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Phaåm 4: QUAÙN NAÊM AÁM 

Laïi nöõa, muoán laøm cho nhaän thöùc bieát nghóa khoâng coù taùnh cuûa 
aám, neân coù phaåm naøy. Coù ngöôøi noùi trong ñeä nhaát nghóa, coù caùc nhaäp…. 
Vì sao? Vì aám goàm thaâu. Neáu aám khoâng coù thì saéc nhaäp… kia töùc chaúng 
phaûi aámgoàm thaâu, nhö hoa ñoám ôû hö khoâng. Do ñoù caùc nhaäp “coù”thuoäc 
veà aám kia. Nhö möôøi thöù saéc nhaäp, thuoäc veà moät saéc aám. Phaùp nhaäp 
thuoäc veà ba aám, nghóa laø thoï, töôûng, haønh, vaø moät phaàn thuoäc veà saéc aám 
kia; yù nhaäp thuoäc veà thöùc aám. Vì nhaân aáy neân trong ñeä nhaát nghóa, caùc 
nhaäp laø coù (taùnh).Luaän giaû noùi: Nghóa laø saéc aám aáy, löôïc noùi hai loaïi, 
boán ñaïi vaø saéc ñöôïc taïo, hoaëc ba ñôøi… taát caû sai khaùc, chung noùi saéc aám, 
maét… kia thuoäc veà aám. Ngöôøi ngoaïi ñaïo muoán laøm nhaân thì saéc thoâ deã 
hieåu. Tröôùc phaân bieät noùi, nhö keä noùi: 

Neáu lìa nôi nhaân saéc 
Thì saéc khoâng theå ñöôïc. 

Thích: Nhöõng gì laø nhaân cuûa saéc kia? Nghóa laø ñaát… boán loaïi ñaïi, 
trong ñeä nhaát nghóa, hoaëc lìa ñaây… saéc khoâng theå ñöôïc, maø ôû theá ñeá, 
nöông nhaân boán ñaïi giaû thieát laäp saéc. Trong ñeä nhaát nghóa, nghieäm saéc 
khoâng coù thaät, töï nhaân khoâng theå thoï, giaùc saéc khoâng coù “theå”. Neáu töï 
nhaân khoâng theå thoï, giaùc saéc khoâng coù “theå” thì thaät kia chaúng phaûi coù, 
nhö quaân lính …, nhaân saéc khoâng theå giöõ laáy; giaùc saéc khoâng coù töï theå, 
cuõng laïi nhö theá. Laïi nöõa, trong ñeä nhaát nghóa, caûnh giôùi giaùc cuûa saéc, 
theå chaúng phaûi coù thaät. Vì sao? Vì laø giaùc (söï bieát roõ). Thí nhö giaùc cuûa 
röøng caây… Laïi nöõa, trong ñeä nhaát nghóa, caâu nghóa, aâm thanh, cuûa saéc 
laø caûnh giôùi khoâng coù thaät. Vì sao? Vì nghe vaäy. Thí nhö aâm thanh cuûa 
binh lính v.v… Neáu noùi thoï… caùc aám chaúng phaûi moät höôùng nhö saéc thì 
nghóa naøy khoâng nhö theá. Vì sao? Thöùc… taâm sôû, cuõng ñoàng ngaên phaù, 
chaúng phaûi chaúng laø moät höôùng. Hoaëc noùi trong ñeä nhaát nghóa, coù thaät 
saéc kia. Vì sao? Vì saéc kia ñoåi khaùc, giaùc khoâng sai bieät, hoaëc vaät ñoåi 
khaùc, giaùc cuõng khaùc thì ñaây ôû theá tuïc coù. Thí nhö bình… nhö khi maøu 
saéc xanh sai khaùc, giaùc kia khoâng khaùc. Vì nghóa aáy bieát coù thaät saéc. 
Luaän giaû noùi: Trong ñeä nhaát nghóa, nghieäm khoâng coù “theå”, ñaõ quaùn veà 
saéc cuûa nhaân , tieáp ngaên phaù boán ñaïi. Nhö keä noùi: 

Neáu phaûi lìa nôi saéc 
Nhaân saéc cuõng khoâng thaáy. 

