
 

Kinh Bồ Tát Từ Thị Sở Thuyết Đại Thừa Duyên Sinh  
Thí Dụ Cây Lúa 

 
Khai phủ nghi đồng tam ti, đặc tiến thí Hồng lư khanh,  

Túc quốc công, thực ấp ba ngàn hộ, ban tặng áo tía, sắc phong Tư không,  
thụy Đại Giám Chánh, hiệu Đại Quảng Trí,  

chùa Đại Hưng Thiện, Tam tạng sa môn Bất Không phụng chiếu dịch. 1 
Việt dịch: Quảng Minh 

  
      

Tôi nghe như vầy:  Một thời, đức Thế tôn ở trên đỉnh Linh thứu, gần thành 
Vương xá, cùng với các vị đại tỳ kheo một ngàn hai trăm năm mươi người và đại 
chúng là các vị đại bồ tát. 
 

Bấy giờ, ngài Tuệ mạng Xá lợi tử đi đến chỗ kinh hành của đại bồ tát Từ thị.  
Bồ tát Từ thị và tôn giả Xá lợi tử cùng ngồi trên tảng đá lớn.  Sau đó, ngài Tuệ 
mạng Xá lợi tử hỏi đại bồ tát Từ thị:  Hôm nay đức Thế tôn nhìn thấy những cây 
lúa, rồi dạy bảo các thầy tỳ kheo lời rằng, các thầy tỳ kheo, ai thấy duyên sinh tức 
là thấy pháp, ai thấy pháp tức là thấy Phật.  Đức Thế tôn nói những lời như vậy 
xong, im lặng mà an trú. Những lời Thế tôn vừa nói có ý nghĩa gì? Thế nào là 
duyên sinh?  Thế nào là pháp?  Thế nào là Phật?  
 

Tôn giả Xá lợi tử hỏi xong, đại bồ tát Từ thị nói với tôn giả Xá lợi tử:   Đức 
Thế tôn vì các thầy tỳ kheo mà nói nghĩa thế này: ai thấy duyên sinh tức là thấy 
pháp, ai thấy pháp tức là thấy Phật.  Duyên sinh, nghĩa là vô minh duyên hành, 
hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục xứ, lục xứ duyên  xúc, 
xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh 
duyên lão tử.  Đó là duyên sinh mà đức Thế tôn thuyết giảng.  Thế nào là pháp?  
Đức Thế tôn lược nói tám chi thánh đạo đưa đến chứng quả niết bàn, đó gọi là 
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pháp.  Thế nào là Phật?  Người giác ngộ tất cả pháp, dùng thánh tuệ nhãn chứng 
đắc niết bàn, kiến lập bồ đề bằng pháp đã học, đó gọi là Phật.  Thế nào là thấy 
duyên sinh?  Đức Thế tôn nói duyên sinh của các pháp là thường trú, không nhân, 
không ngã, không chúng sinh, không thọ mạng, không điên đảo, không sinh khởi, 
không tạo tác, vô vi, không đối đãi, không chướng ngại.   Thấy tự tánh tịch tĩnh tức 
là thấy pháp.  Ai thấy các chủng tánh như vậy: thường trú, không nhân, không ngã, 
không chúng sinh, không thọ mạng, không điên đảo, không sinh khởi, (không tạo 
tác, vô vi), không đối đãi, không chướng ngại, thì tức là thấy pháp.  Từ cái thấy 
này về sau là có thể thấy pháp thân, thấy được chánh trí hiện chứng của Thế tôn. 
 

Hỏi:  Thế nào là nghĩa của duyên sinh? 
Đáp:  Duyên sinh là có nhân, có duyên; không phải không nhân, không 

duyên mà gọi là duyên sinh.  Cho nên, trong lời nói hôm nay, đức Thế tôn nói sơ 
lược sắc thái của duyên sinh: do nhân tố như vậy nên sinh ra kết quả như vậy.  Dù 
đức Thế tôn có xuất hiện ở thế gian hay không xuất hiện ở thế gian, thì thật tướng 
của các pháp vốn là bản thể an trú, bản thể nguyên vị 2, thuận với duyên sinh, là 
chân như, là như vậy không điên đảo, là như vậy không biến dị, là chân thật không 
khác, chân thật không điên đảo 3, không lầm lẫn; đó là thật tướng như vậy của các 
pháp. 
 

Lại nữa, duyên sinh do hai thứ nhân tố sinh khởi.  Thế nào là hai?  Một là, 
hệ thuộc vào nhân; hai là, hệ thuộc vào duyên.  Mỗi pháp duyên sinh ấy, nên biết, 
có hai loại: duyên sinh ở ngoài 4 và duyên sinh ở trong 5.   
 

