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BAÙT NHAÕ ÑAÊNG LUAÄN THÍCH 

QUYEÅN 12 
 

Phaåm 20: QUAÙN NHAÂN QUAÛ HOØA HÔÏP 

Thích: Nay phaåm naøy, cuõng laø ngaên chaáp laø choå ñoái trò cuûa 
“khoâng”. Do Tyø Theá sö v.v… ôû trong phaåm tröôùc laäp thôøi khoâng thaønh 
neân noùi tieáp phaåm ñaây. 

Ngöôøi Tyø Baø sa vaø ngöôøi Taêng Khö ñeàu noùi: Trong ñeä nhaát nghóa 
coù thôøi nhö theá. Vì quaû coù sinh dieät, nhö haït gioáng vaø nöôùc ñaát hoaø hieäp, 
do thôøi tieát “theå” höõu neân maàm ñöôïc sinh. Neáu khoâng nhaân thì, quaû töùc 
khoâng sinh. Cho neân nhö tröôùc ñaõ noùi, vì löïc cuûa nhaân neân phaûi bieát coù 
thôøi. Luaän giaû noùi: Neáu “höõu” noùi nhaân duyeân hoaø hieäp coù quaû sinh thì, 
nay seõ traû lôøi vieäc ñoù, nhö Luaän, Keä noùi: 

Neáu noùi caùc nhaân duyeân 
Hoaø hieäp maø quaû sinh 
Quaû aáy tröôùc ñaõ coù 
Sao caàn hoaø hieäp sinh? 

Thích: Trong hoaø hieäp neáu coù quaû thì maéc loãi nhö theá. Vì sao vaäy? 
Vì höõu chaúng sinh. Neáu höõu maø töø trong hoaø hieäp sinh thì höõu vì sao 
sinh? Neáu noùi laø sinh thì, trong hoaø hieäp töùc khoâng coù. Vì sao? Vì phaùp 
cuûa höõu vaø sinh maâu thuaãn. Laïi nöõa, neáu coù quaû thì khoâng sinh, vì ñaõ 
coù. Neáu quaû ñaõ coù thì chaúng caàn sinh nöõa. Vì sao vaäy? Vì sinh chaúng 
sinh hai thöù naøy maâu thuaãn. Neáu “höõu” noùi trong nhaân duyeân hoøa hieäp 
khoâng quaû maø coù theå sinh quaû aáy nay ta seõ traû lôøivieäc ñoù, nhö luaän keä 
noùi: 

Neáu noùi caùc nhaân duyeân 
Hoøa hieäp maø quaû sinh 
Trong hoøa hieäp khoâng quaû 
Sao caàn hoøa hieäp sinh. 
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Thích: Ñaây noùi quaû chaúng sinh. Vì khoâng coù sinh neân thí nhö söøng 
thoû. Neáu khoâng coù sinh thì theå cuûa phaùp sinh hoaïi, chính laø loãi laäp nghóa 
v.v... cuûa oâng. Neáu laäp trong nhaân duyeân hoøa hieäp coù quaû thì laïi. Nhö 
luaän, keä noùi: 

Neáu noùi caùc nhaân duyeân 
Hoøa hieäp maø coù quaû 
Quaû aáy phaûi giöõ ñöôïc 
Maø thaät chaúng giöõ ñöôïc. 

