
SOÁ 1566 - BAÙT NHAÕ ÑAÊNG LUAÄN THÍCH - Quyeån 8 322 
 



BAÙT NHAÕ ÑAÊNG LUAÄN THÍCH 

QUYEÅN 8 
 

Phaåm 12: QUAÙN KHOÅ 

Laïi nöõa, khoå khoâng coù töï taùnh, choã ñoái trò laø “khoâng”, vì ngaên ñònh 
chaáp aáy, neân coù phaåm naøy, khôûi sinh. Ngöôøi ngoaïi ñaïo noùi: trong ñeä 
nhaát nghóa coù caùc aám. Vì sao? Do khoå vaäy. Ñaây neáu khoâng coù, thì khoâng 
coù khoå kia, nhö ñaàu thöù hai. AÁm laø khoå aáy. Nhö kinh, keä noùi: 

Khoå taäp cuõng theá gian 
Kieán xöù vaø coù kia. 

Vì nghóa aáy, trong ñeä nhaát nghóa coù caùc aám. Luaän giaû noùi: Phaân 
bieät hö voïng ôû khoå khoâng ñuùng. Nhö keä noùi: 

Coù ngöôøi muoán ñöôïc khoå 
Töï taùc vaø tha taùc. 
Coäng taùc khoâng nhaân taùc 
Quaû kia ñeàu khoâng ñuùng. 

Thích: Trong ñeä nhaát nghóa caùc thöù voâ löôïng nhö lyù quaùn saùt, kia 
ñeàu khoâng ñuùng. Theá naøo quaùn saùt khoå chaúng phaûi töï taùc? Nhö keä noùi: 

Khoå neáu töï taùc aáy 
Thì khoâng töø duyeân sinh. 

Thích: Do töï taùc neân töùc khoâng nhôø nhaân duyeân. Theá neân, khoå 
töø duyeân khôûi, töùc khoâng coù nghóa naøy, maø kia khoâng ñuùng. Laïi muoán 
ñöôïc vaäy thì nghóa naøy laøm sao noùi laø töø duyeân khôûi. Nhö keä noùi: 