Thích: Saéc, thanh, höông, vò, xuùc… caùc nhaân ñeàu lìa nhau. Nhaân 
saéc nhö ñòa… khoâng theå tìm thaáy giöõ laáy saéc cuûa. Vì nghóa naøy neân nay 
ngöôøi taïo luaän (Luaän chuû) Nay taïo luaän, ban ñaàu ngaên ñòa kia. Ngaên 
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ñòa… kia, coù lyù do gì? Vì coù nghóa ñaïi. Nghóa ñaïi theá naøo? Nhö trong theá 
ñeá laø caùi töø nhaân khôûi ra. Trong ñeä nhaát nghóa, theå thaät khoâng coù taùnh, 
ñaây khoâng töï theå. Nhö kinh Laêng Giaø keä noùi: 

Lìa tích tuï voâ theå 
Giaùc kia khoâng theå thuû, 
Neân bieát duyeân khôûi “khoâng” 
Ta noùi khoâng töï taùnh, 
Khoâng vaät töø duyeân khôûi 
Khoâng vaät töø duyeân dieät. 
Khôûi chæ caùc duyeân khôûi 
Dieät chæ caùc duyeân dieät. 

Thích: Duøng phöông tieän naøy, trong ñeä nhaát nghóa, (ñòa) ñaát chaúng 
phaûi coù thaät. Nhö theá quyeát ñònh, nhaân kia khoâng theå thaáy, khoâng thaáy 
nhaân kia. Hoaëc khoâng theå thaáy nhaân kia neân khoâng thaáy nhaân kia töùc laø 
trong ñeä nhaát nghóa nhaân kia khoâng coù thaät, nhö binh lính v.v… Laïi nöõa, 
trong ñeä nhaát nghóa, caûnh giôùi giaùc cuûa ñaát, theå chaúng phaûi coù thaät. Vì 
sao? Vì giaùc vaäy, nhö giaùc cuûa röøng caây… Laïi nöõa, trong ñeä nhaát nghóa, 
caâu, nghóa aâm thanh caûnh giôùi cuûa ñaát laø khoâng coù thaät. Vì sao? Vì nghe 
vaäy. Thí nhö aâm thanh cuûa quaân lính. Laïi nöõa, trong ñeä nhaát nghóa, 
phaàn hoøa hieäp cuûa töï noù, khoâng coù phaàn khaùc saéc. Vì sao? Vì phaàn kia 
khoâng theå giöõ laáy, giaùc kia khoâng coù “theå”. Thí nhö… töï theå cuûa ñaát 
v.v… Laïi nöõa, ngöôøi Taêng khö noùi: oâng noùi saéc… khoâng khaùc ñaát v.v… thì 
ñaây thaønh nghóa cuûa toâi thaønh laäp. Luaän giaû noùi: vì ngaên chaáp “khaùc” 
chaúng phaûi duøng “khoâng khaùc” khieán cho oâng ñöôïc hieåu. OÂng taø phaân 
bieät noùi: khoâng khaùc laø toâi khoâng chaáp nhaän. 

Laïi Tyø Theá sö noùi: oâng neâu ra nhaân laø loãi chaúng phaûi hoaøn toaøn. 
Vì sao? Vì nhö khoâng giöõ laáy ñeøn, thì giaùc (bieát) veà bình kia khoâng coù. 
Kia cuõng laø khaùc. Luaän giaû noùi: OÂng khoâng kheùo noùi, toâi chæ ngaên kia laø 
chuû hoøa hieäp vôùi töï noù khoâng theå giöõ laáy neân giaùc kia khoâng coù “theå”, 
khoâng luaän ñeán vieäc khaùc. Tuy ñeøn khoâng coù “theå”, maø coù döôïc thaûo 
ngoïc baùu, maët traêng maët trôøi… aùnh saùng, thì giaùc bình kia khôûi, chi hoøa 
hieäp vôùi töï noù ñaõ beân ngoaøi, caøng khoâng coù saéc khaùc coù theå ñöôïc. Vì 
nghóa aáy, neân thí duï cuûa oâng sai, ñeøn chaúng phaûi chi hoøa hôïp cuûa chính 
baûn thaân bình kia, neân laø moân khaùc khoâng coù “theå”, chaúng laø loãi chaúng 
phaûi hoaøn toaøn. Nhö keä noùi: 

