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Luận rằng: Ngươi cho rằng lời ta nói không có đạo lý. Nếu là như thế thì lời ngươi 

nói cũng chẳng có đạo lý. Nếu lời nói của ngươi vô đạo lý thì lời nói của ta đã nói tức có 

đạo lý. Nếu lời nói của ngươi mà có đạo lý, thì gọi là lời của ta nói là vô đạo lý chăng? 

Thật không đúng vậy. Lại nữa trong cái vô đạo lý đó, tự thể ấy có đạo lý. Cho nên có, 

không đều vô đạo lý. Nếu trong tự thể là vô đạo lý, mà đã vô đạo lý rồi thì lại nên vô. 

Cho nên như thế mà ngươi nói ta vô đạo lý. Nghĩa nầy cũng không đúng. Lại nữa ngươi 

bảo lời nói của ta vô đạo lý thì tự làm rõ nét cho biết ngươi là vô trí. Vì sao vậy?  

Vô đạo lý tức là vô sở hữu. Kẻ nói và vô đạo lý là một và khác đi. Nếu một đó nói là 

không thì ngươi sao gọi lời của ta nói là vô đạo lý. Nếu khác, nói là có đạo lý. Ngươi thế 

nào gọi lời ta nói là vô đạo lý vậy? 

 

Lại nữa lời nói để phá tự tướng. Ngươi vặn lại lời nói cùng lời nói của ta. Vì đồng 

thời làm bất đồng thời. Đồng thời tức chẳng phá lời nói của ta, giống như sừng trâu, tai 

bò đồng thời sanh mà chẳng thể phá tướng. Nếu chẳng đồng thì ngươi vặn lại phía trước 

lời của ta nói ra sau. Lời ta nói chưa xong, làm sao ngươi lại hỏi vặn lại. Cho nên chẳng 

thành sự hỏi vặn. Nếu lời của ta nói phía trước ngươi vặn lại ra sau thì lời nói của ta đã 

xong rồi, sao còn vặn lại? Nếu giống thì lời ta nói ngươi vặn lại là vặn điều có thể vặn; 

nhưng chẳng thể phân biệt. Giống như nước sông, nước biển đồng thời hòa hợp chẳng 

thể phân biệt. Lại nữa ngươi vặn vì vặn lại tự nghĩa mà chẳng vặn tự nghĩa. Nếu vặn lại 

tự nghĩa thì tự nghĩa đó đã tự hoại, mà lời nói của ta đã tự thành. Nếu chẳng vặn tự 

nghĩa, vặn tức đã chẳng thành tựu. Vì sao vậy?  

Ở nơi tự nghĩa chẳng thành tựu sự vặn lại vậy. Nếu thành tựu, tự nghĩa tắc hoại, 

tha nghĩa tắc thành. Lại nữa ngươi nói lời của ta nói vô đạo lý, chẳng phải là lời nói. Nếu 

là lời nói chẳng được, vô đạo lý, có nói vô đạo lý thì 2 sự nầy chẳng trái nhau. Giống như 

đồng nữ mà có con. Đúng là vậy thì đồng nữ chẳng có con. Nếu có con tức chẳng phải là 

đồng nữ. Đồng nữ  mà có con là có 2 việc sai trái. Đó là gọi lời nói vô đạo lý. Nghĩa nầy 

không đúng. Lại nữa cùng chứng biết sự sai trái vậy. Ngươi nghe lời ta nói mà gọi là vô 

đạo lý thì khi ngươi nghe rồi tức đã chứng biết việc thành tựu. Chứng biết khả năng to 

lớn. Lời ngươi nói tắc bị hoại. Giống như có người nói nghe chẳng bằng lỗ tai mà được 
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biết bằng thức. Nhĩ thức liền được âm thanh mà chứng biết là được thành tựu. Chứng 

biết khả năng to lớn. Lời nầy tắc hoại. Lại nữa cùng với sự biết nầy sai khác. Nếu ngươi 

gọi ta có nói sự hiểu biết nầy sở đắc tức là biết có đạo lý. Nếu chẳng đạo lý, lời nói lại 

không. Nếu có nói biết có đạo lý. Giống như có người nói cái nghe thường ở từ nhơn 

duyên mà sanh ra. Tất cả đều từ nhơn nầy sanh nên ở chỗ vô thường. Giống như miếng 

ngói từ nhơn sanh, nên chẳng ở thường trụ. Âm thanh cũng từ nhơn sanh nên chẳng 

thường trụ. Nếu là thường trụ tức chẳng phải từ nhơn sanh. Vô thường trụ là trí nầy 

được thành tựu. Trí lực nầy có lớn thì sự thường trụ ấy cũng hư hoại. Có đạo lý là nếu 

có nói, tắc có đạo lý. Có đạo lý tức trí nầy được thành tựu. Vô đạo lý thời tắc băng hoại. 

Lời nầy cùng thế gian sai khác. Vì sao vậy? 

Ở thấy gian nầy có lập nên 4 loại đạo lý. Một là nhơn quả đạo lý. Hai là tương đãi 

đạo lý. Ba là thành tựu đạo lý và bốn là như như đạo lý. Nhơn quả đạo lý nghĩa là như 

hạt giống và mầm. Tương đãi đạo lý như dài ngắn, cha con. Thành tựu đạo lý như ngũ 

phần thành tựu nghĩa (5 phần nghĩa thành tựu). Như như đạo lý lại có 3 loại. Một là vô 

ngã như như. Hai là vô thường như như và ba là tịch tĩnh như như. Ở nơi thế gian, lời 

nói làm quả, đạo lý làm nhơn. Trong thế gian nếu thấy quả, tức biết có nhơn. Nếu thấy 

có lời nói tức biết có đạo lý. Ngươi bảo ta nói không đạo lý, là nghĩa cùng thế gian sai 

khác. Nếu có nói mà vô đạo lý thì chẳng có vậy. Ngươi gọi ta nói sai chẳng đúng. Ta nay 

cùng ngươi biện quyết về việc nầy vậy. Nếu ngươi nói khác, tức có sai quấy. Ngươi tự 

lập nghĩa và nghĩa của ta khác. Tức là tự nói. Tức là nói khác. Cho nên ngươi đã quá 

sai. Nếu nghĩa của ngươi sai, ta tự nói, tức sai đi rồi. Có ngươi, chẳng quan hệ nơi ta. 

Nếu chẳng khác ngươi, tức giống ta, tức không có sai. Ngươi nói khác cái nầy là tà ngữ 

(lời tà). Lại nữa khác và khác, chẳng khác. Cho nên chẳng khác. Nếu khác và khác khác 

tức chẳng khác. Giống như người và trâu khác. Người chẳng là trâu. Nếu khác và khác 

chẳng khác, tức là một. Nếu một tức chẳng có khác. Ngươi vì sao nói ta làm khác. Lại 

nữa là đạo lý thì ta ở nơi đạo lý của ngươi cùng tranh luận. Ta nói có sai khác. Nếu 

ngươi và ta chẳng khác tức chẳng cùng ngươi tranh luận. Ta nói nghĩa của ngươi vậy. 

Nếu tất cả đều nói ra là khác thì ngươi lại có chỗ nói. Cho nên ngươi nói sai. Quá sai tại 

nơi ngươi. Nếu ngươi nói chẳng nói sai, thì ta lại nói chẳng nói sai. Ngươi nói ta nói sai 

tức nghĩa chẳng đúng vậy. Lời nói của ngươi không đúng sự thật, dư nghĩa như trước 

đã nói. Ngươi gọi ta nói nghĩa chẳng thành tựu.  

Bây giờ ta cùng ngươi quyết biện luận việc nầy. Nếu nói chẳng thành tựu là nói 

chẳng thành tựu vậy. Nếu chỗ nói chẳng thành tựu tức chẳng được nói. Nếu chẳng được 

nói thì ngươi nói thế nào mà chỗ ta nói chẳng thành tựu. Nếu được chỗ nói tức nên 

thành tựu. Ngươi nói chẳng thành tựu là nghĩa không đúng. Nếu tất cả chỗ nói chẳng 

thành tựu thì ngươi nói vặn lại chăng? Nếu vặn lại tức chẳng thành tựu. Nếu ngươi nói 

vặn lại thì chẳng thể chẳng thành tựu. Ta nói lại như thế chẳng thể chẳng thành tựu. 

Ngươi nói ta chẳng thành tựu là nghĩa chẳng đúng. Chẳng thành tựu là ở nơi tự thể 

thành tựu. Cho nên chẳng phải chẳng thành tựu. Nếu chẳng thành tựu ở nơi tự thể thì 

chẳng có thành tựu. Lại nên chẳng có chẳng thành tựu. Nếu có thành tựu tức chẳng có 

chẳng thành tựu. Cho nên ngươi nói ta chẳng thành tựu là chẳng có căn cứ. Nếu ngươi 

nói chẳng tụng, vặn lại ta, tức chẳng được ý của ta. Nếu chẳng đúng ý của ta, tức chẳng 

được vặn hỏi lại ta. Ta bây giờ cùng ngươi quyết biện luận về chỗ nầy. 

Nếu chưa tụng, lại vặn ta tức chẳng được nói ngươi vặn hỏi. Ngươi vì oán trách 

vặn hỏi có thể vặn hỏi. Vì chưa oán trách vặn hỏi mà vặn hỏi. Nếu ngươi chẳng oán 

trách mà được nói vặn thì ta lại chẳng oán trách mà được nói vặn lại. Nếu ngươi oán 

trách vặn hỏi được nói vặn tức là hằng oán trách vặn hỏi. Vì sao vậy? 

Vặn hỏi lại sanh vặn hỏi. Vặn hỏi tức vô cùng. Chẳng có chẳng oán trách vặn hỏi 

thì chẳng có được nói vặn hỏi. Lại nữa sau khi vặn hỏi tên thì liền có vặn hỏi tên. Nếu 

oán trách điều nầy mà vặn hỏi tên thì được nói vặn hỏi tên. Chẳng oán trách chẳng được 

nói oán trách tên, lại được sau đó oán trách trước, vặn hỏi tên. Lại vặn hỏi tên chưa 

được oán tránh. Lần thứ 3 được oán trách, lần thứ 2 lại vặn hỏi tên. Lần thứ 4 lại được 
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oán trách và lần thứ 3 lại được hỏi tên. Như thế tức hay oán trách chẳng có cùng tận. 

Nếu ngươi bây giờ chẳng oán trách mà được nói vặn hỏi tên thì đầu tiên vặn hỏi tên lại 

nên chẳng oán trách mà được nói vặn hỏi tên. Nếu đầu tiên vặn hỏi tên mà chẳng oán 

trách, chẳng được nói vặn hỏi tên. Thứ hai lại nên chẳng vặn hỏi tên, được nói vặn hỏi 

tên. Thứ hai chẳng oán trách vặn hỏi tên được nói là vặn hỏi tên. Đầu tiên lại nên chẳng 

oán trách vặn hỏi tên được nói vặn hỏi tên. Mà bây giờ đầu tiên vặn hỏi tên tất nhiên 

oán trách lại được nói vặn hỏi tên. Lần thứ 2 vặn hỏi tên lại nên phải oán trách mới 

được nói vặn hỏi tên. Chẳng nên chẳng oán trách mà nói. 

