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KINH VÔ MINH 

 

Tôi nghe như vầy:   

Một thời, Phật ở tại vườn trúc Ca-lan-đà trong thành Vương xá. Bấy giờ Tôn 

Giả Xá-Lợi-Phất và Tôn Giả Ma-Ha Câu-Hi-La ở tại núi Kỳ-xà-quật. Vào 

buổi chiều, sau khi xả Thiền xong Tôn Giả Câu-hi-la đến chỗ Tôn Giả Xá-

Lợi-Phất, cùng chào hỏi, và nói những lời tốt đẹp làm hài lòng, rồi ngồi qua 

một bên, hỏi Tôn Giả Xá-Lợi-Phất:   

“Tôi có những việc muốn hỏi, nhân giả có rảnh thì giờ vì tôi mà nói cho 

không?”   

Tôn Giả Xá-Lợi-Phất đáp:   

“Tùy theo những gì nhân giả hỏi, nếu biết tôi sẽ trả lời.”   

Tôn Giả Ma-Ha Câu-Hi-La hỏi Tôn Giả Xá-Lợi-Phất:   

“Gọi là vô minh, vậy thế nào là vô minh? Ai có vô minh này?”   

Tôn Giả Xá-Lợi-Phất đáp:   

“Vô minh là không biết , không biết tức là vô minh.   

Không biết những gì?   
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Sắc là vô thường, mà không biết như thật sắc là vô thường; sắc là pháp ma 

diệt mà không biết như thật sắc là pháp ma diệt; sắc là pháp sanh diệt mà 

không biết như thật sắc là pháp sanh diệt.   

Thọ, tưởng, hành, thức là pháp vô thường mà không biết như thật thọ, tưởng, 

hành, thức là pháp vô thường; thức là pháp ma diệt mà không biết như thật 

thức là pháp ma diệt; thức là pháp sanh diệt mà không biết như thật thức là 

pháp sanh diệt.   

Này Ma-Ha Câu-Hi-La, đối với năm thọ ấm này mà không thấy, không biết 

như thật, không có vô gián đẳng [4], ngu si, mờ tối, không sáng tỏ, thì gọi là 

vô minh. Ai thành tựu những điều này gọi là vô minh.”   

Lại hỏi Tôn Giả Xá-Lợi-Phất:   

“ Gọi là minh, vậy thế nào là minh? Ai có minh này?”   

Tôn Giả Xá-Lợi-Phất nói Tôn Giả Ma-Ha Câu-Hi-La:   

“Minh là biết; biết gọi là minh.”   

Lại hỏi:   

“Biết những gì?”   

Đáp:   

“Sắc là vô thường; biết như thật sắc là vô thường.   

Sắc là pháp sanh diệt, biết như thật sắc là pháp sanh diệt.   

Thọ, tưởng, hành, thức là vô thường, biết như thật thọ, tưởng, hành, thức là 

vô thường.   

Thức là pháp sanh diệt, biết như thật thức là pháp sanh diệt.   

Này Tôn Giả Câu-hi-la, đối với năm thọ ấm này, như thật biết, thấy, sáng tỏ, 

có giác, có tuệ, có vô gián đẳng, đó gọi là minh. Ai thành tựu những điều 

này thì gọi là người có minh.”   

Sau khi hai vị chánh sĩ này, mỗi người nghe những điều được nói, tùy hỷ lẫn 

nhau, từ chỗ ngồi đứng dậy về chỗ ở của mình.  
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