Duyên sinh ở ngoài là duyên sinh hệ thuộc vào nhân, nghĩa là từ hạt giống 
nảy mầm, từ mầm sinh ra lá, từ lá sinh ra cành, từ cành sinh ra cuống, từ cuống 
sinh ra nụ, từ nụ sinh ra hoa, từ hoa sinh ra trái.  Nếu không có hạt giống thì mầm 
không từ đâu sinh ra; cho đến, không có hoa thì trái không từ đâu sinh ra.  Có hạt 
giống nên sinh mầm, cho đến có hoa nên sinh trái.  Hạt giống ấy không có ý niệm, 
tôi sinh ra mầm, và mầm cũng không có ý niệm, tôi từ hạt giống sinh ra; cho đến, 
                                                             
2 Chánh văn là pháp tánh pháp trú pháp vị (法性法住法位). 
3 Điên đảo là ảo tưởng thác loạn, nghĩa là tưởng các hành vốn phi thường lạc ngã tịnh cho là 
thường lạc ngã tịnh; tưởng niết bàn vốn thường lạc ngã tịnh cho là phi thường lạc ngã tịnh. 
4  Duyên sinh ở ngoài chỉ cho vô tình khí thế gian. 
5  Duyên sinh ở trong chỉ cho sự khởi diệt dòng sinh tử của chúng sinh. 



hoa cũng không có ý niệm, tôi sinh ra trái, và trái cũng không có ý niệm, tôi từ hoa 
sinh ra.  Như vậy, có hạt giống thì có sự sinh ra mầm; cho đến, có hoa thì có sự 
sinh ra trái.  Đó là duyên sinh ở ngoài hệ thuộc vào nhân. 
 

Duyên sinh ở ngoài hệ thuộc vào duyên, nghĩa là sáu giới hòa hợp, duyên 
sinh, hệ thuộc vào duyên.  Thế nào là sáu giới, địa, thủy, hỏa, phong, không, thời, 
hòa hợp, duyên sinh, hệ thuộc vào duyên?  Thế nào là địa giới, thủy giới, hỏa giới, 
phong giới, không giới và thời giới?  Địa giới là cái nắm giữ hạt giống, thủy giới là 
cái thấm ướt hạt giống, hỏa giới là cái thành tựu hạt giống, phong giới là cái làm 
tăng trưởng hạt giống, không giới là cái làm cho hạt giống không bị chướng ngại, 
thời giới là cái làm cho hạt giống biến đổi.  Nếu không có các duyên tố như vậy thì 
hạt giống không nảy mầm.  Không thiếu một duyên tố nào, địa giới, thủy giới, hỏa 
giới, phong giới, không giới và thời giới, nghĩa là có đủ tất cả các duyên tố hòa hợp 
để hạt giống nảy mầm.  Địa giới ấy không có ý niệm, tôi có thể nắm giữ hạt giống; 
thủy giới không có ý niệm, tôi có thể thấm ướt hạt giống; hỏa giới không có ý 
niệm, tôi có thể thành tựu hạt giống; phong giới không có ý niệm, tôi có thể làm 
tăng trưởng hạt giống; không giới không có ý niệm, tôi có thể làm cho hạt giống 
không bị chướng ngại; thời giới không có ý niệm, tôi có thể làm cho hạt giống biến 
đổi.  Chủng tử ấy cũng không có ý niệm, tôi từ các duyên mà sinh được mầm.  
Điều chắc chắn là, nhờ các duyên như vậy mà hạt giống nảy mầm.  Mầm ấy không 
phải từ chính nó sinh khởi, không phải từ cái khác sinh khởi, không phải từ chính 
nó và cái khác hợp lại sinh khởi, không phải từ Tự tại thiên 6 sinh khởi, không phải 
do thời gian biến đổi mà sinh khởi, không phải từ tự tánh sinh khởi, không phải hệ 
thuộc vào tác giả, cũng không phải từ một nguyên nhân nào mà sinh khởi.  Như 
vậy, hạt giống lấy sự hòa hợp của địa, thủy, hỏa, phong, không, thời, mà sinh khởi.   
 

Pháp duyên sinh ở ngoài, có năm thứ nên biết: không thường còn, không 
đoạn dứt, không chuyển dời, nhân ít quả nhiều và liên tục tương tự không sinh 
thành vật khác.    
 

Thế nào là không thường còn?  Hạt giống và mầm khác nhau, hạt giống và 
mầm không phải một.  Không phải hạt giống hư hoại rồi mầm mới sinh ra, cũng 
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không hạt giống không hư hoại thì mầm mới nảy sinh.  Khi hạt giống hư hoại, 
mầm nảy sinh, thì gọi là không thường.  Thế nào là không đoạn dứt?  Trước đã nói, 
không phải hạt giống hư hoại rồi mầm mới sinh, cũng không phải hạt giống không 
có hư hoại thì mầm mới sinh ra.  Như vậy, hạt giống hư hoại hòa hợp với mầm nảy 
sinh, gọi đó là không đoạn dứt.  Thế nào là không chuyển dời?  Hạt giống và mầm 
khác nhau.  Thế nào là nhân ít quả nhiều?  Hạt giống thì ít, trái kết thì nhiều.  Thế 
nào là liên tục tương tự?  Tùy theo sự gieo hạt giống nhiều ít mà kết quả thu hoạch 
cũng được nhiều ít.  Nên biết năm thứ như vậy của pháp duyên sinh ở ngoài. 
 

