñ ðµng.24
(3) Làm sao mà lúc ðang chuy¬n ðµng,
LÕi bi®t l§p, có sñ chuy¬n ðµng?
Vì nªu, tách r¶i sñ chuy¬n ðµng,
Thì cûng không có lúc chuy¬n ðµng.
(4) Nªu nói: "Lúc ðµng có sñ ðµng",
Kë ðó s¨ l¥m, vì cho r¢ng:
"Tách r¶i sñ ðµng, có lúc ðµng,
Lúc ðµng, r¶i ðµng mà hi®n hæu".
(5) Nªu lúc chuy¬n ðµng có sñ ðµng,
83

已去無有去
未去亦無去
離已去未去
去時亦無去
動處則有去
此中有去時
非已去未去
是故去時去
云何於去時
而當有去法
若離於去法
去時不可得
若言去時去
是人則有咎
離去有去時
去時獨去故
若去時有去
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Nhß v§y, có hai loÕi chuy¬n ðµng:
Mµt: Sñ ðµng có trß¾c lúc ðµng,
Hai: Trong lúc ðµng, có sñ ðµng.

則有二種去
一謂為去時
二謂去時去

(6) Nªu mà, có hai sñ chuy¬n ðµng,
Thì phäi có hai kë chuy¬n ðµng,
B·i vì, tách r¶i kë chuy¬n ðµng,
Thì s¨ không có sñ chuy¬n ðµng.

若有二去法

(7) Nªu nhß, tách r¶i kë chuy¬n ðµng,
t không th¬ có sñ chuy¬n ðµng,
Nay, nªu không có sñ chuy¬n ðµng,
Làm sao lÕi có kë chuy¬n ðµng?

若離於去者

(8) Kë chuy¬n ðµng, ¡t không chuy¬n ðµng,
Kë không chuy¬n ðµng, cûng không ðµng,
R¶i cä hai kë: ðµng, chßa ðµng,
Không có kë thÑ ba chuy¬n ðµng.
(9) Nªu nói: "Kë chuy¬n ðµng chuy¬n ðµng",
Làm sao mà có nghîa lý này?
Vì nªu, tách r¶i sñ chuy¬n ðµng,
Quyªt s¨ không có kë chuy¬n ðµng.
(10)Nªu nói: "Kë chuy¬n ðµng chuy¬n ðµng",
t s¨ có hai loÕi chuy¬n ðµng,
Mµt là kë chuy¬n ðµng chuy¬n ðµng,
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則有二去者
以離於去者
去法不可得

去法不可得
以無去法故
何得有去者
去者則不去
不去者不去
離去不去者
無第三去者
若言去者去
云何有此義
若離於去法
去者不可得
若去者有去
則有二種去
一謂去者去

Ph¦m hai: Quán Sñ Chuy¬n Ðµng

Hai là sñ chuy¬n ðµng chuy¬n ðµng.
(11)Nªu nói: "Kë chuy¬n ðµng chuy¬n ðµng",
Ði«u này s¨ ðßa ðªn l²i l¥m,
Cho r¢ng: "R¶i ðµng có kë ðµng",
M¾i nói: "Kë chuy¬n ðµng chuy¬n ðµng".
(12)Ðã ðµng, không có sñ phát ðµng,
Chßa ðµng, cûng không có phát dµng,
Ðang ðµng, cûng không có phát ðµng,
Ch² nào m¾i có sñ phát ðµng?
(13)Chßa phát ðµng, không sñ ðang ðµng,
Mà cûng không có sñ ðã ðµng,
Ðã, ðang, ðáng l¨ có phát ðµng,
Chßa ðµng, làm sao có phát ðµng?
(14)Ðã ðµng, chßa ðµng, không phát ðµng,
Ðang ðµng, cûng không có phát ðµng,
T¤t cä, ð«u không có phát ðµng,
Sao còn phân bi®t ba sñ này?
(15)Kë chuy¬n ðµng ¡t không ðÑng yên,
Kë không ðµng cûng không ðÑng yên,
Tách r¶i kë ðµng, kë không ðµng,
Há có kë thÑ ba ðÑng yên?
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二謂去法去
若謂去者去
是人則有咎
離去有去者
說去者有去
已去中無發
未去中無發
去時中無發
何處當有發
未發無去時
亦無有已去
是二應有發
未去何有發
無去無未去
亦復無去時
一切無有發
何故而分別
去者則不住
不去者不住
離去不去者
何有第三住
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(16)Nªu kë chuy¬n ðµng s¨ ðÑng yên,
Làm sao mà có nghîa lý này?
Vì nªu tách r¶i sñ chuy¬n ðµng,
t s¨ không có kë chuy¬n ðµng.
(17)Ðã ðµng, chßa ðµng, không ðÑng yên,
Lúc ðang ðµng, cûng không ðÑng yên,
Các pháp ðµng, phát ðµng, ðÑng yên,
T¤t cä, nghîa gi¯ng nhß sñ ðµng.
(18)Nªu sñ chuy¬n ðµng là kë ðµng,
Ði«u này quyªt ch¡c không có lý,
Nªu sñ chuy¬n ðµng khác kë ðµng,
Ði«u này ¡t cûng không có lý.
(19)Nªu bÕn cho r¢ng: "Sñ chuy¬n ðµng,
Là ð°ng nh¤t v¾i kë chuy¬n ðµng",
Nhß thª, kë làm cùng vi®c làm,
Hai sñ ki®n này s¨ là mµt.
(20)Nªu bÕn cho r¢ng: "Kë chuy¬n ðµng,
Là khác bi®t v¾i kë chuy¬n ðµng",
V§y r¶i kë ðµng có sñ ðµng,
Và r¶i sñ ðµng có kë ðµng.

(21)Nªu nhß sñ ðµng cùng kë ðµng,
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去者若當住
云何有此義
若當離於去
去者不可得
去未去無住
去時亦無住
所有行止法
皆同於去義
去法即去者
是事則不然
去法異去者
是事亦不然
若謂於去法
即為是去者
作者及作業
是事則為一
若謂於去法
有異於去者
離去者有去
離去有去者

去去者是二

Ph¦m hai: Quán Sñ Chuy¬n Ðµng

Do ð°ng nh¤t, d¸ bi®t mà thành,
Nhßng ð°ng, d¸, tñ nó không thành,
Sñ ðµng, kë ðµng, làm sao thành? 25

若一異法成
二門俱不成
云何當有成

(22)Nªu nhân sñ ðµng, biªt kë ðµng,
Không th¬ dùng sñ chuy¬n ðµng này,
Vì trß¾c sñ ðµng, không kë ðµng,26
Nên không có kë ðµng ðang ðµng.

因去知去者

(23)Nªu nhân sñ ðµng, biªt kë ðµng,
Không th¬ dùng sñ chuy¬n ðµng khác,
B·i vì trong mµt kë chuy¬n ðµng,
Không th¬ có hai sñ chuy¬n ðµng.

因去知去者

(24)Nªu kë chuy¬n ðµng là thñc có,
Không th¬ dùng ba sñ chuy¬n ðµng; 27
Nªu kë chuy¬n ðµng là không có,
Cûng không th¬ dùng ba sñ ðµng.

決定有去者

(25)Sñ ðµng là có hay không có,
Kë ðµng không dùng ba sñ ðµng,
B·i v§y sñ ðµng, kë chuy¬n ðµng,
Cùng ch² ðµng, ð«u không tñ tính.
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不能用是去
先無有去法
故無去者去

不能用異去
於一去者中
不得二去故

不能用三去
不決定去者
亦不用三去
去法定不定
去者不用三
是故去去者
所去處皆無

Ph¦m ba: Quán Sáu Tình

Ph¦m ba:

Quán Sáu Tình
Thª gian, không chï là nói ðªn núi, sông, cây, ð¤t, v.v..., mà trái lÕi,
chü yªu là mu¯n nói ðªn tñ th¬ cüa các hæu tình. Trong Kinh A Hàm, có
ngß¶i höi ÐÑc Ph§t: "Thª gian là gì?" Ngài bèn trä l¶i r¢ng: "M¡t là thª
gian; tai, mûi, lßÞi, thân, ý là thª gian".
Trên thª gian, nhæng sinh m®nh hi®n thñc không ng×ng biªn hóa, là do
sñ chiêu cäm b·i nhæng nghi®p lñc trong quá khÑ. Cái ðßþc chiêu cäm, nhß
ÐÑc Ph§t nói, tÑc là nåm ¤m, sáu xÑ (cån), và sáu gi¾i (tr¥n). Tñ th¬ cüa
hæu tình là do sñ hòa hþp cûa ¤m, xÑ, gi¾i này. Nªu ðã có tñ th¬ cüa hæu
tình, tÑc là s¨ có sñ hoÕt ðµng ðªn và ði. Cho nên ng÷ai ðÕo kiªn l§p sñ có
thñc cüa sáu tình, møc ðích vçn là mu¯n thành l§p sñ chuy¬n ðµng. Mµt khi
sñ chuy¬n ðµng này ðßþc thành l§p, thì t¤t cä ð«u s¨ tñ nhiên ðßþc thành
l§p.
Sáu tình, ðúng lý nên d¸ch là sáu cån, thª nhßng ngài La Th§p lÕi d¸ch
là sáu tình. Tình, tÑc là tình thÑc. Ðây là vì sáu cån cùng sáu cänh (tr¥n)
tß½ng quan v¾i nhau, có cái công nång sinh kh·i ra sáu thÑc. Ð°ng th¶i, sáu
cån hòa hþp, tÑc là tñ th¬ cüa hæu tình. Nåm cån nhß m¡t, tai, ..., n¡m giæ
ngoÕi cänh; còn ý cån thì n¡m giæ nµi cänh, nó tÑc là tình, có th¬ n¡m giæ
nåm cån khác. Nåm cån và ý cån có mµt sñ quan h® m§t thiªt. Nhæng gì mà
nåm cån biªt ðßþc, ý cån ð«u biªt rõ. Có ý cån, thì nåm cån khác m¾i có th¬
hoÕt ðµng. Trong sáu cån, ý cån là tr÷ng tâm, cho nên m¾i d¸ch là sáu tình.
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U¦n, xÑ, gi¾i, là s¡p theo thÑ tñ thông thß¶ng; thª nhßng, khi xßa các
b§c c± ðÑc thß¶ng s¡p sáu xÑ (cån) vào v¸ trí ð¥u tiên. Trong Kinh A Hàm,
có bài Løc XÑ Tøng, chuyên nói v« trung tâm cüa sáu cån, tÑc là thª gian
t§p di®t. T¤t cä các hoÕt ðµng nh§n thÑc cüa chúng ta, ð«u nhân vào sáu cån
này. Sáu cån soi rõ sáu tr¥n, dçn phát sñ hoÕt ðµng tâm lý, tÑc là sáu thÑc.
Cån, cänh, thÑc hòa hþp lÕi li«n có sñ xúc. Sñ luân chuy−n sinh tØ: xúc
duyên th÷, th÷ duyên ái, ái duyên thü, thü duyên hæu, v.v..., tÑc là t× hoÕt
ðµng nh§n thÑc cüa sáu cån mà xu¤t phát. Sñ giäi thoát, cûng chính t× sáu
cån mà hÕ thü. Do ðây, bài Løc XÑ Tøng cüa Kinh A Hàm, ð£c bi®t chú
tr÷ng ðªn sñ thü hµ (giæ gìn) sáu cån. Ðây là vì lúc sáu cån n¡m b¡t các
cänh gi¾i, nªu nhß có th¬ nh§n thÑc chính xác, s¨ không dçn sinh phi«n não,
không ðßa ðªn sñ tÕo nghi®p. Ðây tÑc là "xúc di®t tÑc th÷ di®t, th÷ di®t tÑc
ái di®t, ái di®t tÑc thü di®t, thü di®t tÑc hæu di®t, hæu di®t tÑc sinh, lão, tØ
di®t".
ÐÑc Nhß Lai nß½ng vào thª tøc mà nói có sáu cån, sáu cänh, sáu thÑc.
Thª nhßng, mµt s¯ h÷c giä Thanh Vån lÕi coi sáu cån là có tñ tính chân thñc,
tñ tính này có tác døng là th¤y s¡c, nghe hß½ng, v.v... Ph¦m này, t× l§p
trß¶ng "T¤t cä pháp Không", quét sÕch sñ v÷ng ch¤p v« sáu tình. Ði«u này,
không nhæng hi¬n hi®n ðßþc sáu cån là Không, mà còn, nhân vì có th¬ quán
sát ðßþc sáu cån là Không, vô tñ tính, cho nên không còn kh·i lên nhæng hí
lu§n ðiên ðäo, và do ðó, không còn kh·i lên nhæng ho£c nghi®p nhß ái, thü,
v.v..., mà ðÕt ðªn sñ thanh t¸nh, giäi thoát. B·i v§y m¾i nói: "Không tÑc là
vô sinh, ðây là sñ ðÕi sám h¯i".
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Ph¦m ba: Quán Sáu Tình

Ph¦m ba:

Quán Sáu Tình
中論觀六情品第三(八偈)

(1) M¡t, tai, mûi, lßÞi, thân, và ý,
Nhß v§y, ðßþc g÷i là sáu tình,
Sáu tình: m¡t, tai, mûi, lßÞi,..., này
Có tác døng soi rõ sáu tr¥n.28

眼耳及鼻舌

(2) Nhß m¡t không có cái công nång,
Là có th¬ th¤y ðßþc chính mình,
Nªu nhß không th¬ th¤y chính mình,
Làm sao có th¬ th¤y v§t khác?

是眼則不能

(3) Ví dø v« lØa29 ¡t không th¬,
Thành l§p sñ ki®n m¡t th¤y v§t,
V¤n ð« này ðã ðßþc giäi ðáp,
Khi bàn v« sñ ðµng, chßa ðµng, ...
(4) Cái th¤y nªu lúc chßa th¤y v§t,
Không th¬ g÷i nó là cái th¤y,
Nªu nói: "Cái th¤y có th¬ th¤y",
Ði«u này hoàn toàn không hþp lý.
(5) Cái th¤y ðã không có sñ th¤y,
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身意等六情
此眼等六情
行色等六塵

自見其己體
若不能自見
云何見餘物
火喻則不能
成於眼見法
去未去去時
已總答是事
見若未見時
則不名為見
而言見能見
是事則不然
見不能有見
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"ChÆng phäi cái th¤y" cûng không th¤y,
Nªu phá v÷ng ch¤p v« cái th¤y,
t phá v÷ng ch¤p v« kë th¤y.
(6) R¶i cái th¤y, không r¶i cái th¤y,
Ð«u không th¬ tìm ðßþc kë th¤y,
Nay nªu ðã không có kë th¤y,
Há có cái th¤y, cái b¸ th¤y?30
(7) Cái th¤y, cái b¸ th¤y ð«u không,
Nên thÑc, xúc, th÷, ái, cûng không,
Nhß v§y, b¯n thü31 và các duyên,
Làm sao mà có th¬ hi®n hæu?
(8) Tß½ng tñ, tai, mûi, lßÞi, thân, ý,
Âm thanh cùng ngß¶i nghe, vân vân,
Phäi biªt r¢ng nhæng nghîa nhß thª,
Cûng gi¯ng ði«u ðã bàn · trên.
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非見亦不見
若已破於見
則為破見者
離見不離見
見者不可得
以無見者故
何有見可見
見可見無故
識等四法無
四取等諸緣
云何當得有
耳鼻舌身意
聲及聞者等
當知如是義
皆同於上說

Ph¦m b¯n: Quán Nåm „m

Ph¦m b¯n:

Quán Nåm „m
Nåm ¤m, tÑc là s¡c, th÷, tß·ng, hành, thÑc. Ngài Huy«n Tráng d¸ch là
nåm u¦n. Có ngß¶i nói: "Ngài Huy«n Tráng thuµc v« Pháp Tß¾ng Tông,
cho nên d¸ch là nåm u¦n, còn ngài La Th§p thuµc v« Pháp Tính Tông, cho
nên d¸ch là nåm ¤m". KÏ thñc, ði«u này hoàn toàn vô cån cÑ. Nhß trong bän
d¸ch kinh Pháp Hoa cüa ngài La Th§p, nåm ¤m lÕi ðßþc d¸ch là nåm chúng.
Chúng, có nghîa là tø t§p, nghîa này phù hþp v¾i nghîa cüa chæ u¦n. ChÆng
qua, ngài La Th§p vì thu§n theo ð¶i trß¾c, cho nên d¸ch là nåm ¤m.
„m, tÑc là u¦n, có nghîa là tø t§p. Ví nhß s¡c pháp có nhi«u loÕi: (1)
th¤y ðßþc ð¯i di®n ðßþc (Hán: khä kiªn khä ð¯i), (2) không th¤y ðßþc
nhßng có th¬ ð¯i di®n ðßþc (Hán: b¤t khä kiªn khä ð¯i), (3) không th¤y
ðßþc cûng không th¬ ð¯i di®n ðßþc (Hán: b¤t khä kiªn b¤t khä ð¯i); lÕi còn,
ho£c xa, g¥n; ho£c l¾n, nhö; ho£c th¡ng, li®t; ho£c trong, ngoài; ho£c quá
khÑ, hi®n tÕi, v¸ lai. T¤t cä s¡c pháp t±ng hþp thành mµt loÕi, nên g÷i là s¡c
u¦n. Còn b¯n u¦n khác, cûng tß½ng tñ nhß v§y. Ðây là ðem t¤t cä các pháp
trên thª gian, t±ng hþp thành nåm loÕi.
Kinh A Hàm nói: "Quán nåm u¦n sinh di®t, quán sáu xÑ (cån) t§p di®t".
Ðây là theo th¡ng nghîa mà nói, trên thñc tª, có th¬ quán thông. (a) Ph¥n
sáu xÑ (cån) quán t§p di®t, chú tr÷ng vào sñ nh§n thÑc chính xác hay không
chính xác. Cån cänh ð¯i nhau, nªu có "vô minh xúc" tß½ng ßng, tÑc là nh§n
thÑc sai l¥m, mà sinh ra sñ ái, thü, ..., t× ðây, s¨ có "toàn là sñ tø t§p cüa
93

Long Th÷ - Trung Quán Lu§n

kh± báo (Hán: thu¥n ðÕi kh± tø t§p 純大苦聚集)". Còn nªu có "minh xúc"
tß½ng ßng, tÑc là có th¬ th¤y thñc tß¾ng cüa duyên kh·i, nhân ðây mà xúc,
th÷, ái di®t, ..., và do ðây, ðßa ðªn "toàn là sñ di®t t§n cüa các kh± (Hán:
thu¥n ðÕi kh± tø di®t 純大苦聚滅)". (b) Ph¥n nåm u¦n quán sinh di®t, ph¥n
l¾n ð«u là quán sát kh± quä, cho nên nói quán sát chúng (nåm u¦n) là sñ sinh
di®t vô thß¶ng, vô thß¶ng nên kh±, kh± nên không có ngã, ngã s·. Cho nên,
thông thß¶ng mu¯n phá ngã, ð«u là nß½ng vào nåm u¦n mà nói. Sinh di®t
vô thß¶ng tÑc là kh±, vô thß¶ng kh± ¡t là không tñ tÕi, không tñ tÕi há
không phäi là vô ngã?
Trong Kinh nói: "Nåm u¦n có sñ quan h® v¾i b¯n thÑc trø32". Sñ hoÕt
ðµng cüa tâm thÑc, ¡t là phäi có ngoÕi cänh làm s· duyên. S· duyên này
không ngoài hai loÕi: mµt là ngoÕi cänh có ch¤t ngÕi, nhß s¡c, thanh, hß½ng,
v¸, xúc; hai là nµi cänh, tÑc là pháp xÑ. Trong nåm u¦n, thÑc là cái chü ðµng
n¡m giæ, và duyên v¾i các pháp khác, còn s¡c, th÷, tß·ng, hành ð«u là s·
duyên. Trong ðây, s¡c tÑc là s¡c ch¤t bên ngoài, th÷ tÑc là sñ cäm th÷, cûng
tÑc là cäm tình, còn nªu ðem ch² cäm th÷, mà thêm vào sñ liên tß·ng, vë
v¶i (Hán: c¤u h÷a), thì ðßþc g÷i là tß·ng, cûng có th¬ g÷i là sñ nh§n thÑc.
Do sñ suy ngçm, ð¡n ðo mà có sñ hoÕt ðµng cüa ý chí, thì g÷i là hành, cûng
tÑc là ý chí. Nhæng cái này, là nhæng tâm thái, do sñ phän tïnh mà biªt ðßþc.
Sñ nh§n thÑc cüa tâm, nªu không phäi là ngoÕi cänh, thì cûng chï là nhæng
tâm thái, nhß th÷, tß·ng, hành. Nhæng cái s¡c, th÷, tß·ng, hành này, ð«u là
vô thß¶ng, vô ngã. Chúng ta vì không biªt, nên sinh ra tham nhi−m, do sñ
tham nhi−m nên truy c¥u, n¡m giæ, do ðó m¾i có sñ luân chuy¬n trong sinh
tØ.
Sñ "vô tñ tính" cüa nåm u¦n, trong Kinh A Hàm ðã có thí dø r¤t rõ
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Ph¦m b¯n: Quán Nåm „m

ràng, nhß nói: "quán s¡c nhß tø b÷t (Hán: tø mÕt 聚沫) , quán th÷ nhß b÷t
nß¾c (Hán: thüy bào 水泃), quán tß·ng nhß quáng n¡ng, quán hành nhß
cây chu¯i, quán thÑc nhß huy−n hóa". Cho nên, t× cái nhìn cüa Tính Không:
"nåm u¦n là Tính Không", ðây là ý nghîa chân thñc cüa l¶i Ph§t dÕy
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Ph¦m b¯n: Quán Nåm „m

Ph¦m b¯n:

Quán nåm ¤m
中論觀五陰品第四(九偈)

(1) Nªu nhß tách r¶i khöi s¡c nhân33,
S¡c pháp s¨ không th¬ hi®n hæu,
Nªu nhß tách r¶i khöi s¡c pháp,
S¡c nhân cûng không th¬ hi®n hæu.
(2) Nªu r¶i s¡c nhân có s¡c pháp,
Nhß v§y s¡c pháp s¨ không nhân,
Nªu nhß không nhân mà có pháp,
Ði«u này ¡t là sñ phi lý.

若離於色因
色則不可得
若當離於色
色因不可得
離色因有色
是色則無因
無因而有法
是事則不然

(3) Nªu r¶i s¡c pháp có s¡c nhân,
Nhß v§y s¡c nhân không có quä,
Nªu nói s¡c nhân không có quä,
Ði«u này quyªt ch¡c không th¬ có.

若離色有因

(4) Nªu nhß s¡c pháp ðã hi®n hæu,
Thì s¨ không c¥n ðªn s¡c nhân,
Nªu nhß s¡c pháp không hi®n hæu,
Thì cûng không c¥n ðªn s¡c nhân.

若已有色者

(5) Nªu nhß không nhân mà có s¡c,

無因而有色
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則是無果因
若言無果因
則無有是處

則不用色因
若無有色者
亦不用色因

Long Th÷ - Trung Quán Lu§n

Ði«u này chung cuµc không có lý,
B·i thª nên nhæng ngß¶i có trí,
Ð¯i s¡c, không ch¤p trß¾c phân bi®t.
(6) Nªu nói: "S¡c quä 34 gi¯ng s¡c nhân",
Ði«u này ¡t là không có lý,
Nªu nói: "S¡c quä khác s¡c nhân",
Ði«u này ¡t cûng không có lý35.

是事終不然
是故有智者
不應分別色
若果似於因
是事則不然
果若不似因
是事亦不然

(7) Tß½ng tñ, nªu quán sát th÷ ¤m,
Tß·ng ¤m, hành ¤m, và thÑc ¤m,
Cûng nhß t¤t cä các pháp khác,
Nghîa lý cûng gi¯ng nhß s¡c ¤m.

受陰及想陰

(8) Giä sØ có ngß¶i ðªn höi pháp,
Nªu r¶i Tính Không mà giäi ðáp,
Sñ giäi ðáp không nhæng không thành,
Mà cùng r½i vào sñ nghi ho£c,

若人有問者

(9) Có ngß¶i mu¯n hÕch höi ð¯i phß½ng,
Nªu r¶i Tính Không vÕch l²i h÷,
Sñ hÕch höi không nhæng không thành,
Mà cùng r½i vào sñ nghi ho£c. 36

若人有難問
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行陰識陰等
其餘一切法
皆同於色陰

離空而欲答
是則不成答
俱同於彼疑

離空說其過
是不成難問
俱同於彼疑
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Ph¦m nåm:

Quán Sáu Chüng
Quán kh± ðª cüa thª gian, có ba ph¥n: U¦n, xÑ, gi¾i. Quán sáu chüng,
tÑc là quán sáu gi¾i. Hai chæ chüng và gi¾i không có gì khác bi®t. Chæ gi¾i
có hai nghîa: (1) LoÕi tính: tÑc là sñ ð°ng loÕi (Hán: loÕi ð°ng). Trên
phß½ng di®n sñ tß¾ng, các pháp có t×ng loÕi khác bi®t; thª nhßng, trên
phß½ng di®n lý tính, chæ gi¾i lÕi có nghîa là "ph± biªn tính". Cho nên, "pháp
gi¾i" có th¬ giäi thích là tính ph± biªn chân thñc cüa t¤t cä các pháp. (2)
Chüng nghîa: tÑc là nhân tính, là ch² nß½ng tña cüa t¤t cä các pháp. T× ý
nghîa này phát sinh nhæng tß tß·ng v« chüng tØ. "Pháp gi¾i", cûng còn
ðßþc giäi thích là nhân tính cüa các thánh pháp cüa Tam Th×a. Câu Xá
Lu§n nói: "Gi¾i có nghîa là chüng loÕi, chüng tµc"; ý nghîa cûng tß½ng tñ
nhß · ðây. Hi®n nay nói v« sáu gi¾i, là nß½ng theo nghîa loÕi tính cüa
phß½ng di®n sñ tß¾ng mà nói.
Gi¾i (chüng) tuy có nhi«u loÕi khác nhau, nhßng chü yªu là sáu gi¾i: ð¤t,
nß¾c, gió, lØa, không gian, và thÑc. Ðây là nhæng nguyên t¯ (Hán: ch¤t t¯)
c¤u tÕo ra hæu tình. Có ngß¶i cho r¢ng: "ThÑc là cån bän cüa sáu chüng"; có
ngß¶i cho r¢ng: " B¯n thÑ v§t ch¤t: ð¤t, nß¾c, gió, lØa là cån bän"; lÕi cûng
có ngß¶i cho r¢ng: "V§t ch¤t phäi c¥n có không gian m¾i t°n tÕi, nhß v§y
không gian m¾i là cån bän"; còn nhæng h÷c giä Tính Không thì cho r¢ng:
"Sáu gi¾i (chüng) t± hþp thành hæu tình; s¡c (ð¤t, nß¾c, gió, lØa) và tâm
(thÑc), c¯ nhiên không th¬ tách r¶i nhau, nhßng nåm gi¾i (chüng) này cûng
không th¬ tách r¶i không gian mà t°n tÕi".
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Trong ph¦m này, tuy lu§n phá t±ng quát sñ hi®n hæu cüa sáu gi¾i có tñ
tính, nhßng chü yªu là lu§n phá hß không. Ði«u này, gi¯ng nhß ph¦m Quán
Nåm „m lu§n phá s¡c ¤m, ph¦m Quán Sáu Tình lu§n phá tác døng cüa tâm
thÑc. Sñ sinh di®t không thñc cüa tâm thÑc và b¯n ðÕi (ð¤t, nß¾c, gió, lØa),
còn tß½ng ð¯i d− hi¬u, d− nh§n th¤y; chï riêng hß không lÕi r¤t d− b¸ ngµ
nh§n là mµt v§t ph± biªn chân thñc, thß¶ng trø không biªn ð±i. B·i thª,
ph¦m này ð£c bi®t ðem hß không ra làm ð¯i tßþng ð¬ lu§n phá.
Tát Bà Ða Bµ (Thuyªt Nh¤t Thuyªt Hæu Bµ) cho r¢ng: "Hß không có
th¬ tính chân thñc"; các Thí Dø Sß cüa Kinh Bµ cho r¢ng: "Hß không không
có tính chß¾ng ngÕi v§t ch¤t cüa s¡c pháp, cho nên không có th¬ tính chân
thñc"; còn h÷c phái An ÐÕt La thì cho r¢ng: "Hß không là pháp hæu vi".
H½n næa, Tát Bà Ða Bµ lÕi chü trß½ng r¢ng hß không có hai loÕi: (1) Hß
không hæu vi: cái hß không mà m¡t phàm cüa chúng ta th¤y ðßþc, là pháp
hæu vi. Không chüng (còn g÷i là không ðÕi), trong sáu chüng c¤u tÕo thành
con ngß¶i, là thuµc v« loÕi này. Cái hß không này, chï là mµt loÕi s¡c pháp,
còn g÷i là hß không "khoäng tr¯ng" (2) Hß không vô vi: th¬ tính cüa nó là
không chß¾ng ngÕi, t¤t cä nhæng hoÕt ðµng cüa s¡c pháp, dù t°n tÕi hay
không t°n tÕi, ð«u · trong phÕm vi cüa cái hß không vô ngÕi này. Hß không
này bao trùm t¤t cä, và là có thñc, là chân thß¶ng. Cái hß không vô vi này,
không chß¾ng ngÕi các pháp, các pháp cûng không chß¾ng ngÕi ðßþc hß
không. Còn Không Tông thì lÕi cho r¢ng: "Hß không chï là duyên kh·i giä
danh". Quan ni®m này, có quan h® v¾i tß tß·ng cüa Kinh Bµ và h÷c phái Án
ÐÕt La.
Không gian, trên phß½ng di®n triªt h÷c, là mµt v¤n ð« vô cùng quan
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tr÷ng, và ðã gây ra r¤t nhi«u sñ tranh lu§n. Có ngß¶i cho r¢ng: "Không gian
là sñ t°n tÕi cüa ngoÕi gi¾i tuy®t ð¯i, không th¬ dùng kích thß¾c mà ðo
lß¶ng ðßþc". Có ngß¶i cho r¢ng: "Không gian là nµi tÕi, và là mµt cách thÑc
trong sñ nh§n thÑc. Sñ nh§n thÑc v¯n ðã có mµt cách thÑc không gian, và
trong cái cách thÑc không gian này, chúng ta nh§n thÑc t¤t cä sñ v§t, do
ðây t¤t cä sñ v§t ð«u hi®n ra hình tß¾ng không gian. Do ðó, không gian là sñ
t°n tÕi cüa nµi tâm, mà không phäi là sñ t°n tÕi cüa ngoÕi gi¾i". Có ngß¶i
cho r¢ng: "Hß không là · ngoài, và là sñ t°n tÕi, là hình thái cüa v§t ch¤t.
Nªu có v§t ch¤t, thì s¨ có hình tß¾ng không gian. Nªu v§t ch¤t biªn ð±i,
không gian cûng có sñ biªn ð±i; ðây là sñ tß½ng ð¯i chÑ không phäi tuy®t
ð¯i". T× nhæng l§p lu§n trên ðây, có th¬ th¤y r¢ng v¤n ð« v« không gian,
trên phß½ng di®n h÷c v¤n thª gian, cûng nhß trong Ph§t Pháp, ð«u có r¤t
nhi«u sñ tranh lu§n. Thª nhßng nhæng tranh lu§n chü yªu nh¤t, vçn không
ngoài hai khía cÕnh: tuy®t ð¯i hay tß½ng ð¯i, ngoÕi tÕi hay nµi tÕi.
Không Tông không phü nh§n sñ hi®n hæu cüa hß không ð¯i tßþng,
chÆng qua, không th×a nh§n nó là thñc hæu, chân thß¶ng, mà chï th×a nh§n
cái tß¾ng duyên kh·i nhß huy−n cüa nó. Sñ t°n tÕi cüa hß không, chï là sñ
t°n tÕi qua sñ tß½ng quan v¾i s¡c pháp, nhß l² h±ng trên tß¶ng, là do m¡t
th¤y ðßþc, thân th¬ nh§n thÑc (xúc) ðßþc. Do ðây, mà biªt là l§p trß¶ng
cüa Không Tông, cûng g¥n gi¯ng nhß các nhà Kinh Nghi®m Lu§n. Hß
không nß½ng vào duyên kh·i mà t°n tÕi, thì cûng s¨ nß½ng vào duyên kh·i
mà hoÕi di®t. B·i vì có sñ tø t§p, ¡t là s¨ có sñ ly tán. Sñ t°n tÕi theo ý nghîa
duyên kh·i, tÑc là T¤t Cánh Tính Không.
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Quán sáu chüng
中論觀六種品第五(八偈)

(1) Trß¾c khi có hình tß¾ng hß không,
t s¨ không có pháp hß không,
Nªu hß không có trß¾c hình tß¾ng,
Nó s¨ không có hß không tß¾ng37.

空相未有時
則無虛空法
若先有虛空
即為是無相

(2) Nªu nhß pháp không có hình tß¾ng,
Pháp ðó s¨ không th¬ hi®n hæu,
Phàm nhæng pháp không có hình tß¾ng,
Nång tß¾ng38 không th¬ hi®n hình tß¾ng.

是無相之法

(3) Trong pháp hæu tß¾ng, pháp vô tß¾ng,
Nång tß¾ng ð«u không hi®n hình tß¾ng39,
Nªu r¶i pháp hæu tß¾ng, vô tß¾ng,
Nång tß¾ng cûng không hi®n hình tß¾ng.

有相無相中

(4) B·i vì không có pháp nång tß¾ng,
Cho nên không có pháp khä tß¾ng40,
Nªu nhß không có pháp khä tß¾ng,
Thì cûng không có pháp nång tß¾ng.
(5) B·i thª, không có pháp nång tß¾ng,
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一切處無有
於無相法中
相則無所相

相則無所住
離有相無相
餘處亦不住
相法無有故
可相法亦無
可相法無故
相法亦復無
是故今無相

Trung Quán Lu§n - Long Th÷

Và cûng không có pháp khä tß¾ng,
Tách r¶i pháp nång tß¾ng, khä tß¾ng,
Cûng s¨ không có v§t hi®n hæu.
(6) Nªu nhß, ðã không có cái hæu,
Thì làm sao mà có cái vô?
Nay, ðã không có cái hæu, vô,
Ai là kë biªt ðßþc hæu, vô?
(7) Cho nên, phäi biªt là hß không,
ChÆng phäi là có, ho£c không có,
ChÆng phäi nång tß¾ng, ho£c khä tß¾ng,
Ngoài ra, nåm pháp khác cûng thª.
(8) Kë ngu mê nhìn th¤y các pháp,
Ho£c là có tß¾ng, ho£c không tß¾ng,
Cho nên không th¤y pháp an lÕc,
Di®t tr× t¤t cä m÷i v÷ng ch¤p.
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亦無有可相
離相可相已
更亦無有物
若使無有有
云何當有無
有無既已無
知有無者誰
是故知虛空
非有亦非無
非相非可相
餘五同虛空
淺智見諸法
若有若無相
是則不能見
滅見安隱法
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Ph¦m sáu:

Quán Sñ Ô Nhi−m và Kë Ô Nhi−m
Ba ph¦m Quán Sáu Tình, Quán Nåm U¦n, Quán Sáu Chüng là quán thª
gian; còn t× ph¦m này tr· xu¯ng, t±ng cµng mß¶i hai ph¦m, là quán thª
gian t§p. Thª gian, là nói ðªn quä báo tñ th¬ cüa chúng sinh; còn thª gian
t§p, là nói ðªn các nhân duyên sinh ra thª gian, và thª nào là sñ h² tß½ng
sinh kh·i cüa nhân quä. Cho nên thª gian t§p, không nhæng chï nói rõ v«
nhân duyên, mà thñc sñ là nói rõ mµt cách t±ng quát v« t¤t cä sñ quan h®
nhân quä. Thª gian t§p chï là t¤t cä sñ giä danh Tính Không; thª nhßng mµt
s¯ h÷c giä vì hi¬u l¥m giáo nghîa cüa ÐÑc Thích Tôn, cho nên mu¯n kiªn
l§p sñ thñc hæu cüa thª gian t§p, do ðây, b±n lu§n m¾i t× m²i lu§n ð« cüa
thª gian t§p, dùng lý trí ð¬ ki¬m thäo.
Trß¾c tiên là nói v« sñ ô nhi−m cüa phi«n não, kª ðó nói v« Tính Không
cüa các tß¾ng hæu vi: sinh, trø, d¸, di®t. Trong lu§n A TÏ Ðàm, sau khi nói
rõ v« u¦n, gi¾i, xÑ, li«n nói v« sñ tß½ng sinh, tß½ng ßng cüa tâm, tâm s·, kª
ðó nói v« ba tß¾ng sinh, trø, di®t trong pháp b¤t tß½ng ßng hành. Ðây cûng
gi¯ng nhß ph¦m Hành cüa A TÏ Ðàm Tâm Lu§n, ho£c ph¦m Cån cüa Câu
Xá Lu§n. Trong lu§n này, ph¦m Quán Sñ Ô Nhi−m và Kë Ô Nhi−m quán sñ
tß½ng ßng cüa tâm ô nhi−m là b¤t khä ð¡c, còn ph¦m Ba Tß¾ng quán sñ
sinh, trø, di®t là Tính Không. Ðây là thÑ tñ v¯n có xßa nay cüa các bµ lu§n
A TÏ Ðàm.
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Sñ ô nhi−m là phi«n não, xßa nay v¯n có r¤t nhi«u loÕi, nhß tham nhi−m,
sân nhi−m, si nhi−m, ..., thª nhßng, chü yªu là sñ tham, cho nên trong TÑ Ðª,
ph¥n T§p Ðª ð£c bi®t chú tr÷ng ðªn sñ ái nhi−m này; trong mß¶i hai nhân
duyên cûng ð£c bi®t chú tr÷ng ðªn ái và thü. Trong sñ lßu chuy¬n sinh tØ, có
th¬ nói r¢ng ái là ðµng lñc chính cüa sinh tØ. Giä sØ chï nói ðªn tham døc,
dâm døc, ngû døc, thì ðây chï là nói ðªn sñ tham cüa cõi døc, còn nªu nói
tham, nhi−m, ch¤p trß¾c, thì ðây là chï chung cho sñ tham cüa cä ba cõi.
Tham và sân, nhìn b« ngoài, thì có vë nhß là hai sñ ð¯i ngh¸ch, kÏ thñc,
b·i vì tham ái sinh m®nh cüa mình cùng cänh gi¾i thª gian, nên b¸ sñ ái
nhi−m tñ th¬ và thª gian trói buµc. Nªu sñ tham ái không ðßþc thöa mãn, thì
li«n kh·i tâm sân h§n. Sân h§n, chÆng qua, chï là mµt sñ phän ðµng phát
sinh, vì mu¯n ðÕt ðªn møc ðích cüa sñ tham ái. Do ðây, trong lu§n thuyªt
duyên kh·i, ð£c bi®t chú tr÷ng ðªn sñ tham døc. Ngài Long Th÷, trong ph¥n
trên ðã bi®n phá tñ tính cüa u¦n, xÑ, ..., là b¤t khä ð¡c. Nhæng h÷c giä c¯
ch¤p vào sñ hi®n hæu cüa tñ tính, không th¬ lý giäi "sñ hi®n hæu cüa nhæng
duyên kh·i không tñ tính (Hán: vô tính duyên kh·i hæu)", b·i thª, cho r¢ng
h− pháp gì b¤t khä ð¡c thì pháp ðó là hoàn toàn không có (nhß lông rùa,
s×ng thö). B÷n h÷ có cäm tß·ng r¢ng, nªu t¤t cä các pháp là Không, thì s¨
không thành l§p ðßþc sñ lßu chuy¬n cüa sinh tØ, cho nên mu¯n t× nhân
duyên thñc hæu cüa các u¦n, xÑ, gi¾i, mà kiªn l§p các u¦n, xÑ, gi¾i có thñc
tñ tính. B÷n h÷ nghî r¢ng: "Nhß trong Kinh có nói: "Tham døc, sân h§n, ngu
si là cån bän cüa thª gian". Nªu v§y, khi ðã có nhæng pháp ô nhi−m này, tñ
nhiên s¨ có kë ô nhi−m. Nªu có sñ ô nhi−m, kë ô nhi−m, tñ nhiên s¨ có sñ tÕo
nghi®p và chiêu cäm quä báo. Nªu thª, tÕi sao lÕi có th¬ nói u¦n, xÑ, gi¾i là
vô tñ tính?" Vì mu¯n lu§n phá nhæng sñ ch¤p trß¾c nhß v§y, ph¦m này m¾i
tiªn thêm mµt bß¾c là lu§n phá sñ ô nhi−m và kë ô nhi−m.
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Trong h÷c thuyªt cüa Long Th÷, tùy lúc, cûng nói ðªn chæ "giä" (者,
nghîa là kë ðó, v§t ðó, pháp ðó). Ðây là mµt ð£c s¡c cüa h÷c thuyªt này, và
ði«u này r¤t ðáng ðßþc chú ý. Nhß ph¥n trên nói ðªn sñ chuy¬n ðµng, kë
chuy¬n ðµng, sñ th¤y, kë th¤y; ph¥n dß¾i nói ðªn sñ tÕo nghi®p, kë tÕo
nghi®p, sñ cäm th÷, kë cäm th÷; còn ph¦m này nói ðªn sñ ô nhi−m, kë ô
nhi−m. Xßa nay, Ph§t Giáo tuy nói vô ngã, thª nhßng, trong sñ th¯ng nh¤t
cüa nåm u¦n hòa hþp do duyên kh·i, các h÷c phái ÐÕi, Ti¬u Th×a, ð«u th×a
nh§n có mµt cái giä ngã, chÆng qua, cái mà m²i phái mu¯n nói ðªn có sñ
khác bi®t. Ðµc TØ H® thành l§p cái "ngã b¤t khä thuyªt, không phäi nåm ¤m
không r¶i nåm ¤m". Nh¤t Thiªt Hæu Bµ kiªn l§p cái ngã hòa hþp giä danh.
ÐÕi Chúng Bµ và Phân Bi®t Thuyªt Bµ, thành l§p cái chân ngã, tÑc là sñ
tß½ng tøc cüa cái tâm. Trong h÷c thuyªt cüa Long Th÷, cái ngã theo nghîa
duyên kh·i, là nß½ng vào nåm ¤m mà hi®n hæu, nhßng không gi¯ng nhß cái
ngã b¤t khä thuyªt cüa Ðµc TØ Bµ, mà cûng không gi¯ng nhß cái ngã giä
danh cüa Nh¤t Thiªt Hæu Bµ.
Cái gì là sñ ô nhi−m, kë ô nhi−m? Có hai: (1) Kë ô nhi−m là kë sinh kh·i
sñ ô nhi−m, còn sñ ô nhi−m là nhæng pháp ðßþc sinh kh·i b·i kë ô nhi−m,
ðây là t× quan h® nång kh·i (ngß¶i), s· kh·i (pháp) mà nói; (2) Sñ ô nhi−m
là nhæng pháp ô nhi−m nhß tham, sân, si, v.v..., còn kë ô nhi−m là kë b¸
nhæng sñ ô nhi−m này nhi−m ô. Trong trß¶ng hþp thÑ hai, sñ ô nhi−m là
nång (gây nhi−m), còn kë ô nhi−m là s· (b¸ nhi−m). Ðây là t× sñ quan h® giæa
nång nhi−m (pháp) và s· nhi−m (ngß¶i) mà nói. Có r¤t nhi«u v¤n ð« liên
quan ðªn sñ ô nhi−m và kë ô nhi−m. ÐÕi Chúng Bµ và Phân Bi®t Thuyªt Bµ
cho r¢ng: "Tâm tính v¯n thanh t¸nh, b¸ khách tr¥n phi«n não làm nhi−m ô".
Thª nhßng, nªu tâm tính v¯n thanh t¸nh, thì làm sao b¸ khách tr¥n phi«n
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não làm nhi−m ô? Còn Nh¤t Thiªt Hæu Bµ và Ðµc TØ Bµ, cho r¢ng: "Phi«n
não tß½ng ßng v¾i tâm, tâm s·, có tác døng sinh kh·i sñ nhi−m ô. Tâm, tâm
s· b¸ sñ ô nhi−m, ð°ng th¶i hoà hþp v¾i chúng, làm nhi−m ô, và cái nåm u¦n
tÕp nhi−m này, lÕi làm cho cái b¤t khä thuyªt ngã, ho£c cái giä danh ngã tr·
nên nhi−m ô". Các nhà Thành Thñc Lu§n cho r¢ng: "Ni®m thÑ nh¤t là thÑc,
ni®m thÑ hai là tß·ng, ni®m thÑ ba là th÷, ba ni®m này vô ký. Còn ni®m thÑ
tß là hành, nªu là ô nhi−m, s¨ có khä nång làm nhi−m ô nhæng chúng sinh giä
danh tß½ng tøc". Nhæng v¤n ð« này: xßa nay v¯n thanh t¸nh, cùng sñ ô
nhi−m; sñ vô ký, cùng tâm s· ô nhi−m; cái giä danh ngã và pháp ô nhi−m, ...,
t¤t cä nhæng sñ ki®n này làm thª nào thành l§p ðßþc m¯i quan h® giæa sñ ô
nhi−m và kë ô nhi−m, s¨ ðßþc ðem ra làm ð¯i tßþng cho sñ quán sát cüa
ph¦m này.
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Ph¦m sáu:

Quán Sñ Ô Nhi−m và Kë Ô Nhi−m
中論觀染染者品第六(十偈)

(1) Nªu nhß tách r¶i sñ ô nhi−m,
Mà trß¾c ðó có kë ô nhi−m,
Nhân vì ðã có kë ô nhi−m,
Sau ðó m¾i sinh sñ ô nhi−m41.

若離於染法
先自有染者
因是染欲者
應生於染法

(2) Nªu nhß không có kë ô nhi−m,
Thì làm sao có sñ ô nhi−m?
Có hay không có sñ ô nhi−m,
Quán kë ô nhi−m, gi¯ng nhß trên.

若無有染者

(3) Nªu kë ô nhi−m, sñ ô nhi−m,
Thành l§p cùng lúc, ¡t không ðúng,
Vì nªu cä hai ð°ng th¶i có,
Thì s¨ không liên h® nhân quä42.

染者及染法

(4) Nªu kë nhi−m, sñ nhi−m là mµt,
Mµt v§t th¬ làm sao hòa hþp43?
Nªu kë nhi−m, sñ nhi−m khác bi®t,
Pháp khác bi®t làm sao hòa hþp?

染者染法一

(5) Nªu là mµt mà vçn hòa hþp,

云何當有染
若有若無染
染者亦如是

俱成則不然
染者染法俱
則無有相待

一法云何合
染者染法異
異法云何合
若一有合者
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R¶i sñ kªt hþp44 phäi hòa hþp,
Nªu khác bi®t mà vçn hòa hþp,
R¶i sñ kªt hþp vçn hòa hþp.

離伴應有合
若異有合者
離伴亦應合

(6) Nªu khác bi®t mà vçn hòa hþp,
Sñ nhi−m, kë nhi−m làm sao thành?
Hai pháp, trß¾c ðó, tß¾ng khác bi®t,
Sau ðó, gßþng nói: "tß¾ng hòa hþp".45

若異而有合

(7) Giä nhß sñ nhi−m cùng kë nhi−m,
Trß¾c ðó ðã thành tß¾ng khác bi®t,
Mà nªu ðã thành tß¾ng khác bi®t,
Làm sao lÕi g÷i là hòa hþp?

若染及染者

(8) Vì d¸ tß¾ng không th¬ thành l§p,
Nên bÕn mu¯n thành l§p hþp tß¾ng,
R¯t ráo, hþp tß¾ng không th¬ thành,
BÕn lÕi quay ra nói d¸ tß¾ng46.