Vaät naøy cuøng vaät kia 
Khaùc nhau thì khoâng theá. 

Thích: Nghóa naøy nhö sau seõ noùi. Laïi nöõa, trong ñeä nhaát nghóa, 
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ñeøn vaø bình khaùc nhau, ñaây cuõng khoâng thaønh. Vì nghóa aáy neân chaúng 
laø loãi chaúng phaûi hoaøn toaøn. Laïi nöõa, Tyø Theá sö noùi: quaân lính… kia 
toång laø thaät, vì ban ñaàu khôûi coù. OÂng noùi ñaát… khoâng thaät, laäp nghieäm 
khieán hieåu thì thí duï khoâng thaønh. Luaän giaû noùi: Caùc chi cuûa quaân lính 
v.v… chaúng phaûi nhaân cuûa toång thaät ôû quaân lính baét ñaàu khôûi. Vì sao? 
Vì toång chung. Nhö caây, goác, caønh, nhaùnh, laù… Caùc phaàn cuûa caùc voi… 
thuoäc quaân lính chaúng phaûi nhaân baét ñaàu khôûi cuûa quaân lính kia. Vì sao? 
Vì chuùng khoâng phaûi phaàn. Ví nhö kinh… Cuõng chaúng thí duï khoâng coù 
“theå”, nhö keä noùi: “Neáu phaûi lìa ôû saéc, nhaân saéc cuõng khoâng thaáy” nhö 
tröôùc laäp nghóa neáu thí duï nhaân, nghieäm saéc… kia, khoâng khaùc ñaát…, vaø 
ñaát… kia, khoâng khaùc saéc… “khaùc” nhö tröôùc ngaên, “khoâng khaùc” phaù 
sau. Neáu “khoâng khaùc” thì söõa töùc laø laïc, laïc cuõng laø söõa, vì khoâng khaùc 
vaäy. Vì nghóa neân chöùng minh ñaây ñöôïc thaønh. Nhö kinh Laêng giaø, keä 
noùi: 

Khoâng khaùc theå “khoâng”, “coù” 
Boù lau vaø choã khaùc 
Hoaëc moät hoaëc laø khaùc… 
Phaøm phu voïng phaân bieät. 

Thích: Nhö saéc nhaäp… kia muoán thaønh laäp, noùi nhaân coù neân cho laø 
nhaân thì nhaân naøy khoâng thaønh, cuõng laø traùi nghóa. Laïi nöõa, hoaëc oâng 
phaân bieät lìa nhaân saéc kia maø coù saéc thì ñaây cuõng khoâng ñuùng. Vì sao? 
Vì coù loãi laàm veà coù. Nhö keä noùi: 

Lìa nhaân saéc, coù saéc 
Saéc töùc loãi khoâng nhaân. 

Thích: Caùc thuyeát khoâng nhaân töùc laø: noùi muoán khieán khoâng nhaân 
coù saéc. Vieäc aáy neân hoûi theá naøy: cho duø khieán oâng noùi cuøng lyù töông 
öng, tuøy theo vaät gì? Laø choã oâng noùi khoâng coù chuûng töû nhaân chaêng? 
Khoâng muoán khieán nhö theá. Nhö keä noùi: 

Khoâng nhaân maø coù vaät 
Troïn khoâng coù vieäc aáy. 

