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QUÁN TƯƠNG ĐỐI CỦA SẮC KHÔNG 

  
Tác giả: Cư Sĩ LÝ NHẤT QUANG 

Dịch giả: THÍCH THẮNG HOAN 

 

(Trích trong Phật Pháp Dũ Khoa Học Đích Tỷ Giảo Xiển Thích)    

 

      Tâm Kinh nói rằng: “Sắc tức là không, không tức là sắc.” Sắc sao lại là 

không? Không sao lại là sắc? Vấn đề nầy khiến cho mọi người luôn luôn cảm thấy 

có phần nào khó hiểu; hình như đây là hai đối tượng, đều biến thành cực đoan, làm 

sao có thể hợp nhau lại thành một được? Nguyên vì chúng ta thường đem vấn đề 

Sắc trực tiếp tiến hành khảo sát thì có quan điểm để giải thích, còn đem vấn đề 

Không trực tiếp tiến hành khảo sát thì không có quan điểm để lý giải. Một Có một 

Không chẳng phải là đều biến thành cực đoan sao? Chẳng phải là một thứ tương 

đối sao? Cũng từ vấn đề này lại còn thêm nghi vấn nữa, Có tức là Không, Không 

tức là Có, dường như trình bày chỗ kiến giải không thông. Hơn nữa nguyên nhân 

trên đối với cái “Có” cũng chưa làm sáng tỏ chỗ nhận thức đúng. Nhưng cái “Có” 

đây chắc chắn có phải chân thật không? Nếu bảo là chân thật thế thì cái “Có” đó 

nhất định hôm qua đã có, hôm nay đang có và ngày mai cũng có; trước một giây 

đồng hồ đã có, ngay trong một giây đồng hồ đang có và sau một giây đồng hồ cũng 

có; ý nói cái Có như thế là có chân thật, trong Phật Pháp gọi là “Thường”, là vĩnh 

viễn không biến đổi. Nhưng cái Sắc mà Phật Pháp nói đến chính là cái Có của giả 
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có, là cái “Có giả danh” của nhân duyên hòa hợp, là không có tự tánh. Tuy nói 

“Có” mà thật ra không phải thường có, là “cái Có của cái không”, là tánh không 

duyên khởi không ngăn ngại; nó hiển bày được cảnh giới “chân không diệu hữu” 

của “chân tướng vạn hữu”. Cái Có đây cũng là nói ngày hôm qua thì có mà ngày 

hôm nay thì không, ngày hôm nay thì có mà ngày mai thì không. Cho nên trong 

Phật Pháp nói: ý nghĩa của Sắc chính là chất ngại biến hoại. Nó biến hoại như nước 

trái cây, ngày hôm qua thì ngon có thể dùng được, ngày hôm nay lại biến thành rửa 

nát không thể dùng được. Chất ngại chính là có hình chất làm chướng ngại lẫn 

nhau, nói theo hiện đại: Phàm vật chất đều chiếm một khoảng không gian; vật này 

chiếm cứ liền chướng ngại vật khác. Nhưng nó không phải chướng ngại lâu dài và 

cũng luôn luôn bị biến đổi. Chất ngại vì biến hoại mà không phải tồn tại vĩnh viễn 

cho nên gọi là Bất Thường. Còn nói về nghĩa thật của chữ Không, chữ “Không” 

không phải là cái không trống rỗng như tẩy sạch, cái không như thế là cái không 

đoạn diệt, là cái không của ngoan không. Thế thì cái Không xét đến cùng như thế 

nào? Cái Không ở đây trình bày là chỉ cho cái không của không tự tánh: như hiện 

tượng dòng xoáy trong nước đang chảy, dòng xoáy là do nước lưu động xoay tròn 

phát khởi, nhưng ai có thể tìm ra được bản thể của dòng xoáy? Đây cũng chính là 

nói phân tử nước của dòng xoáy trước một giây đồng hồ cùng với phân tử nước sau 

một giây đồng hồ, sớm đã biết nước không có nguồn gốc mà lại đi tìm chủ thể của 

dòng xoáy để làm đại biểu thì cũng không thể được, nguyên vì nước của dòng xoáy 

là nơi lưu chuyển không gián đoạn; cho đến phân tử của nước đây cũng biến đổi 

không gián đoạn, như thế cái gì là tự tánh của dòng xoáy? Vì lẽ đó cho nên  gọi là 

Không. 

