








THAÄP NHÒ MOÂN LUAÄN SÔÙ 

QUYEÅN THÖÔÏNG (Phaàn Cuoái) 
 

I. MOÂN QUAÙN HÖÕU QUAÛ VOÂ QUAÛ 
 

Neáu ngöôøi ngoä ñöôïc nhaân duyeân thì nhaân duyeân laø Moân. Neáu 
ngöôøi khoâng ngoä nhaân duyeân thì nhaân duyeân ñoái vôùi ngöôøi ñoù chaúng 
phaûi moân. Luaän Trí Ñoä giaûi thích nghóa cuûa moân ba Tam-muoäi, chính 
laø nhö theá. Nhö ngöôøi trò heát beänh, coøn thuoác khoâng heát, vì ñoái vôùi hoï 
chaúng phaûi thuoác neân ngoä nhaân duyeân nhaân duyeân laø moân khoâng ngoä 
thì chaúng phaûi moân. Neân bieát nhaân duyeân naøy khoâng heà laø moân, chaúng 
phaûi moân. Nhö Nieát-baøn, ngaøi Ca-dieáp taïo ra ñònh töôùng ñeå vaán naïn. 
Boán taâm voâ löôïng leõ ra chæ coù moät, hai, ba khoâng neân coù boán. Ñöùc Phaät 
y theo töôùng voâ ñònh ñeå traû lôøi. Cho ñeán hoaëc noùi ñaïo hay phi ñaïo, phi 
ñaïo hay ñaïo, nay cuõng . Hoaëc noùi moân hay phi moân, phi moân hay moân. 
Khoâng nhö ngaøi Ca-dieáp xaùc ñònh coù hai ñeá, lyù coù quyeát ñònh cuûa giaùo 
thoâng. Moân naøy ngöôøi meâ thì töï chaúng phaûi moân. Nay keá laø nhaân duyeân, 
noùi moân höõu quaû voâ quaû. Moân treân coù boán: 1/ Khoâng coù beänh gì khoâng 
phaù. 2/ Khoâng coù giaùo naøo khoâng trình baøy. 3/ Khoâng lyù naøo khoâng hieån 
baøy. 4/ Khoâng lôïi ích naøo khoâng ñöôïc. Nghóa laø saùu ñöôøng veà toâng, Ba 
thöøa dôøi veát. 

1) Taát caû ñeàu quy veà ñaïo traøng, cuoái cuøng ñeàu höôùng taâm ñeán ñaát 
Phaät. Cho neân caàn moân khoâng khaùc. Vì vaäy moãi moân ñeàu coù boán nghóa 
nhöng beänh hoaëc cuûa chuùng sinh khoâng ñoàng, caên taùnh khaùc nhau. Neân 
coù ngöôøi töø moân nhaân duyeân maø vaøo, coù ngöôøi töø moân höõu quaû voâ quaû 
maø vaøo, neân coù moân naøy. 

2) Theo thöù lôùp cuûa nghóa, moân nhaân duyeân ñeàu y theo nhaân duyeân 
tìm quaû khoâng theå ñöôïc, vì ngoä nhaäp voâ sinh, neân goïi laø moân. Nay hai 
phaåm rieâng y theo nhaân duyeân tìm quaû voâ sinh, laáy ñoù laøm Moân. Töø 
chung ñeán rieâng laø thöù lôùp cuûa quaùn moân. 

3) Tröôùc theo nhaân duyeân tìm quaû khoâng theå ñöôïc, nay moân naøy 
laïi môû ba caùnh cöûa ñeå phaù doïc. Neáu nhaát ñònh noùi nhaân duyeân coù  khaû 



SOÁ 1825 - THAÄP NHÒ MOÂN LUAÄN SÔÙÙ, Quyeån Thöôïng (Phaàn Cuoái) 719 
 

naêng sinh quaû thì khoâng ñöa ra ba ñieàu naøy. Ba ñieàu naøy ñaõ khoâng thì 
roát raùo voâ sinh. Vì coù tuùng ñoaït khaùc nhau neân coù moân naøy. 

4) Treân trình baøy thaúng giaû danh chính do nhaân duyeân sinh, töùc laø 
voâ sinh, neân laáy ñoù laøm moân. 

Nay ngöôøi phaù hoaëc, chaáp trong nhaân duyeân nhaát ñònh coù quaû, 
khoâng quaû sinh khoâng theå ñöôïc, neân laáy ñoù laøm moân. Vì vaäy moân tröôùc 
laø trình baøy nhaân duyeân chính, neân nghóa taø töï hoaïi. Nay chính phaù taø 
meâ maø nhaân duyeân töï hieån baøy. Hai moân ñoái nhau, trình baøy, phaù phuï 
chaùnh khaùc nhau neân coù thöù lôùp vôùi nhau. 

Hoûi: Höõu voâ vaø nhaân duyeân gioáng nhau khoâng? 
Ñaùp: Coù gioáng vaø khoâng gioáng. Noùi gioáng: nhaân duyeân cuûa beänh 

nhaân duyeân cuûa giaû beänh, höõu voâ giaû höõu voâ, nghóa naøy gioáng nhau. 
Noùi khoâng gioáng: Phaù nhaân duyeân beänh, trình baøy nhaân duyeân giaû, phaù 
beänh höõu voâ, khoâng trình baøy, giaû höõu voâ. Vì sao? Vì nhaân duyeân nhaân 
quaû chöa töøng coù - khoâng. Nhöng ngöôøi meâ hoaëc chaáp trong nhaân duyeân 
nhaát ñònh laø coù - khoâng. Ñaây chæ phaù khoâng thu, cho neân nhaân duyeân ñoái 
vôùi höõu voâ coù hai caâu, nhaân duyeân vöøa phaù vöøa thu, coù - khoâng chæ phaù 
khoâng thu, neân kinh Nieát-baøn cheùp: Neáu noùi trong nhaân nhaát ñònh coù 
quaû khoâng quaû, vöøa coù vöøa khoâng chaúng phaûi coù chaúng phaûi khoâng, goïi 
laø huûy baùng Phaät, phaùp, taêng. Laïi chaáp boán caâu coù - khoâng laø ngöôøi aùi, 
leä thuoäc vaøo ma, neân bieát nhaát ñònh coù - khoâng chæ phaù khoâng thu. Nay 
noùi quaùn voâ moân höõu, quaùn coù - khoâng, vöøa coù, vöøa khoâng, ba beänh naøy 
roát raùo khoâng theå ñöôïc ngoä, nhaäp thaät töôùng, neân goïi laø moân. Neáu thaáy 
coù khoâng, vöøa coù, vöøa khoâng, töùc laø ba kieán, seõ che laáp thaät töôùng neân 
chaúng phaûi moân. 

Hoûi: Neáu vaäy phaù ba beänh naøy laáy gì laøm moân? 
Ñaùp: Nhôø ngoân giaùo cuûa phaù naøy coù theå thoâng ñaït thaät töôùng, neân 

goïi laø Moân. 
Hoûi: Nhaân duyeân cuõng laáy giaùo laøm moân, nay cuõng laáy giaùo laøm 

moân, coù gì khaùc nhau? 
Ñaùp: Moân nhaân duyeân coù hai nghóa: 1/ Nhôø giaùo cuûa nhaân duyeân 

ngoä nhaäp thaät töôùng. 2/ Nhôø giaùo maø bieát nhaân duyeân, bieát nhaân duyeân 
coù theå thoâng ñaït thaät töôùng, neân nhaân duyeân laø moân. Nay chæ laáy giaùo 
cuûa phaù coù - khoâng, thì duøng phaù laøm giaùo moân, khoâng duøng coù - khoâng 
laøm moân. 

Hoûi: Vì sao duøng phaù laøm moân? 
Ñaùp: Ngöôøi laäp nghóa noùi thaúng coù theå sinh quaû khoâng noùi trong 

duyeân coù quaû khoâng coù quaû. Luaän chuû môû ra ba ñieàu naøy nghieân cöùu veà 
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coù theå sinh quaû, neân goïi ngoân giaùo cuûa phaù laø Moân. Nhöng nhaân quaû roõ 
raøng maø roát raùo thanh tònh, khoâng coù nôi choán daáu veát. Chuùng sinh hieåu 
roõ nhö theá, khoâng caàn luaän chuû phaù. Vì chuùng sinh khoâng theå lieãu ngoä 
nhö vaäy, neân chaáp coù chaáp khoâng, chaáp vöøa coù vöøa khoâng. Nay y theo 
thaät töôùng coù - khoâng nhö theá roát raùo khoâng daáu veát neân goïi laø phaù luùc 
naøo coù caùc kieán chaáp höõu voâ, v.v… naøy ñeå phaù? Laïi nöûa, nay phaù chaáp 
coù chaáp khoâng, vöøa coù vöøa khoâng, caùc chaáp ñaõ döùt cho neân aùi kieán döùt, 
vì aùi kieán döùt neân nhaân döùt. Nhaân döùt neân quaû sinh töû döùt. Quaû sinh töû 
döùt neân Nieát-baøn cuõng döùt. Cuoái cuøng khoâng coù choã, döùt neân sinh töû ñi, 
Nieát-baøn maát. Söï maát naøy khoâng coù choã maát, hoaùt nhieân lieãu ngoä. Vì 
vaäy phaù naøy goïi laø moân. Chaáp nhaän quaû coù - khoâng coù noäi ñaïo vaø ngoaïi 
ñaïo khaùc nhau. Nhöng ñaïo khoâng heà coù noäi ngoaøi; chæ tuøy theo ngöôøi 
haønh ñaïo maø töï thaønh noäi ngoaïi. Ngoaïi ñaïo chaáp coù - khoâng neân coù boán 
caâu taêng-khö cho trong nhaân laø coù, Veä theá söï cho trong nhaân laø khoâng. 
Laëc-sa-baø cho raèng vöøa coù vöøa khoâng, Nhaõ-ñeà töû cho raèng chaúng phaûi 
coù chaúng phaûi khoâng. Taùt-veä noùi hai ñôøi laø coù, Taêng-Kyø noùi hai ñôøi laø 
khoâng, luaän Caâu-Xaù cuûa Thieân Thaân khaùc vôùi caû hai nhaø cho laø vöøa coù 
vöøa khoâng. Hieän taïi taïo nhaân thì vò lai coù quaû, hieän taïi khoâng taïo nhaân 
thì vò lai khoâng coù quaû. Sö cuûa luaän Thaønh Thaät laäp nghóa Trung ñaïo, 
noùi lyù höõu quaû neân chaúng phaûi khoâng voâ quaû, vieäc aáy khoâng coù. Nay 
phaù ñuû boán caâu noäi ngoaøi naøy. 

Hoûi: Trung luaän, Baùch luaän cuõng phaù coù-khoâng, coù khaùc gì vôùi  ôû 
ñaây? 

Ñaùp: Hai phaåm cuûa Baùch luaän chính laø phaù coù - khoâng cuûa hai 
ngoaïi ñaïo, caùc phaåm cuûa Trung luaän phaù coù-khoâng cuûa noäi ñaïo. Neáu 
ñoái vôùi moân naøy hai luaän aáy ñeàu laø löôïc phaù. Nay coù hôn ba möôi moân 
phaù coù - khoâng,, neân goïi laø roäng phaù. Laïi nöûa, hai luaän kia raûi raùc phaù 
coù - khoâng, nay gom laïi phaù. Laïi, hai luaän kia nhôø phaùp khaùc phaù coù - 
khoâng, nhö trong naêm aám ba töôùng v.v... cuõng phaù coù - khoâng. Nay moân 
naøy chæ theo nhaân quaû ñeå phaù. Ñoái vôùi moân höõu voâ chia laøm ba: 1/ Vaên 
xuoâi phaùt khôûi. 2/ Keä phaù. 3/ Vaên xuoâi giaûi thích. 