Thích: Nghóa ñaây theá naøo? Vì khoâng coù thí duï hieån roõ theå kia. Neáu 
baùc boû khoâng nhaân, coù loãi raát lôùn, chaáp naøy khoâng thaønh, nhö trong 
phaåm quaùn duyeân ñaõ phaù. Taêng khö noùi: trong ñeä nhaát nghóa, thaät coù 
ñaát v.v…, saéc… khoâng coù khaùc, nhö töï theå cuûa saéc. Luaän giaû noùi: OÂng laäp 
nhaân khoâng thaønh, duï cuõng khoâng coù “theå”. Saéc… khoâng coù khaùc, vaø töï 
theå cuûa saéc, tröôùc ñaõ ngaên phaù. Laïi coù ngöôøi noùi: trong ñeä nhaát nghóa, 
coù ñaát… kia. Vì sao? Vì “coù” cuûa quaû kia. Neáu ñaây laø “khoâng coù” thì 
quaû kia khoâng coù, nhö hoa giöõa hö khoâng. Nay saéc laø quaû “coù” neân ñaát… 
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khoâng theå khoâng coù. Chaáp naøy khoâng ñuùng. Nhö keä noùi: 

Hoaëc lìa nhaân “coù” (cuûa) saéc 
Nhaân naøy töùc “khoâng” (coù) 
Quaû “khoâng” maø nhaân “coù” 
Sao noùi coù nghóa aáy? 

Thích: Neáu lìa… quaû cuûa saéc v.v… coù nhaân cuûa saéc thì töùc laø quaû 
“khoâng coù” nhaân “coù”. Vì sao? Vì chuùng khaùc nhau, nhö truùc tre…Laïi 
nhaân kia, cuõng laø tuï saéc v.v…, do nhö nghóa ñaây, nhaân quaû khoâng thaønh. 
Nhö choã oâng noùi laø coù cuûa quaû, vì nhaân traùi vôùi nghóa neân chaáp naøy 
khoâng thaønh. Laïi nöõa, phaân bieät saéc ñaây, hoaëc “coù” hoaëc “khoâng”, caû 
hai ñeàu khoâng nhö theá, nhaân khoâng duøng vaäy. Nhö keä noùi: 

Neáu nhö saéc ñaõ coù 
Thì chaúng ñôïi nhaân saéc 
Neáu saéc tröôùc khoâng coù 
Cuõng khoâng ñôïi nhaân saéc. 

Thích: Neáu saéc tröôùc coù, thì khoâng caàn nhaân. Vì sao? Vì kia coù 
vaäy. Nhö bình coù kia; Neáu saéc tröôùc khoâng coù töùc laø chöa coù, nhö vaät 
ngoaøi noù yù nghóa nhö ñaây. Laïi nöõa, chaáp khoâng nhaân cho laø nhaân khoâng 
coù “theå”, laø nghóa aáy khoâng ñuùng. Nhö keä noùi: 

Khoâng nhaân maø coù saéc 
Nghóa aáy thì khoâng theá. 

Thích: ÔÛ trong theá ñeá, saéc khoâng coù nhaân veà nghóa cuõng khoâng 
nhö theá. Laïi nöõa, sö Tyø Baø sa noùi: saéc vò lai coù. Ñaây gioáng phaàn keä tröôùc 
traû lôøi. Laïi nöõa, ôû trong theá ñeá, nhaân chöa giöõ laáy quaû, saéc thì khoâng 
“theå”, maø noùi coù thì nghóa aáy khoâng ñuùng. Vì laø nhaân maø ôû taát caû thôøi, 
chaáp coù boán ñaïi vaø saéc taïo thì cuøng nghóa traùi nhau. Nhö keä noùi: 

Theá neân ñoái caûnh saéc 
Khoâng neân sinh phaân bieät. 