Lại nữa nếu chẳng oán trách vặn hỏi mà nói thì vặn hỏi tức rơi vào chỗ thiếu sót. 

Ngươi chẳng oán trách tự vặn hỏi. Ngươi nói vặn hỏi lại rơi vào chỗ thiếu sót. Nếu ngươi 

chẳng oán trách vặn hỏi mà nói vặn hỏi. Nói vặn đó chẳng rơi vào chỗ thiếu sót. Ta lại 

chẳng oán trách vặn hỏi mà nói vặn hỏi lại chẳng rơi vào chỗ thiếu sót. Lại nữa nếu 

ngươi nói vặn hỏi ta, ta tất cả sẽ vặn hỏi. Ta vặn hỏi vặn lại ngươi. Ngươi tất cả sẽ oán 

trách. Tuy được hỗ tương cùng oán trách, tức chẳng được biệt lập vặn hỏi. Nếu hay 

cùng nhau vặn hỏi tức không đúng nghĩa chánh. Giống như cả 2 chiếc thuyền cùng ở 

dưới nước, thì cùng giống chỗ đến đi. Lại nữa ngươi nói tất cả âm thanh đều ra từ cửa 

miệng tức thì liền mất. Sao lại được oán trách lời nói của ta. Âm thanh lại mất đi thì 

chẳng được trở lại một lần nữa. Chẳng được oán trách một lần nữa. Nếu âm thanh tồn 

tại tức chẳng thể oán trách. Điều nầy âm thanh là thường hằng. Nếu nói mất đi tức 

chẳng có chỗ oán trách, tranh tụng. Đây là chẳng có gì cả. Nếu âm thanh đã mất đi rồi, 

ngươi lại làm cho ta oán trách, gọi là lời nói của ngươi, tức là tà tư duy (suy nghĩ không 

đúng). Ngươi nói lời của ta trước phá sau. Ta làm cho ngươi phải quyết định biện luận 

thì ta nói trước phá sau là đạo lý. Vì sao vậy? 

Lời ta trước còn ngươi nói sau. Nếu lời ta phá lời sau, thì nghĩa của ta tất thắng. 

Lời của ngươi tất thua. Lại nữa, nếu ngươi nói tất cả lời nói trước phá sau thì ngươi lại 

xuất ra lời nói trước nên phá sau. Nếu lời nói của ngươi trước phá sau thì ta nói ra lời 

trước lại chẳng phá sau. Lại nữa trước phá sau là ở nơi tự thể ấy chẳng có phá trước 

sau. Nếu ở nơi tự thể có phá trước sau, tức trước sau đều không. Cho nên ngươi nói 

trước phá sau. Đó là lời nói chẳng đúng. Nếu ở nơi tự thể chẳng phá trước sau thì chẳng 

có nguyên nhân vậy. Trước phá sau lại là không gì cả. Ngươi nói lời nói ta trước phá sau 

là suy nghĩ không đúng. Ngươi nói lời nói ta có nguyên nhơn biệt lập. Ta bây giờ cùng 

ngươi quyết biện luận về chỗ nầy. Nếu ngươi bỏ nguyên nhơn trước để biệt nhơn, rơi 

vào chỗ thiếu sót thì ngươi tín rơi vào chỗ thiếu sót. 

Vì sao mà ngươi lại bỏ nguyên nhơn trước lập nên nguyên nhơn khác vậy? Nếu 

ngươi lập nguyên nhơn khác, chẳng rơi vào chỗ thiếu sót. Ta lại cũng như vậy. Lại nữa 

ta đã nói về nhơn và ngươi nói về chỗ khác nhơn. Nếu ta nói khác nhơn tức là ta có đạo 

lý. Nếu chẳng nói nhơn thì ta tức nói nhơn của ngươi. Chẳng phải là đối trị sai biệt sao? 

Lại cùng với ngươi nói. Ngươi nói ta khác nhơn tức là suy nghĩ sai. Nếu ta cùng với 

ngươi lập nhơn thì ngươi phá nhơn của ta, tức tự phá nhơn của ngươi. Lại nữa nếu tất 

cả lời nói là nhơn riêng biệt thì ngươi lại xuất ra lời, tức là nhơn riêng biệt. Cho nên 

ngươi rơi vào chỗ thiếu sót. Nếu ngươi xuất ra lời nói chẳng rơi vào chỗ thiếu sót thì 

người nói ta lập nhơn rơi vào chỗ thiếu sót. Nghĩa nầy thật chẳng đúng. Nếu ngươi nói 

ta nói nghĩa khác thì làm cho cùng với ngươi quyết tâm biện hộ chỗ nầy. Ta đã lập nghĩa 

và ngươi đã khác nghĩa. Tức là đạo lý. Ta bây giờ cùng ngươi đối trị sai biệt. Cho nên 

nói nghĩa khác. Nếu ngươi suy nghĩ nghĩa của ta và nghĩa của ngươi chẳng khác, nghĩa 

của ta tức chẳng cùng nghĩa của ngươi đối trị khác nhau. Nếu ngươi phá nghĩa của ta 

tức là tự phá. Lại chẳng khác nghĩa ở nơi tự thể thì chẳng khác nghĩa. Khác nghĩa tức là 

chẳng có gì. Nếu khác nghĩa ở nơi tự thể thì có khác nghĩa. Nghĩa khác lại chẳng có gì. 

Cho nên ngươi gọi ta nói khác nghĩa. Đây là nghĩa chẳng đúng. 

Lại nữa nếu tất cả chỗ nói là nghĩa khác thì ngươi có chỗ nói lại cũng nên khác 

nghĩa. Nếu ngươi có chỗ chẳng nói là khác nghĩa. Ngươi nói tất cả chỗ nói là khác nghĩa. 

Điều nầy thật chẳng đúng. Ngươi nói ta bây giờ nói giống như lời nói trước chẳng khác 



C:\Users\hoavouu\AppData\Local\Temp\KinhVan_1633_NhuThatLuan_PhanChatNan.doc- 4 - 

lời nói ấy. Ta bây giờ lại cùng ngươi quyết biện luận chỗ nầy. Ta lập nghĩa cùng ngươi 

lập nghĩa đối trị sai khác. Nếu ta nói tự lập nghĩa đối trị với nghĩa của ngươi, thì đúng 

với đạo lý. Vì sao vậy? 

Ta cùng tất cả chỗ nói là vì phá cái nghĩa của ngươi, cho nên ta nói chẳng có khác. 

Nếu ta sẽ nói khác nghĩa thì ngươi lập nghĩa cùng nghĩa khác của ta. Nếu ta nói khác 

nghĩa, tức nói nghĩa của ngươi. Tức chẳng cùng ngươi khác nhau. Ngươi là vặn ta tức là 

vặn lại tự nghĩa đó. 

Lại nữa như trước ta nói âm thanh là vô thường. Lời nói nầy tự mất, tự hết. Bây 

giờ lại xuất ra lời, ngươi nói ta nói lời nói trước là suy nghĩ sai. Lại nữa, nếu ngươi nói ta 

nói không khác thì nếu ngươi nói khác tức là sai. Nếu ta nói chẳng khác tức là chẳng sai. 

Nếu ta nói là chẳng được thành thì ngươi nói ta chẳng khác. Nghĩa nầy thật không đúng 

vậy. Nếu ngươi nói tất cả chỗ nói của ta đều chẳng tin cậy thì ta bây giờ cùng ngươi 

quyết định biện luận chỗ nầy. 

Ngươi nói chẳng tin cậy tất cả. Lời nói nầy làm cho vào tất cả số mà chẳng vào tất 

cả số. Nếu vào tất cả số thì ngươi tức tự chẳng tin cậy lời nói của ngươi. Nếu tự chẳng tin 

cậy nghĩa của ta tức thị tin cậy nơi ngươi. Nghĩa của ta tự thành, lời nói của ngươi liền 

băng hoại. Nếu chẳng vào tất cả số, tức không tất cả. Nếu không tất cả thì ngươi chẳng 

tin cậy tất cả. Nếu chẳng tin cậy tất cả thì nghĩa của ta liền chẳng phải chẳng tin cậy nơi 

ngươi. Nghĩa của ta lại cũng thành. Cuối cùng lời của ngươi bị hoại. 

 

 

 

 

Như Thật Luận 
Phản Chất Nan Phẩm Trung Đạo Lý Nan 

Phẩm thứ hai 
 

 

Luận rằng: Vặn hỏi có 3 loại mất mát. Một là vặn hỏi điên đảo. Hai là vặn hỏi 

chẳng thật nghĩa. Ba là vặn hỏi sai biệt. Nếu vặn hỏi có 3 điều mất mát nầy thì rơi vào 

chỗ thiếu sót. 

Thứ nhất điên đảo vặn hỏi là lập nên câu vặn hỏi chẳng cùng với nghĩa chánh 

tương ưng. Đó có tên là vặn hỏi điên đảo. Điên đảo vặn hỏi có 10 loại. Một là vặn hỏi 

cùng tướng. Hai là vặn hỏi khác tướng. Ba là vặn hỏi tướng dài. Bốn là chẳng khác vặn 

hỏi. Năm là đến chẳng đến vặn hỏi. Sáu là vặn hỏi chẳng có nguyên nhân. Bảy là vặn hỏi 

làm rõ ràng nguyên nhân. Tám là nghi mà vặn hỏi. Chín là vặn hỏi điều chưa nói. Mười 

là vặn hỏi sự khác biệt. 

 

Thứ nhất là vặn hỏi cùng tướng là đối với vật có tướng giống, rồi vặn hỏi được lập 

nên. Đây có tên là vặn hỏi cùng tướng. 

Luận rằng: Âm thanh không thường do công lực sanh. Không có trung gian sanh. 

Dụ như miếng ngói, nguyên nhân do công lực sanh. Sanh ra rồi bị hủy diệt. Âm thanh 

lại cũng như thế; nên âm thanh vô thường. Đây là nghĩa đã được lập rồi.  

Ngoài ra nói: Nếu âm thanh vô thường cùng với đồ vật là đồng tướng. Âm thanh 

tức thường trụ và không cùng tướng. Cho nên như không có âm thanh lại thường trụ. 

Đồng tướng là giống chẳng phải ở thân thể vậy. 

 

Luận rằng: Lại nữa âm thanh vô thường thì nhơn sanh ra công lực. Chẳng có 

trung gian sanh ra vậy. Nếu vật thường trụ chẳng có nguyên nhân sanh ra công lực. Dụ 

như hư không thường trụ chẳng có nguyên nhân sanh ra công lực. Âm thanh chẳng phải 

như thế. Cho nên âm thanh là vô thường. Nghĩa nầy đã lập rồi. 
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Ngoài ra còn nói: Nếu âm thanh và thường trụ của không chẳng cùng tướng; cho 

nên âm thanh vô thường tức đến nơi nào. Nếu cùng giống với tướng của không. Âm 

thanh tức là thường; cùng giống thì chẳng có thân. Cho nên là thường. 