Keä ñöôïc chia laøm hai: ba caâu laø baùc boû chung, caâu thöù tö quôû 
traùch. Laïi nöûa, caâu thöù tö cuõng goïi laø nhieáp phaùp. Duøng ba caâu tìm sinh 
khoâng coù daáu veát, lìa ba caâu naøy, caùi gì coù sinh? Laïi nöûa, Ngaøi Long 
Thoï soi saùng voâ sinh, daùm noùi chín möôi saùu ngoaïi ñaïo höõu sinh, sö Nguõ 
Baùch luaän noùi höõu sinh. 

Hoûi: Keä naøy vaø hai keä cuûa phaåm tröôùc coù gì khaùc nhau? 
Ñaùp: Keä thöù nhaát cuûa phaåm tröôùc noùi chung noäi ñaïo, ngoaïi    ñaïo 
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ñeàu noùi voâ sinh. Keä thöù hai noùi rieâng noäi phaùp voâ sinh. Nhöng keä tröôùc 
noùi thaúng quaû töø duyeân sinh, neân khoâng coù töï taùnh vì khoâng coù töï taùnh 
töùc laø khoâng coù quaû. Naøy keä laïi y cöù trong nhaân duyeân tranh caõi veà quaû. 
Neân noùi raèng: trong nhaân duyeân hoaëc tröôùc coù quaû, hoaëc tröôùc khoâng 
coù quaû, vöøa coù vöøa khoâng, ñeàu khoâng sinh quaû. Ñoù laø hai moân ñaàu cuoái 
ñeàu phaù quaû. Nhöng moân tröôùc neâu duyeân phaù quaû, nay laïi tranh caõi veà 
quaû cho neân laø khaùc . Cho neân hai moân ñeàu phaù quaû, vì ñeán moân thöù ba 
môùi phaù duyeân. Laïi nöûa, hai moân ñeàu phaù quaû, quaû coù caû höõu vi, höõu vi 
ñaõ khoâng thì voâ vi cuõng khoâng, cho neân höõu vi, voâ vi taát caû ñeàu khoâng. 
Laïi hai moân tìm quaû khoâng coù daáu veát thì bieát khoâng coù duyeân, neân nhôø 
duyeân khoâng phaù quaû coù, nhôø quaû khoâng phaù duyeân coù. 

Hoûi: Vì sao phaù vöøa coù vöøa khoâng chaúng phaù chaúng phaûi coù chaúng 
phaûi khoâng? 

Ñaùp: Caâu thöù tö vaãn laø caâu thöù ba neân khoâng phaù caâu thöù tö. 
Hoûi: Neáu vaäy caâu thöù ba vaãn laø hai caâu tröôùc, leõ ra cuõng khoâng 

phaù caâu thöù ba. Ñaùp: Ñaõ laøm roõ caâu thöù ba vaãn laø hai caâu tröôùc töùc laø 
noùi caâu thöù tö vaãn laø caâu thöù ba, neân phaûi phaù caâu thöù ba. 

Theo vaên xuoâi chia laøm hai, tröôùc giaûi thích ba caâu cuûa baøi keä, 
keá laø giaûi thích caâu thöù tö. Vì muoân phaùp gioáng nhau, theo giaûi thích ba 
caâu laïi coù hai: 1/ Tröôùc neâu chung veà baát sinh cuûa ba caâu; 2/ Giaûi thích 
rieâng veà baát sinh cuûa ba caâu. Phaàn moät nhö vaên. Cho neân ba caâu ñeàu 
baát sinh. Neáu khieán ba thöù sinh thaønh töïu thì khoâng coù Ñeä nhaát nghóa 
ñeá neáu khoâng coù Ñeä nhaát nghóa ñeá thì cuõng khoâng coù theá ñeá. Vì sao trôû 
xuoáng laø phaàn thöù hai sau giaûi thích rieâng ba caâu baát sinh töùc laø ba khaùc 
nhau. Theo trong giaûi thích nhaân, tröôùc coù quaû baát sinh. Theo phaù ngaên 
hoûi ñaùp cuûa luaän goàm coù taùm laàn: 

1/ Nhaéc laïi coù; 2/ Phaù coù; 3/ Choáng cheá; 4/ laïi phaù; 5/ laïi choáng 
cheá; 6/ laïi phaù; 7/ laïi choáng cheá ; 8/ Laïi phaù. Töùc Haønh boán laäp boán phaù, 
neân coù taùm laàn. Neáu theo moân naêng phaù maø luaän, thì goàm coù naêm moân: 
1/ Chöông y cöù moân sinh, baát sinh (coù baûy phaù); 2/ Caên cöù moân bieán, baát 
bieán (coù boán phaù); 3/ Theo moân quaû thoâ teá (coù boán phaù); 4/ Y cöù tranh 
moân caõi veà quaû khoâng thaønh (coù naêm phaù); 5/ moân tranh caõi veà dò quaû 
(coù boán phaù). Taát caû ñeàu coù hai möôi boán moân, neáu trong nhaân tröôùc coù 
quaû sinh ñoù laø laäp thöù nhaát. Ñoù laø phaù thöù hai khoâng taän cuøng. 

Y theo moân sinh baát sinh, goàm coù baûy phaù; 1/ Phaù caâu sanh, 2/ 
Phaù caâu baát sanh, 3/ Phaù ñoàng quôû khaùc, 4/ phaù ñem caùi khaùc cho laø ñeàu 
ñoàng, 5/ phaù khoâng khaùc, 6/ phaù voâ duïng; 7/ phaù traùch duïng. Nay löôïc 
giaûi thích nhöng sau coù phuï theâm vaên coù theå thaáy. Phaù caâu sinh: sinh 
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chöa laø coù, ñaõ ñöôïc sinh, sinh roài cuõng coù, cuõng phaûi sinh laïi, khieán ñaõ 
chöa caâu sinh goïi laø phaù caâu sinh. Phaù Caâu baát sinh: Neáu ñaõ sinh laø coù, 
neáu ñaõ baát sinh chöa sinh laø coù, leõ ra cuõng voâ sinh, goïi laø phaù caâu baát 
sinh phaù. Laáy gioáng ñeå neâu khaùc: Ñaõ gioáng laø coù, vì sao coù? Moät sinh 
moät baát sinh khaùc nhau neân goïi laø phaù laáy gioáng neâu khaùc phaù. Ñem caùi 
khaùc cho laø ñeàu ñoàng. Chöa sinh ñaõ coù, sinh roài leõ ra laø khoâng; laáy ñaõ 
chöa khaùc cho laø ñeàu coù ñoàng, goïi laø phaù ñem caùi khaùc cho laø ñeàu ñoàng. 
Phaù khoâng khaùc: coù nghóa ñaõ gioáng, ñaõ chöa coù thì khoâng khaùc. Phaù voâ 
duïng: duø quaû ñaõ coù, sao duïng laïi sinh. Phaù Traùch duïng: khaùc ñaõ coù roài 
leõ ra coù duïng coù theå thaáy. Baûy moân naøy theo thöù lôùp maø coù ñöôïc. Theo 
caâu sinh phaù laïi coù boán: 1/ Neâu voâ cuøng; 2/ Hieån baøy voâ cuøng; 3/ Giaûi 
thích voâ cuøng; 4/ Keát luaän voâ cuøng. Ñoù töùc laø voâ cuøng, thöù nhaát neâu voâ 
cuøng. Nhö quaû tröôùc chöa sinh trôû xuoáng laø , phaàn thöù hai hieån baøy voâ 
cuøng. Voâ cuøng coù naêm thöù, nhö Trung luaän noùi. Nay ñuùng theo ñaõ sinh 
vaät noùi laïi sinh neân goïi laø voâ cuøng, neân goïi laø hieån baøy voâ cuøng. 

Hoûi: Moät vaät sinh voâ cuøng hay sinh ra vaät voâ cuøng? 
Ñaùp: Ñoù laø sinh voâ cuøng cuûa moät vaät, vì sao trôû xuoáng laø thöù ba 

giaûi thích voâ cuøng. Noùi trong nhaân thöôøng coù neân quaû ñaõ sinh, khoâng 
khaùc chöa sinh kia, cho neân thöôøng coù trong nhaân naøy. Töø höõu bieân naøy 
leõ ra laïi sinh, coù ngöôøi noùi hai beân coù khoâng, nay oâng chaáp coù neân noùi 
töø höõu bieân naøy. Nay cho laø khoâng ñuùng, quaû ñaõ sinh goïi laø höõu bieân. 
Muoán naïn vaán, tröôùc nhaéc laïi ngöôøi ngoaøi coù nghóa veà bieân. 

Hoûi: ÔÛ ñaây y theo nghóa gì maø naïn vaán? 
Ñaùp: Ñaây theo nghóa chöa sinh chöùng minh nghóa ñaõ sinh. Chöa 

sinh coù leõ ra cuõng, sinh roài cuõng coù, chöa sinh laø coù ñaõ ñöôïc sinh, sinh 
roài cuõng coù leõ ra cuõng phaûi ñöôïc sinh. Cho neân noùi töø höõu bieân naøy leõ 
ra laïi sinh. Laïi nöûa, chöa sinh laø coù, ôû trong nhaân ñaõ sinh laø coù, cuõng taïi 
trong nhaân. Cho neân coù naïn vaán naøy, vì sôï ngöôøi ngoaøi noùi quaû ôû trong 
nhaân, cho neân ñöôïc sinh, quaû ôû ngoaøi nhaân khoâng coøn sinh nöûa. Vì vaäy 
nay noùi caùi coù ngoaøi nhaân khoâng khaùc caùi coù trong nhaân, vì theá trong 
nhaân thöôøng coù. Trong coù ñaõ sinh thì ngoaøi cuõng sinh. Laïi chæ noùi caùi coù 
trong nhaân sinh, ôû ñaây thì caùi coù beân noùi sinh roài laïi sinh, oâng noùi trong 
nhaân ñaõ coù cuoái cuøng laïi khoâng neân sinh, lieàn noùi sinh, neân bieát töùc laø 
noùi sinh roài laïi sinh. Neáu caùi coù trong nhaân sinh roài laïi sinh, thì caùi coù 
ngoaøi nhaân cuõng sinh roài laïi sinh. Nhö vaäy moät vaät coù loãi sinh voâ cuøng, 
cho neân  voâ cuøng trôû xuoáng laø. Phaàn thöù tö toång keát. 

Neáu noùi v.v… trôû xuoáng laø phaàn thöù hai laø phaù caâu baát sinh, tröôùc 
laø moân tuùng sinh, khieán chöa sinh, ñaõ sinh, taát caû ñeàu sinh. Laïi nöûa, sinh 
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roài laïi sinh coù sinh voâ cuøng. Nay laø ñoaït sinh ñeå phaù, thì chöa sinh, ñaõ 
sinh taát caû ñeàu baát sinh. Vaên chia laøm ba: 1/ Laáy yù ngoaøi; 2/ Chính phaù; 
3/ Nhaéc laïi quôû traùch cuûa Toâng. 

1) Laáy yù ngoaøi laø choáng cheá loãi voâ cuøng. Ngoaïi ñaïo noùi: quaû trong 
nhaân goïi laø chöa sinh, quaû ngoaøi nhaân goïi laø ñaõ sinh. Chöa sinh coù theå 
ñöôïc sinh, sinh roài taïi sao laïi sinh, cho neân khoâng coù loãi voâ cuøng. Trong 
ñaây khoâng coù lyù baát sinh. 