異相無有成

染染者何事
是二相先異
然後說合相

先各成異相
既已成異相
云何而言合

是故汝欲合
合相竟無成
而復說異相

(9) D¸ tß¾ng ðã không th¬ thành l§p,
Hþp tß¾ng cûng không th¬ thành l§p,
BÕn · trong pháp d¸ tß¾ng nào,
Mà lÕi mu¯n nói ðªn hþp tß¾ng?47

異相不成故

(10)Nhß v§y, sñ nhi−m và kë nhi−m,
Không do hþp, không hþp, mà thành,48
Tß½ng tñ, t¤t cä các pháp khác,

如是染染者
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合相則不成
於何異相中
而欲說合相

非合不合成
諸法亦如是

Ph¦m sáu: Quán Sñ Ô Nhi−m và Kë Ô Nhi−m

Không do hþp, không hþp, mà thành.
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非合不合成

Ph¦m bäy: Quán Ba Tß¾ng

Ph¦m bäy:

Quán Ba Tß¾ng
(Sinh, Trø, Di®t)
Tâm ni®m và ho£c nhi−m tß½ng ßng v¾i nhau, c¤u thành sñ tÕp nhi−m;
t× sñ v÷ng tß·ng mê ho£c tÕo tác ra nghi®p, mà t× ðó sinh ra các pháp hæu
vi. Do ðây, biªt r¢ng các pháp hæu vi là do ho£c, nghi®p sinh ra.
Các pháp hæu vi, ho£c có ba tß¾ng: sinh, trø, di®t; ho£c có b¯n tß¾ng:
sinh, trø, d¸, di®t; ho£c ð½n giän có hai tß¾ng: sinh và di®t. Các pháp hæu vi
là pháp vô thß¶ng, ¡t có các hình thái: sinh, trø, di®t; cho nên ÐÑc Ph§t có
nói: "Pháp hæu vi có ba tß¾ng hæu vi".
Các ð® tØ ð¶i sau cüa ÐÑc Ph§t, ð¯i v¾i tß¾ng hæu vi này, sinh kh·i
nhi«u kiªn giäi khác bi®t. Nh¤t Thiªt Hæu Bµ và Ðµc TØ Bµ, t× l§p trß¶ng
phân tích, phân tích s¡c pháp cho ðªn trình ðµ cñc vi (v§t ch¤t nhö nh¤t),
phân tích tâm pháp ðªn trình ðµ sát na (th¶i gian ng¡n nh¤t). Pháp th¬ cüa
cñc vi và sát na này, có tñ tính thß¶ng trø, không có tß¾ng sinh, trø, di®t
nào ðáng nói. S¡c pháp, tâm pháp tr· thành tß¾ng hæu vi là vì, trên phß½ng
di®n tác døng, có ba giai ðoÕn sinh, trø, di®t, và b¸ ba tß¾ng sinh, trø, di®t
này thúc ðµng; thª nhßng ba tß¾ng là pháp có mµt loÕi thñc tÕi riêng bi®t.
S¡c pháp, ho£c tâm, tâm s· pháp hoà hþp, hi®n kh·i nhæng hi®n tßþng, nhß
t× v¸ lai ðªn hi®n tÕi, r°i t× hi®n tÕi ði v« quá khÑ,và nhß thª có ba tß¾ng
sinh, trø, di®t. Do ðây mà nói sinh, trø, di®t là tß¾ng cüa pháp hæu vi.
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Ngài Tu® Vi−n ð¶i T¤n, ðã t×ng höi qua ngài La Th§p v« v¤n ð« này.
Ngài La Th§p trä l¶i: "ÐÑc Ph§t nói v« pháp hæu vi, là vì mu¯n cho chúng ta
nhàm chán thª gian này, chÑ không phäi nói ba tß¾ng hæu vi là có tñ th¬
chân thñc". Các h÷c giä Nh¤t Thiªt Hæu Bµ, khi nghiên cÑu v« ba tß¾ng này,
nói: "Ba tß¾ng, không phäi là s¡c pháp, cûng không phäi là tâm, tâm s·
pháp, mà là b¤t tß½ng ßng hành pháp, chÆng phäi s¡c chÆng phäi tâm".
Ph¦m này, tuy phá sñ ch¤p trß¾c ba tß¾ng cüa t¤t cä h÷c phái, nhßng chü
yªu là phá nhæng h÷c phái chü trß½ng "ba tß¾ng có tñ th¬ chân thñc".
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Ph¦m bäy:

Quán Ba Tß¾ng
觀三相品第七(三十五偈)

(1) Nªu sñ sinh là pháp hæu vi,
Tñ nó cûng phäi có ba tß¾ng,
Còn nªu nó là pháp vô vi,
Sao g÷i nó là tß¾ng hæu vi?

若生是有為

(2) Ba tß¾ng tø lÕi, ho£c tán ra,
Không th¬ tÕo thành tß¾ng hæu vi.
Làm sao có th¬ cùng mµt n½i,
Ð°ng th¶i mà có ðßþc ba tß¾ng? 49

三相若聚散

(3) Nªu nói ba pháp sinh, trø, di®t,
M²i pháp lÕi có tß¾ng hæu vi,
Nhß thª s¨ thành l²i vô cùng,
Nªu không, không thành pháp hæu vi.
(4) Sinh-sinh trong lúc ðßþc sinh kh·i,
Nó có th¬ sinh ra bän-sinh,
Bän-sinh trong lúc ðßþc sinh kh·i,
LÕi có th¬ sinh ra sinh-sinh.50
(5) Nªu nhß bÕn cho r¢ng: "Sinh-sinh,
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則應有三相
若生是無為
何名有為相

不能有所相
云何於一處
一時有三相
若謂生住滅
更有有為相
是即為無窮
無即非有為
生生之所生
生於彼本生
本生之所生
還生於生生
若謂是生生
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Có th¬ sinh ra ðßþc bän-sinh",
Nhßng sinh-sinh sinh t× bän-sinh,
Làm sao lÕi sinh ðßþc bän-sinh?

能生於本生

(6) Nªu nhß bÕn cho r¢ng: "Bän-sinh,
Có th¬ sinh ra ðßþc sinh-sinh",
Nhßng bän-sinh sinh t× sinh-sinh,
Làm sao lÕi sinh ðßþc sinh-sinh?

若謂是本生

(7) Nªu sinh-sinh lúc ðßþc sinh ra,
LÕi có th¬ sinh ra bän-sinh,
Nhß v§y, lúc chßa có sinh-sinh,
Làm sao sinh ra ðßþc bän-sinh?
(8) Nªu bän-sinh lúc ðßþc sinh ra,
LÕi có th¬ sinh ra sinh-sinh,
Nhß v§y, lúc chßa có bän-sinh,
Làm sao sinh ra ðßþc sinh-sinh?51
(9) Nhß ðèn có th¬ soi chính nó,
LÕi có th¬ soi sáng v§t khác,
Sñ sinh kh·i cûng gi¯ng nhß thª,
Tñ sinh, lÕi sinh ra v§t khác.52
(10)Trong ánh ðèn không có bóng t¯i,
Ch² ðßþc soi cûng không bóng t¯i,
Phá tan bóng t¯i g÷i là soi,
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生生從本生
何能生本生

能生於生生
本生從彼生
何能生生生
若生生生時
能生於本生
生生尚未有
何能生本生
若本生生時
能生於生生
本生尚未有
何能生生生
如燈能自照
亦能照於彼
生法亦如是
自生亦生彼
燈中自無闇
住處亦無闇
破闇乃名照

Ph¦m bäy: Quán Ba Tß¾ng

Ðã không bóng t¯i ¡t không soi.

無闇則無照

(11)Làm sao ánh ðèn v×a phát ra,
LÕi có th¬ phá tan bóng t¯i?
Vì ánh ðèn lúc m¾i phát sinh,
Không th¬ chÕm53 k¸p ðªn bóng t¯i.

云何燈生時

(12)Ánh ðèn nªu không chÕm bóng t¯i,
Mà có th¬ phá tan bóng t¯i,
Nhß thª, ánh ðèn · ch² này,
Có th¬ phá tan m÷i bóng t¯i.

燈若未及闇

而能破於闇
此燈初生時
不能及於闇

而能破闇者
燈在於此間
則破一切闇

(13)Nªu ánh ðèn có th¬ tñ soi,
LÕi có th¬ soi sáng v§t khác,
Bóng t¯i cûng có th¬ tñ t¯i,
Ð°ng th¶i lÕi che t¯i v§t khác.

若燈能自照

(14)Sñ sinh kh·i nªu chßa ðßþc sinh,
Làm sao lÕi có th¬ tñ sinh?
Nªu ðã sinh r°i m¾i tñ sinh,
Ðã sinh còn c¥n gì sñ sinh? 54

此生若未生

(15)Sñ sinh không do ðã-sinh sinh,
Cûng chÆng phäi do chßa-sinh sinh,
LÕi cûng chÆng do ðang-sinh sinh,
Nhß ph¦m chuy¬n ðµng ðã nói rõ. 55
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亦能照於彼
闇亦應自闇
亦能闇於彼

云何能自生
若生已自生
生已何用生
生非生已生
亦非未生生
生時亦不生
去來中已答
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(16)Nªu sñ sinh do ðang-sinh sinh,
Ði«u này ðã nói, ¡t không thành;
TÕi sao bÕn lÕi dám cä quyªt,
Khi nhân duyên hþp thì s¨ sinh?
(17)Nªu pháp là do nhân duyên sinh,
Pháp ðó th¬ tính là không t¸ch,
Vì thª sñ sinh và ðang-sinh,
Cä hai ð«u là tính t¸ch di®t.
(18) Nªu ðích thñc có pháp chßa sinh,
Chï c¥n g£p duyên s¨ ðßþc sinh,
Nhß v§y pháp này ðã sÆn có,
Thì ðâu còn c¥n sñ-sinh sinh.56
(19)Nªu nói: "Lúc nhân duyên hòa hþp,
Sinh ra sñ-sinh, sinh pháp này",
Nhß v§y, sinh tß¾ng t× ðâu ðªn,
LÕi có th¬ sinh ra sñ-sinh?

若謂生時生
是事已不成
云何眾緣合
爾時而得生
若法眾緣生
即是寂滅性
是故生生時
是二俱寂滅
若有未生法
說言有生者
此法先已有
更復何用生
若言生時生
是能有所生
何得更有生
而能生是生

(20)Nªu có sñ sinh sinh ra sinh,
Nhß v§y sinh, sinh s¨ vô cùng,
Nªu r¶i sinh-sinh có bän-sinh,
Các pháp ð«u có th¬ tñ sinh.

若謂更有生

(21)Nªu pháp là có, không th¬ sinh,
Nªu pháp không có, không th¬ sinh,

有法不應生
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生生則無窮
離生生有生
法皆能自生

無亦不應生

Ph¦m bäy: Quán Ba Tß¾ng

V×a có v×a không, không th¬ sinh,
Nghîa này ph¥n trên ðã giäi thích.
(22)Nhß khi các pháp ðang hoÕi di®t,
Lúc ¤y không th¬ có sñ sinh;
Nhßng nªu các pháp không hoÕi di®t,
Ði«u này hoàn toàn không th¬ có.
(23)Pháp không an trø, không an trø,
Pháp ðã an trø, không an trø,
Pháp ðang an trø, cûng không trø,
V¯n ðã không sinh làm sao trø?

有無亦不生
此義先已說
若諸法滅時
是時不應生
法若不滅者
終無有是事
不住法不住
住法亦不住
住時亦不住
無生云何住

(24)Nªu khi các pháp ðang hoÕi di®t,
Lúc ¤y không th¬ có sñ trø,
Nhßng nªu các pháp không hoÕi di®t,
Ði«u này hoàn toàn không th¬ có.

若諸法滅時

(25)Nên biªt r¢ng các pháp hæu vi,
T¤t cä ð«u có tß¾ng già chªt,
Xßa nay chßa h« th¤y pháp nào,
R¶i sñ già chªt mà an trø.

所有一切法

(26)Sñ trø không th¬ tñ tß¾ng trø,57
Mà cûng không do tß¾ng khác trø,
Nhß sñ sinh không th¬ tñ sinh,
Mà cûng chÆng do tß¾ng khác sinh.
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是則不應住
法若不滅者
終無有是事

皆是老死相
終不見有法
離老死有住
住不自相住
亦不異相住
如生不自生
亦不異相生
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(27)Pháp ðã hoÕi di®t, không hoÕi di®t,
Pháp chßa hoÕi di®t, cûng không di®t,
Pháp ðang hoÕi di®t, cûng không di®t,
V¯n ðã không sinh làm sao di®t?

法已滅不滅

(28)Nªu nhß mµt pháp ðã an trø,
Pháp ðó ¡t s¨ không hoÕi di®t,
Nªu nhß pháp ðó không an trø,
Thì nó cûng s¨ không hoÕi di®t.

法若有住者

(29)Pháp ðó ðang trong th¶i ði¬m ðó,
Không th¬ nói có sñ hoÕi di®t,
Pháp ðó khi trong th¶i ði¬m khác,
Cûng không th¬ có sñ hoÕi di®t.58

是法於是時

未滅亦不滅
滅時亦不滅
無生何有滅

是則不應滅
法若不住者
是亦不應滅

不於是時滅
是法於異時
不於異時滅

(30)Nên biªt r¢ng t¤t cä các pháp,
Ð«u không có cái tß¾ng sinh kh·i,
B·i vì không có tß¾ng sinh kh·i,
Nên cûng không có tß¾ng hoÕi di®t.

如一切諸法

(31)Nªu các pháp là có tñ tính,
Thì s¨ không có sñ hoÕi di®t,
B·i vì không th¬ trong mµt pháp,
Mà có cä hai tß¾ng hæu, vô.

若法是有者

(32)Nªu các pháp không có tñ tính,

若法是無者
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生相不可得
以無生相故
即亦無滅相

是即無有滅
不應於一法
而有有無相

Ph¦m bäy: Quán Ba Tß¾ng

Thì cûng không có sñ hoÕi di®t,
Nhß ð¥u thÑ hai cüa mµt ngß¶i,
Vì không có, nên không th¬ ch£t.

是即無有滅

(33)Các pháp không th¬ tñ hoÕi di®t,
Cûng không do pháp khác hoÕi di®t,
Nhß các pháp không th¬ tñ sinh,
Mà cûng không do pháp khác sinh.59

法不自相滅

(34)Ba pháp sinh, trø, di®t, không thành,
Cho nên không có pháp hæu vi,
Nªu nhß không có pháp hæu vi,
Làm sao mà có pháp vô vi?

生住滅不成

(35)Gi¯ng nhß huy−n hóa, nhß mµng m¸,
LÕi gi¯ng nhß thành càn thát bà,
Tß¾ng cüa ba pháp sinh, trø, di®t,
R¯t ráo cûng gi¯ng nhß mµng, huy−n.
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譬如第二頭
無故不可斷

他相亦不滅
如自相不生
他相亦不生

故無有有為
有為法無故
何得有無為
如幻亦如夢
如乾闥婆城
所說生住滅
其相亦如是

Ph¦m tám: Quán Sñ TÕo Nghi®p và Kë TÕo Nghi®p

Ph¦m tám:

Quán Sñ TÕo Nghi®p và Kë TÕo Nghi®p
Trong ph¥n quán thª gian t§p, hai ph¦m trên lu§n cÑu v« v¤n ð«: "t×
phi«n não nhi−m trß¾c mà có sinh di®t". Trong t§p ðª, ái, thü v¯n là ðµng
lñc chü yªu trong sñ tÕo nghi®p và sñ th÷ quä báo. B·i v§y, ba ph¦m dß¾i,
s¨ thuyªt minh v« sñ tÕo nghi®p, kë tÕo nghi®p, và sñ th÷ báo. Kinh A Hàm
nói: "Không có ngß¶i tÕo nghi®p, nhßng lÕi có quä báo". Ði«u này có nghîa
là: tuy không có sñ tÕo nghi®p và kë tÕo nghi®p (có tñ tính), nhßng nghi®p
lñc và quä báo, hoàn toàn không sai chÕy (nhân nào quä ðó). Kinh T¸nh
Danh (Duy Ma C§t) cûng có nói: "Không có ngã, không có sñ th÷ báo,
không có kë tÕo nghi®p, nhßng quä báo cüa các nghi®p thi®n ác cûng không
m¤t (Hán: vô ngã, vô th÷, vô tác giä, thi®n ác chi nghi®p di®c b¤t vong)".
Thª nhßng, ðây chï là mu¯n lu§n phá th¥n ngã cüa ngoÕi ðÕo mà nói nhß
v§y.
B÷n ngoÕi ðÕo thành l§p Hæu Ngã Lu§n, là vì mu¯n kiªn l§p thuyªt
luân h°i cho sñ tÕo nghi®p, kë tÕo nghi®p, sñ th÷ báo, kë th÷ báo, v.v... Còn
Ph§t Giáo, xßa nay vçn chü trß½ng vô ngã mµt cách tri®t ð−, nên m¾i nói
r¢ng: "Không có sñ tÕo nghi®p, kë tÕo nghi®p, chï có nghi®p và quä báo hi®n
hæu". H½n næa, nhân vì sñ ch¤p trß¾c vào ngã, ngã s·, là nguyên nhân cho
sñ tÕo nghi®p và th÷ báo; còn vô ngã, thì có th¬ ðÕt ðªn sñ giäi thoát, cho
nên Ph§t Giáo m¾i ð£c bi®t coi tr÷ng thuyªt vô ngã nhß v§y. V¤n ð« nghi®p
và quä báo là có thñc hay không, hãy tÕm gác mµt bên không bàn ðªn. KÏ
thñc, không th¬ nói r¢ng sñ tÕo nghi®p và kë tÕo nghi®p là thñc sñ hi®n hæu,
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là thß¶ng h¢ng; thª nhßng, vçn phäi th×a nh§n sñ tÕo nghi®p, kë tÕo nghi®p
giä danh là hi®n hæu.
Cûng gi¯ng nhß v§y, tuy nói r¢ng có nghi®p và quä báo, nhßng cái tñ
tính thñc sñ cüa nghi®p và quä báo vçn là b¤t khä ð¡c. LÕi næa, sñ tÕo
nghi®p, kë tÕo nghi®p, sñ cäm th÷, ngß¶i cäm th÷, nghi®p, quä báo, ð«u
không có tñ tính thñc sñ; b·i v§y, khi Kinh nói: "tñ tác tñ th÷", ði«u này là
nß½ng vào duyên kh·i giä danh mà nói. Nhæng sñ tÕo nghi®p, th÷ báo
duyên kh·i nhß huy−n này, là ði«u khó hi¬u nh¤t trong Ph§t Pháp. B·i vì bö
quên sñ ki®n giä danh nhß huy−n này, cho nên Ðµc TØ Bµ m¾i chü trß½ng có
kë tÕo nghi®p kë th÷ báo b¤t khä thuyªt (b¤t khä thuyªt ngã), và mµt s¯ h÷c
giä ÐÕi Th×a m¾i chü trß½ng có Nhß Lai TÕng, làm nhân cho sñ thi®n và
b¤t thi®n.
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Ph¦m tám:

Quán Sñ TÕo Nghi®p và
Kë TÕo Nghi®p
中論觀作作者品第八(十二偈)

(1) Nªu kë tÕo nghi®p là thñc có,
Không th¬ tÕo ra nghi®p thñc có 60,
Nªu kë tÕo nghi®p là không có,
Không th¬ tÕo ra nghi®p không có 61.

決定有作者

(2) Nghi®p thñc có, không do tÕo tác,
Và cûng không có ngß¶i tÕo tác,
Kë tÕo nghi®p s¨ không tÕo nghi®p,
Nhß v§y h÷ cûng không có nghi®p.

決定業無作

(3) Nªu thñc sñ có kë tÕo nghi®p,
Và nªu thñc có sñ tÕo nghi®p,
V§y ngß¶i tÕo nghi®p, sñ tÕo nghi®p,
Ð«u s¨ phÕm vào l²i không nhân. 62

若定有作者

(4) Nªu ðã phÕm vào l²i không nhân,
Nhß v§y s¨ không nhân, không quä,
Không sñ tÕo nghi®p, ngß¶i tÕo nghi®p,
Cûng không có phß½ng ti®n tÕo nghi®p. 63

若墮於無因
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不作決定業
決定無作者
不作無定業

是業無作者
定作者無作
作者亦無業

亦定有作業
作者及作業
即墮於無因

則無因無果
無作無作者
無所用作法
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(5) Nªu không tÕo nghi®p, ngß¶i tÕo nghi®p,
Thì s¨ không tµi cûng không phúc, 64
Và b·i vì không có tµi phúc,
Quä báo cüa tµi phúc cûng không.
(6) Nªu không quä báo cüa tµi phúc,
Thì s¨ không có quä Niªt Bàn,65
Nhß thª nhæng vi®c ðã tÕo tác,
R¯t ráo s¨ không có thành quä.

若無作等法
則無有罪福
罪福等無故
罪福報亦無
若無罪福報
亦無有涅槃
諸可有所作
皆空無有果

(7) Kë tÕo nghi®p v×a có v×a không,
Không tÕo nghi®p v×a có v×a không,
Vì hai tß¾ng có, không, trái ngßþc,
Mµt n½i không th¬ có hai tß¾ng.

作者定不定

(8) Ngß¶i có, không th¬ tÕo nghi®p không,
Ngß¶i không, không th¬ tÕo nghi®p có,
Nªu ngß¶i, nghi®p, hi®n hæu ð°ng th¶i,
S¨ phÕm vào l²i ðã nói trên.

有不能作無

不能作二業
有無相違故
一處則無二

無不能作有
若有作作者
其過如先說

(9) Kë tÕo nghi®p, không tÕo nghi®p có,
Cûng không tÕo tác nghi®p không có,
Ho£c tÕo nghi®p v×a có v×a không,
L²i l¥m này ðã nói · trên.66

作者不作定

(10)Kë tÕo nghi®p, ho£c có, không có,

作者定不定
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亦不作不定
及定不定業
其過如先說
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Ho£c là v×a có v×a không có,
Ð«u không th¬ tÕo tác ra nghi®p,
L²i l¥m này ðã nói · trên.

亦定亦不定
不能作於業
其過如先說

(11)Có nghi®p nên có kë tÕo nghi®p,
Có kë tÕo nghi®p nên có nghi®p,
Ðây là ý nghîa thành l§p nghi®p,
Mà không có chü ý nào khác.67

因業有作者

(12)Nhß, phá tÕo nghi®p, kë tÕo nghi®p,
Phá th÷, kë th÷, cûng nhß thª,
H½n næa, ð¯i v¾i t¤t cä pháp,
Phá sñ v÷ng ch¤p cûng nhß v§y.

如破作作者
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因作者有業
成業義如是
更無有餘事

受受者亦爾
及一切諸法
亦應如是破

Ph¦m chín: Quán Bän Trø

Ph¦m chín:

Quán Bän Trø
Bän trø là tên g÷i khác cüa th¥n ngã; trø có nghîa là an ð¸nh, b¤t ðµng,
bän có nghîa là xßa nay v¯n có, thß¶ng trø không biªn ð±i, ðây tÑc là chï
cái ngã. Quy¬n Trung Lu§n này d¸ch là quán bän trø, còn các bän khác d¸ch
là quán sñ cäm th÷ và kë cäm th÷.
Trong Ph§t Pháp, cái ngã "b¤t khä thuyªt, không phäi nåm u¦n không
r¶i nåm u¦n", cüa Ðµc TØ Bµ, ho£c cái ngã "b± ð£c già la th¡ng nghîa" cüa
Kinh Bµ, ð«u là mu¯n hi¬n th¸, trong t¤t cä sñ lßu chuy¬n biªn ð±i, có mµt
cái không biªn ð±i không lßu ðµng. Cái v§t t°n tÕi này, có th¬ cäm th÷ quä
báo kh± lÕc. Cái th¥n ngã mà ngoÕi ðÕo ð« c§p ðªn, cûng là sñ kiªn l§p t×
th¬ tính nh¤t quán trß¾c sau cüa sñ tñ tác tñ th÷. Nªu không có cái th¥n ngã
quán thông trß¾c sau, thì không cách nào kiªn l§p ðßþc sñ quan h® nghi®p
cäm cüa sñ tñ tác tñ th÷ này.
Hæu tình, không lu§n là nhân loÕi hay súc sinh, ð«u có nhæng hoÕt
ðµng nh§n thÑc cùng cäm giác s¯ng ðµng. Cái tri giác này, là các cån nhß
m¡t, tai, v.v...?, hay là tâm thÑc hi¬u biªt? Sñ cäm th÷ và sáu cån có mµt
liên h® m§t thiªt, thª nhßng, nåm cån là s¡c pháp, làm sao có th¬ cäm th÷
cänh gi¾i mà sinh ra tri giác? Có ngß¶i cho r¢ng: "M¡t có th¥n kinh th¸ giác,
tai có th¥n kinh thính giác, ..., thân có th¥n kinh xúc giác, trung khu cüa
th¥n kinh tÑc là ðÕi não. Nß½ng vào tác døng cäm th÷ cüa th¥n kinh, có th¬
thuyªt minh ðßþc sñ tri giác". Thª nhßng, cûng có ngß¶i cho r¢ng: "Th¥n
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kinh và cäm giác, tuy có sñ quan h®, nhßng th¥n kinh h® là v§t ch¤t, làm sao
có th¬ chuy¬n kh·i tác døng cüa ý thÑc chü ðµng?" Theo nhß b÷n h÷ nói:
"Th¥n kinh truy«n ðÕt cäm giác, gi¯ng nhß ngß¶i ðßa thß gö cØa giao thß,
còn nhß sau khi nh§n thß, làm cách nào ð¬ xØ lý, ðây là v¤n ð« cüa ông chü
nhà (kë nh§n thß)".
Thu· xßa, ngß¶i ta thß¶ng có cäm giác là tác døng kh·i di®t cüa ý
thÑc r¤t là phÑc tÕp, h½n næa lÕi có nhæng lúc có h÷at ðµng cüa ý thÑc mà
chính mình không tñ giác, do ðó b÷n h÷ m¾i có cäm tß·ng r¢ng trong thân
tâm còn có mµt th¥n ngã thß¶ng trø, không biªn ð±i. Trong Ph§t Pháp, xßa
nay v¯n không th×a nh§n có mµt th¥n ngã thß¶ng trø, do ðó sñ không t°n
tÕi cüa th¥n ngã không phäi là v¤n ð«. Thª nhßng, nhæng hoÕt ðµng cüa ý
thÑc, tuy nß½ng vào thân cån mà lÕi không phäi là thân cån, ðây m¾i chính
là ði«u ðang ðßþc tranh lu§n trong hi®n ðÕi. Trong sñ giäi quyªt v¤n ð« này,
nhæng ý thÑc lu§n thông thß¶ng v« tñ tính ð«u b¸ bª t¡c. Nhæng h÷c giä
Tính Không, mu¯n phá tñ tính ngã và tñ tính thÑc, ð«u t× l§p trß¶ng duyên
kh·i giä danh mà giäi thuyªt. Ngài lu§n sß Thanh Bi®n nói: "Ph¦m này tuy
cûng bi®n phá Ðµc TØ Bµ, thª nhßng, ði«u chü yªu là phá cái ngã "không
phäi u¦n không r¶i u¦n" cüa ngoÕi ðÕo".
Nhæng tß tß·ng cån bän v« th¥n ngã lu§n cüa ngoÕi ðÕo có hai: (1)
trß¾c có th¥n ngã, r°i sau ðó m¾i có các cån m¡t, tai, ..., và các sñ kh±, lÕc
cüa tâm, tâm s·; (2) nß½ng vào các cån: m¡t, tai, ..., cùng sñ sinh kh·i cüa
các tâm pháp: kh±, lÕc. ..., mà suy lu§n là có cái th¥n ngã. M¡t, tai, ..., phäi
nß½ng vào cái ngã m¾i có th¬ phát sinh tác døng. Nhß các cån: m¡t, tai, ...,
cüa ngß¶i chªt, không còn tác døng nh§n thÑc, ði«u này chÑng minh r¢ng
th¥n ngã ðã r¶i khöi s¡c thân. Có th¥n ngã thì m¾i có th¬ dùng m¡t th¤y s¡c,
130

Ph¦m chín: Quán Bän Trø

dùng tai nghe âm thanh, ... (Ðây là l§p lu§n cüa ngoÕi ðÕo). Ph¦m này quán
phá bän trø, là mu¯n ð¯i phó hai ði¬m này.
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Quán Bän Trø
中論觀本住品第九(十二偈)

(1) Các cån, nhß m¡t, tai, mûi, lßÞi, ...
Cùng các pháp vui, kh±, vân vân ...
Ai là kë có nhæng sñ này,
Thì s¨ g÷i ðó là th¥n ngã.68
(2) Nªu trß¾c ðó không có th¥n ngã,
Ai là kë có m¡t, mûi, tai, ...?
B·i thª cho nên phäi biªt r¢ng,
Trß¾c ðó ðã có cái th¥n ngã.
(3) Nªu r¶i các cån m¡t, tai, mûi, ...
Cùng các pháp vui, kh±, vân vân ...
Mà trß¾c ðó ðã có th¥n ngã,
L¤y gì mà biªt nó hi®n hæu?
(4) Nªu r¶i các cån m¡t, mûi, tai,...
Mà trß¾c ðó ðã có th¥n ngã,
Nhß thª, khi tách r¶i th¥n ngã,
Phäi có các cån m¡t, mûi, tai, ...
(5) Vì có pháp nên biªt có ngß¶i,

眼耳等諸根
苦樂等諸法
誰有如是事
是則名本住
若無有本住
誰有眼等法
以是故當知
先已有本住
若離眼等根
及苦樂等法
先有本住者
以何而可知
若離眼耳等
而有本住者
亦應離本住
而有眼耳等
以法知有人
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Vì có ngß¶i nên biªt có pháp,
Nªu r¶i pháp, làm sao có ngß¶i?
Nªu r¶i ngß¶i, làm sao có pháp?

以人知有法
離法何有人
離人何有法

(6) T¤t cä các cån m¡t, mûi, tai, ...
Thñc ra không có cái th¥n ngã,
Mà các cån m¡t, mûi, tai, ..., này,
M²i ð«u có tác døng khác bi®t.

一切眼等根

(7) Nªu các cån m¡t, tai, mûi, lßÞi, ...
Không có cái g÷i là th¥n ngã,
Thª thì, m²i cån m¡t, mûi, ..., này,
Làm sao nh§n biªt ðßþc tr¥n cänh?

若眼等諸根

(8) Nªu mà kë th¤y là kë nghe,
Ho£c kë nghe là kë cäm th÷,
Các cån nªu mà ðßþc nhß v§y,
Thì phäi nên có cái th¥n ngã.

實無有本住
眼耳等諸根
異相而分別

無有本住者
眼等一一根
69

云何能知塵
見者即聞者
聞者即受者
如是等諸根
則應有本住

(9) Nªu mà kë th¤y khác kë nghe,
Kë nghe lÕi khác kë cäm th÷,
V§y khi th¤y cûng phäi có nghe,
Nªu thª, ¡t có nhi«u th¥n ngã.

若見聞各異

(10)Các cån nhß m¡t, tai, mûi, lßÞi, ...
Cùng các pháp vui, kh±, vân vân ...
T¤t cä ð«u do các ðÕi70 sinh,

眼耳等諸根
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受者亦各異
見時亦應聞
如是則神多

苦樂等諸法
所從生諸大
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Các ðÕi này cûng không th¥n ngã.

彼大亦無神

(11)Nªu các cån m¡t, tai, mûi, lßÞi, ...
Cùng các pháp vui, kh±, vân vân ...
Xßa nay v¯n không có th¥n ngã,
Thì chúng nó cûng không hi®n hæu.

若眼耳等根

(12)Nªu các pháp v¯n không th¥n ngã,
Hi®n tÕi, tß½ng lai, cûng không có,
Vì ba ð¶i ð«u không th¥n ngã,
R¯t ráo không có, không phân bi®t.

眼等無本住
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苦樂等諸法
無有本住者
眼等亦應無

今後亦復無
以三世無故
無有無分別

Ph¦m mß¶i: Quán LØa và Nhiên Li®u

Ph¦m mß¶i:

Quán LØa và Nhiên Li®u
Ph¦m Quán Sñ TÕo Nghi®p và Kë TÕo Nghi®p, thuyªt minh v« kë tÕo
nghi®p không th¬ tÕo nghi®p. Ph¦m Quán Bän Trø, thuyªt minh v« kë cäm
th÷ không th¬ cäm th÷. Còn ph¦m Quán LØa và Nhiên Li®u này, là dùng thí
dø ð¬ chï rõ mµt cách t±ng quát kë tÕo nghi®p cùng kë th÷ døng là Không, vô
tñ tính. TÑc là dùng lØa và nhiên li®u ð¬ tï dø ngã và nåm u¦n71. Nhân ðây,
có th¬ nói r¢ng hai ph¦m trß¾c dùng "pháp" ð¬ bi®n phá, còn ph¦m này
dùng thí dø ð¬ bi®n phá.
NgoÕi ðÕo cùng Ðµc TØ Bµ cüa Ti¬u Th×a, ð«u ßa dùng thí dø v«
lØa và nhiên li®u này, ð¬ kiªn l§p cái ngã. Lúc ÐÑc Ph§t còn tÕi thª, Ngài ðã
bi®n phá cái thuyªt v« th¥n ngã cüa ngoÕi ðÕo, b¢ng cách dùng phß½ng
pháp "tÑc là u¦n mà r¶i u¦n ", ð¬ chï rõ cái ngã là b¤t khä ð¡c. B·i v§y, b÷n
ngoÕi ðÕo li«n dùng thí dø v« lØa và nhiên li®u, "không phäi mà cûng không
r¶i (Hán: b¤t tÑc b¤t ly)", ð¬ cÑu vãn l§p trß¶ng cüa mình. Ý mu¯n nói r¢ng:
"R¶i khöi nhiên li®u thì s¨ không có lØa, thª nhßng, cûng không th¬ nói lØa
tÑc là nhiên li®u". LØa và nhiên li®u "b¤t tÑc b¤t ly". Cûng gi¯ng nhß v§y,
nåm u¦n (nhiên li®u) hòa hþp mà có ngã (lØa), không th¬ nói r¶i nåm u¦n mà
có cái ngã riêng bi®t, mà cûng không th¬ nói ngã tÑc là nåm u¦n. Ngã và
nåm u¦n "b¤t tÑc b¤t ly", tuy không r¶i nåm u¦n, nhßng cûng không phäi là
nåm u¦n. Nªu v§y, các nhà Trung quán, khi nói v« cái ngã theo nghîa duyên
kh·i, không phäi mà cûng không r¶i (b¤t tÑc b¤t ly), so v¾i ngoÕi ðÕo nói v«
"th¥n ngã b¤t tÑc b¤t ly", và Ðµc TØ Bµ nói v« cái "ngã b¤t khä thuyªt", có
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gì là khác bi®t?
1. B÷n h÷ --- ngoÕi ðÕo và Ðµc TØ Bµ --- khi ð« c§p ðªn cái ngã, ð«u có
cäm tß·ng r¢ng nó có mµt thñc tÕi tính, ho£c giä, là mµt cái gì th¥n di®u.
Còn cái ngã mà các nhà Trung Quán ð« c§p ðªn, chï là duyên kh·i giä danh,
nhß huy¬n nhß hóa.
2. B÷n h÷ nói ðªn thí dø lØa và nhiên li®u "b¤t tÑc b¤t ly", møc ðích
chính là mu¯n kiªn l§p cái ngã thñc hæu, chÑ không phäi vì mu¯n kiªn l§p
nåm u¦n. Còn các nhà Trung Quán nói v« cái ngã do nåm u¦n hòa hþp,
không chï riêng cái ngã m¾i là "không phäi nåm u¦n không lìa nåm u¦n",
mà ngay cä nåm u¦n, cûng phäi là "không phäi cái ngã không lìa cái ngã".
Nåm u¦n và cái giä ngã, ð«u chï là sñ nß½ng tña vào nhau mà hi®n hæu, là
giä danh, là Không. T× Không, vô tñ tính, có cái giä ngã do sñ ð¯i ðãi mà
thành, và các giä pháp cûng do sñ ð¯i ðãi mà hi®n hæu. Nåm u¦n và ngã, t¤t
cä chï là sñ hi®n hæu giä danh mà thôi. Cái hæu nhß v§y, tñ nhiên s¨ khác
bi®t v¾i cái hæu cüa b÷n ngoÕi ðÕo. Cho nên, tuy cùng nói v« cái ngã "b¤t
tÑc b¤t ly", thª nhßng ý nghîa hoàn toàn khác nhau. Ðây là ði«u c½ bän c¥n
phäi biªt, trß¾c khi nghiên cÑu ph¦m này. Nªu không, trong khi bi®n phá kë
khác, kªt quä, vì sñ lçn lµn cüa mình, cái chính nghîa cüa tông phái mà
mình mu¯n xi¬n dß½ng, cûng b¸ phá n¯t.

138

Ph¦m mß¶i: Quán LØa và Nhiên Li®u

Ph¦m mß¶i:

Quán LØa và Nhiên Li®u
中論觀燃可燃品第十(十六偈)

(1) Nªu nhß lØa tÑc là nhiên li®u,
Thì nghi®p, kë tÕo nghi®p là mµt,
Còn nªu lØa khác v¾i nhiên li®u,
R¶i nhiên li®u ¡t phäi có lØa.

若燃是可燃

(2) Nhß v§y, thß¶ng phäi có lØa cháy,
Mà không c¥n t× nhiên li®u sinh,
LÕi cûng chÆng c¥n sñ ð¯t cháy,72
G÷i là lØa không c¥n tÕo tác.

如是常應燃

作作者則一
若燃異可燃
離可燃有燃

不因可燃生
則無燃火功
亦名無作火

(3) Nªu lØa không c¥n có nhiên li®u,
t lØa không t× nhân duyên sinh,
Nªu mà lØa thß¶ng thß¶ng tñ cháy,
Nhß thª, cûng không c¥n ngß¶i ð¯t.73

燃不待可燃

(4) Nªu bÕn cho r¢ng lúc ðang cháy,
Thì m¾i ðßþc g÷i là nhiên li®u,
Nhßng trß¾c khi cháy chï có cüi,
Nhß v§y, v§t gì ð¯t nhiên li®u?74

若汝謂燃時

(5) Nªu khác, lØa không ðªn v¾i cüi,

若異則不至
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則不從緣生
火若常燃者
人功則應空

名為可燃者
爾時但有薪
何物燃可燃
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Không ðªn, ¡t s¨ không ð¯t cháy,
Vì không cháy, lØa s¨ không t¡t,
Nªu không t¡t, ¡t là thß¶ng trø.
(6) Vì lØa khác bi®t v¾i nhiên li®u,
Nên lØa có th¬ ðªn nhiên li®u,
Nhß ðàn ông ðªn v¾i ðàn bà,
Và ðàn bà ðªn v¾i ðàn ông.
(7) Nªu cho r¢ng: "LØa và nhiên li®u,
Cä hai ð«u · cách bi®t nhau,
Nhß v§y, lØa m¾i có khä nång,
Làm cho nhiên li®u ðßþc bén lØa".

不至則不燒
不燒則不滅
不滅則常住
燃與可燃異
而能至可燃
如此至彼人
彼人至此人
若謂燃可燃
二俱相離者
如是燃則能
至於彼可燃

(8) Nªu nhân nhiên li®u m¾i có lØa,
Ho£c nhân lØa m¾i có nhiên li®u,
Nhß thª, phäi có pháp nào trß¾c,
Ð¬ lØa và nhiên li®u tß½ng quan?

若因可燃燃

(9) Nªu nhân nhiên li®u m¾i có lØa,
LØa ðã hình thành, lÕi hình thành,
Nhân ðây biªt r¢ng trong nhiên li®u,
Quyªt ch¡c không có lØa hi®n hæu .

若因可燃燃

(10)Nªu pháp do ð¯i ðãi mà thành,
Pháp ðó tr· thành pháp ð¯i ðãi,
Hi®n nay không có nhân ð¯i ðãi,
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因燃有可燃
先定有何法
而有燃可燃

則燃成復成
是為可燃中
則為無有燃
若法因待成
是法還成待
今則無因待

Ph¦m mß¶i: Quán LØa và Nhiên Li®u

Làm sao mà pháp ðßþc thành l§p?
(11)Nªu pháp do ð¯i ðãi mà thành,
Chßa thành, làm sao có ð¯i ðãi?
Nªu nhß ðã thành m¾i ð¯i ðãi,
Ðã thành, còn c¥n gì ð¯i ðãi?

亦無所成法
若法有待成
未成云何待
若成已有待
成已何用待

(12)Nhân vào nhiên li®u, không có lØa,
Không nhân nhiên li®u, cûng không lØa,
Nhân vào lØa, không có nhiên li®u,
Không nhân lØa, cûng không nhiên li®u.

因可燃無燃

(13)LØa không t× n½i khác mà ðªn,
Cûng không t× nhiên li®u mà ra,
Quán sát nhiên li®u và các pháp,
Nhß ph¦m chuy¬n ðµng ðã nói rõ.

燃不餘處來

(14)Nhß, nhiên li®u không phäi là lØa,
R¶i nhiên li®u cûng không có lØa,
Nhiên li®u cûng không thuµc v« lØa,
Trong lØa cûng không có nhiên li®u,
Trong nhiên li®u cûng không có lØa.

可燃即非然

(15)Dùng pháp v« lØa và nhiên li®u,
Ð¬ nói ðªn nåm ¤m và ngã,
LÕi nói ðªn väi, áo, ð¤t, bình,
Cûng nhß t¤t cä các pháp khác.