Thế nào là pháp duyên sinh ở trong 7?  Pháp duyên sinh ở trong do hai thứ 
làm cho sinh khởi: một là hệ thuộc vào nhân, hai là hệ thuộc vào duyên.  

 
Thế nào là pháp duyên sinh ở trong hệ thuộc vào nhân?  Đó là, vô minh 

duyên hành, cho đến, sinh duyên lão tử.  Nếu không có vô minh thì không có hành.  
Như vậy, có vô minh thì có hành, cho đến, có sinh làm duyên nên lão tử mới sinh 
khởi được.  Vô minh ấy không có ý niệm, tôi có thể sinh ra hành.  Hành cũng 
không có ý niệm, tôi từ vô minh sinh ra.  Cho đến, sinh không có ý niệm, tôi có thể 
sinh ra lão tử.  Như vậy, có vô minh thì có hành sinh khởi, cho đến, có sinh thì có 
lão tử sinh khởi.   Đó là pháp duyên sinh ở trong hệ thuộc vào nhân. 
 

Thế nào là pháp duyên sinh ở trong hệ thuộc vào duyên?  Là sáu giới hòa 
hợp sinh khởi.  Thế nào là sáu giới hòa hợp?  Nghĩa là địa giới, thủy giới, hỏa giới, 
phong giới, không giới và thức giới hòa hợp, duyên sinh, hệ thuộc vào duyên.  Thế 
nào là địa giới?  Tụ hợp những thể cứng trong thân gọi là địa giới.  Thế nào là thủy 
giới?  Làm được sự nắm giữ trong thân gọi là thủy giới.  Thế nào là hỏa giới?  Làm 
cho thức ăn uống vào thân được tiêu hóa gọi là hỏa giới.  Thế nào là phong giới?  
Làm cho hơi thở vào ra trong thân gọi là phong giới.  Thế nào là không giới?  Tạo 
thành những lỗ hổng trong thân gọi là không giới.  Thế nào là thức giới?  Có sự 
chuyển đổi danh sắc, giống như bó cây lau (đồng thời nương nhau đứng vững), 
năm thức tương ứng với ý thức hữu lậu gọi là thức giới.  Nếu không có sáu giới thì 
không thành thân thể.  Không thiếu địa giới ở trong, không thiếu thủy, hỏa, phong, 
không và thức giới, nghĩa là tất cả hòa hợp hình thành thân thể.   
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Địa giới không có ý niệm, tôi tụ hợp những thể cứng trong thân;  thủy giới 

không có ý niệm,  tôi làm được sự nắm giữ trong thân; hỏa giới không có ý niệm, 
tôi làm cho thức ăn uống vào thân được tiêu hóa; phong giới không có ý niệm, tôi 
làm cho hơi thở vào ra trong thân; không giới không có ý niệm, tôi tạo thành 
những lỗ hổng trong thân; thức giới không có ý niệm, tôi làm sự chuyển đổi danh 
sắc, giống như bó cây lau.  Thân ấy không có ý niệm, tôi được các duyên sinh ra, 
dù rằng, có các duyên như vậy sinh thành thân ấy.  Địa giới ấy là không ngã, không 
nhân, không thọ mạng, không thọ giả, không ý sinh, không phải trẻ con, không nữ, 
không nam, không phi nam nữ, không tôi là (tác giả), không là cái khác. Thủy, hỏa, 
phong, không và thức giới đều là không ngã, không nhân, không sinh mạng, không 
thọ giả, không ý sinh, không phải trẻ con, không nữ, không nam, không phi nam 
nữ, không tôi là (tác giả), không là cái khác.   
 