 

Luận rằng: Cả 2 sự vặn hỏi nầy tất nhiên là điên đảo, chẳng thành sự vặn hỏi. Vì 

sao vậy? Quyết định một pháp vị để lập tên làm nguyên nhân. Hiển tất cả nguyên nhân 

của vật, sanh ra công lực vậy. Là vô thường, là hiển thị vô thường, chính là nhơn quyết 

định một vị. Cho nên vô thường bất động. Muốn làm rõ các loại giống nhau nầy thì nói 

đồ đất ngói để dụ. Nương phía bên ngoài quyết định một vị để lập nên sự vặn hỏi. Nếu 

ngươi nương vào nơi tướng giống nhau mà lập nên âm thanh là nghĩa vô thường thì ta 

lại nương vào tướng giống nhau để lập nên âm thanh ở nghĩa là thường. Nếu nghĩa của 

ngươi thành tựu, nghĩa của ta lại cũng thành tựu. 

 

Luận rằng: Ngươi vặn hỏi chẳng như thế. Vì sao vậy? Ngươi lập nhơn chẳng quyết 

định là thường, vô thường biến hiển. Ta lập nhơn có 3 loại giống nhau để làm pháp căn 

bản. Cùng loại sẽ được nhiếp và khác loại thì lìa tướng. Cho nên lập nhơn thành tựu 

chẳng động. Nguyên nhân của ngươi chẳng phải như thế. Cho nên ngươi vặn hỏi điên 

đảo. Nếu ngươi lập nhơn giống với nhơn của ta thì ngươi vặn hỏi tức sự vặn hỏi đó đứng 

đắn. Nếu lấy vô thường để lập nghĩa nên vặn hỏi nghĩa vô thường thì thật chẳng thể hiển 

vô thường, điên đảo mất rồi. Thường là nguyên nhân thì chẳng quyết định một vị vậy. 

Vô thường là nguyên nhân quyết định một vị. 

 

Hai là vặn hỏi tướng khác. Nghĩa là đối vật chẳng giống nhau mà lập nên sự vặn 

hỏi. Đó có tên là vặn hỏi tướng khác. 

 

Luận rằng: Âm thanh là vô thường. Vì sao vậy? Nhơn duyên sanh ra, nếu có vật 

nương tựa vào nhơn duyên sanh tức là vô thường. Dụ như hư không. Hư không là 

thường trụ, chẳng nương vào nhơn duyên để sanh. Âm thanh chẳng như thế. Cho nên 

âm thanh không thường. 

Ngoài ra: Nếu âm thanh cùng thường trụ với hư không thì chẳng giống nhau vậy. 

Vô thường lại đến nơi đâu? Nếu cùng với đồ đất chẳng giống tướng thì âm thanh tức 

thường trụ, chẳng giống tướng. Âm thanh không có thân hình như thân hình của đất, 

ngói. Cho nên đất ngói vô thường. Còn âm thanh tức là thường. 

 

Luận rằng: Âm thanh vô thường nương vào nhơn duyên sanh. Giống như đồ đất 

nương vào nhơn duyên sanh nên vô thường. Âm thanh lại cũng như thế. 

Ngoài ra: Nếu ngươi lập âm thanh là vô thường cùng với đất ngói lại chẳng giống 

nhau. Chẳng giống nhau vì âm thanh không có thân thể. Còn đất, ngói thì có hình tướng 

vậy. 

 

Luận rằng: Đây là 2 cái tất nhiên điên đảo. Vì sao vậy? Ta lập nên vô thường là 

nhơn để quyết định một vị vậy. Ngươi lập thường làm nhơn, nên chẳng quyết định một 

vị. Thường, vô thường biến hiện luôn. Đây là nhơn bất định chẳng thể vặn hỏi nhơn 

quyết định. Ta lập nhơn nghĩa là ta nương theo nhơn duyên sanh để biết âm thanh là vô 

thường. Nhơn nầy chính là pháp căn bản, đồng loại sở nhiếp, dị loại tương ly. Đầy đủ 3 

tướng bất khả động. Ngươi lập nhơn là không có hình tướng cho âm thanh là thường 

trụ. Nhơn nầy làm pháp căn bản đồng loại dị loại sở nhiếp. Cho nên chẳng thành 

nguyên nhân. 

 

Điều thứ ba là vặn hỏi tướng dài. Ở nơi đồng tướng hiển lên biệt tướng. Đây có tên 

là vặn hỏi tướng dài. 
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Luận rằng: Âm thanh vô thường, nguyên nhân sanh ra công lực. Âm thanh như 

đất ngói. Đây là âm thanh vô thường. 

Ngoài ra, ngươi lập luận âm thanh và đất ngói đồng tướng, nhơn ấy sanh ra công 

lực. Đây có sự khác biệt. Một là có thể thiêu đốt, cũng chẳng thể thiêu đốt. Hai là nơi 

mắt thấy, chẳng phải mắt bị thấy. Như thế có sự khác biệt về âm thanh và đất ngói. Mỗi 

cái đều có như thế. Âm thanh là nhơn sanh ra công lực thường trụ. Đất ngói là  nhơn 

sanh ra công lực vô thường. Cho nên âm thanh thường trụ. 

 

Luận rằng: Đây là vặn hỏi điên đảo. Vì sao thế? Ta đã lập nhơn và vô thường 

chẳng có tướng lìa và thường thì có tướng lìa. Hiển các nhơn nầy là vô thường nên biết. 

Dụ như lửa thì biết đây hiện lên khói. Khói và lửa chẳng rời nhau. Đây là ta lập nhơn 

thành tựu, chẳng thể động. Nhơn hiển biệt âm thanh chẳng thể thiêu đốt. Cho nên nó là 

thường. Tham dục, sân, khổ, vui, gió v.v... chẳng thể thiêu đốt được mà là vô thường. 

Đây là chẳng thể thiêu đốt, chẳng thể lập làm nhơn của thường. Chẳng là chỗ mắt thấy, 

lại cũng chẳng phải có thể lập làm nhơn của thường. Vì sao vậy? Tham dục, sân, khổ, 

vui, gió v.v... lại chẳng là chỗ mắt thấy mà là vô thường. Cái nhơn của ngươi, giống loại, 

khác loại đều nhiếp. Cho nên chẳng thành. Nếu cái nhơn của ngươi và nhơn của ta đồng, 

có thể vặn ta lập nghĩa. Ta lập nghĩa là nương theo 3 loại nhơn của tướng. Cho nên 

chẳng giống. Chẳng giống mà ngươi nói giống. Cho nên điều vặn hỏi của ngươi là điên 

đảo. 

 

Bốn là vặn hỏi chẳng khác. Rõ ràng là một tướng giống nhau lập tất cả chẳng 

riêng gì. Đây có tên là vặn điều chẳng khác. 

 

Luận rằng: Âm thanh vô thường nương nơi nhơn duyên khác, nên âm thanh ấy 

khác. Dụ như ánh sáng ngọn đèn. Nếu vặn đèn lớn lên thì ánh sáng lớn, vặn đèn nhỏ thì 

ánh sáng nhỏ. Đây là nghĩa đã lập rồi. 

Ngoài ra: Nếu nương vào nơi tướng giống của đất ngói và vô thường của âm thanh 

cũng lại như thế. Tức là tất cả vật và tất cả vật đều chẳng khác. Vì sao vậy? Vì tất cả vật 

và vật khác đều có tướng giống nhau. Giống nhau tướng gì? Có một việc có thể biết. Có 

tên là đồng tướng. Nếu có tướng giống nhau, tất cả vật và vật khác, khác nhau. Âm 

thanh lại cũng như thế. Và đất ngói lại có tướng đồng. Âm thanh là thường và đất ngói 

là vô thường. Vì sao vậy? Tất cả ở nơi có tướng giống, có tự tánh khác vậy. Như ánh 

sáng của đèn, người, ngựa nương vào tướng giống nầy nên biết đây tức là chẳng thành 

tựu. 

 

Luận rằng: Lại vặn hỏi điên đảo. Vì sao thế? Ở nơi tất cả vật có tướng giống nhau, 

ta lại chẳng bỏ. Ta kiểm lại có sự khác biệt. Đồng tướng đầy đủ có 3 tướng để lập nên 

nghĩa vô thường. Nói điều nầy làm vô thường là nhơn, chẳng thủ, chỉ có tướng giống 

nhau. Nếu chẳng giải thích đạo lý, tức chẳng khác biệt với có đạo lý. Vì sao vậy? Chẳng 

có một vật và vật khác, chẳng giống chẳng khác. Cho nên nếu có tướng giống tắc đồng 

loại mà nhiếp. Tất cả loại khác là tướng xa lìa. Nếu thủ điều nầy để lập nhơn thì đây là 

nhơn thành tựu. Duy cùng tướng lập nhơn tức chẳng thành tựu. Cho nên điên đảo. 

 

Lại nữa luận rằng: Âm thanh vô thường nương nơi nhân duyên sanh. Giống như 

đất ngói. Cho nên âm thanh vô thường. Ngoài ra nhơn và nghĩa đã lập hai không, không 

khác. Vì sao vậy? Y nơi nhơn mà sanh là nghĩa gì. Nhơn chưa hòa hợp, âm thanh chưa 

sanh, chưa sanh nên chẳng có. Đây là nghĩa nầy. Âm thanh vô thường là nghĩa gì? Âm 

thanh chưa sanh sẽ sanh, sanh rồi tức diệt, diệt rồi lại chẳng có. Đây là nghĩa nầy. Nhơn 

và lập nghĩa cùng chẳng có vậy. 

Luận rằng: Đây là vặn hỏi điên đảo. Vì sao vậy? Ta lập nghĩa chẳng có. Đó là sự 

hoại diệt chẳng có. Ta lập nhơn chẳng có, đó là nhơn chưa sanh nên không có. Vì chưa 
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sanh nên không có. Tất cả thế gian tin nhiều thành tựu lập làm vô thường là nhơn. Diệt 

hoại chẳng có. Tăng Khư (Samkhuya = Số, tên của một bộ luận ngoại đạo) và bất tín 

chẳng thành tựu. Vì làm cho thành tựu nên lập làm nghĩa. Nếu chấp thành tựu lập nghĩa 

chẳng thành tựu làm nhơn thì ngươi vặn hỏi tức thắng rồi chẳng điên đảo. Ta nói tất cả 

vật ở đời trước chưa có, đời sau chưa thấy. Cho nên âm thanh đời trước là không, ở đời 

sau lại cũng không. Nếu đời trước không, ngươi chẳng tin, ngươi tự suy nghĩ. Nếu đời 

trước có âm thanh mà chẳng ngại thì làm sao lỗ tai chẳng nghe được? Cho nên ngươi 

biết đời trước chẳng có, dụ như chân có rắn, có người cạnh tranh để tâm nầy thắng 

nhưng chẳng thể thành tựu ý nghĩa. Muốn thành tựu mà vô đạo lý thì nghĩa nầy nên bỏ. 

 

Điều thứ năm là vặn hỏi về đến chẳng đến. Nhơn là đến để lập nghĩa, là chẳng đến 

để lập nghĩa nếu nhơn đến. Đã lập nghĩa rồi tức chẳng thành nhơn. Nhơn nếu chẳng đến 

thì chỗ lập nghĩa lại cũng chẳng thành nhơn. Cho nên có tên là vặn hỏi đến chẳng đến. 