Thích: Ñaây noùi quaû chaúng theå naém giöõ. Vì sao? Vì nhaát taâm muoán 
naém giöõ maø chaúng coù theå naém giöõ, vì quaû khoâng coù. Döôùi ñaây laøm 
nghieäm trong hoøa hieäp coù maàm goïi laø quaû cuõng chaúng theå naém giöõ. Vì 
sao? Vì trong hoøa hieäp khoâng coù quaû neân chaúng theå naém giöõ. Neáu chaúng 
theå naém giöõ thì trong aáy töùc khoâng coù, thí nhö trong haït gioáng khoâng coù 
bình, luïa. Nhö theá ôû trong hoøa hieäp khoâng coù maàm goïi laø quaû neân chaúng 
theå naém giöõ. Ngöôøi Taêng Khö noùi: Kia noùi trong hoøa hieäp khoâng theå 
naém giöõ thì cuõng coù nghóa aáy. Ñoù nhö noùi choå raát xa, raát gaàn vaø caùc caên 
toån hoaïn; khi taâm meâ muoän, coù ngaên caùch v.v… coù theå chöôùng ngaïi söï 
naém giöõ. Neân tuy coù vaät theå maø chaúng theå naém giöõ chöù chaúng hoaøn toaøn 
khoâng coù môùi khoâng theå naém giöõ. Neáu noùi khoâng coù thì chính laø loãi kia 
neâu ra nhaân, laäp nghóa. Laïi coù ngöôøi Taêng Khö khaùc noùi: Nhö loãi ñaõ noùi 
tröôùc, nay seõ noùi laïi: Kia tröôùc ñöa ra nhaân noùi chaúng theå naém giöõ thì, 
nhaân ñaây coù nhöõng nghóa gì? Laø chính hieän löôïng chaúng theå naém giöõ 
chaêng? Nhö thöùc cuûa caên maø thaät laø coù, cuõng chaúng bò hieän löôïng naém 
giöõ. Neân kia laäp nhaân thì, chaúng phaûi laø hoaøn toaøn. Neáu duøng nghieäm 
löôïng chaúng theå naém giöõ, thì nghóa nhaân khoâng thaønh. Cuõng nhö nghieäm 
trong nhaân coù quaû, vì coù naém giöõ, coù theå löôïng. Neáu coù theå löôïng thì, 
nhaân töùc chaúng khoâng, thí nhö coù theå cuûa quaû höõu. Nhö theá, hai thöù khoå 
laïc coù theå laøm nhaân cuûa ba thöù phieàn naõo caùc kieán tham saân v.v… Naêm 
thöù nhö saéc thanh v.v…, cuõng coù theå laøm nhaân cuûa ba thöù phieàn naõo: 
tham saân v.v… Vì nhaân aáy cuøng coù nghieäm löôïng, neân quaû trong nhaân 
coù theå naém giöõ. Tuy oâng noùi hieän löôïng chaúng theå naém giöõ, nhöng nay 
nghieäm löôïng laø coù khaû naêng naém giöõ neân nghóa neâu ra nhaân kia khoâng 
thaønh. Neáu hieän löôïng vaø nghieäm löôïng ñeàu khoâng theå naém giöõ thì, 
ñaây traùi vôùi nghóa cuûa toâi vaø nhaân khoâng thaønh. Luaän giaû noùi: Toâi noùi 
chaúng theå naém giöõ nghóa laø ôû trong nhaân duyeân hoøa hieäp roát raùo khoâng 
coù quaû neân chaúng theå naém giöõ. OÂng noùi choã raát xa… cuõng chaúng theå 
naém giöõ, chaúng phaûi hoaøn toaøn khoâng coù thì trong theá ñeá cuõng khoâng lyù 
naøy, huoáng laø ñeä nhaát nghóa ö? Ñoái vôùi trong ñeä nhaát nghóa cuõng khoâng 
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coù vaät ôû choå raát xa v.v…. Khoå, laïc, saéc, thanh… nhö treân noùi thì trong 
ñeä nhaát nghóa cuõng khoâng coù, töùc laø nghóa nhaân khoâng thaønh. Choã noùi 
laø quaû töùc, quaû cuõng töï theå laø “khoâng”. Neáu trong nhaân khoâng coù quaû 
thì trong theá ñeá quaû cuõng chaúng sinh. Thí nhö caây cöï chaúng coù theå sinh 
cöï, nhaân cuõng khoâng theå sinh nhaân. OÂng noùi nhaân coù theå sinh quaû thì 
ôû trong theá ñeá cuõng ñaõ bò phaù. Laïi coù ngöôøi Taêng Khö khaùc noùi: Hoaëc 
khi nhaân chöa sinh, tröôùc ñoù laø theå cuûa nhaân khoâng coù, quaû cuõng tröôùc 
ñoù “khoâng coù” maø sau môùi sinh. Luaän giaû noùi. Nay seõ noùi nghieäm. Neáu 
tröôùc ñoù laø nhaân “khoâng coù”, thì sau ñoù cuõng chaúng sinh “khoâng coù”. 
Thí nhö khoâng hoa, thaïch nöõ… dieãn roäng nhö noùi nghieäm ôû tröôùc. Nay 
laïi toång ñaùp ngöôøi Tuñala (Kinh boä sö) vaø Tyø theá sö cuøng chaáp trong 
nhaân khoâng coù quaû, Nhö luaän keä noùi: 

Neáu noùi caùc nhaân duyeân 
Hoøa hieäp khoâng coù quaû 
Töùc laø thôøi caùc nhaân duyeân 
Ñoàng vôùi chaúng nhaân duyeân. 

Thích: Ñaây noùi khoâng coù quaû, nghóa laø quaû roãng khoâng Nhaân cuøng 
quaû aáy sai bieät theá naøo? 

