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BAÙT NHAÕ ÑAÊNG LUAÄN THÍCH 

QUYEÅN 5 

Phaåm 6: QUAÙN NHIEÃM NHIEÃM 
 

Laïi nöõa, taát caû phaùp ñeàu “khoâng”. Vì sao? Vì nhieãm, ngöôøi nhieãm 
vì saân, ngöôøi saân… voán khoâng coù töï taùnh, muoán khieán roõ bieát nghóa 
khoâng coù töï taùnh neân coù phaåm naøy sinh khôûi. Coù ngöôøi noùi: trong ñeä 
nhaát nghóa coù aám, nhaäp, giôùi. Vì sao? Vì Ñöùc Baø-giaø-baø noùi chuùng laø 
nhaân cuûa nhieãm oâ, toäi aùc. Neáu chuùng chaúng phaûi coù, Phaät thì khoâng noùi 
kia laø nhaân nhieãm. Thí nhö loâng ruøa, sao noùi nghieäm bieát. Trong kinh 
keä noùi: 

Nhieãm laø khoâng bieát phaùp 
Nhieãm laø khoâng thaáy phaùp 
Hoaëc ngöôøi an chòu ñaây 
Goïi laø raát môø toái. 

Thích: Nhö nhieãm ngöôøi nhieãm , cho ñeán si…môø toái cuõng nhö theá, 
vì vaäy neân bieát, coù aám… kia. Luaän giaû noùi: aám… kia hieän haønh tuï taäp 
nhaân nhieãm taêng tröôûng toäi aùc hieån roõ. Nhö theá ngöôøi nhieãm vaø nhieãm 
kia v.v…, ôû trong theá ñeá, nhö huyeãn dôïn naéng, moäng thaønh Caøng-thaùt-baø 
v.v…, chaúng phaûi ñeä nhaát nghóa. Quaùn söï phaân bieät cuûa oâng nhö theá töùc 
laø duïc nhieãm coù tröôùc, ngöôøi nhieãm hay laø ngöôøi nhieãm coù tröôùc nhieãm, 
hay laø nhieãm vaø ngöôøi nhieãm, hai ñaây ñoàng thôøi coù? Caû ba ñeàu khoâng 
ñuùng. Nhö keä noùi: 

Neáu ngöôøi nhieãm coù tröôùc 
Lìa nhieãm ngöôøi nhieãmthaønh. 

Thích: Nhieãm laø teân khaùc cuûa aùi chaáp. Neáu ngöôøi nhieãm lìa nhieãm 
ñöôïc goïi ngöôøi nhieãm thì, ñaây töùc khoâng ñuùng. Vì sao? Nhö thaønh thuïc 
khoâng coù quaû, laøm sao goïi laø thaønh thuïc? Nhö keä noùi: 

Nhaân nhieãm ñöôïc ngöôøi nhieãm 
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Ngöôøi nhieãm nhieãm khoâng theá, 
Thích: Hoaëc moãi moãi rieâng khaùc: ñaây laø phaùp nhieãm, ñaây laø ngöôøi 

nhieãm, töùc laø lìa nhieãm, cuõng goïi laø ngöôøi nhieãm, laïi ngöôøi nhieãm khôûi 
nhieãm troïn khoâng ñöôïc nghóa. Laøm sao nghieäm bieát? Vì chaúng phaûi 
khoâng coù “theå” nhieãm ñöôïc goïi ngöôøi nhieãm, vì quaùn coù neân nhö töï theå 
nhieãm. 

Laïi nöõa, ngöôøi A-tyø-ñaøm noùi: Nhö keä toâi noùi: nhieãm oâ goïi laø nhaân 
khaép khôûi tröôùctrong ñòa vò cuûa. Theá neân ngöôøi nhieãm ñöôïc laøm nhaân 
nhieãm. Töôùng nghóa cuûa A Tyø Ñaït ma nhö theá. Luaän giaû noùi keä: 

Ngöôøi nhieãm laø coù tröôùc, 
Choã naøo  khôûi nhieãm nöõa? 