 

      Sắc đã là không phải thường còn và nó cũng luôn luôn bị biến đổi. Còn vấn đề 

Không thì bản chất của nó ở vị trí cải biến không ngừng cho nên cũng không thể 

tìm được tự tánh. Từ đó quán thấy, Sắc thì vô thường và Không thì bất đoạn, đã vô 

thường và cũng bất đoạn, đã khác nhau mà lại cũng giống nhau, cho nên gọi “Sắc 

tức là Không, Không tức là Sắc.” 

 

      Để đạo lý Sắc Không trở nên sự thật cụ thể, tôi xin phân tích vấn đề này lại một 

lần nữa. Những Sắc có thể thấy được để nói gọi là Hữu Biễu Sắc, còn những Sắc 

không thể thấy được gọi là Vô Biểu Sắc. Hữu Biểu Sắc được phân làm ba loại: 

 

1.    Hiển Sắc là những sắc tướng hiện bày rất phân minh như: màu xanh, màu 

vàng, màu đỏ, màu trắng. 

2.     Hình Sắc là những hình tướng có thế thấy được như: dài, ngắn, vuông, tròn. 

3.    Biểu Sắc là những hình tướng của động tác có thể thấy được như: nắm lên, bỏ 

xuống, co lại, duỗi ra, đi, đứng, nằm, ngồi..v..v..... 
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      Còn những loại Sắc nào đều thuộc về không mà không thể thấy được? 

Thật ra những thứ Sắc trên sở dĩ gọi Không là chỉ cho những pháp, những đồ vật 

không thể chất đều do nhân duyên hòa hợp sanh ra. Những pháp đó sao bảo rằng 

không thể thấy được? Nay đem vấn đề Không đây giải thích như sau: 

 

      1)- Hiển Sắc là màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng..v..v.... hiện bày rất rõ 

ràng mà chúng nó người thường ai cũng dễ thấy. Màu xanh thì làm sao vàng được, 

điều đó có thể phân biệt rành mạch dễ dàng, không có vấn đề. Nhưng nếu đem bốn 

màu sắc (xanh, vàng, đỏ, trắng) sơn lên trên một cái mâm tròn của trục máy (như 

đồ hình (1) biểu thị), cái mâm của trục máy chuyển động, bốn màu sắc tức thì 

không còn hiện ra riêng biệt nữa! Chỉ còn lại toàn màu trắng hiện bày đấy thôi. Lúc 

bấy giờ bốn màu sắc không hiện ra gọi là Không, nhưng chúng nó hoàn toàn không 

phải là không. Duyên cớ là do sự chuyển động của trục máy (tức là ám chỉ các 

pháp do nhân duyên sanh) khiến cho bốn màu sắc không còn hiện bày. Ngay lúc đó 

trục máy đình chỉ chuyển động thì bốn màu sắc tức khắc hiện bày trở lại. Hiển Sắc 

của một hiện bày một ẩn mất đây bao gồm cái Có không phải vốn có, cũng như cái 

Không không phải không có, cho nên gọi “Sắc tức là Không, Không tức là 

Sắc.”         