Töôùng nhaân laø noùi töï quaû sinh, voâ giaùn sinh, töï phaàn sinh, cuøng sai 
bieät. Ñoù laø töôùng nhaân. Töôùng duyeân nghóa laø thoâng sinh caùc thöù quaû, 
coù theå nuoâi lôùn vaät khaùc, khieán cho vaät khaùc, khieán cho vaät khaùc noái 
tieáp, cho ñeán choã xa thoâng sinh caùc quaû. Chaúng phaûi töï phaàn sinh coù theå 
roäng lôïi ích, Nhöõng thöù nhö theá goïi laø töôùng nhaân, duyeân sai bieät. Ñoàng 
vôùi chaúng phaûi nhaân duyeân, nghóa laø chaúng phaûi nhaân duyeân chaúng sinh 
ôû quaû. Vì sao vaäy? Vì quaû roãng khoâng. Do ñoù nhaân duyeân ñoàng vôùi 
chaúng phaûi nhaân duyeân. Laïi nöõa, nay vì ngöôøi chaáp trong nhaân khoâng 
coù quaû maø neâu ra nghieäm trong ñeä nhaát nghóa: caùc nhaân duyeân nhö haït 
gioáng v.v… chaúng theå sinh quaû. Vì sao vaäy? Vì quaû roãng khoâng, thí nhö 
chaúng phaûi nhaân duyeân. Laïi nöõa, ngöôøi Tu ña la noùi duyeân coù theå sinh 
quaû. Vì sao vaäy? Vì coù duyeân quyeát ñònh coù theå sinh quaû. Cho neân, 
neáu quaû roãng khoâng thì nghóa chaúng töông öng. Luaän giaû noùi: Trong ñeä 
nhaát nghóa khoâng coù nghieäm nhö vaäy. Trôû laïi ñoàng vôùi loãi chaúng phaûi 
nhaân duyeân ôû treân. Muoán khieán ngöôøi khaùc tin hieåu thì nghieäm cuûa oâng 
khoâng coù löïc. Ngöôøi Tu ña la laïi noùi: thaáy haït gioáng luùa coù theå sinh 
maàm luùa. Vì theá neân oâng neâu ra nhaân laø khoâng coù nghóa lyù. Luaän giaû 
noùi: ôû trong theá ñeá thaät thaáy haït luùa coù theå sinh maàm luùa nhöng chaúng 
phaûi ñeä nhaát nghóa. Nhö ôû trong ñeä nhaát nghóa luùa sinh maàm thì nghóa aáy 
chaúng ñuùng. Nhö vaäy, quaùn saùt quaû “höõu” sinh thì chaúng ñuùng. Nhö traû 
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lôøi tröôùc. OÂng laäp quaû sinh dieät, cho laø nhaân thì quaû coù nghóa sinh cuõng 
chaúng ñuùng. Laïi nöõa, nay hoûi ngöôøi chaáp trong nhaân khoâng coù quaû: 
nhaân laø sinh quaû roài maø dieät? Laø chöa sinh quaû maø dieät tröôùc ö? Ngöôøi 
chaáp traû lôøi raèng: toâi coù loãi gì laøm hai caâu hoûi naøy. Luaän giaû noùi, nghóa 
chaúng töông öng nhö luaän keä noùi: 

Coâng naêng taïo quaû xong, 
Roài nhaân aáy môùi dieät, 
Cuøng nhaân vaø nhaân dieät 
Töùc beøn coù hai theå 

Thích: Ñaây laø noùi trong theá ñeá cuõng khoâng muoán maéc loãi cuøng laø 
dieät, laø moät phaùp maø coù hai “theå”. Laïi nöõa, neáu coâng naêng tao taùc chöa 
cho quaû, maø dieät tröôùc thì nay seõ tieáp tuïc ñaùp. Nhö luaän keä noùi: 

Nhaân chöa theå cho quaû 
Maø nhaân dieät tröôùc roài, 
Nhaân dieät quaû vaãn khôûi 
Quaû naøy töùc khoâng nhaân. 

Thích: Ñaây laø noùi chaúng muoán khoâng nhaân maø coù quaû, vì theá cho 
neân chaúng phaûi nhaân dieät roài maø quaû môùi sinh. Vì sao? Vì ñaõ dieät. Thí 
nhö ñaõ dieät laâu, thì nghóa naøy taát caû theá gian ñeàu cuøng hieåu, cuõng laïi 
chaúng caàn khieán cho moïi ngöôøi hieåu. Ngöôøi Tu ña la laïi noùi: phaùp hoøa 
hieäp khôûi coù ñoàng thôøi naêng sinh quaû. Nhö ñeøn vaø aùnh saùnh ñoàng thôøi 
maø khôûi, nghóa aáy neân nhö vaäy. Luaän giaû noùi: neáu noùi ñoàng thôøi maø sinh 
quaû thì cuõng chaúng nhö vaäy. Nhö luaän keä noùi: 

Neáu ñoàng thôøi hoøa hieäp 
Maø naêng sinh quaû aáy 
Naêng sinh vaø sôû sinh 
Ñoïa ôû trong nhaát thôøi 

Thích: Ñaây noùi coù loãi ñoàng thôøi maø chaúng muoán khieán hai phaùp 
naêng sinh, sôû sinh, nhö hai cha con ñoàng thôøi maø khôûi; coù loãi nhö treân. 
Laïi nöõa, vì sao khaùc thôøi khôûi, nghóa laø sôû sinh vaø naêng sinh nhaân quaû 
laø hai. Nay tieáp laøm nghieäm, chaúng phaûi quaû cuøng nhaân hoøa hieäp ñoàng 
thôøi ñeàu khôûi. Vì sao vaäy? Hai thöù sôû sinh vaø naêng sinh, thí nhö hai cha 
con. Nhö truôùc ñaõ noùi coù ñoà ñöïng, baác ñeøn, daàu… hoøa hieäp coù löïc, cho 
neân trong theá ñeá ñeøn vaø aùnh saùng ñoàng thôøi khôûi, chaúng phaûi ñeøn vaø 
aùnh saùng ñoái vôùi nhau laøm nhaân quaû. Theá neân oâng noùi khoâng kheùo. Laïi 
coù ngöôøi Taêng khö khaùc noùi: Quaû tröôùc luùc chöa hoøa hieäp ñaõ khôûi tröôùc, 
sau khi hoøa hieäp môùi hieån baøy roõ. Luaän giaû ñaùp raèng khoâng coù nghóa aáy 
nhö luaän keä noùi: 
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Neáu tröôùc chöa hoøa hieäp 
Ñaõ coù quaû khôûi aáy 
Lìa nhaân duyeân kia roài 
Quaû khôûi thì khoâng nhaân. 