Thích: Nhö ngöôøi khoâng nhieãm luùc sau khôûi nhieãm môùi goïi laø ngöôøi 
nhieãm. Neáu ngöôøi nhieãm aáy, tröôùc ñaõ ñöôïc teân goïi maø noùi ngöôøi nhieãm 
naøy laïi khôûi ôû nhieãm thì khoâng coù nghóa nhö ñaây vì nghieäm khoâng coù 
“theå”. YÙ nghóa nhö theá. Laïi nöõa, gioáng nhö nhieãm trong Ñieàu ñaït töông 
tuïc nhieãm cuûa Ñieàu ñaït kia töùc khoâng theå laøm chöùng cho nhaân. Vì sao? 
Vì ngöôøi nhieãm. Thí nhö Da-nhaõ-ñaït-ña. Ngöôøi ngoaïi ñaïo noùi: nhieãm 
cuûa caùi khaùc khoâng khaùc töông tuïc chaúng phaûi nhaân neân laø loãi moân taïo 
taùc cuûa ngöôøi nhieãm thaønh roài laïi thaønh, cuõng thí duï khoâng coù “theå”, 
vaø traùi nghóa vaäy. Luaän giaû noùi: Kia noùi khoâng kheùo veà nhieãm cuûa caùi 
khoâng khaùc töông tuïc chaúng phaûi nhaân neân moân taïo taùc cuûa ngöôøi nhieãm 
chaúng phaûi loãi thaønh roài laïi thaønh. Coù caùi nhieãm rieâng khaùc töông tuïc 
vaø ngöôøi nhieãm cuõng neân ñoàng ngaên, cuõng chaúng phaûi thaønh töông tôï 
thí duï khoâng coù “theå” vaø ngaên chaáp moân “khaùc” chaúng phaûi traùi nghóa 
vaäy. Ngöôøi ngoaïi ñaïo noùi: coù choã laøm nhaân, nghóa laø coù caùi khaùc töông 
tuïc vôùi ngöôøi nhieãm, cuõng laø nhaân nhieãm. Thí duï cuõng khoâng coù “theå”. 
Luaän giaû noùi: Ñaây khoâng töông öng. Vì ngaên chaáp khoâng cuøng nhaân töùc 
loãi chaúng phaûi thaät. Laïi nöõa, hoaëc oâng ñònh noùi phaùp nhieãm coù tröôùc 
ngöôøi nhieãm thì cuõng khoâng ñuùng. Nhö keä noùi: 

Hoaëc coù hoaëc khoâng nhieãm 
Loãi ngöôøi nhieãm cuõng ñoàng 
Nhieãm coù tröôùc ngöôøi nhieãm 
Lìa ngöôøi nhieãm nhieãm thaønh. 

Thích: Ñaây laïi noùi theá naøo? Neáu phaùp nhieãm kia coù tröôùc ngöôøi 
nhieãm, ñaây töùc loãi veà “coù” cho ñaây laø ngöôøi nhieãm, ñaây laø nhieãm. Cho 
neân coù sôû nhieãm, môùi goïi laø nhieãm chaúng phaûi choã nöông, coù tröôùc. 
Thí nhö côm chín vaäy. Hoaëc oâng muoán ñöôïc khoâng caàn xem xeùt ngöôøi 
nhieãm, maø coù phaùp nhieãm thì ñaây cuõng khoâng ñuùngá. Nhö keä noùi: 
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Lìa ngöôøi nhieãm nhieãm thaønh 
Khoâng muoán ñöôïc nhö theá. 

Thích: Nhö khoâng xem veà chín maø coù vaät chín sinh khôûi. Ñaây 
nghieäm theá naøo? Töùc chaúng phaûi ngöôøi nhieãm khoâng coù “theå” maø coù 
phaùp nhieãm. Vì sao? Vì quaùn coù cho neân nhö töï theå cuûa ngöôøi nhieãm. 
Ngöôøi ngoaïi ñaïo noùi: nhö cha con hai “theå”, chaúng phaûi moät höôùng, ng- 
hóa naøy ñöôïc thaønh. Luaän giaû noùi: hai theå cuõng ngaên nhö theá neân khoâng 
loãi. Ngöôøi ngoaïi ñaïo noùi: nhö saùt na tröôùc khôûi nhieãm ñaõ lìa maø laø khôûi 
nhieãm sau, theá neân khoâng loãi. Luaän giaû noùi keä: 

Coù nhieãm laïi ngöôøi nhieãm 
Choã naøo seõ coù theå ñöôïc? 

