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CUỐN 01 

Duyên Khởi Luận 

"Đƣờng lớn Trí Độ, Phật khéo đến, 

Biển lớn Trí Độ, Phật thấu suốt, 

Nghĩa, tƣớng Trí Độ, Phật vô ngại 

Kính lễ Phật, Trí Độ vô đẳng. 

Hạt kiến có không, dứt không còn, 

Thật tƣớng các pháp, Phật đã nói, 

Thƣờng trụ bất hoại, sạch phiền não. 

Kính lễ Pháp, mà Phật tôn trọng. 

Biển cả Thánh chúng làm ruộng phƣớc, 

Bậc học, vô học để trang nghiêm, 

Đã sạch giống ái của đời sau, 

Ngã sở đã dứt, căn đã trừ. 

Đã xả các sự nghiệp thế gian, 

Là trú xứ của các công đức. 

Tối thƣợng giữa tất cả chúng hội, 

Kính lễ chân tịnh Đại đức Tăng. 

Đã nhất tâm cung kính Tam Bảo, 

Các bậc cứu thế: Ngài Di-lặc (Maitreya) 

Trí tuệ đệ nhất: Xá-lợi-phất (Sàriputta), 

Vô tránh không hạnh: Tu-bồ-đề (Subhùti) 

Tôi nay theo sức muốn diễn nói, 

Nghĩa thật tƣớng đại trí bờ kia. 

Nguyện các Đại đức, bậc Thánh trí, 

Nhất tâm khéo thuận nghe tôi nói". 



Hỏi: 

* Vì nhân duyên gì mà Phật thuyết Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật? Phép 

tắc của chƣ Phật không vì vô sự và nhân duyên nhỏ mà tự giảng pháp; cũng 

nhƣ núi Tu-di (Sumeru) cũng không vì vô sự và nhân duyên nhỏ màrung 

động. Vậy, nay có nhân duyên to lớn gì mà Phật thuyết Kinh Đại Bát-nhã 
Ba-la-mật?  

Đáp: 

* Ở trong Tam Tạng, Phật dùng đủ loại thí dụ để thuyết pháp cho hàng 

Thanh-văn mà không thuyết đến Bồ-tát đạo. Duy trong kinh Bản-mạt 

(Pùrvaparàntàka sutra) của Trung-A-hàm (Madhyamà), Phật tuy có thọ ký 

cho Bồ-tát Di-lặc rằng: "Đời sau ông sẽ đƣợc thành Phật hiệu là Di-lặc", mà 

cũng không nói đến Bồ-tát hạnh. Nay Phật muốn giảng đủ các Bồ-tát hạnh 

cho Di-lặc v.v… cho nên thuyết Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật. 

* Lại nữa, có vị Bồ-tát tu Niệm Phật tam muội, Phật muốn khiến họ đối 

với Tam muội này đƣợc tăng ích, nên thuyết Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật. 

Nhƣ Phẩm đầu trong kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật nói: "Phật hiện thần túc, 

phóng ra ánh sáng sắc vàng chiếu khắp mƣời phƣơng thế giới nhiều nhƣ cát 

sông Hằng. Thị hiện thân lớn, sáng suốt trong sạch, đủ các thứ sắc đẹp đầy 

khắp hƣ không, Phật ở giữa chúng, đoan chánh thù diệu không ai sánh kịp; 

thí nhƣ núi chúa Tu-di nổi giữa biển cả, các Bồ-tát nhờ thấy sự thần biến của 

Phật, nên tăng thêm lợi ích đối với Niệm Phật tam muội. Vì lẽ đó, Phật 

thuyết Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật. 

* Lại nữa, Bồ-tát (Tất-đạt-đa) lúc mới sanh, phóng ra ánh sáng đầy 

khắp cả mƣời phƣơng, đi bảy bƣớc, nhìn khắp bốn phƣơng, với âm thanh 

nhƣ Sƣ tử rống, Ngài thuyết bài kệ: 

"Phần thai sanh đã hết, 

Đây là thân cuối cùng 

Ta đã đƣợc giải thoát, 

Sẽ lại độ chúng sanh". 