Thích: Theá naøo laø phaân bieät? Laø noùi saéc coù thaät, hoaëc nhaân khoâng 
khaùc, vaø quaû khoâng khaùc. Nhaân saéc cuûa ñaát v.v… vaø hình töôùng sai bieät 
cuûa saéc… nhö theá ñoái vôùi caûnh giôùi naøy khoâng neân phaân bieät, vì khoâng 
traùnh khoûi loãi tröôùc ñaõ noùi. Muoán ñöôïc chaân thaät voâ phaân bieät trí, tueä 
nhaõn thoâng suoát neân kheùo quaùn kyõ. Nhö choã moäng thaáy, thöùc daäy thì 
khoâng ñuùng, trí kia cuõng nhö vaäy. Laïi coù ngöôøi noùi tröôùc coù coâng naêng 
cuûa nhaân thöù töï töông tuïc, ñeán khi quaû sau ñoù ñöôïc khôûi, coù theå thaáy 
töôùng cuûa coâng söùc nôi nhaân. Nhö chaát khoaùng maøu tím nhuoäm vaûi boâng 
traéng, vì huaân taäp neân thöù töï töông tuïc, ñeán khi quaû sau khôûi saéc kia coù 
theå ñöôïc. Vì ngaên chaáp naøy, neân nhö keä noùi: 
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Hoaëc quaû gioáng nhaân aáy 
Nghóa ñaây thì khoâng ñuùng. 

Thích: Ñaây nghieäm thaáy kia chaúng phaûi nhaân cuûa quaû. Noùi nghóa 
nhö theá. Vì sao? Trong ñeä nhaát nghóa, khoâng muoán khieán maøu saéc xanh 
v.v… traõi qua laøm nhaân cuûa vaûi boâng xanh v.v… vì töông tôï nhaân neân 
gioáng nhö caùc vaûi boâng xanh khaùc. Ngöôøi Taêng khö noùi: oâng noùi nhaân 
cuûa caùc vaûi boâng xanh kia cuõng khoâng coù thì khoâng ñuùng. Vì sao? Vì 
oâng laäp thí duï cho laø khoâng coù “theå” vaäy. Luaän giaû noùi: OÂng khoâng 
kheùo noùi. Vì khi vaûi boâng kia khôûi, nhaân ñaây khoâng phaûi phaàn do khoâng 
thaønh vaûi boâng kia, nhö theá, thí duï ñöôïc thaønh. Laïi nöõa, ngöôøi trong töï 
boä noùi: coù nhaân quaû töông tôï, nhaân quaû khoâng töông tôï, saùt na tröôùc 
sau kia, ñôøi tuy coù khaùc nhau nhöng ôû trong cuøng moät vaät, nhö ngoïn 
ñeøn tröôùc gioù, saùt na khôûi dieät ñaây goïi nhaân quaû töông töï. Nhö cuûi chaùy 
thaønh tro, bieán söõa thaønh laïc vaäy…, ñaây goïi nhaân quaû khoâng töông tôï. 
Luaän giaû noùi: Nhaân quaû töông tôï kia, nhö tröôùc ñaõ ngaên, khoâng töông tôï 
aáy, ñaây nhö nay phaù, keä noùi: 

Hoaëc quaû khoâng gioáng nhaân 
Nghóa cuõng khoâng neân theá. 

Thích: Trong ñeä nhaát nghóa, nghieäm haït luùa, ñaây khoâng laøm nhaân 
maàm. Vì sao? Vì khoâng töông tôï. Thí nhö ngoùi vôõ. Hoaëc noùi luùa thoùc, 
laø nhaân maàm kia, vì haït luùa coù theå, maàm kia ñöôïc coù, coù theå bieåu thò, 
nhö tieáng troáng lôùn, vaø maàm luùa… Luaän giaû noùi: OÂng khoâng kheùo noùi, 
caùc thöù “coù” khôûi aáy, taát caû ngaên. Vì thí duï khoâng coù “theå” chuû theå 
thaønh khoâng ñuû, coù loãi ñaây vaäy. Hoaëc noùi caùc caên maét v.v… kia sinh quaû 
thöùc v.v… quaû, ñaây khoâng töông tôï, chaúng phaûi hoaøn toaøn cho neân vaäy, 
thì cuõng khoâng ñuùng. Vì sao? Nhö phaù caùc phaùp, nhaõn thöùc… kia cuõng 
ngaên phaù nhö theá. Laïi khoâng coù moân khaùc neân khoâng phaûi loãi khoâng 
hoaøn toaøn. Nhö tröôùc ñaõ noùi coù ñaát thaät… laø “coù” cuûa quaû kia, neân töùc 
laø caû hai ñeàu khoâng thaønh, vì nghóa traùi nhau vaäy. Laïi nöõa, ngöôøi Tyø Baø 
sa noùi: choã taïo ra nhaân coù. Nghóa laø khi phaùp höõu vi khôûi, taát caû phaùp 
töông tôï khoâng töông tôï, laøm nhaân cuûa phaùp höõu vi neân thí duï laø khoâng 
coù “theå”. 