Thích: Nhö theá, saùt na khôûi nhieãm cuûa moät thôøi ñieåm khaùc khoâng 
giaùn ñoaïn, tieán ñeán saùt na sinh ngöôøi nhieãm thì ñieàu naøy khoâng theå 
ñöôïc. Vì ngöôøi nhieãm khoâng thaønh. Nhö dò thuïc kia laø dò thuïc. Ngöôøi 
thuoäc dò thuïc aáy, thì söï khoâng ñuùng. Nhö theá, saùt na khôûi nhieãm ôû quaù 
khöù laäp laøm nhaân cuûa ngöôøi nhieãm hieän taïi, nghóa cuõng khoâng vaäy. Sao 
noùi khoâng vaäy? Vì nhieãm cuûa ñieàu ñaït khoâng laøm nhaân cuûa con ngöôøi 
nhieãm Ñieàu ñaït. Vì sao? Vì kia laø phaùp nhieãm thí nhö moät nhieãm rieâng 
khaùc töông tuïc. Laïi nöõa, sö Tyø Baø Sa noùi: Choã toâi laäp nghóa khoâng nhö 
loãi treân, sôû dó vì sao? Vì nhieãm kia vaø ngöôøi nhieãm ñoàng thôøi khôûi neân 
khoâng coù loãi. Luaän giaû noùi: Ñaây cuõng coù loãi, oâng nay seõ nghe. Nhö keä 
noùi: 

Hai thöù: nhieãm, ngöôøi nhieãm 
Ñoàng thôøi khôûi khoâng ñuùng. 
Nhö theá, nhieãm ngöôøi nhieãm 
Töùc khoâng theå cuøng quaùn. 

Thích: Nhaân duyeân gì khôûi phaân bieät naøy? Vì quaùn khoâng coù maø 
coù theå phaân bieät, ñaây laø ngöôøi nhieãm, kia laø phaùp nhieãm, ñaây laø phaùp 
nhieãm, kia laø ngöôøi nhieãm nhöng khoâng muoán nhö theá, ñaây laïi noùi sao? 
Muoán höõu quaùn coù neân, trong ñaây laäp nghieäm, nhieãm vaø ngöôøi nhieãm 
khoâng coù nghóa ñoàng khôûi. Vì sao? Vì quaùn coù, thí nhö maàm gioáng. Laïi 
nöõa, sö Tyø Baø Sa noùi: OÂng ñöa ra nhaân ñaây, “coù” laø nhöõng nghóa gì? 
Vì quaùn sinh, goïi laø quaùn “coù”, hay laø quaùn tieáng khaùc quaùn “coù”. Neáu 
quaùn sinh goïi quaùn “coù” thì taâm taâm sôû phaùp ñaây thöôøng tuøy theo nhau, 
cuõng ñoàng thôøi khôûi, vì nhaân cuøng coù. Laïi nhö baác ñeøn (tim ñeøn) aùnh 
saùng roõ raøng cuõng ñoàng thôøi khôûi, chaúng phaûi luoân luoân. Neáu hoaëc quaùn 
tieáng khaùc goïi quaùn “coù”, nhö hai söøng traâu cuõng ñoàng thôøi khôûi, moät 
beân phaûi, beân traùi, coù tieáng khaùc thì hieän thaáy nhö ñaây cuõng chaúng luoân 
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luoân. Luaän giaû noùi: Taâm taâm sôû vaø aùnh saùng ñeøn… töï taïi, hoøa hôïp ñoàng 
thôøi cuøng khôûi vaø hai söøng traâu kia, quaùn tieáng khaùc… ôû trong theá ñeá 
muoán khieán nhö ñaây, trong ñeä nhaát nghóa ñeàu khoâng thaønh vaäy, choã oâng 
noùi loãi, toâi khoâng coù loãi naøy. Laïi nöõa, nhieãm vaø ngöôøi nhieãm, hoaëc moät 
hoaëc khaùc, ñoàng thôøi phaân bieät, caû hai ñeàu khoâng nhö theá. Nhö keä noùi: 

Nhieãm vaø ngöôøi nhieãm moät 
Moät thì khoâng ñoàng thôøi. 