 

                                            

                                           (ĐỒ HÌMH 1) 

Vàng 

  

Đỏ 

  

Trắng 
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       2)- Nơi trên hình sắc nhìn xem, chúng ta luôn luôn phân biệt được các thứ sai 

biệt trong vòng tròn đó nào là đây dài kia ngắn. Tướng mạo cũng không nhất định 

vừa là dài, ngắn, vuông, tròn và cũng không thật thể có thể đạt được. Thử xem 

trong đồ hình (2) phân A và B thành hai đoạn dài giống nhau, nếu như tháo chúng 

nó ra và ráp chúng nó vào trên hai vị trí A và B giống như trong đồ hình (3), thì A 

và B trở thành đồ hình (4), lúc đó so sánh A dài hơn B và B ngắn hơn A; sự sai biệt 

dài ngắn do nhân duyên của đồ hình (3) sanh khởi. 

 

(Đồ hình 2) 

 
(Đồ hình 3) 



5 
 

 
(Đồ hình 4) 

 
      Căn cứ trên cho chúng ta biết tướng dài ngắn không thể đạt được, nên gọi là 

Không. Một vuông của Giáp thì giống nhau và một tròn của Ất thì giống nhau như 

trong đồ hình (5), khi di chuyển chúng đến Giáp và Ất như trong đồ hình (6) thì 

không còn tướng vuông và tròn nữa như trong đồ hình (7) biểu thị. 

 

(Đồ hình 5) 
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(Đồ hìng (6) 

 
Đồ hình (7) 

 
      Lúc bấy giờ tướng vuông và tròn bị biến đổi là do nhân duyên của Giáp và Ất 

nơi đồ hình (6) sanh khởi. Điều đó chứng minh tướng vuông và tròn cũng không 

thể đạt được. Nhân đây cho thấy hình sắc lại cũng là Không Tướng. Những biểu thị 

trên đưa đến xác định “Sắc tức là Không, Không tức là Sắc”. 

 

      3)- Biểu Sắc chính là một thứ động tác biểu hiện như nắm lên, bỏ xuống, co lại, 

duỗi ra và điều tiết tình cảm biểu hiện của Sắc như mừng, giận, buồn, 

vui..v..v.... Những hiện tượng đó đều là một thứ vận động biểu hiện hình hình sắc 

sắc ra ngoài rõ ràng. Một khi vận động phát khởi lời nói liền nhớ lại vận động thì 

thuộc về tương đối, cho nên Ái Nhân Tư Thản nói rằng: “Tất cả vận động đều là 

tương đối”. Nơi Kinh Phật cũng nói rằng: “Danh tướng..v..v.... của tánh Y Tha 

Khởi đều do nhân duyên hòa hợp mà có”, đây là chỉ cho vạn vật đều nương nơi sự 

quan hệ (điều kiện) của tương đối mà tồn tại. Sự so sánh dễ dàng làm cho người lý 

giải được sự thật, thí dụ như: hai hỏa xa Giáp và Ất chạy cùng hướng và trong 

cùng tốc độ, hành khách xe Giáp thấy xe Ất thì đứng yên; còn những người đứng 
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bên đường sắt thấy hai chiếc xe chạy qua như bay. Lý do nhân duyên (điều kiện) 

không giống nhau liền sanh ra cảnh tượng (Biểu Sắc) động và tịnh không giống 

nhau. Vì thế xe Giáp bảo xe Ất là tịnh (đứng yên), trái lại người đứng bên đường 

bảo xe Ất là động (chuyển động). Kết quả, xe Ất tịnh tức là động và động tức là 

tịnh, đó cũng là pháp không nhất định có thể đạt được. Để xác định những Biểu 

Sác thuộc chuyển động thì cũng không tìm được chủ thể của chúng cho nên gọi là 

Không. 