Sau khi phát thệ nhƣ vậy, thân Ngài lớn dần, Ngài muốn từ bỏ thân 

thuộc, xuất gia tu đạo. Nửa đêm thức dậy, nhìn thấy các ca nhi, hậu phi, thể 

nữ, hình trạng nhƣ thây thối, Ngài liền sai Xa-nặc (Chandaka) thắng con 

Ngựa trắng, nửa đêm vƣợt thành, đi đƣợc mƣời hai do tuần, đến trong cánh 

rừng có vị tiên nhân tên Bạt-già-bà (Bhàrgavà) đang ở, lấy dao cắt tóc, cởi y 



phục quí giá đổi lấy áo Tăng-già-lê thô xấu, rồi ở bên sông Ni-liên-thuyền 

(Nairànjana), sáu năm tu khổ hạnh, ngày ăn một hạt mè hoặc một hạt gạo, 

nhƣng tự nghĩ: "Đây không phải là Chánh đạo". Bấy giờ Bồ-tát bỏ chỗ tu 

khổ hạnh, đến dƣới gốc Bồ-đề, ngồi tòa Kim-cang. Ma vƣơng đem mƣời 

tám ức vạn đồ chúng đến phá hoại Bồ-tát, Bồ-tát dùng sức công đức và trí 

tuệ hàng phục bọn Ma mà chứng quả Vô thƣợng Bồ-đề. Bấy giờ vị vua trời 

cõi Phạm-thiên, chúa tể của ba ngàn đại thiên thế giới, tên là Thi-khí 

(Sikkin) cùng với chƣ thiên ở cõi Sắc, Thích-đề-hoàn-nhơn cùng với chƣ 

thiên ở cõi Dục và Tứ-thiên-vƣơng cùng đến trƣớc Phật, khuyến thỉnh Thế 

tôn khởi đầu quay bánh xe Chánh pháp. Lại vì Bồ-tát nhớ đến sở nguyện đại 

từ đại bi của mình nên nhận lời thỉnh cầu mà thuyết pháp. Pháp sâu xa trong 

các pháp là Bát-nhã Ba-la-mật vậy. Vì thế Phật thuyết Kinh Đại Bát-nhã Ba-
la-mật. 

* Lại nữa, có kẻ hoài nghi rằng Phật không chứng đƣợc Nhất thiết trí, 

vì cớ sao? Vì các pháp vô lƣợng vô số, làm sao một ngƣời mà có thể biết tất 

cả các pháp? Phật trú trong pháp Bát-nhã Ba-la-mật thật tƣớng thanh tịnh 

nhƣ hƣ không, vô lƣợng vô số, mà tự nói lên lời chân thật rằng: "Ta là bậc 

Nhất thiết trí, muốn dứt hết thảy nghi ngờ của chúng sanh"; vì thế Phật 

thuyếtKinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật. 

* Lại nữa, có những chúng sanh đáng đƣợc độ, nhƣng vì đại công đức 

và trí tuệ của Phật vô lƣợng, khó biết khó hiểu, do đó họ bị ác sƣ mê hoặc, 

tâm đắm chìm trong tà pháp, không vào đƣợc Chánh đạo. Vì hạng ngƣời đó, 

Phật khởi tâm đại từ, duỗi tay đại bi cứu vớt, đƣa vào Phật đạo. Do đó mà 

Phật tự thị hiện ra công đúc tối diệu, phát ra đại thần lực, nhƣ trong Sơ phẩm 

của Kinh Bát-nhã Ba-la-mật nói: "Phật nhập vào Chánh định tên là Tam 

muội vƣơng. Khi ra khỏi Chánh định, Phật dùng Thiên nhãn quán khắp 

mƣời phƣơng thế giới, khắp các lỗ chân lông của Ngài đều mỉm cƣời, và từ 

dƣới bàn chân có tƣớng nghìn bánh xe của Ngài phát ra sáu trăm ngàn vạn 

ức ánh sáng đủ màu, chiếu khắp mƣời phƣơng vô lƣợng vô số thế giới của 

chƣ Phật nhiều nhƣ cát sông Hằng, làm cho tất cả đều chói sáng". Phật muốn 

tuyên thị thật tƣớng của hết thảy các pháp, đoạn trừ nghi kết của hết thảy 

chúng sanh, nên thuyết Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật. 