Luaän giaû noùi: OÂng khoâng kheùo noùi coù giaûn bieät vaäy, töï phaàn kia 
sinh khoâng cuøng… choã laøm nhaân coù theå khôûi aáy ñaõ ngaên vaäy. Töø ñaàu 
phaåm ñeán nay caùc vaên cuù ñaõ ngaên boán ñaïi vaø nhaân saéc kia, khieán ngöôøi 
khaùc hieåu bieát saéc aám khoâng coù “theå. Coøn laïi caùc thoï aám… Nhö keä 
noùi: 

Thoï aám vaø taâm aám 
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Töôûng, haønh taát caû thöù 
Nhö theá… caùc phaùp aáy 
Ñeàu ñoàng ngaên saéc aám. 

Thích: Nhö ngaên saéc aám, thoï… cuõng nhö theá, ñaõ noùi trong ñeä nhaát 
nghóa, saéc chaúng phaûi coù thaät, töï nhaân khoâng giöõ laáy, giaùc saéc khoâng coù 
“theå”, nhö quaân lính… nhö theá, trong ñeä nhaát nghóa taâm thoï xuùc töôûng, 
vaø taùc yù… ñeàu chaúng coù thaät, töï nhaân khoâng giöõ laáy, kia cuõng khoâng giöõ 
laáy, nhö quaân lính… Taát caû cuõng neân nhö ñaây so saùnh bieát. Laïi nöõa, caùc 
nhaân cuûa thoï v.v… ñoù goïi laø xuùc vaø saéc, aùnh saùng hö khoâng taùc yù… nhö 
choã chuùng öng, neân nhö theá ngaên. Laïi nöõa, nhö caùc nhaân saéc v.v…khoâng 
rieâng khaùc, ñaõ khieán ngöôøi khaùc hieåu nhö theá trong ñeä nhaát nghóa caùc 
nhaân cuûa thoï v.v…cuõng khoâng rieâng khaùc; chi hoøa hôïp cuûa töï noù khoâng 
theå giöõ laáy neân chuùng khoâng neân giöõ laáy. Nhö töï theå, töï nhaân thì ñaây 
cuõng cuøng loãi töông öng nhö tröôùc noùi. Hoaëc ngöôøi ngoaïi ñaïo cuøng loãi 
neân nhö tröôùc traùnh. Laïi nöõa, caùc phaùp nhö theá v.v… nghóa laø ngoaøi aám 
kia coøn coù caùc phaùp höõu vi coù phaân bieät nhö bình aùo laø coù thaät neân khaùc. 
Vì theá, nhö choã noù töông öng, maø ñoàng vôùi vieäc ngaên saéc kia, nhö thuoäc 
veà aám saéc v.v… neân laøm nhaân, nhaân ñaây khoâng thaønh, thí duï cuõng khoâng 
coù “theå”, nghóa aám cuõng voâ theå, nghóa aám hoaïi. Nhö aám kia goàm thaâu laø 
trong theá ñeá, chaúng phaûi ñeä nhaát nghóa, vì traùi nghóa nhaân vaäy. Caùc ñaïo 
lyù naøy neân bieát nhö theá. Hoaëc laïi coù ngöôøi voïng töôûng phaân bieät trong 
ñeä nhaát nghóa tuøy nhöõng vaät gì töï theå laø “chaúng khoâng” vaø khôûi dieät… 
caùc tranh luaän nghóa naøy ñeàu khoâng ñuùng. Vì sao? Vì quaùn ñuùng kyû nhö 
thaät töôùng kia “khoâng” vaäy, vì trong ñeä nhaát nghóa caùc nhaäp khoâng khôûi 
theå chaúng coù thaät quaùn saùt nhö theá khieán ngöôøi hieåu bieát. Hoaëc chaáp cho 
chaúng “khoâng” laø cuøng vôùi loãi cuûa “khoâng” taïo taùc thì ñaây cuõng khoâng 
ñuùng. Vì sao? Vì ñoàng vôùi ngaên tröôùc cho neân, taát caû khoâng theå cuøng vôùi 
loãi do “khoâng” taïo taùc. Nhö keä noùi: 