Thích: Hoaëc noùi ñoàng thôøi, töùc coù hai theå, yù keä nhö theá. Trong ñaây 
laäp nghieäm: nhieãm vaø ngöôøi nhieãm khoâng ñoàng thôøi khôûi. Vì sao? Vì 
moät theå, nhö töï theå cuûa ngöôøi nhieãm. Hoaëc yù oâng muoán nhieãm vaø ngöôøi 
nhieãm, moät theå ñoàng thôøi veà nghóa thì khoâng theå, do traùi nhau. Toâi nay 
nhieãm cuøng ngöôøi nhieãm aáy laø khaùc theå ñoàng thôøi, khoâng nhö loãi treân 
thì ñaây cuõng khoâng nhö theá. Nhö keä noùi: 

Nhieãm vaø ngöôøi nhieãm khaùc 
Ñoàng thôøi cuõng khoâng ñöôïc. 

Thích: Theå khaùc maø ñoàng thôøi, khoâng coù nghóa ñaây, vì nghieäm phaù 
vaäy. Laïi nöõa, kia laäp theå rieâng maø muoán ñoàng thôøi khieán ngöôøi khaùc 
hieåu aáy, nghieäm khoâng coù “theå”. Trong ñaây laäp nghieäm, nhieãm ngöôøi 
nhieãm caû hai khoâng ñöôïc ñoàng thôøi. Vì sao? Vì quaùn “coù”, nhö töï theå 
nhieãm. Laïi nöõa, nay laïi seõ phaù theå rieâng khaùc maø ñoàng thôøi. Nhö keä 
noùi: 

Neáu rieâng maø ñoàng thôøi 
Lìa baïn cuõng neân ñoàng. 

Thích: Hoaëc yù oâng noùi nhieãm vaø ngöôøi nhieãm, caû hai ñaây ñoàng 
thôøi maø khoâng muoán khieán theo moät lìa baïn. Laäp nghieäm trong ñaây. 
Trong ñeä nhaát nghóa, khoâng muoán khieán nhieãm vaø ngöôøi nhieãm aáy, theå 
rieâng maø ñoàng thôøi. Vì quaùn “coù”. Nhö nhaân, quaû laø hai. Laïi nöõa, coù lu- 
aän sö khaùc noùi: hoaëc theå rieâng cuûa oâng muoán ñöôïc ñoàng thôøi, nay khaép 
nôi theå rieâng töøng caùi ñoàng thôøi, nhö beân ngöïa coù traâu noùi laø ñoàng thôøi, 
nhö theá rieâng traâu khoâng coù baïn, cuõng ñöôïc ñoàng thôøi, ñaây nhö tröôùc 
traû lôøi, nghóa khoâng chuùt khaùc. Laïi nöõa, keä noùi: 

Hoaëc rieâng ñoàng thôøi khôûi 
Caàn gì nhieãm ngöôøi nhieãm 

Thích: Nhieãm vaø ngöôøi nhieãm, hoaëc ñoàng thôøi khôûi, nghóa aáy 
khoâng nhö theá, vì kia rieâng, thí nhö nhieãm vaø lìa nhieãm. Laïi nöõa, keä 
noùi: 

Hoaëc nhieãm vaø ngöôøi nhieãm 
Moãi moãi töï theå thaønh. 
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Nghóa gì göôïng phaân bieät 
Hai ñaây ñoàng thôøi khôûi. 

Thích: Hoaëc nhieãm vaø ngöôøi nhieãm, theå ngaõ rieâng khaùc, vì theå 
khaùc neân töùc khoâng cuõng quaùn. Laïi nöõa, hoaëc coù choã duøng ñaây laø nhieãm 
ngöôøi nhieãm, ñaây laø töôùng maïo quaùn coù cuûa nhieãm, ngöôøi nhieãm noùi 
ñoàng thôøi khôûi, yù oâng nhö theá chaêng? Ñaây noùi coù loãi. Vì sao? Nhö keä 
noùi: Hai nhieãm vaø ngöôøi nhieãm ñoàng thôøi khôûi khoâng theá. Nhö theá… 
ñoàng thôøi khôûi khoâng neân nhö theá, vì quaùn coù neân, khoâng töùc phaùp naøy 
noùi ñoàng thôøi khôûi, vì khoâng khaùc nhau, hoaëc muoán theå rieâng, ñoàng thôøi 
khôûi aáy, ñaây cuõng khoâng theá. Nhö keä noùi: 

Nhö theá rieâng khoâng thaønh 
Caàu muoán ñoàng thôøi khôûi. 
Thaønh laäp ñoàng thôøi khôûi 
Laïi muoán theå rieâng chaêng? 