以燃可燃法
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不因亦無燃
因燃無可燃
不因無可燃

燃處亦無燃
可燃亦如是
餘如去來說

離可燃無燃
燃無有可燃
燃中無可燃
可燃中無燃

說受受者法
及以說瓶衣
一切等諸法
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(16)Nªu có ngß¶i nói: "Có thñc ngã,
Và các pháp có tß¾ng sai bi®t",
Nên biªt r¢ng nhæng kë nhß thª,
Là ngß¶i không hi¬u rõ Ph§t Pháp.
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若人說有我
諸法各異相
當知如是人
不得佛法味

Ph¦m mß¶i mµt: Quán Bän Tª

Ph¦m mß¶i mµt:

Quán Bän Tª
Ph¦m này và ph¦m sau dùng chánh lý quán sát sñ sinh tØ tß½ng tøc.
Trß¾c tiên quán sát bän tª. Trong Kinh, ÐÑc Thích Tôn có nói: "Chúng sinh
t× vô thï ðªn nay, bän tª cüa sinh tØ là b¤t khä ð¡c". V§y bän tª là gì? TÕi
sao lÕi là b¤t khä ð¡c? Bän tª có nghîa là biên tª ð¥u tiên cüa th¶i gian, là
nguyên thï. Chúng ta chï th¤y dòng sinh tØ cüa chúng sinh là mµt sñ lßu
chuy¬n cu°n cuµn không ng×ng, thª nhßng, chúng ta không th¬ nào tìm
ðßþc cµi ngu°n cüa dòng sinh tØ này. Tuy không th¬ nào tìm th¤y cái th¶i
gian nguyên thï, thª nhßng, ngß¶i ð¶i cÑ mµt mñc mu¯n tìm c¥u cho ðßþc.
Bän tª, nhß ð¯i v¾i sinh m®nh cüa mµt con ngß¶i mà nói, tÑc là cái cµi
ngu°n cüa cái sinh m®nh cüa h÷, còn nhß ð¯i vû trø mà nói, tÑc là lúc vû trø
hình thành lúc ban s½. Trên m£t hi®n tßþng, tìm c¥u cái ð¥u tiên nh¤t, cÑu
cánh nh¤t, cån bän nh¤t, là ði«u vînh vi−n không th¬ có ðßþc. Giä sØ có
ngß¶i nói tìm ðßþc, thì chÆng qua ðó chï là nhæng ði«u tß·ng tßþng vu v½,
vô cån cÑ, chÆng hÕn nhß thßþng ðª, ho£c nhæng tên g÷i khác cüa th¥n. Ð¯i
v¾i v¤n ð« này, Ph§t Pháp phü ð¸nh cái g÷i là ð® nh¤t nguyên nhân, mà chï
nói là vô thï. Thª nhßng, vô thï có ý nghîa gì? Có ngß¶i nói: "Vô thï, nghîa là
có nhân, nªu nhß nói hæu thï, tÑc là nói lúc ban ð¥u không t× nhân duyên
sinh ra". LÕi có ngß¶i nói: "Vô thï là nói không có nguyên thï (b¡t ð¥u)". Thª
nhßng, lÕi cûng có ngß¶i nói: "Vô thï tÑc là hæu thï, b·i vì không có hæu thï,
cho nên g÷i là vô thï". Nhæng ði«u này, có th¬ ðßþc xem nhß nhæng giäi
thích riêng bi®t (cá nhân) trong Ph§t Pháp.
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ÐÑc Ph§t thß¶ng nói: "T× vô thï ðªn nay, bän tª là b¤t khä ð¡c". Có
ngß¶i ðem v¤n ð« bän tª höi ÐÑc Ph§t, Ngài bèn qu· trách mà không trä l¶i.
ÐÑc Ph§t tÕi sao không trä l¶i? Có ngß¶i giäi thích r¢ng: "Sñ thñc, ði«u này
không th¬ nói ðßþc. Cûng nhß höi r¢ng ðÑa con cüa thÕch næ (ngß¶i ðàn bà
không th¬ sinh ðë) là ðen hay tr¡ng, không nhæng không lþi ích gì cho sñ
giäi thoát khöi sinh tØ, mà ngßþc lÕi còn chß¾ng ngÕi con ðß¶ng giäi thoát.
B·i v§y, ÐÑc Ph§t, Ngài chï chï dçn nhæng phß½ng pháp tu hành thñc ti¬n".
LÕi có ngß¶i cho r¢ng: "Ð¯i v¾i kë cån c½ ngu ðµn, không ðü tß cách lý giäi,
cho nên không nói cho h÷ biªt, còn ð¯i v¾i kë cån c½ thông lþi, vçn có th¬ nói
cho h÷ biªt". — ðây, lu§n chü (Long Th÷) mu¯n hi¬n bày ý nghîa chân thñc
cüa cái bän tª b¤t khä ð¡c mà ÐÑc Thª Tôn ðã nói. Ph¥n trên nói sñ tÕo
nghi®p kë tÕo nghi®p, sñ cäm th÷ kë cäm th÷, t¤t cä ð«u là b¤t khä ð¡c; thñc
sñ, không phäi nói là hi®n tßþng cüa thª tøc là b¤t khä ð¡c. Thª nhßng,
nhæng kë ch¤p vào tñ tính thñc có, cho r¢ng thñc hæu m¾i có th¬ t°n tÕi; b÷n
h÷ không thöa mãn v¾i pháp chính quán cüa lu§n chü, cho nên ðem l¶i cüa
ÐÑc Ph§t "bän tª sinh tØ là b¤t khä ð¡c" ra làm chÑng cÑ, ð¬ thành l§p sñ
thñc hæu cüa t¤t cä các pháp nhß: sñ cäm th÷, ngß¶i cäm th÷, sñ tÕo nghi®p,
ngß¶i tÕo nghi®p, ba tß¾ng hæu vi, nhân duyên sinh di®t, sñ ði và ðªn, v.v...
B÷n ngoÕi ðÕo ðã ð£t ra v¤n ð« bän tª b¤t khä ð¡c, lu§n chü cûng nhân ðây
dùng lòng ðÕi t×, tìm cách giäi cÑu b÷n h÷ ra khöi nhæng sñ ch¤p trß¾c, dçn
d¡t b÷n h÷ vào nhæng chính kiªn duyên kh·i v« bän tính không t¸ch.
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Ph¦m mß¶i mµt: Quán Bän Tª

Ph¦m mß¶i mµt:

Quán Bän Tª
中論觀本際品第十一(八偈)

(1) ÐÑc ÐÕi Thánh dÕy r¢ng: "Không th¬,
Tìm th¤y bän tª cüa sinh tØ!"
B·i sinh tØ, không có b¡t ð¥u,
Mà cûng không có sñ chung kªt.75
(2) Nªu không có b¡t ð¥u, chung kªt,
Thì làm sao mà có khoäng giæa,
B·i thª cho nên · trong ðây,
Không có trß¾c, sau, và ð°ng th¶i.76

大聖之所說
本際不可得
生死無有始
亦復無有終
若無有始終
中當云何有
是故於此中
先後共亦無

(3) Giä nhß trß¾c ðó có sñ sinh,
R°i sau ðó m¾i có già chªt,
V§y không già chªt mà có sinh,
Không có sinh mà có già chªt.77

若使先有生

4) Nªu trß¾c ðó có sñ già chªt,
R°i sau ðó m¾i có sñ sinh,
Nhß v§y già chªt không có nhân,
Không sinh mà vçn có già chªt.78

若先有老死

(5) Thª nhßng, sñ sinh và già chªt,

生及於老死

後有老死者
不老死有生
不生有老死

而後有生者
是則為無因
不生有老死
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Không th¬ nào xäy ra ð°ng th¶i,
Nªu lúc sinh có sñ già chªt,
Nhß v§y cä hai ð«u không nhân.79
(6) Nªu nhß trß¾c, sau, và ð°ng th¶i,
Cä ba sñ ki®n ð«u không ðúng,
Nhß v§y sao lÕi còn hý lu§n,80
Cho r¢ng có sñ sinh, già chªt.
(7) Nên biªt r¢ng nhæng pháp nhân quä,
Cùng các pháp nång tß¾ng, khä tß¾ng,
Và sñ cäm th÷, ngß¶i cäm th÷,
Nhß thª, t¤t cä pháp hi®n có,
(8) Không nhæng ð¯i v¾i pháp sinh tØ,
Không th¬ tìm th¤y ðßþc bän tª,
Mà ð¯i v¾i t¤t cä các pháp,
Bän tª cüa chúng cûng là không.81
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不得一時共
生時則有死
是二俱無因
若使初後共
是皆不然者
何故而戲論
謂有生老死
諸所有因果
相及可相法
受及受者等
所有一切法
非但於生死
本際不可得
如是一切法
本際皆亦無

Ph¦m mß¶i hai: Quán Sñ Kh±

Ph¦m mß¶i hai:

Quán Sñ Kh±
Ph¦m trß¾c, quán sát sñ siêu vi®t ba ð¶i (quá khÑ, hi®n tÕi, v¸ lai) cüa sñ
sinh tØ n¯i tiªp, còn ph¦m này là t× kh± quä cüa sinh tØ, quán sát sñ duyên
kh·i vô tính, ð¬ hi¬n bày sñ kh± không do b¯n sñ tÕo tác (tñ tác, tha tác,
cµng tác, vô nhân tác) sinh ra. Kh±, tÑc là kh± quä cüa sinh tØ, là kh± báo
(cüa toàn là sñ tø t§p cüa sñ kh± - Hán: thu¥n ðÕi kh± tø t§p), chÑ không
riêng chï sñ th¯ng kh± trong tâm h°n mà thôi. Chúng sinh trong ba cõi, do
quä báo sinh tØ, nh§n ch¸u sñ kh± ðau bÑc thiªt cüa ba kh±, tám kh±. Trí Ðµ
Lu§n nói: "N²i kh± cüa sñ chªt trên cõi tr¶i, còn ác li®t h½n · cõi ngß¶i".
Ðúng là "ba cõi không an, gi¯ng nhß nhà lØa (Hán: Tam gi¾i vô an, do nhß
höa trÕch -- Kinh Pháp Hoa)". Thª nhßng, nhæng n²i kh± này t× ðâu mà ðªn?
Là do tñ mình tÕo? Là do kë khác tÕo? Là do mình và kë khác cùng tÕo?
Hay là không do ai tÕo ra, ngçu nhiên mà có? Nß½ng vào thuyªt duyên kh·i
cüa Ph§t Pháp: "Cái này có nên cái kia có, cái này sinh nên cái kia sinh".
Cho nên: "vô minh duyên hành, hành duyên thÑc, nhçn ðªn ... chï là sñ tø
t§p cüa sñ kh±". Do sñ liên kªt cüa nhân quä trong mß¶i hai nhân duyên, t×
v÷ng ho£c sinh kh·i sñ tÕo nghi®p, t× sñ tÕo nghi®p chiêu cäm kh± báo, t×
kh± sinh thêm kh±, r°i lÕi t× kh± sinh kh·i thêm v÷ng ho£c. Cái sinh m®nh
nhß v§y, diên tøc nhß vòng xo¡n ¯c, cho nên nói "duyên kh·i nhß cái vòng,
không có ð¥u m¯i". Duyên kh·i là vô tñ tính, do ðó tuy®t ð¯i tách r¶i b¯n
loÕi v÷ng kiªn: tñ tÕo, kë khác tÕo, cä hai cùng tÕo, và không nhân mà tÕo.
Ngß¶i „n Ðµ, khi nói lên sñ sinh thành cüa sinh tØ cùng sñ sinh thành
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cüa vÕn v§t, có kë chü trß½ng sñ phát sinh, có kë chü trß½ng sñ tÕo tác. Nhß
mµt ngß¶i thþ làm ra mµt v§t, ðây g÷i là sñ tÕo tác; còn nhß hÕt gi¯ng sinh
ra m¥m, ðây g÷i là sñ phát sinh. Sñ phát sinh và tÕo tác, v¯n có ý nghîa
gi¯ng nhau, thª nhßng theo kiªn giäi · ðây, ý nghîa cüa b¯n sñ phát sinh và
b¯n sñ tÕo tác có ðôi ph¥n khác bi®t. B÷n ngoÕi ðÕo „n Ðµ nói: "Ðß½ng th¬
cüa sinh m®nh là ngã, (ngã) là bän ch¤t cüa sinh m®nh, là chúa t¬ cüa thân
tâm, ngã là v¯n có." Ðªn nhß kh± quä cüa thân và tâm, các h÷c giä Bà La
Môn nói: "Kh± là t× bän tính cüa ngã sinh ra, là do chính mình tÕo tác." Ðây
là thuyªt v« chính mình tÕo tác. Có ngß¶i nói: "Tr¶i ÐÕi Tñ TÕi tu mµt loÕi
kh± hÕnh, sáng tÕo ra thª gian. Sau khi sáng tÕo ra thª gian, ông ta lÕi tu
thêm mµt loÕi kh± hÕnh, sáng tÕo ra c¥m thú và loài ngß¶i." Ðây là thuyªt
v« kë khác tÕo tác. Có ngß¶i nói: "Ban ð¥u có mµt ngß¶i nam và mµt ngß¶i
næ, hòa hþp nhau mà sinh ra t¤t cä chúng sinh." Ðây là thuyªt v« sñ cùng
nhau tÕo tác (cµng tác). LÕi có ngß¶i nói: "T¤t cä pháp là không nhân,
không duyên, ð«u là sñ ngçu nhiên mà có." Ðây là thuyªt v« không nhân tÕo
tác (vô nhân tác). nß½ng vào sñ v÷ng ch¤p khác nhau, mà có b¯n giáo
thuyªt khác nhau. Ðây là nß½ng vào sñ tÕo tác cüa mµt nhân cách mà nói.
Còn nhß nªu nß½ng vào sñ tÕo tác cüa các pháp mà nói: "Nªu nhß tñ th¬
cüa nåm ¤m có th¬ sinh nåm ¤m, ðây là sñ tñ tÕo; nªu ¤m trß¾c tÕo ra ¤m
sau, nhßng ¤m sau lÕi khác ¤m trß¾c, ðây là do kë khác tÕo; nªu ¤m trß¾c
ðßa ðªn sñ phát kh·i (Hán: dçn phát 引發) ¤m sau, r°i ¤m sau tñ nó sinh ra,
ðây là sñ cùng nhau tÕo tác; nªu không có lý do, mà ¤m sau tñ nhiên sinh ra,
ðây là không nhân mà tÕo tác." Theo quan ði¬m cüa Ph§t Pháp, nhæng quan
ði¬m v×a nói, hoàn toàn chï là nhæng sñ ðiên ðäo. Cho nên, · ðây m¾i l§p
trung ðÕo quán v« duyên kh·i ð¬ phü ð¸nh thuyªt b¯n sñ tÕo tác (tñ, tha,
cµng, vô nhân) cüa ngoÕi ðÕo. Ðây là lu§n ð« cån bän cüa Ph§t Giáo. Hi®n
tÕi, chúng ta s¨ phân giäi lý do tÕi sao, ð¬ làm sáng tö Tính Không Lu§n cüa
148
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duyên kh·i.
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Ph¦m mß¶i hai: Quán Sñ Kh±

Ph¦m mß¶i hai:

Quán Sñ Kh±
中論觀苦品第十二(十偈)

(1) Nªu nói sñ kh± do tñ tÕo,
Tha tÕo, cµng tÕo, ho£c không nhân,
Nhæng quan ni®m này v« sñ kh±,
Trên m£t quä báo ð«u sai l¥m.

自作及他作

(2) Nªu nhß kh± là do tñ tÕo,
t kh± không t× nhân duyên sinh,
Thª nhßng, nhân vì có ¤m này,
M¾i có th¬ sinh ra ¤m khác. 82

苦若自作者

(3) Nên biªt, nªu nhß nåm ¤m này,
Là khác bi®t v¾i nåm ¤m trß¾c,
Lúc ðó m¾i có th¬ nói r¢ng,
Kh± là do v§t khác sinh ra.83

若謂此五陰

共作無因作
如是說諸苦
於果則不然

則不從緣生
因有此陰故
而有彼陰生

異彼五陰者
如是則應言
從他而作苦

(4) Nªu ngß¶i có th¬ tñ tÕo kh±,
Nhßng r¶i sñ kh±, không có ngß¶i,
Nhß v§y làm sao nói kë ðó,
Có th¬ tñ tÕo kh± cho mình?

若人自作苦

(5) Nªu kh± là do kë khác tÕo,

若苦他人作

離苦何有人
而謂於彼人
而能自作苦
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R°i ðem sñ kh± ðªn kë này,
Nhßng nªu sñ kh± khác kë này,
Làm sao mà kë này th÷ kh±?
(6) Nªu kh± là do kë khác tÕo,
R°i mang sñ kh± ðªn kë này,
Nhßng r¶i kh±, làm sao có ngß¶i,
Mang sñ kh± ðªn cho kë này?84
(7) Nªu kh± ðã không th¬ tñ tÕo,
Sao lÕi nói do kë khác tÕo?
B·i vì khi kë khác tÕo kh±,
Ð¯i h÷, cûng g÷i là tñ tÕo!85

而與此人者
若當離於苦
何有此人受
苦若彼人作
持與此人者
離苦何有人
而能授於此
自作若不成
云何彼作苦
若彼人作苦
即亦名自作

(8) Sñ kh± không th¬ tÕo ra kh±,
B·i pháp không tÕo ra chính nó,
Vä lÕi, kë khác không tñ th¬,
Làm sao mà có th¬ tÕo kh±?86

苦不名自作

(9) Nªu do tñ, tha, mà có kh±,
Thì kh± phäi là do cµng tác;
Tñ, tha, cµng còn không th¬ tÕo,
Hu¯ng chi không nhân mà tÕo kh±! 87

若此彼苦成

(10)Không nhæng ð¯i v¾i sñ kh± ðau,
B¯n nghîa không th¬ ðßþc thành l§p,
Mà ð¯i v¾i t¤t cä các pháp,

非但說於苦
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法不自作法
彼無有自體
何有彼作苦

應有共作苦
此彼尚無作
何況無因作

四種義不成
一切外萬物

Ph¦m mß¶i hai: Quán Sñ Kh±

B¯n nghîa88 cûng không th¬ thành l§p.
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四義亦不成

Ph¦m mß¶i ba: Quán Các Hành

Ph¦m mß¶i ba:

Quán Các Hành
Ph¦m này quán sát các hành vô thß¶ng, ð¬ hi¬n bày cái bän tính không
t¸ch cüa chúng. Trong Ph§t Pháp, phÕm vi xØ døng cüa chæ "hành" r¤t rµng
räi, do ðó hàm nghîa cüa nó cûng có r¤t nhi«u khác bi®t. Nªu nói s½ lßþc, có
hai nghîa: (1) hành, tÑc là sñ lßu ðµng biªn ð±i, (2) hành, là nhæng ðµng tác,
biªn thành ðµng nång, có th¬ phát sinh t¤t cä. T¤t cä các pháp hæu vi, là do
ðµng nång cüa nhæng hành nghi®p tÕo thành, mà cûng là nhæng pháp lßu
ðµng biªn ð±i, b·i thª ÐÑc Ph§t g÷i t¤t cä pháp hæu vi là các hành. Ba
nghi®p là ðµng tác, mà tr· thành ðµng nång, cho nên chúng cûng là hành.
Ngoài ra, · ðây mu¯n nh¤n mÕnh ðªn ý nghîa thù th¡ng, là hæu tình dùng
tâm (thÑc) làm kë dçn ðÕo, cho nên nói: "T¤t cä hoÕt ðµng trong tâm là
hành". Cái mà b±n lu§n mu¯n quán sát, bao g°m các hành cüa t¤t cä pháp
hæu vi.
Nhæng kë ch¤p thñc hæu, không hài lòng v¾i sñ bi®n phá cüa các h÷c giä
Tính Không, bèn ðem l¶i ÐÑc Ph§t ra ð¬ dçn chÑng. Mµt m£t là mu¯n qu·
trách các h÷c giä Tính Không, mµt m£t là ð¬ kiªn l§p cái lý thuyªt v« sñ
thñc hæu cüa b÷n h÷. ÐÑc Ph§t t×ng nói: "Pháp hß v÷ng ðiên ðäo, tÑc là t¤t
cä pháp hæu vi, còn pháp t¯i thßþng, tÑc là Niªt Bàn chân thñc; nhß v§y các
hành là các pháp hß v÷ng ðiên ðäo, là pháp hoÕi di®t". Nªu ðã có các hành
hß v÷ng ðiên ðäo này, ¡t phäi có kh± quä cüa sñ lßu chuy¬n sinh tØ. Nªu
v§y, làm sao có th¬ nói t¤t cä ð«u là không? Các h÷c giä Tính Không, dî
nhiên là cûng th×a nh§n l¶i dÕy cüa ÐÑc Ph§t, chÆng qua, sñ lý giäi cüa các
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ngài không gi¯ng v¾i nhæng kë ch¤p thñc hæu. B÷n h÷ thñc sñ không hi¬u rõ
ý nghîa cüa nhæng l¶i Ph§t dÕy v« các hành hß v÷ng ðiên ðäo là gì. B·i
thª, · ðây dùng l¶i dÕy cüa ÐÑc Ph§t mà ð¯i phß½ng ðã ð« ra, bi®n phá b÷n
h÷, chï bày cái ý nghîa chân thñc cüa nhæng l¶i Ph§t nói "t¤t cä pháp ð«u là
Tính Không".
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Ph¦m mß¶i ba: Quán Các Hành

Ph¦m mß¶i ba:

Quán Các Hành
中論觀行品第十三(九偈)

(1) Trong Kinh nói: v÷ng tß·ng ðiên ðäo,
Bám ch£t vào các tß¾ng vô thß¶ng,
Vì v÷ng ch¤p các pháp vô thß¶ng,
Nên g÷i là hß huy−n không thñc.89
(2) Kë mê ho£c bám víu hß huy−n,
Trong ðây có v§t nào b¸ bám?
ÐÑc Ph§t nói v« sñ v÷ng ch¤p,
Chï vì mu¯n giäi rõ nghîa Không.

如佛經所說
虛誑妄取相
諸行妄取故
是名為虛誑
虛誑妄取者
是中何所取
佛說如是事
欲以示空義

(3) Các pháp hæu vi ð«u biªn ð±i,
Nên biªt chúng không có tñ tính,
B·i vì t¤t cä pháp là không,
Cho nên pháp vô tính cûng không.

諸法有異故

(4) Nªu các pháp là không tñ tính,
Làm sao mà có th¬ nói r¢ng:
"T× lúc tu±i th½ ðªn bÕc ð¥u,
Trong ðó có nhi«u sñ biªn ð±i"? 90

諸法若無性

(5) Nªu các pháp là có tñ tính,

知皆是無性
無性法亦無
一切法空故

云何說嬰兒
乃至於老年
而有種種異
若諸法有性
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Thì làm sao có sñ biªn ð±i?
Nªu các pháp không có tñ tính,
Thì làm sao có sñ biªn ð±i?
(6) Pháp chính nó, ¡t không biªn ð±i,91
Mà pháp khác cûng không biªn ð±i,
Nhß thª, ngß¶i trë không biªn già,
Ngay ngß¶i già cûng không biªn già.92
(7) Nªu mµt pháp có th¬ biªn ð±i,
Thì sæa cûng phäi chính là b½,93
Thª nhßng r¶i sæa, có pháp nào
Ð¬ có th¬ làm thành ra b½?94
(8) Nªu có thñc mµt pháp chÆng không,
Thì cûng phäi có mµt pháp không,
Thñc sñ không có pháp chÆng không,
Làm sao mà có ðßþc pháp không?
(9) ÐÑc ÐÕi Thánh giäng dÕy pháp Không,
Møc ðích là phá các v÷ng ch¤p,
Nªu có kë ch¤p trß¾c vào Không,
Kë ðó chß Ph§t không th¬ ðµ.95
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云何而得異
若諸法無性
云何而有異
是法則無異
異法亦無異
如壯不作老
老亦不作壯
若是法即異
乳應即是酪
離乳有何法
而能作於酪
若有不空法
則應有空法
實無不空法
何得有空法
大聖說空法
為離諸見故
若復見有空
諸佛所不化

Ph¦m mß¶i b¯n: Quán Sñ Hòa Hþp

Ph¦m mß¶i b¯n:

Quán Sñ Hòa Hþp
Sau ph¦m Quán Các Hành là nói v« ph¦m Quán Sñ Hòa Hþp. Ðây là
thÑ tñ trong các bµ lu§n A TÏ ÐÕt Ma. Bµ Xá Lþi Ph¤t A TÏ Ðàm, cùng bµ
T§p Lu§n cûa ngài Thª Hæu, ð«u theo thÑ tñ này. Ph¦m Quán Các Hành, là
bi®n lu§n mµt cách t±ng quát t¤t cä các hành duyên kh·i hæu vi, còn ph¦m
Quán Sñ Hòa Hþp, là nói v« l¸ch trình cüa sáu cån duyên sáu xúc, tÑc là sáu
cån n¡m giæ sáu cänh, hòa hþp mà sinh ra thÑc; kª ðó, cån, cänh, thÑc hòa
hþp mà sinh ra xúc.
Ph¥n trß¾c, ph¦m Quán Sñ Tham Nhi−m và Kë Tham Nhi−m, cûng ðã
t×ng nói qua sñ hòa hþp, chÆng qua, ph¦m ðó chï nói v« sñ quan h® giæa ngã
và pháp, còn ði«u chü yªu mà ph¦m này mu¯n nói là sñ hòa hþp cüa xúc, và
tiªn thêm mµt bß¾c mà nói r¢ng: "Sñ hòa hþp cüa t¤t cä các pháp có tñ tính
là b¤t khä ð¡c". Các h÷c giä Ti¬u Th×a cho r¢ng sñ hòa hþp là ði«u ÐÑc
Ph§t ðã t×ng nói qua. Ba pháp cån, cänh, thÑc, hòa hþp sinh ra xúc, nh¶ có
xúc mà sinh kh·i tình cäm, tß·ng tßþng, ý chí, v.v... Do sñ hòa hþp này, có
th¬ chÑng minh ba pháp (cån, cänh, thÑc) là có thñc. Nªu không có, làm sao
có th¬ nói ðªn sñ hòa hþp? Cho nên thành l§p sñ hòa hþp cüa ba pháp, thì t¤t
cä các hành, không th¬ nào không ðßþc thành l§p là pháp có thñc. H½n næa,
trong pháp duyên kh·i, sáu cån (xÑ) duyên sáu xúc, là ði¬m chuy¬n biªn r¤t
quan tr÷ng cüa sñ t§p và di®t cüa sinh tØ. Sñ nh§n thÑc cüa cån thân ð¯i v¾i
cänh gi¾i, nªu nhß sai l¥m, s¨ ðßa ðªn phi«n não, tÕo nghi®p, lßu chuy¬n
sinh tØ. Còn nªu sñ nh§n thÑc là chính xác, s¨ không sinh kh·i phi«n não,
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không làm ði«u phi lý (Hán: b¤t tác b¤t nhß lý hành), do ðây có th¬ ðßþc sñ
giäi thoát. Trong các hành, sñ hòa hþp cüa sáu cån duyên sáu xúc, có t¥m
mÑc quan tr÷ng nhß thª, cho nên sau ph¦m Quán Các Hành, c¥n phäi thäo
lu§n ðªn ði¬m này.
Trong Ph§t Pháp, có sñ hòa hþp giæa nhân và pháp, có hai sñ hòa hþp
cüa thÑc, có ba sñ hòa hþp cüa xúc. Các nhà Th¡ng Lu§n tÕi „n Ðµ, trong
Løc Cú (sáu câu) cüa b÷n h÷, có Hòa Hþp Cú. Phái Th¡ng Lu§n cûng nói:
"Ngã, ý, cån, tr¥n, hòa hþp v¾i nhau, sinh ra tri (sñ hi¬u biªt)", tÑc là chü
trß½ng lúc cån tr¥n hòa hþp, có cái th¥n ngã xØ døng ý cån, thì m¾i sinh ra
sñ nh§n thÑc. Nhß các nhà Thñc Hæu Lu§n, khi l§p lu§n v« hòa hþp, ho£c
cho r¢ng cái tñ tính có th¬ hòa hþp là có thñc, ho£c cho r¢ng có mµt hòa hþp
tính chân thñc t°n tÕi. Thª nhßng, dß¾i sñ quán sát duyên kh·i chính xác,
trên cån bän không có nhæng sñ hòa hþp nhß b÷n ngoÕi ðÕo chü trß½ng. B·i
v§y, c¥n phäi ðä kích b÷n h÷, cho b÷n h÷ biªt thª nào là ý nghîa chân chính
cüa nhân duyên hòa hþp.
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Ph¦m mß¶i b¯n:

Quán Sñ Hòa Hþp
中論觀合品第十四(八偈)

(1) Cái th¤y, ð¯i tßþng và ngß¶i th¤y,
Ba pháp này phß½ng v¸ khác nhau,
Ba pháp ðã khác bi®t nhß thª,
Chung cuµc không có lúc hòa hþp.96

見可見見者
是三各異方
如是三法異
終無有合時

(2) Cûng thª, quán sát sñ ô nhi−m,
Ð¯i tßþng ô nhi−m, kë ô nhi−m,
Nåm cån còn lÕi và phi«n não,
Phß½ng pháp quán sát ð«u gi¯ng ðây.

染與於可染

(3) Pháp khác bi®t phäi có hòa hþp,
Nhßng cái th¤y, .., không tß¾ng khác bi®t,
Vì tß¾ng khác bi®t không th¬ thành,
V§y cái th¤y, ..., làm sao hòa hþp?97

異法當有合

(4) Không nhæng cái th¤y, ngß¶i, ð¯i tßþng,
Không th¬ tìm th¤y tß¾ng khác bi®t,
Mà ð¯i v¾i t¤t cä các pháp,
Cûng không tìm th¤y tß¾ng khác bi®t.98

非但見等法

(5) Sñ khác, nh¶ khác, nên có khác,

染者亦復然
餘入餘煩惱
皆亦復如是

見等無有異
異相不成故
見等云何合

異相不可得
所有一切法
皆亦無異相
異因異有異
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Sñ khác, r¶i khác, không còn khác,99
Nªu pháp là t× nhân sinh ra,
Pháp ðó s¨ không khác v¾i nhân.
(6) Nªu r¶i cái khác100 có sñ khác,
Thì sñ khác khác101 phäi có khác,
Nhßng r¶i ch² khác không có khác,
Cho nên không th¬ có sñ khác,

異離異無異
若法從因出
是法不異因
若離從異異
應餘異有異
離從異無異
是故無有異

(7) Trong sñ khác không có tß¾ng khác,
Sñ không khác cûng không tß¾ng khác,
B·i vì không có tß¾ng sai khác,
Cho nên ðây, kia ð«u không khác.102

異中無異相

(8) Pháp chính nó, không th¬ hòa hþp,
Pháp khác bi®t, cûng không hòa hþp,
V§y kë hòa hþp, lúc hòa hþp,
Cùng pháp hòa hþp ð«u không có.

是法不自合

162

不異中亦無
無有異相故
則無此彼異

異法亦不合
合者及合時
合法亦皆無

Ph¦m mß¶i låm: Quán Hæu Vô

Ph¦m mß¶i låm:

Quán Hæu Vô
Ph¦m này khai th¸ ý nghîa chân thñc cüa nhæng ði«u ÐÑc Ph§t nói v«
duyên kh·i: "T¤t cä các pháp trên thª gian, ð«u · trong trÕng thái sinh di®t
vô thß¶ng". Thª nhßng, ði«u này không gi¯ng nhß nhæng ngß¶i thª gian
tß·ng tßþng v« sñ hæu vô. B÷n h÷, khi nghî ðªn "hæu", thì cho r¢ng phäi là
thñc hæu, còn nªu nghî ðªn "vô", thì cho r¢ng phäi là thñc vô. Hæu là ch¤p
kiªn v« hæu, còn vô là ch¤p kiªn v« vô, ð«u là b¸ chìm ð¡m trong h¯ sâu cüa
hai cñc ðoan (biên kiªn), không bao gi¶ ðßþc giäi thoát. ÐÑc Nhß Lai ra ð¶i,
xa lìa hai cñc ðoan này mà nói pháp trung ðÕo, tÑc là nß½ng vào duyên kh·i
mà thuyªt pháp, làm cho m÷i ngß¶i hi¬u r¢ng sñ hæu, vô, thñc sñ ð«u là b¤t
khä ð¡c. Pháp duyên kh·i, tÑc là cái giä danh cüa t¤t cä nhæng hi®n tßþng
ð¯i ðãi nhau, do nhân duyên hòa hþp. Ðang lúc các nhân duyên hòa hþp,
hi®n kh·i các pháp tß¾ng nhß huy−n nhß hóa, thì g÷i là hæu, còn nhß khi
nhân duyên ly tán, các pháp tß¾ng nhß huy−n nhß hóa này ¦n m¤t, thì g÷i là
vô. Cái hæu, vô này, nªu r¶i pháp nhân duyên thì không còn t°n tÕi, cûng
không phäi không t°n tÕi, không sinh cûng không di®t. Ðây là sñ duyên kh·i
giä danh, là t¤t cä pháp Không; rõ ràng là có sñ sinh di®t, nhßng nªu mu¯n
tìm c¥u cái thñc tính cüa chúng, thì lÕi là ði«u b¤t khä ð¡c.
Trong pháp duyên kh·i tính Không, r¶i hæu, r¶i vô, r¶i phi hæu phi vô,
di®t tr× t¤t cä m÷i hí lu§n. Ðây là tß tß·ng cån bän cüa ÐÑc Nhß Lai khi
khai th¸ pháp duyên kh·i, dùng ðây chïnh ð¯n t¤t cä v÷ng kiªn sai l¥m cüa
thª gian. Nhæng kë chßa hi¬u rõ nghîa Không, không biªt Không là sñ t¸ch
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di®t cüa các ch¤p kiªn v« tñ tính, không biªt vô là duyên kh·i giä danh, là
quá trình ly tán cüa các nhân duyên nhß huy−n, mà lÕi cho r¢ng: Không và
vô ð«u là "cái gì cûng không có". Nghe ðªn chæ phi hæu phi vô, thì lÕi cho
r¢ng: ngoài sñ hæu, vô, còn có mµt pháp có thñc th¬ là "phi hæu phi vô".
Nhæng cái kiªn giäi sai l¥m nhß v§y, không nhæng chÆng biªt Không, mà
cùng chÆng biªt "phi hæu phi vô". LÕi còn có mµt s¯ h÷c giä, không biªt ÐÑc
Ph§t nói duyên kh·i là sñ giä danh cüa Tính Không, do ðây ch¤p r¢ng
duyên kh·i có tß¾ng quyªt ð¸nh, cho nên ßa hæu mà ghét Không, r¯t cuµc
cûng lÕi r½i vào hai cñc ðoan (biên kiªn).
Ph¦m này ð£c bi®t ð¯i phó v¾i nhæng h÷c giä ch¤p trß¾c duyên kh·i có
tñ tß¾ng chân thñc này, ðä phá b÷n h÷, møc ðích là làm hi¬n hi®n cái chân
nghîa cüa ÐÑc Ph§t. Trong Th§p Nh¸ Môn Lu§n, cûng có môn quán hæu vô,
nhßng chï ð« c§p ðªn ba tß¾ng hæu vi: "sinh, trø là hæu, còn di®t là vô". Còn
b±n lu§n quán hæu vô, là nói v« ph¥n pháp th¬, tÑc là tñ th¬ cüa các pháp,
không th¬ nói tñ tính cüa chúng là thñc hæu, mà cûng không gi¯ng ngoÕi
ðÕo và Ti¬u th×a, cho r¢ng tñ tính cüa chúng là thñc vô. Hai quy¬n lu§n ð«u
ð« c§p ðªn hæu vô, nhßng nµi dung lÕi không ð°ng.
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Ph¦m mß¶i låm:

Quán Hæu Vô
觀有無品第十五(十一偈)

(1) Nªu trong các duyên có tñ tính,
Ði«u này ¡t là sñ phi lý,
Vì nªu tñ tính t× duyên sinh,
Thì nó là pháp ðßþc tÕo tác.

眾緣中有性
是事則不然
性從眾緣出
即名為作法

(2) Nªu tñ tính là ðßþc tÕo tác,
Làm sao mà có nghîa lý này?
Tñ tính, còn g÷i là vô tác,
Không nh¶ pháp khác ð¬ hình thành.

性若是作者

(3) Nªu pháp ðã không có tñ tính,
Thì làm sao mà có tha tính,
Vì tñ tính ð¯i v¾i tha tính,
Cûng s¨ ðßþc g÷i là tha tính.103

法若無自性

(4) Nªu r¶i tñ tính và tha tính,
Thì làm sao mà có các pháp?
Nªu nhß có tñ tính tha tính,
Thì các pháp s¨ ðßþc thành l§p.

離自性他性

(5) Sñ hæu, nªu không th¬ thành l§p,

云何有此義
性名為無作
不待異法成

云何有他性
自性於他性
亦名為他性

何得更有法
若有自他性
諸法則得成
有若不成者
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Sñ vô, làm sao mà thành l§p?
B·i trß¾c ðó có mµt pháp hæu,
Pháp ¤y hoÕi di®t g÷i là vô.

無云何可成
因有有法故
有壞名為無

(6) Nªu có ngß¶i th¤y hæu, th¤y vô,
Ho£c th¤y tñ tính, th¤y tha tính,
Nên biªt r¢ng kë ðó không th¤y,
Ý nghîa chân thñc cüa Ph§t Pháp.

若人見有無

(7) Ph§t là b§c có th¬ tr× di®t,
Các sñ ch¤p có và ch¤p không,
Nhß trong Kinh Hóa Ca Chiên Diên,
Ðã dÕy "r¶i ch¤p có, ch¤p không".104

佛能滅有無

(8) Nªu pháp thñc sñ có tñ tính,
Thì pháp ðó không th¬ biªn ð±i,
B·i tñ tính mà còn biªn ð±i,
Ði«u này hoàn toàn không có lý.

若法實有性

(9) Nªu pháp thñc sñ có tñ tính,

若法實有性

Làm sao mà có th¬ biªn ð±i?
Nªu pháp thñc sñ không tñ tính,
Làm sao mà có th¬ biªn ð±i?
(10)Cho r¢ng thñc có, tÑc ch¤p thß¶ng,
Cho r¢ng thñc không , tÑc ch¤p ðoÕn,
B·i v§y cho nên ngß¶i có trí,
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見自性他性
如是則不見
佛法真實義

如化迦旃延
經中之所說
離有亦離無

後則不應異
性若有異相
是事終不然

云何而可異
若法實無性
云何而可異
定有則著常
定無則著斷
是故有智者
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Không nên ch¤p trß¾c sñ có, không.105
(11)Nªu pháp có tñ tính nh¤t ð¸nh,
t chÆng phäi không, mà thß¶ng h¢ng,
Còn nªu trß¾c có, mà nay không,
t s¨ phÕm vào l²i ðoÕn di®t.106
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不應著有無
若法有定性
非無則是常
先有而今無
是則為斷滅
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Ph¦m mß¶i sáu:

Quán Sñ Trói Buµc và Giäi Thoát
Ph¦m Quán Hæu Vô, là quán duyên kh·i: "Cái này có nên cái kia có, cái
này không nên cái kia không", còn ph¦m này là quán duyên kh·i: "Cái này
sinh nên cái kia sinh, cái này di®t nên cái kia di®t". T× trong sñ sinh di®t giä
danh, th¬ ngµ tính không t¸ch: "Sñ sinh không t× ðâu ðªn, sñ di®t không ði
v« ðâu". Cái này sinh nên cái kia sinh, là môn lßu chuy¬n sinh tØ; cái này
di®t nên cái kia di®t, là môn hoàn di®t Niªt Bàn. Lßu chuy¬n là sñ t¾i lui
trong sinh tØ, còn hoàn di®t là sñ giäi thoát khöi sinh tØ. B·i thª, nói ðªn lßu
chuy¬n, hoàn di®t, tÑc là nói ðªn trói buµc, giäi thoát. Møc tiêu duy nh¤t cüa
nhæng kë h÷c Ph§t là xa lìa sinh tØ, chÑng ð¡c Niªt Bàn. Trong bi¬n sinh tØ
có sñ trói buµc, còn vào cõi Niªt Bàn thì ðßþc giäi thoát. Nªu có sinh tØ và
Niªt Bàn, trói buµc và giäi thoát, làm sao mà có th¬ nói là các pháp vô tñ
tính? Các h÷c giä có s· ð¡c, nhân ðây ðem sñ thñc cüa trói buµc và giäi
thoát làm chÑng minh cho chü trß½ng các pháp có thñc th¬. Sñ lßu chuy¬n,
hoàn di®t, cùng sñ trói buµc, giäi thoát, trên m£t ý nghîa, có ðôi chút khác
bi®t. Cái hi®n tßþng sinh tØ n¯i tiªp không ng×ng g÷i là lßu chuy¬n, còn sñ
t¸ch tînh cüa Niªt Bàn t¸ch di®t vô sinh g÷i là hoàn di®t. Trói buµc và giäi
thoát là t× phß½ng di®n ðµng tác cüa nång s· mà nói, tÑc là sñ trói buµc có
cái trói buµc và cái b¸ trói buµc, sñ giäi thoát có cái giäi thoát và cái ðßþc
giäi thoát. Lúc cái trói buµc trói buµc cái b¸ trói buµc, thì s¨ không có tñ do.
Giä nhß, c¡t ðÑt cái trói buµc, thì s¨ ðßþc giäi phóng khöi sñ trói buµc, và
nhß v§y s¨ ðßþc giäi thoát.
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Trói buµc có hai loÕi: (1) Phi«n não trói buµc nåm u¦n: nåm u¦n, không
nh¤t ð¸nh phäi lßu chuy¬n trong sinh tØ, chÆng qua do phi«n não, ð£c bi®t là
ái, thü, trói buµc chúng, cho nên m¾i b¸ lßu chuy¬n trong sinh tØ. Nåm u¦n
t× thü sinh ra, b¸ cái thü này n¡m giæ, lÕi sinh kh·i ái, thü, cho nên g÷i là
nåm thü u¦n. Ái là sñ tham nhi−m, thü là sñ n¡m giæ. Vì lñc lßþng cüa ái
thü ch¤p trß¾c vào ngã và ngã s·, do ðây, t× ph¥n bên ngoài là khí thª gi¾i,
cho ðªn ph¥n bên trong là thân tâm, phát sinh ra sñ g¡n bó m§t thiªt, ràng
r¸t không r¶i, khiªn cho ðøng ðªn n½i nào cûng thành chß¾ng ngÕi, thành
nhæng hi®n tßþng trói buµc. Cho nên trong Kinh có nói: "Không phäi m¡t
trói buµc s¡c, không phäi s¡c trói buµc m¡t, mà khoäng giæa có sñ tham døc,
ðây là sñ trói buµc". (2) Nåm u¦n trói buµc chúng sinh: chúng sinh là giä
danh, xßa nay v¯n không có tñ th¬, chÆng qua, do sñ hòa hþp th¯ng nh¤t
cüa nåm thü u¦n, thành ra có nhæng hæu tình hình nhß có tñ th¬ này. Cái giä
ngã nß½ng vào nåm u¦n mà ðßþc thành l§p này, trong sñ sinh di®t n¯i tiªp
giæa ¤m trß¾c và ¤m sau, luôn luôn · trong trÕng thái hoÕt ðµng, t¾i lui
trong sáu n¨o, ch¸u sñ trói buµc cüa sinh tØ.
Giäi thoát cûng có hai loÕi: (1) Dùng trí tu® thông ðÕt các pháp, r¶i lìa
phi«n não cüa sñ ái, thü, do ðó, ð¯i thân tâm, thª gi¾i, không còn sinh kh·i
nhæng sñ tham nhi−m, n¡m giæ. Tuy vçn còn · thª gian, nhßng có th¬ t¾i lui
trong ba cõi không còn b¸ sinh tØ làm chß¾ng ngÕi, tñ do tñ tÕi, không còn
b¸ trói buµc, ðây g÷i là sñ giäi thoát hæu vi. (2) Xä bö cái thân nåm thü u¦n
do ho£c nghi®p chiêu cäm này, nh§p vô dß Niªt Bàn, ðßþc sñ giäi thoát cÑu
cánh, không còn th÷ thân ð¶i sau, vînh vi−n xa lìa sñ trói buµc cüa nåm thü
u¦n, ðây g÷i là sñ giäi thoát vô vi.
Ðây là ý nghîa tr÷ng yªu cüa Ph§t Pháp, cho nên chúng ta c¥n phäi có
170

Ph¦m mß¶i sáu: Quán Sñ Trói Buµc và Giäi Thoát

nhæng tri kiªn chính xác v« v¤n ð« này. Trß¾c tiên, quán sát sñ lßu chuy¬n
và sñ hoàn di®t là không có tñ tính, sau ðó quán sát sñ trói buµc và sñ giäi
thoát là không có tñ tính. Phá tr× nhæng ch¤p kiªn v« tñ tính thñc hæu, sau
ðó t× duyên kh·i giä danh, kiªn l§p sinh tØ và Niªt Bàn, trói buµc và giäi
thoát.
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Ph¦m mß¶i sáu:

Quán Sñ Trói Buµc và Giäi Thoát
中論觀縛解品第十六(十偈)

(1) Các hành lßu chuy¬n trong sinh tØ,
Nªu là thß¶ng, ¡t không lßu chuy¬n,
Nªu vô thß¶ng, cûng không lßu chuy¬n,
Quán sát chúng sinh cûng nhß thª.

諸行往來者

(2) Nªu chúng sinh lßu chuy¬n sinh tØ,
Nhßng trong ¤m, gi¾i, và các nh§p,107
Dùng nåm phß½ng pháp108 tìm không th¤y,
Nhß v§y, ai là kë lßu chuy¬n?

眾生往來

(3) Nªu t× thân này chuy¬n thân khác,
V§y khi lßu chuy¬n, ¡t không thân,109
Nhß v§y, nªu mà không có thân,
Thì s¨ không có sñ lßu chuy¬n.110
(4) Các hành nªu có sñ hoàn di®t,111
Sñ ki®n này quyªt không th¬ có,
Chúng sinh nªu có sñ hoàn di®t,
Sñ ki®n này cûng không th¬ có.
(5) Nhæng tß¾ng sinh di®t cüa các hành,

常不應往來
無常亦不應
眾生亦復然

陰界諸入中
五種求盡無
誰有往來者
若從身至身
往來即無身
若其無有身
則無有往來
諸行若滅者
是事終不然
眾生若滅者
是事亦不然
諸行生滅相
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Không trói buµc cûng không giäi thoát,
Quán chúng sinh, nhß ðã nói trên:
Không trói buµc cûng không giäi thoát.

不縛亦不解
眾生如先說
不縛亦不解

(6) Nªu thân th¬ g÷i là trói buµc,
Có thân th¬, ¡t không trói buµc,112
Không thân th¬ cûng không trói buµc,
V§y n½i nào có sñ trói buµc?

若身名為縛

(7) Nªu buµc có trß¾c kë b¸ buµc,
Sñ buµc ðã buµc kë b¸ buµc,
Nhßng trß¾c ðó, không có sñ buµc,
Ngoài ra, gi¯ng nhß ph¦m Chuy¬n Ðµng.

若可縛先縛

(8) Kë b¸ buµc, không có giäi thoát,
Không b¸ buµc, cûng không giäi thoát,
Nªu lúc b¸ buµc ðßþc giäi thoát,
Nhß v§y, buµc, giäi s¨ ð°ng th¶i.

縛者無有解

(9) Nhß nói: "Nªu không th÷ các pháp,
Ta s¨ là kë chÑng Niªt Bàn",
Nhæng ngß¶i nào ch¤p trß¾c nhß v§y,
Vçn còn b¸ cái th÷ trói buµc.
(10)Không phäi tách r¶i khöi sinh tØ,
Mà riêng bi®t có cänh Niªt Bàn,
Nghîa thñc tß¾ng, ðích thñc nhß v§y,
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有身則不縛
無身亦不縛
於何而有縛

則應縛可縛
而先實無縛
餘如去來答

無縛亦無解
縛時有解者
縛解則一時
若不受諸法
我當得涅槃
若人如是者
還為受所縛
不離於生死
而別有涅槃
實相義如是
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Sao lÕi còn hý lu§n phân bi®t?113
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云何有分別
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Ph¦m mß¶i bäy:

Quán Nghi®p Báo
Ph¦m này là ph¦m cu¯i cüa ph¥n quán thª gian t§p. Thª gian t§p, ði«u
chü yªu là nói v« phi«n não và nghi®p, chÆng qua, nói ðªn ho£c nghi®p, thì
phäi nói ðªn l¸ch trình ðã träi qua cüa sñ kh·i phi«n não tÕo nghi®p, do tÕo
nghi®p mà chiêu cäm quä báo. Cho nên trong Kinh, quán sát sñ kh± tÑc là
quán sát sñ "vô thß¶ng nên kh±" cüa u¦n, xÑ, gi¾i; Còn ph¥n quán sát kh±
t§p ð« c§p ðªn sñ tß½ng tøc nhân quä "t× sñ tÕo nghi®p chiêu cäm quä báo".
Trong t§p ðª, phi«n não tuy là ðµng lñc cüa sinh tØ, thª nhßng, trñc tiªp
chiêu cäm quä báo kh± lÕc, lÕi là sñ kéo lôi (Hán: dçn kh·i) cüa nghi®p lñc
tÕo ra b·i sñ phát ðµng cüa phi«n não. Vì thª, · ðây m¾i ðem nghi®p lñc
làm sñ kªt thúc cho ph¥n quán thª gian t§p này. H½n næa, tuy ð¥u ð« là
Quán Nghi®p Báo, nhßng trên thñc tª, ph¦m này nói v« toàn bµ v¤n ð«: do
ho£c tÕo nghi®p, do nghi®p cäm quä, sñ tÕo nghi®p, kë tÕo nghi®p, sñ cäm
th÷, kë cäm th÷. Cho nên ph¦m này có th¬ coi là ph¥n t±ng kªt cüa kh± t§p.
Nghi®p là thành ph¥n chü yªu nh¤t trong vi®c chiêu cäm sinh tØ kh± quä
trong ð¶i sau. Các quä báo kh±, hay lÕc, ð«u là do hành vi, ho£c thi®n, ho£c
ác, mà quyªt ð¸nh. Thª nhßng, hi®n tÕi tÕo nghi®p, làm sao có th¬ chiêu cäm
kh± quä trong tß½ng lai? Ðây là do nghi®p lñc t°n tÕi không m¤t. Nhß v§y
nghi®p lñc, r¯t ráo là cái gì? Sñ t°n tÕi cüa nghi®p lñc, r¯t ráo làm thª nào ð¬
bäo trì? Làm thª nào ð¬ t°n tÕi? Khi khäo cÑu v¤n ð« này, h÷c giä cüa các
h÷c phái Ph§t giáo, ð«u ðßa ra nhi«u lý lu§n ð¬ thuyªt minh. Thuyªt Nh¤t
thiªt Hæu Bµ, thành l§p vô bi¬u nghi®p cüa s¡c pháp, dùng cái nhìn "ba ð¶i
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thñc có" ð¬ thuyªt minh v¤n ð« này. Thª nhßng, có ngß¶i cho r¢ng vô bi¬u
nghi®p là giä s¡c. Kinh Bµ Thí Dø Sß cån cÑ vào hi®n tßþng cüa thñc v§t
trên thª gian là sñ h± tß½ng sinh kh·i giæa quä và hÕt mà nói ðªn v¤n ð«
nghi®p lñc huân t§p vào cái tâm tß½ng tøc mà tÕo thành chüng tØ. Các h÷c
giä cüa Chính Lßþng Bµ, cån cÑ vào chÑng khoán, nhß chæ trên gi¤y, mà
nói v« các pháp không m¤t (Hán: b¤t th¤t pháp, 不失法) cüa nghi®p. Còn
các h÷c giä cüa Ðµc TØ Bµ và Kinh Bµ lÕi chü trß½ng có ngã, dùng ngã làm
kë tÕo nghi®p, kë th÷ báo. Nghi®p là v¤n ð« tr÷ng yªu và cûng là mµt v¤n ð«
chü yªu trong sñ phát tri¬n cüa Ph§t Giáo. T¤t cä h÷c thuyªt v« nghi®p này,
ai cûng cho r¢ng chü trß½ng cüa mình là phäi, thª nhßng, dß¾i sñ quán sát
chính kiªn cüa Tính Không, t¤t cä chï là "hình nhß ðúng mà sai (Hán: tñ th¸
nhi phi)". Càng nhi«u ý kiªn, càng nhi«u sñ khó khån, không th¬ giäi quyªt
ðßþc cái giáo nghîa tr÷ng yªu này. Vì thª, m²i bài tøng cüa ph¦m này ð«u
là sñ rØa sÕch, phá sÕch, làm cho b±n nghîa chân thñc, thu¥n khiªt cüa Ph§t
Giáo ðßþc sáng tö rÕng ng¶i.
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Ph¦m mß¶i bäy:

Quán Nghi®p Báo
中論觀業品第十七(三十三偈)

(1) Ai có th¬ hàng phøc tâm mình,
Cùng làm ði«u lþi ích chúng sinh,
Ðây g÷i là sñ nghi®p t× thi®n,
Tr°ng hÕt phúc báo cho hai ð¶i.114

人能降伏心
利益於眾生
是名為慈善
二世果報種

(2) ÐÕi Thánh t×ng nói ðªn hai nghi®p,
Là tß nghi®p và tß dî nghi®p115,
Nhæng chi tiªt v« hai nghi®p này,
Trong kinh lu§n ðã giäi thích rõ.116

大聖說二業

(3) Tß nghi®p mà ÐÑc Ph§t nói ðªn,
Chúng ta g÷i nó là ý nghi®p,
Còn cái g÷i là tß dî nghi®p,
TÑc là kh¦u nghi®p và thân nghi®p.