2) Chính phaù: ÔÛ ñaây ñem sinh roài ñeå neâu chöa sinh, chöa sinh laø 
coù, sinh roài cuõng coù. Sinh roài laø coù, töùc laø baát sinh. Chöa sinh laø coù leõ 
ra cuõng baát sinh. Hai moân ñaõ sinh, chöa sinh roát raùo baát sinh, neân noùi 
lyù khoâng coù sinh. Vì vaäy tröôùc coù trôû xuoáng laø phaàn thöù ba nhaéc laïi quôû 
traùch. 

Laïi nöûa, trôû xuoáng laø thöù ba laø phaù ñoàng quôû khaùc. Laïi coù chia ra 
hai loaïi khaùc nhau: 1/ Nhaéc laïi nghóa beân ngoaøi. Tröôùc laø thöù nhaát ñem 
caùi chöa ñeå neâu caùi ñaõ. Chöa sinh laø coù ñaõ ñöôïc sinh. Sinh roài cuõng coù, 
leõ ra cuõng ñöôïc sinh, thì caû hai leõ ra ñeàu sinh. Thöù hai laø duøng caùi ñaõ ñeå 
neâu caùi chöa. Sinh roài laø coù, chöa sinh cuõng coù, sinh roài laø coù ñaõ laø baát 
sinh. Chöa sinh laø coù leõ ra cuõng baát sanh. Cho neân hai moân naøy ñaùng lyù 
phaûi cuøng sinh, ñaùng lyù phaûi baát sinh. Nay ngoaïi ñaïo noùi tuy ñeàu laø coù 
nhöng chöa sinh thì sinh, sinh roài baát sinh, khoâng neân ñöa ra naïn vaán 
ñeàu sinh, ñeàu khoâng sinh. Hai ñieàu naøy ñeàu coù, trôû xuoáng laø thöù hai phaù, 
nghóa cuûa ngoaïi ñaïo töï traùi ngöôïc, vì coù laø ñoàng coøn sinh, chöa sinh laø 
khaùc. Luaän chuû ñöa vaøo coù ñoàng nhau ñeå neâu, khoâng phaûi sinh, baát sinh 
khaùc nhau. Sôû dó nhö theá? vì nghóa coù cuûa oâng ñaõ ñoàng, thì leõ ra ñoàng 
sinh. khoâng nhö vaäy thì leõ ra ñoàng baát sinh. Neáu coù laø ñoàng maø moät sinh, 
moät baát sinh thì khoâng coù vieäc ñoù. 

Laïi nöûa, trôû xuoáng laø thöù tö neâu khaùc vaø gioáng ñeå phaù, ñöa ra sinh 
chöa sinh khaùc nhau cuûa ngoaïi ñaïo ñeå neâu theå cuûa quaû khoâng phaûi ñaàu 
cuoái coù gioáng nhau. OÂng ñaõ chöa traùi nhau cuõng neân coù khoâng traùi nhau. 
Chöa sinh ñaõ coù, sinh roài thì khoâng. Laïi nöûa, oâng traùi ngöôïc vôùi thöôøng 
tình theá gian noùi chöa sinh laø coù, cuõng traùi vôùi ñôøi noùi ñaõ sinh phaûi laø 
khoâng. Laïi nöûa, ôû ñaây cuõng ñöôïc gioáng nhau, neáu nhaát ñònh noùi sinh, 
chöa sinh khaùc nhau thì leõ ra cuõng phaûi coù khoâng khaùc nhau. Vì ñaõ vaø 
chöa traùi nhau, thì hai taùc töôùng naøy leõ ra cuõng phaûi traùi nhau. Chính 
laø naïn höõu, voâ traùi nhau. Töôùng cuûa hai quaû theå sôû taùc, cuõng phaûi traùi 
nhau, thì quaû chöa sinh ñaõ laø coù, quaû sinh roài töùc phaûi laø khoâng. 

Hoûi: Vì sao goïi laø taùc töôùng? 
Ñaùp: Quaû laø khôûi leân taùc töôùng, neân goïi laø taùc töôùng. Laïi nöûa, trôû 
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xuoáng laø höù naêm sau duøng khoâng khaùc ñeå phaù. Tröôùc chính laø vaán naïn, 
keá laø giaûi thích vaán naïn. Trong chính naïn tröôùc nhaéc laïi. Chöa sinh cuûa 
theá gian laø voâ sinh roài laø coù, neân noùi coù vaø khoâng traùi nhau, khoâng vaø coù 
traùi nhau. Neáu sinh roài cuõng coù trôû xuoáng chính laø naïn ngoïai ñaïo naïn. 
Neáâu OÂng traùnh naïn vaán sinh roài khoâng cuûa phaàn thöù tö tröôùc thì phaûi theå 
cuûa quaû ñaàu cuoái ñeàu coù. Vì vaäy nay noùi, neáu sinh, chöa sinh, caû hai ñeàu 
coù sinh. Sinh roài chöa sinh coù gì khaùc? Laïi, ñaây cuõng ñöôïc gioáng nhau, 
neáu sinh, chöa sinh ñoàng laø coù, thì leõ ra cuõng sinh, chöa sinh ñeàu ñoàng 
laø ñaõ. Sinh, chöa sinh, ñeàu ñaõ sinh. Neáu cho chöa sinh laø chöa sinh, cho 
sinh roài laø sinh roài, thì cuõng phaûi sinh roài laø chöa sinh, chöa sinh laø sinh 
roài. Laïi, neáu coù chöa sinh, coù sinh roài thì coù höõu, coù voâ ñuû boán naïn vaán. 
Trong giaûi thích vaán naïn coù hai: 1/ Vì sao chính giaûi thích; 2/ Daãn phaù 
khoâng khaùc. 

Laïi nöûa, trôû xuoáng laø thöù saùu phaù voâ duïng. Treân ñaây naïn ñeàu 
ngang doïc, nay ñeàu döøng laïi, noùi thaéng veà nghóa coù. OÂng ñaõ coù roài ñaâu 
caàn laïi sinh, khieán cho nhöõng lôøi tranh caõi aáy, lyù cuøng toät, khoâng coù lôøi 
naøo ñeå ñoái ñaùp. Laïi, nghóa cuûa luaän môùi coù naïn vaán, coù ñoàng yù, coù tranh 
caõi. Treân ñaõ noùi ñeàu naïn vaán, nay keá laø noùi tranh caõi. Ñang tranh caõi veà 
nghóa coù cuûa nhöõng ngöôøi hieåu bieát sai laàm vaø hai ñôøi. Neáu noùi coù lyù 
quaû thì cuõng tranh caõi veà vieäc naøy. Ñaõ coù lyù, coù lyù roài xuaát khoâng roài, 
nhaäp vaøo coù roài. Caàn gì laïi xuaát khoâng laïi nhaäp vaøo coù? Neáu laïi xuaát 
khoâng nhaäp coù, töùc rôi vaøo laïi sinh. khoâng cuøng nhö theá laïi rôi vaøo naêm 
phaù tröôùc, neân moät phaù naøy vaø tröôùc tieán luøi maø thaønh vôùi nhau. 

Laïi nöûa, trôû xuoáng laø thöù baûy phaù traùch duïng, laïi phaûi ñöa ra. 
Neáu khoâng thay ñoåi höõu toâng nhaát ñònh noùi laø coù. OÂng noùi trong nhaân 
coù bình, thì coù ñuû saéc, höông, vò, xuùc. Neáu vaäy thì leõ ra phaûi thaáy, neáu 
khoâng theå thaáy thì leõ ra chaúng phaûi coù. Laïi, trong buøn coù bình thì phaûi 
thaønh saùu caên laøm caûnh, coù theå phaùt ra duïng cuûa saùu thöôùc leõ ra. Cuõng 
neân noùi, neáu vaäy coù theå nghe v.v... Laïi, neáu khoâng theå laøm caûnh maø noùi 
coù, thì con cuûa gaùi baát duïc v.v... cuõng khoâng theå laøm caûnh leõ ra cuõng 
phaûi coù. Laïi nöûa, khoâng laøm caûnh maø coù, thì cuõng phaûi laøm caûnh maø 
khoâng coù. 

Hoûi raèng trôû xuoáng laø thöù ba nghóa choáng cheá cuûa ngöôøi ngoaøi, 
treân phaù Taêng-khö vaø hai ñôøi höõu coù boä vaø phaûi lyù coù quaû, nay caùc nhaø 
cuøng sanh khôûi moät baøo chöõa naøy. Moät caâu hoûi naøy laø noùi rieâng, chính 
laø chung vôùi thöù baûy phaù traùch duïng. Trong nhaân tuy coù quaû, nhöng vì 
chöa thay ñoåi neân khoâng theå thaáy, leõ ra khoâng nghe coù lieàn cho laø coù 
theå thaáy, leõ ra cuõng khoâng neân noùi khoâng theå thaáy, cho neân noùi  khoâng 
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coù. Chöa thay ñoåi, chæ coù taùnh chaát cuûa quaû vaø söùc maïnh cuûa lyù v.v... 
chöa coù hình daùng cuûa quaû goïi laø chöa thay ñoåi, cuõng ñöôïc ñaày ñuû 
chung cho baûy naïn. Thöù nhaát ñeàu sinh naïn raèng: chöa sinh laø coù, sinh 
roài cuõng coù, chöa sinh ñaõ sinh, sinh roài cuõng sinh, vì theá khoâng cuøng, 
vieäc naøy khoâng ñuùng. Trong nhaân cuûa ta thì tröôùc coù quaû nhöng vì chöa 
thay ñoåi, neân thay ñoåi maø sinh. Quaû ñaõ sinh, ñaõ thay ñoåi neân khoâng caàn 
sinh nöûa, vì sao noùi chöa sinh, ñaõ sinh, sinh roài cuõng sinh? Chung vôùi 
phaàn thöù hai naïn ñeàu baát sinh. Naïn tröôùc noùi: ñaõ sinh laø coù ñaõ laø baát 
sinh, chöa sinh laø coù, cuõng phaûi baát sinh vieäc naøy khoâng ñuùng. Theo ta, 
coù cuûa ñaõ sinh, ñaây laø ñaõ thay ñoåi neân khoâng caàn sinh nöûa. Quaû chöa 
sinh, ñaây laø chöa thay ñoåi, cho neân ñöôïc sinh, khoâng neân ñöa ra naïn vaán 
ñeàu khoâng sinh, chung cho phaàn thöù ba laø naïn duøng gioáng traùch khaùc. 
Naïn treân noùi: Chöa sinh laø coù, ñaõ sinh cuõng coù. Ñaõ cuøng laø coù maø moät 
sinh, moät chöa sinh thì khoâng coù vieäc ñoù, laø khoâng ñuùng. Theo ta, chöa 
sinh chöa thay ñoåi neán phaûi thay ñoåi maø sinh. Ñaõ sinh, ñaõ thay ñoåi neân 
khoâng caàn sinh nöûa. Tuy taàng laø coù nhöng ñöôïc moät sinh moät baát sinh, 
chung cho thöù tö laø naïn ñem khaùc ñeàu cho laø ñoàng. treân vaán naïn raèng: 
Ñaõ coù sinh chöa sinh khaùc nhau thì coù khoâng cuõng khaùc. Chöa sinh ñaõ 
laø coù, sinh roài thì leõ ra phaûi khoâng, laø khoâng ñuùng. Theo ta chöa sinh 
laø coù cuûa chöa bieán hoùa, sinh roài laø coù cuûa ñaõ thay ñoåi. Vì sao naïn vaán 
moät caùi coù moät khoâng? Chung cho phaàn thöù naêm naïn veà khoâng khaùc. 
Treân naïn vaán raèng: sinh roài cuõng coù chöa sinh cuõng coù ñaõ ñoàng laø coù, 
sinh hay chöa sinh thì phaûi khoâng khaùc laø khoâng ñuùng . Theo ta, chöa 
sinh laø coù cuûa chöa thay ñoåi, ñaõ sinh laø coù cuûa ñaõ thay ñoåi. Ñaõ coù thay 
ñoåi, chöa thay ñoåi khaùc nhau thì sinh, chöa sinh cuõng khaùc . Vì sao noùi 
khoâng khaùc nhau. Chung cho phaàn thöù saùu naïn veà voâ duïng. Treân naïn 
vaán raèng: Trong nhaân ñaõ coù, ñaâu caàn sao duøng sinh nöûa laø Khoâng ñuùng, 
chöa sinh chöa thay ñoåi, vì vaäy phaûi thay ñoåi. Ñaây laø coù duïng. Vì sao 
ñöa ra naïn vaán voâ duïng? Chung cho phaàn thöù baûy nhö tröôùc. Ñaùp raèng: 
trôû xuoáng laø phaàn thöù tö phaù choáng cheá. Coù moät choáng cheá naøy, ngöôøi 
noäi hoïc thöôøng sanh ra boán phaù: 1/ Neâu töôùng ñeå phaù. 2/ Traùch thay ñoåi 
ôû trong nhaân ñeá phaù, cuõng noùi: An thay ñoåi ôû trong nhaân ñeå phaù. 3/ Cuøng 
taän thay ñoåi ôû ngoaøi nhaân ñeå phaù, cuõng noùi: Laáy nhaân thay ñoåi ñeå phaù. 
4/ Duøng baát ñònh ñeå phaù. 