Thế nào là vô minh?  Đối với sáu giới mà khởi ý tưởng đồng nhất 8, ý tưởng 
cấu hợp 9, ý tưởng thường còn, ý tưởng bền vững, ý tưởng thường hằng 10, ý tưởng 
lạc thú, ý tưởng tĩnh lặng, ý tưởng chúng sinh 11, ý tưởng sinh mạng 12, ý tưởng thọ 
mạng 13, ý tưởng ý sinh 14, ý tưởng trẻ con 15, ý tưởng tôi là tác giả, sinh khởi các 
thứ tưởng vô tri như vậy gọi là vô minh.  Nơi cảnh giới có sự vô minh như vậy nên 
sinh khởi tham, sân, si.  Từ tham, sân, si ấy sinh khởi hành nghiệp.  Sự thi thiết của 
hành nghiệp gọi là thức.  Thức ấy sinh khởi bốn uẩn 16.  Danh sắc ấy là chỗ dựa 
của các căn.  Sáu xứ ba pháp 17 cùng hòa hợp gọi là xúc.  Xúc sinh thọ.  Sự dính 
mắc nơi thọ sinh ra ái.  Ái mà rộng lớn gọi là thủ.  Thủ lại sinh hữu.  Nghiệp hữu 
làm nhân sinh ra năm uẩn.  Năm uẩn thành thục gọi là lão.  Năm uẩn hoại diệt gọi 
là tử.  Đối với ái dục mà có sự mê hoặc, tham đắm, khổ não gọi là sầu.  Tiếc nuối 

                                                             
8 Nhất tưởng: Cái bản thể phổ biến của ông trời (đại ngã) phú cho mỗi người, mỗi vật đều có một 
phần (tiểu ngã, tự ngã, bản ngã), phần ấy đồng nhất với ông trời. 
9 Hợp tưởng: cho 5 thứ cấu hợp: sắc, thọ, tưởng, hành, thức là ta, là của ta. 
10 Thường hằng tưởng: ảo giác về một cái tôi bền vững 
11 Chúng sinh tưởng: tôi là sinh thể liên tục mà có tâm thức. 
12 Mạng tưởng: tôi là một sinh mạng có đời sống. 
13 Thọ giả tưởng: tôi sống hết đời sống của tôi. 
14 Ý sinh tưởng: tôi sẽ có cái thân được tác thành bởi ý, không hệ thuộc vật chất. 
15  Nho đồng tưởng: tôi trẻ mãi không già. 
16 Bốn uẩn: sắc, thọ, tưởng và hành. 
17 Sáu xứ ba pháp: sáu xứ là sáu căn: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; ba pháp là căn, cảnh và thức. 



những việc đã qua mà cất lên giọng bi thương gọi là thán.  Năm thức thân 18 tương 
ứng (với ý) gọi là khổ.  Ý không vui thích gọi là ưu.  Có những tùy phiền não 19 gọi 
là não.   
 

Ngu lầm gọi là vô minh.  Tạo tác gọi là hành.  Phân biệt rõ ràng gọi là thức.  
Nắm giữ lẫn nhau gọi là danh sắc.  Nương tựa vào xứ sở gọi là sáu xứ.  Tiếp xúc 
với cảnh gọi là xúc.  Lãnh nạp gọi là thọ.  Khao khát ái dục gọi là ái.  Nắm bắt, 
dính mắc gọi là thủ.  Do thủ sinh khởi cái có 20 gọi là hữu.  Hữu làm cho uẩn sinh 
gọi là sinh.  Các căn thành thục gọi là lão.  Các căn hoại diệt gọi là tử.  Buồn khổ 
gọi là sầu.  Buồn bực gọi là thán.  Ý không vui thích gọi là ưu.  Thân bị bức bách 
gọi là khổ.  Tình không tương xứng gọi là não.  Không tu hành chân thật gọi là tà 
hạnh.  Không biết nhận thức gì hết gọi là vô minh.  Có vô minh nên có các thứ tạo 
tác:  các hành hữu tiếp cận phước, các hành hữu tiếp cận phi phước và các hành 
hữu tiếp cận bất động 21.  Sinh khởi các hành hữu tiếp cận phước và các hành hữu 
tiếp cận phi phước gọi là thức, nên gọi là vô minh duyên hành.  Sinh khởi các hành 
hữu tiếp cận phi phước, và các hành hữu tiếp cận phi phước cũng chính là thức, 
nên gọi là hành duyên thức.  Sinh khởi các hành hữu tiếp cận bất động, và các hành 
hữu tiếp cận bất động cũng chính là thức, nên gọi là thức duyên danh sắc.  Danh 
sắc tăng trưởng tạo thành sáu xứ môn, đó là danh sắc duyên sáu xứ.  Sáu xứ nơi 
thân hoạt động, gọi là sáu xứ duyên xúc.  Do tiếp xúc cùng loại mà cảm thọ cùng 
loại phát sinh, gọi là xúc duyên thọ.  Với những cảm thọ khác nhau mà sinh tham 
đắm, ưa thích, gọi là thọ duyên ái.  Chính sự khao khát, dính mắc, đam mê vào 
những khoái lạc giác quan nên lưu luyến 22, không muốn rời xa, tìm cầu lạc thú chỗ 
                                                             