佛所說思者

思與從思生
是業別相中
種種分別說

所謂意業是
所從思生者
即是身口業

(4) Nên biªt, thân nghi®p và kh¦u nghi®p,
Cùng v¾i tác nghi®p, vô tác nghi®p,
M²i nghi®p trong nhóm b¯n nghi®p này,
Ð«u có thi®n nghi®p, b¤t thi®n nghi®p.

身業及口業

(5) T× th÷ døng sinh ra phúc ðÑc,

從用生福德

作與無作業
如是四事中
亦善亦不善
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Tµi l²i sinh ra cûng nhß v§y,
Sáu nghi®p117 cùng tß nghi®p là bäy,
Nh¶ chúng, biªt hành tß¾ng cüa nghi®p.

罪生亦如是
及思為七法
能了諸業相

(6) Nªu nghi®p trø ðªn khi th÷ báo,
Thì nghi®p ðó phäi là thß¶ng h¢ng,
Nªu nghi®p hoÕi di®t tÑc vô thß¶ng,
Không nghi®p làm sao sinh quä báo?118

業住至受報

(7) Sñ tß½ng tøc cüa m¥m, vân vân ...
T¤t cä ð«u t× hÕt gi¯ng sinh,
T× ðây tß½ng tøc sinh quä báo,
Nªu r¶i hÕt, không sñ tß½ng tøc.119

如芽等相續

(8) T× hÕt gi¯ng, có sñ tß½ng tøc,
T× sñ tß½ng tøc mà có quä,
Trß¾c có hÕt, sau m¾i có quä,
Không ðoÕn di®t cûng chÆng thß¶ng h¢ng.
(9) V§y t× lúc kh·i tâm tÕo nghi®p,
Tâm, tâm s· s¨ tß½ng tøc sinh,
T× ðây, s¨ ðßa ðªn quä báo,
Nªu r¶i tâm, không sñ tß½ng tøc.
(10)T× tâm mà có sñ tß½ng tøc,
T× sñ tß½ng tøc mà có quä,
Trß¾c có nghi®p, sau m¾i có quä,
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是業即為常
若滅即無業
云何生果報

皆從種子生
從是而生果
離種無相續
從種有相續
從相續有果
先種後有果
不斷亦不常
如是從初心
心法相續生
從是而有果
離心無相續
從心有相續
從相續有果
先業後有果
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Không ðoÕn di®t cûng chÆng thß¶ng h¢ng.
(11)B¢ng con ðß¶ng tu mß¶i nghi®p lành,
Có th¬ thành tñu ðßþc phúc nghi®p,
Sñ vui sß¾ng ð¶i này, ð¶i sau,
Chính là quä báo cüa th§p thi®p.

不斷亦不常
能成福德者
是十白業道
二世五欲樂
即是白業報

(12)Nhß bÕn ðã phân bi®t · trên,
Ði«u này ðßa ðªn nhi«u l²i l¥m,
B·i thª nhæng ði«u bÕn ðã nói,
Nghîa lý thñc hoàn toàn sai lÕc.120

若如汝分別

(13)— ðây chúng tôi s¨ nói thêm,
Nghîa lý phù hþp nghi®p, quä báo,
Mà chß Ph§t cùng Bích Chi Ph§t,
Các b§c hi«n thánh ðã khen ngþi.121

今當復更說

(14)Pháp "Không m¤t" gi¯ng nhß chÑng khoán,
Còn nghi®p nhß cüa cäi b¸ nþ,
Tính cüa pháp này là vô ký,
Nªu phân bi®t thì có b¯n loÕi.122

不失法如券

(15)Pháp này, kiªn ðÕo không th¬ ðoÕn,
Chï tß duy ðÕo m¾i ðoÕn ðßþc,123
Do b·i các pháp "Không m¤t" này,
Các nghi®p m¾i sinh ra quä báo.
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其過則甚多
是故汝所說
於義則不然

順業果報義
諸佛辟支佛
賢聖所稱歎

業如負財物
此性則無記
分別有四種
見諦所不斷
但思惟所斷
以是不失法
諸業有果報
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(16)Nªu kiªn ðÕo ðoÕn ðßþc pháp này,
Mà nghi®p vçn sinh tß½ng tþ quä,124
Nhß thª, s¨ phÕm vào l²i l¥m,
Là ðã phá hoÕi các nghi®p báo.
(17)Nên biªt, t¤t cä các hành nghi®p,
Dù gi¯ng nhau hay không gi¯ng nhau,
Trong cänh gi¾i lúc m¾i th÷ thân,
Chï có mµt quä báo sinh kh·i.
(18)LÕi do hai loÕi nghi®p125 nhß thª,
Lãnh th÷ nghi®p báo · ð¶i này,
Ho£c nói: "Sau khi th÷ báo xong,
Nhßng nghi®p lñc vçn còn t°n tÕi".
(19)Nªu ðµ quä126 xong, nghi®p m¾i di®t,
Ho£c sau khi chªt, nghi®p m¾i di®t,
Trong ðây lÕi c¥n phäi phân bi®t,
Giæa nghi®p hæu l§u và vô l§u.
(20)Các hành tuy không nhßng không ðoÕn,
Nghi®p báo tuy có nhßng không thß¶ng,
Nghi®p lñc và quä báo không m¤t,
Ðây chính là l¶i Ph§t ðã dÕy.
(21)Các nghi®p xßa nay v¯n không sinh,
B·i vì chúng không có tñ tính,
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若見諦所斷
而業至相似
則得破業等
如是之過咎
一切諸行業
相似不相似
一界初受身
爾時報獨生
如是二種業
現世受果報
或言受報已
而業猶故在
若度果已滅
若死已而滅
於是中分別
有漏及無漏
雖空亦不斷
雖有亦不常
業果報不失
是名佛所說
諸業本不生
以無定性故
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H½n næa, các nghi®p cûng không di®t,
B·i vì xßa nay v¯n không sinh.127

諸業亦不滅
以其不生故

(22)Nªu nhß nghi®p là có tñ tính",
Phäi biªt, nghi®p ðó là thß¶ng h¢ng,
Chßa tÕo nghi®p cûng g÷i là nghi®p,
B·i thß¶ng h¢ng, không th¬ tÕo nghi®p.

若業有性者

(23)Nªu có nghi®p không do tÕo tác,
Thì chßa tÕo nghi®p ðã có tµi,
Nhß kë chßa xä hÕnh thanh t¸nh,
Mà lÕi có l²i không thanh t¸nh.

若有不作業

是則名為常
不作亦名業
常則不可作

不作而有罪
不斷於梵行
而有不淨過

(24)Nhß v§y là phá hoÕi t¤t cä,
Pháp t¡c ngôn ngæ cüa thª gian,
H½n næa, không có sñ khác bi®t,
Giæa sñ tÕo tµi và tu phúc.

是則破一切

(25)Nªu nói r¢ng: "Nghi®p là mµt pháp,
Quyªt ð¸nh, chính nó có tñ tính",
Nhß v§y, ðã th÷ quä báo xong,
LÕi phäi tiªp tøc th÷ quä báo.

若言業決定

(26)Nªu nhß các nghi®p trên thª gian,
Là t× phi«n não mà sinh ra,
Nay phi«n não ðã không có thñc,
V§y nghi®p báo làm sao có thñc.
183

世間語言法
作罪及作福
亦無有差別

而自有性者
受於果報已
而應更復受
若諸世間業
從於煩惱生
是煩惱非實
業當何有實
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(27)Có kë nói: "Phi«n não và nghi®p,
Là nhæng nhân duyên sinh ra thân",
Phi«n não, nghi®p ð«u không tñ tính,
Làm sao thân lÕi có tñ tính?

諸煩惱及業
是說身因緣
煩惱諸業空
何況於諸身

(28)Nhân vì b¸ vô minh che l¤p,
Cùng b¸ dây tham ái trói buµc,
Nhßng kë tÕo nghi®p, kë th÷ báo,
Không phäi là mµt, không phäi khác.

無明之所蔽

(29)Nghi®p chÆng t× các duyên sinh ra,
Cûng chÆng t× phi duyên sinh ra,
B·i v§y, s¨ không có kë nào,
Có khä nång tÕo tác ra nghi®p.

業不從緣生

(30)Không có nghi®p, không kë tÕo nghi®p,
Làm sao có nghi®p sinh quä báo?
Nªu nhß, ðã không có quä báo,
Thì làm sao có kë th÷ báo?
(31)Nhß ÐÑc Thª Tôn dùng th¥n thông,
Biªn hóa ra mµt kë biªn hóa,
Tß½ng tñ, kë biªn hóa này lÕi,
Biªn hóa ra mµt kë biªn hóa.
(32) Nhß v§y kë biªn hóa thÑ nh¤t,
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愛結之所縛
而於本作者
不即亦不異

不從非緣生
是故則無有
能起於業者
無業無作者
何有業生果
若其無有果
何有受果者
如世尊神通
所作變化人
如是變化人
復變作化人
如初變化人
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Thì ðßþc g÷i là kë tÕo nghi®p,
Còn nhß kë biªn hóa thÑ hai,
Thì có th¬ g÷i tên là nghi®p.
(33)Nªu thª, các phi«n não và nghi®p,
Cùng kë tÕo nghi®p và quä báo,
T¤t cä ð«u nhß huy−n, nhß mµng,
Gi¯ng nhß quáng n¡ng, nhß tiªng vang. 128
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是名為作者
變化人所作
是則名為業
諸煩惱及業
作者及果報
皆如幻與夢
如炎亦如嚮
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Ph¦m mß¶i tám:

Quán Pháp
Dß¾i ðây là ph¥n thÑ ba: quán thª gian t§p di®t. Di®t, tÑc là di®t ðª.
ÐÑc Ph§t, t× trong các pháp giä danh, an l§p di®t ðª, ðây tÑc là sñ thñc
chÑng bän tính t¸ch di®t cüa t¤t cä các pháp. Nång chÑng s· chÑng, t¤t cä
ð«u là không t¸ch, nhß trong Kinh nói: "Không trí cûng không ð¡c", ho£c
nói: "Không cái gì có th¬ b¸ n¡m giæ". Nhæng h÷c giä thª gian cho r¢ng
ngoài các pháp hæu vi, có cái di®t ðª riêng bi®t hi®n hæu. B÷n h÷ cho r¢ng
thñc có cái nång chÑng, s· chÑng, thñc có sñ tu nhân chÑng quä, thñc có cái
phi«n não (mà chúng ta có th¬ tr× di®t), t¤t cä ð«u là chân thñc, t¤t cä ð«u có
tñ tính chân thñc. Thª nhßng, ð¯i v¾i nhæng b§c ðã có s· ð¡c, thì không có
ðÕo mà cûng không có quä. Cho nên · ðây, lu§n chü quán sát t×ng v¤n ð«,
bày rõ cái chân tß¾ng cüa sñ chÑng di®t này, ð¬ dçn b÷n h÷ vào sñ ð¡c dÕo.
Trong ðây, chia làm ba môn. Ph¦m này, trß¾c tiên thäo lu§n v« hi®n
quán, tÑc là sñ chï dÕy b¢ng phß½ng pháp chï thÆng vào pháp chính quán
ngµ nh§p thñc tß¾ng, và ðây là trung tâm ði¬m cüa ph¥n này. Chæ quán
cüa ph¦m này, là hi®n quán, ho£c chính quán, tÑc là thñc tß¾ng tu®, ngµ
nh§p vào thñc tß¾ng; còn cái trí tu® vån tß tu hæu l§u, gÕn l÷c (Hán: quyªt
trÕch, 決擇) chính pháp, tùy thu§n vào Bát Nhã vô l§u, cûng ðßþc g÷i là
chính quán. Pháp là quÖ trì; quÖ tÑc là quy lu§t, ho£c quÖ phÕm, còn trì là
không biªn ð±i, ho£c không m¤t mát. Cái quÖ lu§t không biªn ð±i cüa m÷i
sñ m÷i v§t, g°m có b±n nhiên tính, t¤t nhiên tính, ph± biªn tính, ð«u có th¬
g÷i là pháp. Các pháp phù hþp v¾i cái lý t¡c: thß¶ng h¢ng, ph± biªn, b±n
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nhiên, thì có r¤t nhi«u loÕi khác nhau, tuy thª, trong ðó cái mà tri®t ð¬ nh¤t,
cÑu cánh nh¤t, cao thßþng nh¤t, chính là cái Không Tính cüa t¤t cä các
pháp. Hi®n quán pháp chân thñc Không Tính này, nên g÷i là quán pháp. Th¬
ngµ ðßþc chân nhß Không Tính, trong pháp Thanh Vån là · b§c S½ Quä,
còn hành giä B° Tát thì · b§c S½ Ð¸a. Trong Kinh nói: "Biªt pháp, nh§p
pháp, ð¯i v¾i pháp không còn chß¾ng ngÕi", tÑc là th¬ ðÕt cái Tính Không
chân nhß này. Cái trí tu® có th¬ ngµ nh§p T¤t Cánh Không, g÷i là "t¸nh pháp
nhãn". Thánh giä th¬ ngµ sñ chân thñc cüa các pháp, c¥n phäi chân thñc tu
hành. Trong sñ thñc ti¬n chính xác, ði«u ki®n c¥n thiªt là sñ hi®n quán nhß
thñc cüa trí tu®. Hi®n quán, tÑc là sñ quán trñc tiªp, siêu vi®t quan h® nh§n
thÑc cüa nång s· mà chÑng nh§p (Hán: minh chÑng 冥證), ðây cûng g¥n
gi¯ng nhß ngß¶i thß¶ng g÷i là "kinh nghi®m th¥n bí". Ð® tØ cüa ÐÑc Ph§t,
sau khi có ðßþc cái kinh nghi®m trñc quán chính xác, m¾i có th¬ có tr·
thành mµt sinh m®nh m¾i trong Ph§t Pháp. Th¤u rõ chính xác ðßþc Ph§t
Pháp, hi®n chÑng ðßþc sñ giäi thoát, nên g÷i là ð¡c ðÕo.
Sñ ngµ pháp ð¡c ðÕo, các h÷c giä Thanh Vån có hai trß¶ng phái tß
tß·ng khác nhau: (1) Nhß Tát Bà Ða Bµ, v,v..., chü trß½ng "bi®t quán tÑ
ðª". Trß¾c tiên, th¬ ngµ kh± ðª (các hành vô thß¶ng, lßu ðµng di−n biªn,
các pháp vô ngã, không có kë tÕo nghi®p, kë th÷ báo, ngã, v.v...), sau ðó
thông ðÕt di®t ðª (t¸ch tînh Niªt Bàn, b¤t sinh b¤t di®t). Cái kiªn ð¸a v« sñ
ngµ nh§p này, g÷i là "kiªn tÑ ðª ð¡c ðÕo", ho£c "kiªn hæu ð¡c ðÕo". (2) Nhß
các h÷c giä ÐÕi Chúng Bµ, Phân Bi®t Thuyªt H®, nói sñ th¬ ngµ chân chính,
c¥n phäi thông ðÕt Niªt Bàn không t¸ch b¤t sinh. Trß¾c khi chÑng di®t ðª,
nhæng sñ ki®n nhß chính quán các hành vô thß¶ng, các pháp vô ngã, v.v...,
không th¬ ðßþc coi là sñ lînh ngµ chân lý. Cái kiªn giäi v« sñ ð¯n ngµ này,
cûng ðßþc g÷i là "kiªn di®t ðª ð¡c ðÕo", ho£c "kiªn Không ð¡c ðÕo". Ð¯i
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v¾i sñ "th¤y di®t ðª" này, có kë cho r¢ng "th¤y di®t ðª là th¤y chân thñc",
lÕi có kë cho r¢ng "do th¤y di®t ðª mà th¤y ðßþc chân thñc". Nªu nß½ng
vào chân nghîa cüa Không Tông mà nói, vô thß¶ng, vô ngã, cùng Niªt Bàn
b¤t sinh, chï là phß½ng ti®n giä thiªt cüa T¤t Cánh Không, còn nhæng cái
nhß thß¶ng tính, ngã tính, sinh tính, ð«u là b¤t khä ð¡c. Mµt cái là không,
thì t¤t cä cái khác ð«u là không (Hán: nh¤t không, nh¤t thiªt không), ba
pháp ¤n tÑc là nh¤t thñc tß¾ng ¤n, không hai không khác, kiªn (th¤y) tÑc
phäi là ð¯n kiªn (th¤y tÑc kh¡c). Nªu nhß chßa thông ðÕt ðßþc vô tñ tính
không, thì không nhæng vô thß¶ng, vô ngã, không th¤y ðßþc chân ðª, mà
ngay cä sñ quán vô sinh cûng có ch² chß¾ng ngÕi, trì tr®.
Ý nghîa cüa ph¦m này, các nhà Trung Quán, m²i v¸ ð«u giäi thích
không gi¯ng nhau. Nhß cái chân lý ðßþc th¬ ngµ, là ch² th¬ ngµ cüa ÐÕi
th×a? ho£c là ch² ngµ cüa Ti¬u th×a? Ch² ngµ cüa ÐÕi th×a, và cüa Ti¬u
th×a, là gi¯ng nhau, hay khác nhau? Ðây là nhæng ði«u ðã ðßþc tranh lu§n.
Ngài Thanh Bi®n cho r¢ng: "Ti¬u th×a chï chÑng ngµ ngã không, ÐÕi Th×a
chÑng ngµ hai pháp, ngã không và pháp không". B·i thª, khi giäng v« ph¦m
này, ngài bèn theo cái kiªn giäi ðó mà phân bi®t, cho r¢ng bài k® này là ch²
ngµ cüa Ti¬u Th×a, bài k® này là ch² ngµ cüa ÐÕi Th×a. Còn ngài Nguy®t
XÑng thì cho r¢ng: "ÐÕi Th×a dî nhiên là ngµ nh§p hai pháp, ngã không và
pháp không; thª nhßng, Ti¬u Th×a cûng có th¬ ngµ nh§p ngã không, pháp
không, gi¯ng nhß ÐÕi Th×a". Cho nên khi giäi thích ph¦m này, ngài ðã
không phân bi®t ÐÕi th×a, hay Ti¬u Th×a. Nªu nß½ng theo b±n lu§n, tìm
hi¬u b±n ý cüa lu§n chü (Long Th÷), thì kiªn giäi cüa ngài Nguy®t XÑng là
ðúng. B±n ph¦m, trß¾c tiên nói ngã không, sau ðó nói pháp không. ÐÕi
Th×a, Ti¬u Th×a, khi chính quán thñc tß¾ng, g¥n nhß ð«u t× quán ngã
không mà hÕ thü. Sau khi thông ðÕt ngã không, tÑc có th¬ thông ðÕt pháp
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(ngã s·) không. Có ngã kiªn, ¡t phäi có ngã s· kiªn. ChÑng ngã không, thì
cûng có th¬ chÑng pháp không. Cho nên b±n nghîa cüa ÐÑc Thích Tôn, xßa
nay nh¤t quán, tÑc là t× quán ngã không mà b¡t ð¥u. Trong ðó, nªu th¬ ngµ
hai lý Không này mµt cách cÕn cþt, tÑc là Ti¬u Th×a, nhß khoäng không
cüa l² h±ng. Còn nªu th¬ ngµ hai lý Không mµt cách thâm sâu, tÑc là ÐÕi
th×a, nhß khoäng không cüa b¥u tr¶i. Sñ chÑng ngµ lý Không tuy có sâu
cÕn khác nhau, nhßng ch² ngµ ð«u là Không Tính. Chân lý không có sñ khác
bi®t!
Các bµ Trung Quán Lu§n Thích cüa ngài Thanh Møc, Vô Úy Lu§n cüa
Tây TÕng, cùng Trung Lu§n Thích cüa ngài Ph§t Hµ, ð«u cho r¢ng hai
ph¦m cu¯i là dùng pháp Thanh Vån ð¬ th¬ nh§p ð® nh¤t nghîa, còn hai
mß½i låm ph¦m ð¥u là nß½ng vào pháp ÐÕi Th×a mà th¬ nh§p ð® nh¤t
nghîa. Nªu v§y, ph¦m này là nß½ng vào pháp ÐÕi th×a mà nh§p ð® nh¤t
nghîa. Thª nhßng, nªu khäo cÑu mµt cách tï mï, toàn th¬ bµ lu§n, thñc sñ là
nß½ng vào tÑ ðª mà khai tri¬n, v¯n không th¬ phân bi®t ÐÕi th×a, Ti¬u th×a.
Tøng vån cüa ph¦m này là b¡t ð¥u t× vô ngã mà quán sát, cho ðªn ph¥n nói
v« sñ ngµ nh§p cüa Tích Chi Ph§t, quyªt ch¡c không có sñ b¤t ð°ng v¾i Nh¸
th×a. Cho nên b±n ph¦m chï th¸ chính xác cái chân nghîa cüa sñ ngµ nh§p
chân thñc vào Ph§t Pháp, tÑc là ch² khai th¸ cüa b±n giáo (Kinh A Hàm)
cüa ÐÑc Thích Tôn. H÷c giä cüa ba th×a, không ai mà không t× quán môn
này ngµ nh§p. Các nhà Tam Lu§n Tông th¶i xßa, ð¥u tiên cûng không có sñ
phân bi®t ba th×a. Sau này ch¸u änh hß·ng cüa Ph§t Giáo h§u kÏ (ÐÕi Th×a
b¤t cµng), bèn ðem ph¦m này ra chia c¡t, cho r¢ng ph¥n ð¥u là ch² ngµ
nh§p cüa Thanh Vån, kª ðó là ch² ngµ nh§p cüa B° Tát, còn bài tøng cu¯i là
ch² ngµ nh§p cüa Duyên Giác. B÷n h÷ không biªt pháp tß¾ng cüa Trung
Quán Lu§n ðang nghiên cÑu là Kinh A Hàm, t× ð¥u ðªn cu¯i ð«u là hi¬n th¸
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giáo pháp cån bän cüa ÐÑc Thích Tôn. ÐÑc Thích Tôn khai th¸ cái pháp
chân thñc mà Ngài ðã chÑng ngµ, còn lu§n chü thì nß½ng vào Kinh mà tÕo
lu§n, hi¬n th¸ ý nghîa chân thñc cüa ÐÑc Ph§t. Giáo ði¬n cån bän cüa ÐÑc
Ph§t, chü yªu là thuyªt minh sñ th¬ ngµ v« ngã không, cho nên lu§n chü nói:
"Kinh A Hàm ph¥n l¾n thuyªt minh v« vô ngã, nói v« ngã không". Theo bän
ý cüa ÐÑc Ph§t, cån bän cüa sinh tØ là sñ v÷ng ch¤p vào thñc hæu, ð£c bi®t
là sñ v÷ng ch¤p vào sñ thñc hæu cüa tñ ngã, cho nên Ngài ph¥n l¾n khai th¸
v« vô ngã Không. Nhß nªu có th¬ chân thñc hi¬u rõ ngã không, thì cûng có
th¬ tiªn thêm mµt bß¾c th¬ ngµ ðßþc sñ không chân thñc cüa các pháp,
pháp không. Thª nhßng, mµt s¯ h÷c giä Thanh Vån, không th¬ hi¬u rõ ði¬m
này, cho r¢ng tuy không có ngã, nhßng ðích thñc có pháp, và ðây là ý nghîa
r¯t ráo cüa ÐÑc Ph§t. Ngài Long Th÷ th¤y tình hình nhß v§y, cho r¢ng b÷n
h÷ không lînh ngµ ðßþc bän ý cüa ÐÑc Ph§t. B÷n h÷ nªu nhß ch¤p trß¾c các
pháp là có thñc, ch¡c ch¡n cûng không th¬ nào hi¬u rõ ngã không. Cho nên
trong b±n lu§n, m²i m²i ð«u vÕch rõ sñ sai l¥m cüa b÷n h÷, khiªn cho b÷n h÷
hi¬u rõ các pháp v¯n là Không. Tuy trên phß½ng di®n h÷c v¤n thì không sþ
sñ phi«n toái, thª nhßng trên phß½ng di®n quán hành thì phäi n¡m væng ch²
tr÷ng yªu. Cho nên ph¦m này khi thäo lu§n v« quán pháp, nªu nhß không
th¤y có ngã thì cûng không có ngã s· (pháp) và s¨ chính kiªn ðßþc tính ch¤t
bän lai không t¸ch cüa các pháp. T× ch² phá ngã mà hÕ thü, hi¬n th¸ sñ chân
thñc cüa các pháp, là cØa giäi thoát chung cüa ba th×a. Không riêng các v¸
Thanh Vån m¾i nói v« ngã không, mà cûng không riêng các v¸ B° Tát nói v«
pháp không. T¤t cä pháp không, phäi là t× ngã không mà b¡t ð¥u, ðây là
ð£c s¡c cüa b±n lu§n: th¤y rõ ðßþc bän ý cüa giáo nghîa chân thñc cüa ÐÑc
Thª Tôn.
Mu¯n ðÕt ðßþc sñ th¬ ngµ chân nhß, phäi tu hành chân thñc. Sñ th¤y rõ
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chân lý cüa Ph§t Pháp, ð£c bi®t chú tr÷ng ðªn sñ quán sát, tÑc là dùng các
loÕi phß½ng pháp, các loÕi lu§n lý, ð¬ phân bi®t, quán sát. Quán sát lâu dài
ðªn khi thu¥n thøc, m¾i có th¬ phá tr× các loÕi v÷ng kiªn. Trong sñ trñc
quán trong su¯t tînh l£ng, ngµ ðÕt cái tính T¤t Cánh Không T¸ch. Ðây
không phäi do sñ c¥u may mà ðßþc, ho£c tñ nhiên có sñ phát giác, mà cûng
chÆng phäi do nhæng pháp tînh ð¸nh do sñ t§p trung tinh th¥n mà có. Sau
khi th¬ ngµ chân lý, phi«n não s¨ ðßþc t¸nh hóa, không còn sinh kh·i, và sau
khi t¸nh hóa tñ tâm, ch² th¬ ngµ chân tính càng lúc càng rõ ràng. Thª nhßng,
sñ quán sát phäi chính xác, nhß lý quán sát chân thñc, không phäi là sñ giä
ð¸nh mµt loÕi ý cänh, r°i sau ðó kh·i tâm truy c¥u. Nªu nhß quán sát không
chính xác, s¨ có nhi«u huy−n cänh xu¤t hi®n, nhß thª, không nhæng không
th¬ t¸nh hóa nµi tâm, không th¬ th¬ ngµ chân tß¾ng, mà lÕi còn tång gia
cu°ng v÷ng, ði sâu vào con ðß¶ng nguy hi¬m cüa sñ sai l¥m: "nªu không
ch¤p vào có, thì s¨ ch¤p vào không".
Chính quán cüa Ph§t Giáo, là dùng sñ tß¾ng hi®n thñc làm ð¯i tßþng,
không dñ trß¾c cänh gi¾i là gì, mà dùng quán tu® thâm sâu, tìm c¥u cái
chân tß¾ng v¯n có cüa các pháp, cho nên có th¬ phá tr× mê v÷ng, mà không
b¸ cái v÷ng kiªn cüa chính mình l×a d¯i. Tu t§p lâu dài s¨ thành quán tu®,
khám phá cái v÷ng kiªn xßa nay che l¤p chân lý, thì s¨ th¤y rõ ðßþc chân lý.
Gi¯ng nhß t¤m gi¤y dán trên cØa s± che l¤p cänh v§t bên ngoài, nay nªu
chúng ta ð§p thüng nó, thì s¨ th¤y rõ t¤t cä cänh s¡c; vì không th¤y ðßþc
chân lý, cho nên có sinh tØ. Ðµng lñc cüa sinh tØ là t¤t cä các hành nghi®p.
Sñ tÕo tác các hành nghi®p, là do phi«n não. Cån bän cüa phi«n não, tÑc là
vô minh, ho£c ngã kiªn. Cho nên vô minh di®t, thì minh s¨ sinh ra, nhân ðây
s¨ th¤y ðßþc chân tß¾ng cüa các pháp, giäi thoát ðßþc t¤t cä th¯ng kh±.
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Quán Pháp
中論觀法品第十八(十二偈)

(1) Nªu nhß cái ngã là nåm ¤m,
Thì ngã phäi là pháp sinh di®t,
Còn nªu cái ngã khác nåm ¤m,
Thì nó không có tß¾ng129 nåm ¤m.

若我是五陰

(2) Nªu nhß ðã không có cái ngã,
Thì làm sao có ðßþc ngã s·,
Nªu di®t tr× ðßþc ngã, ngã s·,
G÷i là chÑng ðßþc trí vô ngã.

若無有我者

(3) Kë nào chÑng ðßþc trí vô ngã,
G÷i là quán thñc tß¾ng các pháp,
B§c nào chÑng ðßþc trí vô ngã,
Nhæng b§c nhß thª r¤t hiªm có.130
(4) Ngã bên trong, ngã s· bên ngoài,131
T¤t cä d«u ðã b¸ t§n di®t,
Nên các th÷ cûng b¸ t§n di®t,
Vì th÷ di®t, nên thân cûng di®t.
(5) Vì nghi®p, phi«n não ð«u b¸ di®t,

我即為生滅
若我異五陰
則非五陰相

何得有我所
滅我我所故
名得無我智
得無我智者
是則名實觀
得無我智者
是人為希有
內外我我所
盡滅無有故
諸受即為滅
受滅則身滅
業煩惱滅故
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Cho nên ðßþc g÷i là giäi thoát,
B·i nghi®p, phi«n não ð«u không thñc,
Ngµ nh§p Tính Không, hí lu§n di®t.

名之為解脫

(6) Chß Ph§t, ho£c giäng dÕy v« ngã,
Ho£c là giäng dÕy v« vô ngã,
Nhßng trong thñc tß¾ng cüa các pháp,
ChÆng có ngã, chÆng có vô ngã.

諸佛或說我

(7) — trong thñc tß¾ng cüa các pháp,
Tâm hành, ngôn ngæ ð«u ðoÕn tuy®t,
Thñc tß¾ng không sinh cûng không di®t,
Mà thß¶ng t¸ch di®t nhß Niªt Bàn.
(8) Các pháp, ho£c là thñc, không thñc,
Ho£c là "v×a thñc v×a không thñc",
Ho£c là "không thñc không không thñc",
Ðây là l¶i dÕy cüa chß Ph§t.

業煩惱非實
入空戲論滅

或說於無我
諸法實相中
無我無非我
諸法實相者
心行言語斷
無生亦無滅
寂滅如涅槃
一切實非實
亦實亦非實
非實非非實
是名諸佛法

(9) Tñ mình biªt, không tùy kë khác,
ChÑng t¸ch di®t, vßþt m÷i hý lu§n,
Quán pháp bình ðÆng, không phân bi®t,
Ðây g÷i là chÑng nh§p thñc tß¾ng.132

自知不隨他

(10)Nªu các pháp là t× duyên sinh,
Chúng không phäi nhân, không khác nhân,
Cho nên g÷i ðây là thñc tß¾ng,

若法從緣生
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寂滅無戲論
無異無分別
是則名實相

不即不異因
是故名實相
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Do ðó không ðoÕn cûng không thß¶ng.

不斷亦不常

(11)Không ð°ng nh¤t cûng không sai bi®t,
Không thß¶ng h¢ng cûng không ðoÕn di®t,
Ðây chính là nhæng v¸ cam lµ,
Mà chß Ph§t giáo hóa chúng sinh.

不一亦不異

(12) Lúc Ph§t không xu¤t hi®n thª gian
Và khi Ph§t Pháp ðã di®t t§n,
Trí tu® cüa các Bích Chi Ph§t,
Phát sinh là do sñ vi−n ly.
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不常亦不斷
是名諸世尊
教化甘露味
若佛不出世
佛法已滅盡
諸辟支佛智
從於遠離生
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Quán Th¶i Gian
Ba ph¦m kª ðây, thuyªt minh t× nhân ðªn quä (v¤n ð« cüa hß¾ng và
ð¡c). Hß¾ng và ð¡c, là chung cho cä ba th×a. Các b§c thánh cüa ba th×a,
do pháp hi®n quán mà ngµ chÑng thánh quä, giai ðoÕn th¶i gian mà h÷ träi
qua, ð«u không gi¯ng nhau. Nhß nói: "Các v¸ Thanh Vån, nªu là lþi cån thì
trong ba ð¶i s¨ thành bi®n (chÑng quä A La Hán), còn nªu ðµn cån, thì phäi
träi qua sáu mß½i kiªp m¾i chÑng quä. Các v¸ Duyên Giác, nªu là lþi cån thì
trong b¯n ð¶i s¨ thành bi®n (chÑng quä Bích Chi Ph§t), còn nªu ðµn cån, thì
phäi träi qua mµt tråm kiªp m¾i chÑng quä. Còn các v¸ B° Tát phäi träi qua
ba ðÕi a tång kÏ kiªp (m¾i thành Ph§t)". Vì thª, sau sau khi nói ph¦m Hi®n
Quán (Quán Pháp), li«n nói ðªn ph¦m Quán Th¶i Gian.
Sñ tu nhân chÑng quä cüa các v¸ thánh cüa ba th×a cûng có sñ khác
bi®t. Nhß nói: "Tu nhân cüa Thanh Vån là B¯n Thánh Ðª, chÑng quä A La
Hán; tu nhân Duyên Giác là mß¶i hai nhân duyên, chÑng quä Bích Chi Ph§t;
còn tu nhân cüa B° Tát là løc ðµ vÕn hÕnh, chÑng quä Ph§t Vô Thßþng". Do
ðây, nói ðªn ph¦m Quán Nhân Quä.
Sñ tu hành cüa các b§c thánh ba th×a, ðªn giai ðoÕn nào ðó, s¨ thành
tñu nhæng công ðÑc mà h÷ ðáng ðßþc thành tñu; lÕi cûng trong mµt s¯ tình
hình nào ðó, lÕi b¸ thoái th¤t nhæng công ðÑc mà h÷ ðã tích t§p ðßþc. Nhß
các b§c thánh s½ quä, ho£c có sñ thoái chuy¬n, ho£c không có sñ thoái
chuy¬n, còn các v¸ B° Tát t× th¤t ð¸a tr· xu¯ng, cûng có sñ thoái chuy¬n,
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ho£c không có sñ thoái chuy¬n. B·i v§y, m¾i nói ðªn ph¦m Quán Thành
HoÕi.
Các ph¦m nói qua · ph¥n trên, m²i ph¦m chï bàn v« mµt sñ ki®n riêng
bi®t. Còn ba ph¦m này, tuy nói v« hß¾ng và ð¡c, nhßng lÕi cµng thông v¾i
t¤t cä các v¤n ð« khác, nên có tính ch¤t ph± biªn. Vì thª, ba ph¦m này
nghiên cÑu ðªn các khái ni®m ph± biªn, không gi¯ng nhß các ph¦m trên, chï
quán sát nhæng sñ tình cø th¬.
Ð¯i v¾i ba khái ni®m: "th¶i gian, nhân quä, thành hoÕi", kiªn giäi cüa
Ph§t Pháp và ngoÕi ðÕo không gi¯ng nhau, cái nhìn cüa nß¾c này và nß¾c
kia cûng khác bi®t. Thª nhßng, ba loÕi khái ni®m này, không chï nhæng kë
có tß tß·ng có trí thÑc, mà ngay ðªn nhæng kë bình dân thiªu kiªn thÑc,
trong quan ni®m cüa h÷ cûng có nhæng ði«u này, cho nên nói ba khái ni®m
này r¤t là ph± biªn. Hi®n nay, chúng ta ðem cái chính quán cüa Ph§t Pháp,
khai th¸ sñ b¤t ð°ng cüa Ph§t pháp so v¾i ngoÕi ðÕo v« th¶i gian, nhân quä,
và thành hoÕi.
Th¶i gian r¤t là thâm sâu, bí m§t. M÷i ngß¶i ð«u có th¬ trñc giác cái
quan ni®m v« th¶i gian, thª nhßng, nó không phäi là ch² mà m÷i ngß¶i có
th¬ nh§n biªt ðßþc. Nªu nhß không suy lu§n, chúng ta có cäm giác là th¶i
gian ðang cu°n cuµn trôi qua, thª nhßng lÕi không có cäm giác v« sñ ðµt
nhiên, kÏ lÕ cüa nó. Nªu nhß ch¸u khó khäo sát, suy lu§n v« ba ð¶i, l§p tÑc
phát hi®n sñ khó hi¬u cüa nó. Quan ni®m v« th¶i gian cüa ngoÕi ðÕo · „n
Ðµ, nhß các nhà Th¡ng Lu§n, ð«u cho r¢ng th¶i gian có thñc th¬, t¤t cä các
pháp ð«u ðßþc bi¬u hi®n trong quá trình lßu ðµng cüa th¶i gian. Phàm là v§t
t°n tÕi, ¡t phäi có th¶i gian tính. Th¶i gian có thñc th¬ riêng bi®t, khi nó hòa
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hþp v¾i t¤t cä pháp khác, làm cho các pháp ð«u hi¬n hi®n cái tß¾ng th¶i
gian, nhß là: trß¾c, sau, ði, ðªn, biªn ð±i. Th¶i gian nhß ng÷n ðèn, t¤t cä
các v§t trong bóng t¯i, ð«u phäi nh¶ vào ðèn m¾i có th¬ hi®n rõ. Các trÕng
thái biªn ðµng cüa các pháp cûng ð«u nh¶ vào th¶i gian m¾i có th¬ hi®n ra.
Cho nên th¶i gian là nhân làm cho các pháp hi¬n hi®n. LÕi nhß b÷n ngoÕi
ðÕo Th¶i Lu§n cho r¢ng th¶i gian là bän th¬ cüa vÕn hæu, t¤t cä ð«u t×
trong thñc th¬ cüa th¶i gian mà ra. T¤t cä ð«u ch¸u sñ chi ph¯i và sñ quyªt
ð¸nh cüa th¶i gian. Sñ sinh kh·i, di®t vong cüa t¤t cä các pháp, b¤t quá, chï
là sñ hi®n tß¾ng cüa thñc th¬ cüa th¶i gian. Ðªn lúc này thì pháp này sinh,
ðªn lúc kia thì pháp kia di®t, t¤t cä ð«u dùng th¶i gian mà ð¸nh. B·i thª, b÷n
h÷ nói: "Th¶i gian ðªn, chúng sinh thành thøc, th¶i gian ði, ð¦y xô ð§p nát;
th¶i gian chuy¬n ðµng nhß bánh xe, cho nên th¶i gian là nhân (Hán: Th¶i lai
chúng sinh thøc, th¶i khÑ t¡c t°i thúc; th¶i chuy¬n nhß xa luân, th¸ c¯ th¶i
vi nhân)". Cái th¶i gian nhß v§y, là nhân sinh ra t¤t cä các pháp.
ÐÑc Thª Tôn thuyªt pháp, không có giäi thuyªt tï mï v« v¤n ð« th¶i
gian. Cái chân nghîa cüa Ph§t Pháp, phäi t× sñ nghiên cÑu, t¯ng hþp các
kinh ði¬n, m¾i có th¬ hi¬u rõ. Sau khi ÐÑc Ph§t di®t ðµ, các h÷c giä Thanh
Vån ð¯i v¾i v¤n ð« này, nªu nói s½ lßþc, có hai phái: (1) Các Kinh Bµ Thí
Dø Sß nói: "Th¶i gian có thñc th¬ là thß¶ng trø". Cái th¶i gian có thñc th¬
thß¶ng trø này là cái giàn (frame) mà trên ðó các pháp hoÕt ðµng. T× v¸ lai,
ði xuyên qua hi®n tÕi, l¥n v« quá khÑ. Ba ð¶i quá khÑ, hi®n tÕi, v¸ lai, m²i
ð¶i ð«u có thñc th¬, và gi¾i hÕn cüa chúng ðßþc phân chia mµt cách nghiêm
m§t. Cho nên, các hành tuy là vô thß¶ng, thª nhßng cái th¶i gian mà các
hành ði qua, lÕi là thß¶ng trø. Ðây là quan ni®m v« th¶i gian tuy®t ð¯i. (2)
Các h÷c phái khác, ð«u cho r¢ng th¶i gian không có thñc th¬, chï là sñ bi¬u
hi®n cüa nhæng hoÕt ðµng tinh th¥n và v§t ch¤t. Không phäi là r¶i bö nhæng
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sñ v§t cø th¬, mà có mµt cái th¶i gian thñc tÕi riêng bi®t. Nªu nß½ng vào l§p
trß¶ng cüa các h÷c giä Tính Không, cä hai phái ð«u không tránh ðßþc sñ sai
l¥m. Th¶i gian tuy®t ð¯i, không phäi là Ph§t Pháp, không ðáng bàn ðªn.
Ngß¶i thß¶ng ð«u cho r¢ng s¡c pháp, tâm pháp là có thñc, còn th¶i gian là
không có thñc. Trß¶ng hþp ð¥u (1), không nhæng nß½ng vào cái thñc l§p
cái giä là ði«u sai l¥m cån bän, mà còn mÕt sát cái tính duyên kh·i cüa th¶i
gian, ðây là ði«u r¤t là không nên. Còn trß¶ng hþp sau (2), cho r¢ng nß½ng
vào sñ sinh di®t cüa các pháp mà kiªn l§p th¶i gian, thª nhßng, các pháp
sinh di®t bi¬u hi®n cái th¶i gian ðó, làm thª nào ði vào quá khÑ? làm thª nào
ði ðªn hi®n tÕi? làm thª nào vçn còn · v¸ lai? Ðây là nhæng v¤n ð« ðã có r¤t
nhi«u sñ tranh lu§n. Nh¤t Thiªt Hæu Bµ, chü trß½ng pháp th¬ thñc có; tuy
hi®n ra tß¾ng trÕng ba ð¶i, nhßng t¤t cä ð«u là có thñc. Nªu v§y, làm sao
nói là có ba ð¶i? Trong Lu§n ÐÕi TÏ Bà Sa, có b¯n v¸ ðÕi lu§n sß giäi thích
không gi¯ng nhau. V¸ ðßþc xem nhß h÷c giä chính tông cüa Hæu Bµ, nói
nhß thª này: "Cái tác døng ðßa ðªn sñ sinh kh·i cüa các pháp, nªu ðã sinh
ðã di®t, thì g÷i là quá khÑ; chßa sinh chßa di®t, thì g÷i là v¸ lai; còn nhß, ðã
sinh chßa di®t, thì g÷i là hi®n tÕi". Cái th¶i gian tính, · trong tác døng ðã
hi®n kh·i, chßa hi®n kh·i, ðã hoÕi di®t, chßa hoÕi di®t, mà hi®n xu¤t cái
tß¾ng trÕng cüa nó. Pháp th¬ là thñc có, h¢ng thß¶ng an trø trong tñ tính
cüa mình. Còn ÐÕi Chúng Bµ, Phân Bi®t Thuyªt H®, và Kinh Bµ Sß, thì chü
trß½ng các pháp trong hi®n tÕi là thñc có, còn các pháp trong quá khÑ và v¸
lai là không thñc có. Ði«u này, trong Ph§t Pháp ÐÕi Th×a, nhß pháp quán
ba ð¶i cüa các h÷c giä Duy ThÑc, cûng chü trß½ng hi®n tÕi là thñc có. Quá
khÑ ðã qua, không th¬ nói là có thñc, nó (quá khÑ) tuy sinh kh·i hi®n tÕi, có
cái công nång ðßa ðªn hi®n tÕi, nhßng cái này ðã là hi®n tÕi. Hi®n tÕi, ho£c
sinh kh·i tác døng, ho£c ti«m tàng, ð«u là · hi®n tÕi, chÑ không phäi · quá
khÑ. Chúng ta có cäm giác quá khÑ là hi®n hæu, chÆng qua, chï là nß½ng vào
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các hành nhân quä cüa hi®n tÕi, r°i suy lu§n r¢ng chúng có ch² phát xu¤t,
mà thôi. Ð¶i v¸ lai cûng gi¯ng nhß v§y. Hi®n tÕi có công nång, có th¬ dçn
kh·i v¸ lai, cho nên cho r¢ng v¸ lai là có, thª nhßng, ðây chï là · tß½ng lai
m¾i có th¬ có. Còn cái dçn ðªn sñ sinh kh·i cüa v¸ lai, trên thñc tª vçn là
ðang · hi®n tÕi.
Ð¯i v¾i các lu§n sß ÐÕi th×a Tính Không, thì ba ð¶i ð«u là có. Ðem cái
"ký Ñc v« quá khÑ" ra mà nói: kinh nghi®m cüa nhæng ký Ñc v« quá khÑ (ý
thÑc có th¬ ký Ñc), t× nhæng hình änh h°i tß·ng tr· lÕi trong ý thÑc, có vë
nhß quá khÑ là nß½ng vào hi®n tÕi mà ðßþc giä l§p, kÏ thñc, cái ý tß·ng mà
ý thÑc hi®n kh·i, là sñ chï th¸ cái mà quá khÑ ðã kinh nghi®m. Cái mà ý
tßþng ký Ñc mu¯n chï th¸, chính là nhæng kinh nghi®m cüa quá khÑ, chÑ
không phäi là sñ nh§n thÑc cüa hi®n tÕi. Kinh nghi®m cüa quá khÑ, cûng
không ði ðªn hi®n tÕi. Còn nhß, nhæng dñ tß·ng v« v¸ lai, là sñ dñ tß·ng
r¢ng tß½ng lai s¨ có mµt sñ vi®c nào ðó phát sinh. Nªu nói v« ý thÑc cüa sñ
dñ tß·ng, thì v¸ lai có vë chính là hi®n tÕi, kÏ thñc, cänh gi¾i mà chúng ta dñ
tß·ng, là v¸ lai, chÑ không phäi là sñ tß·ng tßþng cüa hi®n tÕi. Các nhà
Hi®n TÕi Thñc Hæu Lu§n ðem chúng giam nh¯t vào trong cái khoäng hi®n
tÕi ng¡n ngüi, mà không biªt r¢ng nång lñc hi¬u rõ (Hán: li−u bi®t 了別) cüa
tâm thÑc, nªu h°i tß·ng ðªn quá khÑ, thì ch² duyên tÑc là quá khÑ, suy
tß·ng ðªn v¸ lai, thì ch² duyên là · v¸ lai. Thuyªt Nh¤t Thiªt Hæu Bµ, cûng
thuµc v« phái "ba ð¶i là có" này, nhßng b÷n h÷ lÕi là nhæng nhà Thñc Hæu
Lu§n, còn các nhà Tính Không Lu§n, lÕi là Tam Thª Huy−n Hæu (ba ð¶i
ð«u nhß huy−n) Lu§n, cho nên có th¬ giäi thích mµt cách viên mãn v« v¤n ð«
th¶i gian này.
Các nhà Hi®n TÕi Thñc Hæu có mµt ði«u sai l¥m cån bän, là không biªt
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r¢ng hi®n tÕi không th¬ nào hi®n hæu mµt cách ðµc l§p, thñc sñ, không có
mµt cái hi®n tÕi tuy®t ð¯i nào ðáng nói cä. Hi®n tÕi là do sñ ð¯i ðãi v¾i quá
khÑ và v¸ lai mà có, tách r¶i quá khÑ và v¸ lai, thì còn có cái gì g÷i là hi®n tÕi?
Không có sñ liên quan trß¾c sau cüa th¶i gian, trên cån bän, là ðã phá hoÕi
cái ð£c tính cüa th¶i gian. Phàm nhæng kë nào kiªn l§p hi®n tÕi là có thñc,
ð«u b¸ cái lu§n thuyªt v« sát na trói buµc, không th¬ nào ðßþc giäi thoát! Có
mµt s¯ h÷c giä ÐÕi Th×a, lÕi nói có ba ð¶i, m²i ð¶i lÕi có ba ð¶i (lý thuyªt
này là t× các h÷c phái Thanh Vån mà ra), ba ð¶i ba ð¶i thành ra chín ð¶i,
chín ð¶i · trong mµt ni®m, cho nên g÷i là mß¶i ð¶i. Chín ð¶i không chß¾ng
ngÕi mµt ni®m, mµt ni®m không chß¾ng ngÕi chín ð¶i, chín ð¶i mµt ni®m là
viên dung vô ngÕi. Có th¬ nói r¢ng nhóm này là nhæng kë t¯ng hþp lý thuyªt
v« "ba ð¶i thñc có" và lý thuyªt v« "mµt ni®m hi®n tÕi thñc có", thª nhßng,
b÷n h÷ chï do sñ suy lu§n mà quyªt ðoán nhß v§y, kªt quä là ðã h° ð°, bö
sót cái tính sai bi®t l¸ch sØ cüa th¶i gian. Hi®n nay, lu§n chü dùng chính kiªn
v« Tính Không huy−n hæu cüa th¶i gian, ðä phá nhæng h÷c giä ch¤p trß¾c
vào tñ tính thñc hæu này.
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Quán Th¶i Gian
中論觀時品第十九(六偈)

(1) Nªu nhß nhân vào th¶i quá khÑ,
Mà có th¶i hi®n tÕi, v¸ lai,
Nhß v§y hi®n tÕi và v¸ lai,
Ðã phäi · trong th¶i quá khÑ.