Naïn vaán thöù nhaát coù ba: 1/ Nhaéc laïi. 2/ Töø laáy töôùng gì trôû xuoáng 
laø chính quôû traùch töôùng. Ñaây laø quôû traùch töôùng maïo khi chöa thay 
ñoåi. Noùi: Trong buøn quaû cuûa bình chöa thay ñoåi neân töï theå khoâng theå 
thaáy, nhaát ñònh phaûi nhôø töôùng bieát coù. Töôùng coù hai: töï töôùng vaø tha 
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töôùng. Töï töôùng laø chaúng phaûi töôùng cuûa chuùng sinh, tha töôùng laø töôùng 
cuûa chuùng sinh. Trong buøn ñeàu khoâng coù hai töôùng naøy, laøm sao bieát 
coù bình? Laïi nöûa, hai töôùng ñeàu khoâng thì khoâng theå duøng hai töôùng ñeå 
chöùng minh cho bình. Laïi ñeàu khoâng, thì hai töôùng leõ ra ñeàu neân sinh 
hai töôùng. Laïi buøn sinh ra traâu, ngöïa, khoâng phaûi sinh bình. Neáu coù sinh, 
baát sinh thì coù höõu, coù voâ cuõng laø boán naïn. Vì theá oâng noùi phaàn thöù ba 
nhaéc laïi quôû traùch. Laïi nöûa, trôû xuoáng laø phaàn thöù hai laáy thay ñoåi trong 
nhaân ñeå phaù. ÔÛ treân traùch töôùng, nay noùi veà theå, cuõng coù ba: phaù, giaûi 
thích vaø keát luaän noùi. Neáu caùch thay ñoåi chính laø quaû thì nhaéc laïi nghóa 
cuûa ngoaïi ñaïo. 

Hoûi: Ngoaïi ñaïo tröôùc noùi: trong nhaân coù quaû nhöng chöa thay ñoåi. 
Vaäy thay ñoåi vaø quaû khaùc nhau, nay vì sao laïi noùi caùch thay ñoåi töùc laø 
quaû? 

Ñaùp: Luaän chuû muoán môû ra, hai quan heä daãn ñeå xaùc ñònh bieán 
hoùa ñoàng vôùi quaû, neân bieát ñaây noùi xa laø töùc. Vì sao? Vì Luaän chuû bieát 
hoï nhaát ñònh khoâng bò thay ñoåi töùc laø quaû, lieàn rôi vaøo naïn khoâng coù 
quaû, cho neân nay laïi noùi: laø töùc, laïi muoán phaù khaép taát caû neân môû ra 
hai quan heä neân quyeát ñònh raèng: theo oâng, thay ñoåi laø quaû hay chaúng 
phaûi quaû? Neáu laø quaû thì trong nhaân coù quaû, töùc phaûi coù thay ñoåi. Neáu 
coù thay ñoåi thì coù theå thaáy. Neáu thay ñoåi chaúng phaûi quaû thì trong nhaân 
khoâng thay ñoåi, vì theá leõ ra khoâng coù quaû. Nay taïm thôøi môû ra moät quan 
heä neân nghieâng veà noùi “töùc” . Taïi sao trôû xuoáng laø phaàn thöù hai giaûi 
thích phaù? Giaûi thích phaù coù hai: 1/ Noùi tröôùc ñaõ coù quaû töùc laø tröôùc coù 
thay ñoåi. 2/ Noùi tröôùc ñaõ coù thay ñoåi thì leõ ra coù theå thaáy, ôû treân laøm sao 
ñöôïc noùi chöa thay ñoåi neân khoâng theå thaáy. Caên cöù sô löôïc thì coù theå 
thaáy maø thoâi. Laïi y cöù ñuû baûy naïn: quaû trong nhaân coù theå thaáy, quaû ñaõ 
sinh cuõng coù theå thaáy, ñeàu coù theå thaáy thì ñeàu sinh, ñoù laø voâ cuøng, trôû 
thaønh naïn thöù hai, ñaõ sinh coù theå thaáy thì leõ ra ñaõ baát sinh, chöa sinh coù 
theå thaáy cuõng khoâng sinh. Thaønh naïn thöù ba ñoàng coù theå thaáy. Moät sinh 
moät khoâng sinh khoâng coù vieäc aáy. Thaønh naïn thöù tö, chöa sinh ñaõ coù 
theå thaáy, sinh roài leõ ra khoâng theå thaáy. Thaønh naïn thöù naêm ñoàng laø coù 
theå thaáy, sinh vaø chöa sinh coù gì khaùc nhau? Thaønh naïn thöù saùu, chöa 
sinh ñaõ coù theå thaáy, caàn gì laïi sinh? Vì vaäy trôû xuoáng laø phaàn thöù ba keát 
thuùc quôû traùch. Neáu noùi chöa thay ñoåi, trôû xuoáng laø phaàn thöù ba laáy thay 
ñoåi ngoaøi nhaân ñeå phaù. Cuõng laø ba laàn noùi naïn ñeå giaûi thích, keát luaän. 
Trong naïn coù hai: 1/ Laáy yù ngoaøi, noùi voán laäp trong nhaân coù quaû nhöng 
chöa thay ñoåi thì thay ñoåi vaø quaû khaùc nhau. Vì sao ñöa ra naïn vaán? Cho 
neân noùi: Caùch thay ñoåi khoâng goïi laø quaû. Noùi khoâng goïi laø quaû. Neáu 
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thay ñoåi naøy khoâng phaûi quaû thì quaû roát raùo khoâng theå ñöôïc, ñaây laø phaù 
thöù hai. Trong nhaân khoâng thay ñoåi, luùc sau laïi khoâng, töùc laø roát raùo 
khoâng coù quaû, thì traùnh khoûi noùi veà coù theå thaáy, laïi rôi vaøo loãi khoâng coù 
quaû. Vì sao trôû xuoáng laø phaàn thöù hai giaûi thích phaù. OÂng noùi trong nhaân 
khoâng coù quaû thì quaû khoâng sinh. Nay trong nhaân tröôùc khoâng thay ñoåi 
vì sao sinh thay ñoåi. Cho neân quaû nhö bình v.v... trôû xuoáng laø phaàn thöù 
ba keát luaän phaù. Neáu noùi thay ñoåi roài laø quaû, thì phaàn thöù tö duøng phaù 
baát ñònh, cho neân coù moät phaù naøy. Laïi phaù quaû ngoaøi nhaân töùc laø thay 
ñoåi naøy, quaû trong nhaân chöa thay ñoåi, nghóa naøy boån toâng chung cuûa 
caùc nhaø neân laïi phaù, phaù cuõng coù ba: 1/ Laáy yù ngoaøi; 2/ Ñöa ra naïn trong 
nhaân khoâng coù quaû; 3/ Keát thaønh naïn baát ñònh. 

Nay laø phaàn moät: Duø thay ñoåi kia ôû ngoaøi nhaân. Laïi, duø caùch thay 
ñoåi laø quaû, ñaày ñuû hai ñieàu aáy, thì trong nhaân tröôùc khoâng coù quaû trôû 
xuoáng laø phaàn thöù hai laø phaù. OÂng ñaõ noùi thay ñoåi laø quaû nhöng ôû ngoaøi 
nhaân, thì bieát trong nhaân khoâng coù quaû thay ñoåi. Cho neân noùi: trong 
nhaân tröôùc khoâng coù quaû. Ñaây töùc laø baát ñònh trôû xuoáng laø. Phaàn thöù ba 
keát thaønh loãi baát ñònh. 

Hoûi: Vì sao baát ñònh? 
Ñaùp: Neáu noùi trong nhaân coù taùnh quaû laø nhaân coù quaû, trong nhaân 

khoâng thay ñoåi laø khoâng coù quaû. Baát ñònh naøy khoâng goïi laø loãi. Vì Soá 
luaän vaø ngoaïi ñaïo laäp nghóa ñuùng nhö . Nay theo vaên noùi, thì baûn toâng 
cuûa oâng laø laäp trong nhaân coù quaû, nay laïi noùi, thay ñoåi roài laø quaû, neân 
bieát luùc chöa thay ñoåi thì trong nhaân khoâng coù quaû, hai laø noùi traùi nhau 
neân goïi laø baát ñònh. 

Hoûi: Raèng trôû xuoáng laø phaàn thöù naêm laïi choáng cheát. Laäp trong 
nhaân tröôùc coù thay ñoåi ñeå giaûi thích boán naïn treân. 

Hoûi: Ngoaïi ñaïo tröôùc noùi trong nhaân quaù chöa thay ñoåi, naøy vì sao 
trôû veà toâng laäp coù thay ñoåi? 

Ñaùp: Khoâng traùi vôùi toâng. Tröôùc noùi chöa thay ñoåi vì chæ coù taùnh 
quaû chöa thay ñoåi thaønh söï, neân khoâng theå thaáy. Nay noùi, coù thay  ñoåi 
laø ñaõ coù taùnh thay ñoåi. Neáu khoâng coù taùnh thay ñoåi thì rôi vaøo khoâng coù 
quaû, cho neân khoâng traùi nhau. 

Hoûi: Laøm sao bieát laäp taùnh thay ñoåi? 
Ñaùp: ngoaïi ñaïo noùi coù thay ñoåi, nhöng (khoâng theå thaáy taùm nhaân 

duyeân), neân bieát coù taùnh. Nay tröôùc ñöa ra hai nghóa cuûa ngoaïi ñaïo: laäp 
toâng vaø phoøng naïn. 

Laäp toâng: Trong nhaân coù thay ñoåi töùc laø trong nhaân coù quaû. Neáu 
trong nhaân khoâng thay ñoåi thì rôi vaøo loãi trong nhaân khoâng coù quaû. 
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Phoøng naïn: Daãn taùm duyeân. Naïn raèng: Trong nhaân ñaõ coù thay ñoåi 
leõ ra coù theå thaáy, neáu khoâng theå thaáy thì khoâng neân coù. Ngöôøi ngoaøi giaûi 
thích raèng: coù hai thöù khoâng theå bieát: laø höõu khoâng theå bieát vaø voâ khoâng 
theå bieát. Höõu khoâng theå bieát nhö taùm duyeân, vaø voâ khoâng theå bieát nhö 
söøng thoû. OÂng khoâng theå nghe Höõu lieàn cho laø coù theå bieát, khoâng theå 
nghe khoâng theå bieát, lieàn cho laø voâ. 