Thích: nghóa nhö theá aáy, tröôûng laõo neân noùi. Nhö keä noùi: 
Coù nhöõng gì theå rieâng? 
Muoán ñoàng thôøi khôûi chaêng? 

Thích: Ñoàng thôøi khôûi laø coù nhöõng nghóa gì? Laø coù “theå” rieâng, thöù 
töï khôûi noùi ñoàng thôøi khôûi hay laø khoâng coù “theå” rieâng ñoàng thôøi khôûi 
chaêng? Neáu noùi thöù töï ñoàng thôøi khôûi, thì khoâng nhö theá, nhö nhieãm vaø 
lìa nhieãm, tröôùc ñaõ noùi loãi. Hoaëc ñoàng thôøi khôûi thì ñaây cuõng khoâng nhö 
theá, vì quaùn “coù”, nhö hai thöù nhaân quaû, cuõng tröôùc ñaõ noùi. Vì vaäy keä 
noùi: 

Do nhieãm ngöôøi nhieãm hai 
Ñoàng khoâng ñoàng khoâng thaønh 
Caùc phaùp cuõng nhö nhieãm 
Ñoàng khoâng ñoàng khoâng thaønh. 

Thích: Saân si… kia, hoaëc trong hoaëc ngoaøi, ñoàng vaø khoâng ñoàng 
cuõng ñeàu khoâng thaønh. Nhö theá, trong ñeä nhaát nghóa nhieãm… kia khoâng 
thaønh vaäy. Nhö ñaàu phaåm ngoaïi ñaïo noùi lôøi nhö vaäy, aám… laø coù, vì 
loãi laàm nhieãm oâ neân vaäy thì nhaân kia khoâng thaønh. Laïi nöõa, theá ñeá 
noùi nhaân vaø nghóa traùi vaäy, nhö tröôùc ñaõ noùi loãi veà nhaân vaäy. Trong 
phaåm ñaõ neâu roõ nhieãm vaø ngöôøi nhieãm khoâng coù töï theå cuûa noù. Khieán 
ngöôøi khaùc ñöôïc hieåu, nghóa naøy ñöôïc thaønh, nhö kinh Baùt nhaõ Ba-la- 
maät, Phaät baûo Boà-taùt Cöïc Duõng Maõnh naøy ngöôøi thieän nam! Saéc chaúng 
phaûi nhieãm theå, chaúng phaûi lìa theå nhieãm, nhö theá thoï, töôûng, haønh, 
thöùc chaúng phaûi theå nhieãm, chaúng phaûi theå lìa nhieãm. Laïi nöõa, saéc, thoï, 
töôûng, haønh, thöùc chaúng phaûi theå nhieãm laø “khoâng” chaúng phaûi lìa  theå 



 

nhieãm laø “khoâng”, ñaây chính laø Baùt nhaõ Ba-la-maät. Nhö theá, saéc chaúng phaûi theå saân, 
chaúng phaûi chaúng laø theå saân; cuõng chaúng phaûi theå si, chaúng phaûi chaúng laø theå si, thoï, 
töôûng, haønh, thöùc cuõng laïi nhö theá, ñaây goïi Baùt nhaõ Ba-la-maät. Cöïc Duõng Maõnh! Saéc 
chaúng phaûi nhieãm, chaúng phaûi tònh, thoï, töôûng, haønh, thöùc chaúng phaûi nhieãm, chaúng 
phaûi tònh. Laïi nöõa, saéc chaúng phaûi taùnh phaùp nhieãm, chaúng phaûi taùnh phaùp tònh, thoï, 
töôûng, haønh, thöùc cuõng laïi nhö theá, ñaây goïi Baùt nhaõ Ba-la-maät. Nhö theá… caùc Tu-ña-la 
(kinh) trong ñaây neân noùi roäng. 
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