* Lại nữa, có ngƣời ác tà, ôm lòng tật đố, phỉ báng rằng: "Trí tuệ của 

Phật không ra khỏi (trí tuệ của) loài ngƣời, mà chỉ dùng huyễn thuật làm mê 

hoặc đòi". Vì để dứt lòng cống cao tà mạn của những ngƣời đó, nên Phật 

hiện ra vô lƣợng thần lực, vô lƣợng trí tuệ lực, từ trong Bát-nhã Ba-la-mật, 

tự nói lên rằng" "Ta là đấng có đầy đủ vô lƣợng thần thông phƣớc đức, tôn 



quí nhất trong ba cõi, che chở cho tất cả. Nếu ai phát một niệm ác thì mắc 

phải vô lƣợng tội, nếu phát một niệm tịnh tín thì đƣợc hƣởng phƣuớc lạc cõi 

ngƣời, cõi trời, và chắc sẽ đƣợc quả Niết-bàn". Lại vì muốn khiến mọi ngƣời 

tín thọ Chánh pháp, nên nói: "Ta là Đại sƣ, có đủ Mƣời lực, Bốn vô sở úy, 

đứng ở hàng Thánh chúa, tâm đƣợc tự tại, với âm thanh nhƣ Sƣ tử hống mà 

quay bánh xe Chánh pháp, là tối tôn thƣợng trong tất cả thế giới". Lại nữa, 

Phật Thế Tôn vì muốn cho chúng sanh hoan hỉ mà nói Kinh Bát-nhã Ba-la-

mật này, rằng: "Các ngƣời nên sanh tâm hoan hỉ lớn. Vì cớ sao? Vì hết thảy 

chúng sanh đều bị mắc trong lƣới tà kiến, bị bọn ác sƣ dị học làm mê hoặc; 

còn Ta thì từ trong lƣới tà kiến ác sƣ mà ra khỏi, là bậc Đại sƣ đủ Mƣời lực, 

khó có thể gặp, nay các ngƣơi đã gặp đƣợc, Ta sẽ theo thời khai mở các 

Pháp tạng thâm áo nhƣ Bảy mƣơi bảy phẩm trợ đạo v.v… nhƣ vậy các 

ngƣơi mặc tình thu lƣợm. Lại nữa, hết thảy chúng sanh vì bệnh kiết sử gây 

ra phiền não. Từ khi có sanh tử đến bây giờ, không ai trị đƣợc bệnh ấy, lại 

thƣờng bị ngoại đạo ác sƣ mê hoặc. Ta nay ra đời làm Đại y vƣơng, tập hợp 

các thứ pháp dƣợc, các ngƣơi hãy uống đi". Vì thế Phật thuyết Kinh Đại Bát-
nhã Ba-la-mật. 

* Lại nữa, có ngƣời nghĩ: "Phật cũng nhƣ ngƣời, cũng có sanh tử, chịu 

sự đói khát, lạnh nóng, già bệnh". Phật muốn trừ ý nghĩ đó nên thuyết Kinh 

Đại Bát-nhã Ba-la-mật này, khai thị rằng: "Thân Ta là không thễ nghĩ nghì, 

các Phạm thiên vƣơng và Tổ phụ chƣ thiên, dù trải qua kiếp số nhiều nhƣ cát 

sông Hằng, muốn suy lƣờng thân Ta, tìm xét âm thanh Ta, còn không thể 

trắc lƣờng, huống là trí tuệ tam muội của Ta?", nhƣ kệ nói: 

"Đối tật tƣớng các pháp, 

Các hàng Phạm-thiên-vƣơng, 

Hết thảy chúa trời đất, 

Mê mờ không thể biết. 

Pháp ấy rất thâm diệu, 

Không ai đo lƣờng đƣợc. 

Phật ra đời khai mở, 

Sáng nhƣ mặt trời chiếu". 

* Lại nhƣ khi Phật Chuyển xe pháp lần đầu tiên, Bồ-tát Ứng-trì từ tha 

phƣơng đến muốn trắc lƣờng thân Phật, vƣợt lên quá hƣ không vô lƣợng cõi 

Phật, đến thế giới của Phật Hòa-thƣợng, mà thấy thân Phật vẫn y nhƣ vậy, 

bèn nói kệ:  

"Hƣ không không biên tế, 



Công đức Phật vẫn thế, 

Dẫu muốn lƣờng thân Phật, 

Uổng công không lƣờng đƣợc. 

Vƣợt quá cõi hƣ không, 

Vô lƣợng các cõi Phật, 

Thấy thân Thích Sƣ tử, 

Vẫn nhƣ cũ không khác. 

Thân Phật nhƣ núi vàng, 

Diễn xuất ánh sáng lớn 

Tƣớng tốt tự trang nghiêm, 

Nhƣ hoa nở mùa xuân". 

Nhƣ thân Phật vô lƣợng, ánh sáng và âm hƣởng cũng vô lƣợng. Các 

công đức và Giới, Định, Tuệ … của Phật cũng đều vô lƣợng, nhƣ Tam Mật 

ở trong kinh Mật Tích, trong đó có nói rộng. 

Lại, khi Phật mới sanh, chạm đến đất liền đi bảy bƣớc, miệng tự cất 

tiếng nói, nói xong lặng im nhƣ các trẻ nít, không đi, không nói, ba năm 

đƣợc mớm sữa, các bà mẹ nuôi nấng, dần dần lớn khôn; nhƣng thân Phật thì 

vô số trong khắp các thế gian, vì độ chúng sanh mà hiện làm kẻ phàm phu. 