Thöù laø giaûi thích söï rieâng boán naïn. 
Thöù nhaát noùi veà töôùng, naïn raèng: Neáu trong nhaân coù quaû thì leõ ra 

coù töôùng. Neáu voâ töôùng thì chaúng phaûi coù. Ñaùp raèng: Trong nhaân tuy coù 
quaû, nhöng ñoàng vôùi taùm duyeân khoâng theå bieát, khoâng neân tranh caõi 
tìm töôùng. 

Thöù hai naïn raèng: Trong nhaân ñaõ coù thay ñoåi neân coù theå thaáy. Neáu 
khoâng theå thaáy thì chaúng phaûi coù quaû. 

Ñaùp raèng: Tuy coù nhöõng ñoàng vôùi taùm duyeân neân khoâng theå thaáy 
laø ñaùp naïn thöù ba. Theo ta, thay ñoåi trong nhaân vì sao naïn vaán thay ñoåi 
ôû ngoaøi nhaân? Giaûi thích naïn thöù tö. Trong nhaân tröôùc ñaõ coù thay ñoåi, ôû 
ñaây töùc nhaát ñònh laø coù. Leõ naøo rôi vaøo naïn baát ñònh thöù tö? Vaên coù ba: 
1/ Neâu chung hai nghóa. 2/ Giaûi thích rieâng hai nghóa. 3/ Keát thaønh hai 
nghóa. cho raèng chaúng phaûi Luaän chuû. Vaên phaàn moät coù hai nghóa: 1/ 
Noùi tröôùc coù thay ñoåi ñeå laäp toâng nghóa. 2/ Noùi veà baát khaû ñaéc ñeå phoøng 
baøn luaän coù theå thaáy cuûa Luaän chuû. Hôïp hai ñieàu naøy ñeå giaûi thích boán 
naïn tröôùc. Nhö vöøa giaûi thích, “heã laø vaät”, trôû xuoáng laø vaên cuûa phaàn 
thöù hai . “Caùc phaùp nhö theá” trôû xuoáng laø vaên cuûa phaàn thöù ba. 

Ñaùp raèng: trôû xuoáng laø Phaàn thöù saùu laïi phaù. Vaên chia laøm hai: 1/ 
Ñoaït phaù: noùi trong nhaân quaû thay ñoåi khoâng gioáng taùm duyeân, thì maéc 
vaøo loãi ôû chöa thay ñoåi treân coù theå thaáy. 2/ Neáu gioáng phaàn thöù taùm, thì 
ñaàu cuoái thöôøng vi teá, laïi rôi vaøo loãi sau khi sinh khoâng theå ñöôïc. Phaàn 
moät laïi coù hai: tröôùc noùi chung veà khoâng gioáng taùm duyeân. Vì khoâng 
gioáng vôùi taùm duyeân neân coøn keït vaøo boán naïn tröôùc. Chính laø rôi vaøo 
loãi coù theå thaáy. Keá laø vì sao trôû xuoáng laø phaàn thöù hai giaûi thích rieâng 
khoâng gioáng vôùi taùm duyeân, töôùng vaên coù theå bieát. Neáu bình nhoû beù neân 
khoâng theå ñöôïc. Phaàn thöù hai duø gioáng phaàn thöù taùm thì ñaàu cuoái thöôøng 
vi teá, cuõng coù hai phaàn: 1/ chaùnh naïn, 2/ vì sao trôû xuoáng laø giaûi thích 
naïn. Giaûi thích naïn raèng: chöa sinh thöôøng vi teá khoâng theå thaáy, sinh roài 
cuõng vi teá neân cuõng khoâng theå thaáy. Sinh roài, chöa sinh ñeàu nhaát ñònh 
coù. ÔÛ ñaây neâu nhaát ñònh coù laø giaûi thích thaønh nhaát ñònh vi teá. Nghóa coù 
cuûa oâng ñaõ nhaát ñònh khoâng theå thay ñoåi coù thaønh khoâng. Nghóa vi teá 
cuõng nhaát ñònh khoâng theå chuyeån teá thaønh thoâ. Nghóa khoâng theå    thaáy 
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cuõng nhaát ñònh, khoâng neân noùi coù theå thaáy. 
Hoûi raèng: trôû xuoáng laø Phaàn thöù baûy ñaây laø laïi choáng cheá, trong 

choáng cheá coù hai naïn . Luùc chöa sinh vi teá, thì gioáng vôùi taùm duyeân 
khoâng coù loãi khoâng gioáng luùc ñaàu teá sau chuyeån thaønh thoâ, neân do teá 
thaønh thoâ. Leõ naøo coù theå khieán cho ñaàu cuoái thöôøng vi teá, vì vaäy traùnh 
khoûi loãi thöù hai. Tröôùc teá sau thoâ, soá luaän v.v... cuøng coù nghóa naøy. 

Hoûi: ÔÛ ñaây laäp luùc chöa sinh laø teá vaø chöa thay ñoåi trong choáng 
cheá thöù khoâng  theå thaáy coù gì khaùc nhau? 

Ñaùp: Tröôùc noùi chöa thay ñoåi ñeàu chöa coù hình daùng chieác  bình. 
Nay noùi teá laø ñaõ coù hình daùng, nhöng hình daùng vi teá khaùc vôùi tröôùc. 

Ñaùp raèng: trôû xuoáng laø thöù taùm phaù. Trong moät ñaùp naøy coù möôøi 
moät naïn. 

1) Cöûa chính laø phaù thoâ teá. 
Thöù nhaát coù hai naïn, phaù chung trong nhaân coù quaû. Hai naïn thöù 

nhaát: Naïn trong nhaân khoâng coù quaû vaø naïn traùi nhau. 
Nay laø phaàn moät: Treân noùi ban ñaàu teá sau cuõng teá. Nay noùi, goác 

khoâng coù quaû thoâ ngoïn leõ ra cuõng khoâng. Ngoïn sinh thoâ töùc laø xöa 
khoâng nay coù. Haù chaúng phaûi trong nhaân khoâng coù quaû sao? 

Vì vaäy tieán luøi thaønh phaù. Laïi nöûa, traùi laïi ñoàng thôøi. Neáu khoâng 
coù thoâ lieàn sinh thoâ, coù teá leõ ra khoâng sinh teá. Laïi nöûa, trong nhaân tröôùc 
khoâng coù thoâ trôû xuoáng laø phaàn thöù hai sau ñöa ra naïn traùi nhau. Trong 
ñaây tröôùc nhaéc laïi caû coù - khoâng. Trong nhaân tröôùc khoâng coù thoâ laø nhaéc 
laïi khoâng coù thoâ, roõ raøng rôi vaøo loãi trong nhaân khoâng coù quaû, laïi muoán 
phaùt thaønh naïn coù thoâ. Neáu trong nhaân tröôùc coù thoâ laø phaàn thöù hai nhaéc 
laïi trong nhaân coù thoâ thì traùnh khoûi loãi trong nhaân khoâng coù quaû. Khoâng 
neân noùi teá neân khoâng theå ñöôïc thì rôi vaøo loãi khoâng coù quaû, laïi rôi vaøo 
loãi noùi traùi ngöôïc. Nay quaû laø thoâ, ôû ñaây laïi ñöa ra quaû cuûa naïn chaúng 
phaûi quaû laø thoâ. OÂng noùi teá neân khoâng theå ñöôïc laø thoâ töùc chaúng phaûi 
quaû. Nay quaû roát raùo khoâng phaûi coù theå ñöôïc. Trong nhaân khoâng coù thoâ, 
thoâ ngoaøi nhaân chaúng phaûi quaû, vaäy cuoái cuøng choã naøo coù quaû? Vì vaäy 
khoâng vì teá neân khoâng theå ñöôïc, laø nhaéc laïi nghóa ngoaøi ñeå toång keát 
quôû traùch. 

Laïi nöûa, neáu trong nhaân tröôùc coù quaû sinh thì theo moân thoâ teá ñeå 
phaân chia. Treân ñaây boán naïn y theo moân thoâ teá ñaõ phaù xong. Nay phaàn 
thöù tö noùi veà nhaân quaû khoâng thaønh. Neáu y theo phaù, ñeå choáng cheá möôøi 
moät naïn maø luaän thì. Nay laø phaàn thöù ba noùi duïng phaùt cuûa nhaân. 

Hoûi: Vì sao ñöa ra hai nghóa naøy ñeå goïi? 
Ñaùp: Tröôùc ñeán nay ñeàu laø vaán ñaùp thöù lôùp keá nhau. Nay moät 
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chöông naøy y cöù thaúng trong nhaân coù quaû rieâng sinh caùc phaù, khoâng 
gioáng vôùi ba chöông treân ñaây. Vì vaäy ñöa ra ñuû hai nghóa ñeå goïi teân. 
Naïn thöù nhaát coù hai nghóa: Tröôùc laø nhaéc laïi nghóa ngoaøi, ñoù laø nhaân, 
nhaân hoaïi nhau; thöù hai. laø phaù: 1/ Chính phaù; 2/ Giaûi thích phaù. Chaùnh 
phaù: Neáu laäp trong nhaân coù quaû thì nhaân quaû ñeàu hoaïi. Nhöng goïi hai 
chöõ nhaân nhaân vì laø phaùt ngöõ töø. 

Laïi moät nhaân laø nhaân do ngoaïi ñaïo laäp ra, nay nhaéc laïi nhaân do 
kia laäp neân noùi laø nhaân. Keá laø nhaân do oâng laäp, nhaân naøy khoâng thaønh, 
neân laïi noùi nhaân. Quaû cuõng . 

Hoûi: Phaù naøy vaø phaù tröôùc ñaây coù gì khaùc nhau? 
Ñaùp: Tröôùc chæ noùi trong nhaân khoâng ñöôïc coù quaû, chöa noùi nhaân 

quaû ñeàu hoaïi. Vì vaäy nay khaùc vôùi tröôùc. Taïi sao trôû xuoáng laø phaàn thöù 
hai giaûi thích, giaûi thích nghieâng veà nhaân hoaïi nhau. Vì chæ sôïi chaúng 
phaûi laø nhaân cuûa quaû neäm neân hai vieäc naøy phaûi neâu thí duï ñeå phaù. 
Neáu nhaân hoaïi quaû cuõng hoaïi, ôû ñaây nöông theá khoâng coù nhaân ñeå noùi 
khoâng coù quaû. Vì sao trôû xuoáng laø giaûi thích nhaân khoâng neân quaû cuõng 
khoâng. 

Laïi nöûa, trôû xuoáng laø phaàn thöù tö noùi quaû töôùng hoaïi, laïi môû ra 
ba phaàn khaùc nhau: 1/ chính laø naïn, 2/ giaûi thích naïn, 3/ toång keát. Noùi 
neáu khoâng taïo taùc thì khoâng goïi laø quaû. Trong nhaân tröôùc coù quaû thì quaû 
chaúng phaûi do nhaân taïo ra. Nhaân khoâng theå laøm ra quaû, neân noùi khoâng 
laøm khoâng goïi laø quaû. Vì sao trôû xuoáng laø phaàn thöù hai giaûi thích naïn? 
Noùi neäm truï ôû trong chæ sôïi, neäm chaúng phaûi quaû cuûa chæ sôïi, sôïi chaúng 
phaûi nhaân cuûa neäm. Neáu vì nhôø ôû maø coù thì lieàn laø quaû. Quaû nhôø khí 
gaù ôû neân laø quaû khí; ñaây töùc taát caû ñeàu laø quaû; khoâng nhö vaäy thì taát caû 
chaúng phaûi quaû. Neáu noùi neäm laø quaû cuûa sôïi, quaû chaúng phaûi laø khí quaû, 
thì leõ ra quaû cuõng laø khí quaû. Nhöng neäm chaúng phaûi quaû cuûa sôïi. Nhö 
theá laø khoâng nhaân khoâng quaû trôû xuoáng laø phaàn thöù ba toång keát. 