Thích: Ñaây noùi lìa nhaân duyeân hoøa hôïp maø coù quaû tröôùc, trong 
theá ñeá thaät cuõng chaúng thaáây coù nhö vieäc naøy. Vì theá, trong phaùp Phaät ta 
khoâng coù quaû khôûi tröôùc. OÂng noùi sau ñoù hieån baøy roõ thì tröôùc ñaõ ñaùp 
xong. Laïi coù ngöôøi Taêng khö khaùc noùi: Phaùp nhaân tuy ñaõ dieät maø ñeán 
luùc quaû khôûi vaãn coù “theå” cuûa nhaân truï. Luaän giaû noùi: neáu nhaân dieät roài 
maø “theå” chaúng boû töùc truï laøm theå cuûa quaû thì khoâng coù nghóa nhö theá. 
Vì sao? Nhö luaän, keä noùi: 

Neáu nhaân bieán laøm quaû 
Nhaân lieàn coù höôùng ñi 
Tröôùc coù maø laïi sinh 
Thôøi ñoïa truøng sinh loãi. 

Thích: Ñaây noùi “theå” cuûa nhaân laøm quaû, maø theå chaúng xaû. Nhö Ñeà 
baø ñaït ña, chaúng boûû nhaø naøy maø ñeán nhaø kia. Vì sao vaäy? Vì “theå” cuûa 
nhaân ñaõ coù, maø laïi khôûi nöõa töùc laø sinh laïi, ñaõ chaúng sinh quaû thì hoaøn 
toaøn khoâng coù taïo taùc. Laïi nöõa, neáu noùi töùc nhaân bieán laøm quaû thì “töùc 
laø” chaúng goïi bieán; bieán chaúng goïi “töùc laø” nhö “naém buøn” chaúng töùc laø 
bình, “naém buøn” dieät roài maø coù bình sinh, chaúng ñöôïc xöng bieán vì baát 
bieán, thí nhö töï theå cuûa bieân. Ngöôøi Taêng khö laïi noùi: Nhaân coù theå sinh 
quaû. Nghóa cuûa toâi nhö vaäy, khoâng coù loãi nhö treân. Luaän giaû noùi: Neáu 
khoâng xaû theå cuûa nhaân maø goïi laø quaû thì chæ laø danh töï sai bieät, khoâng 
coù “theå” cuûa quaû, nhö loãi noùi treân, oâng chaúng theå traùnh khoûi. Neáu xaû 
“theå” cuûa nhaân maø nhaân trôû laïi truù trong theå quaû khi quaû khôûi thì nghóa 
chaúng nhö vaäy. OÂng chaúng suy löôøng môùi noùi nhö vaäy. Laïi nöõa, nay 
hoûi coù ngöôøi Taêng khö khaùc chaáp oâng noùi nhaân coù theå khôûi laø nhaân ñaõ 
dieät coù theå khôûi quaû hay laø chöa dieät coù theå khôûi quaû chaêng! Caû hai ñeàu 
chaúng nhö vaäy. Nhö luaän keä noùi: 

Laø ñaõ dieät sinh quaû? 
Laø chöa dieät sinh quaû? 
Nhaân dieät thì ñaõ hoaïi 
Sao coù theå sinh quaû? 

Thích: Ñaây noùi ñaõ dieät töùc chaúng laø nhaân nöõa sao coù theå sinh quaû. 
Neáu nhaân khôûi roài maø theå chaúng dieät sao coù theå sinh quaû. Choã oâng noùi, 
nghóa khoâng töông öng. Laïi coù ngöôøi Taêng khö khaùc noùi: Phaùp thaät haèng 
truù, maø theå cuûa vaät tröôùc dieät, theå cuûa vaät sau khôûi. Coù bieán dò naøy,  vì 
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nghóa aáy neân theå cuûa nhaân chaúng dieät maø coù theå sinh qua. Luaän giaû noùi: 
Ñoù cuõng coù loãi. Khi theå cuûa tröôùc dieät, phaùp thaät cuõng dieät. Vì sao? Vì 
phaùp thaät vaø theå cuûa vaät chaúng khaùc. Thí nhö theå phaùp ñaõ dieät. Khi theå 
cuûa phaùp khôûi phaùp thaät cuõng khôûi. Vì sao? Vì phaùp thaät cuõng cuûa vaät 
theå chaúng khaùc. Thí nhö theå phaùp ñaõ khôûi. Nhö oâng ñaõ noùi thì cuøng ñaïo 
lyù theá ñeá traùi nhau. Neáu döïa theo ñaïo lyù cuûa ñeä nhaát nghóa thì coù theå 
phaùp naøo dieät, coù theå phaùp naøo sinh maø noùi coù bieán dò ö? Vì sao vaäy? 
Vì taát caû thôøi khoâng coù thí duï. OÂng ñaõ noùi thì nghóa aáy chaúng ñuùng. Laïi 
nöõa, oâng noùi theå cuûa phaùp tröôùc dieät thì theå naøy chính laø theå cuûa nhaân 
hay chaúng phaûi theå cuûa nhaân? Neáu chính laø theå cuûa nhaân thì theå cuûa 
phaùp tröôùc dieät töùc theå cuûa nhaân cuõng dieät. Keä noùi: nhaân dieät thì nghóa 
laø chaúng phaûi nhaân ñaõ dieät aáy coù löïc coù theå khôûi quaû. Laïi nöõa, neáu phaùp 
tröôùc dieät chaúng phaûi theå cuûa nhaân thì nhö luaän keä noùi: 

Nhaân quaû hoøa hieäp truù 
Theá naøo ñöôïc sinh quaû 
Chaúng cuøng quaû hoøa hieäp 
Vaät naøo naêng sinh quaû? 

