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Code: Kinh Văn số 1654 

 

LUẬN TỤNG NHÂN DUYÊN TÂM 
 

Thứ tự kinh văn số 1654 

 

 

Bản của Viện Bảo Tàng Anh quốc, Đôn Hoàng Đại Chánh Tân Tu Đại tạng 

kinh quyển thứ 32 thuộc luận tập bộ toàn từ trang 490 đến trang 491. Ngài Long 

Mãnh (Long Thọ = Nagarjuna) Bồ Tát tạo. Sa môn Thích Như Điển, Phương trượng 

chùa Viên Giác Hannover - Đức quốc dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt nhân lần nhập 

thất thứ tư tại tu viện Đa Bảo - Úc Đại Lợi. Luận này dịch vào ngày 28 tháng 12 năm 

2006. 

 

Sai biệt mười hai nhánh 

Năng nhơn nói duyên sanh 

Với phiền não nghiệp khổ 

Trong ba đều nhiếp hết 

Đầu tám chín phiền não 

Hai và mười là nghiệp 

Ngoài bảy ấy là khổ 

Mười hai chỉ nhiếp ba 

Từ ba sanh nơi hai 

Từ hai sanh nơi bảy 

Một lại sanh nơi ba 

Đây có bánh xe chạy 

Các cõi chỉ nhân quả 

Trong đây không chúng sanh 

Chỉ từ nơi pháp không 

Lại sanh nơi không pháp 

Tụng, đèn, kính và ấn 

Lửa toàn lại mai, tiếng 

Các uẩn tương tục hết 

Chẳng đổi trí nên rõ 

Với những việc thật nhỏ 

Nếu có kẻ thấy đoạn 

Kia nhân duyên chẳng lành 

Chưa thấy nghĩa duyên sanh 

Trong đây không thể thấy 

Lại không ít an lập 

Với chơn lấy quán chơn 

Thấy chơn mà giải thoát. 
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GIẢI THÍCH LUẬN VỀ  

NHÂN DUYÊN TÂM NGÀI LONG THỌ BỒ TÁT tạo. 

 

Trong đây có Sa môn muốn nghe nên nghe, lành hay nhớ giữ, hay rõ, hay quán 

và đều dễ quên. Đến nơi thỉnh Thầy về lời dạy của Như Lai và hỏi như thế này. 

Bạt Già Phạm! Sai biệt có 12 nhánh, Năng Nhơn nói duyên sanh và cái kia thì 

nhiếp chỗ nào? Bây giờ muốn vui nghe. 

Khi muốn rõ biết lời hỏi về nghĩa chân thật này, nên Sư nói rằng: 

Ngươi từ nơi phiền não nghiệp khổ, trong 3 ấy đều nhiếp tận, rồi tạo ra phân 

biệt này, nói chung là trong này có 10 và 2. Lại nói đúng là 12 nhánh. Tức có sai biệt 

vậy, cho nên nói là sai biệt. Như từng phần của xe, cho nên nói là nhánh. Có thể yên 

nơi thân miệng, cho nên gọi là Năng nhơn. Năng nhơn nghĩa là tuyên dương giải 

thích. Nói theo cách khác, tên ấy không có tự tánh, quyết định sĩ phu, giả tướng tự tại. 

Lúc ấy tự nhiên tùy theo sự ham muốn. Hóa chủ! Liền gặp ngẩu nhiên nên sanh, đây 

gọi là nhơn duyên sở sanh. Sự sai biệt này có 12 chi pháp. Đối với phiền não nghiệp 

khổ, thay đổi lần lượt như áo mặc, giống như bó cỏ lau. Trong ấy có ba cùng tất cả 

đều nhiếp tận. Lời nói tận tức là không có nghĩa dư vậy. 

 

Hỏi rằng: Phiền não là những gì? Thế nào là nghiệp? Những gì là khổ? Pháp 

này sai biệt sẽ nhiếp nơi ấy những gì? 

Đáp rằng: Đầu, tám, chín phiền não, sai biệt 12 chi pháp, đầu ấy chính là vô 

minh. Thứ tám ấy là ái, thứ chín đó là thủ. Ba cái này là phiền não sở nhiếp. thế nào 

là nghiệp? Hai và mười ấy là nghiệp, hai đó là hành, mười ấy là hữu. Hai pháp này là 

nghiệp sở nhiếp, ngoài bảy kia đều là khổ. Phiền não nghiệp là sở nhiếp và bảy loại 

kia chính là khổ. Sở nhiếp nên biết, đó là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, sanh, lão 

tử. Nói rằng tất cả đều thuộc về chỗ nhiếp, tức là nhiếp ái biệt ly, oán tắng hội, cầu 

bất đắc khổ. Đây chính là 12 chi pháp. Đối với trong nghiệp phiền não khổ cùng tất 

cả nhiếp hết, nói duy có nghĩa là sự che khuất này mà trong kinh nói pháp và trong 

đây nhiếp tận, lại chẳng có dư. 

 

Hỏi rằng: Nghĩa này rõ rồi và nghiệp khổ phiền não kia vì sao lại tương sanh? 

Thỉnh Ngài vì con mà giải thích. 