應在過去時

(2) Nªu nhß · trong th¶i quá khÑ,

若過去時中

若因過去時
有未來現在
未來及現在

Không có th¶i hi®n tÕi, v¸ lai,
Nhß v§y hi®n tÕi và v¸ lai,
Sao lÕi phäi nhân vào quá khÑ?

無未來現在

(3) Nªu không nhân vào th¶i quá khÑ,
Thì s¨ không có th¶i v¸ lai,
Và cûng không có th¶i hi®n tÕi,
Nhß v§y hai th¶i ð«u không có.

不因過去時

(4) Do nghîa nhß trên mà biªt r¢ng:
Hai th¶i còn lÕi và các pháp:
Cái trên, cái giæa và cái dß¾i,
Ð°ng nh¤t, sai bi®t, ..., ð«u không có.
(5) Không có th¶i gian ðang ðÑng yên,
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未來現在時
云何因過去

則無未來時
亦無現在時
是故無二時
以如是義故
則知餘二時
上中下一異
是等法皆無
時住不可得
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Cûng không có th¶i gian ðang ðµng,
Nªu nhß th¶i gian không hi®n hæu,
Sao còn nói ðªn tß¾ng th¶i gian.
(6) Vì có v§t nên có th¶i gian,
R¶i v§t, th¶i gian không hi®n hæu,
Nay v§t th¬ v¯n ðã không có,
Làm sao mà có ðßþc th¶i gian?
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時去亦叵得
時若不可得
云何說時相
因物故有時
離物何有時
物尚無所有
何況當有時
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Ph¦m hai mß½i:

Quán Nhân Quä
Nµi dung cüa ph¦m này, tß½ng tñ v¾i môn Quán Hæu Quä Vô Quä cüa
Th§p Nh¸ Môn Lu§n; thª nhßng, Th§p Nh¸ Môn Lu§n nói rõ ràng và tï mï
h½n. Quan ni®m v« pháp t¡c nhân quä này r¤t là ph± biªn.
B¤t cÑ sñ phát hi®n cüa mµt pháp nào ð«u l¤y sñ hi®n kh·i cüa mµt sñ
tß¾ng khác (ho£c nhi«u loÕi sñ tß¾ng) làm cho pháp ðó xu¤t hi®n, làm ti«n
ð«, và cûng nhân ðây, nªu th¤y sñ hi®n kh·i cüa mµt sñ tß¾ng, thì s¨ có th¬
phán ð¸nh là mµt pháp nào ðó s¨ có th¬ ðßþc sinh kh·i. Suy ðoán vào quä
mà biªt nhân, cån cÑ vào nhân mà biªt quä, sän sinh ra quan ni®m v« nhân
quä, th¤y rõ ðßþc cái nhân quä tính cüa m÷i sñ m÷i v§t. Nhân quä tính, là
nß½ng vào sñ tß¾ng cüa các nhân duyên hòa hþp sinh quä mà t°n tÕi. Các
h÷c giä „n Ðµ, Tây Âu, Trung Hoa, v.v..., ð«u nói ðªn nhân quä (nhæng kë
chü trß½ng vô nhân quä là thi¬u s¯). Ph§t Pháp lÕi càng Ñng døng lu§t nhân
quä này mµt cách tri®t ð¬. Nªu không có quan h® nhân quä, cån bän s¨
không có sñ t°n tÕi. H− t°n tÕi, t¤t nhiên phäi là pháp nhân quä. Thª nhßng,
sñ ki®n nhân duyên hòa hþp sinh ra quä, nªu khäo sát mµt cách sâu s¡c h½n,
t× nhân duyên mà nhìn, t× quä pháp mà nhìn, t× nhân duyên và quä pháp
mà nhìn, t× sñ hòa hþp mà nhìn, s¨ phát giác ðßþc sñ thâm sâu, bí m§t cüa
nó. Nªu nhß ch¤p trß¾c nhân quä là có thñc tñ tính, ¡t s¨ không th¤y ðßþc
chân nghîa cüa nhân duyên hòa hþp sinh ra quä. B÷n h÷ (nhæng kë ch¤p
thñc hæu) trong sñ bª t¡c này, ðã sinh kh·i r¤t nhi«u v÷ng kiªn.
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Mµt cách ð½n giän, nhß nói v« nhân duyên, ðã có mß¶i lý thuyªt khác
bi®t l¾n v« nåm c£p: (1) có quä, không có quä; (2) cho quä, không cho quä;
(3) cùng v¾i quä, không cùng v¾i quä; (4) biªn thành quä, không biªn thành
quä; (5) tÕi quä, có quä. Hi®n tÕi, dùng cái kiªn ð¸a thâm sâu v« nhân quä
cüa Tính Không, phê phán t×ng c£p. T× sñ l§t ð± các v÷ng kiªn cüa b÷n h÷,
hi¬n xu¤t cái chân nghîa cüa nhân quä nhß huy−n.
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Quán Nhân Quä
中論觀因果品第二十(二十四偈)

(1) Nªu nhß nh¶ các duyên hòa hþp,
R°i sau ðó có quä ðßþc sinh,
Thì trong hòa hþp ðã có quä,
C¥n gì nh¶ hòa hþp m¾i sinh?
(2) Nªu nhß lúc các duyên hòa hþp,
Mà trong ðó lÕi không có quä,
Làm sao quä ðó có th¬ sinh
T× sñ hòa hþp cüa các duyên?
(3) Nªu nhß lúc các duyên hòa hþp,
Mà trong ðó ðã có sÇn quä,
V§y trong hòa hþp phäi th¤y quä,
Thª nhßng, thñc sñ không phäi v§y.
(4) Nªu nhß lúc các duyên hòa hþp,
Mà trong ðó lÕi không có quä,
V§y phäi biªt là các nhân duyên,
Cûng gi¯ng nhß là phi nhân duyên.
(5) Nªu nhß nhân chuy¬n trao sinh lñc

若眾緣和合
而有果生者
和合中已有
何須和合生
若眾緣和合
是中無果者
云何從眾緣
和合而果生
若眾緣和合
是中有果者
和合中應有
而實不可得
若眾緣和合
是中無果者
是則眾因緣
與非因緣同
若因與果因
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Ð¬ quä sinh trß·ng xong, nhân di®t,
Nhß v§y nhân phäi có hai th¬,
Mµt là chuy¬n trao, hai là di®t.
(6) Nªu nhß nhân chuy¬n trao sinh lñc,
Nhân di®t xong r°i quä m¾i sinh,
Nhân ðã di®t mà còn sinh quä,
Nhß v§y quä này s¨ không nhân.
(7) Nªu lúc các duyên ðang hòa hþp,
Mà lÕi có quä ðßþc sinh kh·i,
Nhß v§y cái sinh, cái ðßþc sinh,
Cä hai s¨ ð°ng th¶i hi®n hæu.
(8) Nªu trß¾c ðó quä ðã sinh kh·i,
Sau ðó các duyên m¾i hòa hþp,
Nhß v§y tÑc là r¶i nhân duyên,
Ðây g÷i là quä không có nhân.
(9) Nªu nhân di®t ð¬ biªn thành quä,
TÑc là nhân ðã ðªn v¾i quä,
Và nªu thª, nhân ðßþc sinh xong,
Sinh r°i, lÕi tiªp tøc sinh næa.
(10)Vä lÕi, nªu nhß nhân ðã di®t,
Làm sao lÕi có th¬ sinh quä?
H½n næa, nªu nhân · trong quä,
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作因已而滅
是因有二體
一與一則滅
若因不與果
作因已而滅
因滅而果生
是果則無因
若眾緣合時
而有果生者
生者及可生
則為一時俱
若先有果生
而後眾緣合
此即離因緣
名為無因果
若因變為果
因即至於果
是則前生因
生已而復生
云何因滅失
而能生於果
又若因在果
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Làm sao nhân có th¬ sinh quä?

云何因生果

(11)Nªu trong nhân có t¤t cä quä,
V§y nhân s¨ sinh nhæng quä nào?
Trong nhân, th¤y quä, không th¤y quä,
Cä hai ð«u không th¬ sinh quä.

若因遍有果

(12)Nªu nói r¢ng: "Cái nhân quá khÑ,
S¨ hþp v¾i cái quä quá khÑ,
Cùng v¾i quä hi®n tÕi, v¸ lai",
Ði«u này th§t hoàn toàn phi lý.

若言過去因

更生何等果
因見不見果
是二俱不生

而於過去果
未來現在果
是則終不合

(13)Nªu nói r¢ng: "Cái nhân v¸ lai,
S¨ hþp v¾i cái quä v¸ lai,
Cùng v¾i quä hi®n tÕi, quá khÑ",
Ði«u này s¨ hoàn toàn phi lý.

若言未來因

(14)Nªu nói r¢ng: "Cái nhân hi®n tÕi,
S¨ hþp v¾i cái quä hi®n tÕi,
Cùng v¾i quä v¸ lai, quá khÑ",
Ði«u này s¨ hoàn toàn phi lý.

若言現在因

(15)Nªu nhân và quä không hòa hþp,
Làm sao nhân có th¬ sinh quä?
Còn nªu nhân và quä hòa hþp,
Làm sao nhân có th¬ sinh quä?
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而於未來果
現在過去果
是則終不合

而於現在果
未來過去果
是則終不合
若不和合者
因何能生果
若有和合者
因何能生果
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(16)Nªu trong nhân thñc không có quä,
Làm sao nhân có th¬ sinh quä?
Nªu trong nhân không không có quä,
Làm sao nhân có th¬ sinh quä?

若因空無果

(17)Vì quä chÆng không nên không sinh,
Vì quä "chÆng không" nên không di®t,
B·i vì th¬ cüa quä chÆng không,
Cho nên không sinh cûng không di®t.

果不空不生

(18)Vì quä là không nên không sinh,
Vì quä là không nên không di®t,
B·i th¬ cüa quä ¡t là không,
Cho nên không sinh cûng không di®t.

因何能生果
若因不空果
因何能生果

果不空不滅
以果不空故
不生亦不滅
果空故不生
果空故不滅
以果是空故
不生亦不滅

(19)Nªu nhân và quä là mµt th¬,
Ði«u này hoàn toàn không có lý,
Nªu nhân và quä là khác bi®t,
Ði«u này hoàn toàn không có lý.

因果是一者

(20)Nªu nhân và quä là mµt th¬,
Cái sinh, cái ðßþc sinh là mµt,
Nªu nhân và quä là khác bi®t,
Thì nhân s¨ ð°ng v¾i "phi nhân".

若因果是一

(21)Nªu quä là có thñc tñ tính,
Nhân làm sao mà sinh ra quä?

若果定有性
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是事終不然
因果若異者
是事亦不然

生及所生一
若因果是異
因則同非因

因為何所生
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Nªu quä không có thñc tñ tính,
Nhân làm sao mà sinh ra quä?

若果定無性
因為何所生

(22)Nªu nhân ðã không sinh ra quä,
Nhß thª, không có tß¾ng cüa nhân,
Nªu nhß không có tß¾ng cüa nhân,
Thì cái gì ðã sinh ra quä?

因不生果者

(23)Nªu nói là: "T× các nhân duyên,
Mà sinh kh·i ra pháp hòa hþp",
Nhßng hòa hþp, tñ nó không sinh,
Thì làm sao mà sinh ra quä?

若從眾因緣

(24)Vì thª quä không sinh ra t×,
Nhân duyên hòa hþp, không hòa hþp,
Nªu nhß v¯n ðã không có quä,
Thì n½i nào có pháp hòa hþp?
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則無有因相
若無有因相
誰能有是果

而有和合生
和合自不生
云何能生果
是故果不從
緣合不合生
若無有果者
何處有合法
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Ph¦m hai mß½i m¯t:

Quán Sñ Sinh Thành và HoÕi Di®t
Thành hoÕi và sinh di®t, hàm nghîa có sñ tß½ng ð°ng, mà cûng có sñ
khác bi®t. Nªu t× phß½ng di®n tß½ng ð°ng, sinh tÑc là thành, di®t tÑc là hoÕi.
Bình thß¶ng, nói sinh di®t thành hoÕi, tÑc là nß½ng vào nghîa tß½ng ð°ng
mà nói. Nªu t× phß½ng di®n khác bi®t, sinh di®t, ph¥n l¾n là nß½ng vào sát
na mà nói, còn thành hoÕi, ph¥n l¾n là nß½ng vào sñ tß½ng tøc mà nói.
Thành lÕi có nghîa là ðßþc (Hán: ð¡c), bao g°m ý nghîa là bäo t°n không
cho m¤t. Nhß Ðµc TØ Bµ và Nh¤t Thiªt Hæu Bµ, sau "ð¡c" li«n kiªn l§p
"thành tñu". Còn các h÷c phái khác kiªn l§p: "thành tñu, lai, hi®n tÕi". Chæ
hoÕi có nghîa là m¤t mát (Hán: th¤t 失), bao g°m ý nghîa: sau khi ðßþc
xong, lÕi b¸ m¤t mát. Cho nên t× pháp th¬ mà nói, sinh di®t và thành hoÕi,
không có sñ sai bi®t l¾n lao. Trên phß½ng di®n tß½ng tøc, ho£c trên phß½ng
di®n h® thuµc cüa hành giä vào pháp mà nói, chï có th¬ nói thành hoÕi, mà
không th¬ nói sinh di®t. Giä nhß, chúng ta có th¬ nói: "mµt v¸ nào ðó ðßþc
công ðÑc", ho£c nói: "mµt v¸ nào ðó m¤t thi«n ð¸nh", ho£c nói: "hành giä
nào ðó chÑng ð¡c ho£c thoái th¤t ðÕo quä", v.v... Th§p Ð¸a Lu§n cüa ngài
Thª Thân, dùng sáu pháp (t±ng, bi®t, ð°ng, d¸, thành, hoÕi) ð¬ thuyªt minh
t¤t cä các pháp, trong ðây cûng có hai tß¾ng "thành, hoÕi". Thª gi¾i, vÕn
v§t cûng nhß hæu tình, ð«u có tß¾ng thành hoÕi, cho nên sñ thành hoÕi trong
các hi®n trÕng cûng là mµt khái ni®m ph± biªn.
Hi®n nay, chúng ta quán sát sñ thành hoÕi, tìm c¥u tñ tß¾ng cüa chúng,
thØ xem chúng có tñ tß¾ng chân thñc hay không? Thành hoÕi là tß¾ng nhß
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huy−n cüa pháp duyên kh·i; giä sØ chúng ta ch¤p nó là có thñc tñ tính, thì
cái thành s¨ không thành ra cái thành, mà cái hoÕi cûng không thành ra cái
hoÕi.
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Quán Sñ Sinh Thành và HoÕi Di®t
中論觀成壞品第二十一(二十偈)

(1) R¶i sñ sinh thành và cµng thành,
Trong ðây không có sñ hoÕi di®t,
R¶i sñ hoÕi di®t và cµng hoÕi,
Trong ðây cûng không sñ sinh thành.
(2) Nªu tách r¶i khöi sñ sinh thành,
Thì làm sao có sñ hoÕi di®t?
Nhß r¶i sñ s¯ng có sñ chªt,
Ði«u này hoàn toàn không có lý.
(3) Nªu nhß thành, hoÕi cùng hi®n hæu,
Làm thª nào mà có thành hoÕi?
Nhß sñ s¯ng, chªt trên thª gian,
Không th¬ nào hi®n hæu ð°ng th¶i.
(4) Nªu mà r¶i khöi sñ hoÕi di®t,
Làm sao mà có sñ sinh thành?
LÕi chßa t×ng có lúc nào mà,
Vô thß¶ng không · trong các pháp.
(5) Thành, hoÕi hþp lÕi, không có thành,

離成及共成
是中無有壞
離壞及共壞
是中亦無成
若離於成者
云何而有壞
如離生有死
是事則不然
成壞共有者
云何有成壞
如世間生死
一時俱不然
若離於壞者
云何當有成
無常未曾有
不在諸法時
成壞共無成
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Thành, hoÕi cách bi®t, cûng không thành,
Hai sñ ki®n này v¯n không có,
Làm sao mà có sñ sinh thành?

離亦無有成
是二俱不可
云何當有成

(6) Ðã t§n di®t, ¡t không th¬ thành,
Không t§n di®t, cûng không th¬ thành,
Ðã t§n di®t, ¡t không th¬ hoÕi,
Không t§n di®t, cûng không th¬ hoÕi.

盡則無有成

(7) Nªu tách r¶i khöi sñ thành, hoÕi,
Thì s¨ không có pháp hi®n hæu,
Còn nªu tách r¶i khöi các pháp,
Thì thành, hoÕi cûng không hi®n hæu.

若離於成壞

(8) Nªu th¬ tính cüa pháp là không,
Thì cái gì s¨ có thành, hoÕi?
Nªu th¬ tính cüa pháp chÆng không,
Thì cûng không có sñ thành, hoÕi.
(9) Nªu sñ thành, hoÕi là ð°ng nh¤t,
Ði«u này hoàn toàn không hþp lý,
Nªu sñ thành, hoÕi là khác bi®t,
Ðây cûng hoàn toàn không hþp lý.
(10)Nªu nói: "Chính m¡t th¤y sinh di®t",
Mà cho r¢ng có thñc sinh di®t,
Thì ðây là do sñ si mê,
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不盡亦無成
盡則無有壞
不盡亦不壞

是亦無有法
若當離於法
亦無有成壞
若法性空者
誰當有成壞
若性不空者
亦無有成壞
成壞若一者
是事則不然
成壞若異者
是事亦不然
若謂以眼見
而有生滅者
則為是癡妄
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V÷ng tß·ng, mà th¤y có sinh di®t.
(11)T× pháp, không th¬ sinh ra pháp,
Cûng không th¬ sinh ra phi pháp,
T× phi pháp, không sinh ra pháp,
Cûng không th¬ sinh ra phi pháp.
(12)Mµt pháp, không th¬ nào tñ sinh,
Cûng không th¬ t× pháp khác sinh,
Cûng không do hai pháp cµng sinh,
Nhß v§y làm sao mà có sinh?

而見有生滅
從法不生法
亦不生非法
從非法不生
法及於非法
法不從自生
亦不從他生
不從自他生
云何而有生

(13)Nªu nhß ch¤p thü vào các pháp,
Thì s¨ r½i vào thß¶ng, ðoÕn kiªn,
Nên biªt, các pháp b¸ ch¤p thü,
Ho£c là thß¶ng, ho£c là vô thß¶ng.

若有所受法

(14)Theo chúng tôi: "Kë th÷ các pháp,
S¨ không r½i vào thß¶ng, ðoÕn kiªn,
Vì sñ tß½ng tøc cüa nhân quä,
Cho nên không ðoÕn cûng không thß¶ng".

所有受法者

(15)Nªu cho r¢ng: "B·i vì nhân quä,
Sinh di®t tß½ng tøc nên không ðoÕn",
Nhân ðã di®t không th¬ tái sinh,
V§y nhân này phäi là ðoÕn di®t.
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即墮於斷常
當知所受法
為常為無常

不墮於斷常
因果相續故
不斷亦不常
若因果生滅
相續而不斷
滅更不生故
因即為斷滅
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(16)Nªu các pháp trø n½i tñ tính,
Thì không nên có sñ có, không,
H½n næa, Niªt Bàn di®t sinh tØ,
Cûng s¨ r½i vào ch² ðoÕn di®t.

法住於自性

(17)Nªu cái hæu trß¾c ðã b¸ di®t,
Thì s¨ không có cái hæu sau,
Nªu cái hæu trß¾c không b¸ di®t,
Thì cûng không có cái hæu sau.

若初有滅者

(18)Nªu cái hæu trß¾c ðang b¸ di®t,
Mà lúc ðó, hæu sau sinh ra,
V§y lúc di®t ði là mµt hæu,
Và lúc sinh ra là mµt hæu.

若初有滅時

(19)Nªu cho r¢ng: "Hai pháp sinh, di®t,
Là s¨ xäy ra cùng mµt lúc",
Nhß v§y, khi ¤m này ðang chªt,
TÑc cûng là ¤m này ðang sinh.
(20)Nhß v§y, không th¬ trong ba ð¶i,
Tìm sñ tß½ng tøc cüa sñ hæu,
Nªu nhß, ba ð¶i ðã không có,
Làm sao có tß½ng tøc cüa hæu?
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不應有有無
涅槃滅相續
則墮於斷滅

則無有後有
初有若不滅
亦無有後有

而後有生者
滅時是一有
生時是一有
若言於生滅
而謂一時者
則於此陰死
即於此陰生
三世中求有
相續不可得
若三世中無
何有有相續
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Ph¦m hai mß½i hai:

Quán ÐÑc Nhß Lai
B¯n ph¦m dß¾i ðây, thuyªt minh v« sñ ðoÕn ho£c, chÑng chân. Tu
pháp hi®n quán, th¬ chÑng ðßþc cái thñc tß¾ng t¸ch di®t, tÑc là có ngß¶i, có
pháp. Ngß¶i tÑc là ÐÑc Nhß Lai, là b§c tu quán, là b§c chÑng ngµ, còn pháp
là sñ ðiên ðäo ðang b¸ tr× di®t, là cái ðª lý ðßþc quán sát, là cõi Niªt Bàn
ðßþc chÑng ð¡c. Cho nên b¯n ph¦m dß¾i ðây cûng s¨ theo thÑ tñ này mà
thuyªt giäng.
Nhæng kë th¬ ngµ cái thñc tß¾ng t¸ch di®t, bao g°m các v¸ thánh cüa ba
th×a, là Thanh Vån, Duyên Giác, và Nhß Lai. Thª nhßng, Duyên Giác, tñ
chÑng ngµ mà không chú tr÷ng ðªn ngôn giáo, không xu¤t hi®n vào ð¶i có
Ph§t133, b·i v§y, các giáo ði¬n cån bän cüa ÐÑc Thích Tôn, ít khi ð« c§p
ðªn các v¸ ¤y. Còn các v¸ Thanh Vån thì nß½ng vào giáo pháp cüa ÐÑc Nhß
Lai mà hi®n chÑng chân lý. Ph§t Pháp l¤y ÐÑc Nhß Lai làm chü yªu, cho
nên · ðây s¨ chuyên bàn v« Nhß Lai. Nhß Lai là bi®t hi®u cüa ÐÑc Ph§t,
tiªng PhÕn g÷i là Tathagata. Chæ này v¯n có ba nghîa: (1) y nhß pháp
tß¾ng mà giäi nói, (2) y nhß cái dÕng nguyên s½ cüa các pháp thñc tß¾ng
mà ngµ giäi , (3) chÑng ngµ pháp tß¾ng nhß thñc mà ðªn. Bình thß¶ng, có
ngß¶i nói: "Ng°i ðÕo nhß thñc, ðªn thành chính giác (Hán: Th×a nhß thñc
ðÕo, lai thành chính giác)", ðây là mµt l¯i giäi thích khác v« Nhß Lai. Tuy
có ba l¯i giäi thích, nhßng thông thß¶ng lÕi phiên d¸ch thÆng là Nhß Lai.
NgoÕi ðÕo cûng dùng chæ "Nhß Lai" này, thª nhßng, b÷n h÷ chï xem ðó là
mµt tên g÷i khác cüa PhÕm Ngã. Nhß nhß b¤t biªn (nhß), t¾i lui trong ba cõi
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(lai), ðây chính là cái th¥n ngã. Nhß Lai có th¬ t× hai phß½ng di®n mà nói: (1)
t× phß½ng di®n giä ngã cüa ÐÑc Ph§t mà nói, nhß ÐÑc Thích Ca Nhß Lai ·
„n Ðµ, (2) t× phß½ng di®n th¬ tính, tÑc là cái "làm cho ÐÑc Nhß Lai là ÐÑc
Nhß Lai", ði«u này g°m chung t¤t cä Ph§t. Trên phß½ng di®n: t¾i lui, ra vào,
nói nång, mà nói, ÐÑc Nhß Lai · thª gian, tính ch¤t cüa ngài, cûng gi¯ng
nhß t¤t cä hæu tình, chÆng qua là b¸ nhi−m ô, hay không b¸ nhi−m ô mà
thôi. — ðây, Hæu Bµ cho r¢ng: "Trong sñ hòa hþp cüa nåm ¤m, chï có cái
giä ngã, mà không có ÐÑc Nhß Lai chân thñc". Ðµc TØ Bµ nói: "Ð¯i v¾i
ngoÕi ðÕo mà nói, thì không th¬ nói là có Nhß Lai; thª nhßng, ÐÑc Ph§t
cûng nói v« ngã, nhß v§y không th¬ nói là không có Nhß Lai (ngã)". Cho nên
b÷n h÷ chü trß½ng ÐÑc Nhß Lai tÑc là cái b¤t khä thuyªt ngã không phäi

u¦n không r¶i u¦n (Hán: B¤t tÑc u¦n b¤t ly u¦n). Nhß cái giä ngã cüa Hæu
Bµ, không tránh khöi sñ làm t±n giäm cái ngã duyên kh·i, còn cái chân ngã
cüa Ðµc TØ Bµ, không tránh khöi sñ làm tång ích cái ngã duyên kh·i. Cái
chân ngã b¤t khä thuyªt cüa Ðµc TØ Bµ, cùng v¾i cái l§p lu§n cüa ngoÕi
ðÕo cho r¢ng Nhß Lai là tên g÷i khác cüa th¥n ngã, là cá th¬ th¯ng nh¤t cüa
nhæng sñ hoÕt ðµng cüa thân tâm, sñ thñc, không khác nhau m¤y. Có th¬
nói, nµi dung cüa cái ngã cüa Ðµc TØ Bµ cùng mµt dòng tß tß·ng v¾i b÷n
ngoÕi ðÕo. Ph¦m này bi®n phá Nhß Lai, cûng là theo nghîa này mà phá.
Ðªn nhß th¬ tính cüa Nhß Lai, t× l§p trß¶ng cüa ðÕo ðª, dùng nåm ph¥n
pháp thân cüa ÐÑc Nhß Lai làm Nhß Lai; vì có nåm ph¥n pháp thân này,
nên ðßþc g÷i là Nhß Lai (Ph§t). Nhæng h÷c giä ti«n phong cüa ÐÕi Th×a,
ðem sñ th¬ hi®n Không Tính cüa các pháp làm ÐÑc Nhß Lai. Cho nên th¤y
ðßþc Tính Không cüa duyên kh·i tÑc là th¤y Ph§t. Nªu mu¯n l− lÕy ÐÑc
Nhß Lai, phäi nên quán sát Tính Không cüa các pháp. Tính Không, tÑc là
thñc tß¾ng cüa Nhß Lai, không th¬ dùng ngôn ngæ di−n tä. ChÆng qua, t×
phß½ng di®n "tÑc là Tính Không, mà là duyên kh·i" có th¬ nói Nhß Lai xu¤t
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thª, Nhß Lai xu¤t gia, Nhß Lai thuyªt pháp, Nhß Lai có cha m©, Nhß Lai có
sñ già b®nh, ðây cûng chính là ÐÑc Nhß Lai không chß¾ng ngÕi nhân gian
chính giác trong Tính Không. Có mµt s¯ h÷c giä, cho r¢ng trong thân cüa
hæu tình có cái chân ngã không phäi nåm ¤m không r¶i nåm ¤m, ðây là cái
mà t¤t cä chúng sinh ð«u có, và là kë liên lÕc b¤t di®t trong sñ lßu chuy¬n
sinh tØ. Cái (chân ngã) này có th¬ g÷i là Nhß Lai. Nhß Lai, v¯n là tên g÷i
khác cüa hæu tình, ho£c cüa cái ngã (t¤t cä hæu tình ð«u có th¬ có), cho nên
ðã tr· thành mµt danh t× r¤t ph± biªn.
Theo các h÷c giä Tính Không, pháp tính t¸ch di®t b¤t khä ð¡c tÑc là th¬
tính cüa Nhß Lai; thª nhßng, khi ðªn tay các nhà Chân Thß¶ng Duy Tâm
Lu§n, b÷n h÷ t× ch² nhìn cüa sñ hi®n tÕi th¥n bí mà giäi thích, bèn chü
trß½ng Nhß Lai tÑc là tñ th¬ cüa sñ chân thñc di®u hæu, cho r¢ng chân thñc
tß¾ng cüa thân tâm cüa hæu tình ðích thñc là nhß v§y, thñc th¬ cüa vÕn hæu
ðích thñc là nhß v§y. Ðem cái ý nghîa cüa "duyên kh·i hæu", và "pháp tính
không" th¯ng nh¤t v¾i nhau trong cái g÷i là "th¥n bí vi di®u chân thñc", t×
ðó, Nhß Lai cüa hæu tình, tÑc là phàm phu, nhß nhß b¤t biªt, t¾i lui trong ba
cõi, th÷ sinh tØ, còn Nhß Lai cüa ÐÑc Ph§t, tÑc là ÐÑc Ph§t, nhß nhß b¤t
biªn, tùy duyên th¸ hi®n, t¾i lui ðµ chúng sinh. Nhß Lai cüa phàm phu, cùng
Nhß Lai cüa ÐÑc Ph§t, bình ðÆng bình ðÆng. Hi®n tÕi lßu chuy¬n sinh tØ
cûng là cái ðó (Nhß Lai), tß½ng lai chÑng quä thành Ph§t, cûng vçn là cái
ðó. ChÑng quä là sñ khai hi¬n toàn th¬ cüa Nhß Lai. Cái Nhß Lai cüa ð¸a v¸
phàm phu, cùng cái Nhß Lai cüa Ph§t Quä, ch¤t lßþng cüa hai bên hoàn
toàn không khác bi®t.
Nhß v§y, Ph§t Giáo ÐÕi th×a · th¶i kÏ sau, t× l§p trß¶ng chúng sinh
cùng chß Ph§t bình ðÆng, dùng Nhß Lai TÕng, Nhß Lai Gi¾i, Nhß Lai Tính,
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làm cái bän th¬ ð¬ nß½ng tña, t× ðó thuyªt minh sñ lßu chuy¬n sinh tØ, sñ
hoàn di®t Niªt Bàn, v.v... Nhß Lai, mà b÷n h÷ chü trß½ng, tuy cûng bôi lên
mµt ít màu s¡c Tính Không, thª nhßng trên thñc tª, hþp dòng v¾i Nhß Lai
cüa Th¥n Ngã Lu§n. Nhß Lai mà PhÕm Ngã Lu§n cüa b÷n ngoÕi ðÕo nói
ðªn, cûng là thñc th¬ cüa chúng sinh, là bän th¬ cüa vû trø. Cho nên sñ khác
bi®t giæa các nhà Tính Không trong trung kÏ Ph§t Giáo, và b÷n PhÕm Ngã
Lu§n là · ch²: t× trong th¡ng nghîa ðª, quán sát thñc ngã tính cüa b÷n
ngoÕi ðÕo là b¤t khä ð¡c, mà ðÕt ðªn t¤t cä pháp tính không t¸ch. Sñ không
t¸ch r¶i ngæ ngôn này, quyªt không th¬ ðem nó làm thñc th¬ cüa vÕn hæu.
Còn trên phß½ng di®n thª tøc, các nhà Tính Không thuyªt minh Nhß Lai
không có tñ th¬, chï là sñ giä danh cüa pháp duyên kh·i. Sñ giä danh này,
cûng không th¬ tß·ng tßþng nó là cái thñc th¬ nhß nhß b¤t biªn. Chï vì mµt
s¯ h÷c giä không hi¬u rõ ý nghîa trung ðÕo cüa Tính Không, cho nên ðã ði
l¥m vào con ðß¶ng cüa thuyªt PhÕm Ngã Lu§n. Tñ tính kiªn, cån bän cüa
sñ sinh tØ cüa chúng sinh, quä thñc có cái sÑc mÕnh ðáng sþ nhß v§y!
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Quán ÐÑc Nhß Lai
觀如來品第二十二(十六偈)

(1) Không phäi ¤m, không r¶i các ¤m,
Ðây không trong kia, và ngßþc lÕi,
Nhß Lai, cûng không có nåm ¤m,
Nhß v§y, n½i nào có Nhß Lai?

非陰不離陰
此彼不相在
如來不有陰
何處有如來

(2) Nªu Nhß Lai do các ¤m hþp,
Thì Nhß Lai không có tñ tính,
Nªu nhß ðã không có tñ tính,
Làm sao do tha tính mà có?

陰合有如來

(3) Pháp, nªu do tha tính mà có,
TÑc là pháp ðó không có ngã,
Nªu nhß pháp ðã không có ngã,
Thì làm sao là ÐÑc Nhß Lai?

法若因他生

(4) Nªu nhß ðã không có tñ tính,
Thì làm sao mà có tha tính?
Nªu tách r¶i tñ tính, tha tính,
Thì pháp gì g÷i là Nhß Lai?

若無有自性

(5) Nªu nhß không nhân vào nåm ¤m,

若不因五陰

則無有自性
若無有自性
云何因他有

是即為非我
若法非我者
云何是如來

云何有他性
離自性他性
何名為如來
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Mà trß¾c ðó có ÐÑc Nhß Lai,
B·i nay, Ngài ðã th÷ nåm ¤m,
Cho nên ðßþc g÷i là Nhß Lai.

先有如來者

(6) Nhß Lai, thñc không th÷ các ¤m,
Không có pháp g÷i là Nhß Lai,
Nªu khi chßa th÷, không Nhß Lai,
Pháp gì th÷ ¤m, thành Nhß Lai?

今實不受陰

(7) Khi Nhß Lai chßa th÷ nåm ¤m,
Nåm ¤m không g÷i là ch² th÷,
Không th¬ nào có pháp không th÷,
Mà ðßþc g÷i tên là Nhß Lai.
(8) Nªu nhß trong hai sñ ð°ng, d¸,
Không th¬ tìm th¤y ÐÑc Nhß Lai,
Trong nåm pháp, cûng không tìm th¤y,
Làm sao nåm ¤m có Nhß Lai?
(9) Nåm ¤m ðßþc th÷ b·i Nhß Lai,
Cûng không t× tñ tính mà có,
Nªu nhß nåm ¤m không tñ tính,
Thì làm sao mà có tha tính?
(10)T× nhæng ý nghîa ðã nêu trên,
Nåm ¤m không, Nhß Lai cûng không,
Sao ðem nåm ¤m, v¯n không có,
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以今受陰故
則說為如來

更無如來法
若以不受無
今當云何受
若其未有受
所受不名受
無有無受法
而名為如來
若於一異中
如來不可得
五種求亦無
云何受中有
又所受五陰
不從自性有
若無自性者
云何有他性
以如是義故
受空受者空
云何當以空

Ph¦m hai mß½i hai: Quán ÐÑc Nhß Lai

Ghép vào Nhß Lai, cûng v¯n không.

而說空如來

(11)Không th¬ bàn lu§n v« cái: Không,
空則不可說
ChÆng không, v×a không v×a chÆng không,非空不可說
Cùng cái chÆng không chÆng chÆng không,共不共叵說
Chï dùng giä danh, nói có Ph§t.
但以假名說
(12) Trong tß¾ng t¸ch di®t v¯n không có
寂滅相中無
B¯n pháp: Thß¶ng, vô thß¶ng, vân vân ...常無常等四
Trong tß¾ng t¸ch di®t cûng không có
寂滅相中無
B¯n pháp: Biên, vô biên, vân vân ...
邊無邊等四
(13)Nhæng kë mà tà kiªn sâu n£ng,
Bäo r¢ng không có ÐÑc Nhß Lai,
Nhßng ð¯i Nhß Lai t¸ch di®t tß¾ng,
Phân bi®t nói có, là sai l¥m.
(14)Nhß thª, trong các pháp Tính Không,
Suy tß thª nào cûng không trúng,
Thª nhßng, sau khi Ph§t di®t ðµ,
Nhi«u kë cÑ phân bi®t có, không.
(15)Nhß Lai vßþt quá các hý lu§n,
Nhßng kë thª gian ßa hý lu§n,
Do hý lu§n này, phá tu® nhãn,
Nên không th¤y chân thñc Nhß Lai.
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邪見深厚者
則說無如來
如來寂滅相
分別有亦非
如是性空中
思惟亦不可
如來滅度後
分別於有無
如來過戲論
而人生戲論
戲論破慧眼
是皆不見佛
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(16)T¤t cä tñ tính cüa Nhß Lai,
Chính là tñ tính cüa thª gian,
Nhßng Nhß Lai không có tñ tính,
Nên thª gian cûng không tñ tính.
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如來所有性
即是世間性
如來無有性
世間亦無性
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Ph¦m hai mß½i ba:

Quán Sñ Ðiên Ðäo
Ph¦m trên quán sát Nhß Lai Tính, thª nhßng Nhß Lai s· dî thành Nhß
Lai, là do sñ ðoÕn phi«n não, phá ðiên ðäo mà thành. Cån bän cüa phi«n não
tÑc là ba ðµc tham, sân, si, cûng g÷i là ba b¤t thi®n cån. Chúng sinh lßu
chuy¬n sinh tØ, không ðßþc giäi thoát, là do cái phi«n não ðiên ðäo này. Do
ðây, mµt s¯ h÷c giä Thanh Vån cho r¢ng phi«n não và ðiên ðäo là thñc có,
có phi«n não và ðiên ðäo thñc sñ ð¬ tr× di®t; t× ðây sinh kh·i ch¤p kiªn v« tñ
tính. B÷n h÷ không hi¬u r¢ng, nªu nhß phi«n não ðiên ðäo có thñc tñ tính, thì
nó, trên cån bän ðã là b¤t sinh b¤t di®t. Phi«n não ðiên ðäo là sñ sinh di®t giä
danh nhß huy−n, mà thñc ra cûng không sinh không di®t. B·i v§y, nªu th¤y
ðúng (Hán: chính kiªn) sñ b¤t sinh cüa phi«n não ðiên ðäo thì m¾i có th¬
thñc sñ ðÕt ðªn giäi thoát. Kinh A Hàm nói: "Sñ sinh kh·i cüa ðiên ðäo, là
do sáu cån tiªp xúc v¾i sáu cänh, tß½ng ßng v¾i vô minh xúc, sinh kh·i sñ
ch¤p trß¾c mà ðßa ðªn". Nªu nhß cho r¢ng màu s¡c này là ð©p, âm thanh
này là hay, thích hþp v¾i tình cänh cüa nµi tâm, li«n sinh kh·i sñ yêu thích,
li«n có sñ tham ái. Nªu nhß cho r¢ng màu s¡c này là x¤u, âm thanh này là
d·, không thích hþp v¾i tình cänh cüa nµi tâm, li«n sinh ra sñ kh± s·, sân
h§n. Bám víu cái tß¾ng t¸nh (ðáng yêu), b¤t t¸nh (ðáng ghét) cüa cänh gi¾i,
sinh kh·i cái tình cäm v×a ý, không v×a ý. Nªu ch¤p vào cänh tß¾ng, s¨
sinh kh·i nhæng phi«n não ðiên ðäo. Trong Kinh khi nói ðªn sñ xa lìa phi«n
não, ð£c bi®t chú tr÷ng ðªn sñ giæ gìn sáu cån, tÑc là trong cänh gi¾i cüa sñ
th¤y s¡c, nghe thanh, chúng ta không n¡m giæ, không ch¤p trß¾c, không ð¬
cho nhæng tình cänh v×a ý, không v×a ý kéo lôi mà sinh ra phi«n não. Sñ
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không ch¤p trß¾c này là mµt lu§n ð« giäi thoát cån bän trong Ph§t Pháp.
Ch¤p tß¾ng phân bi®t nhß thª nào, ðây là nhân; dçn kh·i phi«n não tham
sân si, ðây là quä. Sñ ch¤p tß¾ng phân bi®t và phi«n não ðiên ðäo, hai bên
có liên h® nhân quä. Nhßng tÕi sao lÕi có sñ Ñc tß·ng phân bi®t này? Trong
Kinh nói là do sñ suy tß b¤t chính; không th¬ suy xét, th¤u rõ các pháp nhß
thñc mµt cách chính xác, cho nên ch¤p trß¾c vào cänh tß¾ng. Do sñ ch¤p
trß¾c vào cänh tß¾ng này, li«n kh·i lên Ñc tß·ng phân bi®t. Do Ñc tß·ng
phân bi®t bèn kh·i lên nhæng phi«n não nhß tham, sân, si, v.v... Ngßþc lÕi,
phi«n não do ðiên ðäo mà ðªn, ðiên ðäo do Ñc tß·ng mà có, v÷ng tß·ng
phân bi®t là t× sñ suy tß b¤t chính mà sinh ra. Di®t tr× phi«n não là sñ ði
ngßþc lÕi ðiên ðäo phi«n não. T× sñ chính quán nhß thñc mà hÕ thü (tu
hành), thì có th¬ không c¥n nói mà cûng s¨ biªt!
Ch¤p trß¾c ðiên ðäo là sñ hß v÷ng, phäi dùng cái chân thñc không hß
v÷ng mà phá tr× chúng, cho nên nói: thß¶ng, lÕc, ngã, t¸nh, là nhæng sñ
ðiên ðäo c¥n phäi ð¯i tr¸. Còn cái ð¯i tr¸, tÑc là b¯n chính kiªn: vô thß¶ng,
kh±, vô ngã, b¤t t¸nh. Ðây v¯n là mµt môn phß½ng ti®n, ð¯i v¾i sñ hß v÷ng
mà nói pháp chân thñc. Thª nhßng, nhæng kë ch¤p thñc hæu, không th¤y
ðßþc chân ý cüa ÐÑc Ph§t, cho r¢ng thñc có cái ðiên ðäo có th¬ ðßþc ðoÕn
tr×, có thñc b¯n chính kiªn ð¬ tu t§p, cho nên ph¦m này m¾i phê phán b÷n
h÷. Ð¯i v¾i b¯n ðäo: vô thß¶ng cho là thß¶ng, kh± cho là lÕc, vô ngã cho là
có ngã, b¤t t¸nh cho là t¸nh, các h÷c giä Thanh Vån chia làm hai phái: (1)
Nh¤t Thiªt Hæu Bµ nói: Hai sñ ðiên ðäo: thß¶ng và ngã, hoàn toàn không
có, mà thu¥n túy chï là sñ v÷ng ch¤p cüa chúng sinh. Còn hai sñ ðiên ðäo:
t¸nh và lÕc, ngßþc lÕi, không phäi hoàn toàn cho kh± là lÕc, ho£c cho t¸nh là
b¤t t¸nh. Cái cänh tß¾ng khách quan, xác thñc là có cái kh±, lÕc, t¸nh, và b¤t
t¸nh. ChÆng qua, chï duyên mµt ít ph¥n t¸nh và lÕc, do vì hành tß¾ng ðiên
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ðäo, cho nên cho r¢ng t¤t cä ð«u là thanh t¸nh, ð«u là khoái lÕc. MÕt sát sñ
thñc khách quan (sñ hi®n hæu cüa sñ kh± và b¤t t¸nh), ðây m¾i thñc sñ là sñ
ðiên ðäo. (2) Kinh Bµ nói: B¯n ðiên ðäo: thß¶ng, lÕc, ngã, t¸nh, không phäi
là sñ thñc hæu cüa cänh tß¾ng khách quan, mà toàn là sñ sai l¥m cüa nµi
tâm chü quan cüa sñ ch¤p trß¾c. Tuy kiªn giäi cüa hai phái có sñ khác bi®t,
nhßng Kinh Bµ cho r¢ng cái Ñc tß·ng ðiên ðäo (chü quan) là có thñc. Do ðó,
so v¾i Hæu Bµ, cûng chÆng có gì khác bi®t.
Các h÷c giä Thanh Vån cho r¢ng: "Thß¶ng, lÕc, ngã, t¸nh, là b¯n ðiên
ðäo, còn vô thß¶ng, kh±, vô ngã, b¤t t¸nh là b¯n chính kiªn". Mµt s¯ hành
giä ÐÕi Th×a nói: "T¤t cä ð«u là ðiên ðäo", cho nên nói có tám ðiên ðäo. B·i
vì pháp thân, Niªt Bàn là thß¶ng trø, di®u lÕc, tñ tÕi, thanh t¸nh; nªu nhß,
ch¤p trß¾c pháp thân, Niªt Bàn là vô thß¶ng, kh±, vô ngã, b¤t t¸nh, thì cûng
s¨ ð÷a vào sñ ðiên ðäo. Cho nên, trên phß½ng di®n sinh tØ, phäi phá b¯n
ðiên ðäo là thß¶ng, lÕc, ngã, t¸nh, nhßng trên phß½ng di®n Niªt Bàn, phäi
phá b¯n ðiên ðäo là vô thß¶ng, kh±, vô ngã, b¤t t¸nh. Nhß v§y, trên phß½ng
di®n sinh tØ, vô thß¶ng, kh±, vô ngã, b¤t t¸nh là b¯n chính kiªn; còn trên
phß½ng di®n pháp thân, thß¶ng, lÕc, ngã, t¸nh, lÕi là b¯n chính kiªn. Nhæng
kinh ði¬n mà các h÷c giä Tính Không nß½ng vào nhß Kinh Bát Nhã, v.v...,
ð«u cho r¢ng thß¶ng, vô thß¶ng, v.v..., ð«u là nhæng duyên kh·i giä danh.
Nªu nhß ch¤p trß¾c vào tñ tính có thñc, không lu§n là nói thß¶ng, nói vô
thß¶ng, nói kh±, nói lÕc, nói ngã, nói vô ngã, nói t¸nh, nói b¤t t¸nh, t¤t cä
ð«u là ðiên ðäo. Cho nên, trong duyên kh·i mà quán sát Tính Không, thì
thß¶ng, vô thß¶ng, ngã, vô ngã ð«u là b¤t khä ð¡c.
Trong ph¦m Quán Sñ Ô Nhi−m và Kë Ô Nhi−m, ðã t×ng phá tr× phi«n
não. Thª nhßng, ph¦m ðó chï nói v« sñ vô tñ tính cüa phi«n não và kë tham
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nhi−m, sñ sinh kh·i phi«n não là không thành, quán sát phi«n não cüa t§p ðª
là b¤t khä ð¡c. Còn ph¦m này là t× l§p trß¶ng cüa kh± t§p di®t mà nói: Các
kh± t§p cüa sñ Ñc tß·ng phân bi®t sinh kh·i phi«n não, làm thª nào sinh
kh·i? Sñ th¤y di®t ðª tr× di®t phi«n não, làm thª nào tr× di®t? Phi«n não là
sñ duyên kh·i nhß huy−n. Nªu không hi¬u rõ ði¬m này, không nhæng phi«n
não không th¬ sinh kh·i, mà cûng không th¬ tr× di®t. Nhß v§y, kh± t§p di®t
s¨ không th¬ ðßþc thành l§p!
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Ph¦m hai mß½i ba:

Quán Sñ Ðiên Ðäo
中論觀顛倒品第二十三(二十四偈)

(1) T× Ñc ni®m, v÷ng tß·ng phân bi®t,
Sinh kh·i ba ðµc tham, sân, si,
Sñ ðiên ðäo, ho£c t¸nh, b¤t t¸nh,
T¤t cä ð«u t× nhân duyên sinh.