Thích: Ñaây noùi nhaân chaúng sinh quaû. Vì sao? Vì theå cuûa nhaân quaû 
chaúng khaùc. Nhö töï theå cuûa nhaân chaúng töï sinh nhaân. Neáu nhaân vaø quaû 
hoøa hieäp cuøng truï, ñaõ chaúng sinh quaû, nhaân töùc voâ duïng. Vì theå phaùp coù 
ñieân ñaûo neân laø loãi cuûa oâng laäp nghóa. Hoaëc coù ngöôøi noùi: nhaân chaúng 
cuøng quaû hoøa hieäp thì cuõng nhö treân traû lôøi: vaät chaúng sinh quaû. Vì sao? 
Vì quaû roãng khoâng, thí nhö quaû ngoaøi khaùc. Taïm ñaõ ngaên toång quaùt veà 
nhaân coù theå sinh quaû, nay seõ noùi rieâng ñeå ngaên quaû cuûa nhaõn thöùc kia 
v.v…. Neáu nhaõn thöùc naøy duøng maét laøm nhaân thì maét naøy laø thaáy roài thuû 
caûnh hay laø chaúng thaáy maø thuû caûnh. Caû hai ñeàu chaúng ñuùng. Neáu maét 
thaáy maø thuû, roài sau thöùc khôûi thì thöùc töùc voâ duïng. Neáu maét chaúng thaáy 
maø thuû thì caûnh giôùi cuûa saéc töùc laø voâ duïng. Laïi coù ngöôøi noùi: trong ñeä 
nhaát nghóa nhaân coù theå sinh quaû. Vì sao vaäy? Vì nhaân laø taùc nhaân cho 
quaû. Neáu nhaân chaúng sinh quaû thì söõa chaúng phaûi nhaân cuûa laïc. Thí nhö 
söõa vaø bình. Luaän giaû noùi: OÂng noùi chaúng kheùo. Vì sao vaäy? Nhö luaän 
keä noùi: 

Khoâng coù quaû quaù khöù 
hieäp vôùi nhaân quaù khöù. 
Cuõng khoâng quaû vò lai 
Hieäp vôùi nhaân ñaõ sinh. 

Thích: Ñaây noùi nhaân quaû ñeàu khoâng coù. Thí nhö söøng thoû. Laïi nöõa, 
nhaân quaù khöù, vì thôøi rieâng cho neân töùc khoâng cuøng quaû hoøa hieäp.  Laïi 
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nöõa, quaû ñaõ sinh chöa sinh vaø nhaân ñaõ sinh, chöa sinh chaúng hoøa hieäp. 
Nhö luaän keä noùi: 

Ñaõ quaû vaø chöa nhaân 
Roát cuoäc khoâng hoøa hieäp 
Chöa quaû vaø ñaõ nhaân 
Cuõng laïi khoâng hoøa hieäp. 

Thích: Ñaây noùi thôøi rieâng. Nhaân quaû laø hai. Quaû ñaõ sinh cuøng nhaân 
ñaõ sinh, chöa sinh; quaû ñaõ hoaïi cuøng nhaân ñaõ hoaïi, chöa hoaïi chaúng hoøa 
hieäp. Nhö luaän keä noùi: 

Khoâng coù quaû ñaõ sinh 
Hôïp nhaân ñaõ chöa sinh 
Cuõng khoâng ñaõ quaû hoaïi 
Hôïp nhaân ñaõ, chöa hoaïi. 

Thích: Ñaây noùi nhaân quaû hai thöù ñöôïc ñoàng thôøi thì tröôùc ñaõ ngaên. 
Bôûi do thôøi coù khaùc neân nghóa cuûa oâng khoâng thaønh. Quaùn saùt nhö theá 
thì söï cho quaû cuûa nhaân vónh vieãn khoâng hoøa hieäp. Nhö luaän keä noùi: 

Neáu nhaân chaúng hoøa hieäp 
Sao coù theå sinh quaû 
Neáu nhaân coù hoøa hieäp 
Sao coù theå sinh quaû. 

Thích: Döôùi ñaây laøm nghieäm: Trong ñeä nhaát nghóa nhaân chaúng 
sinh quaû. Vì chaúng hoøa hôïp, thí nhö haït gioáng ôû ñaát, maàm chaúng sinh ôû 
nuùi cao. Laïi nöõa, nay coù ñaïo lyù cuøng vôùi kia chaáp trong gioáng luùa khoâng 
quaû vaø coù quaû laø loãi. Nhö luaän keä noùi: 

Quaû neáu khoâng trong nhaân 
Sao coù theå sinh quaû 
Quaû chaúng khoâng trong nhaân 
Sao coù theå sinh quaû. 