Hoûi: Trong ñaây chæ neân noùi höõu, vì cuõng noùi veà khoâng? 
Ñaùp: Treân ñaây phaù coù, löôïc tröø moät chuùt roài, muoán nhaäp vaøo 

khoâng, neân ngöôïc laïi noùi veà khoâng. 
Laïi nöûa, trôû xuoáng laø phaàn thöù naêm noùi veà töôùng neâu vaø noùi veà 

töôùng khaùc nhau trong phaù thöù tö ôû tröôùc. Tröôùc noùi veà theå töôùng nay 
noùi veà töôùng neâu. Vì theá khaùc nhau. 

Nay noùi trong nhaân coù quaû nhöng khoâng theå ñöôïc. Theo thöù lôùp 
Luaän chuû töø tröôùc ñeán nay tìm theå cuûa quaû vaø töôùng cuûa quaû theå khoâng 
theå ñöôïc, neân coù töôùng hieän, chính laø noùi veà töôùng neâu cuûa quaû. Nhö 
nghe muøi thôm bieát coù hoa, laø neâu naêm vaät naøy ñeàu coù töôùng neâu. Nhö 
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theá trong nhaân neáu tröôùc coù quaû thì leõ ra coù töôùng hieän, chính laø noùi veà 
töôùng neâu cuûa quaû, khieán gioáng vôùi naêm vaät treân. Nay theå cuûa quaû cuõng 
khoâng theå ñöôïc, laø noùi treân ñaây phaù theå. Töôùng cuõng khoâng theå ñöôïc, 
laø noùi nay tìm töôùng khoâng theå ñöôïc. Vì vaäy neân bieát trôû xuoáng laø toång 
keát trong nhaân khoâng coù quaû. 

Hoûi: Nghe tieáng thaáy chim, tieáng laø töôùng neâu cuûa chim. Nay thaáy 
cuoän daây thì bieát coù bình, cuoän daây laø töôùng neâu cuûa bình. Vì sao noùi 
bình khoâng coù töôùng neâu. 

Ñaùp: Coù hai nghóa khoâng theå: 1/ cuoän daây coøn laø nhaân cuûa bình, 
treân ñaõ y theo trong nhaân tìm quaû khoâng daáu veát; nay khoâng neân laïi neâu. 
2/ Tieáng laø töôùng cuûa chim, tìm tieáng maø thaáy chim. Daây laø töôùng cuûa 
bình, tìm daây khoâng thaáy töôùng cuûa bình. Ñaây laø ví duï sai. 

Laïi nöûa, trôû xuoáng laø phaàn thöù xeùt khaép veà quaû, xeùt khaép veà quaû 
laø y cöù hoaëc töï, hoaëc tha, hoaëc nhaân, hoaëc quaû, taát caû moïi nôi tìm quaû 
khoâng daáu veát goïi laø xeùt khaép veà quaû. Goàm coù naêm caâu: Trong nhaân coù 
quaû, hoaëc nhaân khoâng taïo taùc trôû xuoáng laø noùi nhaân khaùc neáu daây khoâng 
taïo taùc, v.v.. trôû xuoáng laø noùi voâ nhaân thì khoâng ñöôïc coù quaû khoâng coù 
quaû, neáu quaû khoâng thì nhaân cuõng khoâng, nöông theá khoâng coù quaû ñeå 
phaù nhaân. Cho neân döôùi ñaây keát luaän chaúng phaûi trong nhaân coù quaû. 

Laïi nöûa, trôû xuoáng laø phaàn thöù baûy coù loãi thöôøng, töø xeùt khaép quaû 
ôû treân maø sinh, treân noùi nhaân khoâng taïo taùc chaúng phaûi nhaân khoâng taïo 
taùc. Laïi nöûa khoâng ñöôïc töï nhieân taïo taùc, ñeå noùi coù quaû naøy, cho neân 
quaû naøy goïi laø thöôøng. Vaên cuõng coù naêm caâu: 1/ Noùi quaû thöôøng; neáu 
quaû laø thöôøng trôû xuoáng laø caâu thöù hai noùi taát caû ñeàu thöôøng; neáu taát caû 
ñeàu thöôøng trôû xuoáng laø caâu thöù ba noùi thöôøng, voâ thöôøng ñeàu laø khoâng; 
cho neân thöôøng, voâ thöôøng trôû xuoáng laø caâu thöù tö quôû traùch noùi ñeàu laø 
khoâng. Vì vaäy khoâng ñöôïc noùi trong nhaân tröôùc coù quaû trôû xuoáng laø caâu 
thöù naêm keát luaän chaúng phaûi boån toâng. 

Laïi nöûa, trôû xuoáng laø neáu theo naêm thöù moân maø phaù, treân ñaây boán 
moân ñaõ xong. Nay laø moân thöù naêm noùi veà quaû khaùc nhau, cho neân ñaëc 
bieät môû ra moân naøy. Vì tröôùc nay ñeàu laø theá nghóa noái tieáp nhau, nay laïi 
môû rieâng moät chöông ñeå phaù. Vì vaäy laïi laø moät moân phaù. Moân naøy cuõng 
coù boán phaù: 1/ Loãi truøng quaû; 2/ Taùc laø quaû; 3/ Chaùnh laø hai nhaân; 4/ Hai 
taùc hoaïi hôïp vôùi baûy ñieàu tröôùc thaønh möôøi moät. Nay laø phaù ñaàu. 

1- Neáu trong nhaân tröôùc coù quaû sinh laø nhaéc laïi nghóa cuûa ngöôøi 
ngoaøi. Sôû dó nhaéc laïi goàm coù hai nghóa. 1/ Nghóa theá khoâng noái tieáp vôùi 
tröôùc, laïi môû rieâng moân phaù cho neân nhaéc laïi, 2/ Nhaéc laïi trong nhaân 
tröôùc coù quaû thì roõ raøng coù loãi truøng quaû, bôûi vì trong nhaân tröôùc coù quaû 
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neân thaønh truøng quaû. Cho neân nhaéc laïi, töùc quaû vaø quaû khaùc laøm nhaân, 
chính laø phaù truøng quaû. Noùi trong sôïi ñaõ coù neäm, neäm laø quaû cuûa sôïi; 
ñaõ coù neäm neân leõ ra coù theå ñaép; ñaép laïi laø quaû cuûa neäm; cho neân truøng 
quaû, maø noùi quaû khaùc, vì quaû ñaép khaùc vôùi quaû neäm, neân goïi laø quaû 
khaùc, nhöng noùi quaû laïi laøm nhaân cho quaû khaùc. Sôïi naøy ñaõ coù neäm töùc 
laø nhaân cuûa neäm, neäm trong sôïi naøy thì coù theå ñaép ñöôïc. Cho neân neäm 
naøy laïi laøm nhaân cho ñaép. Neân noùi quaû laïi laøm nhaân cho quaû khaùc. 

Hoûi: Ñaây vaø loãi voâ cuøng ôû chöông thöù nhaát coù gì khaùc nhau? 
Ñaùp: Treân noùi ñaõ sinh quaû laïi sinh nöûa, ñaây laø tröôùc sau voâ cuøng. 

Ngay trong moät luùc maø noùi nhanh, khieán trong sôïi coù neäm, neäm thì coù 
theå ñaép. Neäm laïi laøm nhaân cho ñaép. Nhö trong buïng meï, ñaây laïi phaûi 
coù con, baûy ñôøi nhö theá ñeàu ôû trong buïng meï coù con, cuøng luùc lieàn coù, 
cho neân khaùc vôùi treân. Phaù voán coù nghóa Phaät taùnh. OÂng noùi trong chuùng 
sinh voán coù Phaät taùnh, coù khaùc vôùi chuùng sinh hay khoâng? Neáu khoâng 
khaùc thì vaãn laø chuùng sinh; chuùng sinh ñaõ voâ thöôøng, Phaät taùnh cuõng 
vaây. Phaät taùnh ñaõ thöôøng chuùng sinh cuõng . Neáu chuùng sinh voâ thöôøng 
Phaät taùnh thöôøng, leõ ra Phaät taùnh cuõng voâ thöôøng chuùng sinh laø thöôøng. 
Neáu coù thöôøng, voâ thöôøng thì khoâng neân laø moät. Neáu chuùng sinh vaø Phaät 
taùnh khaùc nhau thì ñaõ coù Phaät. Phaät naøy ñaõ phaùt ra aùnh saùng laøm rung 
maët ñaát, ñaõ öùng hoùa chuùng sinh. Chuùng sinh ñöôïc giaùo hoùa laïi voán coù 
Phaät taùnh, leõ ra cuõng phaûi phaùt ra aùnh saùng laøm rung chuyeån maët ñaát. 
Voâ cuøng nhö theá, neáu noùi nhö ñaát tröôùc coù höông thì phaàn thöù hai laøm 
quaû. Laøm quaû, nhö neäm trong sôïi chöa ñaép ñöôïc. Sôïi nhôø duyeân hôïp 
môùi ñaép ñöôïc, neäm naøy chaúng phaûi coù trong sôïi tröôùc, maø nhôø duyeân 
hôïp môùi coù. Ñoù laø nhôø duyeân laøm neân chaúng phaûi voán coù, traùi vôùi nghóa 
cuûa boån toâng, neân goïi laø laøm quaû. Laïi tieán luøi ñeàu ñuoái lyù, neáu voán coù 
töùc laø laøm nhaân cho quaû khaùc, neáu chöa coù ñôïi duyeân laøm môùi coù, thì 
rôi vaøo loãi trong nhaân voán khoâng coù quaû. 

