
Phaåm 4: QUAÙN VEÀ NAÊM AÁM 
(Goàm 9 Keä) 

 
Hoûi: Kinh noùi coù naêm aám, vieäc ñoù theá naøo? 
Ñaùp: 

Keä 1:  
Neáu lìa nhaân cuûa saéc 
Thì saéc khoâng coù ñöôïc 
Coøn neáu xa lìa saéc 
Thì nhaân cuûa saéc khoâng. 

Nhaân cuûa saéc laø, nhö vaûi nhaân nôi chæ (maø coù) tröø chæ ra thì khoâng 
coù vaûi, tröø vaûi ra thì khoâng coù chæ. Vaûi nhö laø saéc, chæ laø nhaân. 

Hoûi: Neáu lìa nhaân cuûa saéc maø coù saéc thì coù loãi gì? 
Ñaùp: 

Keä 2:  
Lìa nhaân (cuûa) saéc coù saéc 
Thì saéc aáy khoâng nhaân 
Khoâng nhaân maø coù saéc 
Thì ñieàu ñoù khoâng ñuùng. 

Giaû söû lìa chæ maø coù vaûi, thì vaûi aáy khoâng coù nhaân, khoâng coù nhaân 
maø coù quaû laø vieäc theá gian chöa töøng coù. 

Hoûi: Phaùp Phaät, phaùp ngoaïi ñaïo, phaùp theá gian ñeàu coù phaùp khoâng 
coù nhaân, nhö trong Phaät phaùp noùi coù ba thöù voâ vi, voâ vi laø thöôøng neân 
khoâng coù nhaân, trong ngoaïi ñaïo thì cho hö khoâng, thôøi gian, phöông 
höôùng, thöùc, vi traàn, Nieát-baøn laø thöôøng. Coøn phaùp theá gian thì cho hö 
khoâng, thôøi gian, phöông höôùng, khoâng choã naøo khoâng coù, theá neân noù laø 
thöôøng, thöôøng thì khoâng coù nhaân, sao oâng noùi theá gian khoâng coù phaùp 
naøo khoâng coù nhaân? 

Ñaùp: Nhöõng phaùp khoâng coù nhaân aáy chæ coù treân ngoân thuyeát, coøn 
tö duy phaân bieät kyõ caøng khoâng coù, neáu nhöõng phaùp gì töø nhaân duyeân 
maø coù, thì khoâng theå noùi laø khoâng coù nhaân, neáu coù phaùp khoâng töø nhaân 
duyeân, thì nhö toâi ñaõ noùi treân (ñoù laø vieäc theá gian chöa töøng coù). 

Hoûi: Coù hai thöù nhaân: Moät laø nhaân taùc, hai laø nhaân ngoân thuyeát. 
Phaùp khoâng coù nhaân laø khoâng coù nhaân taùc, nhöng coù nhaân ngoân thuyeát 
ñeå cho ngöôøi ta bieát? 

Ñaùp: Tuy coù nhaân ngoân thuyeát, nhöng vieäc aáy khoâng ñuùng. Vì nhö 
hö khoâng, nhö trong phaåm Saùu chuûng ôû sau ñaây seõ luaän phaù, coøn caùc 
phaùp khaùc ñeán sau seõ luaän phaù. 



Laïi nöõa, vieäc hieän tröôùc maét coøn bò phaù, huoáng gì vi traàn laø thöù 
khoâng theå thaáy. Theá neân noùi coù phaùp khoâng do nhaân duyeân sinh laø ñieàu 
theá gian chöa töøng coù. 

Hoûi: Neáu lìa saéc maø coù nhaân cuûa saéc thì coù loãi gì? 
Ñaùp: 

Keä 3:  
Neáu lìa saéc coù nhaân 
Thì nhaân khoâng coù quaû 
Neáu noùi nhaân khoâng quaû 
Thì khoâng coù ñieàu ñoù. 

Neáu boû quaû saéc chæ coù nhaân cuûa saéc thì ñoù laø nhaân khoâng coù quaû. 
Hoûi: Neáu khoâng coù quaû maø coù nhaân thì coù loãi gì? 
Ñaùp: Khoâng coù quaû maø coù nhaân laø ñieàu theá gian khoâng töøng coù. 

Vì sao? Vì do sinh quaû neân goïi laø nhaân, neáu khoâng sinh quaû sao goïi laø 
nhaân. 

Laïi nöõa, neáu trong nhaân khoâng coù quaû thì sao caùc vaät laïi khoâng 
töø trong phi nhaân sinh ra? Vieäc naày nhö ñaõ phaù trong phaåm Quaùn nhaân 
duyeân. Theá neân khoâng theå coù caùi nhaân khoâng coù quaû. 

Laïi nöõa, 
Keä 4: 

Neáu ñaõ coù saéc roài 
(Thì) khoâng duøng nhaân cuûa saéc 
Neáu ñaõ khoâng coù saéc 
(Cuõng) khoâng duøng nhaân cuûa saéc. 

Hai nôi coù nhaân cuûa saéc khoâng theå ñöôïc. Neáu trong nhaân tröôùc ñaõ 
coù saéc, thì khoâng goïi noù laø nhaân cuûa saéc. Neáu trong nhaân tröôùc khoâng 
coù saéc, cuõng khoâng goïi noù laø nhaân cuûa saéc. 

Hoûi: Neáu caû hai nôi ñeàu khoâng ñuùng, vaäy chæ coù caùi saéc khoâng coù 
nhaân, coù loãi gì? 