18 Năm thức thân: Năm thức trước không hẳn là những tri nhận thuần túy, mà chúng luôn là tri 
nhận cái gì đó, thông qua ý thức luôn liên hệ với tầm (tìm tòi) và tứ (xét đoán), lập bày vọng 
tưởng, phân biệt, tạo thành ngã và ngã sở, do đó khổ sinh. 
19 Theo kinh Trung bộ, kinh Tùy phiền não, số 128, thì tùy phiền não là: nghi hoặc, không tác ý, 
hôn trầm, thụy miên, sợ hãi, phấn chấn, dâm ý, tinh cần quá độ, tinh cần quá yếu đuối, dục ái, 
tưởng sai biệt, trạng thái quá chú tâm đến các sắc pháp. Kinh Tương ưng bộ, Thiên uẩn, Tương 
ưng phiền não ghi: Này các Tỷ kheo, dục tham đối với mắt là tùy phiền não của tâm. Dục tham 
đối với tai là tùy phiền não của tâm. Dục tham đối với mũi là tùy phiền não của tâm. Dục tham 
đối với lưỡi là tùy phiền não của tâm. Dục tham đối với thân là tùy phiền não của tâm. Dục tham 
đối với ý là tùy phiền não của tâm. 
20 Hữu: có nhân có quả.  Có nhân là nghiệp hữu, tức 3 nghiệp thân, khẩu và ý.  Có quả là sinh 
hữu, tức quả báo dị thục trong 3 cõi dục, sắc và vô sắc. 
21 Phước, phi phước và bất động: chỉ cho các hành nghiệp hữu lậu: thiện, ác và vô ký. Và các 
hành hữu bao gồm toàn bộ sinh mạng tương tục. 
22 Ái = lưu luyến: lưu luyến đời sống luân hồi. 



này chỗ kia, gọi là ái duyên thủ.  Những mưu cầu như vậy lại sinh ra các hữu 23 và 
khởi lên các nghiệp nơi thân, miệng và ý, gọi là thủ duyên hữu.  Từ nghiệp sinh ra 
năm uẩn chuyển biến, gọi là hữu duyên sinh.  Từ các uẩn sinh khởi, đi đến thành 
thục, rồi hoại diệt, gọi là sinh duyên lão tử.   
 

Mười hai duyên sinh như vậy làm nhân cho nhau, vốn không thường, không 
tạo tác, không ý niệm, không duyên sinh, không phải pháp cùng tận, không phải 
pháp ly dục, không phải pháp diệt mất, không có khởi đầu, lưu chuyển 24 đến nay 
không có gián đoạn, chuyển động theo nhau như dòng sông trôi chảy.  Nếu duyên 
sinh không có gián đoạn, chuyển động theo nhau như dòng sông trôi chảy, thì có 
bốn chi hòa hợp nhau, làm tác nhân chuyển động trong mười hai chi phần duyên 
sinh.  Thế nào là bốn?  Đó là vô minh, ái, nghiệp 25 và thức 26.  Thức lấy chủng tử 
làm tự tánh nên làm nhân, nghiệp lấy ruộng làm tự tánh nên làm nhân, vô minh và 
ái lấy phiền não làm tự tánh nên làm nhân.  Nghiệp và phiền não 27 có khả năng 
làm cho chủng tử của thức sinh khởi.  Như vậy, nghiệp khởi tác dụng làm ruộng 
đất cho chủng tử của thức; ái khởi tác dụng thấm ướt, màu mỡ cho chủng tử của 
thức; vô minh làm cho chủng tử của thức nảy nở và sinh trưởng.    
 

Nghiệp ấy không có ý niệm, tôi khởi tác dụng làm ruộng đất cho chủng tử 
của thức.  Ái không có ý niệm, tôi khởi tác dụng thấm ướt, màu mỡ cho chủng tử 
của thức.  Vô minh không có ý niệm, tôi làm cho chủng tử của thức nảy nở và sinh 
trưởng.   Chủng tử của thức cũng không có ý niệm, tôi nhờ các duyên mà được 
sinh.  Thật vậy, chủng tử của thức an lập nơi nghiệp và phiền não, lấy ái làm cho 
thấm ướt, màu mỡ, lấy đất vô minh phủ che để sinh mầm danh sắc.  Mầm danh sắc 
ấy không phải từ chính nó sinh khởi, không phải từ cái khác sinh khởi, không phải 
từ chính nó và cái khác hợp lại sinh khởi, không phải từ Tự tại thiên sinh khởi, 
không phải do thời gian biến đổi mà sinh khởi, không phải từ tự thể sinh khởi, 
không phải dựa vào một tác nhân mà sinh khởi, không phải không nhân mà sinh 
khởi.  Như vậy, do sự kết hợp của cha mẹ, sự hòa hợp của thời tiết và sự hội hợp 
                                                             
23 Các hữu là dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu, chỉ cho quả báo dị thục. 
24 Lưu chuyển là do tập khí hư vọng phân biệt sinh ra. 
25 Nghiệp là hành và hữu. 
26 Thức ở đây là thức chủng tử, tức là thức thứ tám, chủ thức thâu tàng chủng tử của các pháp, 
còn gọi là A lại da thức.  A lại da là nhân tố chính yếu phát sinh các pháp, lấy chủng tử làm tự 
thể, nên chủng tử chính là A lại da. 
27 Phiền não là vô minh và ái, vì trước đã nói “vô minh và ái lấy phiền não làm tự tánh”. 



của các duyên tương ứng mà chủng tử của thức có sự sinh trưởng liên tục.  Ở trong 
bụng của người mẹ, mầm danh sắc được sinh trưởng, tuy nhiên, nó không có chủ 
tể, không có ngã, là pháp di truyền, là tướng như huyễn, có nhân và các duyên đầy 
đủ. 
 