Ngoài ra: Nếu nhơn đến để cùng lập nghĩa thì chỗ lập nghĩa phức tạp tức chẳng 

thành lập nghĩa được. Giống như nước sông chảy vào biển chẳng phải nước sông là 

nhơn lại cũng như thế chẳng thành nhơn. Nếu chỗ lập nghĩa chưa thành tựu thì nhơn 

chẳng thể đến. Nếu đến chỗ lập nghĩa rồi thành tựu dùng làm nhơn để làm gì. Cho nên 

nhơn chẳng thành tựu. Nếu nhơn chẳng đến để lập nghĩa tức đồng dư vật, chẳng thể 

thành nhơn. Cho nên nhơn chẳng thành tựu. Nếu nhơn chẳng đến tức chẳng có thể. 

Giống như lửa không đến thì chẳng thể đốt con dao, chẳng đến chẳng thể chặt bổ. 

 

Luận rằng: Đó là vặn hỏi điên đảo. Nhơn có 2 loại. Một là sanh nhơn. Hai là hiển 

chẳng phải tướng lìa nhơn. Ngươi vặn hỏi nếu nương theo sanh nhơn tức thành sự vặn 

hỏi. Nếu nương theo hiển nhơn tức là điên đảo. Vì sao vậy? Ta nói nhơn chẳng có sanh. 

Cho nên lập nghĩa là kia được tin. Có thể hiển chỗ lập nghĩa. Chẳng lìa tướng vậy. Lập 

nghĩa có rồi, ở nơi nghĩa như nghĩa biết chưa khởi. Vì sao vậy? Ngu si vậy. Cho nên nói 

có thể hiển nhơn. Dụ như đã có hình tướng dùng ngọn đèn hiển thị là chẳng sanh. Cho 

nên vặn hỏi sanh nhơn. Ở nơi hiển nhơn ấy là vặn hỏi điên đảo. 

 

Sáu là vặn hỏi chẳng có nguyên nhơn. Ở đây 3 đời như đã nói chẳng có nguyên 

nhơn. Nên có tên là chẳng vặn hỏi nguyên nhơn. Vì nhơn lập nghĩa ở đời trước, hiện tại 

và hậu thế là giống nhau sao? Nếu nhơn tại đời trước lập nghĩa tại đời sau thì lập nghĩa 

chưa có nhơn, làm sao nhơn y cứ vào. Nếu tại đời sau lập nghĩa tại đời trước, khi lập 

nghĩa rồi thành tựu, lại dùng nhơn để làm gì. Nếu sanh cùng thời tức chẳng phải là 

nhơn. Giống như bò mọc sừng một lúc mà chẳng được nói tướng sanh ấy ở trước phải. 

Cho nên là đồng thời tức chẳng có nhơn. 

 

Luận rằng: Lại vặn hỏi điên đảo. Vì sao vậy? Đời trước đã sanh rồi nương vào 

nhơn nầy mà sanh. Dụ như ánh sáng của đèn làm hiển rõ rồi là có vật. Chẳng làm cho 

sanh ra có vật trong tương lai. Ngươi vặn hỏi sanh nhơn, ta đã hiển nhơn rồi. Đây là sự 

vặn hỏi điên đảo chẳng thành tựu. Nếu ngươi vặn hỏi: Đây là nhơn, nếu là hiển nhơn thì 

trí huệ chưa có là nhơn. Cho nên chẳng thành hiển nhơn. Nếu vặn hỏi như thế thì chưa 

có tên của nhơn. Cho đến việc chưa có. Nếu việc thành có tức được tên của nguyên 

nhơn. Đây là có thể hiển bày. Lúc ấy được có tên nguyên nhơn. Đây gọi là tại trước chưa 

được gọi tên nhơn. Tại sau sẽ được gọi tên nhơn. Nếu nói việc của nhơn trước, sau đó 

tức chẳng mất đi. Có người lại vặn hỏi: Nếu như thế thì việc nầy chẳng từ nhơn sanh. 

Điều nầy lại cũng chẳng thành sự vặn hỏi. Vì sao vậy? Vì vật trước, ở sau mới được có 

tên gọi. Nếu vật đã mất rồi, sau đó sanh thì điều nầy vặn khó thành tựu. Chẳng như điều 

nầy trước có mà chưa được tên. Sau đó mới được tên. Cho nên cái quả là từ nhơn sanh. 

Bảy lần hiển biệt vặn hỏi nhơn. Nương vào sự khác biệt nhơn vô thường, pháp hiển ở 

đây tức chẳng có nhơn. Đây có tên là hiển biệt vặn hỏi về nguyên nhơn. 
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Ngoài ra, nếu nương vào công lực của âm thanh vô thường thì chẳng có nơi công 

lực, tức chẳng nên là thương. Như điện, ánh sáng, gió v.v... chẳng nương vào công lực để 

sanh, lại vì vô thường mà nhiếp. Cho nên lập vô thường chẳng thuận nương theo công 

lực. Công lực chẳng là nguyên nhơn vậy. Nếu nhơn nầy lìa công lực, ngoài nơi chốn là 

thường. Giống như lìa lửa lập khói, khỏi đó, lửa là chánh nhơn. Khói và lửa chẳng có 

tướng lìa. Công lực tức chẳng phải như thế. Cho nên chẳng thành nhơn. Lại nữa công 

lực chẳng thể lập nghĩa vô thường. Vì sao vậy? Chẳng biến nương vào công lực để sanh, 

lại biến nơi được lập nghĩa vô thường. Chẳng biến tức chẳng được lập vô thường. Giống 

như có người lập nghĩa tất cả cây đều có thần thức. Vì sao vậy? Cây có thể có mắt. 

Giống như cây Thi Lợi Sa. Có người lại vặn nói: Thần thức của cây chẳng thành tựu. Vì 

sao vậy? Vì nhơn chẳng thay đổi vậy. Một cây Thi Lợi Sa, mắt cây ấy chẳng phải là mắt; 

cho nên mắt ấy chẳng phải cho tất cả các cây. Cho nên mắt ấy chẳng thể lập tất cả các 

cây đều có thần thức. Nương vào công lực sanh lại cũng như thế. Chẳng biến tất cả vô 

thường. Cho nên chẳng thể lập nghĩa vô thường. 

 

Luận rằng: Đó là vặn hỏi điên đảo. Ta nói chẳng phải như vậy. Chẳng nói nương 

vào công lực sanh là nguyên nhơn có thể làm hiển thị tất cả vô thường, ngoài nhơn 

chẳng có thể. Nếu có nhơn biệt lập có thể hiển sự vô thường, ta tức hoan hỷ. Việc của ta 

đã thành rồi vậy. Ta lập nhơn lại có thể hiển. 

Ngoài ra nhơn ấy có thể lại hiển bày. Ta lập nghĩa thành tựu. Giống như nương 

vào khói để biết lửa. Nếu nói thấy ánh lửa lại cũng thành tựu. Nghĩa của ta lại cũng như 

thế. Nương vào công lực sanh có thể hiển vô thường. Nếu có nguyên nhân biệt lập hiển 

vô thường thì nghĩa vô thường lại thành tựu. Cho nên ngươi vặn hỏi điên đảo. Chẳng 

như ý để vặn hỏi ta vậy. Nếu ta nói tất cả vô thường nương vào công lực sanh thì ngươi 

có thể vặn hỏi rằng nương vào công lực sanh là nguyên nhơn chẳng biến, chẳng thành 

tựu. Điều vặn hỏi nầy tất thắng. Ta nói âm thanh có nương tựa vào công lực sanh thì tất 

nhiên là vô thường. Chẳng nói tất cả vô thường đều nương vào công lực sanh. Cho nên 

ngươi lại vặn hỏi điên đảo. 

 

Thứ tám là vặn hỏi nghi ngờ. Ở nơi khác loại và đồng tướng mà nói vặn hỏi nghi 

ngờ. 

 

Luận rằng: Âm thanh vô thường nương vào công lực sanh. Nếu có vật nương vào 

công lực sanh là vật vô thường. Giống như ngói đất là nghĩa nầy đã lập rồi. Ngoài ra đã 

sanh rồi nương vào công lực được hiển bày. Giống như gốc của nước nương vào công 

lực mà được hiển thị. Chẳng nương vào công lực được sanh. Âm thanh lại cũng như vậy. 

Cho nên lập chỗ nương tựa công lực là nguyên nhân chẳng định vị. Khi sanh rồi lại có 

sanh. Cho nên nương vào nguyên nhân nầy ở âm thanh để khởi nghi. Âm thanh nầy 

định như thế nào? Vì như đất ngói chưa sanh được sanh. Vì như gốc của nước đã có liền 

hiển, cho nên chẳng quyết định. Nếu nương vào đây sanh nhơn khởi nghi thì nên biết 

chẳng phải lập nghĩa nơi nguyên nhân.  Vì sao vậy. Hay sanh có thể hiển vậy. 

 

Luận rằng: Đó là sự vặn hỏi điên đảo. Vì sao thế? Ta chẳng nói âm thanh nương 

vào công lực được hiển bày. Ta nói âm thanh nương vào công lực được sanh. Cho nên 

âm thanh là vô thường. Ngươi lại vặn hỏi như thế nào. Nếu ngươi nói công lực là việc có 

2 loại. Một là sanh, hai là hiển. Sanh nghĩa là đất ngói v.v... hiển nghĩa là gốc của nước 

v.v... Âm thanh là việc của công lực. Cho nên ở nơi ấy khởi vô thường, thương nghi. 

Nghĩa nầy không đúng. Vì sao vậy? Gốc của nước chẳng phải là việc công lực. Nếu 

ngươi nói gốc của nước hiển đầy đủ công lực. Đây lại là chẳng vặn hỏi nghĩa của ta. Vì 

sao vậy? Làm rõ cái chỗ chưa sanh nương vào công lực sẽ được sanh. Cho nên việc công 

lực là một loại giống là vô thường vậy. Ngươi vặn hỏi điều chẳng đúng. Nếu ngươi lại 

hiểu công lực có 2 loại vô thường - đất ngói sanh là vô thường và đất ngói diệt và 
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thường. Âm thanh lại cũng thế. Điều nghi nầy lại chẳng phải như vậy. Vì sao thế? Vì 

chẳng thành tựu vậy. Nếu ngươi làm mất đất ngói là có diệt trong cái có. Có việc diệt, 

nghĩa tức là chẳng có. Nếu diệt trong không có tức là diệt trong cái có. Vì sao vậy? Vì vô 

thể vậy. Nếu ngươi nói như tối. Tối là chẳng có ánh sáng nên có tối. Diệt (mất) cũng lại 

như thế. Diệt trong không có là có diệt. Nghĩa nầy lại chẳng đúng. Hao trên hư không, 

người đàn bà đá, sừng thỏ v.v... là chẳng có. Mà tức nên có. Nếu ngươi chẳng hiểu không 

hoa và có. Đất ngói diệt cũng lại như thế. Chẳng thể nói có. Cho nên việc công lực là một 

loại giống là vô thường vậy. Điều nghi của ngươi chẳng đúng. Ngươi chẳng tin là. Ngươi 

được tin rằng ta nói rốt ráo nguyên nhơn âm thanh là vô thường. Vì sao vậy? Tiền thế 

(đời trước) không chướng ngại, nương vào công lực được hiển sanh vậy. Cho nên biết 

âm thanh chẳng có. Giống như đất ngói. Ngươi lập y cứ vào chỗ công lực được công lực 

tạo ra 2 nghĩa có khác nhau. Điều nầy lại chẳng đúng. Nghĩa đó là gì? Tất cả nương vào 

công lực chỗ được tức là vô thường. Vì sao vậy? Chưa sanh được, đã sanh diệt rồi. Cho 

nên gốc của nước lại như là vô thường. Làm sao dùng lập hiển liễu của ngươi là thường 

được. 