Vaên chia laøm ba: 1/ Laáy y ngoaøi; 2/ Chaùnh laø phaù; 3/ Keát luaän. 
Chaúng phaûi tröôùc coù laáy trong yù tröôùc thí duï sau phaùp. Sôû dó laáy yù, treân 
vì loãi truøng quaû, ngöôøi ngoaøi khoâng bò naïn naøy. Noùi trong sôïi tuy coù 
neäm, nhöng neäm chöa theå ñaép ñöôïc, neân khoâng ñöôïc laøm nhaân cho 
maëc. Nhö ñaát tuy coù höông, neáu khoâng nhôø nöôùc röôùi thì höông naøy 
khoâng theå phaùt ra duïng cuûa tyû thöùc. Trong sôïi tuy coù neäm, nhöng neáu 
duyeân chöa hôïp thì khoâng theå laøm nhaân cho ñaép neân khoâng coù loãi truøng 
quaû. Vieäc naøy khoâng ñuùng, trôû xuoáng laø phaàn thöù hai Luaän chuû phaù. 
Tröôùc baùc boû chung, keá laø vì sao trôû xuoáng laø giaûi thích caùi sai, nay noùi 
khoâng ñuùng laø khoâng ñuùng phaùp, chaúng phaûi khoâng ñuùng thíduï. Cho 
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neân khoâng ñuùng vôùi phaùp laø neáu nhôø duyeân hôïp môùi coù thì quaû thaønh 
môùi coù, chaúng phaûi trong nhaân voán coù, neân noùi khoâng ñuùng. Vì sao trôû 
xuoáng laø phaàn thöù hai giaûi thích khoâng ñuùng. Tröôùc chính laø giaûi thích, 
keá ñeán laø truyeàn giaûi thích. Chính giaûi thích: nhö lôøi oâng noùi coù theå hieåu 
thì goïi laø quaû, ñaây laø duyeân hôïp thôøi môùi goïi laø quaû. Caùc vaät nhö bình 
v.v... chaúng phaûi quaû: laø noùi neáu duyeân hôïp thôøi môùi goïi laø quaû thì bình 
v.v... voán coù leõ ra chaúng phaûi quaû. Ñaây laø voán ban ñaàu töông ñoái, duyeân 
hôïp môùi baét ñaàu goïi laø quaû. Bình voán coù leõ ra chaúng phaûi quaû. Vì sao trôû 
xuoáng laø phaàn thöù hai truyeàn giaûi. Neân hieåu laø laøm bình v.v... tröôùc coù 
thì khoâng laøm. Neân sô duyeân hôïp maø coù, ñöôïc duyeân taïo ra. Bình v.v... 
voán coù chaúng phaûi duyeân taïo ra. Ñoù töùc laø laáy taïo ra laøm quaû. Theo 
nghóa duyeân hôïp môùi coù, ñöôïc duyeân taïo ra, ñaây töùc laø quaû, thì neân noùi: 
Bình v.v... voán coù chaúng phaûi duyeân taïo ra, neân chaúng phaûi quaû. Ñaây laø 
traùi vôùi toâng voán coù cuûa oâng. Keá ñeán keát luaän raèng: Trong nhaân coù quaû, 
vieäc naøy khoâng ñuùng. 

Hoûi: Vì sao noùi neân hieåu? 
Ñaùp: Neân hieåu vaãn laø coù theå sinh, chæ vì ngöôøi ngoaøi noùi trong ñaát 

coù höông, nhôøø nöôùc neân phaùt ra thì nhaân sinh rôi vaøo nhaân lieãu. Neân noùi 
“haõy, lieãu”. Laïi muoán phaùt, v.v… trôû xuoáng chính laø phaù hai nhaân neân 
noùi “haõy hieåu. 

Laïi nöûa, nhaân lieãu trôû xuoáng laø phaàn thöù ba chính laø hai nhaân, cho 
neân coù phaù naøy. Laïi vì giaûi thích thí duï veà höông ôû treân, sôï ngöôøi ngoaøi 
noùi neáu höông voán coù, thì quaû cuõng voán coù, chaúng phaûi baét ñaàu taïo taùc 
môùi coù. Vì theá nay noùi, neáu vaäy nöôùc laø nhaân lieãu cuûa höông chaúng phaûi 
laø nhaân sinh. Buøn phaûi laø nhaân lieãu cuûa bình chaúng phaûi laø nhaân sinh. 
Vaên naøy vaø keä treân tieán luøi thaønh naïn. Treân ñöôïc nhaân sinh thì maát voán 
coù, nay ñöôïc voán coù thì maát nhaân sinh, neân coù vaên naøy. Noùi chính laø hai 
nhaân vì ngöôøi ngoaøi taát caû ñeàu noùi hai nhaân chính laø nhaân lieãu vaø nhaân 
sinh. Vì theá nghóa kia töï hoaïi. Nhaân lieãu coù hai nghóa: 1/ chæ coù theå hieån 
baøy vaät khoâng theå sinh vaät; 2/ coù theå hieån baøy caû vaät khaùc. Nhaân sinh 
khaùc hai nghóa naøy: 1/ Coù theå sinh vaät; 2/ Chæ coù theå sinh bình. Vì vaäy 
khoâng khoâng gioáng nhau. Taïi sao noùi quaû voán coù? Quaû neáu voán coù thì 
nhaân sinh thaønh nhaân lieãu. Nhaân lieãu ñaõ coù nhieàu coâng duïng thì nhaân 
sinh cuõng laøm nhieàu coâng duïng. 

Laïi nöûa, neáu trong nhaân tröôùc coù quaû, trôû xuoáng laø phaàn thöù tö noùi 
veà taùc vaø hoaïi. Trong nhaân ñaõ coù quaû, thì ñeàu thaønh ñaõ laøm, khoâng coù 
laøm laïi laàn hai. Neáu noùi trong nhaân tröôùc coù quaû, trôû xuoáng laø phaàn thöù 
hai keá laø phaù trong nhaân khoâng coù quaû, cho neân phaù khoâng. Tröôùc phaù 
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caùc nhaø chaáp coù, nay phaù caùc nhaø chaáp khoâng. Nhö ñôøi Taêng-khö, Veä 
theá vaø hai ñôøi coù, khoâng. Laïi coøn moät ngöôøi naøy thay ñoåi höõu toâng maø 
chaáp nghóa khoâng. Laïi nöûa, ôû treân luaän chuû nhôø khoâng phaù coù, hoï cho 
raèng luaän chuû phaù coù duøng khoâng, cho neân chaáp khoâng. Laïi phaù voâ vi 
thaønh phaù höõu, vì khoâng thaáy chaúng ngöøng neân chaáp höõu laïi sinh. Vì theá 
phaù khoâng khieán taâm chaáp coù ñeàu thanh tònh. 

Vaên chia laøm ba phaàn khaùc nhau: phaù, choáng cheá, phaù choáng 
cheá. 

Nay laø phaàn thöù nhaát, neân coù ñaàu thöù hai sinh. Trong boán ñaïi 
khoâng coù moät ñaàu cuõng khoâng coù hai ñaàu, ñaõ sinh moät ñaàu thì leõ ra cuõng 
sinh hai. Laïi khoâng hai khoâng sinh hai, leõ ra cuõng khoâng sinh moät. Laïi 
khoâng hai maø sinh hai, khoâng moät maø khoâng sinh moät, leõ ra cuõng sinh 
hai maø khoâng sinh moät. Laïi coù sinh, baát sinh thì coù coù, thì khoâng coù. 

Hoûi raèng trôû xuoáng laø phaàn thöù hai choáng cheá, YÙ choáng cheá laø: 
Boán ñaïi laø moät ñaàu nhaân duyeân neân coù theå sinh moät ñaàu. Boán ñaïi chaúng 
phaûi hai ñaàu nhaân duyeân, neân khoâng sinh hai ñaàu. Vì nhaân duyeân, khoâng 
nhaân duyeân neân coù sinh, voâ sinh, khoâng coù boán naïn. 

Ñaùp: Raèng trôû xuoáng laø phaàn thöù ba phaù choáng cheá goàm coù baûy 
phaù: 1/ Loãi nhieàu nhaân; 2/ Loãi nhieàu quaû; 3/ Ñeàu khoâng noùi; 4/ Töôùng 
sinh hoaïi; 5/ Nhaân cuøng nghi. 6. Tam taùc pheá; 7/ Noùi chöa giaûi quyeát. 
Nay phaàn thöù nhaát laø loãi nhieàu nhaân. 

Hoûi: Phaù naøy vaø phaù thöù nhaát coù gì khaùc nhau? 
Ñaùp: Treân laáy moät nhaân ñeå ñoái vôùi hai quaû, nay laáy moät quaû ñeå 

ñoái vôùi hai nhaân cho neân khaùc. Nhö trong ñaù khoâng coù bình, trong ñaát seùt 
cuõng khoâng coù bình. Neáu ñaõ töø ñaát seùt cuõng neân töø ñaù, ñaát seùt laø nhaân 
cuûa bình, ñaù cuõng laø nhaân, neân goïi laø nhieàu nhaân. Song vaãn ñöôïc phaù 
laïi nghóa treân. Trong ñaát seùt khoâng coù bình, ñoù laø duyeân cuûa bình, cuõng 
khoâng coù hai ñaàu neân ñoù laø hai ñaàu duyeân khoâng coù hai ñaàu, khoâng coù 
duyeân hai ñaàu. Khoâng bình cuõng khoâng coù duyeân cuûa bình, ôû ñaây ñeàu 
duyeân, ñeàu chaúng phaûi duyeân, ñeàu sinh, baát sinh. Laïi loãi ñieân ñaûo. Ñaát 
seùt laø duyeân cuûa bình chaúng phaûi hai ñaàu duyeân, hai ñaàu duyeân naøy leõ 
ra cuõng chaúng phaûi laø duyeân cuûa bình. Laïi, neáu coù duyeân, phi duyeân thì 
coù coù, coù khoâng coù. 

Laïi nöûa, trôû xuoáng laø phaàn thöù hai sau loãi nhieàu quaû. Trong ñaát seùt 
khoâng coù moät quaû maø sinh moät quaû, khoâng coù taát caû quaû leõ ra sinh taát caû 
quaû, cho neân goïi laø loãi nhieàu quaû. 

Neáu trong nhaân tröôùc khoâng coù quaû, trôû xuoáng laø phaàn thöù ba ñeàu 
khoâng noùi hai thöù, caùt vaø meø ñeàu khoâng coù daàu, thì ñeàu khoâng sinh ñeàu 
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khoâng thì ñeàu sinh, khoâng theá thì caùt sinh maø meø khoâng sinh. Ñaây laø loãi 
ñieân ñaûo. Neáu meø sinh, caùt khoâng sinh thì meø coù maø caùt thì khoâng. 

Neáu cho laø töøng thaáy v.v… trôû xuoáng laø phaàn thöù tö töôùng sinh 
hoaïi, tröôùc laáy yù ngoaøi, ngöôøi ngoaøi noùi: ta thöôøng thaáy ngöôøi laáy meø 
khoâng laáy caùt cho neân meø sinh daàu, caùt khoâng sinh daàn. Vì vaäy hoï choïn 
meø khoâng choïn caùt. Duøng lôøitöøng thaáy traû lôøi boán naïn. Keä treân phaù 
khoâng theå duøng lôøi noùi ñeå hieåu, chæ duøng maét töøng thaáy maø nghieâng cöùu. 
Vieäc nay khoâng ñuùng, phaàn v.v… trôû xuoáng laø baùc boû chung, vì sao v.v… 
trôû xuoáng laø  giaûi thích sai laàm. 

Hoûi: ÔÛ ñaây vaø phaù ñeàu khoâng cuûa phaàn thöù ba tröôùc coù gì khaùc 
nhau? 

Ñaùp: Caâu treân cho raèng caùt khoâng coù daàu gioáng nhö meø khoâng 
coù daàu. Nay duø coù, nhöng töôùng sinh khoâng thaønh, cho neân khaùc nhau. 
Töôùng sinh khoâng thaønh nhö moân thöù nhaát. Daàu khoâng töï coù, khoâng 
nhôø caùi khaùc, khoâng chung vôùi caùi khaùc. Laïi nöûa, oâng daãn töøng thaáy 
ñeå choáng cheá, ta cuõng daãn töøng ñeå phaù. Töôùng sinh cuûa oâng khoâng theå 
ñöôïc, oâng laïi daãn töøng thaáy ñeå choáng cheá, sao khoâng duøng töøng nghe ñeå 
choáng cheá. Moân thöù nhaát tìm töôùng sinh khoâng, thaønh, nay vì sao choáng 
cheá, cho neân trôû xuoáng laø keát luaän phaàn quôû traùch ngöôøi ngoaøi. 