Do aám hieän taïi laøm nhaân 
AÁm vò lai ñöôïc khôûi 

Thích: Trong ñeä nhaát nghóa caùc aám töông tuïc goïi Ñieàu ñaït laø chaúng 
phaûi Ñieàu ñaït laøm vì sao? Vì nhôø duyeân khôûi. Thí nhö moät höõu do aám 
hieän taïi laøm nhaân loâi keùo aám sau khôûi, nghóa chính nhö ñaây. Laïi nöõa, 
Tyø Theá sö noùi: Tuy caùc caên, giaùc tuï cuûa thaân coù rieâng maø ngaõ khoâng coù 
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khaùc, moät ngaõ kia khaép truù cuõng laø taùc giaû laøm khoå ñaây cho neân ñoù laø 
töï taùc. Hoaëc noùi caùc haønh saùt na saùt na sinh dieät voâ thöôøng thì ñaây noùi 
coù loãi, maéc nhöõng loãi gì? Khoå saùt na ôû saùt na taâm naøy, khoâng töùc laø taâm 
saùt na khoå naøy taïo taùc neân, chaúng phaûi töï taùc cuõng chaúng phaûi tha taùc. 
Vì sao? Vì nghieäp ngöôøi khaùc taïo taùc maø mình thoï quaû thì nghóa naøy 
khoâng ñuùng, yù oâng hoaëc muoán khieán ngöôøi khaùc taïo taùc thì töùc traùi vôùi 
taát ñaøn cuûa töï oâng. Luaän giaû noùi: Trong ñaây laäp nghieäm: oâng noùi tröôïng 
phu chính laø taùc giaû thì nghóa naøy khoâng ñuùng. Vì sao? Vì kia thöôøng. 
Thí nhö hö khoâng, vì nghieäm veà thöôøng neân bieát chaúng phaûi taùc giaû, töï 
theå phaùp nôi taùc giaû tröôïng phu bò loãi phaù nghóa ñöôïc laäp vaäy. Laïi nöõa, 
hoaëc oâng ñònh noùi ngaõ taïo khoå naøy töùc khoâng töø duyeân khôûi thì coù loãi 
nhö vaäy: ñaây nghóa laø laøm sao cho trong phaùp ngaõ goïi khoå laø ngaõ, yù 
nghóa nhö theá. Laïi nöõa, hoaëc noùi tröôïng phu taùc nghieäp töùc chính laø töï 
taùc vaø chaúng khoâng nhôø nhaân duyeân khaùc coäng taùc maø sau ñöôïc khôûi thì 
nghóa aáy khoâng ñuùng. Vì sao? Vì voâ löôïng nhaân cuøng ngaõ taïo khoå. Neân 
bieát nhö vaäy: nhö coû khoå vaø phaân traâu… kia vì löûa laøm duyeân, yù nghóa 
chính nhö theá. Laïi nöõa, khoå cuûa Ñieàu-ñaït chaúng phaûi ngaõ cuûa Ñieàu ñaït 
taïo taùc. Vì sao? Do khoå neân nhö Da-nhaõ-khoå, tröôùc oâng noùi, hoaëc saùt 
na caùc haønh… khoâng coù rieâng taùc giaû, nghieäp kia ñaõ laøm töùc laø töï taùc thì 
nay seõ traû lôøi oâng: trong ñeä nhaát nghóa khoå khoâng theå noùi neân toâi khoâng 
loãi. Trong theá ñeá kia töôùng vì töông tuïc nhaân quaû khoâng khaùc, theá gian 
ñeàu thaáy noùi lôøi nhö vaäy: nhö noùi ñeøn ñeán choã kia caây Am-la naøy laø sôû 
chuûng cuûa ta (choã gieo troàng cuûa ta), ñaây cuõng nhö theá, töôùng coù luùc sau 
sau cuøng suy nghó tröôùc kia töông tuïc, nhaân quaû khoâng khaùc. Söï suy nghó 
töôùng coù tröôùc ñoù saùt na naøy taïo taùc goïi laø töï taùc, do choã suy nghó cuûa 
saùt na tröôùc tích tuï nghieäp thieän baát thieän, nghieäp kia khi dieät cuøng sau 
laøm nhaân, nhö ngoïn löûa ñeøn tröôùc laøm nhaân cho sau, nhö theá laàn löôït 
töông tuïc cho ñeán ñöôïc quaû. Cho neân chaúng phaûi khoâng laøm maø ñöôïc, 
cuõng chaúng laøm roài dieät maát. Hoaëc yù oâng noùi caùc haønh saùt na choã tröôùc 
nhoùm hoïp nghieäp, khoâng thoï quaû sau, vì sao? Vì kia khaùc, nhö söï töông 
tuïc rieâng khaùc thì nghóa khoâng ñuùng. Nhö keä noùi: 

Khaép nôi phaùp duyeân khôûi 
Khoâng chính laø duyeân kia 
Cuõng khoâng khaùc duyeân kia 
Khoâng thöôøng cuõng khoâng ñoaïn. 

Thích: Nghóa taát ñaøn cuûa toâi nhö theá. OÂng laäp khaùc neân laøm nhaân 
thì nghóa naøy khoâng thaønh. Vì sao? Do saùt na taâm tröôùc sôû truyeàn ñeán 
nghieäp, ñoái trò chöa sinh, töông tuïc cho quaû, vì coâng naêng thuø thaéng khaùc 
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nhau vaäy, thí nhö duøng nöôùc khoaùng maøu tía taåm haït Ma-ña-giaø-töû. Luùc 
sau trong hoa coù maøu khoaùng tía, khoâng traùi vôùi theá ñeá. Laïi nöõa, noùi coù 
tröôïng phu töùc laø noùi: moät beân laøm nghieäp, moät beân thoï quaû, khoâng nhö 
loãi treân. Luaän giaû noùi: Moät beân töùc khoâng laøm maø ñöôïc, moät beân naøy ñaõ 
laøm maát hoaïi, vì beân laøm nghieäp vónh vieãn khoâng ñöôïc quaû, ñaây coù loãi. 
Ngöôøi ngoaïi ñaïo noùi: ngaõ laø moät neân khoâng loãi, sao noùi bieát moät? Cuøng 
moät soá töông öng vaäy. Luaän giaû noùi: Ngaõ cuøng moät soá töông öng khoâng 
nhö nghóa nhö ñaây. Vì sao? Do coù vaäy, thí nhö moät soá. Vì nghóa aáy neân 
khoå chaúng phaûi töï laøm (taùc), cuõng chaúng phaûi tha taùc (ngöôøi khaùc taïo), 
nghóa naøy theá naøo? Nhö keä noùi: 