 

Chín là vặn hỏi điều chưa nói. Chưa nói là trước chưa có vô thường. Đây có tên là 

vặn hỏi điều chưa nói. 

 

Luận rằng: Nghĩa gốc như trước. Ngoài ra nếu nói nương vào công lực để nói lời 

làm nguyên nhân của âm thanh là thường, tức sẽ đến nơi đâu. Chưa nói nương theo 

công lực để nói. Âm thanh trước là thường là nghĩa được đến. Âm thanh đời trước đã 

thường. Vì sao bây giờ lại vô thường? 

 

Luận rằng: Đây là sự vặn hỏi điên đảo. Vì sao vậy? Ta đã lập nhơn vì hiển nghĩa 

chẳng vì sanh chẳng vì diệt. Nếu ta lập nhơn hoại diệt thì sự vặn hỏi của ngươi tất thắng. 

Nếu ngươi vặn hỏi ta điều chưa nói trước chưa rốt ráo âm thanh vô thường thì sự vặn 

hỏi tương tợ. Nếu mà nhơn hoại diệt vặn hỏi ta là vặn hỏi điên đảo. 

 

Mười là vặn hỏi việc khác biệt (sai khác). Việc khác biệt như đất ngói, âm thanh. 

Chẳng như thế thì có tên là vặn hỏi khác biệt. 

 

Luận rằng: Âm thanh vô thường nương tựa nhơn duyên sanh. Giống như đất ngói 

là nghĩa đã lập. Ngoài ra âm thanh khác đất gọi là việc khác. Tại nơi việc ấy khác, chẳng 

được giống tức là vô thường. 

 

Luận rằng: Điều vặn hỏi nầy điên đảo. Vì sao vậy? Ta chẳng nói cùng đồ đất giống 

với âm thanh vô thường. Ta nói tất cả vật đồng nương vào nhơn được sanh là vô 

thường. Chẳng liên hệ sự giống nhau. Giống như đất ngói cùng âm thanh vô thường. 

Khói thì vật khác mà có thể hiển lửa. Đất ngói cũng lại như thế. Có thể hiển thị âm 

thanh vô thường. Lại muốn người khác nói việc khác biệt vặn hỏi có chỗ khác biệt để nói 

âm thanh thường trụ nương vào không; nên không là thường trụ. Nếu riêng biệt có vật 

nương vào không thì vật tức là thường trụ. Giống như lân hư viên (đốm lửa tròn). Lân 

hư thường ở chỗ tròn nương vào lân hư tròn tức là thường trụ. Âm thanh lại cũng như 

vậy. Nương vào hư không được thường trụ. Lại nữa âm thanh thường trụ. Vì sao vậy? 

Lỗ tai hay nghe vậy. Giống như âm thanh, giống khác tánh là chỗ sở chấp của lỗ tai nên 

thường trụ. Âm thanh lại cũng như thế. Cho nên thường trụ. Đây là lập nghĩa khác. Bi 

Thế Sư nói: Nếu thường trụ do nhơn được lập thì nhơn ấy tức là vô thường. Cho nên âm 

thanh vô thường. 

 

Luận rằng: Đây là sự vặn hỏi điên đảo. Vì sao vậy? Ta chẳng nói nguyên nhơn 

sanh ra vô thường. Ta nói nguyên nhơn hiển rõ vô thường. Người khác chưa hiểu làm 
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cho kia có thể được biết. Ta lập nhơn là chỗ liễu nhơn, chẳng phải là sanh ra nhơn, 

Ngươi nương vào sanh nhơn để vặn hỏi; nên đây là điều vặn hỏi điên đảo. 

 

Lại nữa luận rằng: Chỗ nói của ngươi là lập nghĩa lại vặn hỏi nơi ta chẳng thuận. 

Vì sao vậy? Ta và sự chẳng tin nghĩa cái vui thường trụ. Cho nên ta nói nghĩa nầy. Đây 

là 10 loại tên có tướng giống nhau và vặn hỏi điên đảo. Sự điên đảo ấy lập nên chỗ sai 

trái. Nếu có vặn hỏi và tương tợ với điều nầy tức là rơi vào chỗ vặn hỏi điên đảo. Hai là 

chẳng thật nghĩa vặn hỏi. Nói dối chẳng thật. Vọng ngữ là chẳng như nghĩa, chẳng có 

nghĩa. Đó tên là sự vặn hỏi chẳng thật nghĩa. Chẳng thật nghĩa vặn hỏi nầy có 3 loại. 

Một là vặn hỏi về hiển thị chẳng hứa nghĩa. Hai là vặn hỏi hiển thị nghĩa đến. Ba là vặn 

hỏi hiển thị đối dụ nghĩa. 

 

Thứ nhất là vặn hỏi về sự hiển thị chẳng hứa nghĩa, ở nơi chứng kiến liền là 

nguyên nhân của tim. Đây có tên là vặn hỏi về sự hiển thị chẳng hứa nghĩa. 

 

Luận rằng: Âm thanh là vô thường. Vì sao vậy? Vì nương vào nhơn duyên để 

sanh. Giống như đất ngói. Nghĩa nầy đã lập rồi. Ngoài ra, ta thấy đất ngói nương vào 

nhơn duyên sanh. Nhơn nào làm cho cái nầy vô thường. Nếu chẳng có nhơn lập đất ngói 

vô thường thì âm thanh lại nên chẳng nương vào thường làm nhơn để được thường. 

 

Luận rằng: Đây là sự vặn hỏi không thật. Vì sao vậy? Đã rõ biết chẳng thuận liền 

ở nhơn thành tựu. Hiện thấy đất ngói là có nhơn chẳng thường hằng. Có làm thế nào thì 

tim ấy cũng liền có nguyên nhân vô thường. Cho nên điều vặn hỏi nầy chẳng thật. 

 

Hai là vặn hỏi hiển nghĩa đến. Ở chỗ đối nghĩa lại. Nghĩa nầy là nghĩa đến. Nên có 

tên là sự vặn hỏi nghĩa đến. 

 

Luận rằng: Vô ngã. Vì sao vậy? Vì chẳng thể hiển nghĩa vậy. Giống như người con 

gái bằng đá. Nghĩa nầy đã lập rồi. Ngoài ra, nghĩa nầy là nghĩa đến. Nếu có thể hiển 

định về có, chẳng thể hiển định về không. Có thể hiển định hoặc có hoặc không. Chẳng 

thể hiển thị lại cũng như thế. Giống như vòng quay lửa đốt thành Càn Thát Bà. Đây có 

thể hiển mà chẳng thể lập là có. Nếu có thể hiển, chẳng thể định lập có, tức chẳng thể 

hiển, chẳng thể định lập không. 

 

Luận rằng: Sự vặn hỏi nầy chẳng có thật. Có đạo lý gì mà nghĩa của nó là nghĩa 

đến. Chẳng thể hiển thị vật được. Cứu cánh ấy chẳng có. Đây là nghĩa chẳng đến. Có thể 

hiển vật là có 2 loại. Có ý nghĩa đến. Chẳng có ý nghĩa đến. Nghĩa đến là nếu có mưa tất 

có mây. Nhưng nếu có mây tức chẳng nhất định là có mưa hoặc là không mưa. Do khói 

mà ta biết là có lửa. Ở nơi đây chẳng thể có nghĩa đến. Nếu thấy khói tức biết là có lửa. 

Chẳng có khói thì biết là không có lửa. Đây nghĩa là chẳng đến. Vì sao vậy? Lại ở nơi 

thiếc lại thấy nham thạch, có lửa không khói. Đây là hiển vật, vặn hỏi nghĩa đến chẳng 

thật. Lại nữa tuy có tên gọi hình tướng là hỏa luân, tên là vòng mặt trời ở thành Càn 

Thát Bà. Thì đây là căn bản mê của tâm bị đảo lộn vậy. Ở nơi hiện thế và hậu thế là 

không. Tuy hình tướng là thật có. Căn bản của tâm mê đảo lộn. Hoặc là thấy có. Ngươi 

nói có thể hiển vật, chẳng nhất định là có. Đây là sự vặn hỏi chẳng thật. Lại nữa ta đã 

lấy hình người con gái bằng đá làm ví dụ để phê phán nghĩa nầy. Ở đó chẳng thể hiển 

thị cứu cánh bất động được. Đồ vật quyết định không có. Giống như ở nơi người con gái 

đá chẳng thể hiển thị tánh động, chẳng đúng là như ta đã thí dụ. Chẳng thể hiển thị là ở 

nơi lân hư (vi trần). Hoặc hiển hoặc chẳng hiển. Đối với nghĩa đến của ngươi ta nói 

nghĩa đến ấy có thể hiển cứu cánh bất động là vật nhất định có.  

Ở nơi bánh xe lửa suy nghĩ bánh xe là chẳng nhất định. Vì vòng bánh xe chẳng 

định. Bánh xe ấy chẳng có ở yên nên là không. Cho nên chẳng phải là nghĩa đến vậy. 
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Ngươi chấp thủ chẳng phải nghĩa đến làm nghĩa đến. Đối với điều nầy là sự vặn hỏi 

chẳng thật. Lại nữa ngoài ra có người vặn hỏi về nghĩa đến. Nếu âm thanh và đất ngói 

cùng có tướng giống nhau thì âm thanh vô thường là nghĩa đến vậy. Nếu tướng chẳng 

giống nhau tức biết là thường, chẳng giống nhau vậy. Âm thanh nơi lỗ tai chấp chẳng có 

thân. Đất ngói nơi con mắt chấp là có thân, tức chẳng có tướng giống nhau; nên âm 

thanh là thường. 

 

Luận rằng: Nếu như điều vặn hỏi nầy là sự vặn hỏi tướng giống nhau của nghĩa 

đến thì sự vặn hỏi không biệt thể nên ta đã chẳng hứa khả. 

 

Ba là sự vặn hỏi về hiển đối dụ nghĩa. Đối dụ lực thành tựu được nghĩa. Đây là tên 

vặn hỏi đối dụ nghĩa. Ngoài ra: Nếu vô thường đồ vật có tướng giống mà âm thanh là vô 

thường thì ta lại hiển thường trụ. Dụ như thường trụ của không, có tướng giống với âm 

thanh thường trụ. Nếu thường có tướng giống thì chẳng được thường. Vô thường có 

tướng giống. Vì sao mà vô thường? 