Thích: Ñaây noùi haït gioáng chaúng sinh quaû, vì quaû “khoâng”, cho 
neân nhö traû lôøi tröôùc, thí nhö quaû ngoaøi khaùc. Quaû “chaúng khoâng” trong 
nhaân laø quaû ñaõ coù neân nhaân chaúng sinh quaû. Thí nhö nhaân chaúng sinh 
nhaân tröôùc ñaõ ñaùp. Ngöôøi Tyø baø sa noùi: Tröôùc luùc quaû chöa khôûi , quaû 
naøy coù tröôùc. Luaän giaû noùi: khoâng coù nghóa nhö vaäy. Nay vì ngaên loãi 
naøy, neân nhö luaän keä noùi: 

Quaû chöa khôûi chaúng khoâng 
Chaúng khoâng thì khoâng dieät 
Vì khoâng coù khôûi, dieät 
Quaû maéc loãi “chaúng khoâng”. 
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Thích: Ñaây noùi quaû chaúng töø duyeân khôûi, vì quaû coù töï theå. Neáu coù 
maø khôûi thì khoâng coù nghóa nhö vaäy. Ñaõ coù neân chaúng caàn khôûi theâm. 
Neáu noùi chaúng khôûi maø coù quaû thì töùc theå cuûa quaû phaûi thöôøng chaúng 
dieät. Vì theá neân quaû maéc loãi “chaúng khoâng”. Maø ngöôøi chaáp, chaúng 
muoán khieán quaû coù loãi “chaúng khoâng”. Nhö luaän keä noùi: 

Quaû chaúng khoâng chaúng khôûi 
Quaû chaúng khoâng chaúng dieät 
Vì quaû aáy chaúng khoâng 
Khoâng khôûi cuõng khoâng dieät. 

Thích: Neáu quaû “khoâng” thì khoâng coù khôûi dieät. Neáu quyeát ñònh 
coù thì chaúng caàn khôûi laïi, töùc khoâng khôûi neân khoâng dieät. Vì theá cho neân 
neáu quaû chaúng khoâng, laøm sao khôûi, dieät? Laïi nöõa, laøm sao muoán ñöôïc 
quaû nhö ñaây laø phaùp khôûi dieät aáy. Neáu quaû ñaõ coù, töùc chaúng thaáy phaùp 
coù khôûi dieät, thí nhö töôùng hieän taïi. Laïi coù Loä daø ña noùi: Tröôùc khi quaû 
chöa khôûi, quaû khoâng coù töï theå. Vì sao? Vì theå cuûa quaû roãng khoâng neân 
quaû ñaõ khôûi thì cuõng khoâng coù “theå” cuûa phaùp khaùc. Luaän giaû noùi: Lôøi 
naøy voïng khoâng coù nghóa lyù. Toâi nay seõ traû lôøi oâng. Vì sao? Nhö luaän 
keä noùi: 

Quaû “khoâng” laøm sao khôûi? 
Quaû “khoâng” laøm sao dieät? 
Vì quaû laø “khoâng” neân 
Khoâng khôûi cuõng khoâng dieät 

Thích: Ñaây noùi: trong ñeä nhaát nghóa, quaû “khoâng” maø coù khôûi thì 
chaúng ñuùng. Vì sao vaäy? Vì quaû khoâng coù “theå”, thí nhö khoâng hoa. 
Trong ñeä nhaát nghóa ôû treân maàm luùa coù maàm luùa laø khoâng coù “theå”. Theå 
dieät thìø cuõng chaúng ñuùng. Vì khoâng coù “theå”, thí nhö chaúng phaûi maàm 
luùa dieät. Laïi nöõa, töø duyeân khôûi töùc töï theå ñeàu khoâng, laø quaùn ñeä nhaát 
nghóa trong phaùp cuûa toâi. Neáu noùi coù ít vaät maø chaúng khoâng thì vaät naøy 
v.v… töùc khoâng töø nhaân duyeân sinh. Trong theá ñeá cuõng khoâng coù söï vieäc 
aáy. Thí nhö khoâng hoa. Nhö keä treân noùi: “Quaû chöa khôûi chaúng khoâng, 
quaû maéc loãi chaúng khoâng”. Ñaây noùi quaû chaúng khoâng thì maéc loãi khoâng 
coù khôûi, dieät. Nay khieán cho oâng hieåu trong ñeä nhaát nghóa quaû “khoâng” 
maø coù khôûi, thí nhö huyeãn…. Trong ñeä nhaát nghóa quaû “khoâng” vì coù dieät 
cuõng nhö huyeãn… quaû cuõng nhö vaäy. Neáu quaû vì khoâng coù “theå” khaùc 
laøm “theå” thì quaû naøy töùc khoâng khôûi khoâng dieät. Trong theá ñeá cuõng 
khoâng coù quaû. Thí nhö khoâng ho. Cuõng nhö treân noùi: “quaû “khoâng” laøm 
sao khôûi? quaû “khoâng” laøm sao dieät? Ñaây noùi khôûi, dieät ñeàu khoâng coù 
“theå”. Quaû naøy ñaõ “khoâng” thì khoâng coù khôûi dieät. Song ngoaïi ñaïo 
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ngöôøi chaúng muoán khieán quaû khoâng coù khôûi, dieät neân trong ñaây laäp 
nghieäm: Quaû nhaäp noäi v.v… chaúng phaûi khoâng coù töï theå maø coù khôûi, thí 
nhö huyeãn…. Duøng nghieäm khoâng khôûi, khoâng dieät naøy töùc phaù quaû, coù 
khôûi, coù dieät cuûa oâng. Phaùp sai bieät cuûa oâng bò phaù, laø loãi laäp nghóa cuûa 
oâng. Laïi nöõa, nhaân cuûa naêng sinh, nhaân naøy vaø quaû laø moät chaêng! Laø 
khaùc chaêng! Loãi kia nhö luaän keä noùi: 