Hoaëc aám tröôùc khaùc sau 
AÁm sau khaùc tröôùc aáy. 
AÁm naøy töø kia sinh 
ñöôïc noùi tha taùc khoå. 

Thích: Hoaëc ngöôøi chaáp muoán ñöôïc tha taùc khoå thì theå phaùp khoâng 
thaønh, laäp nghóa coù loãi, maø thaät khoâng ñuùng, vì sao khoâng ñuùng? Trong 
ñaây laäp nghieäm: trong ñeä nhaát nghóa aám sau cuûa Ñieàu ñaït so vôùi aám 
tröôùc chaúng phaûi tha (ngöôøi khaùc). Vì sao? Vì laø aám cuûa Ñieàu ñaït, thí 
nhö theå cuûa aám töï noù luùc sau. Laïi nöõa, theå cuûa khoå kia, töông tuïc khoâng 
khaùc neân thí duï laäp nghóa nhö tröôùc neân bieát. Laïi nöõa, ngöôøi chaáp coù 
ngöôøi aáy noùi lôøi theá naøy: choã khaùc taïo nghieäp maø töï mình thoï quaû thì 
nghóa aáy khoâng ñuùng. Vì sao? Vì caùc vò trí sai khaùc. Nhöng ñeàu do ngöôøi 
taïo taùc neân goïi töï taùc khoå, cuõng goïi tha taùc. Hai nghóa ñöôïc laäp aáy theo 
toâi khoâng coù loãi naøy. Luaän giaû noùi: OÂng chæ coù lôøi ñaây, laø cuõng khoâng 
ñuùng. Nhö keä noùi: 

Hoaëc ngöôøi töï laøm khoå 
Lìa khoå khoâng ngöôøi khaùc 
Sao noùi laø ngöôøi kia 
Noùi ngöôøi töï laøm khoå. 

Thích: Nhöõng gì laø khoå? Laø töôùng naêm aám, lìa khoå aám kia khoâng 
rieâng coù ngöôøi, vì sao maø noùi ngöôøi laøm khoå? Laïi nöõa, hoaëc oâng chaáp 
noùi ngöôøi cuøng naêm aám khoâng moät, khoâng khaùc thì nghóa aáy khoâng 
ñuùng. Vì sao? Chæ ôû naêm aám thi haønh teân Ñieàu-ñaït, khoâng ngöôøi coù 
theå ñöôïc, vì duyeân khôûi vaäy, thí nhö bình… Nhö theá trong ñeä nhaát nghóa 
ngöôøi kia khoâng thaønh, ngöôøi ñaõ khoâng thaønh thì khoâng coù laøm khoå. Laïi 
nöõa, ngöôøi khaùc laøm khoå thì nghóa aáy khoâng ñuùng. Nhö keä noùi: 

Hoaëc ngöôøi khaùc laøm khoå 
Trì khoå cuøng ngöôøi naøy. 
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Lìa khoå sao coù ngöôøi khaùc 
Maø noùi ngöôøi laøm khoå. 

Thích: Lìa khoå khoâng coù ngöôøi, tröôùc ñaõ ngaên vaäy. Ngöôøi coù “theå” 
rieâng khieán chöùng bieát laø do khoâng coù nghieäm. Nhö theá, töï taùc khoå 
khoâng theå ñöôïc, tröôùc ñaõ laäp nghieäm noùi roõ caùc ñieàu chöa hieåu. Theá 
neân keä noùi: 

Töï taùc neáu khoâng thaønh 
Choã naøo coù tha taùc? 
Hoaëc ngöôøi khaùc taïo khoå 
Kia trôû laïi laø töï taùc. 