從憶想分別
生於貪恚癡
淨不淨顛倒
皆從眾緣生

(2) Nªu ba ðµc t× các ðiên ðäo,
Ho£c t¸nh, ho£c b¤t t¸nh sinh ra,
Ba ðµc này không có tñ tính,
V§y phi«n não cûng không thñc có.

若因淨不淨

(3) Ngã, phi«n não: ho£c có, ho£c không,
Ði«u này không th¬ ðßþc thành l§p,
Nªu không có ngã thì phi«n não,
Ho£c có, ho£c không, ð«u không thành.

我法有以無

(4) Nªu không ngã, ai có phi«n não?
Vì không ngã, phi«n não không thành,
Nªu r¶i ngã mà có phi«n não,
Phi«n não s¨ không ch² h® thuµc.
(5) Nhß thân kiªn (ch¤p trß¾c có ngã),

顛倒生三毒
三毒即無性
故煩惱無實

是事終不成
無我諸煩惱
有無亦不成
誰有此煩惱
是即為不成
若離是而有
煩惱則無屬
如身見五種
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Dùng nåm pháp, tìm ngã không th¤y,
Tß½ng tñ, phi«n não trong tâm c¤u,
Nåm pháp tìm phi«n não, cûng không.
(6) Nhß v§y, ðiên ðäo: t¸nh, b¤t t¸nh,
Cä hai ð«u không có tñ tính,
Làm sao phi«n não có th¬ t×
Hai ðiên ðäo này mà sinh ra?
(7) Cänh gi¾i: s¡c, thanh, hß½ng, v¸, xúc,
Và pháp, t¤t cä là sáu tr¥n,
Sáu tr¥n: s¡c, thanh, hß½ng, v¸, ... này,
Là ngu°n g¯c sinh ra ba ðµc.
(8) Thª nhßng, s¡c, thanh, hß½ng, v¸, xúc,
Cùng v¾i pháp, t¤t cä là sáu,
Th¬ tính cüa chúng ð«u nhß mµng,
Nhß quáng n¡ng, thành càn thát bà.

求之不可得
煩惱於垢心
五求亦不得
淨不淨顛倒
是則無自性
云何因此二
而生諸煩惱
色聲香味觸
及法為六種
如是之六種
是三毒根本
色聲香味觸
及法體六種
皆空如炎夢
如乾闥婆城

(9) Nhß thª, · trong sáu pháp này,
Làm sao có t¸nh, ho£c b¤t t¸nh?
ChÆng khác nào nhß ngß¶i huy−n hóa,
Và cûng gi¯ng nhß änh trong gß½ng.

如是六種中

(10)Nªu không nhân vào cái tß¾ng t¸nh,
Thì s¨ không có tß¾ng b¤t t¸nh,
Vì nhân vào t¸nh có b¤t t¸nh,

不因於淨相
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何有淨不淨
猶如幻化人
亦如鏡中像

則無有不淨
因淨有不淨
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B·i thª, không có tß¾ng b¤t t¸nh.

是故無不淨

(11)Nªu không nhân vào tß¾ng b¤t t¸nh,
Thì s¨ không có cái tß¾ng t¸nh,
Nhân vào b¤t t¸nh m¾i có t¸nh,
B·i thª, cûng không có tß¾ng t¸nh.

不因於不淨

(12)Nªu nhß không có cái tß¾ng t¸nh,
Do ðâu mà có sñ tham ái?
Nªu nhß không có tß¾ng b¤t t¸nh,
Do ðâu mà có sñ ghét h¶n?
(13)Ð¯i vô thß¶ng, ch¤p trß¾c là thß¶ng,
Ði«u này g÷i là sñ ðiên ðäo,
Nhßng trong pháp Không, không có thß¶ng,
N½i nào có ðiên ðäo v« thß¶ng?

則亦無有淨
因不淨有淨
是故無有淨
若無有淨者
何由而有貪
若無有不淨
何由而有恚
於無常著常
是則名顛倒
空中無有常
何處有常倒

(14)Nªu cho r¢ng: "Ð¯i pháp vô thß¶ng,
Ch¤p vô thß¶ng, không phäi ðiên ðäo",
Nhßng pháp Không, không có vô thß¶ng,
N½i nào có sñ không ðiên ðäo?

若於無常中

(15)Ð¯i tßþng, ngß¶i ch¤p, và sñ ch¤p,
Cùng công cø cho sñ ch¤p trß¾c,
T¤t cä ð«u là tß¾ng t¸ch di®t,
Thì làm sao có sñ ch¤p trß¾c?

可著著者著
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著無常非倒
空中無無常
何有非顛倒

及所用著法
是皆寂滅相
云何而有著
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(16)Nªu v¯n không có sñ ch¤p trß¾c,
Mà nói: "Tà ch¤p là ðiên ðäo",
Ho£c nói: "Chính quán không ðiên ðäo",
Ai là ngß¶i có nhæng sñ này?
(17)Hai pháp (ðiên ðäo, không ðiên ðäo),
Cä hai ð«u không sinh ðiên ðäo,
Hai kë (ðiên ðäo, không ðiên ðäo),
Cä hai cûng không sinh ðiên ðäo.
(18)LÕi næa, trong lúc ðang ðiên ðäo,
Cûng không sinh ra sñ ðiên ðäo,
Nhß v§y, bÕn hãy tñ quán sát,
Ai là kë sinh ra ðiên ðäo?
(19)Nªu nhß, sñ ðiên ðäo không sinh,
Làm gì có nghîa: Ðäo, không ðäo?
Nªu ðã không có sñ ðiên ðäo,
Làm sao lÕi có kë ðiên ðäo?
(20)Nªu các pháp thß¶ng, lÕc, ngã, t¸nh,
Là nhæng pháp chân thñc hi®n hæu,
Thì pháp thß¶ng, lÕc, ngã, t¸nh ðó,
t không phäi là sñ ðiên ðäo.
(21)Nªu nhæng pháp thß¶ng, lÕc, ngã, t¸nh,
Là nhæng pháp không thñc hi®n hæu,
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若無有著法
言邪是顛倒
言正不顛倒
誰有如是事
有倒不生倒
無倒不生倒
倒者不生倒
不倒亦不生
若於顛倒時
亦不生顛倒
汝可自觀察
誰生於顛倒
諸顛倒不生
云何有此義
無有顛倒故
何有顛倒者
若常我樂淨
而是實有者
是常我樂淨
則非是顛倒
若常我樂淨
而實無有者
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Thª thì, vô thß¶ng, kh±, b¤t t¸nh,
Nhæng pháp ðó, ¡t cûng không có.
(22)Nhß v§y, ðiên ðäo nªu b¸ di®t,
Thì vô minh ¡t cûng b¸ di®t,
Do vì vô minh ðã b¸ di®t,
Cho nên các hành cûng b¸ di®t.
(23)Nªu phi«n não có thñc tñ tính,
Mà lÕi l® thuµc vào pháp khác,
Nhß thª, làm sao ðoÕn phi«n não?
Ai là kë ðoÕn ðßþc tñ tính?
(24)Nªu nhß, phi«n não là hß v÷ng,
Không có tñ tính, không l® thuµc,
Nhß thª, làm sao ðoÕn phi«n não?
Ai là kë ðoÕn ðßþc vô tính?
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無常苦不淨
是則亦應無
如是顛倒滅
無明則亦滅
以無明滅故
諸行等亦滅
若煩惱性實
而有所屬者
云何當可斷
誰能斷其性
若煩惱虛妄
無性無屬者
云何當可斷
誰能斷無性
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Ph¦m hai mß½i b¯n:

Quán B¯n Thánh Ðª
Nhß Lai là kë chÑng ð¡c, phi«n não là cái v÷ng ho£c b¸ ðoÕn tr×. ÐoÕn
tr× phi«n não xong, thì có th¬ th¬ ngµ chân lý, chÑng nh§p Niªt Bàn. Cái
chân lý th¤y ðßþc, tÑc là b¯n thánh ðª. Tuy trong các h÷c giä có sñ tranh
lu§n v« v¤n ð«: th¤y tÑ ðª ð¡c ðÕo, hay th¤y di®t ðª ð¡c ðÕo, thª nhßng t×
l§p trß¶ng cüa các h÷c giä Tính Không, hai sñ ki®n này, quyªt ch¡c là
không có sñ ð¯i l§p. Cái th¤y rõ su¯t ðßþc di®t ðª cüa bän tính t¸ch di®t
(th¤y di®t ðª), cùng v¾i cái th¤y chân chính v« tÑ ðª cüa duyên kh·i uy¬n
nhiên (th¤y tÑ ðª), là sñ h± tß½ng thành l§p, chÑ không phäi là sñ h± tß½ng
phá hüy.
TÑ ðª là giáo nghîa ðÕi cß½ng cüa Ph§t Pháp. Sñ kh·i di®t nhân quä
cüa các pháp thª gian cùng xu¤t thª gian ð«u ðßþc kiªn l§p · ðây. Kh± ðª
là kh± quä thª gian, t§p ðª là nhân cüa kh± quä thª gian, di®t ðª là quä cüa
sñ giäi thoát xu¤t thª gian, còn ðÕo ðª là nhân cho sñ chÑng ð¡c t¸ch di®t
xu¤t thª gian. Cho nên Kinh nói: "Có nhân, có duyên, t§p thª gian (kh±); có
nhân, có duyên, thª gian t§p (t§p); có nhân, có duyên, di®t thª gian (di®t); có
nhân, có duyên, thª gian di®t (ðÕo)". Nói ðªn sñ kh±, l¤y cái thân nåm u¦n,
ho£c sñ hòa hþp cüa danh s¡c, làm sñ kh±. Có ba kh±, tám kh±, v.v... T§p,
tÑc là ái (g°m có: ái, h§u hæu ái, tham hï câu hành ái, và bï bï hï lÕc ái).
Trong ðây, h§u hæu ái (sñ ham thích, mong mu¯n ð¶i sau) là chü yªu nh¤t.
Ðªn th¶i kÏ các h÷c phái xu¤t hi®n, bèn có h÷c phái chü trß½ng: t§p bao g°m
cä nghi®p. Có ngß¶i cho r¢ng ái là chü yªu, có ngß¶i cho r¢ng nghi®p là chü
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yªu, lÕi có ngß¶i cho r¢ng cä hai ð«u là chü yªu. Di®t, tÑc là Niªt Bàn, mà
cûng là trÕch di®t vô vi (trong ba pháp vô vi). ÐÕo tÑc là tám thánh ðÕo. Sau
này, các h÷c giä Hóa Ð¸a Bµ, cho r¢ng nåm pháp là ðÕo, còn các h÷c giä Du
Già thì cho r¢ng chï quán là ðÕo.
B¯n pháp này, tÕi sao g÷i là b¯n thánh ðª? Ðª, có nghîa là sñ chính
xác, không ðiên ðäo, là chân, là thñc. Nªu nhß sñ thñc mà nói, cái thân nåm
u¦n b¸ sñ bÑc bách cüa ba kh±, tám kh±, còn t§p thì có tác døng phi«n ðµng,
não loÕn thân tâm, ðây là sñ vi®c cüa hai ðª kh± và t§p cüa thª gian. Di®t là
sñ giäi thoát khöi sñ th¯ng kh±, còn ðÕo là hành vi cüa sñ tu hành thßþng
tiªn (thång tiªn). Phàm phu không th¬ hi¬u ðßþc sñ vi®c cüa b¯n thánh ðª,
còn các b§c thánh dùng trí tu® chân thñc, có th¬ biªt rõ chúng mµt cách
chính xác: kh± ðích thñc là kh±, t§p ðích thñc là nguyên nhân cån bän cüa
sñ cäm th÷ sinh tØ, di®t ðích thñc là sñ vînh vi−n tr× di®t sinh tØ mà không
còn phäi luân h°i, còn ðÕo ðích thñc là có th¬ ðßþc sñ giäi thoát, cho nên
b¯n pháp này ðßþc g÷i là ðª. Thª nhßng, các v¸ thánh không chï nhìn th¤y
nhæng sñ tß¾ng, mà còn trên phß½ng di®n sñ tß¾ng, chính kiªn ðßþc cái lý
tính t¤t nhiên cüa sñ v§t. Cho nên nói: "vô thß¶ng, kh±, không, vô ngã là cái
lý cüa kh± ðª; t§p, nhân, duyên, sinh là cái lý cüa t§p ðª; di®t, t§n, di®u, ly là
cái lý cüa di®t ðª; ðÕo, nhß, hành, xu¤t là cái lý cüa ðÕo ðª", thª nhßng ðây
chï là do mµt s¯ h÷c giä phân ph¯i nhß v§y, sñ thñc, không nh¤t ð¸nh phäi là
nhß thª. Nhß vô thß¶ng có th¬ thông cä ba ðª, còn vô ngã có th¬ thông cä
b¯n ðª. Thñc sñ mà nói, t× phß½ng di®n sñ tß¾ng, có th¬ biªt mµt cách ðích
thñc ðây là kh±, ðây là t§p, còn t× mµt phß½ng di®n khác, nß½ng vào pháp
hæu l§u hi®n thñc, th¤y rõ ðßþc vô thß¶ng, kh±, vô ngã, Niªt Bàn t¸ch di®t.
T× các lý tính cá bi®t cüa b¯n thánh ðª, ngµ nh§p di®t ðª, khª nh§p t¤t cä là
không t¸ch, ðây tÑc là kiªn ðª ð¡c ðÕo. Các v¸ thánh th¬ chÑng lý tính cüa
238

Ph¦m hai mß½i b¯n: Quán B¯n Thánh Ðª

b¯n thánh ðª, ðích thñc là nhß v§y, không gì mà không nhß v§y, ðây là
chân, là thñc, cho nên g÷i là b¯n thánh ðª.
Các h÷c giä Thanh Vån, trên phß½ng di®n sñ tß¾ng cüa tÑ ðª, ch¤p
trß¾c m²i ðª ð«u có tñ tính, h½n næa, ð¯i v¾i lý tính cüa m²i ðª, lÕi xem
chúng là khác bi®t, không có sñ dung thông, (b÷n h÷) không th¬ th¬ ngµ cái
không tính bình ðÆng cüa tÑ ðª, không th¬ thông ðÕt thñc tß¾ng b¤t nh¸ cüa
tÑ ðª. Chân nghîa cüa Ph§t Pháp, trong duyên kh·i Tính Không, tñ tính cüa
tÑ ðª là b¤t khä ð¡c. Cái lý tính cao nh¤t hµi quy (會歸) tÑ ðª, tÑc là vô ngã
không t¸ch, mà cûng chính là cái di®t ðª tñ tính t¸ch tînh. Tâm Kinh nói:
"Không có kh±, t§p, di®t, ðÕo", cûng là ý này. Mµt s¯ h÷c giä ÐÕi th×a, tách
r¶i Ti¬u Th×a mà nói pháp ÐÕi Th×a134, cho nên m¾i nói: "có hæu tác tÑ ðª,
vô tác tÑ ðª, hæu lßþng tÑ ðª, vô lßþng tÑ ðª, sinh di®t tÑ ðª, vô sinh tÑ ðª".
Các nhà Thiên Thai, nhân ðây phán ð¸nh có tÑ ðª cüa tÑ giáo135, ðây chÆng
qua là hai loÕi tÑ ðª cüa Ti¬u Th×a và ÐÕi Th×a mà thôi. Theo nhß các nhà
Tính Không, cái tÑ ðª mà ÐÑc Ph§t nói ðªn, chung cuµc ð«u quay v« sñ
không t¸ch. Cho nên, hai loÕi tÑ ðª là "hai môn vô ngÕi" trong Ph§t Pháp. Kë
nào chân thñc th¤y ðßþc tÑ ðª, ¡t s¨ có th¬ thâm nh§p "nh¤t ðª t¤t cä pháp
Không". Kë mà th¤y ðßþc nh¤t ðª, quyªt ð¸nh s¨ không cho là tÑ ðª là
không li−u nghîa (r¯t ráo). Ba pháp ¤n và nh¤t thñc tß¾ng ¤n là vô ngÕi, tÑ
ðª và nh¤t ðª là bình ðÆng không hai. ChÆng qua, ÐÑc Ph§t vì mu¯n khéo
ðµ chúng sinh lúc b¤y gi¶, thành thØ ph¥n l¾n nß½ng theo thÑ l¾p, cho nên
thß¶ng hay nói v« tÑ ðª. Sñ thñc, nªu có th¬ chân thñc ngµ nh§p tÑ ðª, thì
cûng có th¬ thâm nh§p vào nh¤t thñc tß¾ng (nh¤t ðª)!
Trong quy¬n Trung Lu§n, ph¦m này là mµt trong nhæng ph¦m quan
tr÷ng nh¤t. Các bài k® n±i danh cüa Trung Lu§n mà các h÷c giä thß¶ng dçn
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døng, ph¥n l¾n ð«u t× trong ph¦m này. Trong các ph¦m khác, tùy vào sñ
ch¤p trß¾c mà bi®n phá, cho nên khó th¤y ðßþc chân ý cüa lu§n chü, chï có
ph¦m này là chï ði¬m rõ ràng sñ phá tr× nhæng v÷ng ch¤p v« tñ tính thñc
hæu, hi¬n th¸ sñ chân thñc cüa các pháp tính không, thành l§p các pháp
duyên kh·i nhß huy−n. Cho nên ngài Long Th÷ nói v« t¤t cä pháp Không, ý
mu¯n thành l§p, hi¬n th¸ t¤t cä các pháp, chÑ không phäi là phá hoÕi t¤t cä
pháp. Tính Không là sñ chân thñc cüa các pháp, cho nên sñ giäi thuyªt các
lu§n lý, ho£c sñ giäi thoát khöi sinh tØ, cûng nhß t¤t cä, ð«u phäi ði qua cái
cØa Tính Không này, m¾i có th¬ chính xác viên mãn.
T× ph¦m này, càng có th¬ th¤y r¢ng "pháp pháp không t¸ch" cüa ngài
Long th÷, quyªt không phäi là ð¯i l§p v¾i tÑ ðª, mà cûng chÆng phäi ÐÕi
Th×a Ti¬u Th×a là b¤t ð°ng. Trong Tính Không, chính kiªn tÑ ðª, ðó là
chân ý cüa Lu§n chü, mà cûng là ch² t°n tÕi cüa giáo nghîa cüa ÐÑc Thích
Tôn. Thª nhßng, nghîa lý v« Không r¤t thâm sâu, nhæng kë không khéo th¤y
ðÕi ý cüa Tính Không, bèn cho r¢ng Không tÑc là t¤t cä ð«u là không có.
Ði«u này không nhæng không ðßþc sñ lþi ích gì t× Tính Không, ngßþc lÕi,
lÕi là sñ nguy hi¬m r¤t l¾n, lÕc vào con ðß¶ng ác kiªn cüa các Phß½ng
Quäng ðÕo nhân, cho r¢ng t¤t cä ð«u nhß lông rùa, s×ng thö, hoàn toàn
không có gì cä, ho£c là r½i vào h¯ sâu cüa b÷n Hoài Nghi Lu§n, QuÖ Bi®n
Lu§n. Nªu mu¯n tránh khöi cái l²i l¥m cüa cái ác không này, chï có mµt
cách ðµc nh¤t là khéo giäi Tính Không. B±n ph¦m ð£c bi®t chú tr÷ng ðªn
cái nghîa này.
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Ph¦m hai mß½i b¯n:

Quán B¯n Thánh Dª
中論觀四諦品第二十四(四十偈)

(1) Nªu cho r¢ng các pháp ð«u không,
H½n næa, không sinh cûng không di®t,
Nªu nhß v§y, ¡t s¨ không có,
B¯n Thánh Ðª: Kh±, t§p, di®t, ðÕo.
(2) B·i vì, không có B¯n Thánh Ðª,
Cho nên, sñ kiªn kh±, ðoÕn t§p,
Cùng sñ chÑng di®t, và tu ðÕo,
Nhæng sñ nhß v§y ð«u không có.

若一切皆空
無生亦無滅
如是則無有
四聖諦之法
以無四諦故
見苦與斷集
證滅及修道
如是事皆無

(3) B·i vì, không có nhæng vi®c trên,
Cho nên cûng không có b¯n quä,
Vì không quä, nên kë chÑng ð¡c,
Cùng kë s¡p chÑng ð¡c, ð«u không.

以是事無故

(4) Nªu không có tám b§c hi«n thánh,
Nhß v§y s¨ không có Tång Bäo,
LÕi vì không có B¯n Thánh Ðª,
Cho nên cûng không có Pháp Bäo.

若無八賢聖

(5) B·i không có Tång Bäo, Pháp Bäo,

以無法僧寶

則無四道果
無有四果故
得向者亦無

則無有僧寶
以無四諦故
亦無有法寶
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Cho nên cûng không có Ph§t Bäo,
Nhß v§y nhæng kë nói pháp Không,
Là nhæng kë phá hoÕi Tam Bäo.
(6) Pháp Không phá hüy lu§t nhân quä,
Và cûng hüy hoÕi nhæng tµi phúc,
H½n næa, lÕi hüy hoÕi toàn bµ,
T¤t cä pháp t¡c cüa thª gian.

亦無有佛寶
如是說空者
是則破三寶
空法壞因果
亦壞於罪福
亦復悉毀壞
一切世俗法

(7) BÕn nay thñc không có khä nång,
Hi¬u Tính Không, nhân duyên cüa Không,
Cûng nhß ý nghîa cüa Tính Không,
B·i thª bÕn tñ sinh phi«n não.

汝今實不能

(8) Vì chúng sinh cho nên chß Ph§t,
Y vào nh¸ ðª mà thuyªt pháp,
ThÑ nh¤t là dùng thª tøc ðª,
ThÑ hai dùng ð® nh¤t nghîa ðª.

諸佛依二諦

知空空因緣
及知於空義
是故自生惱

為眾生說法
一以世俗諦
二第一義諦

(9) Nªu kë nào ð¯i v¾i nh¸ ðª,
Mà không th¬ hi¬u rõ, phân bi®t,
Kë ðó s¨ không biªt thñc nghîa,
Cüa Ph§t Pháp vi di®u thâm sâu.

若人不能知

(10)Nªu không nß½ng vào thª tøc ðª,
S¨ không ðÕt ðªn ð® nh¤t nghîa,
Nªu không th¤u rõ ð® nh¤t nghîa,

若不依俗諦
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分別於二諦
則於深佛法
不知真實義

不得第一義
不得第一義
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t s¨ không chÑng ð¡c Niªt Bàn.
(11)Do không th¬ chính quán Không Tính,
Vì thª kë ngu tñ hÕi mình,
Gi¯ng nhß kë không rành chú thu§t,
Không giöi trong vi®c b¡t r¡n ðµc.

則不得涅槃
不能正觀空
鈍根則自害
如不善咒術
不善捉毒蛇

(12)Thª Tôn biªt rõ pháp Không này,
Là Ph§t Pháp sâu xa m¥u nhi®m,
Không phäi ch² ngß¶i ngu hi¬u ðuþc,
Cho nên ng¥n ngÕi không mu¯n nói.

世尊知是法

(13)BÕn cho r¢ng tôi ch¤p vào Không,
Cho nên dã l¡m l¶i phi«n trách,
Thª nhßng, nhæng ði«u bÕn v×a nói,
Trong Tính Không hoàn toàn không có.

汝謂我著空

(14)Nên biªt, chính nh¶ vào nghîa Không,
Mà t¤t cä pháp ðßþc thành l§p,
Nªu nhß không có nghîa Không này,
T¤t cä pháp không th¬ thành l§p.
(15)Thª nay bÕn là kë có l²i,
LÕi ðem l²i ¤y trút vào tôi,
Gi¯ng nhß mµt kë ðang cßÞi ngña,
LÕi quên m¤t ngña mình ðang cßÞi.
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甚深微妙相
非鈍根所及
是故不欲說

而為我生過
汝今所說過
於空則無有
以有空義故
一切法得成
若無空義者
一切則不成
汝今自有過
而以迴向我
如人乘馬者
自忘於所乘
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(16)Nªu nhß, bÕn th¤y r¢ng các pháp,
Là ch¡c ch¡n có thñc tñ tính,
Cûng có nghîa là bÕn th×a nh§n,
Các pháp không nhân và không duyên.
(17)Nhß v§y, bÕn ðã phá nhân quä,
Tác nghi®p, tác giä, và tác pháp,
H½n næa, bÕn cûng ðã phá hoÕi,
Sñ sinh di®t cüa t¤t cä pháp.

若汝見諸法
決定有性者
即為見諸法
無因亦無緣
即為破因果
作作者作法
亦復壞一切
萬物之生滅

(18)Các pháp t× nhân duyên sinh ra,
ÐÑc Ph§t nói chúng không thñc có,
Nên g÷i ðó là pháp giä danh,
Mà cûng tÑc là nghîa trung ðÕo.

眾因緣生法

(19)Xßa nay chßa h« có mµt pháp,
Mà không t× nhân duyên sinh ra,
B·i v§y cho nên t¤t cä pháp,
Không pháp nào mà chÆng là Không.

未曾有一法

(20)Nªu t¤t cä pháp chÆng phäi Không,
t s¨ không có sñ sinh di®t,
Nªu nhß không có sñ sinh di®t,
t s¨ không có B¯n Thánh Ðª.
(21)Nªu sñ kh± không t× duyên sinh,
Làm sao mà lÕi có sñ kh±?
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我說即是無
亦為是假名
亦是中道義

不從因緣生
是故一切法
無不是空者
若一切不空
則無有生滅
如是則無有
四聖諦之法
苦不從緣生
云何當有苦
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Vì kh± có nghîa là vô thß¶ng,
Nªu có tñ tính, không vô thß¶ng.
(22)Nªu kh± có tñ tính nh¤t ð¸nh,
TÕi sao nó t× t§p ðª sinh?
Nhß thª s¨ không có t§p ðª,
Ðây do sñ phá hoÕi nghîa Không.

無常是苦義
定性無無常
若苦有定性
何故從集生
是故無有集
以破空義故

(23)Nªu kh± có tñ tính nh¤t ð¸nh,
Thì nó ¡t s¨ không b¸ di®t,
Vì bÕn ch¤p trß¾c vào tñ tính,
TÑc là ðã phá hoÕi di®t ðª.

苦若有定性

(24)Nªu kh± có tñ tính nh¤t ð¸nh,
t không có con ðß¶ng tu t§p,
Còn nªu có con ðß¶ng tu t§p,
t là kh± không có tñ tính.

苦若有定性

(25)Nªu nhß ðã không có kh± ðª,

若無有苦諦

則不應有滅
汝著定性故
即破於滅諦

則無有修道
若道可修習
即無有定性

Cùng v¾i t§p ðª và di®t ðª,
Thì con ðß¶ng có th¬ di®t kh±,
R¯t ráo s¨ ðßa ðªn n½i nào?

及無集滅諦

(26)Nªu kh± có tñ tính nh¤t ð¸nh,
Trß¾c khi tu ðÕo sao không th¤y?
Mà nay do tu ðÕo m¾i th¤y?
Nªu nh¤t ð¸nh, ¡t không biªn ð±i.

若苦定有性
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所可滅苦道
竟為何所至

先來所不見
於今云何見
其性不異故
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(27)V§y th¤y kh± s¨ không hþp lý,
ÐoÕn tr× t§p ðª, chÑng di®t ðª,
Cùng sñ tu ðÕo và b¯n quä,
T¤t cä ð«u s¨ không hþp lý.
(28)Th¬ tính cüa b¯n ðÕo, b¯n quä,
Xßa nay v¯n là không th¬ có,
Nªu các pháp có thñc tñ tính,
Hi®n nay sao có b¯n ðÕo quä?

如見苦不然
斷集及證滅
修道及四果
是亦皆不然
是四道果性
先來不可得
諸法性若定
今云何可得

(29)Nªu nhß ðã không có b¯n quä,
Không có ngß¶i chÑng, ngß¶i s¨ chÑng,
B·i vì không có tám b§c thánh,
Cho nên cûng không có Tång Bäo.

若無有四果

(30)LÕi vì không có B¯n Thánh Ðª,
Cho nên cûng không có Pháp Bäo,
Ðã không có Pháp Bäo, Tång Bäo,
Thì làm sao có ðßþc Ph§t Bäo?

無四聖諦故

(31)Nªu nhß bÕn nói, ¡t là Ph§t
Giác ngµ mà không c¥n B° Ð«,
Và ngßþc lÕi, không nh¶ ÐÑc Ph§t,
Mà vçn có Vô Thßþng B° Ð«.

汝說則不因

(32)Dù là có c¥n cù tinh tiªn,

雖復勤精進
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則無得向者
以無八聖故
則無有僧寶

亦無有法寶
無法寶僧寶
云何有佛寶

菩提而有佛
亦復不因佛
而有於菩提
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Dûng mãnh tu hành ðÕo B° Ð«,
Nhßng nªu v¯n không có Ph§t Tính,
Thì cûng chÆng chÑng ðßþc B° Ð«.
(33)Nªu nhß các pháp chÆng phäi Không,
S¨ không ngß¶i tÕo tµi, tu phúc,
Nªu chÆng không, tÕo tác cái gì?
Vì chúng ðã có tính nh¤t ð¸nh.
(34)Nªu bÕn cho r¢ng: 'Trong tµi phúc,
Không có sñ sinh ra quä báo",
Nhß v§y là tách r¶i tµi phúc,
Nhßng lÕi vçn có các quä báo.

修行菩提道
若先非佛性
不應得成佛
若諸法不空
無作罪福者
不空何所作
以其性定故
汝於罪福中
不生果報者
是則離罪福
而有諸果報

(35)Nªu bÕn cho r¢ng: "Nhæng tµi phúc,
Là s¨ sinh ra các quä báo",
Nhß v§y, quä t× tµi phúc sinh,
Sao lÕi nói: "Tñ tính chÆng không"?

若謂從罪福

(36)Nªu phá nghîa Không cüa các pháp,
(Là t¤t cä t× nhân duyên sinh),
TÑc là ðã phá thª tøc ðª,
Cüa t¤t cä các pháp hi®n hæu.

汝破一切法

(37)Nªu nhß bÕn phá hoÕi nghîa Không,
V§y s¨ không có sñ tÕo tác,
Không tÕo mà vçn có sñ tÕo,
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而生果報者
果從罪福生
云何言不空

諸因緣空義
則破於世俗
諸餘所有法
若破於空義
即應無所作
無作而有作

Trung Quán Lu§n - Long Th÷

Không tÕo, vçn g÷i là ngß¶i tÕo.

不作名作者

(38)Giä sØ có tñ tính nh¤t ð¸nh,
Nhß v§y các tß¾ng trÕng thª gian,
t phäi là không di®t, không sinh,
Thß¶ng trø vînh vi−n, không hoÕi di®t.

若有決定性

(39)Nên biªt, nªu không có Không Tính,
Chßa chÑng di®t ðª, s¨ không chÑng,
Không có sñ ðoÕn tr× phi«n não,
Và cûng không có sñ di®t kh±.

若無有空者

(40)Thª nên trong Kinh có nói r¢ng:
"Kë nào th¤u rõ pháp nhân duyên,
Thì kë ðó s¨ th¤y ðßþc Ph§t,
Và cûng th¤y kh±, t§p, di®t, ðÕo".

是故經中說
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世間種種相
則不生不滅
常住而不壞

未得不應得
亦無斷煩惱
亦無苦盡事

若見因緣法
則為能見佛
見苦集滅道
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Ph¦m hai mß½i låm:

Quán Niªt Bàn
Ph¦m Nhß Lai, thuyªt minh Nhß Lai trên phß½ng di®n duyên kh·i. Nhß
nói ðªn ÐÑc Thích Ca Mâu Ni, là mu¯n chï cái giä ngã có th¬ chÑng ð¡c quä
v¸ Nhß Lai. Ph¥n trên là nói v« sñ ðoÕn phi«n não, th¤y chân lý, còn ph¦m
Quán Niªt Bàn này, m¾i là nói ðªn quä v¸ t¯i cao cüa Ph§t Giáo. B±n lu§n
nß½ng vào Kinh A Hàm, nên chï nói ðªn quä v¸ Niªt Bàn giäi thoát, mà
không bàn lu§n ðªn quä v¸ B° Ð« (Ph§t quä). Niªt Bàn là ch² chÑng ð¡c
chung cho cä Ph§t và Thanh Vån. Niªt Bàn, trong tiªng PhÕn bao g°m r¤t
nhi«u nghîa, cho nên xßa nay d¸ch nghîa ð«u khác nhau; có ngß¶i d¸ch là
di®t, có ngß¶i d¸ch là di®t ðµ, còn ngài Huy«n Trang lÕi d¸ch là viên t¸ch, ý
mu¯n nói: "trên phß½ng di®n quä ðÑc, không ch² nào không viên mãn, còn
trên phß½ng di®n v÷ng ho£c, thì không ch² nào không t¸ch di®t (Hán: ðÑc vô
b¤t viên, ho£c vô b¤t t¸ch)".
Thñc ra, ð£c tính cüa Niªt Bàn là sñ t¸ch di®t. T¸ch di®t, không phäi là
sñ ð§p phá, ho£c thü tiêu b¤t cÑ cái gì, mà chï là sñ hi¬n hi®n cái bän tính
không t¸ch cüa ho£c nghi®p kh±. Niªt Bàn không chï là sñ t¸ch di®t, mà còn
là sñ th¬ hi®n cái cänh gi¾i cüa sñ t¸ch di®t. Chúng sinh do vì phi«n não mà
tÕo nghi®p, do tÕo nghi®p mà chiêu cäm quä báo, th÷ sñ kh± th¯ng cüa sinh
tØ, nh§n ch¸u sñ luân h°i không ng×ng nghï. B÷n h÷ không biªt r¢ng ho£c
nghi®p kh± chï là cái vòng xích cüa sñ duyên kh·i (nhß huy−n), mà lÕi cho
r¢ng ho£c nghi®p kh± có tñ tính chân thñc t°n tÕi, b·i v§y, trôi lån trong
vòng sinh tØ, b¸ sñ bám víu vào nµi tâm cùng ngoÕi cänh trói buµc, cäm
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th¤y nhß b¸ lØa dæ cüa phi«n não thiêu ð¯t, ðªn ðâu cûng b¸ chông gai
(phi«n não) làm chß¾ng ngÕi, t¤t cä ð«u ð¥y dçy sñ kh± ðau. Cho Kinh
Pháp Hoa ðã ví dø ba cõi gi¯ng nhß nhà lØa. Còn cänh gi¾i Niªt Bàn thì
không b¸ sñ nhi®t não cüa sinh tØ, không có sñ bÑc bách cüa kh± não, ðÕt
ðßþc sñ tñ do giäi thoát tri®t ð¬, ð¯i v¾i b¤t cÑ cänh gi¾i nào ð«u không b¸
ràng buµc, không còn ch¤p trß¾c, t× ch² thâm sâu cüa tâm linh ðßþc giäi
phóng, tin ch¡c là không còn sñ sinh tØ kh± ðau cüa ð¶i v¸ lai, chÑng ð¡c sñ
b¤t sinh cüa Niªt Bàn. Niªt Bàn, v¯n là ch² truy c¥u chung cüa t¤t cä h÷c
phái · „n Ðµ, thª nhßng, chï có Ph§t Giáo m¾i có th¬ hoàn thành (sñ chÑng
ð¡c Niªt Bàn). ChÑng ð¡c Niªt Bàn, thì s¨ xa lìa sñ th¯ng kh± nhi®t não
(thiêu ð¯t), do ðây có th¬ biªt r¢ng Niªt Bàn bao g°m ý nghîa là mát më,
khoái lÕc (an vui). Cái mát më này, không gi¯ng nhß sñ mát m¨ trong nhæng
ngày hè oi bÑc ðßþc c½n gió mát th±i qua, còn sñ khoái lÕc cûng không
gi¯ng nhß sñ khoái lÕc cüa kë khi lÕnh ðßþc m£c áo ¤m, ho£c khi ðói ðßþc
ån no, mà chính là sñ không còn phi«n løy cüa thân tâm, không còn ch¤p
trß¾c, ðây là sñ mát më cüa sñ r¶i bö phi«n não, là sñ khoái lÕc cüa sñ vi−n
ly sinh tØ.
Niªt Bàn là sñ th¬ chÑng cái pháp tính không t¸ch mà ðßþc giäi thoát,
là sñ giác ngµ sñ không t¸ch mà tñ biªt là sñ sinh tØ ðã vînh vi−n b¸ di®t tr×.
Trong sñ tu hành hi®n ð¶i, chï c¥n nµi tâm xa lìa sñ ho£c nhi−m, th¤y ðßþc
chân ðª, tÑc là có th¬ tñ giác, tñ chÑng: "sinh tØ ðã di®t t§n, phÕm hÕnh ðã
thành l§p, vi®c làm ðã hoàn thành, không còn thân ð¶i sau (Hán: ngã sinh dî
t§n, phÕm hÕnh dî l§p, s· tác dî bi®n, vô phøc h§u hæu)". Tâm ðßþc sñ tñ tÕi
không gi¾i hÕn, không còn b¸ sñ kh± bÑc cüa sinh tØ trói buµc, ðây tÑc là sñ
chÑng ð¡c Niªt Bàn. Nhß các v¸ A la hán, sau khi th¤y tri®t ð¬ cái duyên
kh·i Không Tính cüa các pháp, mu¯n xä bö th÷ m®nh, hay tiªp tøc trø thª,
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ð«u ðßþc tñ tÕi, sñ ði lÕi hoÕt ðµng, cûng ðßþc tñ tÕi. Do vì sñ giäi thoát
hi®n ð¶i, nên biªt không còn th÷ thân ð¶i sau, ð¶i này là ð¶i cu¯i, biªt xác
thñc là mình s¨ chÑng vô dß Niªt Bàn. Cån cÑ vào sñ t°n tÕi, ho£c sñ không
t°n tÕi cüa cái thân ¤m xÑ gi¾i, mà phân bi®t Niªt Bàn là vô dß ho£c hæu dß,
sñ thñc, cänh gi¾i cüa Niªt Bàn không có sñ sai bi®t. Niªt Bàn không phäi là
ch² mà ngß¶i thß¶ng có th¬ biªt ðßþc, nhßng ÐÑc Ph§t vì mu¯n dçn d¡t
chúng sinh ðªn sñ chÑng ð¡c, cho nên ð¯i v¾i sinh tØ mà nói Niªt Bàn. Ngài
nói r¢ng sinh tØ là vô thß¶ng, th¯ng kh±, b¤t t¸nh, không có tñ do; còn Niªt
Bàn là tñ do, khoái lÕc, thanh t¸nh, không sinh không di®t. Nói sinh tØ là hß
v÷ng, Niªt Bàn là chân thñc, làm cho các hæu tình trong ba cõi, nhân ðây
mà sinh kh·i tâm c¥u xu¤t thª, tinh tiªn tu hành, mong mu¯n thoát ly sinh
tØ, chÑng nh§p Niªt Bàn. Ðem sñ quan h® nhân quä "cái này có nên cái kia
có, cái này sinh nên cái kia sinh", chuy¬n vào sñ "cái này không nên cái kia
không, cái này di®t nên cái kia di®t". Thª nhßng, có mµt s¯ h÷c giä, không
th¬ th¤u ðÕt ðßþc cái chân ý mà ÐÑc Ph§t mu¯n nói, bèn sinh ra ch¤p trß¾c,
cho r¢ng có ba cõi (có thñc) ð¬ thoát ly, có cái Niªt Bàn (có thñc) ð¬ mong
c¥u. B÷n h÷ còn cho r¢ng ngoài sinh tØ có cái Niªt Bàn thi®n, lÕc, thß¶ng.
Thª nhßng, cái quan ni®m này không th¬ ðÕi bi¬u ðßþc cái Niªt Bàn mà
ÐÑc Ph§t mu¯n nói. ÐÑc Ph§t chÑng ð¡c Niªt Bàn, tÑc là ngµ nh§p vào t¤t
cä pháp T¤t Cánh Không, xßa nay v¯n t¸ch tînh, ðây cûng chính là cái thñc
tß¾ng cüa sinh tØ. Nh§p Vô Dß Niªt Bàn, cûng chï là nhân vào cái bän tính
v¯n Không cüa sinh tØ, mà chÑng nh§p vào Không. Làm gì có mµt pháp có
thñc ð¬ xä ly, ho£c có mµt pháp có thñc ð¬ chÑng ð¡c? Gi¯ng nhß hß không
không chß¾ng ngÕi, sáng sÕch, không nhi−m ô, không có sñ ð¯i l§p giæa cái
này cái kia, không có sñ sai bi®t giæa mµt và khác (Hán: nh¤t d¸ 一異),
không có sñ ðµng loÕn cüa sinh tØ, không có sñ bÑc bách cüa phi«n não, các
sñ hý lu§n ch¤p trß¾c ð«u không có ch² ð¬ thi th¯, và nhß v§y, mi−n cßÞng
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g÷i là Niªt Bàn. Cái Niªt Bàn này, lúc chúng sanh ðang còn trong mê v÷ng,
không có sñ cách ngÕi ð¯i v¾i sinh tØ, cho nên nói: "Trong T¤t Cánh Không,
không cách ngÕi sinh tØ", khi chúng sanh giác ngµ, ð¯i v¾i công ðÑc cüa
gi¾i ð¸nh tu® là cûng vô ngÕi, t¤t cánh không t¸ch, mà vÕn ðÑc ð«u tròn ð¥y
sáng lÕn (nåm ph¥n pháp thân cüa Thanh Vån cûng không ch² nào không
viên mãn). Sñ không t¸ch cüa Niªt Bàn là ð£c bi®t nß½ng vào thñc tß¾ng
cüa Tính Không mà an l§p, cho nên g÷i ðây là ch² chÑng ð¡c chung cüa các
ð® tØ cüa ÐÑc Ph§t. Ðây chính là trung tâm ði¬m (Hán: hÕch tâm quy túc
核心歸宿) cüa Ph§t Giáo.
Trong Ph§t Giáo, nªu không có sñ chÑng ð¡c Niªt Bàn, tÑc là s¨ không
có sñ chuy¬n ð±i thành con ngß¶i m¾i cüa Ph§t Giáo, nói mµt cách sâu s¡c
h½n, nghîa là hành giä vçn còn · ngoài cØa. ChÑng ðßþc Niªt Bàn xong,
m¾i có th¬ g÷i là mµt Ph§t tØ t× pháp hoá sinh (Kinh Pháp Hoa). Ph¦m này,
mµt bên phá tr×, mµt bên hi¬n th¸. Phá tr× các v÷ng ch¤p khác nhau v« Niªt
Bàn cüa các nhà Thñc Hæu Lu§n, ð°ng th¶i hi¬n th¸ chân nghîa cüa Niªt
Bàn. Sñ lý giäi khác nhau v« Niªt Bàn, trong sñ phá tr× hi¬n th¸ · ph¥n sau,
chúng ta s¨ dßþc th¤u rõ ðßþc ði¬m này, cho nên · ðây không nói trß¾c.
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Ph¦m hai mß½i låm:

Quán Niªt Bàn
中論觀涅槃品第二十五(二十四偈)

(1) Nªu t¤t cä các pháp ð«u không,
Thì s¨ không sinh cûng không di®t,
Nhß thª, có gì ðoÕn? gì di®t?
Mà g÷i là chÑng ð¡c Niªt Bàn?
(2) Nªu nhß các pháp chÆng phäi không,
Thì cûng s¨ không sinh, không di®t,
Nhß thª, có gì ðoÕn? gì di®t?
Mà g÷i là chÑng ð¡c Niªt Bàn?
(3) Không chÑng ð¡c, cûng không ðÕt ðªn,
Không ðoÕn di®t, cûng chÆng thß¶ng h¢ng,
Không sinh kh·i, cûng chÆng di®t t§n,
Nhß ðây, nên g÷i là Niªt Bàn.
(4) Niªt Bàn không phäi là thñc hæu,
Vì hæu, ¡t có tß¾ng già chªt,
R¯t ráo không có pháp hæu nào,
Mà tách r¶i khöi tß¾ng già chªt.
(5) Nªu nhß Niªt Bàn là thñc hæu,
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若一切法空
無生無滅者
何斷何所滅
而稱為涅槃
若諸法不空
則無生無滅
何斷何所滅
而稱為涅槃
無得亦無至
不斷亦不常
不生亦不滅
是說名涅槃
涅槃不名有
有則老死相
終無有有法
離於老死相
若涅槃是有
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Thì nó phäi là pháp hæu vi,
R¯t ráo s¨ không có pháp nào,
S¨ ðßþc g÷i là pháp vô vi.

涅槃即有為
終無有一法
而是無為者

(6) Nªu nhß Niªt Bàn là thñc hæu,
Sao lÕi g÷i là "không ch¤p th÷"?
Vì không pháp nào không t× th÷,
Mà ðßþc g÷i là pháp thñc hæu.

若涅槃是有

(7) Pháp hæu, còn không phäi Niªt Bàn,
Nhß v§y, hu¯ng gì là pháp vô?
Niªt Bàn, còn không có pháp hæu,
Nªu thª, n½i nào có pháp vô?

有尚非涅槃

云何名無受
無有不從受
而名為有法

何況於無耶
涅槃無有有
何處當有無

(8) Nªu nhß pháp vô là Niªt Bàn,
Sao lÕi g÷i là không ch¤p th÷,
Chßa t×ng có pháp nào không th÷,
Mà lÕi ðßþc g÷i là pháp vô.

若無是涅槃

(9) Do vì ch¤p th÷ các nhân duyên,
Cho nên lßu chuy¬n trong sinh tØ,
Nªu nhß không th÷ các nhân duyên,
Thì ðây ðßþc g÷i là Niªt Bàn.

受諸因緣故

(10)Trong Kinh, ÐÑc Ph§t ðã dÕy r¢ng:
"Phäi ðoÕn tr× thñc hæu, thñc vô",
Do ðây, phäi biªt là Niªt Bàn,
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云何名不受
未曾有不受
而名為無法

輪轉生死中
不受諸因緣
是名為涅槃
如佛經中說
斷有斷非有
是故知涅槃
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ChÆng phäi hæu cûng chÆng phäi vô.

非有亦非無

(11)Nªu nói r¢ng hai pháp hæu, vô,
Hòa hþp lÕi tÑc là Niªt Bàn,
V§y hæu, vô là sñ giäi thoát,
Ði«u này quyªt ch¡c không phäi v§y.

若謂於有無

(12)Nªu nói r¢ng hai pháp hæu, vô,
Hòa hþp lÕi tÑc là Niªt Bàn,
V§y Niªt Bàn không phäi "vô th÷",
Vì hæu, vô t× th÷ mà sinh.
(13)Pháp do hæu, vô hòa hþp thành,
Sao có th¬ g÷i là Niªt Bàn?
Niªt Bàn g÷i là pháp vô vi,
Mà hæu, vô là pháp hæu vi.
(14)Nhß hai pháp hæu, vô cµng lÕi,
Sao có th¬ g÷i là Niªt Bàn?
Hæu, vô không th¬ cùng hi®n hæu,
Nhß sáng, t¯i không th¬ ð°ng th¶i.
(15)Nªu nhß, pháp phi hæu phi vô,
Mà ðßþc g÷i tên là Niªt Bàn,
ThØ höi: "Cái phi hæu phi vô,
L¤y gì mà có th¬ phân bi®t?"
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合為涅槃者
有無即解脫
是事則不然
若謂於有無
合為涅槃者
涅槃非無受
是二從受生
有無共合成
云何名涅槃
涅槃名無為
有無是有為
有無二事共
云何是涅槃
是二不同處
如明暗不俱
若非有非無
名之為涅槃
此非有非無
以何而分別
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(16)Nªu dùng phân bi®t mà cho r¢ng:
"Phi hæu phi vô là Niªt Bàn",
Nhßng chï khi hæu, vô thành l§p,
Phi hæu phi vô, m¾i thành l§p.
(17)Sau khi ÐÑc Nhß Lai di®t ðµ,
Không th¬ nói Ngài là hæu, vô,
Cûng không phäi v×a hæu v×a vô,
Cûng không phäi phi hæu phi vô.