 

Luận rằng: Lại vặn hỏi chẳng thật. Vì sao vậy? Tuy là không có vật nào có tên là 

không. Nếu có vật thường trụ thì thí dụ nầy tức thành sự vặn hỏi lại cũng là sự thật, liền 

không có vật nào thường trụ. Chẳng có vật nào chẳng thể nói là thường, chẳng thể nói là 

vô thường. Điều vặn hỏi nầy chẳng thành thí dụ. Chẳng thí dụ để làm dụ nầy. Điều vặn 

hỏi nầy chẳng thực tế. Nếu người ta tin có vật tên là không, tức là có thường trụ. Đây là 

sự vặn hỏi điên đảo chẳng thật nghĩa của sự vặn hỏi. Vì sao vậy? Chẳng có thân nên 

chẳng ở yên vậy. Không, không có thân thường trụ. Tâm, khổ, dục, lạc v.v... là vô thân 

mà là vô thường. Âm thanh lại chẳng có thân thể như hư không nên là thường mà cũng 

như tâm thì là vô thường chăng? Vô thân không nhất định chẳng được thành nguyên 

nhân vậy, mà sự vặn hỏi nầy trở nên điên đảo. Lại nữa âm thanh vô thường, có nguyên 

nhân. Nếu vật có nguyên nhân, tức biết là vô thường. Giống như đất ngói v.v... Nghĩa 

nầy đã lập rồi. Ngoài ra: Đây nghĩa có thể nghi ngờ. Vì sao vậy? Đồ đạc sanh ra, có 

nguyên nhân tức là vô thường. Đồ đạc bị mất có nguyên nhân tức là thường. Âm thanh 

lại có nguyên nhân nên ở nơi âm thanh khởi nghi. Vì đồ đạc cùng sanh ra có nguyên 

nhân vô thường. Vì đồ đạc giống, có mất nên có nguyên nhân là thường. 

 

Luận rằng: Đây là sự vặn hỏi chẳng thật. Vì sao vậy? Chẳng có thực tế vật nào mà 

có tên là diệt cả. Tất cả đều từ cái nhánh cây để đánh vào vật, hoại diệt rồi được tên là 

thường. Lại nữa âm thanh là vô thường. Vì sao vậy? Vì có chỗ sở chấp gốc gác vậy. 

Giống như đồ đất ngói. Nghĩa nầy đã lập rồi. Ngoài ra: Đây lại có thể nghi. Cái gốc của 

sở chấp như giống, khác tánh, tức là thường. Âm thanh gốc sở chấp như giống, khác 

tánh. Nên âm thanh là thường. Nếu như cùng, khác tánh chẳng phải là thường. Thì như 

thế đất ngói chẳng phải là vô thường. 

 

Luận rằng: Điều vặn hỏi nầy chẳng thật. Vì sao vậy? Bò và tánh giống, khác; nếu 

thật có lìa bò nên có biệt thể có thể chấp qua sự thấy. Lìa bò về tánh giống, khác chẳng 

thể chấp, chẳng thế thấy vô biệt thể. Cho nên biết là vô thường. Lại nữa cũng vô ngã. Vì 

sao vậy? Chẳng thể hiển lộ vậy. Giống như tai rắn. Nghĩa nầy đã lập rồi. Ngoài ra nước 

biến từng giọt từ núi tuyết phân chảy ra. Đây có mà chẳng thể hiển. Ta lại như thế. Điều 

có mà chẳng thể hiển. Cho nên chẳng thể hiển nhơn. Chẳng được lập vô ngã. 

 

Luận rằng: Số lượng và tụ vô biệt thể là có số lượng tụ lại sau đó mà hiện hữu. Nếu 

Can là số lượng thì giữ lấy làm một. Một, mười, trăm, ngàn, vạn v.v... lượng của nước từ 

núi tuyết chia ra tức vô biệt thể mà chẳng thật có. Nếu có vặn hỏi phân biệt và vặn hỏi 

tướng giống nhau nầy thì lập điều nầy quá sai, tên là vặn hỏi chẳng thật nghĩa. Ba tướng 
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sai biệt vặn hỏi. Nghĩa đã chẳng lập mà tên lại sai khác. Giống như sáng tối, ngồi đứng 

v.v... chẳng cùng lập nên. Đây có tên là vặn hỏi sai biệt.  

Vặn hỏi sai biệt đó có 3 loại. Một là sự vặn biệt hỏi chưa sanh. Hai là sự vặn biệt 

hỏi về thường. Ba là sự vặn hỏi về tự nghĩa sai biệt. 

Một là sự vặn hỏi chưa sanh nghĩa là đời trước chưa sanh thì chẳng liên quan đến 

công lực, tức nên là thường. Đây là sự vặn hỏi chưa sanh. Ngoài ra: Nếu nương vào công 

lực, âm thanh vô thường thì chưa sanh thì chưa nương tựa vào công lực của âm thanh; 

nên là thường. 

 

Luận rằng: Đây là điều vặn hỏi sai quấy. Vì sao vậy? Lúc chưa sanh thì âm thanh 

chưa có. Chưa có thì làm sao mà thường được. Cũng có người nói: Người đá là nam nữ, 

màu đen, màu trắng. Nghĩa nầy lại thành tựu. Nếu chẳng có thì chẳng được thường. Nếu 

thường thì chẳng được chẳng có.. Chẳng có mà thường. Tức điều nầy tự sai trái về vặn 

hỏi và ý nghĩa đến. Sự vặn hỏi ấy chẳng thật là sự vặn hỏi giống nhau. Vì sao vậy? 

Chẳng phải đây là sự vặn hỏi đúng vậy. Nương vào công lực âm thanh vô thường. Nghĩa 

nầy đã lập rồi.Nghĩa nầy là nghĩa đến được. Nếu chẳng nương vào công lực tức là 

thường. Nghĩa nầy chẳng có thật. Vì sao vậy? Chẳng nương vào công lực lại có 3 loại 

thường, vô thường và chẳng có. 

Thường có nghĩa là như hư không; Vô thường như sấm, điện v.v... Chẳng có là 

như không hoa (đom đóm) vậy. Đây là 3 loại tất chẳng nương vào công lực, mà ngươi 

biến dạng thành một loại làm thường. Cho nên chẳng thật. Hai là vặn hỏi thường. 

Thường, vô thường đều là âm thanh thường. Có tên là vặn hỏi thường. Ngoài ra: Ở nơi 

vô thường, thường lại có vô thường. Tất cả các pháp chẳng xả tánh. Trong vô thường có 

thường. Nương vào vô thường mà được thường. 

 

Luận rằng: Nghĩa nầy là sai quấy. Vì sao vậy? Nếu đã vô thường thì làm sao được 

thường. Nếu có người nói trong tối ấy có ánh sáng. Thì điều nầy lại được thành tựu. Nếu 

chẳng phải vậy thì lập luận của ngươi tức sai quấy chẳng đúng sự thật. Chẳng có pháp 

riêng biệt nào gọi tên là vô thường cả. Ở nơi đây vô thường đều giống nhau, lại lập nên 

thường. Vô thường là vô biệt thể. Nếu vật chưa sanh thì được sanh. Sanh rồi mà diệt, tên 

gọi là vô thường. Nếu vô thường thì chẳng thật. Nương vào vô thường để lập thường. 

Thường lại chẳng thật. 

Ba là lập lại tự nghĩa sai quấy. Nếu vặn hỏi nghĩa kia mà tự hoại nghĩa nầy. Đó có 

tên là vặn hỏi tự nghĩa sai quấy. 

 

Luận rằng: Âm thanh vô thường nương vào nhơn duyên sanh. Giống như cái 

mầm. Nghĩa nầy đã lập rồi. Ngoài ra: Nếu nguyên nhân đến vô thường tức giống với vô 

thường. Nếu chẳng đến vô thường, chẳng thể thành tựu vô thường. Nguyên nhân nầy 

tức chẳng thành nhơn. 

 

Luận rằng: Ngươi vặn hỏi nếu đến lập nghĩa nơi ta; cùng ta lập nghĩa giống nhau, 

tức chẳng thể phá nghĩa của ta được. Nếu chẳng đến lập nghĩa nơi ta lại chẳng thể phá 

nghĩa của ta được. Ngươi vặn hỏi tức phá hoại cái nghĩa của ngươi. Lại nữa thêm rằng: 

Nếu nhơn ở phía trước, lập nghĩa lại ở phía sau thì sự lập nghĩa nầy chưa có. Điều nầy 

nhơn là gì? Nếu lập nghĩa ở phía trước thì nhơn ở sau. Lập nghĩa này thành. Nhơn để 

làm gì? Điều này lại chẳng thành nhơn. 

 

Luận rằng: Nếu ngươi vặn hỏi tại phía trước thì ta lập nghĩa ở phía sau. Vậy thì 

nghĩa của ta chưa có. Ngươi làm sao vặn hỏi được. Nếu ngươi lập nghĩa tại phía trước và 

ngươi vặn hỏi tại phía sau. Ta đã lập nghĩa nầy rồi. Ngươi lại vặn hỏi dùng làm gì? Nếu 

lời nói của ngươi, ngươi đã tin rồi, ta vặn hỏi rồi chấp thủ vặn hỏi ta, lại vặn hỏi ta. Nếu 

làm điều nầy là lại chẳng đúng. Vì sao vậy? Ta hiển thị sự vặn hỏi của ngươi, phá hoại ý 
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nghĩa của ngươi, chẳng nương vào ngươi vặn hỏi để lập nghĩa của ta. Nếu có vặn hỏi 

riêng biệt và sự vặn hỏi nầy giống nhau. Lập điều nầy sai trái, tên là vặn hỏi sai quấy. 

 

Luận rằng: Sự vặn hỏi đúng có 5 loại. Một là nghĩa phá nơi niềm vui. Hai là nghĩa 

hiển thị điều chẳng vui. Ba là nghĩa hiển thị đảo ngược. Bốn là nghĩa hiển thị chẳng 

giống. Năm là nghĩa hiển thị tất cả vô đạo lý được thành tựu. Ngoài ra, có ngã. Vì sao 

vậy? Tụ tập vì kia. Giống như cái giường để làm chỗ tụ tập của kia. Mắt thấy lại cũng 

như thế, vì nơi kia tụ tập. Kia là ta biết là có ta. 

 

Luận rằng: Vô ngã. Vì sao vậy? Là chẳng thể hiển bày vậy. Nếu có vật quyết định, 

chẳng thể hiển bày vậy. Nếu có vật quyết định, chẳng thể hiển thị. Đây là vật tức không. 

Giống như chẳng có người nào có cái đầu thứ hai. Kẻ 2 đầu là ở nơi sắc, hương và đầu, 

tướng mạo chẳng thể suy nghĩ phân biệt. Cho nên sự quyết định nầy không. Ta lại cũng 

như thế. Ở nơi mắt cùng cội rễ phân biệt chẳng hiển thị. Cho nên quyết định không. 