Nhaân cuøng quaû laø moät 
Troïn khoâng coù nghóa aáy 
Nhaân cuøng quaû laø khaùc 
Cuõng khoâng coù nghóa aáy. 

Thích: Vì sao nhaân quaû chaúng ñöôïc moät, khaùc chaêng? Loãi laàm 
trong ñoù, nhö luaän keä noùi: 

Neáu nhaân quaû laø moät 
Naêng, sôû töùc laø moät 
Neáu nhaân quaû laø khaùc 
Nhaân ñoàng chaúng phaûi nhaân. 

Thích: Ñaây noùi: oâng chaúng muoán ñöôïc hai thöù naêng sinh vaø sôû sinh 
nhö cha vaø con thì laøm sao laø moät? Cuõng nhö löûa vaø cuûi thì laøm sao ñöôïc 
moät? Hai duï naøy, theá gian cuøng thaáy, vì theá cho neân toâi nay noùi nghieäm: 
Nhaân vaø quaû chaúng ñöôïc laøm moät. Vì sao? Vì naêng sinh, sôû sinh coù 
khaùc. Thí nhö hai cha con. Ñaây noùi chaáp moät laø loãi. Laïi nöõa, chaáp khaùc 
thì theá naøo? Nghóa laø nhaân vaø quaû khaùc nhau thí nhö taát caû phaùp chaúng 
phaûi nhaân. Nhöng oâng chaúng muoán nhaân ñoàng vôùi chaúng phaûi nhaân. YÙ 
oâng muoán ñöôïc hai phaùp nhaân, quaû töông tuïc chaúng khaùc. Laïi nöõa, nay 
hoûi: ngöôøi chaáp trong nhaân coù quaû tröôùc: quaû naøy laø ñaõ sinh coù tröôùc hay 
chöa coù maø sinh? Ñeàu chaúng nhö vaäy. Loãi kia nhö luaän keä noùi: 

Neáu quaû ñaõ coù roài 
Sao duøng theo nhaân sinh? 
Neáu quaû chöa coù aáy 
Nhaân laïi naêng sinh gì. 

Thích: Ñaây noùi neáu quaû coù töï theå thì sao nhôø nhaân sinh? Trong theá 
ñeá cuõng laïi khoâng theå khieán ngöôøi tin hieåu. Neáu quaû khoâng coù töï theå thì 
nhö hoa hö khoâng. ÔÛû trong theá ñeá maø cuõng chaúng coù theå khieán ngöôøi 
hieåu. Nhö keä treân noùi: “quaû “khoâng” laøm sao sinh? Do ñoù, quaùn saùt 
trong ñeä nhaát nghóa nhaân coù theå sinh quaû thì chaúng nhö vaäy. Neáu nhaân 
chaúng sinh quaû thì töùc ñoù chaúng laø nhaân. Nhö tröôùc ngöôøi ngoaïi ñaïo ñaõ 
laäp, coù theå sinh quaû laø nhaân, thì neân khaép nôi laøm nhaân, nay vì phaù ñaâu 
neân nghóa nhaân chaúng thaønh. OÂng cuõng traùi vôùi tröôùc ñaõ noù: ÔÛ trong ñeä 
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nhaát nghóa thaønh laäp nghóa nhaân sinh quaû. Laïi nöõa, nay noùi traùi  nghóa 
laø ôû trong ñeä nhaát nghóa, nhaân chaúng sinh quaû. Trong theá ñeá coù maø nhö 
huyeãn hoùa. Ngöôøi Tyø Theá sö laïi noùi: Trong ñeä nhaát nghóa, nhaân coù theå 
sinh quaû. Vì sao? Vì ngöôøi theá gian ñeàu noùi nhaân cuûa quaû naøy, neân bieát 
nhaân coù theå sinh quaû. Neáu nhaân chaúng sinh quaû thì troïn khoâng chæ baøy 
noùi: ñaây laø nhaân cuûa quaû. Thí nhö söøng cong cuûa laïc ñaø, vì khoâng coù neân 
khoâng noùi, nay vì coù cho neân noùi. Nhö noùi maét laø nhaân thöùc laø quaû. Luùa 
laø nhaân, maàm laø quaû. Vì coù cho neân noùi. Neáu noùi thí duï thöùc vaø maàm 
ñöôïc thaønh thì töùc laø nghóa cuûa toâi laäp ñöôïc thaønh. Nghieäm aáy nhö vaäy. 
Luaän giaû noù: Neáu töøng coù chuùt quaû sinh laø ñeä nhaát nghóa thì coù theå ñöôïc 
noùi ñaây laø nhaân, ñaây laø quaû, coù theå chæ baøy nhö theá. Nhöng nay nhaân 
naêng sinh khoâng coù neân oâng daãn chöùng ngöôøi theá gian ñeàu noùi laø nhaân 
cuûa quaû thì nghóa thieát laäp khoâng thaønh, cuõng traùi vôùi nghóa cuûa oâng. 
Laïi coù ngöôøi Taêng khö noùi: Ñöôïc phaùp hoøa hieäp cho neân quaû sinh. Phaùp 
hoøa hieäp nghóa laø do ñöôïc thôøi tieát neân coù theå sinh ôû qua. Maø phaåm naøy 
ban ñaàu oâng ngaên toâi noùi quaû coù sinh, dieät laøm nhaân, neân nhaân chaúng 
thaønh thì chaúng phaûi laø nhaân khoâng thaønh. Cuõng chaúng phaûi moät mình 
nhaân coù theå sinh qua, coøn phaûi do hoøa hôïp vaø ñöôïc thôøi tieát môùi coù theå 
sinh quaû. Nhö choå oâng noùi nhaân chaúng sinh quaû thì ñuùng laø thaønh nghóa 
cuûa toâi. Luaän giaû noùi: nhaân duyeân hoøa hieäp töùc chaúng phaûi la töï theå cuûa 
phaùp thaät coù theå sinh. Neáu töï theå sinh roài coù theå naêng sinh quaû, thì nay 
töùc chaúng ñuùng. Vì sao? Vì loãi kia, nhö luaän keä noùi: 