Đáp rằng: Từ ba sanh nơi hai, từ ba phiền não sanh nơi hai nghiệp, từ hai sanh 

nơi bảy nghĩa là như trên đã nói về pháp khổ. Bảy ấy lại sanh nơi ba, đó là các phiền 

não. Lại từ ba phiền não ấy sanh nơi hai nghiệp, đây có thay đổi chuyển động nhiều 

lần. Nói là hữu nghĩa là có ba loại này, đó là dục, sắc và vô sắc. Trong đó chẳng ngơi 

nghỉ mà tạo tác lưu chuyển, những thứ ấy sanh ra khác nhau ở thế gian mà tự lưu 

chuyển trôi nổi. Nói điều này nghĩa là hiển cái nghĩa bất định, chẳng giống như sự 

luân chuyển, lần lượt sanh nơi các hữu. Đây là điều bất định vậy. 
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Hỏi rằng: Thế nào là thân tự tại nơi chúng sanh? Tác dụng kia cũng như việc 

này như thế nào?  

Đáp rằng: Các cõi thêm nhân quả, thêm sự giả danh, trong ấy không có chúng 

sanh. Đây chính là nghĩa chân thật, chẳng phải giả mà lập nên thành hữu, ấy là cảnh 

giả lập, chẳng thành vật thật. 

 

Hỏi rằng: Nếu như vậy thì ai có từ cuộc đời này cho đến cuộc đời kia? 

Đáp rằng: Chẳng có những pháp cực vi nhỏ từ trong đời này di chuyển đến đời 

khác. Tuy nhiên chỉ có từ nơi pháp không rồi sanh lại nơi không pháp. Từ vô ngã, vô 

ngã sở, phiền não nghiệp, 5 loại không có nhân lại sanh không, vô ngã và vô ngã sở. 

Bảy loại pháp của quả khổ mà nó tức là vô ngã, vô ngã sở kia đối với tay này là vô 

ngã, vô ngã sở. Tuy nhiên từ tự tánh vốn là pháp vô ngã, rồi lại sanh pháp tự tánh vô 

ngã. Nên rõ như thế và làm như lời dạy. 

 

Trong đây lại hỏi rằng: Từ tự tánh, pháp vốn vô ngã lại sanh tự tánh pháp vô 

ngã, có thí dụ nào chăng? 

Xin đáp lại rằng: Tụng, đèn, kiếng và ấn, lửa, tình, giống, mai, tiếng. Đây là 

những ví dụ và giả dụ lập thành tự tánh vô ngã và thành tựu đời kia nên biết. Giống 

như khi sư tụng kinh rồi chuyền đến cho đệ tử, sau đó sư liền chẳng nói gì, cho nên 

không đến. Đệ tử kia tụng lại chuyển từ đó được thừa ra, thành vô nhân quả vậy. Như 

chỗ sư tụng khi thức tâm lâm chung lại cũng như vậy, thành thường quá vậy, chẳng 

đến đời kia, đời kia lại chẳng từ sự được thừa kia, thành vô nhân quả vậy. Như chỗ sư 

tụng cùng với đệ tử tụng, tức kia khác với kia, chẳng dễ thiết lập. Như thế nương vào 

kia tâm thức lúc lâm chung sanh phân biệt, tâm thức liền được sanh. Lại cũng như 

thế, tức kia khác kia, chẳng dễ thiết lập. Như thế từ ánh sáng sanh ra ánh sáng, rồi 

nương vào nơi hình tượng của mặt, trong kiếng ấy hiện lên hình tượng này. Từ dấu ấn 

ấy thành văn, từ sự tình ấy thành lửa, từ hạt sanh mầm, từ hạt mai sanh nước dãi, từ 

tiếng nghe dội lại. Tức kia khác với kia, chẳng dễ thiết lập. Như thế các mẫu tương 

tục nối kết lại, chẳng di dời, nên rõ biết điều này. 

 

Nói Uẩn có nghĩa là sắc, thọ, tưởng, hành, thức uẩn vậy, nói tương tục kết 

nghĩa là diệt rồi từ kia làm nhân rồi sanh ra thêm cái này vậy. Chẳng có cực vi đẳng 

pháp từ đây sanh ra đời này di chuyển cho đến đời khác, cho nên gọi là lưu chuyển. 

Từ nơi hư vọng phân biệt tập khí mà sanh. 

 

Lời nói sau ấy chính là nghịch quán, nghĩa là biết ngược lại. Kẻ kia nên quán 

các pháp là vô thường, khổ, không, vô ngã. Tức chẳng ngu si các việc, nếu chẳng gặp 

tức là chẳng có tham. Nếu không có tham sân tức chẳng sanh, nếu không có sân tức 

không có nghiệp. Nếu chẳng có nghiệp tức chẳng có thủ, nếu không có thủ tức chẳng 

tạo có về sau. Nếu không hữu tức là không sanh, nếu chẳng sanh tức thân tâm này 

khổ không sanh nữa. Như vậy chẳng huân tập năm loại làm nhân vậy, tức đối với nơi 

kia mà quả lại chẳng sanh. Quả này giải thoát, cho nên đoạn trừ, đoạn thường với 

những ác kiến vậy. Trong này có hai bài tụng như sau: 
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Nơi việc thật nhỏ nhặt 

Nếu có thấy bằng đoạn 

Kia chẳng nhân duyên lành 

Chưa thấy nghĩa duyên sanh 

Trong này không thể đổi 

Lại chẳng ít an lập 

Với chơn lại quán chơn 

Thấy chơn mà giải thoát 

 

 Giải thích luận về nhân duyên tâm  

 

      (hết) 

(Một quyển) 