 

     Nhờ ba thứ Hiển Sắc, Hình Sắc, Biểu Sắc, chúng ta mới thấy được Sắc Pháp 

tương đối; còn vấn đề Vô Biểu Sắc tuyệt đối thì như thế nào? Hôm nay chúng ta đề 

cập đến Vô Biểu Sắc. Vô Biểu Sắc là những cường lực mạnh hay yếu nổi lên trong 

tâm của chúng ta và trong đó cũng có năng lực của tâm chí, những thứ đó đều là 

Pháp Không khiến cho mỗi người có khả năng trực tiếp hiểu biết riêng biệt, chúng 

nó đều là thuộc về Tâm Pháp cả. Những Tâm Pháp đây cho rằng có thể tìm được 

điều đó có thật không?! Nhưng thực tế thì không phải vậy; tâm và cảnh sở dĩ 

không giống nhau cũng là do nơi nhân duyên mà sanh khởi. Như tâm và cảnh của 

người thường xuất hiện: có khi vui thích và cũng có lúc buồn rầu; có lúc giận tức 

và cũng có khi hòa ái; có khi có sức sống tràn trề và cũng có lúc nản lòng nhụt chí; 

có lúc hớn hở vui tươi và cũng có khi bơ phờ tiu nghỉu. Những tình trạng tương đối 

trên, chỗ này phát khởi thì chỗ kia lặn xuống, trước sanh ra thì sau diệt mất, ai là 

chủ thể đại biểu cho tâm và cảnh của chúng ta? Thật tế không có một pháp nào 

nắm bắt được. Rõ ràng hơn, một người đang ở thời kỳ phấn khởi, bổng nhiên một 

sự kiện nghiêm trọng ngoài ý muốn lại xuất hiện, tinh thần phấn khởi trong phút 

giây tiêu mất, buồn lo lại tràn đầy cả thân tâm, khiến con người rơi sâu vào trong 

biển khổ. Giả sử vấn đề nghiêm trọng đó một khi giải quyết xong thì tâm cảnh liền 

có thể hoan hỷ và chấn hưng trở lại. Những hiện tượng này tâm tình không thể trắc 

nghiệm được, bổng nhiên bên này bổng nhiên bên kia, khi thì lạnh khi thì nóng, cái 

nào là bản lai diện mục của chúng ta, hơn nữa những yếu tố biểu lộ trên đây, loại 

nào là đại biểu của chân tâm? Nên biết rằng bổng nhiên buồn bổng nhiên vui, bổng 

nhiên khóc bổng nhiên cười đều là do cảnh vật (nhân duyên) ở ngoại giới kích 

thích sanh khởi; do đó vọng tâm nhất định không thể đạt được vì nó không thật thể 

cho nên gọi là Không. 

 

      Từ nơi bàn luận các thứ về Không mà lại thuyết minh vấn đề Có, 

nói chung chúng ta nhận thấy chưa có thể giải bày một lớp sâu nữa để giúp người 

dễ hiểu rõ hơn; tại sao thế? Nguyên vì những điều chúng ta nói đến đều là tướng 

thô (chỉ hiển bày rõ những sự thật về thí dụ), khiến người ngộ nhận cho hiểu như 

thế là đương nhiên, đạo lý Không tựa hồ như chưa có thể phát huy đầy đủ. Đạo lý 

Không đây trước hết là do thí nghiệm mà phát khởi: 



8 
 

 

 
       Dùng tấm giấy cứng làm thành hai đồ hình (8) Giáp và Ất, cắt bỏ đi bộ phận 

trắng, hai miếng hiệp lại nhau, cho vào trên một cái trục. Miếng Giáp trên khiến 

cho chuyển động chậm chậm, và miếng Ất dưới để cố định bất động; lúc đó một 

đóa hoa xuất hiện là do chỗ trung tâm hướng ngoại triển khai không ngừng, thật là 