分別非有無
如是名涅槃
若有無成者
非有非無成
如來滅度後
不言有與無
亦不言有無
非有及非無

(18)Tß½ng tñ, lúc Nhß Lai tÕi thª,
Không th¬ nói Ngài là "hæu", "vô",
Cûng không phäi "v×a hæu v×a vô",
Cûng không phäi "phi hæu phi vô".

如來現在時

(19)Nhß thª, Niªt Bàn và thª gian,
Không có mµt mäy may sai bi®t,
Tß½ng tñ, thª gian và Niªt Bàn,
Cûng không mµt mäy may sai bi®t.

涅槃與世間

(20)H½n næa, thñc tª cüa Niªt Bàn,
Cûng nhß thñc tª cüa thª gian,
Nên biªt r¢ng hai thñc tª này,
S¨ không có mäy may sai bi®t.

涅槃之實際

(21)Sau Ph§t di®t ðµ, nhæng v÷ng kiªn:
"Hæu biên, vô biên", "thß¶ng, vô thß¶ng"
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不言有與無
亦不言有無
非有及非無

無有少分別
世間與涅槃
亦無少分別

及與世間際
如是二際者
無毫釐差別
滅後有無等
有邊等常等

Ph¦m hai mß½i låm: Quán Niªt Bàn

"Hæu hay vô", ð«u nß½ng Niªt Bàn,
Ho£c nß½ng v¸ lai, ho£c quá khÑ.

諸見依涅槃
未來過去世

(22)Vì t¤t cä pháp ð«u là Không,
Làm gì có hæu biên, vô biên?
Ho£c, v×a hæu biên v×a vô biên?
Ho£c, chÆng hæu biên chÆng vô biên?

一切法空故

(23)Làm gì có ð°ng nh¤t, sai bi®t?
Làm gì có thß¶ng, ho£c vô thß¶ng?
Ho£c là v×a thß¶ng v×a vô thß¶ng?
Ho£c chÆng thß¶ng chäng phäi vô thß¶ng?

何者為一異

(24)T¤t cä pháp là b¤t khä ð¡c,
Di®t tr× t¤t cä m÷i hý lu§n,
Không ngß¶i chÑng ð¡c, ch² chÑng ð¡c,
Ph§t cûng chßa t×ng nói l¶i nào!

諸法不可得

257

何有邊無邊
亦邊亦無邊
非有非無邊

何有常無常
亦常亦無常
非常非無常

滅一切戲論
無人亦無處
佛亦無所說
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Ph¦m hai mß½i sáu:

Quán Mß¶i Hai Nhân Duyên
Quán sñ duyên kh·i cüa các pháp, xa lìa t¤t cä hý lu§n ðiên ðäo, ngµ
nh§p tính duyên kh·i t¸ch di®t cüa các pháp,ðây tÑc là trung ðÕo di®u quán,
tÑc là trung tâm ði¬m cüa ðÕo ðª. Xßa nay, các b§c c± ðÑc ð«u cho r¢ng hai
mß½i låm ph¦m ð¥u là nß½ng vào pháp ÐÕi Th×a mà nói, còn ph¦m này và
ph¦m sau là nß½ng vào pháp Thanh Vån mà nói. Thª nhßng hai ph¦m sau:
"có th¬ nói lên pháp nhân duyên, khéo di®t t¤t cä các hý lu§n (Hán: nång
thuyªt th¸ nhân duyên, thi®n di®t chß hý lu§n)", làm sao lÕi chï cøc hÕn vào
Ti¬u Th×a? LÕi næa, hai mß½i låm ph¦m trß¾c, phá các v÷ng ch¤p, hi¬n th¸
Tính Không, không có mµt pháp nào mà chÆng phäi không. Ði«u này, quyªt
ch¡c không phäi là sñ mÕt sát t¤t cä. T¤t cä là Không, không phäi là sñ phá
hoÕi duyên kh·i. Các ph¦m trß¾c, không ph¦m nào là không thành l§p: kh±,
t§p, di®t, ðÕo. Hai ph¦m dß¾i ðây, trñc tiªp nß½ng vào Kinh A Hàm, ði«u
này càng có th¬ th¤y rõ.
Sñ chính quán mß¶i hai duyên kh·i, cùng sñ xa lìa t¤t cä hý lu§n, ðích
thñc là tông yªu cüa Thánh ðÕo, cho nên ðßþc phán ð¸nh là ðÕo ðª. Chính
quán v« duyên kh·i, tÑc là quán các tß¾ng nhân quä sinh di®t nhß huy−n cüa
duyên kh·i, thông ðÕt lý "vô tñ tính không" cüa các pháp. Quán sát tß¾ng
nhß huy−n cüa duyên kh·i, tÑc là ð¯i v¾i cái quyªt ð¸nh tính nhân quä cüa
duyên kh·i: "cái nhân nhß v§y s¨ sinh cái quä nhß v§y (Hán: nhß th¸ nhân
sinh nhß th¸ quä)", sinh kh·i sñ nh§n thÑc chính xác kiên c¯, chÑng ð¡c
pháp trø trí136 cüa các pháp, hi¬u rõ cái trình tñ không h²n loÕn cüa các
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huy−n tß¾ng cüa nhân quä. Thông ðÕt pháp Tính Không, là sñ quán sát bän
tính không t¸ch cüa cái huy−n tß¾ng cüa nhân quä, phát sinh xu¤t thª niªt
bàn trí137, ngµ nh§p các pháp t¤t cánh không b¤t sinh b¤t di®t. Nhæng kë tu
hành, trß¾c tiên phäi chÑng ð¡c pháp trø trí, biªt rõ sñ sai bi®t cüa các danh
tß¾ng, cùng sñ t¤t nhiên cüa nhân quä, sinh kh·i nhæng tri kiªn chính xác.
Không lu§n là Thanh Vån, B° Tát, hay Ph§t, ð«u phäi trß¾c tiên chÑng ð¡c
cái trí này, sau ðó chÑng ð¡c niªt bàn trí mà chÑng ð¡c Niªt Bàn. Cho nên
cái h÷c phong cüa Long Th÷ H÷c, là "trß¾c hªt phân bi®t nói các pháp, sau
ðó nói v« T¤t Cánh Không". Nhæng ði¬m b¤t ð°ng giæa b±n lu§n và các lu§n
khác, có th¬ nói lßþc nhß sau: (1) Các bµ lu§n A TÏ Ðàm cüa Ti¬u Th×a,
ph¥n l¾n nói v« các pháp tß¾ng nhân quä thñc có, còn b±n lu§n thì ngån
ch§n phá tr× các v÷ng ch¤p v« sñ thñc hæu cüa b÷n h÷, cho nên trñc tiªp nói
rõ nghîa lý cüa tñ tính không: "chÆng phäi sinh cûng chÆng phäi di®t, chÆng
phäi thß¶ng cûng chÆng phäi ðoÕn ...", mà không nói nhi«u v« danh tß¾ng.
(2) Nghîa lý r¯t ráo cüa Ph§t Pháp, là sñ ngµ nh§p Niªt Bàn không t¸ch, ð£c
bi®t trong pháp ÐÕi Th×a, t¤t cä pháp ð«u hß¾ng v« Không (Hán: Nh¤t thiªt
pháp thú Không), cho nên ð£c bi®t phát huy niªt bàn trí. B±n lu§n không
nhæng chú tr÷ng ðªn ði¬m này, mà lÕi còn tiªn thêm mµt bß¾c, là dçn nh§p
vào các pháp T¤t Cánh Không. Trong T¤t Cánh Không, mà lÕi không
chß¾ng ngÕi kh±, t§p, di®t, ðÕo, thành l§p t¤t cä ð«u là duyên kh·i Tính
Không, chï rõ ch² sai l¥m cüa chúng sinh, làm cho b÷n h÷ tñ sØa ð±i l²i l¥m
cüa mình. Nªu có th¬ chân thñc hi¬u rõ ý nghîa cüa Không mµt cách thâm
sâu, thì có th¬ hi¬u rõ ðßþc chân nghîa cüa pháp tß¾ng nhân quä. B±n lu§n
chú tr÷ng th¡ng nghîa ðª, lÕi nhân vì xu¤t hi®n trong th¶i kÏ mà Ti¬u Th×a
A TÏ Ðàm còn th¸nh hành, cho nên chï nói s½ lßþc v« ph¥n hæu (sñ tß¾ng),
mà nói tï mï v« ph¥n Không (th¡ng nghîa). Nªu nhß không ð÷c A Hàm,
không hi¬u rõ A TÏ Ðàm, mà ði nghiên cÑu bµ lu§n này mµt cái m½ m½
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màng màng (Hán: y hi phäng ph¤t), thì khó mà tránh khöi sñ hi¬u l¥m, ho£c
có th¬ sa vào sñ nguy hi¬m là coi thß¶ng Pháp Trø Trí. Cûng vì thª mà b±n
ph¦m ð£c bi®t nói rõ v« v¤n ð« này. Trß¾c khi giäng ðªn ph¥n k® tøng, s¨
nói s½ qua hai ði¬m liên quan ðªn duyên kh·i:
(1) Mß¶i hai chi nhân quä sinh di®t: Trong Kinh nói có hai loÕi, (a)
duyên kh·i, (b) duyên sinh. Hai loÕi này ð«u nói ðªn: "cái này có nên cái kia
có, cái này sinh nên cái kia sinh, vô minh duyên hành, ..., toàn ðÕi kh± tø
t§p", v.v... Ð¯i v¾i sñ sai bi®t cüa hai loÕi này, các h÷c phái hß¾ng v« hai
phß½ng di®n mà phát huy: (i) ÐÕi Chúng Phân Bi®t Thuyªt H® cho r¢ng:
"Pháp duyên sinh là sñ tß¾ng nhân quä, còn pháp duyên kh·i là vô vi
thß¶ng trø, là lý tính t¤t nhiên cüa vòng xích nhân quä, mà không phäi là
bän thân cüa ho£c nghi®p kh±". Ði«u này, hình nhß là tách r¶i khöi hi®n
tßþng gi¾i cüa sñ sinh di®t, mà riêng bi®t có mµt pháp t¡c thß¶ng trø b¤t
biªn. Nªu nói duyên kh·i là vô vi, thì ðây là mµt ði«u sai l¥m. Thª nhßng,
b÷n h÷ cûng có nhæng ý kiªn ð£c s¡c: "T¤t cä sñ tß½ng sinh cüa nhân quä,
ð«u nß½ng vào cái pháp t¡c t¤t nhiên mà phát hi®n, không th¬ tùy ti®n sinh
kh·i mµt cách h²n loÕn. Ðây cûng gi¯ng nhß xây mµt cån nhà. Trß¾c tiên
phäi do kiªn trúc sß v¨ h÷a ð°, thành l§p mô hình, sau ðó m¾i nß½ng vào mô
hình mà xây c¤t. Cho nên, trên phß½ng di®n hi®n tßþng cüa nhân quä, th¤y
có cái nhân nhß thª này, sinh ra cái quä nhß thª này, theo mµt thÑ tñ, mà
không có sñ h²n loÕn. B·i v§y, có th¬ th¤y trong hi®n tßþng nhân quä, có
mµt cái lý t¡c (logic) t¤t nhiên quyªt ð¸nh, cho nên không th¬ nào mà không
nhß v§y. Còn pháp duyên sinh, là sñ tß¾ng cüa nhân quä, có th¬ thay ð±i".
Ph¥n này là nói v« phß½ng di®n sñ lý. (ii) Thuyªt Nh¤t thiªt Hæu Bµ không
th×a nh§n cái thuyªt cho r¢ng duyên kh·i là vô vi, mà chü trß½ng: "Cái
nhân làm duyên cho sñ sinh kh·i, thì g÷i là duyên kh·i, còn cái quä t× duyên
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mà sinh ra, thì g÷i là duyên sinh. Cûng nhß vô minh sinh kh·i hành, có hành
thì ch¡c ch¡n là có vô minh, ..., sinh duyên lão tØ, có lão tØ thì biªt ch¡c
ch¡n là t× sinh mà ðªn. Không th¬ nói là có hành mà không có vô minh, vô
minh và hành có quyªt ð¸nh tính nhân quä. Duyên kh·i là nhân, duyên sinh
là quä". Ðây là sñ khác bi®t cüa hai bên. Thª nhßng, b±n ý cüa ÐÑc Thª Tôn,
hình nhß là · khoäng giæa cüa hai dòng tß tß·ng l¾n này. Duyên kh·i là
mµt sñ ði«u lý hóa cüa sñ "là nhân có th¬ sinh kh·i" này. B±n lu§n, trong
vi®c xi¬n thu§t cái chân nghîa cüa duyên kh·i, ðã hþp nh¤t duyên kh·i và
duyên sinh, r°i t× pháp duyên kh·i và duyên sinh này, mà tuyên dß½ng t¤t
cä pháp T¤t Cánh Không. — ðây có th¬ th¤y, tß tß·ng v« duyên kh·i cüa
ngài Long Th÷, t× ch² nhìn cüa nhân quä sinh di®t, cûng g¥n gi¯ng v¾i
Thßþng Tòa Bµ. Long Th÷ H÷c, khi nói ðªn pháp tß¾ng, ph¥n l¾n ð«u rút
tïa t× các bµ lu§n A TÏ Ðàm, và ðôi khi cûng rút tïa t× nhæng h÷c thuyªt cüa
Kinh Bµ.
Trên phß½ng di®n nhân, hi¬u rõ "cái nhân cüa duyên kh·i, t¤t nhiên s¨
sinh ra cái quä cüa duyên sinh". Trên phß½ng di®n quä, hi¬u rõ "cái quä cüa
duyên sinh, t¤t nhiên là do duyên kh·i sinh ra". Có vô minh, cho nên có hành,
có hành, thì quyªt ð¸nh là có vô minh. Hi®n tÕi là nhß v§y, r°i t× kinh
nghi®m quá khÑ, suy ðoán v¸ lai, biªt nó cûng s¨ nhß v§y; cá nhân là nhß
v§y, ngß¶i bên cÕnh cûng nhß v§y, suy di−n ðªn t¤t cä chúng sanh, không
ai mà không nhß v§y. T× sñ quán sát nhæng sñ thñc cø th¬, phát hi®n cái
tính t¤t nhiên cüa nhân quä, t¤t nhiên là nhß v§y, chÑ không phäi riêng bi®t
có mµt cái vô vi thß¶ng trø. Không phäi là tách r¶i khöi duyên sinh mà tìm
duyên kh·i. Có nhân tÑc là có quä, có sñ tÑc là có lý (ChÆng qua ð¯i v¾i cái
lu§n lý tính (logic) này, Hæu Bµ, v.v..., ð«u bö sót mà không ð« c§p ðªn). Có
nhân s¨ có quä, cho nên nói: "cái này có nên cái kia có". Ði«u này ðã thành
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mµt công lý ph± biªn, không còn ch² nào ð¬ có th¬ biªn ð±i ðßþc næa. Dù
ÐÑc Ph§t ra ð¶i, hay không ra ð¶i, các pháp thß¶ng · trong v¸ trí (t¤t nhiên)
cüa chúng (Hán: Nhßþc Ph§t xu¤t thª, nhßþc b¤t xu¤t thª, pháp trø pháp
v¸). Nªu nhß biªt mµt mà chÆng biªt hai, thì chÆng ích lþi gì cä. Nhß hÕt ð§u
sinh ra m¥m, ð¯i v¾i kë ngu si thiªu trí tu®, chï th¤y r¢ng cái m¥m này là t×
hÕt ð§u này sinh ra, mà không biªt r¢ng t¤t cä hÕt ð§u, · trong mµt ði«u
ki®n hòa hþp nào ðó, chï c¥n cái sÑc sinh trß·ng (Hán: nång sinh tính) cüa
nó chßa b¸ t±n hoÕi, ð«u có th¬ sinh ra m¥m. Còn kë thông minh trí tu®, thì
có th¬ biªt ðßþc cái lu§n lý tính cüa sñ cµng thông này. Có ðßþc cái trí tu®
nhß v§y, m¾i có th¬ thành l§p tri thÑc, phát sinh lñc lßþng. Sñ giäi ngµ v«
duyên kh·i trong Ph§t Pháp, cûng gi¯ng nhß v§y, nghîa là t× sñ tß¾ng nhân
quä, mà giäi ngµ cái lu§n lý (logic) cüa nhân quä.
(2) ÐÑc Ph§t nói v« duyên kh·i, không gi¯ng nhß các h÷c giä ð¶i sau ðã
nói. M²i pháp ð«u có "thân nhân duyên". Nhß ý thÑc hi®n hành, là do chüng
tØ cüa nó sinh ra; chüng tØ lÕi t× cái thân nhân duyên cüa nó mà sinh ra.
Không có cái chüng tØ thân nhân duyên này, sñ hi®n hành cüa ý thÑc s¨
không ðßþc sinh kh·i. Duyên kh·i quan cüa ÐÑc Ph§t, là nhân quä quan
cüa sñ hòa hþp tß½ng tøc. Dùng cái trí tu® thâm sâu, th¤y rõ ðßþc sñ lßu
chuy¬n sinh tØ cüa hæu tình, phát hi®n là nó có các giai ðoÕn trß¾c sau mµt
cách t¤t nhiên. Ví nhß sinh là mµt giai ðoÕn, sau khi sinh s¨ có sñ già nua,
b®nh hoÕn, chªt chóc. Sinh, già, chªt là hi®n tßþng cüa t×ng giai ðoÕn. Cái
sñ sinh, già, chªt này, là kªt quä t¤t nhiên sau khi có sñ sinh, cho nên nói
"sinh duyên lão tØ". Vô minh là mµt giai ðoÕn, tÕo tác các hành nghi®p lÕi là
mµt giai ðoÕn. Cho nên các hành nghi®p, tÕo thành sñ chiêu cäm cái thân
ð¶i sau, là vì có vô minh. Ðây là kªt quä cüa sñ lôi kéo cüa vô minh. ÐÑc
Nhß Lai, trong sñ tß½ng tøc trß¾c sau cüa sinh m®nh, ðã nhìn th¤y cái tính
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nß½ng tña t°n tÕi cüa m²i giai ðoÕn cüa nó, cho nên trong quá trình phát
tri¬n cüa sinh m®nh, kiªn l§p nhân quä cüa mß¶i hai duyên kh·i. Có ngß¶i
nói: "trong mµt ni®m ð¥y ðü mß¶i hai duyên kh·i", ðây là ði«u hoàn toàn vô
ý nghîa. Cái "ph¥n v¸ duyên kh·i" cüa Hæu Bµ là nß½ng vào giai ðoÕn mà
nói. Ðem các giai ðoÕn cüa sinh di®t mà thành l§p nhân quä cüa duyên kh·i,
ðây cûng gi¯ng nhß giäng v« xä hµi sØ quan, phân thành th¶i ðÕi nô l®, th¶i
ðÕi phong kiªn, th¶i ðÕi chü nghîa tß bän, th¶i ðÕi chü nghîa dân chü; lÕi
nhß phân thành th¶i ðÕi ð¤u tranh giæa ngß¶i và thú, th¶i ðÕi ð¤u tranh
giæa ngß¶i và ngß¶i, th¶i ðÕi ð¤u tranh giæa ngß¶i và thiên nhiên. Lúc vô
minh phát sinh tác døng chü ðµng, thì là giai ðoÕn cüa vô minh, t× vô minh
bß¾c vào giai ðoÕn hành, tÑc thì lúc ðó dùng hành vi làm chü yªu. Cho nên
m²i mµt giai ðoÕn, ð«u không phäi là tñ tính ðµc l§p t°n tÕi. Vô minh không
chï là mµt vô minh, mà hành cûng chÆng phäi là chï mµt hành, mà chúng
ð«u bao hàm nåm u¦n. Cái duyên kh·i quan, ðem m²i chi làm chü lßu cho
mµt giai ðoÕn nào ðó, ðü ð¬ ðÕi bi¬u cái duyên kh·i quan cüa ÐÑc Ph§t.
Các h÷c giä ch¤p tñ tính thñc hæu, làm sao có th¬ ð°ng tình v¾i cái nhân quä
quan cüa sñ hoà hþp tß½ng tøc này. B÷n h÷ mu¯n m²i cái "thân" có tñ tính,
sinh ra "thân quä" có tñ tính. Trong Ph§t giáo, cái tß tß·ng (duyên kh·i
quan cüa ÐÑc Ph§t) này, m²i ngày mµt lu m¶ (không còn ai quan tâm ðªn).
ÐÑc Ph§t quán sát cái ðµng lñc (cüa sñ) phát tri¬n cüa sinh m®nh vô hÕn,
dùng vô minh và ái là cån bän. Cái này (vô minh và ái) ðßþc giäi quyªt
xong, thì t¤t cä sñ th¯ng kh± cüa sinh tØ cûng s¨ ðßþc giäi quyªt. Ðây cûng
là cái ý kiªn: trong t¤t cä các nguyên nhân phÑc tÕp, lôi ra cái nguyên nhân
chü yªu nh¤t. Ph§t Pháp chü trß½ng vô tñ tính, do ðó vô minh và ái, cûng
không th¬ t°n tÕi ðµc l§p, chÆng qua, chúng chï sinh kh·i nhæng tác døng
chü ðµng mà thôi. Có ngß¶i cho r¢ng: "nªu các giai ðoÕn trß¾c sau, ð«u ·
trong nåm u¦n, tÕi sao lÕi còn nói ðªn các chi vô minh, hành,..., sinh, lão
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tØ?" Ðây chï là mu¯n nh¤n mÕnh ðªn lñc lßþng chü yªu (trong m²i giai
ðoÕn) mà thôi. Nhß sñ phân chia giæa th¶i ðÕi thü công nghi®p và th¶i ðÕi
c½ khí, không phäi nói là trong th¶i ðÕi này thì s¨ không có th¶i ðÕi kia, mà
chï dùng mµt loÕi công nghi®p làm chü lßu, làm ð£c trßng. Cho nên duyên
kh·i quan cüa ÐÑc Ph§t, là sñ t± chÑc, chÑ không phäi là sñ ðµc l§p, là giai
ðoÕn, chÑ không phäi là ð°ng th¶i. Ði¬m này chúng ta c¥n nên biªt.
Duyên kh·i có lßu chuy¬n quan và hoàn di®t quan. Cái trß¾c nói v« t§p
cüa kh±, còn cái sau nói v« di®t cüa kh±, cûng tÑc là hi®n tßþng sinh tØ và
Niªt Bàn. ÐÑc Ph§t nói v« sinh tØ và Niªt Bàn, ð«u là kiªn l§p trên pháp
duyên kh·i. Sñ t°n tÕi cüa nhân quä, tÑc là cái này có nên cái kia có; sñ
tß½ng sinh cüa nhân quä, tÑc là cái này sinh nên cái kia sinh. Vô minh duyên
hành, hành duyên thÑc, thÑc duyên danh s¡c, ..., sinh duyên lão tØ, và nhß
thª, t§p hþp toàn là sñ kh±. Ðây là lu§t lßu chuy¬n cüa duyên kh·i. Ngßþc
lÕi, không có vô minh thì không có hành, không có hành thì không có thÑc, ...,
và nhß v§y, di®t tr× toàn bµ sñ kh±. Ðây là lu§t duyên kh·i cüa "cái này có
nên cái kia có, cái này di®t nên cái kia di®t". Có th¬ tr× di®t ðßþc cái th¯ng
kh± cüa sinh tØ hay không? Ðßþc, vì sinh tØ là pháp duyên kh·i, nên có th¬
tr× di®t. Duyên kh·i là nß½ng vào cái này mà có cái kia, t¤t cä là vô tñ tính,
tÑc là có th¬ th¤y ðßþc nó không ðµc l§p t°n tÕi. Không ðµc l§p t°n tÕi mà
cái này có nên cái kia có, ðây là pháp sinh di®t. Nó không chï là có th¬ di®t
tr×, mà h½n næa, t¤t cä ð«u t× sñ sinh mà nh¡m hß¾ng v« sñ di®t vong.
Nh×ng ngß¶i thß¶ng, khi ði ðªn ch² cu¯i cüa sñ di®t vong, thì lÕi chuy¬n
hß¾ng v« sñ sinh. Di®t r°i lÕi sinh, sinh r°i lÕi di®t. Sinh sinh di®t di®t, là cái
vòng tròn cüa sñ tu¥n hoàn không ng×ng nghï. Các v¸ thánh, ðªn sñ di®t,
ð«u nh§p vào sñ t¸ch di®t, ng×ng nghï · ðây, mà không còn tái sinh. Nhß
xây nhà, hß hoÕi r°i lÕi sØa chØa, sØa chØa r°i lÕi hß hoÕi, tñ nhiên có th¬
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bäo trì lâu dài. Nªu nhß hß hoÕi r°i mà không sØa chØa, chÆng phäi là di®t
t§n không còn dß th×a hay sao?
Sñ t°n tÕi cüa sinh tØ, chï là nß½ng vào nhân duyên mà t°n tÕi, nªu nói
v« bän ch¤t cüa nó, v¯n là không có tñ th¬ t°n tÕi. Nªu nhß sinh tØ là tñ th¬
t°n tÕi, làm sao có th¬ nói là nß½ng vào nhân duyên? Cho nên t¤t cä pháp
nß½ng vào nhân duyên, tñ tính v¯n là không, còn ph¥n hi®n tßþng là có, là
sinh. Không nhæng hi®n tßþng, nµi tÕi bao hàm sñ mâu thuçn là di®t và vô,
mà ngay ðªn bän thân cüa chính nó, v¯n là không có, không sinh. Cho nên
cái này không nên cái kia không, cái này di®t nên cái kia di®t, không phäi là
sñ phá hüy cüa cái hæu ð¬ biªn thành vô, thành di®t, mà xßa nay v¯n là vô,
xßa nay v¯n là di®t, vçn là b±n tính cüa nó xßa nay nhß thª. Nß½ng vào
duyên kh·i thành l§p duyên kh·i, cûng là nß½ng vào duyên kh·i mà thành
l§p t¤t cä pháp tñ tính v¯n là không. Biªt ðßþc ði«u này thì s¨ r¶i sinh tØ, mà
ðßþc sñ giäi thoát.
Nguyên t¡c c½ bän cüa ð¸nh lu§t cüa sñ lßu chuy¬n duyên kh·i, tÑc là
cái này có nên cái kia có, cái này sinh nên cái kia sinh. Ph¥n v¸ duyên kh·i là
tñ thu§t cái quá trình cüa sñ lßu chuy¬n duyên kh·i. ChÆng qua cách giäng
cüa Hæu Bµ: "thÑc là mµt ni®m ð¥u tiên cüa sñ nh§p thai; danh s¡c là giai v¸
cüa thân tâm t× t× phát døc; løc nh§p là giai v¸ cüa sáu cån lúc ð¥y ðü và
s¡p r¶i khöi thai; sau khi ra khöi thai, lúc khoäng hai, ba tu±i, chßa th¬ nh§n
thÑc phân bi®t sñ v§t, g÷i là xúc; t× lúc có th¬ phân bi®t ðßþc sñ kh± lÕc, cho
ðªn sáu, bäy tu±i, g÷i là th÷; ...; ð¥u thai ðªn ð¶i sau, g÷i là sinh; ð¶i sau già
chªt, g÷i là lão tØ". L¯i giäi thích nhß v§y, có vë quá máy móc. T× b±n
nghîa cüa duyên kh·i cüa ÐÑc Ph§t mà nhìn, ba chi: vô minh, hành, thÑc, là
nói t±ng quát. Trong Kinh nói: "T¤t cä chúng sinh, b¸ vô minh che l¤p, b¸ ái
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kªt (sþi dây tham ái) trói buµc, chiêu cäm cái thân có (th¥n) thÑc", tÑc là
vÕch rõ ba l¸ch trình l¾n cüa sinh m®nh. Có Kinh nói: "Nghi®p ái và vô minh,
có th¬ tích t§p (thành) ¤m cüa ð¶i sau". Hành, tÑc là hành nghi®p, thª
nhßng, trong nhæng hành ðµng thñc tª, cûng có th¬ ðßþc bao hàm trong
phi«n não cüa ái thü. Ba cái này (vô minh, hành, thÑc): (1) là sñ nh§n thÑc
sai l¥m cüa lý trí, (2) là sñ cÕnh tranh cho sñ sinh t°n cüa ý chí. Có hai cái
nguyên nhân này, thì s¨ chiêu cäm sinh tØ (mà tâm thÑc là chü ðÕo). ÐÑc
Nhß Lai nói v« duyên kh·i, không ngoài sñ thuyªt minh v« ba cái này.
Nói ðªn quá trình (cüa duyên kh·i) mµt cách tï mï h½n, thì có: (a) trøc
v§t lßu chuy¬n quan138, là t× ái, thü, hæu, sinh, lão tØ; (b) xúc cänh h® tâm
quan139, là t× thÑc cho ðªn ái. Hai cái này hþp thành mß¶i hai chi duyên
kh·i, nß½ng vào mß¶i hai chi duyên kh·i này mà kiªn l§p nhân quä cüa ba
ð¶i: vô minh, hành, là nhân cüa quá khÑ; thÑc, danh s¡c, løc nh§p, xúc, th÷
là quä cüa hi®n tÕi; ái, thü, hæu, là nhân cüa hi®n tÕi; sinh, lão tØ, là quä cüa
v¸ lai. Giä sØ nói v« nhân quä hai ð¶i quá khÑ và hi®n tÕi, thì chï c¥n ba chi
vô minh, hành, thÑc là ðü. Hi®n tÕi và v¸ lai, chï c¥n nåm chi, t× ái ðªn lão
tØ là ðü. Không c¥n phäi nói cä mß¶i hai duyên kh·i. Mu¯n träi qua l¸ch
trình cüa ba ð¶i, m¾i c¥n nói ðªn mß¶i hai duyên kh·i. Sñ thñc, nguyên t¡c
c½ bän vçn là ba l¸ch trình l¾n ðã nói · ph¥n trên. LÕi cûng có ngß¶i ph¯i
hþp mß¶i hai duyên kh·i thành ba tÕp nhi−m: ho£c, nghi®p, kh±.
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Quán Mß¶i Hai Nhân Duyên
中論觀十二因緣品第二十六(九偈)

(1) Chúng sinh b¸ vô minh che l¤p,
Nên ðã kh·i nghi®p thân, kh¦u, ý,
Do vì tÕo tác nhæng nghi®p này,
Cho nên th÷ sinh vào sáu n¨o.
(2) Vì nhân duyên cüa các hành nghi®p,
Mà thÑc th÷ thân trong sáu n¨o,
Do b·i sñ bám víu cüa thÑc,
Cho nên danh, s¡c ðßþc tång trß·ng.
(3) B·i vì danh, s¡c ðßþc tång trß·ng,
Nhân ðây mà sinh ra sáu cån,
Do hòa hþp cüa cån, tr¥n, thÑc,
Cho nên ðã sinh ra sáu xúc.

眾生癡所覆
為後起三行
以起是行故
隨行墮六趣
以諸行因緣
識受六道身
以有識著故
增長於名色
名色增長故
因而生六入
情塵識和合
而生於六觸

(4) Do sñ hi®n hæu cüa sáu xúc,
B·i thª sinh ra ba cäm th÷,
Và nhân vì có ba th÷ này,
Mà ðã sinh ra sñ khát ái.

因於六觸故

(5) Nhân vì ái mà có b¯n thü,

因愛有四取

即生於三受
以因三受故
而生於渴愛
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LÕi nhân vì thü mà có hæu,
Nªu có kë nào không ch¤p thü,
S¨ ðßþc giäi thoát khöi ba hæu.
(6) LÕi t× hæu mà có sñ sinh,
Và t× sinh mà có già chªt,
LÕi t× sñ già chªt mà có
Nhæng sñ kh± não và s¥u bi.

因取故有有
若取者不取
則解脫無有
從有而有生
從生有老死
從老死故有
憂悲諸苦惱

(7) Nhß v§y, t¤t cä nhæng vi®c này,
Ð«u do sñ sinh mà hi®n hæu,
Do mß¶i hai nhân duyên này mà,
Kªt thành thân ch¸u bao sñ kh±.
(8) Cho nên ðây g÷i là sinh tØ,
Là cån bän cüa các hành nghi®p,
Ðây là do kë ngu tÕo tác,
Còn ngß¶i trí quyªt không nhß thª.
(9) Vì pháp này ðã ðßþc tr× di®t,
Cho nên pháp kia cûng không sinh,
Vì vô minh, nên có sñ kh±,
Vô minh di®t, sñ kh± cûng di®t.
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如是等諸事
皆從生而有
但以是因緣
而集大苦陰
是謂為生死
諸行之根本
無明者所造
智者所不為
以是事滅故
是事則不生
但是苦陰聚
如是而正滅
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Quán Tà Kiªn
Chính quán duyên kh·i, có th¬ xa lìa hý lu§n, ðây là di®u døng cüa ÐÕi
Trí Tu® Bát Nhã. Ph¥n trß¾c ðã nói v« chính quán duyên kh·i, còn ph¦m
này thäo lu§n tiªp v« ch² mà pháp chính quán xa lìa.
Các h÷c giä Thanh Vån cûng nói v« quán duyên kh·i, nªu có th¬ r¶i bö
thß¶ng kiªn, ðoÕn kiªn, tà nhân, vô nhân, v.v..., thì m¾i có th¬ chÑng nh§p
sñ hoàn di®t (Niªt Bàn). Thª nhßng, b÷n h÷ tuy khi¬n tr× tà kiªn, nhßng lÕi
bäo t°n sñ thñc có cüa duyên kh·i, không biªt r¢ng sñ quán duyên kh·i, s·
dî có th¬ vi−n ly tà kiªn, b·i vì duyên kh·i tÑc là Tính Không. Tính Không,
trong th¡ng nghîa ðª, ðß½ng nhiên r¶i lìa t¤t cä hý lu§n, mà ngay cä trong
pháp duyên kh·i (nhß huy−n) cûng có th¬ xa lìa hý lu§n. Nªu chân thñc có
th¬ r¶i bö t¤t cä hý lu§n, ch¡c ch¡n s¨ ngµ nh§p vào Tính Không cüa duyên
kh·i. Kinh A Hàm nói: "Lão tØ là gì? Ai là kë lão tØ?" Ngài Long Th÷ giäi
thích: "Câu lão tØ là gì, hi¬n th¸ pháp không, còn câu ai là kë lão tØ, hi¬n th¸
ngã không". Quán sát cä mß¶i hai chi (cüa mß¶i hai nhân duyên), không chi
nào mà không hi¬n th¸ ngã không, pháp không. Cho nên, trong pháp quán
duyên kh·i, tà kiªn cûng là ch² xa lìa cüa pháp "không vô tñ tính". Ph¦m
Quán Tác Giä trong Th§p Nh¸ Môn Lu§n, tñ thu§t v« mµt ngoÕi ðÕo löa th¬,
tên là Ca Diªp, höi ÐÑc Ph§t: "Kh± là do tñ mình tÕo ra? hay kë khác tÕo ra?
hay do cä hai tÕo ra? hay là không nhân mà ðßþc tÕo ra?" ÐÑc Ph§t mµt
mñc trä l¶i là không phäi. Mµt s¯ h÷c giä Thanh Vån cho r¢ng có r¤t nhi«u
nguyên nhân mà ÐÑc Ph§t trä l¶i không phäi. B° Tát Long Th÷ nói: "Ðây
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tÑc là hi¬n th¸ T¤t cä pháp Không". Cho nên phäi biªt r¢ng, ðây không phäi
là ch² khác bi®t giæa ÐÕi Th×a và Ti¬u Th×a, mà chï là sñ giäi thích khác
bi®t giæa mµt s¯ h÷c giä Thanh Vån tñ cho là thông hi¬u (Hán: hæu s· ð¡c
有所得), và các h÷c giä Tính Không. B÷n h÷ (Thanh Vån), ðem cái có tr×
khi¬n cái không, r¶i xa cái không, mà quay v« cái có, ðây là h÷c phái tha

không. B÷n h÷ cho r¢ng không là hoàn toàn không có, chÑ không phäi là cái
"Không tÑc là duyên kh·i". Còn các nhà Tính Không, lÕi nß½ng vào duyên
kh·i (nhß huy−n) mà khi¬n tr× cái tñ tính, t× "tñ tính vô" mà quay v« Không,
ðây là phái tñ không. Cho nên ph¦m Quán Tà Kiªn này là mµt ð« tài quan
tr÷ng cüa Kinh A Hàm, mà cûng là ch² y cÑ cüa các nhà Tính Không.
Chúng sinh có sñ ch¤p kiªn v« tñ tính, thành thØ ch¤p trß¾c vào ngã,
pháp. Ch¤p trß¾c vào ngã sinh kh·i ngã kiªn, ch¤p trß¾c vào pháp sinh
kh·i pháp kién. Ð£c bi®t là nhæng kë có h÷c v¤n, phân bi®t tìm tòi, càng sinh
kh·i thêm nhæng sñ phân bi®t kiªn ch¤p. Trong các ch¤p kiªn, ngã kiªn và
ngã s· kiªn là cån bän cüa sinh tØ. Ðang lúc chính quán duyên kh·i, phäi
l¤y cái "không có ngã kiªn" này làm ð¯i tßþng quán sát. Vô ngã, tÑc là vô
ngã s·, cho nên quán kh¡p t¤t cä các pháp, pháp nào cûng là không, không
phäi chï có ngã không mà thôi. Mµt s¯ h÷c giä, nghe ðªn ngã không, bèn cho
r¢ng r¶i ngã có pháp, cho nên ch¤p r¢ng: "ngã tuy không mà pháp là có",
ho£c nghe ðªn ch² ch¤p thü (bám víu) là không, bèn cho r¢ng cái ngoÕi
cänh b¸ ch¤p thü là không, mà cái tâm là có thñc (Hán: cänh không tâm hæu
境空心有). Bö cái này ch¤p cái kia, gi¯ng nhß con vßþn, v×a buông cành
cây này lÕi bám vào cành cây khác, r¯t cuµc không th¬ nào th¤y ðßþc chân
tß¾ng cüa các pháp. Nhân ðây biªt r¢ng, chï có sñ xi¬n dß½ng, phát huy h÷c
thuyªt T¤t Cä Pháp Không, làm cho tâm không còn ch² trø (ch¤p trß¾c),
sau ðó t§p trung vào mµt ði¬m, ðµt phá sñ che chß¾ng b·i cái tñ tính cüa
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ngã kiªn, ngã s· kiªn, m¾i không phÕm vào l²i buông cái này bám cái kia,
và m¾i có th¬ chân thñc th¬ ngµ thñc tß¾ng cüa các pháp.
B±n ph¦m phá tà kiªn, là dùng t¤t cä các loÕi hình thÑc cüa ngã kiªn
làm chü yªu. Nªu phá ðßþc ngã kiªn, thì t¤t cä các ch¤p kiªn khác cûng s¨
không sinh kh·i. ÐÑc Ph§t phá tà kiªn, là l¤y b÷n ngoÕi ðÕo „n Ðµ ðß½ng
th¶i làm ð¯i tßþng. Các ch¤p kiªn cüa b÷n h÷ tuy nhi«u, nhßng vçn không
ra ngoài phÕm vi cüa mß¶i b¯n "b¤t khä ký", ho£c sáu mß½i hai kiªn. Tr÷ng
tâm tÑc là do sñ không hi¬u rõ v« vô ngã mà sinh kh·i các ch¤p kiªn. Tuy
các tông phái có phân bi®t ngã kiªn, pháp kiªn, thª nhßng, dùng pháp môn
quán sát phá vÞ ðßþc cái tñ tính kiªn cüa tñ ngã, thì cûng có th¬ phá vÞ
ðßþc tñ tính kiªn cüa t¤t cä chúng sinh. ÐÑc Nhß Lai, lúc phá các ch¤p kiªn,
nói cái này không phäi, nói cái kia cûng không phäi, là ð¬ hi¬n th¸ t¤t cä chï
là hí lu§n cüa thª gian, mà cûng là hi¬n th¸ pháp Không. ÐÑc Ph§t, vì mu¯n
thích Ñng th¶i ðÕi lúc b¤y gi¶, nên phá các loÕi tà kiªn này. Còn nhß, (chúng
ta) trong cái th¶i ðÕi hi®n tÕi này, ð¯i v¾i các loÕi tà kiªn khác nhau, nªu
nhß có h¬ biªt ðßþc g¯c b®nh cüa chúng · ch² nào, cûng có th¬ dùng cái
pháp quán duyên kh·i vô ngã này mà phá tr×.
Tà kiªn có thông, có bi®t. Phàm không phäi là chính kiªn, thì ð«u có
th¬ g÷i là tà kiªn, ðây là nói theo nghîa thông thß¶ng. Tà kiªn là tên g÷i
khác cüa hý lu§n. Nhæng cái ngã kiªn, pháp kiªn (ho£c là cån bän, ho£c là
do phân bi®t), che l¤p, chß¾ng ngÕi sñ chân tri, sñ th¤y rõ, làm cho chúng ta
không th¬ th¤y ðßþc thñc tß¾ng cüa các pháp, thì không lu§n là phàm phu,
ngoÕi ðÕo, mà ngay cä các ð® tØ cüa ÐÑc Ph§t, nªu có nhæng loÕi ch¤p kiªn
nhß v§y, ð«u g÷i là tà kiªn. Trong Kinh nói nhæng b§c Nh¸ th×a là chµt m¡t,
là mu¯n nói r¢ng ch² nhìn cüa h÷ là b¤t chính (không th¤y ðßþc thñc tß¾ng
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cüa các pháp). Cho nên Kinh Niªt Bàn nói: "Nªu dùng tâm Thanh Vån mà
nói sñ b¯ thí là b¤t khä ð¡c, ðây là tà kiªn". Bình thß¶ng nói: "thân kiªn,
biên kiªn, tà kiªn, kiªn thü, gi¾i c¤m thü"; trong các tà kiªn, nåm loÕi kiªn
này là ð£c thù, mà cûng là nói theo nghîa riêng bi®t. Các tà kiªn này, là chï
v« sñ không tin Tam Bäo, tÑ ðª, phü nh§n tµi phúc nhân quä, phü nh§n sñ
luân h°i, giäi thoát, v.v..., ðây là nhæng b¤t chính kiªn cüa ngoÕi ðÕo. Còn
cái tà kiªn chü yªu mà ph¦m này mu¯n ð« c§p ðªn là ngã kiªn. Còn biên
kiªn là l¤y tñ ngã làm cån bän này, dçn phát các loÕi kiªn ch¤p nhß ðoÕn
kiªn ho£c thß¶ng kiªn. Phá tr× ðßþc cái ngã kiªn (l¤y tñ ngã làm trung tâm)
này, tÑc là ngã không, phá tr× ðßþc cái thß¶ng kiªn, ðoÕn kiªn (do sñ ch¤p
thñc hæu sinh ra) tÑc là pháp không. Xa lìa ðßþc các tà kiªn v« ngã, pháp,
tÑc là Niªt Bàn. Trong ph¦m Quán Niªt Bàn có nói: "T¤t cä pháp là b¤t khä
ð¡c, di®t tr× t¤t cä m÷i hý lu§n, không ngß¶i chÑng ð¡c, ch² chÑng ð¡c".
B±n lu§n, trong ph¥n ð¥u cùng có nói: "Có th¬ nói lên pháp nhân duyên, di®t
tr× t¤t cä m÷i hý lu§n", tÑc là quán nhân duyên cüa bát b¤t, xa lìa các hý
lu§n v« thß¶ng, ðoÕn, nh¤t, d¸, ..., th¬ hi®n Không Tính, chính kiªn các
pháp vô ngã, tÑc là chÑng nh§p Niªt Bàn t¸ch di®t. Ch² này, ÐÕi Th×a, Ti¬u
Th×a ð«u gi¯ng nhau, cho nên nªu ðem hai ph¦m này mà phán ð¸nh mµt
cách cøc hÕn là Ti¬u th×a, thì thñc sñ là mµt ði«u hoàn toàn sai l¥m!
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Ph¦m hai mß½i bäy:

Quán Tà Kiªn
中論觀邪見品第二十七(三十一偈)

(1) Nhæng kiªn ch¤p, nhß: Ngã ð¶i này,
Ð¯i ð¶i quá khÑ: Có? Không có?
Thª gian, ho£c là: Thß¶ng? Vô thß¶ng?
Ð«u nß½ng vào quá khÑ phát kh·i.

我於過去世

(2) Nhæng ch¤p kiªn, nhß: Ngã ð¶i này,
Ð¯i ð¶i v¸ lai: TÕo? Không tÕo?
Thª gian là: Hæu biên? Vô biên?
Ð«u nß½ng vào v¸ lai phát kh·i.

我於未來世

為有為是無
世間常等見
皆依過去世

為作為不作
有邊等諸見
皆依未來世

(3) Nªu nói quá khÑ ðã có ngã,
Ðây là ði«u không th¬ có ðßþc,
B·i vì cái ngã ð¶i quá khÑ,
Không th¬ tÕo cái ngã hi®n tÕi.

過去世有我

(4) Nªu ngã cüa hai ð¶i ð°ng nh¤t,
Chï có thân th¬ là khác bi®t,
Thª nhßng tách r¶i khöi cái thân,
Thì ch² bi®t l§p nào có ngã?

若謂我即是

(5) R¶i thân nåm ¤m, không có ngã,

是事不可得
過去世中我
不作今世我

而身有異相
若當離於身
何處別有我
離有無身我
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Ði«u này ph¥n trên ðã thành l§p,
Nªu nói: "Cái thân tÑc là ngã,
Mà r¶i thân, ð«u không có ngã",
(6) Thª nhßng, cái thân không phäi ngã,
Vì thân tß¾ng là pháp sinh di®t,
TÕi sao có th¬ ðem nåm ¤m,
Mà ch¤p nh§n ðó là cái ngã?

是事為已成
若謂身即我
若都無有我
但身不為我
身相生滅故
云何當以受
而作於受者

(7) Nªu nói: R¶i thân có cái ngã,
Ði«u này quyªt ch¡c là sai l¥m,
Vì không nåm ¤m mà có ngã,
Ði«u này thñc sñ không th¬ có.

若離身有我

(8) Nên biªt, ngã không r¶i nåm ¤m,
Mà cûng không phäi là nåm ¤m,
ChÆng phäi ¤m, cûng chÆng phäi ngã,
Ðây tÑc là ý nghîa quyªt ð¸nh.

今我不離受

(9) Sai l¥m, nªu nói: "Ngã quá khÑ
Không phäi là cái ngã hi®n tÕi",
Ho£c nªu cho r¢ng: "Ngã quá khÑ
Khác ngã hi®n tÕi", cûng không ðúng.

過去我不作

(10)Nªu nói là khác, tÑc phäi r¶i
Ngã quá khÑ, có ngã hi®n tÕi,
V§y ngã quá khÑ · quá khÑ,

若謂有異者
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是事則不然
無受而有我
而實不可得

亦不即是受
非無受非無
此即決定義

是事則不然
過去世中我
異今亦不然

離彼應有今
我住過去世
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Mà ngã hi®n tÕi, tñ sinh ra.

而今我自生

(11)Nªu v§y, ðây là pháp ðoÕn di®t,
Phü nh§n nghi®p lñc và quä báo,
Ði«u này s¨ ðßa ðªn l²i l¥m:
Kë này tÕo, kë khác th÷ báo.
(12)LÕi cûng sai l¥m, nªu nói: Ngã
Quá khÑ không, mà nay lÕi có,
V§y, ngã là pháp ðßþc tÕo tác,
Và cûng là: Không nhân mà sinh.