Song kẻ phàm phu khi sanh, thân phần, các căn và ý thức chƣa thành tựu, 

bốn oai nghi nơi thân là ngồi, nằm, đi, đứng và nói năng, thinh nín cùng các 

cách thức của con ngƣời đều chƣa hiểu rõ. Trải qua ngày tháng năm dần dần 

học tập mới đủ các cách thức của ngƣời, chứ sao nay Phật mới sanh ra liền 

có thể nói đƣợc, đi đƣợc, rồi sau mới không thể nói và đi? Điều này thật là 

lạ? Nên biết, chỉ vì Phật dùng phƣơng tiện lực hiện thân làm theo cách thức 

của ngƣời, đi đứng nằm ngồi nhƣ ngƣời để khiến chúng sanh tin theo pháp 

thâm diệu. Nếu Bồ- tát khi mới sanh mà đã đi dƣợc, nói đƣợc, ngƣời đời tất 

sẽ nghĩ: "Nay mới thấy ngƣời nhƣ vậy, thế gian chƣa từng có. Đây chắc là 

Trời, Rồng, Qủy, Thần. Những điều ngƣời ấy học không phải là điều chúng 

ta làm đƣợc, vì cớ sao? Vì nhục thân sanh tử của chúng ta do bị nghiệp kiếp 

sử lôi kéo, không đƣợc tự tại nên những điều sâu nhƣ vậy của ngƣời ấy ai 

mà theo nổi?" Vì nghĩ nhƣ thế nên họ tuyệt vọng, không đƣợc thành pháp 

khí của Thánh hiền. Vì hạng ngƣời đó mà Phật sanh ra trong vƣờn Lâm-tỳ-

ni, tuy có thể đi đến ngay dƣới chân cội Bồ-đề mà thành Phật, song Ngài vẫn 

dùng sức phƣơng tiện, thị hiện làm hài đồng, ấu thơ, thiếu niên rồi thành 

nhân. Theo từng thời kỳ mà hƣởng thụ sự vui chơi, học tập nghệ thuật, trang 

phục, hƣởng thọ ngũ dục, đủ cách thức của ngƣời thƣờng, dần dần thấy sự 

khổ già bệnh chết mà sanh tâm nhàm chán, nửa đêm vƣợt thành xuất gia, đi 

đến chỗ của tiên nhân Uất-đặc-già (Udraka) và A-la-la (Àlala) thị hiện làm 



đệ tử, nhƣng không thực hành theo pháp của các vị ấy. Tuy thƣờng dùng 

thần thông, tự nhớ đời trƣớc, trì giới hành đạo trong thời đức Phật Ca-diếp, 

mà nay vẫn thị hiện tu khổ hạnh sáu năm cầu đạo. Bồ tát tuy làm chủ ba 

ngàn Đại thiên thế giới, mà vẫn thị hiện dẹp phá ma quân, thành Vô thƣợng 

đạo; vì tùy thuận theo pháp thế gian, nên hiện ra các biến hóa đó. Nay ở 

trong Bát-nhã Ba-la-mật thị hiện đại thần thông và trí huệ lực. Các ngƣời 

nên biết thân Phật nhiều vô số khắp các thế gian. 

* Lại nữa, có ngƣời đáng đƣợc độ mà hoặc vì rơi vào chấp kiến nhị 

biên, hoặc vì vô trí nên chỉ cầu cái khoái lạc nơi thân; hoặc có ngƣời vì đạo 

mà tu theo khổ hạnh. Những ngƣời nhƣ thế, đối với Đệ nhất nghĩa, họ bị mất 

phần Niết-bàn chánh đạo. Phật muốn phá hai lối cực đoan đó, đƣa họ vào 

Trung đạo, nên thuyết Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật. 

* Lại nữa, để phân biệt quả báo cúng dƣờng sanh thân và pháp thân nên 

thuyết Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật. Nhƣ đã nói trong phẩm Xá-lợi tháp. 

* Lại nữa, vì muốn giảng thuyết A-bệ-bạt-trí và tƣớng của A-bệ-bạt-trí. 

Lại vì muốn nói rõ Ma huyễn, Ma ngụy, Ma sự. Lại vì nhân duyên để ngƣời 

ở đời đƣơng lai cúng dƣờng Bát-nhã Ba-la-mật. Lại vì muốn thọ ký cho 

hàng Tam thừa, nên thuyếtKinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật. Nhƣ Phật bảo A-