Có năm thứ duyên sinh ra nhãn thức.  Năm thứ duyên ấy là gì?  Là mắt 
duyên sắc, ánh sáng, hư không, từ đó khởi tác ý 28.  Mắt làm chỗ dựa cho nhãn 
thức, sắc làm cảnh sở duyên, ánh sáng làm sự soi chiếu, hư không không làm ngăn 
ngại, từ đó khởi tác ý để nhận biết.  Nếu không có các duyên như vậy thì nhãn thức 
không sinh khởi được.  Nếu thiếu nhãn nội nhập xứ 29 , hoặc như thiếu hình sắc, 
ánh sáng, hư không hay tác ý thì nhãn thức không sinh khởi được.  Không thiếu 
năm duyên như vậy, nghĩa là khi tất cả các duyên hòa hợp thì nhãn thức sinh khởi.   
 

Con mắt không có ý niệm, tôi làm chỗ dựa cho nhãn thức.  Hình sắc không 
có ý niệm, tôi làm cảnh sở duyên cho nhãn thức.  Ánh sáng không có ý niệm, tôi 
làm duyên soi chiếu cho nhãn thức.  Hư không không có ý niệm, tôi làm duyên 
không ngăn ngại cho nhãn thức.  Tác ý từ cảnh sở duyên không có ý niệm, tôi khởi 
tác dụng nhận biết cho nhãn thức.  Nhãn thức cũng không có ý niệm, tôi nhờ các 
duyên mà được sinh khởi.  Như vậy, cần có các duyên thì nhãn thức mới sinh khởi 
được.  Bốn căn còn lại 30 , suy theo trên thì biết.  
 

Thật sự không có pháp nào từ đời này di chuyển đến đời khác, chỉ vì nhân và 
các duyên không thiếu nên có sự thi thiết của nghiệp báo 31.  Thí như hình ảnh hiện 
                                                             
28 Tác ý = khởi niệm: đặc tính của tác ý là đánh thức tâm, hướng dẫn tâm vào cảnh mà ý thức 
duyên theo.  Tác ý có 2 công dụng: 1. Khi tâm chưa sinh khởi, nó đánh thức khiến tâm sinh khởi; 
2. Khi tâm sinh khởi rồi, nó dẫn dắt tâm hướng theo cảnh. 
29 Nội nhãn xứ = nhãn nội nhập xứ: chỉ cho nhãn căn trong sáu nội nhập xứ.  Kinh Lục nội xứ, 
Tạp a hàm có ghi: “Có sáu nội nhập xứ. Những gì là sáu? Đó là nhãn nội nhập xứ, nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, và ý nội nhập xứ.”  Kinh Nhãn nội nhập xứ, Tạp a hàm có ghi: “Mắt là nội nhập xứ, là tịnh 
sắc do bốn đại tạo, không thể thấy, có đối ngại. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý nội nhập xứ cũng 
nói như vậy.” 
30 Bốn căn: nhĩ, tỷ, thiệt và thân. 
31 Đây là nói không có tác giả, không có thọ giả, cũng tức là nói không có tác nghiệp, mình là 
người thọ báo.  Tác giả, thọ giả là biệt danh của tự ngã.  Như kinh Đệ nhất nghĩa không, Tạp a 
hàm có ghi: “Thế nào là kinh Đệ nhất nghĩa không? Này các tỳ kheo, khi mắt sanh thì nó không 
có chỗ đến; lúc diệt thì nó không có chỗ đi. Như vậy mắt chẳng thật sinh, sinh rồi diệt mất; có 
nghiệp báo mà không tác giả. Ấm này diệt rồi, ấm khác tương tục, trừ pháp tục số. Đối với tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý cũng nói như vậy, trừ pháp tục số.  Pháp tục số (pháp nói theo tục đế), tức là 



trên bề mặt tấm gương trong sáng 32; hình ảnh trên mặt gương không phải tự di 
chuyển đến vào trong tấm gương, nhưng trong tấm gương ấy lại có hình ảnh, đó là 
do nhân và các duyên không thiếu.  Như vậy, không có pháp nào từ đời này diệt 
mất để đi đến đời khác sinh khởi.  Có nghiệp quả chiêu cảm là do nhân và các 
duyên không thiếu.   
 