Thích: khoâng coù töï laøm khoå maø chæ baøy noùi ngöôøi khaùc laøm khoå 
thì ñaây noùi khoâng ñuùng. Nhö töông tuïc khaùc quyeát ñònh nghieäp baùo, 
noùi ngöôøi khaùc laøm thì khoâng coù nhö nghóa nhö ñaây. Theá neân, keä noùi, 
choã naøo coù tha taùc, yù noùi nhö vaäy: oâng noùi vò trí coù sai khaùc maø ngöôøi 
khoâng khaùc thì ñaây laø lôøi doái, vì laø nghóa aáy neân hoaëc töï taùc khoå, hoaëc 
tha taùc, ñaây ñeàu khoâng ñuùng. Laïi nöõa, coù Ni Kieàn Töû khaùc noùi lôøi theá 
naøy: ngöôøi töï laøm khoå neân khoå laø töï taùc, maø khoå khoâng chính laø ngöôøi 
neân goïi laø tha taùc. Vì theá, neân hai moân töï taùc, tha taùc ñöôïc thaønh. Luaän 
giaû noùi keä: 

Töï taùc khoå khoâng ñuùng. 
Thích: Khoâng coù ngöôøi taïo taùc khoå, nghóa naøy nhö vaäy: do khoå 

khoâng coù töï theå, ngöôøi khoâng coù “theå” vaäy. Neáu noùi “theå” cuûa khoå laø 
ngöôøi thì nghóa cuõng khoâng ñuùng. Vì sao? Keä noùi: 

Khoå khoâng laïi laøm khoå. 
Thích: Nhö keä tröôùc noùi: “khoå hoaëc töï taùc thì thôøi khoâng töø duyeân 

khôûi”, hai caâu cuûa ñaây, nhö kia ñaõ ngaên noùi yù nhö theá. Laïi nöõa, hoaëc 
khoå trôû laïi laøm khoå aáy, töùc laø quaû trôû laïi laøm quaû. Laïi nöõa, khoå töï khôûi 
khoâng nhaân duyeân ñoái ñaõi. Hai thöù naøy ôû ñôøi khoâng thaáy. OÂng tröôùc noùi 
khoå khoâng chính laø ngöôøi, ngöôøi naøy laøm khoå goïi laø tha khaùc thì caùch 
noùi naøy khoâng kheùo. Nhö keä noùi: 

Hoaëc laø tha taùc khoå. 
Thích: YÙ ngoaïi ñaïo muoán duøng con ngöôøi laøm tha (vaät theå khaùc), 

ngöôøi naøy khoâng coù “theå” khoâng theå laøm khoå, côù gì khoâng laøm? Vì theå 
kia “khoâng” vaäy, “khoâng” thì khoâng coù vaät, sao noùi khôûi taùc? Khoâng coù 
khôûi maø coù “theå”, ngöôøi trí ñeàu khoâng muoán theá neân keä noùi: 

Khoâng ngöôøi khaùc ai laøm khoå? 
Thích: khoâng coù nghóa tha naøy, yù noùi nhö theá. Vì nghóa aáy neân 

töï taùc, tha taùc ñaây ñeàu khoâng ñuùng. Ñeàu taùc laø noùi caû hai laøm khoå thì 
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khoâng coù loãi. Vì ngaên chaáp ñaây neân A-xaø-leâ noùi keä: 
Hoaëc moãi thöù taùc thaønh 
Ñöôïc noùi hai taùc khoå. 

Thích: moãi moãi thöù khoâng taùc nhö tröôùc ñaõ ngaên, khoå chaúng töï 
taùc, cuõng chaúng phaûi tha taùc, theá neân, oâng noùi goäp hai taùc khoå nghóa ñaây 
khoâng ñuùng. Cuõng khoâng theå khoâng coù nhaân. Vì sao? Vì chaáp khoâng 
nhaân ñaây nhö phaåm Khoâng Khôûi ñaõ ngaên. Trong ñaây keä noùi: 

Töï, tha hai khoâng taùc 
Khoâng nhaân sao coù khoå? 