nan: "Sau hi Ta bát Niết-bàn, Bát-nhã Ba-la-mật này sẽ truyền đến phƣơng 

Nam, từ phƣơng Nam truyền đến phƣơng Tây. Sau đó năm trăm năm (Phật 

lịch) sẽ truyền đến phƣơng Bắc. Ở đây có nhiều thiện nam, thiện nữ nhơn tin 

pháp cúng dƣờng các thứ hoa hƣơng, anh lạc, tràng phan, kỹ nhạc, đèn sáng, 

trân bảo, cùng các tài vật khác; hoặc tự chép, hoặc khuyên ngƣời khác chép, 

hoặc đọc tụng, hoặc nghe giảng thuyết, chơn chánh ghi nhớ, tu hành, đúng 

pháp mà cúng dƣờng. Ngƣời này nhờ nhân duyên đó mà hƣởng thụ các thứ 

cục lạc của thế gian và đến đời cuối cùng thì chứng Tam thừa mà vào Vô dƣ 

Niết-bàn". Những việc nhân duyên nhƣ vậy, xem trong tác phẩm của kinh. 

Thế nên thuyếtKinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật. 

* Lại nữa, vì muốn thuyết tƣớng Đệ nhất nghĩa Tất-đàn, nên Phật 

thuyết Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật. Có bốn thứ Tất-đàn: Một là Thế giới 

Tất-đàn, hai là Các các vị nhân Tất-đàn, ba là Đối trị Tất-đàn, bốn là Đệ nhất 

nghĩa Tất-đàn. Trong bốn Tất-đàn đã tổng nhiếp hết thảy mƣời hai bộ kinh, 

tám vạn bốn ngàn Pháp tạng, đều là thật không trái ngƣợc nhau. Trong Phật 

pháp tất cả đều thật. Có pháp thật vì theo Thế giới Tất-đàn, có pháp thật vì 

theo Các các vị nhân Tất-đàn, có pháp thật vì theo Đối trị Tất-đàn, có pháp 

thật vì theo Đệ nhất nghĩa Tất-đàn.  



- Sao gọi là Thế giới Tất-đàn? (Tất đàn theo nghĩa phổ thông). Vì có 

những pháp theo nhân duyên hòa hợp nên có, chứ không có tính biệt lập. Ví 

nhƣ xe, do có càng, nhịp, trục, bánh hoà hợp lại nên có, chứ không có chiếc 

xe riêng. Con ngƣời cũng nhƣ thế, do năm uẩn (ngũ chúng) hòa hợp nên có, 

chứ không có con ngƣời riêng. 

Hỏi: Nhƣ Phật nói: "Ta dùng Thiên nhãn thanh tịnh thấy các chúng 

sanh chết chỗ này sanh chỗ kia, chịu quả báo tùy theo nghiệp thiện ác. 

Ngƣời có nghiệp thiện thì sanh trong loài trời, ngƣời; ngƣời có nghiệp ác thì 

bị đọa vào ba đƣờng ác". Lại nữa, Kinh nói: "Một ngƣời ra đời, mà nhiều 

ngƣời đƣợc nhờ phúc lạc lợi ích; đó là Phật Thế Tôn vậy". Nhƣ trong Pháp 

Cú nói: "Tự mình cứu lấy mình, ngƣời khác làm sao cứu đƣợc. Tự mình 

thực hành thiện trí là tự cứu hay nhất". Nhƣ trong kinh Bình Sa Vƣơng 

Nghinh Phật nói
1
: "Ngƣời phàm không nghe pháp, ngƣơì phàm đắm trƣớc 

nơi ngã". Lại trong kinh Phật Nhị Dạ nói: "Phật từ đêm Đắc đạo, đến đêm 

Bát Niết-bàn, những kinh giáo Phật thuyết khoảng thời gian giữa hai đêm ấy, 

tất cả đều thật, không điên đảo". Nếu thật không có ngƣời thì tại sao Phật lại 

nói ngƣời (trong câu: Ta dùng Thiên nhãn thanh tịnh thấy các chúng sanh)! 

Đáp: Ngƣời v.v… vì theo Thế giới Tất-đàn nên có, vì theo Đệ nhất 

nghĩa Tất-đàn nên không. Còn nhƣ nhƣ, pháp tánh , thật tế, vì theo Thế giới 

Tất-đàn nên không, vì theo Đệ nhất nghĩa Tất-đàn nên có. Ngƣời … cũng 

nhƣ thế , vì theo Đệ nhất nghĩa Tất-đàn nên không, vì theo Thế giới Tất-đàn 

nên có; vì có các nhân duyên năm uẩn nên có ngƣời. Ví nhƣ sữa do nhân 

duyên của sắc, hƣơng, vị, xúc cho nên có, nếu sữa thật không thì nhân duyên 

của sữa cũng phải là không, nay nhân duyên của sữa thật có, nên sữa cũng 

phải là có. Chẳng phải nhƣ cái đầu thứ hai, cánh tay thứ ba của một ngƣời, là 

không có nhân duyên mà chỉ có giả danh. Các tƣớng (hình thức) nhƣ thế nên 

gọi là Thế giới Tất-đàn.  