Ngươi nói ta có. Nghĩa nầy lại chẳng đúng. Đây có tên là nghĩa chỗ phá niềm vui. Lại 

nữa nếu ngươi nói tướng ta chẳng thể phân biệt mà là có. Đầu thứ 2 chuyển thể phân 

biệt lại cũng có. Nếu ngươi chẳng tin cái đầu thứ 2 là có. Ta lại cũng như thế. Ngươi 

chẳng tin. Đây có tên là hiển nghĩa chẳng vui. Nếu ngươi ý ở 2 loại giống, chẳng thể 

phân biệt, chẳng nương vào đạo  lý nói ta là có; chẳng nói cái đầu thứ 2 là có. Ta lại 

chẳng nương vào đạo lý nói ta là có. Chẳng nói cái đầu thứ hai là có. Ta lại chẳng nương 

vào đạo lý nói cái đầu thứ 2 là có. Chẳng nói ta là có. Đây là nghĩa thành tựu. Nếu nghĩa 

của ta chẳng thành thì nghĩa của ngươi lại cũng chẳng thành. Đây có tên là hiển đạo 

nghĩa. 

Lại nữa nếu ngươi nói ta và cái đầu thứ 2 giống nhau chẳng thể phân biệt mà 

chẳng giống nhau thì chỉ có giống, sai trái rơi vào nơi đảnh thượng của ngươi. Giống 

như có người nói như thế nầy: Người con gái bằng đá có đồ trang sức. Người con gái 

bằng đá chẳng có đồ trang sức. Lời nói nầy lại thành tựu. Nếu làm điều nầy nói rơi vào 

chỗ sai quấy chẳng giống. Ngươi lại cũng như thế. Đây là hiển chẳng đồng nghĩa. Lại 

nữa ngươi nói: Chẳng nương vào đạo lý để định có ngã. Chẳng nương vào đạo lý để 

định chẳng có 2 đầu. Lời nói nầy được thành tựu. Tất cả sự điên cuồng của con trẻ vô 

đạo lý, lời nói ấy lại cũng thành tựu. Giống như hư không có thể thấy, nóng, lạnh, gió có 

thể chấp v.v... Đây là điên cuồng, lời nói ấy chỉ nương vào đạo lý. Như ngươi đã lập, lại 

được thành tựu. Nếu chẳng thành tựu thì nghĩa của ngươi lại như thế đó. Đây có tên là 

hiển tất cả vô đạo lý được nghĩa thành tựu. 

 

 

 

Phản Chất Nan  
Phẩm Trung Đạo Phụ Xứ 

Phẩm Thứ Ba 

(Phẩm hỏi vặn lại ở nơi rơi vào chỗ thiếu sót) 
 

 

Luận rằng: Rơi vào chỗ thiếu sót có 22 loại. Một là hoại tự lập nghĩa. Hai là thủ dị 

nghĩa. Ba là nhơn cùng lập nghĩa khác nhau. Bốn là xả tự lập nghĩa. Năm là lập dị nhơn 

nghĩa. Sáu là dị nghĩa. Bảy là vô nghĩa. Tám là có nghĩa chẳng thể giải. Chín là vô đạo lý 

nghĩa. Mười là lúc chẳng đến. Mười một là phần chẳng đầy đủ. Mười hai là phần dài. 

Mười ba là nói lại một lần nữa. Mười bốn là chẳng thể tụng. Mười lăm là chẳng giải 

nghĩa. Mười sáu là chẳng thể vặn hỏi. Mười bảy là lập sự vặn hỏi chạy trốn. Mười tám 

là vặn hỏi tin hứa người kia. Mười chín là ở nơi chỗ thiếu sót chẳng thể hiển thị sự thiếu 

sót. Hai mươi là chẳng nơi nào nói thiếu sót. Hai mươi mốt là tất đàn đa (siddham = 
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thành tựu) sai. Hai mươi hai giống nguyên nhơn. Đây là 22 loại rơi vào chỗ thiếu sót. 

Nếu ngươi ta rơi vào mỗi mỗi chỗ thiếu sót ấy tức được cùng luận nghĩa. 

Một là hoại tự lập nghĩa. Ở nơi đây tự lập nghĩa cùng với đối nghĩa. Đây có tên là 

hoại tự lập nghĩa. Ngoài ra: Âm thanh thường. Vì sao vậy? Chẳng có thân vậy. Giống 

như hư không. Đây là nghĩa đã lập rồi. 

 

Luận rằng: Nếu âm thanh và hư không có tướng giống nhau thì là thường. Nếu 

chẳng có tướng giống nhau tức là vô thường. Tướng chẳng giống nhau là âm thanh có 

nguyên nhân, không ấy không có nhơn. Cội rễ của âm thanh chấp vào không, chẳng có 

nơi căn bản để chấp. Cho nên âm thanh vô thường. Ngoài ra: Nếu cùng tướng, nếu 

chẳng cùng tướng, ta tất chẳng kiểm. Ta nói thường là tướng giống. Nếu có thường 

tướng giống tức là thường. 

 

Luận rằng: Thường là tướng giống chẳng định vật, chẳng có thân. Lại có vô 

thường. Nếu khổ, vui, tâm v.v... cho nên nhơn của ngươi chẳng thành tựu. Tướng chẳng 

giống là định hiển tất cả vô thường và thường xa lìa nhau. Đây lại có thể lập vô thường. 

Ngoài ra: Ta lại tin vô thường có nhơn là thường và nhơn vô thường. Đây có tên là hoại 

tự lập nghĩa rơi vào chỗ thiếu sót.. 

 

Hai là thủ dị tự lập nghĩa. Tự nghĩa là vì kia mà phá, lại suy nghĩ lập pháp khác 

làm nghĩa. Đây có tên là thủ dị tự lập nghĩa. Ngoài ra: Âm thanh thường. Vì sao vậy? Vì 

không sờ mó vậy. Giống như hư không. Đây là nghĩa đã lập rồi. 

 

Luận rằng: Nếu ngươi  lập âm thanh thường là nương vào nhơn chẳng cọ xát. 

Nhơn chẳng cọ xát ấy chẳng nhứt định. Tâm dục sân v.v... chẳng xúc mà là vô thường. 

Âm thanh lại chẳng sờ mó được. Đây là điều chẳng thể định. Như hư không và thường, 

chẳng như tâm và vô thường, vô xúc. Lại chẳng định nguyên nhân của ngươi tức chẳng 

thành tựu. Nhơn chẳng thành tựu lập nghĩa lại cũng chẳng thành tựu. Đây là nghĩa đã 

phá rồi. Ngoài ra âm thanh cùng thường lại chẳng phải nghĩa của ta. Ta đã lập nghĩa 

thường và âm thanh tương nhiếp. Âm thanh và thường tương nhiếp, ta đã nói âm thanh 

vì ngoài hình tướng màu sắc. Ta đã nói thường vì trừ vô thường. Thường chẳng lìa âm 

thanh, lìa sắc tướng. Âm thanh lại chẳng lìa thường, lìa lỗ tai là chỗ chấp. Chẳng lìa 

tướng ấy tên gọi là tương nhiếp. Đây ta đã lập nghĩa, chẳng lập âm thanh, lại chẳng lập 

thường. Ngươi vặn hỏi âm thanh vặn hỏi thường cùng chẳng vặn hỏi nghĩa của ta. Đây 

có tên là thủ dị tự lập nghĩa rơi vào chỗ thiếu sót. 

 

Ba là nhơn cùng lập nghĩa sai khác là nhơn và sự lập nghĩa chẳng giống nhau. Đây 

có tên là nhơn và sự lập nghĩa sai khác. Ngoài ra: Âm thanh thường trụ. Vì sao vậy? Tất 

cả âm thanh là thường vậy. Giống như hư không. Nghĩa nầy đã lập rồi. 

 

Luận rằng: Ngươi nói tất cả vô thường mà âm thanh thì thường. Âm thanh là tất 

cả chỗ nhiếp. Vì chẳng thể tất cả nhiếp được. Nếu là tất cả được nhiếp thì tất cả là vô 

thường. Âm thanh lại vô thường. Nếu chẳng phải tất cả sở nhiếp, tất cả ấy tức chẳng 

thành tựu. Vì sao vậy? Chẳng nhiếp được âm thanh. Nếu ngươi nói nguyên nhân lập 

nghĩa tức bị hoại. Nếu nói nguyên nhân lập nghĩa tức hoại thì nghĩa của ngươi chẳng 

thành tựu. Đây có tên là nhơn và lập nghĩa sai biệt rơi vào chỗ thiếu sót. 

 

Bốn là bỏ tự lập nghĩa. Kia đã phá cái lập nghĩa của mình, bỏ mà chẳng thể cứu. 

Đây có tên là xả tự lập nghĩa. Ngoài ra: Âm thanh thường trụ. Vì sao vậy? Vì sở chấp 

nơi căn. Giống như đồng, dị tánh, căn chấp cho là thường. Âm thanh lại chấp nơi căn là 

thường trụ. Nghĩa nầy đã lập rồi. 
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Luận rằng: Ngươi nói âm thanh chấp vào căn thường trụ. Căn chấp vào với vô 

thường tương nhiếp. Giống như đất ngói. Đất ngói ấy căn chấp là không thường. Âm 

thanh là vô thường. Ngươi nói như đồng dị tánh thường. Đây nghĩa chẳng đúng. Vì sao 

vậy? Bò và đồng dị tánh, vì cùng với bò là một. Vì cùng với bò là khác. Nếu một bò là 

thật thì đồng dị tánh chẳng thật. Nếu dị lìa bò thì đồng dị tánh tự thể có thể hiển thị. Lìa 

bò tức chẳng thấy đồng dị tánh. Chẳng thành ví dụ thường trụ. Ngươi lập nghĩa chẳng 

thể thành tựu. Nghĩa nầy đã phá. Ngoài ra: Ai lập nghĩa nầy? Có tên là xả tự lập nghĩa 

rơi vào chỗ thiếu sót. 

 

Năm là lập dị nhơn nghĩa. Đã lập tướng giống nhơn, nghĩa. Sau đó nói về dị nhơn. 

Đây có tên là lập dị nhơn nghĩa. Ngoài ra: Âm thanh là thường trụ. Vì sao vậy? Chẳng 

thể hiển thị một lúc 2 lần. Tất cả thường trụ. Tất cả một lúc hiển thị. Giống như hư 

không vậy. Âm thanh cũng như thế. Đây nghĩa đã lập rồi. 

 

Luận rằng: Ngươi nói âm thanh thường trụ chẳng cùng lúc hiển 2 lần là chẳng 

nhất định thường trụ. Giống như gió và xúc một lúc hiển mà gió thì vô thường. Âm 

thanh lại cũng như thế. Ngoài ra âm thanh và gió chẳng cùng tướng, gió lấy thân căn sở 

chấp. Âm thanh lấy lỗ tai sở chấp. Cho nên âm thanh và gió chẳng có tướng đồng. 

 

Luận rằng: Ngươi trước nói chẳng cùng lúc hiển âm thanh thường trụ. Ngươi bây 

giờ nói âm thanh và gió có tướng chẳng đồng. Có căn riêng để chấp sao. Ngươi bỏ nhơn 

trước lập nhơn khác. Cho nên ngươi nhơn ấy chẳng được thành tựu. Đây có tên là lập dị 

nhơn nghĩa, rơi vào chỗ thiếu sót. 