Neáu quaùn moät vaät theå 
Thì thaáy taát caû theå 
Nhö theá moät vaät khoâng 
Taát caû ñeàu khoâng vaäy. 

Thích: Töø tröôùc caâu chöõ ngaên caùc nhaäp khôûi, vì aám khoâng coù töï 
taùnh, chæ roõ cho ngöôøi tu haønh haønh nghóa phaåm nhö ñaây, theá neân ñöôïc 
thaønh. Nhö Phaät baûo Boà-taùt Cöïc Duõng maõnh : Naøy ngöôøi thieän nam! 
Saéc khoâng khôûi dieät. Thoï, töôûng, haønh, thöùc cuõng khoâng khôûi dieät; Neáu 
naêm aám kia khoâng khôûi khoâng dieät thì ñaây laø Baùt nhaõ Ba-la-maät. Naøy 
ngöôøi thieän nam! Saéc lìa töï taùnh cuûa saéc nhö theá thoï, töôûng, haønh, thöùc 



 

lìa töï taùnh cuûa thöùc. Neáu saéc cho ñeán thöùc caùc taùnh lìa thì ñaây laø Baùt nhaõ Ba-la-maät. Naøy 
ngöôøi thieän nam töû! Saéc khoâng coù töï taùnh; thoï, töôûng, haønh, thöùc cuõng khoâng coù töï taùnh; 
Neáu saéc cho ñeán thöùc khoâng coù töï taùnh thì chính laø Baùt nhaõ Ba-la-maät. Laïi nhö kinh 
Thaéng Tö Duy Phaïm Thieân Sôû Vaán, keä noùi: 

Ta vì theá gian noùi caùc aám 
AÁm kia laøm choã nöông cuûa theá gian kia Coù theå ôû aám kia 
khoâng laøm choã nöông Caùc phaùp theá gian ñöôïc giaûi thoaùt 
Theá gian nhö töôùng hö khoâng kia Töôùng hö khoâng kia 
cuõng töï khoâng. Do hieåu nhö theá khoâng choã nöông Taùm 
phaùp theá gian khoâng theå nhieãm. 

Laïi nhö trong kinh Kim Cang Baùt nhaõ noùi: “Tu-Boà-ñeà! Boà-taùt khoâng truù saéc, 
boá thí, khoâng truù thanh, höông, vò, xuùc phaùp maø thöïc haønh boá thí”. 

Laïi nhö kinh Laêng Giaø keä noùi: 
Ba höõu giaû thieát laäp Vaät khoâng coù töï 
theå. Chæ ôû trong giaû ñaët 
Voïng töôûng laøm phaân bieät. Khi duøng giaùc 
phaân bieät Töï theå khoâng theå ñöôïc. 
Vì khoâng coù töï theå 
Lôøi noùi kia cuõng khoâng. Caùc Tu-ña-la 
nhö theá 
Trong ñaây töông öng noùi roäng. 
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