Ñaùp: 
Keä 5:  

Khoâng nhaân maø coù saéc 
Thì hoaøn toaøn khoâng ñuùng 
Cho neân ngöôøi coù trí 
Khoâng neân phaân bieät saéc. 

Hoaëc trong nhaân coù quaû, trong nhaân khoâng coù quaû, vieäc aáy coøn 
khoâng theå coù ñöôïc, huoáng gì khoâng coù nhaân maø coù saéc. Theá neân noùi 
khoâng coù nhaân maø coù saéc, vieäc aáy hoaøn toaøn khoâng ñuùng. Theá neân 



ngöôøi coù trí khoâng neân phaân bieät saéc. Phaân bieät laø phaøm phu, vì voâ minh 
aùi nhieãm tham ñaém saéc, vaäy sau do taø kieán sinh taâm phaân bieät hyù luaän 
trong nhaân coù quaû, khoâng coù quaû v.v... Nay ôû trong ñoù tìm kieám saéc 
khoâng theå coù ñöôïc. Theá neân ngöôøi trí khoâng phaân bieät. 

Laïi nöõa, 
Keä 6: 

Neáu quaû gioáng vôùi nhaân 
Thì vieäc aáy khoâng ñuùng 
Neáu quaû khoâng gioáng nhaân 
Vieäc aáy cuõng khoâng ñuùng. 

Neáu quaû vaø nhaân gioáng nhau thì vieäc aáy khoâng ñuùng, vì nhaân teá 
maø quaû thoâ. Saéc vaø löïc cuûa nhaân vaø quaû khaùc nhau. nhö vaûi maø gioáng 
chæ thì khoâng goïi laø vaûi, vì chæ nhieàu maø vaûi coù moät, neân khoâng ñöôïc 
noùi nhaân quaû gioáng nhau. Nhöng neáu nhaân quaû khoâng gioáng nhau thì 
cuõng khoâng ñuùng, nhö chæ gai khoâng theå deät thaønh luïa, chæ thoâ thì khoâng 
theå deät thaønh vaûi mòn. Theá neân khoâng ñöôïc noùi nhaân quaû chaúng gioáng 
nhau. caû hai leõ ñeàu khoâng ñuùng, neân bieát khoâng coù saéc, khoâng coù nhaân 
cuûa saéc. 

Keä 7:  
Thoï aám vaø töôûng aám 
Haønh aám vaø thöùc aám 
Cuøng taát caû phaùp khaùc 
Ñeàu ñoàng vôùi saéc aám. 

Boán aám (thoï, töôûng, haønh, thöùc) vaø taát caû phaùp, cuõng ñeàu neân tö 
duy nhö vaäy maø luaän phaù. Nay ngöôøi taïo luaän muoán khen ngôïi nghóa 
khoâng, neân noùi keä: 

Keä 8: 
 
 
 

Keä 9: 

Neáu nhö coù ngöôøi hoûi 
Lìa khoâng maø giaûi ñaùp 
Nhö vaäy khoâng thaønh ñaùp 
Maø gioáng ngöôøi nghi aáy. 

 
Neáu coù ngöôøi naïn vaán 
Maø lìa khoâng ñeå hoûi 
Thì khoâng thaønh naïn vaán 
Cuõng ñoàng vôùi ngöôøi nghi. 

Neáu ngöôøi naøo trong khi nghò luaän, maø giöõ choã chaáp cuûa mình, 
khoâng y cöù treân nghóa khoâng, maø hoûi ñaùp, thì khoâng thaønh hoûi ñaùp, 
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traùi laïi ñoàng choã nghi ngôø vôùi ngöôøi kia. Nhö ngöôøi naày noùi bình laø voâ thöôøng, ngöôøi kia 
hoûi laïi vì sao voâ thöôøng? Neáu ñaùp vì töø caùi nhaân voâ thöôøng sinh ra thì ñaùp nhö vaäy khoâng 
goïi laø ñaùp. Vì sao? Vì ñoái vôùi nhaân duyeân kia coøn nghi khoâng bieát noù laø thöôøng hay voâ 
thöôøng, theá laø ñoàng choã nghi vôùi ngöôøi kia. Neáu ngöôøi muoán vaán naïn, khoâng y cöù treân 
nghóa khoâng maø noùi caùc phaùp voâ thöôøng, thì khoâng thaønh vaán naïn. Vì sao? Vì ngöôøi 
kia seõ noùi oâng laáy voâ thöôøng ñeå phaù caùi thöôøng cuûa toâi, thì toâi cuõng laáy thöôøng maø phaù 
voâ thöôøng cuûa oâng. 

Neáu thaät voâ thöôøng thì khoâng coù nghieäp baùo, caùc phaùp maét, tai v.v... sinh dieät 
trong töøng giaây, cuõng khoâng coù phaân bieät. Coù caùc loãi laàm nhö vaäy, neân ñeàu khoâng thaønh 
vaán naïn, maø laïi ñoàng vôùi choã nghi cuûa ngöôøi kia. Neáu y cöù nghóa khoâng maø phaù thöôøng 
thì khoâng coù loãi ñoù. Vì sao? Vì ngöôøi aáy khoâng chaáp giöõ laáy töôùng khoâng, theá neân neáu 
muoán hoûi muoán ñaùp, thöôøng phaûi y cöù treân nghóa khoâng, huoáng gì ngöôøi muoán caàu töôùng 
tòch dieät xa lìa caùc khoå (laïi khoâng y cöù nghóa khoâng sao?). 

 
---------------------- 

 