Thích: Phaåm naøy töø tröôùc ñeán nay ñaõ noùi ngaên khoå, neáu khoâng coù 
nhaân thì cuõng khoâng coù khoå; khoâng nhaân coù khoå, khoâng coù nghóa nhö 
theá. Do trong ñeä nhaát nghóa, khoå khoâng theå coù ñöôïc, yù noùi nhö ñaây. Nhö 
theá caùc loaïi quaùn saùt khoå kia khoâng coù “theå”. ÔÛ ñaàu phaåm ngoaïi ñaïo ñaõ 
noùi: coù caùc aám do khoå neân laøm nhaân thì trong ñeä nhaát nghóa chaáp naøy 
khoâng thaønh. Nhö keä noùi: 

Khoâng rieâng quaùn ôû khoå 
Nghóa boán chuûng khoâng thaønh 
Caùc phaùp ngoaøi sôû höõu 
Boán chuûng cuõng ñeàu khoâng. 

Thích: Nhö ñaïo ly ùtröôùc ñaõ noùi, quaùn saùt saéc ngoaøi kia v.v… cuõng 
khoâng coù. Nghóa naøy theá naøo? Laø saéc khoâng theå töï taùc? Vì sao vaäy? Vì 
hoaëc coù hoaëc khoâng coù nhaân ñeàu khoâng nhö vaäy, nhö tröôùc ñaõ noùi. Laïi 
töø duyeân khôûi neân nhö töï theå cuûa maàm khoâng goïi laø töï taùc. Hoaëc noùi töø 
caùc ñaïi chuûng laøm goïi laø tha taùc thì nghóa aáy khoâng ñuùng. Vì sao khoâng 
ñuùng? Vì caùc ñaïi ñoái vôùi saéc khoâng goïi laø tha. Vì sao? Vì noù ngoaøi 
neân nhö töï theå cuûa saéc. Laïi ngaên chaáp “coù” thaät neân saéc khoâng coù töï 
theå, nghóa tha khoâng thaønh, cuõng chaúng phaûi coäng taùc, vì moãi moãi taùc 
khoâng thaønh. Cuõng khoâng theå khoâng coù nhaân. Vì sao? Vì chaáp khoâng 
nhaân naøy tröôùc ñaõ ngaên. Nhö theá aâm thanh… cuõng neân töông töï phaù, 
theá neân ñaàu phaåm noùi nhaân do khoå cho neân coù loãi, nghóa naøy khoâng 
thaønh. Nay trong phaåm naøy vì muoán hieån roõ khoå laø nghóa “khoâng”, theá 
neân ñöôïc thaønh. Nhö trong kinh Baùt nhaõ Ba-la-maät noùi: Phaät baûo Boà- 
taùt Cöïc Duõng Maõnh: Naøy ngöôøi thieän nam! Saéc chaúng phaûi khoå chaúng 
phaûi laïc; nhö theá thoï, töôûng, haønh, thöùc chaúng phaûi khoå chaúng laïc, ñoù 
goïi laø Baùt nhaõ Ba-la-maät. Laïi nhö trong kinh Phaïm vöông vaán noùi, vì 
sao goïi Thaùnh ñeá? Hoaëc khoå, hoaëc taäp, hoaëc dieät, hoaëc ñaïo, khoâng goïi 
Thaùnh ñeá. Khoå… kia khoâng khôûi, môùi goïi Thaùnh ñeá, nhö theá… Laïi nöõa, 
trong Thanh vaên thöøa Baø-giaø-baø noùi: coù Tyø kheo hoûi Phaät raèng, thöa 



 

Cuø Ñaøm! Khoå töï taùc chaêng? Phaät daïy khoâng. Tha taùc chaêng? Phaät daïy khoâng. Cuøng taùc 
chaêng? Phaät daïy khoâng. Khoâng nhaân taùc chaêng? Phaät daïy khoâng, nhö theá… caùc Tu-ña-
la, trong ñaây neân noùi roäng. 

 
-------------------- 

 