đẹp quá. Nhưng cái trục một khi đình chỉ, đóa hoa này lập tức diệt mất. Đóa hoa 

giả là như thế, quay nhìn lại xem xét đóa hoa thật cuối cùng thì như thế nào? Đóa 

hoa thật không phải là không như thế. Nguyên vì đóa hoa giả là do chấn động 

(chuyển động dựa vào cái trục) mà hiện ra, cho đến đóa hoa thật  cũng có thể căn 

cứ nơi số chấn động mà thuyết minh: Trước hết bản thân của đóa hoa thật có điện 

tử chuyển động xoay quanh, có một thứ số chấn động điện tử hòa hợp thành số 

chấn động của nguyên tử và lại tái hợp lần nữa thành số chấn động của phân tử; lại 

thêm hoàn cảnh và không khí chấn động trên chu vi của đóa hoa, cộng thêm sự 

chấn động phát xạ của ánh sáng mặt trời, cho đến số chấn động của chuyển biến 
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riêng và chuyển biến chung nơi quả địa cầu, tất cả hòa hợp lại thành một thứ tổng 

số chung của chấn động. Ngay khi chúng ta xem thấy đóa hoa này, lúc đó các thứ 

tế bào trong con mắt thịt của chúng ta lập tức phát khởi số chấn động giống nhau 

và tâm thức sát na khêu động lại phối hợp với toàn thể số chất động của đóa hoa 

ngoại giới phát khởi tác dụng điều hòa, nhờ đó mới có thể xuất hiện được đóa hoa 

thật mỹ lệ. Tâm thức nếu như khêu động năng lực số chấn động điều hòa có chỗ sai 

lệch thì khiến cho đóa hoa hiển hiện cũng theo đó mà sai lệch!  (Như người uống 

rượu say thấy đất chuyển động). Đồng thời các thứ số biến động của đóa hoa, trước 

một giây nhè nhẹ, sau một giây nhè nhẹ, tất cả cũng đều ở nơi biến động; không 

riêng số trực tiếp biến động, mà còn tiến hành phương hướng cũng tùy thời biến 

động. Những thứ sát na biến động này lại khiến cho đóa hoa hiển hiện cũng tùy 

thời cải biến theo. Nguyên vì nhãn cầu của chúng ta không đủ nhanh nhẹn cho nên 

năng lực quan sát không đủ thấy; thực tại chính đóa hoa này sớm đã hoàn toàn 

không phải là đóa hoa lúc đầu! Đóa hoa thật rốt cuộc ở đâu? Và đóa hoa giả sao có 

phân biệt? Đây không phải Không là cái gì? Thay vào cái Không tuyệt đối này, tuy 

gọi là “Không” mà không phải thường không, chính là Tánh Không của “cái 

Không tức Có” duyên khởi không ngăn ngại, liền thiết lập nên cảnh giới Không 

của “Chân Không Diệu Hữu” để hiển bày lập trường “Không” nơi “Thật Tướng 

Chư Pháp”.  

 

      Nhờ thí dụ thực tế về đóa Không Hoa này, chúng ta biết kết quả của tâm thức 

do nơi sát na khêu động mà phát khởi. Đóa hoa là như thế, sự thấy nghe hằng ngày 

của người khác không phải là không có thứ đạo lý này sao? Nguyên vì số chấn 

khêu động của tâm thức nếu như do sự cải biến thì chỗ thấy chỗ nghe cũng phát 

khởi biến hóa theo. Cho nên trong Kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ nói rằng: “Phướng 

động khi có gió thổi. Một vị Tăng nói rằng gió động, một vị Tăng khác nói rằng 

phướng động, hai vị tranh luận không thôi. Ngài Huệ Năng bước tới nói rằng: 

không phải gió động và cũng không phải phướng động, chính tâm của Nhơn Giả bị 

động”. Từ đó có thể thấy sự động tịnh của tâm lại hiển hiện xung quanh của vạn 

pháp, thế nên bảo rằng: tâm tịnh thì quốc độ tịnh, thế giới Tây Phương Cực Lạc 

cũng tức là hiển hiện của tâm chúng ta. 

 

(Trích trong Nguyệt San Bồ Đề Thọ, kỳ thứ 196 năm Dân Quốc 58) 