-Sao gọi là Các các vị nhân Tất-đàn? (Tất đàn trong ý nghĩa cá biệt với 

từng ngƣời). Quán sát tâm hành của từng ngƣời mà nói pháp cho họ. Đối 

trong một việc mà hoặc có ngƣời nghe đƣợc, có ngƣời không nghe đƣợc. 

Nhƣ trong Kinh nói: "Do nghiệp tạp báo mà tạp sanh ra trong thế gian, đƣợc 

tạp xúc, tạp thọ". Lại trong kinh Phá-quần-na nói: "Không có ngƣời xúc, 

không có ngƣời thọ".  

Hỏi: Giữa hai kinh này, làm sao dung thông đƣợc? 



Đáp: Vì có kẻ nghi ngời đời sau, không tin tội phƣớc, làm hạnh bất 

thiện, rơi vào kiến chấp đoạn diệt (đoạn kiến). Vì muốn dứt mối nghi của 

ngƣời đó, trừ ác hạnh của họ, tức là muốn nhổ "đoạn kiến" của ngƣời đó nên 

nói tạp sanh trong thế gian, đƣợc tạp xúc, tạp thọ. Lại ngoại đạo Phá-quần-

na chấp có ngã, có thần, rơi vào chấp thƣờng (thƣờng kiến), nên khi Phá-

quần-na hỏi Phật: "Thƣa Đại đức Thế Tôn, ai thọ?" Nếu Phật trả lời có ai thọ 

thì kia bèn rơi vào chấp thƣờng. Ngã kiến của ngƣời ấy tăng gấp bội, bền 

chắc, khônt thể di chuyển. Cho nên đối với ngƣời này, Phật không nói là có 

ngƣời thọ, ngƣời xúc, Nhƣ$ng tƣớng (hình thức) nhƣ thế gọi là các các vị 

nhân Tất đàn. 

-Sao gọi là Đối trị Tất-đàn? (Tất đàn trong ý nghĩa đối trị theo bệnh). 

Có pháp, về ý nghĩa đối trị thì có, mà thật tính thì không nhƣ các thứ cỏ, 

thuốc, uống, ăn có tính chất nặng, nhiệt, béo, chua, mặn, đối với bệnh phong 

thì gọi nó là thuốc; còn đối với bệnh khác thì không phải thuốc. Nếu các thứ 

cỏ, thuốc, ăn, uống có tính chất nhẹ, lạnh, ngọt, đắng, rít, đối với bệnh nhiệt 

thì gọi nó là thuốc; còn đối với bệnh khác thì không phải thuốc. . Nếu các 

thứ cỏ, thuốc, ăn, uống có tính chất nhẹ, cay, đắng, rít, nóng đối với bệnh 

hàn thì gọi nó là thuốc; còn đối với bệnh khác thì không phải thuốc. Cách trị 

tâm bệnh trong Phật pháp cũng nhƣ thế. Phép tƣ duy quán bất tịnh đối với 

bệnh tham dục thì gọi là pháp đối trị hay, còn đối với bệnh sân nhuế thì 

không gọi là hay, không phải là pháp đối trị, sao vậy? Quán thân xấu xa ô 

cấu gọi là quán bất tịnh, nếu ngƣờilà sân nhuế mà quán thân xấu xa ô cấu, 

thì càng làm tăng thêm lửa sân nhuế. Tƣ duy về từ tâm đối trị bệnh sân nhuế 

thì gọi là pháp đối trị hay; còn đối với bệnh tham dục thì không gọi làhay, 

không phải là pháp đối trị, vì sao? Vì từ tâm đối với chúng sanh thƣờng cầu 

việc tốt, quán sát công đức, nếu là ngƣời tham dục mà cầu việc tốt, quán sát 

công đức thì càng tăng thêm lòng tham dục … Pháp quán nhân duyên, đối 

với bệnh ngu si thì gọi là pháp đối trị hay; còn với bệnh tham dục, sân nhuế 

thì không gọi làhay, không phải là pháp đối trị, vì sao vậy? Vì trƣớc có tà 

quán mới sinh tà kiến, mà tàkiến tức là ngu si.  

Hỏi: Trong phật pháp có nói Mƣời hai nhân duyên rất sâu xa, nhƣ nói" 

"Phật bảo A-nan, pháp Nhân duyên ấy rất sâu xa, thấy khó biết, khó tỏ ngộ, 

khó quán sát. Ngƣời có tâm vi tế, tuệ thiện xảo, mới hiểu đƣợc, còn ngƣời 

ngu si đối với pháp thiển cận còn khó hiểu, huống là pháp nhân duyên rất 

sâu xa!". Thế tại sao nay lại nói ngƣời ngu si nên quán-pháp Nhân duyên? 