如是則斷滅
失於業果報
彼作而此受
有如是等過
先無而今有
此中亦有過
我則是作法
亦為是無因

(13)Ð¶i quá khÑ: Có ngã? Không ngã?
Ho£c: V×a có ngã v×a không ngã?
Ho£c: ChÆng có ngã chÆng không ngã?
Nhæng ch¤p kiªn này ð«u sai l¥m.

如過去世中

(14)Nhß v§y, ngã trong ð¶i v¸ lai,
Ðßþc tÕo tác? Không ðßþc tÕo tác?
T¤t cä nhæng kiªn giäi nhß v§y,
Ð«u sai l¥m, gi¯ng nhß quá khÑ.

我於未來世

(15)Nªu nói: "Thân tr¶i quá khÑ là
Thân ngß¶i hi®n tÕi", ð÷a thß¶ng kiªn,
Nªu thß¶ng, thân tr¶i s¨ không sinh,
B·i vì pháp thß¶ng, không sinh di®t.

若天即是人
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有我無我見
若共若不共
是事皆不然

為作為不作
如是之見者
皆同過去世

則墮於常邊
天則為無生
常法不生故
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(16)Nªu nói: "Thân tr¶i quá khÑ khác
Thân ngß¶i hi®n tÕi", ð÷a ðoÕn kiªn,
Vì nªu, thân tr¶i khác thân ngß¶i,
t s¨ không có sñ tß½ng tøc.
(17)Nªu mµt thân: næa tr¶i, næa ngß¶i,
Thì s¨ b¸ ð÷a vào hai bên,
Mµt bên thß¶ng kiªn, bên ðoÕn kiªn,
Ði«u này quä là sñ phi lý.
(18)Nªu chúng ta có th¬ thành l§p:
V×a là thß¶ng v×a là vô thß¶ng,
Thì chúng ta cûng có th¬ l§p:
ChÆng phäi thß¶ng chÆng phäi vô thß¶ng.
(19)Nªu pháp nh¤t ð¸nh có sñ ðªn,
Và nh¤t ð¸nh là có sñ ði,
Thì sinh tØ s¨ là vô thï,
Nhßng thñc sñ không có ði«u này.
(20)Nay v¯n ðã không có sñ thß¶ng,
Làm sao mà có sñ vô thß¶ng?
Ho£c là: V×a thß¶ng v×a vô thß¶ng?
Ho£c: ChÆng thß¶ng chÆng phäi vô thß¶ng?
(21)Nªu thª gian là có gi¾i hÕn,
Thì làm sao mà có ð¶i sau?

若天異於人
是即為無常
若天異人者
是則無相續
若半天半人
則墮於二邊
常及於無常
是事則不然
若常及無常
是二俱成者
如是則應成
非常非無常
法若定有來
及定有去者
生死則無始
而實無此事
今若無有常
云何有無常
亦常亦無常
非常非無常
若世間有邊
云何有後世
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Nªu thª gian là không gi¾i hÕn,
Thì làm sao mà có ð¶i sau?
(22)Nåm ¤m thª gian, thß¶ng tß½ng tøc,
Cûng gi¯ng nhß ng÷n lØa cüa ðèn,
Do ði«u này mà biªt thª gian,
ChÆng phäi gi¾i hÕn, không gi¾i hÕn.

若世間無邊
云何有後世
五陰常相續
猶如燈火炎
以是故世間
不應邊無邊

(23)Nªu nåm ¤m trß¾c ðã hoÕi di®t,
Mà không nhân vào nåm ¤m ðó,
LÕi có th¬ sinh nåm ¤m sau,
Nªu v§y, thª gian có gi¾i hÕn.

若先五陰壞

(24)Nªu nåm ¤m trß¾c không hoÕi di®t,
Mà cûng không nhân vào nåm ¤m ðó,
LÕi có th¬ sinh nåm ¤m sau,
Nªu v§y, thª gian không gi¾i hÕn.

若先陰不壞

(25)Vì: pháp chân thñc, ngß¶i giäng pháp,
Cùng ngß¶i nghe pháp, ð«u khó ðßþc,
B·i v§y cho nên: Pháp sinh tØ,
Không phäi hæu biên, ho£c vô biên.
(26)Nªu thª gian: Mµt næa gi¾i hÕn,
Còn mµt næa khác không gi¾i hÕn,
V§y nó v×a hÕn, v×a vô hÕn,
Ði«u này ¡t là sñ sai l¥m.
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不因是五陰
更生後五陰
世間則有邊

亦不因是陰
而生後五陰
世間則無邊
真法及說者
聽者難得故
如是則生死
非有邊無邊
若世半有邊
世間半無邊
是則亦有邊
亦無邊不然
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(27)LÕi næa, kë th÷ thân nåm ¤m,
Làm thª nào mµt ph¥n b¸ phá,
Còn mµt ph¥n khác không b¸ phá,
Vi®c này không th¬ nào hþp lý.

彼受五陰者
云何一分破
一分而不破
是事則不然

(28)Tß½ng tñ nhß v§y, pháp nåm ¤m,
Làm thª nào mµt ph¥n b¸ phá,
Còn mµt ph¥n khác không b¸ phá,
Vi®c này cûng không th¬ hþp lý.

受亦復如是

(29)Nªu: V×a hæu hÕn, v×a vô hÕn,
Hai pháp này, mà ðßþc thành l§p,
Thì: Không có hÕn, không vô hÕn,
Hai pháp này, cûng ðßþc thành l§p.

若亦有無邊

(30)T¤t cä pháp, xßa nay v¯n Không,
Mà nhæng ch¤p kiªn, nhß ðoÕn, thß¶ng, ...
Không biªt · ðâu? Vào lúc nào?
Kë nào phát kh·i ch¤p kiªn ðó?

一切法空故
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云何一分破
一分而不破
是事亦不然

是二得成者
非有非無邊
是則亦應成

世間常等見
何處於何時
誰起是諸見

K® Kªt Thúc
(1) Con nay xin cúi ð¥u kính lÕy,
B§c ÐÕi Thánh Chü, ÐÑc Cù Ðàm,
Vì thß½ng chúng sinh, giäng pháp Không,
Di®t tr× t¤t cä m÷i kiªn ch¤p.
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瞿曇大聖主
憐愍說是法
悉斷一切見
我今稽首禮

L¶i BÕt
Bây gi¶ là mùa ðông,
Åm ¡p, áng mây lòng,
Mùa xuân còn e ¤p,
Tña cØa, ch¶ s¡c không.
Bây gi¶ là mùa xuân,
Dòng su¯i lßþn, lßng ch×ng,
Äo änh, c½n s¥u ðµng,
Du h°n, nh§p hß½ng huân.
Bây gi¶ là mùa hÕ,
Ng°i ðªm t×ng gi÷t lá,
L® ß¾t, chuông chi«u buông,
Gi¤c m½, màu vô ngã.
Bây gi¶ là mùa thu,
L£ng l¨, nhß sß½ng mù,
Mµt mình, chi«u l¡ng ð÷ng,
Bóng hÕc, bu°n vi−n du.
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Chú Thích
1

Ph¥n gi¾i thi®u, cûng nhß các ph¥n toát yªu cüa m²i ph¦m, ð«u là phiên

d¸ch t× quy¬n Trung Quán Lu§n Tøng Giäng Ký cüa ngài „n Thu§n, mà
không phäi là ý kiªn riêng cüa ngß¶i d¸ch. Quy¬n Giäng Ký này là nhæng
bài giäng vào nåm 1942 cüa ngài „n Thu§n tÕi Pháp Vß½ng H÷c Vi®n ·
TÑ Xuyên, do ngài Di−n B°i t¯c ký.
2

Bát b¤t: B¤t sanh, b¤t di®t, b¤t thß¶ng, b¤t ðoÕn, b¤t nh¤t, b¤t d¸, b¤t lai,

b¤t khÑ.
3

Bän tính chúng cüa chúng sinh xßa nay v¯n là Niªt Bàn, nay sñ lìa sinh tØ

chÑng Niªt Bàn, chï là sñ tr· v« v¾i cái bän lai di®n møc cüa mình mà thôi,
không có gì m¾i lÕ (Ngß¶i d¸ch).
4

Tam nh¤t: tÑc là tam pháp ¤n (vô thß¶ng, vô ngã, niªt bàn), và nh¤t thñc

tß¾ng ¤n.
5

T¯ng hþp (綜合) là sñ kªt hþp sau khi có sñ phân tích, xªp loÕi (synthesis),

khác v¾i chæ t±ng hþp (總合), chï là sñ t§p hþp, ch°ng ch¤t lên nhau
(assemblage).
6

Ly ngôn: không th¬ di−n tä b¢ng ngôn ngæ.

7

— ðây, Ngài „n thu§n khuyên chúng ta, trß¾c hªt nên tìm hi¬u, th¤u rõ lý

duyên kh·i, sau ðó m¾i nghiên cÑu nhæng lý thuyªt cao xa huy«n di®u cüa
Thiên Thai, Hoa Nghiêm. Nªu không chúng ta s¨ r½i vào sñ h²n loÕn, không
th¬ bi®n bi®t chân giä (Ngß¶i d¸ch).
8

Chß Ph§t chï tùy thu§n thª gian mà nói thª tøc là ðª, thª nhßng, không th¬

nhân vào ðây, mà cho r¢ng thª gian là chân thñc (Ngß¶i d¸ch).
9

Tam lu§n: tÑc là Trung Lu§n, Th§p Nh¸ Môn Lu§n, hai quy¬n này do ngài

Long Th÷ tÕo, và quy¬n Bách Lu§n, do ð® tØ cüa ngài, là ngài Ð« Bà tÕo.
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10

Trong bän Hán d¸ch, hai bài k® này ðßþc bao hàm trong ph¦m Quán

Nhân Duyên, thª nhßng, chúng có th¬ ðßþc tách bi®t l§p, coi nhß l¶i m·
ð¥u, dùng ð¬ tán thán ÐÑc Ph§t.
11

Ðây là bài k® Bát b¤t n±i tiªng cüa Long Th÷: B¤t sinh, b¤t di®t, b¤t

thß¶ng, b¤t ðoÕn, b¤t nh¤t, b¤t d¸, b¤t lai, b¤t khÑ (xu¤t).
12

Theo giäi thích theo l¯i thông thß¶ng, ði«u ki®n nào thân thiªt, chü yªu

thì g÷i là nhân, còn ði«u ki®n nào s½ vi−n, thÑ yªu thì g÷i là duyên.
13

T× cä hai: T× chính nó và pháp khác hòa hþp mà sinh ra chính nó.

14

Nhân duyên: Sáu cån làm nhân, sáu tr¥n làm duyên, sinh ra sáu thÑc, ðây

g÷i là nhân duyên. ThÑ ð® duyên: Các pháp tâm, tâm s·, kª tiªp nhau không
gián ðoÕn, tß½ng tøc sinh kh·i, g÷i là thÑ ð® duyên. Duyên duyên: Các pháp
tâm, tâm s·, nß½ng vào các duyên mà sinh kh·i, la ch² duyên lñ cüa tñ tâm,
nên g÷i là s· duyên duyên. Tång thßþng duyên: Sáu cån lúc soi sáu tr¥n,
phát sinh ra sáu thÑc, có mµt lñc døng tång thßþng, làm cho lúc các pháp
sinh ra, không b¸ chß¾ng ngÕi, g÷i là tång thßþng duyên.
15

Bài k® này, trong bän tiªng Hán, vån ði®u gi¯ng nhß mµt nghi v¤n, thª

nhßng, trong các bän tiªng Anh, lÕi là sñ phü ð¸nh, nhß bän cüa
Kupalahana d¸ch:
Quä ðã không sinh ra t× duyên,
Cûng không sinh ra t× phi duyên,
— trong các duyên không có quä,
H½n næa, cûng không không có quä.
16

Ba câu này có th¬ giäi thích nhß sau: Cái quä, không phäi do trong duyên,

trß¾c ðã có quä mà sinh ra, cûng không phäi do trong duyên, trß¾c ðó
không có quä mà sinh ra, cûng không phäi do trong duyên, trß¾c ðó v×a có
quä v×a không quä mà sinh ra.
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17

Bài k® này phá thÑ ð® duyên. ThÑ ð® duyên là ni®m trß¾c lúc ðang di®t s¨

làm duyên cho ni®m sau sinh kh·i. Cho nên · ðây, hai câu ð¥u cüa bän chæ
Hán phäi nên hi¬u là: "Lúc quä (ni®m sau) chßa sinh ra, ¡t không th¬ có di®t
tâm (tÑc là ni®m trß¾c), làm duyên cho sñ sinh kh·i cüa nó". Vì sao? Vì
ni®m trß¾c nªu không di®t thì không phäi là pháp hæu vi, còn nªu ðã di®t thì
làm sao lÕi có th¬ làm duyên cho ni®m sau? Ðây là d¸ch theo l¯i giäi thích
cüa ngài „n Thu§n, còn các bän khác ð«u nß½ng theo m£t chæ mà d¸ch là:
"Nªu nhß, quä chßa ðßþc sinh ra, ¡t không th¬ có sñ di®t t§n". Nªu d¸ch nhß
v§y, không nói lên ðßþc møc ðích cüa bài k® là ðang bi®n phá thÑ ð® duyên,
h½n næa, hai câu ð¥u và hai câu cu¯i cüa bài k® s¨ không có sñ nh¤t quán.
18

Bài k® này, Kulapahana d¸ch:
Nªu nhß mµt v§t ðã hi®n hæu,
ChÑng tö nó không có s· duyên,
Khi mµt v§t không có s· duyên,
Ðâu là møc ðích cüa duyên duyên?

19

Bài k® này bi®n phá tång thßþng duyên.

20

Kalupahana:
Các duyên cách bi®t, hay t§p hþp,
Trong cä hai ð«u không có quä,
Nªu trong duyên ðã không có quä,
Làm sao quä sinh ra t× duyên?

21

Nªu theo các bän d¸ch tiªng Anh, phäi d¸ch là:
R¯t ráo, không có cái chuy¬n ðµng..

22

N½i ðµng: N½i có sñ di ðµng, d¶i ð±i.

23

Trong ðây: Nghîa là trong sñ chuy¬n ðµng

24

Bài k® này là sñ l§p lu§n cüa ngoÕi ðÕo, mu¯n thành l§p sñ thñc hæu cüa
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sñ chuy¬n ðµng.
25

Garfield:
Nªu nhß, sñ ðµng cùng kë ðµng,
Cä hai không th¬ ðßþc thành l§p,
B·i sñ ð°ng nh¤t hay d¸ bi®t,
Thì làm sao chúng ðßþc thành l§p?

26

Vì kë chuy¬n ðµng không có trß¾c sñ chuy¬n ðµng ð¬ xØ døng sñ chuy¬n

ðµng này.
27

Ba sñ chuy¬n ðµng, theo bän d¸ch cüa Streng là: có (existent), không

(non-existent), v×a có v×a không (existent non-existent); còn theo ngài „n
Thu§n là: ðã ðµng, ðang ðµng, chßa ðµng.
28

Câu này, bän tiªng Hán ð÷c là: Hành s¡c ðÆng løc tr¥n. Chæ hành, ngài

„n Thu§n giäi thích là chiªu soi, nghîa là sáu cån chiªu soi sáu tr¥n. Các
bän tiªng Anh, ý nghîa cûng tß½ng tñ: Cänh gi¾i cüa sáu cån là sñ th¤y,
nghe, ...
29

NgoÕi ðÕo cho r¢ng: Nhß lØa, tuy không th¬ ð¯t cháy chính mình, nhßng

lÕi có công nång ð¯t cháy v§t khác. Con m¡t cûng gi¯ng nhß thª, tuy không
th¬ th¤y chính mình, nhßng có th¬ th¤y v§t khác.
30

Trong các bän tiªng Anh, sau bài k® (6) có thêm bài k®:
Cûng nhß sñ sinh cüa ðÑa con,
Là nh¶ vào ngß¶i m©, ngß¶i cha,
Cho nên · ðây nói: nhãn thÑc,
Là nh¶ m¡t và cänh mà sinh.

31

B¯n thü: TÑc là døc thü (ð¯i v¾i cänh gi¾i cüa s¡c, thanh, ..., sinh tâm

tham ch¤p), kiªn thü (ð¯i v¾i nåm ¤m, kh·i lên nhæng ch¤p kiªn nhß ngã
kiªn, biên kiªn, v.v...), gi¾i c¤m thü (nhß ngoÕi ðÕo ch¤p trß¾c vào các gi¾i
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c¤m phi lý, nhß gi¾i chó, gi¾i bò, v.v...), và ngã ngæ thü (ch¤p trß¾c vào
ngôn ngæ).
32

B¯n thÑc trø: bao g°m (1) s¡c thÑc trø, (2) th÷ thÑc trø, (3) tß·ng thÑc trø,

(4) hành thÑc trø; tÑc là l¤y b¯n u¦n trong thân hæu l§u làm th¬. B¯n u¦n
này v¯n là ch± trø (bám víu) cüa thÑc, khiªn cho thÑc d¤y lên, nên g÷i là
thÑc trø.
33

S¡c nhân: tÑc là b¯n ðÕi (ð¤t, nß¾c, gió, lØa). B¯n ðÕi này là nhân, sinh ra

các s¡c ch¤t, nên g÷i là s¡c nhân.
34

S¡c quä: tÑc là s¡c pháp, quä cüa s¡c nhân.

35

Bài k® này, có th¬ d¸ch mµt các t±ng quát là: "Nªu nói r¢ng quä gi¯ng v¾i

nhân, ...", thª nhßng, · ðây chúng ta mu¯n nh¤n mÕnh ðªn sñ ki®n là ðang
thäo lu§n v« s¡c, cho nên dùng hai danh t× s¡c quä và s¡c nhân. Theo ngài
„n Thu§n, bài k® này, ý mu¯n phá ð°ng loÕi nhân và d¸ thøc nhân cüa Nh¤t
Thiªt Hæu Bµ.
36

Hai bài k® cu¯i, bän d¸ch cüa Garfield, d¸ch:
(8) Nªu nhß có ngß¶i mu¯n phän ð¯i,
Nhæng l§p lu§n dña vào Tính Không,
Sñ phän ð¯i ðó s¨ không thành,
Vì ch² giä ð¸nh ðã b¸ phá.
(9) Nªu nhß có ngß¶i mu¯n hÕch höi,
Nhæng giäi thích dña vào Tính Không,
Sñ hÕch höi ðó s¨ không thành,
Vì ch² giä ð¸nh ðã b¸ phá.

37

Hß không tß¾ng: còn g÷i là vô ngÕi tß¾ng, tÑc là nhæng trÕng thái cüa hß

không, ðßþc hi¬n hi®n khi s¡c pháp b¸ d¶i ch².
38

Nång tß¾ng: tÑc là nhæng pháp có khä nång là hi¬n hi®n ð£c tính cüa
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nhæng pháp khác.
39

Trong t¤t cä m÷i trß¶ng hþp (hæu tß¾ng, vô tß¾ng), nång tß¾ng ð«u

không th¬ thi th¯ cái công nång cüa mình là làm hi¬n hi®n hình tß¾ng cüa
cái s· tß¾ng. Ðây là d¸ch nghîa theo các bän tiªng Anh. Còn bän chæ Hán
có nghîa là: nång tß¾ng không có ch² trø (tß¾ng t¡c vô s· trø).
40

Khä tß¾ng: còn g÷i là s· tß¾ng. Pháp khä tß¾ng là pháp phäi nh¶ vào

mµt pháp khác (nång tß¾ng), ð¬ hi¬n hi®n hình tß¾ng cüa chính mình.
41

Bài k® này có th¬ phân làm hai ph¥n ð¬ giäi thích. (1) Hai câu ð¥u, ý nói:

Nªu nhß kë nhi−m có trß¾c sñ nhi−m, thì kë nhi−m (vì ðã nhi−m) s¨ không
còn c¥n ðªn sñ nhi−m. Ðây là ði«u phi lý, vì nªu không có sñ nhi−m, làm sao
lÕi ðßþc g÷i là kë nhi−m? (2) Hai câu cu¯i, có nghîa: Nªu nói sñ nhi−m có
trß¾c kë nhi−m, cûng không có lý. Vì c¥n phäi có sñ hi®n hæu cüa kë nhi−m,
sau ðó m¾i sinh ra sñ nhi−m.
42

Hai câu cu¯i, bän cüa Garfield d¸ch:
Sñ hi®n hæu cüa sñ tham nhi−m,
S¨ tùy thuµc vào kë tham nhi−m.

43

Hòa hþp: nghîa là cä hai hi®n hæu cùng lúc, và tùy thuµc vào nhau (Ngài

„n Thu§n giäi thích là: hai pháp tâm và tâm s·, cùng mµt ni®m, cùng s· y,
cùng s· duyên, cùng sñ, cùng quä, ðây g÷i là hòa hþp tß½ng ßng). Các bän
d¸ch tiªng Anh ð«u dùng chæ co-existence.
44

Kªt hþp: các bän tiªng Anh ð«u dùng chæa association, có th¬ hi¬u là sñ

liên hþp, sñ tùy thuµc; bäng tiªng Hán dùng chæ bÕn (伴), nghîa là ð°ng
bÕn.
45

Garfield:
Nªu khác bi®t mà vçn hòa hþp,
Làm sao sñ nhi−m và kë nhi−m,

289

Trung Quán Lu§n - Long Th÷

Khác nhau mà vçn ðßþc thành l§p?
Nªu thành, ¡t chúng phäi hòa hþp.
46

Hai câu cu¯i, bän cüa Garfield d¸ch:
Nªu nhß hþp tß¾ng ðã ðßþc thành,
Sao bÕn lÕi còn nói d¸ tß¾ng?

47

Garfield:
D¸ tß¾ng ðã không th¬ thành l§p,
Nªu nhß bÕn mu¯n nói hþp tß¾ng,
Nhß v§y, bÕn trong d¸ tß¾ng nào,
Mà lÕi mu¯n nói ðªn hþp tß¾ng?

48

Câu này, các bän tiªng Anh, d¸ch:
Không th¬ thành l§p: hþp, không hþp.

49

Garfield:
Nªu nhß ba tß¾ng là cách bi®t,
Chúng không th¬ tÕo tß¾ng hæu vi.
Vã lÕi, làm sao cùng mµt n½i,
Ð°ng th¶i mà có ðßþc ba tß¾ng?

50

Ðây là l§p lu§n cüa Nh¤t Thiªt Hæu Bµ. B÷n h÷ cho r¢ng có mµt pháp g÷i

là sinh-sinh. Cái sinh-sinh này có th¬ sinh ra bän-sinh, bän-sinh sinh ra các
pháp khác, ð°ng th¶i lÕi sinh ra sinh-sinh. Nhß v§y s¨ không phÕn l²i vô
cùng nhß v×a ð« c§p · trên.
51

B¯n bài k® (5)-(8), các bän tiªng Anh tóm g÷n lÕi thành ba bài k®, ý nghîa

cûng có ðôi ph¥n khác bi®t:
(5) Nªu nhß bÕn cho r¢ng sinh-sinh,
Có th¬ sinh ra ðßþc bän-sinh,
Sinh-sinh không sinh t× bän-sinh,
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Làm sao có th¬ sinh bän-sinh?
(6) Nªu sinh-sinh sinh t× bän-sinh,
LÕi có th¬ sinh ra bän-sinh,
Bän-sinh không sinh t× sinh-sinh,
Làm sao có th¬ sinh sinh-sinh?
(7) Nªu nói r¢ng: cái này sinh ra,
LÕi có th¬ sinh ra cái khác,
V§y khi cái này chßa sinh ra,
LÕi cûng có th¬ sinh cái khác.
Bài k® cu¯i này, tß½ng ðß½ng v¾i hai bài k® (7), (8) cüa bän chæ Hán. — ðây,
cái này là sinh-sinh, cái kia là bän-sinh, và ngßþc lÕi.
52

Ðây là l§p lu§n cüa ÐÕi Chúng Bµ v« sñ tñ sinh.

53

Bän cüa Thích Viên Lý dùng chæ töa.

54

Hai câu cu¯i, bän cüa Garfield, d¸ch:
Nªu nhß, nó do pháp khác sinh,
Ðã sinh, còn c¥n gì sñ sinh?

55

Bài k® này, bän cüa Garfield, ý rõ ràng h½n:
Ðã sinh, chßa sinh, và ðang sinh,
Ð«u không th¬ sinh ra sñ sinh,
Gi¯ng nhß ph¥n trên ðã bàn v«:
Ðã ðµng, chßa ðµng, và ðang ðµng.

56

Garfield:
Nªu pháp chßa sinh mà hi®n hæu,
Nhß v§y là nó phäi ðßþc sinh;
Thª nhßng, nªu nó không hi®n hæu,
Thì làm sao mà nó ðßþc sinh?
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57

Tñ tß¾ng trø: nghîa là pháp ðó, tñ thân có mµt lñc lßþng làm cho nó an

trø, mà không phäi nh¶ vào sñ vi®n trþ t× bên ngoài.
58

Trong bài k® này, chæ th¶i ði¬m ðó, th¶i ði¬m khác, là d¸ch t× chæ Hán:

th¸ th¶i, bi®t th¶i (是時, 別時), ý nghîa không ðßþc rõ ràng cho l¡m; còn các
bän tiªng Anh, ý nghîa có ph¥n sáng süa h½n. Nhß bän cüa Kulapahana,
d¸ch:
Trong trÕng thái ð°ng v¾i chính nó,
Pháp ðó, không th¬ b¸ hoÕi di®t,
Trong trÕng thái khác v¾i chính nó,
Pháp ðó, cûng không b¸ hoÕi di®t.
59

Garfield:
Sñ di®t, không th¬ tñ hoÕi di®t,
Cûng không do pháp khác hoÕi di®t,
Cûng nhß sinh, không th¬ tñ sinh,
Mà cûng không do pháp khác sinh.

60

Nghi®p thñc có (Anh: existent action), là d¸ch t× danh t× Hán: quyªt ð¸nh

nghi®p (決定業). Nhßng danh t× quyªt ð¸nh nghi®p phäi ðßþc hi¬u là cái
nghi®p có tñ tính chân thñc, chÑ không th¬ hi¬u theo nghîa thông thß¶ng
nhß: ð¸nh nghi®p (nghi®p quyªt ð¸nh dçn ðªn quä báo), ho£c b¤t ð¸nh
nghi®p (nghi®p không quyªt ð¸nh dçn ðªn quä báo).
61

Nghi®p không có (Anh: non-existent action)

62

Garfield:
Nªu kë tÕo nghi®p là không có,
LÕi tÕo tác nhæng nghi®p không có,
Nhß v§y, nghi®p này s¨ không nhân,
Và kë tÕo nghi®p cûng không nhân.

292

63

Phß½ng ti®n tÕo nghi®p: tÑc là nhæng døng cø, phß½ng ti®n, dùng ð¬ tÕo

nghi®p (Hán: tác pháp 作法, Anh: activity).
64

Tµi, phúc: các bäntiªng anh dùng t× ngæ khác bi®t ð¬ di−n tä. Garfield

(entity, non-entity), Streng (true reality, false reality), Kalupahana (good,
bad), có th¬ hi¬u chung là thi®n và ác.
65

Quä Niªt Bàn (Hán: ÐÕi Niªt Bàn 大湼槃), bän cüa Garfield d¸ch là: sñ

giäi thoát và con ðß¶ng dçn ðªn cõi tr¶i, còn các bän khác d¸ch là: con
ðß¶ng giäi thoát hay con ðß¶ng lên cõi tr¶i.
66

Hai bài k® (9),(10), các bän tiªng Anh phân làm ba bài k®:
(9) Nªu nhß, kë tÕo nghi®p là có,
Không th¬ tÕo tác nghi®p không có,
Hay, nghi®p v×a có v×a không có,
L²i l¥m này, ðã nói · trên.
(10a) Nªu nhß, kë tÕo nghi®p không có,
Không th¬ tÕo tác nghi®p không có,
Hay, nghi®p v×a có v×a không có,
L²i l¥m này, ðã nói · trên.
(10b) Kë tÕo nghi®p v×a có v×a không,
Không th¬ tÕo tác nghi®p không có,
Hay, nghi®p v×a có v×a không có,
L²i l¥m này, ðã nói · trên.

67

Hai câu cu¯i, bän cüa Garfield, d¸ch:
Chúng ta không có cách nào khác,
Ð¬ thành l§p: nghi®p, kë tÕo nghi®p.

Ý mu¯n nói: ðây là các hay nh¤t, ðµc nh¤t ð¬ thành l§p thuyªt nghi®p báo,
mà không còn cách nào khác hay h½n.
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68

Th¥n ngã: Garfield (existing thing), Kulapahana (existent).

Câu cu¯i, các bän tiªng Anh, d¸ch:
Thì s¨ có trß¾c nhæng pháp ðó.
69

Hai bài k® (6), (7), bän cüa Streng, d¸ch:

(NgoÕi ðÕo thú nh§n):
Thñc sñ, không có cái th¥n ngã,
Có trß¾c các cån: m¡t, mûi, tai, ...
Thª nhßng, trß¾c m²i cån: m¡t, mûi, ...
Vçn có cái th¥n ngã hi®n hæu.
(Long Th÷ c§t v¤n):
Nªu nhß trß¾c t¤t cä các cån,
Không có cái th¥n ngã hi®n hæu,
Làm sao lÕi ð¯i v¾i m²i cån,
Mà lÕi có th¥n ngã hi®n hæu?
Chæ "trß¾c", phäi nên hi¬u theo ý nghîa th¶i gian, tÑc là th¥n ngã có trß¾c,
sau ðó m¾i có các cån; chÑ không th¬ hi¬u theo ý nghîa không gian là ·
trß¾c.
70

Các ðÕi: Theo ngài Ân Thu§n, các ðÕi g°m có nåm ðÕi, tÑc là ð¸a, thüy,

höa, phong, và thÑc. Có bän d¸ch là b¯n ðÕi (ð¸a, thüy, höa, phong), e r¢ng
còn thiªu sót.
71

— ðây, chæ lØa là d¸ch t× chæ Hán: nhiên燃, còn nhiên li®u là d¸ch chæ

Hán: khä nhiên可燃, cûng có th¬ d¸ch là cüi.
72

Câu này, Garfield d¸ch: Sñ ð¯t cháy (beginning) s¨ là vô nghîa.

73

Câu này, Garfield d¸ch: Sñ châm lØa (starting) s¨ là vô nghîa.

74

Câu này, bän Hán ð÷c là: Hà v§t nhiên khä nhiên? Bän Garfield, d¸ch:

Làm sao nhiên li®u ðßþc ð¯t cháy? Bän cüa Kulapahana, d¸ch: Nhiên li®u b¸
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ð¯t b·i v§t gì? Còn bän cüa Ch½n Hi«n d¸ch: V§t gì ð¯t, b¸ ð¯t?
75

Garfield:
Khi ðßþc höi v« sñ b¡t ð¥u,
ÐÑc ÐÕi Thánh nói: Không th¬ biªt!
Sinh tØ, không: b¡t ð¥u, chung kªt;
Nên không có: båt ð¥u, chung kªt.

76

Ð°ng th¶i: có th¬ hi¬u là khoäng giæa (Garfield: simultaneous, ð°ng th¶i;

Kulapahana: middle, khoäng giæa). Hai câu cu¯i, Garfield d¸ch:
Cho nên, sai l¥m nªu phân bi®t,
Có cái trß¾c, sau, và ð°ng th¶i.
77

Hai câu cu¯i, Garfiled d¸ch:
V§y sñ sinh, s¨ không già chªt,
Và s¨ có kë không già chªt.

Bän d¸ch cüa Kulapahana và Streng, ý nghîa cûng tß½ng tñ.
78

Hai câu cu¯i, bän cüa Garfield d¸ch:
Hà có sñ già chªt không nhân,
Cüa mµt kë chßa ðßþc sinh ra?

Bän cüa Kalupahana lÕi d¸ch nhß sau:
Làm sao lÕi có sñ già chªt,
Cüa mµt kë chßa ðßþc sinh ra?
79

Hai câu cu¯i, các bän tiªng Anh ð«u d¸ch nhß sau:
Nªu v§y, lúc sinh s¨ già chªt,
Nhß thª, cä hai ð«u không nhân.

Nªu v§y: nªu mà sñ sinh và sñ già chªt xäy ra ð°ng th¶i.
80

Hý lu§n: tÑc là nhæng l¶i phi lý, vô nghîa, không thñc tª (Garfield: posit,

giä ð¸nh; Kalupahana: obsessed. b¸ ám änh; Streng: explain in detail, giäi
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thích tï mï).
81

Hai bài k® (7), (8) này, bän cüa Kalupahana d¸ch:
(7) Nên biªt r¢ng, nhæng pháp nhân quä,
Cùng các pháp: nång tß¾ng, khä tß¾ng,
Và sñ cäm th÷, ngß¶i cäm th÷,
Cùng t¤t cä các pháp hi®n có,
(8) Biên tª cüa chúng không hi®n hæu;
Mà ngay cä nhæng pháp sinh tØ,
Cûng nhß t¤t cä sñ hi®n hæu,
Biên tª cüa chúng, cûng là không.

82

„m này, ¤m khác: theo ngài „n Thu§n, phäi hi¬u là nåm ¤m trß¾c và

nåm ¤m sau.
83

Garfield:
Nªu nhß cái kia khác cái này,
Ho£c nªu cái này khác cái kia,
Kh± có th¬ t× v§t khác sinh,
Cái này s¨ sinh t× cái kia.

84

Ba bài k® (4-6), bän cüa Garfield d¸ch:
(4) Nªu ngß¶i có th¬ tñ tÕo kh±,
Nhß v§y ngß¶i ðó là kë nào,
T× ðó sñ kh± ðßþc phát sinh,
Mà lÕi khác bi®t v¾i sñ kh±?
(5) Nªu kh± là do kë khác tÕo,
Nhß v§y ngß¶i ðó là kë nào,
Ðã nh§n sñ kh± t× kë khác,
Mà lÕi khác bi®t v¾i sñ kh±?
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(6) Nªu kh± là do kë khác tÕo,
Nhß v§y kë khác ðó là ai,
Ðem sñ kh± ðªn cho kë này,
Mà lÕi khác bi®t v¾i sñ kh±?
85

Hai câu cu¯i, bän cüa Garfield d¸ch:
Kë nào tÕo kh± cho kë khác,
Là kë tÕo kh± cho chính mình.

86

Hai câu cu¯i, bän cüa Garfield d¸ch:
Nªu cái kia không có tñ tính,
Làm sao kh± sinh t× cái kia?

87

Bài k® này, bän cüa Kalupahana d¸ch:
Nªu mà kh± là do cµng tác,
Thì kh± phäi do tñ, tha tÕo,
Làm sao có sñ kh± không nhân,
Mà lÕi không do tñ, tha tÕo?

88

B¯n nghîa: tÑc là tñ, tha, cµng, vô nhân.

89

Garfield:
Trong Kinh, Nhß Lai ðã dÕy r¢ng:
Pháp nào hß v÷ng, ð«u không thñc,
Mà các hành ð«u là hß v÷ng,
Cho nên chúng ð«u là không thñc.

Hß v÷ng (Garfield: deceived); không thñc (Garfield: false, Kalupahana:
delusion).
90

Bài k® này, trong các bän Anh d¸ch ð«u không có.

91

Pháp chính nó (Hán: th¸ pháp 是法, Garfield: a thing itself). Câu này ý

mu¯n nói: mµt pháp nªu có tñ tính, nó không th¬ tñ biªn ð±i.
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92

Câu này, bän chæ Hán ð÷c là: Lão di®c b¤t tác tráng (Vi®t: Mà ngß¶i già

cûng không biªn trë). Thª nhßng, theo ngài „n Thu§n, cån cÑ vào Trung
Lu§n Thích cüa ngài Thanh Møc, và Trung Lu§n S¾ cüa ngài Cát TÕng,
nên ð÷c là: Mà ngß¶i già cûng không biªn già. Ngß¶i d¸ch tham khäo các
bän Anh d¸ch, ý nghîa cûng gi¯ng nhß cüa ngài „n Thu§n.
93

B½: bän chæ Hán ð÷c là lÕc (酪). LÕc là mµt trÕng thái ngßng kªt cüa sæa,

gi¯ng nhß da-ua (Anh: curd).
94

Hai câu cu¯i, Kalupahana d¸ch:
Ho£c là, b½ ¡t s¨ tr· thành,
Mµt v§t th¬ khác bi®t v¾i sæa.

95

Câu cu¯i, bän Garfield d¸ch:
Kë ðó quyªt không th¬ thành Ph§t.

96

Kalupahana:
Ba pháp: ð¯i tßþng cüa sñ th¤y,
Cùng v¾i sñ th¤y, và kë th¤y,
Dù: cä ba, hay t×ng m²i c£p,
Ð«u không th¬ có sñ hòa hþp.

97

Garfield:
Pháp khác bi®t có sñ hòa hþp,
Thª nhßng trong cái th¤y, vân vân...
Không th¬ tìm th¤y sñ khác bi®t,
Nhß thª, chúng không th¬ hòa hþp.

98

Hai câu cu¯i, Kalupahana d¸ch:
Nªu mà hai v§t là khác bi®t,
Chúng không th¬ có sñ hòa hþp.

Còn bän Garfield d¸ch:
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Nªu nhß hai pháp là hòa hþp,
Chúng không th¬ có sñ khác bi®t.
99

Hai câu này, bän cüa Garfield viªt nhß sau:
A different thing depends on a different thing for its difference,
Without a different thing, a different thing would not be different.

100

Ch² khác (Hán: tùng d¸從異)

101

Sß khác khác (Hán: dß d¸餘異)

102

Câu cu¯i, Garfield d¸ch:
Khác, không khác, ð«u không hi®n hæu.

103

Hai câu này, bän cüa Kalupahana d¸ch:
B·i vì tñ tính cüa tha tính,
Cûng s¨ ðßþc g÷i là tha tính.
(Self-nature of other-nature is called other-nature)

104

Kalupahana:
ÐÑc Thª Tôn là b§c th¤u rõ,
V« cä hai sñ hæu và vô,
Nên trong Kinh Hóa Ca Chiên Diên,
Ðã bi®n phá hai sñ hæu vô.

105

Câu cu¯i, bän Garfield d¸ch:
Không nói là có, ho£c không có.

106

Garfield:
Nªu nói: pháp có tñ tính, là

Pháp chÆng phäi không, ð÷a thß¶ng kiªn,
Nªu nói: trß¾c có mà nay không,
t s¨ phÕm vào l²i ðoÕn di®t.
107

„m: nåm ¤m; gi¾i: mß¶i tám gi¾i; nh§p: sáu nh§p, tÑc là sáu cån.
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108

Nåm phß½ng pháp: (1) S¡c không phäi là ngã, (2) Lìa s¡c không có ngã,

(3) Không lìa s¡c cûng không có ngã, (4) Trong ngã không có s¡c, (5) Trong
s¡c không có ngã.
109

Không có thân: nghîa là không có sñ hi®n hæu (Thân: bän cüa Garfield và

Kalupahana dùng chæ grasping, còn Streng dùng chæ acquisition).
110

Theo ngài „n Thu§n, bài k® này là phá các h÷c giä chü trß½ng không có

thân trung ¤m. Bän cüa Garfield d¸ch:
Nªu t× thân này chuy¬n thân khác,
Thì kë ðó s¨ không hi®n hæu,
Không hi®n hæu, cûng không có thân,
Nhß v§y, ai là kë lßu chuy¬n?
111

Câu này, bän Hán ð÷c là: "Chß hành nhßþc di®t giä"; chæ di®t · ðây, nên

hi¬u là sñ hoàn di®t (chÑng ð¡c Niªt Bàn), chÑ không nên hi¬u là ðoÕn di®t,
ho£c hoÕi di®t. Bän cüa Garfield d¸ch: "Làm sao các hành chÑng Niªt Bàn
(How could compounded phenomena pass into Nirvana)".
112

Câu này, ngài „n Thu§n giäi thích nhß sau: (Sñ) trói buµc là ðµng tác;

phäi có kë buµc và kë b¸ buµc, thì m¾i ðßþc g÷i là buµc. Nªu chï có mµt thân
ngû u¦n, không có nång s·, là sao nói có sñ trói buµc? Nhß con dao không tñ
c¡t chính nó, ngón tay không th¬ chï chính nó,... Ho£c nói: Cái thân nåm
u¦n trß¾c là kë buµc, nhßng không có kë b¸ buµc; còn cái thân nåm u¦n sau
là kë b¸ buµc, nhßng không có kë buµc. Trß¾c sau không ðªn v¾i nhau,
không có sñ tß½ng quan, cho nên, dù có thân cûng không có sñ trói buµc nào
ðáng nói.
113

Garfield:
Nªu bÕn không th¬ chÑng Niªt Bàn,
Ho£c chÆng giäi thoát khöi sinh tØ,
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Nhß v§y, Niªt bàn và sinh tØ,
Mà bÕn quán sát, là nhæng gì?
Kalupahana:
Nªu ðã không có sñ giäi thoát,
Cûng nhß di®t t§n sinh tØ,
Nhß v§y, ðâu là sñ phân bi®t,
Giæa sñ giäi thoát và sinh tØ?
114

Quy¬n Trung Quán Lu§n Tøng Giäng Ký cüa ngài Ân Thu§n, cån cÑ và

bµ Vô Úy Lu§n cüa Tây TÕng, và bµ Bát Nhã Ðång Lu§n cüa ngài Thanh
Bi®n, d¶i bài k® này ra phía sau bài k® thÑ mß¶i mµt "B¢ng con ðß¶ng tu
mß¶i nghi®p lành, ..."
115

Tß dî nghi®p: tÑc là nghi®p sinh ra t× tß nghi®p (Hán: tùng tß sinh).

116

Các bài k® (2-5) là l§p lu§n cüa Nh¤t Thiªt Hæu Bµ.

117

Sáu nghi®p: tÑc là thân, kh¦u, tác, vô tác, thi®n, b¤t thi®n.

118

Bài k® này là l§p lu§n cüa ngài Long th÷, phá kiªn giäi cüa Hæu Bµ.

119

Bài k® (7-11) là l§p lu§n cüa Thí Dø Sß cüa Kinh bµ.

120

Bài k® này là l§p lu§n cüa ngài Long Th÷, phá Thí Dø Sß.

121

Theo ngài „n Thu§n, t× bài k® này ðªn bài k® (20), là l§p lu§n cüa Chính

Lßþng Bµ. Chính Lßþng Bµ chü trß½ng có mµt pháp g÷i là B¤t th¤t (Không
m¤t). Chính nh¶ pháp này mà có ðßþc sñ tß½ng tøc cüa nhân quä. Thª
nhßng, vì gi÷ng vån có vë liên tøc giæa các bài k® (12) và (13), làm cho các
nhà phiên d¸ch các bän tiªng Anh hi¬u l¥m, và cho r¢ng bài k® (13) tr·
xu¯ng là l§p lu§n cüa ngài Long Th÷.
122

B¯n loÕi: tÑc là døc gi¾i h® nghi®p, s¡c gi¾i h® nghi®p, vô s¡c gi¾i h®

nghi®p, và vô l§u h® nghi®p. Bài k® này, Kalupahana d¸ch:
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Nghi®p cùng v¾i cüa cäi b¸ nþ,
Gi¯ng nhß gi¤y chÑng khoán không hoÕi,
Tính cüa pháp này là vô ký,
Phân theo cõi, thì có b¯n loÕi.
123

Kiªn ðÕo: tÑc s½ quä. Kiªn ðÕo thì di®t ðßþc các pháp b¤t thi®n, mà pháp

"Không m¤t" là pháp vô ký, cho nên kiªn ðÕo không th¬ ðoÕn. Tu ðÕo, còn
g÷i là tß duy ðÕo, nghîa là t× nh¸ quä tr· lên.
124

Hai câu này, Kalupahana d¸ch:
Nªu pháp này ðoÕn b·i kiªn ðÕo,
Ho£c b·i sñ chuy¬n biªn cüa nghi®p.

125

Hai loÕi nghi®p: Theo ngài Thanh Bi®n là tác nghi®p, vô tác nghi®p; theo

ngài Thanh Møc là khinh nghi®p, tr÷ng nghi®p. LÕi có thuyªt nói: tß½ng tþ
nghi®p, b¤t tß½ng tþ nghi®p.
126

Ðµ quä: Theo sñ giäi thích cüa ngài Ân Thu§n, t× s½ quä ðªn nh¸ quä, t×

nh¸ quä ðªn tam quä, t× tam quä ðªn tÑ quä, ðây g÷i là "ðµ quä". Trong quá
trình "ðµ quä", m²i khi ðµ mµt quä, thì di®t ðßþc các nghi®p lñc mà quä sau
c¥n phäi di®t; thí dø, s½ quä có bäy l¥n sinh tØ, lúc chÑng nh¸ quä là ðã di®t
ðßþc pháp "không m¤t" cüa bäy l¥n sinh tØ ðó, chï còn dß lÕi mµt l¥n sinh tØ;
ðªn lúc chÑng quä a la hán, nh§p vô dß Niªt bàn, tÑc là ðã di®t tr× tri®t ð¬
t¤t cä pháp "không m¤t" hæu l§u.
127

T× bài k® này ðªn k® (27) là l§p lu§n cüa ngài Long Th÷, phá chính

Lßþng Bµ. Bài k® này, Garfield d¸ch:
B·i vì các nghi®p không sinh kh·i,
Cho nên chúng không có tñ tính,
Và cûng b·i nghi®p không sinh kh·i,
Cho nên chúng cûng không ðoÕn di®t.
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128

Garfield:
Nªu thª, phi«n não, nghi®p và thân,
Cùng kë tÕo nghi®p và quä báo,
Ð«u gi¯ng nhß thành càn thát bà,
Và cûng gi¯ng nhß huy−n, nhß mµng.

129

Tß¾ng: có th¬ hi¬u là tính (Bän cüa Kalupahanna d¸ch là characteristic)

130

Bän cüa Garfield d¸ch:
Kë nào không ch¤p ngã, ngã s·,
Thì kë ðó s¨ không hi®n hæu,
Kë nào không ch¤p ngã, ngã s·,
Thì kë ðó s¨ không nh§n thÑc.

Và giäi thích nhß sau: Không phäi kë không ch¤p ngã ngã s· là không hi®n
hæu hay không nh§n thÑc (perceive) theo nghîa thông thß¶ng, mà chï có
nghîa là kë ðó hi¬u rõ sñ hi®n hæu cüa mình và ngoÕi v§t chï là mµt sñ liên h®
giä danh mà thôi.
131

Theo bän d¸ch cüa Thích Thi®n Siêu, nên hi¬u là ngã · trong, và ngã s· ·

ngoài.
132

Garfield:
T¸ch di®t, không tùy thuµc pháp khác,
Không b¸ c¤u tÕo b·i v÷ng tß·ng
Không suy tß·ng, cûng không phân bi®t,
Ðây là ð£c tính cüa Thñc tß¾ng.

133

— ðây mu¯n nh¤n mÕnh ðªn các v¸ Ðµc Giác.

134

Có mµt nhóm hành giä ÐÕi Th×a chü trß½ng r¢ng ÐÕi Th×a có pháp

nguyên riêng bi®t, không liên h® gì v¾i Ti¬u Th×a.
135

TÑ giáo: tÑc là tÕng, thông, bi®t, viên.
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136

Pháp trø trí: tÑc là trí tu® thông ðÕt sñ tß¾ng cüa thª gian.

137

Niªt bàn trí: tÑc là cái trí tu® thông ðÕt thñc tß¾ng cüa các pháp.

138

Trøc v§t lßu chuy¬n: tÑc là vì theo ðu±i n¡m b¡t sñ v§t mà b¸ lßu chuy¬n

sinh tØ.
139

Xúc cänh h® tâm: tÑc là tiªp xúc v¾i tr¥n cänh sinh tâm ch¤p trß¾c.
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