Töï theå vaø caùc duyeân 
Hoøa hieäp chaúng naêng sinh 
Töï theå ñaõ chaúng sinh 
Sao coù theå sinh quaû? 

Thích: Ñaây noùi hoøa hieäp chaúng sinh ôû quaû. Vì sao? Vì chaúng phaûi 
phaùp thaät. Thí nhö huyeãn… cuõng nhö Baùch luaän cuûa Ñeà Baø trong phaàn 
keä ngaên chaáp hoøa hieäp ñaõ noùi: 

Moät hoøa hieäp laø khoâng (khoâng coù) 
Caùc hoøa hieäp cuõng khoâng 
Neáu noùi laø moät aáy 
Neân lìa nhaân duyeân (maø) coù. 

Nay seõ vì oâng phaân bieät nghóa chaùnh. Nhö luaän keä noùi: 
Duyeân hôïp, duyeân khoâng hôïp 
Quaû chaúng töø ñoù sinh 
Vì quaû kia khoâng coù 
Phaùp hoøa hôïp cuõng khoâng. 



 

Thích: Ñaây noùi lìa caùc duyeân khoâng coù phaùp hoøa hieäp. Laïi nöõa, nhö tröôùc ñaõ 
ngaên nhaân chaúng sinh quaû. Nay ngaên hoøa hieäp cuõng khoâng sinh quaû. Vì sao chaúng sinh. 
Nghóa laø hoøa hieäp naøy chaúng phaûi laø caän sinh cuõng chaúng phaûi laø vieãn sinh. 

Trong ñeä nhaát nghóa, chaúng sinh laø nhö trong phaàn ngaên nhaân duyeân ôû treân ñaõ 
khieán tin hieåu. Nhö vaäy, phaùp hoøa hieäp chaúng sinh quaû, chaúng phaûi phaùp hoøa hieäp cuõng 
chaúng sinh quaû. Laïi nhö trong Baùch Luaän noùi: “Danh töï theá gian do hoøa hieäp maø coù. 
Theå cuûa phaùp chaúng phaûi coù, vì theá chaúng phaûi coù neân cuõng khoâng coù hoøa hieäp”. Vì theá 
neân ñaàu phaåm ngoaïi ñaïo ñaõ noùi nhaân, thì ñaâu cuøng neâu ra loãi nhaân, ngaên chaáp thôøi 
phaùp kia, vì khieán cho tín hieåu nhaân quaû laø khoâng coù töï taùnh. Ñoù chính laø yù nghóa phaåm 
naøy. Vì theá cho neân nghóa cuûa toâi ñöôïc thaønh. Nhö trong kinh Baùt nhaõ noùi: Naøy Boà Taùt 
Cöïc Doõng Maõnh: Saéc chaúng phaûi nhaân, chaúng phaûi quaû. Neáu saéc chaúng phaûi nhaân, 
chaúng phaûi quaû thì cho ñeán thoï, töôûng, haønh, thöùc cuõng chaúng phaûi nhaân, chaúng phaûi 
quaû. Vì sao? Vì saéc khoâng coù hoøa hôïp. Neáu saéc khoâng coù hoøa hôïp thì cho ñeán thoï, 
töôûng, haønh, thöùc cuõng khoâng coù hoøa hôïp. Khoâng thaáy laø saéc, khoâng thaáy laø thoï töôûng 
haønh thöùc, khoâng coù gì laø haønh, ñoù chính goïi laø Baùt Nhaõ Ba la maät. Nhö Phaät noùi keä 
trong Kinh Thöùc Thuù Haäu Theá raèng: 

Nhö noùi xöù hoøa hôïp, 
Laø noùi moân phöông treân, Ñeå höôùng ñeä 
nhaát nghóa, Ngöôøi trí hieåu nhö theá. 

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

 