Đáp: Ngƣời ngu si đây không phải nhƣ trâu dê ngu si, mà là ngƣời này 

muốn cầu đạo chân thật lại đem tà tâm quán sát nên sanh ra đủ thứ tà kiến, 



ngƣời ngu si nhƣ thế hãy nên quán sát Nhân duyên, gọi là pháp đối trị hay, 

nếu với ngƣời có nhiều sân nhuế, tham dục, mong cầu khoái lạc, muốn nhiễu 

hại kẻ khác, thì Nhân duyên quán không là hay, không phải là pháp đối trị, 

chỉ có tƣ duy về bất tịnh, về từ tâm mới là hay, là pháp đối trị với hai hạng 

ngƣời ấy, vì sao? Vì hai phép quán này có thể nhổ mũi tên độc sân nhuế và 

tham dục. Lại nữa, những chúng sanh điên đảo chấp thƣờng, không biết rõ 

các pháp chỉ có trong tánh cách tƣơng tợ tƣơng tục. Những ngƣời nhƣ thế 

mà quán Vô thƣờng là pháp Đối trị Tất đàn, chứ không phải Đệ nhất nghĩa 

Tất đàn, vì sao? Vì hết thảy các pháp, tự tánh là không, nhƣ kệ nói: 

"Vô thƣờng thấy là thƣờng, 

Ấy gọi là điên đảo. 

Trong không, không vô thƣờng, 

Chỗ nào thấy có thƣờng?"  

Hỏi: Hết thảy pháp Hữu vi đều tƣơng ƣng với vô thƣờng, ấy là Đệ nhất 

nghĩa, vì sao? Vì hết thảy pháp Hữu vi đều có ba tƣớng: Sanh, trụ, diệt. Vì 

trƣớc tiên là sanh, tiếp đến trụ, sau đó diệt; tại sao nay nói vô thƣờng không 

phải là thật?  

Đáp: Pháp Hữu vi đúng ra không có ba tƣớng ấy, vì sao? Vì ba tƣớng 

ấy không thật. Nếu các pháp sanh, trụ, diệt là tƣớng Hữu vi thì trong tƣớng 

sanh lẽ ra cũng phải có đủ ba tƣớng; vì sanh là pháp Hữu vi. Nhƣ vậy mỗi 

một tƣớng lại đều có đủ ba tƣớng, thế thì vô cùng. Trụ và diệt cũng nhƣ thế. 

Nếu trong mỗi sanh, trụ, diệt lại không có sanh, trụ, diệt thì sanh, trụ, diệt đó 

không nên gọi là pháp Hữu vi, vì sao? Vì tƣớng của pháp Hữu vi (sanh, trụ, 

diệt) nơi đó không có. Do nghĩa đó, các pháp vô thƣờng, là không phải Đệ 

nhất nghĩa Tất-đàn. 

Lại nữa, nếu tất cả đều thật sự là bản tánh vô thƣờng, thời không có 

hạnh nghiệp và quả báo, vì sao? Vì vô thƣờng tức là sanh rồi diệt mất. Ví 

nhƣ hat giống mục nát không thể sanh ra quả, nhƣ vậy thời không có hạnh 

nghiệp, không có hạnh nghiệp thiện sao có quả báo? Nay theo pháp của các 

Hiển thánh đều nói có quả báo, kẻ thiện trí có thể tín thọ; vậy không nên nói 

không quả báo. Do đó, các pháp không phải là vô thƣờng tánh. Vì nói có các 

nhân duyên vô lƣợng nhƣ thế, nên không đƣợc nói các pháp làvô thƣờng 

tánh. Tất cả pháp Hữu vi vô thƣờng, khổ, vô ngã cũng nhƣ vậy. Các tƣớng 

nhƣ thế gọi là Đối trị Tất-đàn.  



-Sao gọi là Đệ nhất nghĩa Tất-đàn? (Tất đàn trong ý nghĩa tuyệt đối) 

Hết thảy pháp tánh , hết thảy luận nghị, ngữ ngôn, hết thảy pháp và phi 

pháp, mỗi mỗi có thể phân biệt phá tán, còn pháp chơn thật của chƣ Phật, 

Bích-chi Phật, A-la-hán hành trì thì không thể phá, không thể tán. Những gì 

không thông suốt ở trong ba thứ Tất-đàn trên thì ở trong đây thông đƣợc. 