 

Sáu là dị nghĩa. Nói chứng nghĩa và lập nghĩa chẳng liên hệ. Đó có tên là dị nghĩa. 

Ngoài ra: Âm thanh thường trụ. Vì sao vậy: Sắc và 5 âm 10 nhân duyên. Đây có tên là dị 

nghĩa. 

 

Bảy là vô nghĩa. Muốn luận nghĩa thì tụng chú. Đây có tên là vô nghĩa. 

 

Tám là có nghĩa nhưng chẳng thể giải thích. Nếu ba nói thính chúng và người đối 

diện chẳng giải. Nên đây có tên là có nghĩa mà chẳng giải. Nếu người nói pháp, thính 

chúng và người đối diện muốn được giải đáp. Ba việc nầy chẳng giải. Giống như có 

người nói trần (bụi) chẳng có thân. Sanh hoan hỉ, sanh phiền não chẳng đến mà có tổn 

ích. Bỏ kia nhiều, chẳng bỏ tất diệt. Âm thanh thường trụ. Vì sao vậy? Vô thường, 

thường vậy. Đây có tên là hữu nghĩa chẳng thể giải, rơi vào chỗ thiếu sót. 

 

Điều thứ chín là nghĩa vô đạo lý. Có nghĩa trước sau chẳng nhiếp. Đây có tên là vô 

đạo lý nghĩa. Giống như có người nói lời rằng ăn 10 loại trái cây, 3 loại bông, một loại 

ẩm thực. Đây có tên là vô đạo lý. 

 

Mười là chẳng đến lúc. Lập nghĩa rồi bị phá sau đó lại lập nhơn. Đây có tên là 

chẳng đến lúc. Ngoài ra, âm thanh thường trụ. Vì sao vậy? Giống như lân hư viên (ánh 

lửa tròn) nương vào thường trụ mà tròn thường trụ. Âm thanh lại cũng như vậy. 

 

Luận rằng: Ngươi lập thường nghĩa mà chẳng nói nhơn, lập 5 phần nói chẳng đầy 

đủ. Nghĩa của ngươi tức chẳng thành tựu. Nghĩa nầy đã bị phá. Ngoài ra: Ta có nhơn lại 

chẳng nói tên. Thế nào là nhơn? Nương vào thường trụ không vậy. 

 

Luận rằng: Giống như mái nhà bị thiêu rồi cầu cứu nước. Chẳng phải lúc lập 

nhơn cứu nghĩa nầy cũng như vậy. Đây có tên là chẳng đến lúc. 
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Mười một là chia chẳng đầy đủ. 5 phần nghĩa trong đó một phần chẳng đủ. Đây có 

tên là chia chẳng đầy đủ. 5 phần nghĩa là: Một là nói lập nghĩa. Hai là nói nhơn. Ba là 

nói giống  như. Bốn là nói cùng giống. Năm là nói quyết định. Giống như có người nói 

âm thanh là vô thường. Đây là chia ra phần thứ nhất. Vì sao vậy? Nương vào nhơn để 

sanh vậy. Đây là phần thứ hai. Nếu có vật nương vào nhơn để sanh là vật vô thường. 

Giống như đất ngói nương vào nguyên nhân sanh vậy vô thường. Đây là phần thứ ba. 

Âm thanh cũng thế. Đây là phần thứ tư. Cho nên âm thanh vô thường. Đây là phần thứ 

năm. Đó là 5 phần nếu chẳng đủ một phần thì có tên là chia chẳng đầy đủ, rơi vào chỗ 

thiếu sót. 

 

Mười hai là chia dài; nói nhơn nhiều, nói dụ nhiều. Đây có tên là chia ra dài. Giống 

như có người nói âm thanh là vô thường. Vì sao vậy? Nương vào công lực sanh, chẳng 

có trung gian sanh vậy. Căn là chỗ sơ chấp, nên sanh diệt, tạo nên lời nói. Đây có tên là 

nguyên nhân dài. Lại nữa âm thanh vô thường nương vào nhơn sanh. Giống như đất 

ngói, giống như áo quần, giống như nhà cửa, giống như nghiệp. Đây có tên là trường dụ. 

 

Luận rằng: Ngươi nói nhiều nhơn nhiều dụ. Nếu một nhơn chẳng thể chứng nghĩa 

thì sao lại dùng nói một nhơn. Nếu có thể chứng nghĩa thì sao dùng nói nhiều nhơn. 

Nhiều dụ cũng lại như thế. Nói nhiều tức vô dụng. Đây có tên là chia dài. 

 

Mười ba là nói lặp lại. Có 3 loại nói lặp lại. Một là lặp lại âm thanh. Hai là lặp lại 

nghĩa và 3 là lặp lại nghĩa đến. Lặp lại âm thanh là như nói Đế Thích Đế Thích. Lặp lại 

nghĩa là như nói nhãn mục (mắt mắt). Lặp lại nghĩa đến là như nói sanh tử thật khổ, 

Niết Bàn thật vui. Tiếng đầu thì nên nói. Tiếng thứ hai chẳng thuận nói. Vì sao vậy? Lời 

trước đã hiển nghĩa rồi vậy. Nếu lời trước đã hiển nghĩa thì lời sau hiển để làm gì. Nếu 

chẳng có chỗ hiển thì tiếng sau tức vô dụng. Đây có tên là nói lặp lại. 

 

Mười bốn là chẳng thể tụng. Nếu nói lập nghĩa đại chúng rồi lãnh giải. Ba cách nói 

có người chẳng thể tụng trì. Đây có tên là chẳng thể tụng. 

 

Mười lăm là chẳng giải nghĩa. Nếu nói lập nghĩa đại chúng rồi lãnh giải. Ba cách 

nói có người chẳng giải nghĩa. Đây có tên là chẳng giải nghĩa. 

 

Mười sáu là chẳng thể vặn hỏi. Thấy kẻ kia như lý lập nghĩa chẳng thể phá. Đây có 

tên là chẳng thể vặn hỏi. 

 

Luận rằng: Chẳng thể giải nghĩa chẳng thể vặn hỏi. Đó có tên là chẳng thể vặn hỏi. 

 

Luận rằng: Chẳng giải nghĩa chẳng thể vặn hỏi là 2 loại chẳng rơi vào chỗ thiếu 

sót. Vì sao vậy? Nếu người chẳng thể giải nghĩa, chẳng thể vặn hỏi, chẳng nên cùng với 

luận nghĩa nầy. 

 

Luận rằng: Đây là 2 loại cực ác rơi vào chỗ thiếu sót. Vì sao vậy? Ở nơi rơi vào chỗ 

thiếu sót. Nếu nói rằng có chỗ sai quấy. Sao lại có phương tiện khác để cứu. Đây là 2 loại 

chẳng phương tiện có thể cứu. Đây là người trước lúc khởi lên thông minh, kiêu mạn. 

Sau đó chẳng thể hiển thị tướng thông minh. Đây là ngu phu chẳng xấu hổ. Đây có tên là 

chẳng thể vặn hỏi. 

 

Mười bảy là lập phương tiện tị nan. Nghĩa là tự lập nghĩa có sai quấy. Phương tiện 

ổn định lại nói về tướng của sự việc. Hoặc nói ta tự có tật. Hoặc nói muốn xem ta có tật 

bịnh. Lúc nầy chẳng đến tức chẳng giúp cho kia lập nên sự vặn hỏi. Vì sao vậy? Sợ mất 

thân thiện ái niệm vậy. Đây có tên là lập phương tiện tị nan, rơi vào chỗ thiếu sót. 
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Mười tám là tín hứa tha nan. Nghĩa là ở nơi kia lập sự vặn hỏi tin cẩn tự nghĩa sai 

quấy. Đây có tên là tín hứa tha nan. Nếu có người đã tin tưởng tự nghĩa sai quấy. Tin 

tưởng hứa khả vặn hỏi kia như ta đã sai quấy. Sự sai quấy của ngươi lại cũng như thế. 

Đây có tên là vặn hỏi tín hứa kia. 

 

Mười chín là ở nơi rơi vào chỗ thiếu sót chẳng hiển sự thiếu sót. Nếu có người đã 

rơi vào chỗ thiếu sót mà chẳng hiển sự thiếu sót nầy lại lập chỗ vặn hỏi, muốn lập chỗ 

vặn hỏi. Nghĩa kia rồi bị hoại. Vặn hỏi để làm gì? Sự vặn hỏi nầy chẳng thành tựu.  Đây 

có tên là rơi vào chỗ thiếu sót chẳng hiển thị sự thiếu sót. 

 

Hai mươi chẳng nơi nói rơi vào chỗ thiếu sót. Kia chẳng rơi vào chỗ thiếu sót nói 

lời rơi vào thiếu sót. Đây có tên là chẳng chỗ nào nói rơi vào chỗ thiếu sót. Lại nữa kia 

rơi vào chỗ hư hoại tự lập nghĩa nầy. Nếu thủ tự lập nghĩa khác hiển kia rơi vào chỗ 

thiết sót mà chẳng phải chỗ nầy. Đây có tên là chẳng chỗ nói rơi vào chỗ thiếu sót. 

 

Hai mươi mốt là tất đàn đa (thành tựu) sai quấy. Trước đây đã cùng nhiếp trì 4 

loại tất đàn đa. Sau chẳng như tất đàn đa mà nói. Đây tên là tất đàn đa sai quấy. Nếu tự 

giữ gìn minh, công, thơ, xạ và sanh nhơn hiệt sa môn tất đàn đa chẳng như lý thuyết. 

Như thế có tên là làm Tất Đàn Đa sai quấy rơi vào chỗ thiếu sót. 

 

Hai mươi hai là tợ nhơn. Như trước đã nói có 3 loại. Một là chẳng thành tựu. Hai 

là chẳng định. Ba là sai quấy. Đây có tên là tợ nhơn. 

Một là chẳng thành tựu nghĩa là giống như có người lập ngựa đến. Vì sao vậy? 

Thấy có sừng. Ngựa thì không sừng. Sừng làm nhơn chẳng thành tựu, chẳng thể lập  

ngựa đến. Hai bất định nghĩa là giống như có người lập con bò nước Tần đến. Vì sao 

vậy? Vì thấy có sừng. Có sừng chẳng nhất định là bò. Nai lại cũng có sừng như thế. Lấy 

sừng làm nhơn là chẳng nhất định. Chẳng thể lập nên con bò của xứ Tần đến. Ba loại 

nầy sai khác. Giống như có người lập lấy ngày làm đêm. Vì sao vậy? Khi mặt trời đến. 

Mặt trời hiện và đêm tối khác nhau. Mặt trời hiện là nhơn chẳng thể lập đêm được. Nếu 

người lập 3 loại nầy làm nhơn thì đây có tên là tợ nhơn rơi vào chỗ thiếu sót. 

 

 

Như Thật Luận - Phản Chất Nan Phẩm 

Một quyển hết. 

 

 
Dịch xong vào ngày 15 tháng 7 năm 2004 - Phật lịch 2548, tại thư phòng chùa Viên Giác  

sau Khóa tu Gieo duyên 14 ngày, trong mùa Kiết hạ An cư của năm Nhâm Thân. 

 

  

 

 

 

 

 