Thí như mặt trăng 33 vận hành cách trái đất bốn muôn do tuần, vậy mà trong 
cái chén có chút nước lại hiện hình ảnh mặt trăng.  Thật vậy, mặt trăng không từ vị 
trí của nó rơi vào trong cái chén có chút nước, nhưng vì có các duyên hòa hợp nên 
ảnh hiện như vậy.  Tóm lại, không có pháp nào từ đời này diệt mất để đi đến đời 
khác sinh khởi.  Có nghiệp báo tương cảm là do nhân và các duyên không thiếu.   
 

Thí như lửa 34 không thể cháy nếu không có củi.  Nếu có củi thì lửa có thể 
phát sinh.  Nghiệp và phiền não làm sinh khởi chủng tử của thức, và từ trong bụng 
của người mẹ, mầm danh sắc liên tục chuyển biến, sinh trưởng, tuy nhiên, nó 
không có chủ tể, là pháp vô ngã, là pháp không thể nắm bắt, là tướng như huyễn 
làm nhân và làm duyên cho nhau, là pháp từ tự tánh sinh khởi, có nhân và các 
duyên đầy đủ. 
 

Pháp duyên sinh ở trong, có năm thứ nên biết: không thường còn, không 
đoạn dứt, không chuyển dời, nhân ít quả nhiều và sinh khởi liên tục tương tự.    
 

Thế nào là không thường còn?  Căn biên uẩn 35 ở đời này mà chết đi thì căn 
biên uẩn ở đời sau sinh ra, tuy nhiên, căn biên uẩn chết đi ở đời này không phải là 
căn biên uẩn sinh ra ở đời sau, chỉ là khi chết thì căn biên uẩn hoại diệt, khi sinh thì 

                                                                                                                                                                                                    
nói, cái này có thì cái kia có, cái này khởi thì cái kia khởi, như vô minh duyên hành, hành duyên 
thức, nói chi tiết đầy đủ cho đến thuần một khối khổ lớn tập khởi. Lại nữa, cái này không thì cái 
kia không, cái này diệt thì cái kia diệt, vô minh diệt nên hành diệt, hành diệt nên thức diệt. Như 
vậy, nói rộng cho đến thuần một khối khổ lớn tụ diệt.” (Thích Đức Thắng dịch, Tuệ Sỹ hiệu 
đính) 
32 Tấm gương trong sáng dụ cho sinh báo nghiệp. 
33 Mặt trăng dụ cho hậu báo nghiệp. 
34 Lửa dụ cho bất định báo nghiệp. 
35 Căn biên uẩn (根邊蘊): Kinh lượng bộ (Sautrantika) chia làm hai thứ uẩn: ngũ uẩn thông 

thường thì gọi là căn biên uẩn và ý thức vi tế gọi là nhất vị uẩn (一味蘊). 



căn biên uẩn hiện khởi.  Đó gọi là không thường còn 36.  Thế nào là không đoạn 
dứt?  Không phải căn biên uẩn hoại diệt rồi khi chết, thì sau đó căn biên uẩn mới 
hiện khởi khi sinh; cũng không phải khi lâm chung căn biên uẩn chưa hoại diệt mà 
ngay lúc ấy đã sinh khởi trung hữu uẩn 37, (sự thể ấy phải hiểu) như là hai đầu của 
đòn cân, đầu lên đầu xuống cùng thời 38, gọi là không đoạn dứt.  Thế nào là không 
chuyển dời?  Là trước khi chuyển biến thành dị loại hữu tình, gọi là không chuyển 
dời 39.  Thế nào là nhân ít quả nhiều?  Thân đời này tạo nghiệp nhân thiện ác ít 
nhưng thân đời sau thọ quả báo thiện ác nhiều.  Thế nào là sinh khởi liên tục tương 
tự?  Cũng như đời hiện tại thọ thân tác nghiệp thì đời tương lai thọ báo.   
 