Laïi nöûa, trôû xuoáng laø phaàn thöù naêm laø nhaân ñoàng nghi. Nhaân ñoàng 
nghi: nhaân goïi laø lyù do sinh nghi. Neáu roõ moät vieäc thì moân söï cuõng roõ. Vì 
sao gaàn thì boû meâ luùc naøy, xa thì daãn töøng thaáy? Nghóa nay ñaõ sai, töøng 
thaáy cuõng sai, caû hai ñeàu sai cho neân goïi laø nhaân cuøng nghi. Laïi nöûa, 
nay ta chaúng nhöõng phaù meø hieän taïi, maø coøn phaù taát caû ba ñôøi sôû höõu 
cuûa meø. Duø oâng xa daãn töøng thaáy khoâng ñöa ra ñieàu bò phaù. Nhöng oâng 
ñaõ sinh nghi meø hieän taïi; tuy daãn töøng thaáy thì cuõng hoaøi nghi maø thoâi. 
Meø nay, meø xöa ñeàu khoâng theå sinh, cuøng sinh nghi, neân goïi laø cuøng 
nghi. ÔÛ ñaây töùc chæ ba ñôøi meø laø nhaân, cuøng nghi nhaân naøy, goïi laø nhaân 
cuøng sinh nghi. Laïi y theo vaên giaûi thích: Trong nhaân coù quaû, khoâng coù 
quaû, hoaëc vöøa coù, vöøa khoâng. Ba loaïi naøy goïi laø nhaân. Nay oâng khoâng 
giaûi thích trong nhaân khoâng coù quaû vaø treân khoâng giaûi thích trong nhaân 
coù quaû vaø nöûa coù nöûa khoâng chaúng khaùc nhau, gioáng nhö khoâng hieåu 
ba loaïi naøy, neân goïi laø nhaân ñoàng nghi. Vaên coù ñuû yù nghóa cuûa ba loaïi 
naøy. 

Hoûi: Taïi sao phaù ñöôïc töøng thaáy? 
Ñaùp: Lôøi ngöôøi ngoaøi khoâng theå gioáng nhau neân daãn töøng thaáy ñeå 

laøm chöùng. Nhöng nghóa töøng thaáy phuø hôïp vôùi tình ngöôøi trong, ngoaøi, 
Ñaïi thöøa, Tieåu thöøa. Vieäc naøy khoù phaù neân duøng ba moân ñeå noùi. ÔÛ ñaây 
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chæ noùi thaáy meø sinh daàu. OÂng cho raèng töøng thaáy trong meø coù daàu, laø 
thaáy khoâng coù daàu cuûa noù, vì theá thaáy nöûa coù sinh daàu, nöûa khoâng sinh 
daàu chaêng? Duøng ba moân naøy noùi, maét thaáy thì caùi thaáy cuûa maét lieàn 
hoaïi. Vì sao? Vì khoâng coù ngöôøi thaáy trong meø coù daàu neân sinh nhö 
trong söõa coù laïc, ñoàng nhi seõ coù con, aên roài coù phaân, neân bieát trong meø 
khoâng coù daàu, maét khoâng theå thaáy, nöûa coù ñoàng laø coù, nöûa khoâng ñoàng 
laø khoâng, neân duøng ba moân ñeå noùi. 

Laïi nöûa, trôû xuoáng laø phaàn thöù saùu tam taùc pheá, vaên chia laøm boán: 
1/ Nhaéc laïi nghóa ngoaøi, caùc nhaân töôùng khoâng thaønh v.v… trôû xuoáng 
laø thöù. 2/ Neân nhaân khoâng thaønh. 3/ Vì sao v.v… trôû xuoáng laø giaûi thích 
nhaân khoâng thaønh. Sôû dó nhaân khoâng thaønh vì heã vaät gì ñeàu ñöôïc  sinh 
ôû nhaân. Neáu nhaân tröôùc khoâng töùc taïo coâng voâ duïng, neân noùi khoâng 
taïo taùc thì khoâng thaønh. Taùc caên cöù ban ñaàu, thaønh caên cöù keát thuùc. Ñaõ 
khoâng thaønh coâng phu laøm ra, thì khoâng coù nhaân. Taùc nhö vaäy khoâng 
ñöôïc coù sôû taùc, v.v… trôû xuoáng laø. Phaàn thöù tö keát luaän khoâng coù ba taùc. 
Ngöôøi laøm goïi laø ngöôøi, khieán ngöôøi laøm goïi laø ngöôøi khaùc, vieäc laøm 
laø hieän tieàn taùc laø quaû. Trong nhaân neáu khoâng coù quaû thì khoâng coù vieäc 
naøy. 

Neáu noùi trong nhaân tröôùc coù quaû, v.v… trôû xuoáng laø phaàn thöù baûy 
traùch xa. Vì sao goïi traùch xa? Vì luaän chuû xa laáy yù ngöôøi ngoaøi ñeå naïn, 
ñoái vôùi ngöôøi trong ngöôøi ngoaøi cuøng coù loãi, neân goïi traùch xa. Vaên chia 
laøm hai: 1/ Nhôø ngoaøi naïn trong; 2/ Naïn noùi trong thoâng ngoaøi. Trong 
ngoaøi naïn trong coù hai naïn: 1/ Naïn luaän chuû trong nhaân coù quaû. 2/ Naïn 
trong ñeàu khoâng coù ba taùc. Neáu noùi trong nhaân tröôùc coù quaû, phaàn 
thöù nhaát nay traùi vôùi tính chaát ñoù. Luaän chuû chaáp coù quaû, cho neân noùi 
ngöôøi trong chaáp coù quaû. Vì thaáy ngöôøi trong nhôø coù phaù khoâng, neân 
noùi ngöôøi trong phaù voâ chaáp coù. Vì theá noùi: Neáu cho raèng trong nhaân 
tröôùc coù quaû. Keä treân trong phaù coù cuõng phaûi coù naïn naøy. Chæ laáy sau so 
saùnh vôùi tröôùc, neâu moät maø coù theå bieát. Laïi, hai ñôøi coù, khoâng vaø Taêng- 
khö, Veä-theá chaáp nhaân quaû chaúng ngoaøi coù - khoâng. Neáu phaù coù thì laäp 
voâ, phaù voâ thì laäp coù. Tröôùc thaáy Luaän chuû phaù coù, cho raèng luaän chuû 
chaáp khoâng, nay thaáy Luaän chuû phaù khoâng, thì nhaát ñònh phaûi laäp coù, 
neân ñöa ra naïn naøy. Laïi taát caû phaù coù hai moân: noäi phaù ngoaøi, vaø ngoaøi 
phaù ngoaøi. Treân ñaây noùi noäi phaù ngoaøi roài, nay noùi ngoaøi phaù ngoaøi. Vì 
sao noäi, ngoaøi ñeàu phaù ngoaøi? Vì muoán noùi trong nhaân coù quaû roát raùo 
khoâng theå ñöôïc, cuoái cuøng laø chöôùng ñaïo vaø huûy hoaïi nghóa nhaân quaû. 
Phaù trong nhaân coù quaû ñaõ coù phaù noäi, phaù ngoaøi. Phaù trong nhaân khoâng 
coù quaû cuõng coù hai phaù, töùc khoâng neân höõu taùc, giaùc giaû, taùc phaùp khaùc 



 

nhau, phaàn thöù hai ñeàu qua naïn. Ta chaáp trong nhaân khoâng coù quaû ñaõ khoâng coù ba taùc, 
oâng chaáp trong nhaân coù quaû cuõng khoâng coù ba taùc. 

Vì vaäy oâng noùi v.v… trôû xuoáng laø phaàn thöù hai Luaän chuû thoâng suoát hai naïn, 
Vaên chia laøm hai: baùc boû chung vaø traû lôøi rieâng, phaàn baùc boû chung coù ba: caâu thöù nhaát 
nhaéc laïi naïn voâ tam taùc cuûa ngöôøi ngoaøi, trong nhaân khoâng coù quaû v.v… trôû xuoáng laø 
phaàn thöù hai trình baøy yù naïn cuûa ngöôøi ngoaøi. OÂng ñöa ra hai naïn naøy ñeå naïn ta, 
muoán trôû thaønh trong nhaân cuûa oâng khoâng coù quaû. Vì vaäy nhaéc laïi yù cuûa ngöôøi ngoaøi. 

Ñaây cuõng khoâng ñuùng, trôû xuoáng laø phaàn thöù ba sau Luaän chuû chaúng phaûi phaù 
coù laäp khoâng. 

Vì sao v.v… trôû xuoáng laø phaàn thöù hai traû lôøi rieâng hai naïn, tröôùc ñaùp gaàn thöù hai 
ñoù ñeàu laø naïn. Luaän chuû noùi, neáu ta chaáp coù naïn khoâng theå chaáp nhaän naïn cuûa oâng. Ta 
khoâng chaáp coù naïn khoâng, laøm sao chaáp nhaän naïn cuûa oâng? Laïi coù - khoâng ta ñeàu phaù, 
nay oâng phaù coù cuûa ta thì giuùp phaù cuûa ta chaúng phaûi phaù ta. Laïi coù khoâng ñeàu xuaát phaùt 
töø taâm oâng. Nay laïi naïn coù cuûa oâng, oâng töï hieåu laáy, chaúng caàn ta giaûi thích. Laïi, oâng 
khoâng laäp coù, ta cuõng khoâng laäp coù, nay oâng phaù coù, ñaây laø noùi doái, cuoái cuøng khoâng môû 
ra hai nhaø. Cho neân trong nhaân khoâng coù quaû cheâ (traùch) ngöôøi ngoaøi laäp khoâng. Sôû dó 
traùch laäp khoâng, vì ngöôøi ngoaøi tröôùc chaát coù laø muoán thaønh khoâng, ngay naïn ñaõ sai, thì 
nghóa voâ lieàn hoaïi, neân quôû traùch khoâng. Laïi nöûa, v.v… trôû xuoáng laø traû lôøi naïn thöù 
nhaát, yù gioáng vôùi naïn tröôùc, chæ coù caên cöù tröôùc khoâng coù ba thöù taùc. Nay noùi trong nhaân 
chaúng phaûi tröôùc coù quaû, cuõng khoâng chaáp nhaän trong nhaân tröôùc khoâng coù quaû. Ngöôøi 
ngoaøi thaáy luaän chuû phaù coù lieàn cho laø chaáp khoâng, laïi noùi chaúng chaáp nhaän khoâng. 

Neáu noùi trong nhaân tröôùc coù quaû, v.v… trôû xuoáng laø ñoaïn phaàn thöù ba keá phaù vöøa coù 
vöøa khoâng, goàm coù hai naïn: phaù trai nhau vaø phaù tröôùc neâu ra. Phaù trai nhau: ngay trong 
nhaân theå cuûa moät quaû khoâng ñöôïc vöøa laø coù vöøa laø khoâng, vì coù - khoâng haïi nhau neân 
khoâng noùi trong nhaân coù taùnh, vì vieäc coù - khoâng laø khoâng, ñaây khoâng goïi laø thoâng, chæ 
hoûi coù 
- khoâng cuûa taùnh laø traùi nhau maø thoâi. Laïi nöûa, v.v… trôû xuoáng laø phaàn thöù hai duø laø vöøa 
coù vöøa khoâng, gioáng vôùi ñeàu ñaõ phaù cuûa hai moân treân. Vì vaäy, v.v… trôû xuoáng tröôùc noùi ba 
caâu nhö trong nhaân coù quaû, khoâng coù quaû v.v... ñaõ xong. Ñaây v.v… trôû xuoáng laø phaàn thöù 
hai giaûi thích caâu thöù tö cuûa baøi keä, caùi gì seõ coù sinh. Muoân phaùp nhö nhau töùc laø hai thöù 
khaùc nhau. Thöù nhaát keát luaän quaû laø khoâng, höõu vi laø khoâng v.v… trôû xuoáng laø phaàn thöù 
hai keát luaän quy veà khoâng. 

 