Phải lấy chánh tuệ nhãn như thật quán sát, tu tập lâu xa các pháp duyên sinh 
như vậy, vốn là vô nhân, vô ngã, không điên đảo, không sinh, không diệt, không 
tạo tác, vô vi, không chướng ngại, không cảnh sở duyên, tịch tĩnh, không chiếm 
đoạt, không cùng tận, tự tánh như huyễn, không tịch, không bền vững, như đau 
nhức, như ung nhọt, tánh chướng ngại sắc chất 40, tánh vô thường, tánh khổ, tánh 
không, tánh vô ngã.  Nếu biên tế đời trước không lưu chuyển thì tôi có từng hiện 
hữu trong quá khứ hay không?  Tôi hiện hữu trong quá khứ là ai? Vì sao tôi hiện 
hữu trong quá khứ?  Nếu biên tế đời sau không lưu chuyển thì tôi có sẽ hiện hữu ở 
tương lai hay không?  Tôi hiện hữu ở tương lai là ai?  Vì sao tôi hiện hữu ở tương 
lai?  Hay tôi không hiện hữu ở tương lai? Tôi là ai nếu tôi không hiện hữu ở tương 
lai? Vì sao tôi không hiện hữu ở tương lai?  Nếu biên tế đời này không lưu chuyển 
thì tôi có hiện hữu trong hiện tại hay không?  Tôi hiện hữu trong hiện tại là ai?  
Thế nào là tôi hiện hữu trong hiện tại?  Hữu tình ấy chết ở đây thì sinh ở chốn nào?  
Có bao nhiêu kiến chấp của sa môn, bà la môn trong thế gian 41, cái gọi là ngã kiến 
trói buộc, chúng sinh kiến trói buộc, thọ giả kiến trói buộc, các kiến chấp trói buộc, 
hy vọng trói buộc, cát tường trói buộc.  Nếu lấy chánh kiến đối trị các kiến chấp đó 
                                                             
36 Sanh và tử, mỗi một khác biệt nên gọi là không thường còn.  
37 Gọi là trung hữu tương tục, nghĩa là tử hữu uẩn diệt thì trung hữu uẩn sinh, trong quá trình đó, 
trung hữu uẩn sinh khởi tiếp tục không gián đoạn ngay sau tử hữu uẩn diệt. 
38  Trạng thái đi trước là nhân vừa tàn diệt thì tiếp theo sau là quả tức thì sản sinh.  Sự tiếp nối 
liên tục của nhân và quả cũng vậy, như dòng chảy, nên nói là không đoạn dứt. 
39 Tức là con người có thể làm chúng sinh trong 6 nẻo và chúng sinh không kể trong sáu nẻo.  
40 Tánh chất ngại: tánh chất kết cố, hữu hình. 
41 Chỉ cho 62 kiến chấp: tứ cú * ngũ uẩn = 20; 20 * 3 đời  = 60; 60 + hữu, vô = 62. Tất cả  kiến 
chấp đều chẳng ra ngoài 62 kiến này. Như chấp sắc là có, là không, là chẳng có chẳng không, là 
cũng có cũng không, hoặc quá khứ không, hiện tại có, vị lai không; hoặc quá khứ có, hiện tại có, 
tam thế đều có, hoặc tam thế đều không v.v… Cộng chung thành 62 kiến chấp.  



thì đoạn được các kết phiền não, chứng được chánh biến tri, như cắt đứt ngọn cây 
Ta la, biết các pháp là tánh vô sở hữu 42, nhập vào tánh thắng nghĩa 43, ở trong các 
nẻo đường sinh tử lâu xa mà ngộ lý không sinh không diệt, thành tựu được (vô 
sinh) pháp nhẫn, rộng làm vô biên công việc lợi lạc hữu tình.  
 

Nếu có người thiện nam, người thiện nữ, đối với kinh này chỉ trong một 
khoảnh khắc suy xét, quán sát nghĩa lý duyên sinh thì người ấy có khả năng đốn 
diệt nghiệp chướng cực trọng từ vô thỉ đến nay, dồn chứa rộng rãi phước đức và trí 
tuệ đưa đến địa vị thông đạt 44, đoạn tuyệt tà kiến, thuyết pháp không sợ hãi.  Này 
đại đức Xá lợi tử, đức Thế tôn sẽ thọ ký quả bồ đề vô thượng chánh đẳng chánh 
giác cho người thiện nam, người thiện nữ kia. 
 

Ngài Tuệ mạng Xá lợi tử cùng với trời, rồng, dược xoa, càn thát bà, a tu la, 
ca lâu la, khẩn na la, ma hầu la dà, người và phi nhân nghe bồ tát Từ Thị thuyết 
kinh này rồi, tâm rất vui thích, tùy hỷ sâu xa, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ dưới 
chân bồ tát Từ Thị, hoan hỷ phụng hành. 

 
 

23.04.2011 
       (21.03.Tân Mão) 

                                                             
42 Chỉ cho tánh biến kế và tánh y tha của các pháp.  Biến kế là vọng hữu, có một cách sai lầm.  Y 
tha là giả hữu, có một cách tương đối. 
43 Chỉ cho tánh viên thành của các pháp, còn gọi là thắng nghĩa vô tánh, tức thắng nghĩa do nhân 
vô ngã và pháp vô ngã hiển lộ. 
44 Thông đạt vị: là vị nhập tâm của Hoan hỷ địa. Thông đạt có nghĩa là nhận hiểu chân lý không 
còn khó khăn nữa. Ðối cảnh sở duyên tâm không sở đắc, đã biểu hiện tính "năng, sở song vong" 
của con người thông đạt chân lý. 