Nhƣng thông nhƣ thế nào? Thông là xa lìa mọi lỗi lầm, không thể biến đổi, 

không thể vƣợt hơn, vì sao? Vì trừ Đệ nhất nghĩa Tất-đàn, còn các nghị luận 

khác, các Tất-đàn khác, đều có thể bị phá hoại, nhƣ bài kệ trong kinh 

Chúng-nghĩa nói: 

"Mỗi tự nƣơng kiến chấp, 

Hý luận khởi cạnh tranh, 

Biết thế là biết thật, 

Không biết là báng Pháp. 

Không nhận pháp kẻ khác, 

Ấy là ngƣời vô trí, 

Những ngƣời có hý luận 

Thảy đều là vô trí. 

Hoặc nƣơng điều mình thấy, 

Mà sanh các hý luận, 

Nếu cho đó tịnh trí, 

Thì ai cũng tịnh trí". 

Trong ba bài kệ này, Phật nói tƣớng trạng của Đệ nhất nghĩa Tất-đàn, 

rằng chúng sanh trong thế gian tự nƣơng kiến chấp, tự nƣơng pháp, tự nƣơng 

hý luận của mình mà sanh ra cạnh tranh. Hý luận chính là gốc cạnh tranh, 

mà hý luận thì nƣơng các kiến chấp sanh khởi, nhƣ kệ nói:  

"Có lãnh thọ pháp, mới có luận, 

Không lãnh thọ pháp, luận cái gì. 

Các kiến có, không có lãnh thọ, 

Điều ấy, ngƣời này đã trừ sạch". 

Hành giả nhƣ thật biết đƣợc điều ấy, thì đối hết thảy pháp, hết thảy hý 

luận, không lãnh thọ, không chấp trƣớc, không thấy là thật, không cùng cạnh 

tranh với kẻ khác, và biết đƣợc vị cam lồ của Phật pháp. Nếu không đƣợc 

thế, tức là hủy báng Pháp. Nếu không lãnh thọ pháp của kẻ khác, không biết 

không nhận lấy, ấy là ngƣời vô trí. Nhƣ vậy thời những ngƣời có hý luận 

đều là ngƣời vô trí, tại sao vậy? Vì mỗi ngƣời không chịu lãnh thọ pháp của 

nhau, nhƣ có ngƣời tự cho pháp của mình là đệ nhất chơn thật thanh tịnh; 



còn pháp của ngƣời khác là vọng ngữ, không thanh tịnh. Ví nhƣ pháp xử trị 

của thế gian, nào là hình phạt giết chém đủ thứ bất tịnh mà ngƣời thế gian tín 

thọ làm theo cho là thật thanh tịnh, nhƣng đối với ngƣời xuất gia thánh thiện 

thì đó là điều rất bất tịnh. Những ngƣời xuất gia theo ngoại đạo, sống theo 

pháp tu ngũ nhiệt đứng một chân, nhổ tóc v.v… hạng Ni-kiền-tử 

(Nirgranthaputra) cho đó là diệu huệ; còn các ngƣời khác nói đó là pháp ngu 

si. Các pháp của hàng xuất gia ngoại đạo và Bà-la-môn bạch y nhƣ thế đó, 

họ đếu cho là tốt đẹp, ngoài ra là vọng ngữ. 

Trong Phật pháp đây cũng có Tỳ kheo Độc-tử bảo: "Nhƣ bốn đại hòa 

hợp có pháp con mắt, năm uẩn (ngũ chúng) hòa hợp có pháp con ngƣời". 

Trong luận A-tỳ-đàm của Độc-tử nói: "Năm uẩn không lìa con ngƣời, con 

ngƣời không lìa năm uẩn, không thể nói năm uẩn là con ngƣời (ngã) hay lìa 

năm uẩn là con ngƣời. Con ngƣời (nhân ngã) nhiếp thuộc vào pháp tạng thứ 

năm là bất khả thuyết pháp-tạng". 

Hàng Đạo-nhân phái Nhất-thiết-hữu (Bộ) thì nói: "Trong hết mọi thứ, 

trong hết mọi thời, trong hết mọi pháp môn, không thể tìm ra đƣợc con 

ngƣời, ví nhƣ lông Rùa, sừng Thỏ thƣờng là không có. Lại nữa, mƣời tám 

giới, mƣời hai nhập, năm uẩn thật có tự tánh mà trong đó không có con 

ngƣời (ngã)". 

Lại trong Phật pháp, có hàng Phƣơng quảng (Vaipulya) Đạo nhân nói: 

"Hết thảy pháp không sanh không diệt, không, không có gì cả, ví nhƣ lông 

Rùa, sừng Thỏ thƣờng là không có". 

Hất thảy các hàng luận nghị nhƣ thế, tự giữ lấp pháp của mình, không 

nạp thọ pháp của ngƣời khác, rằng: "Đây mới là thật, ngoài ra đều là vọng 

ngữ". Nếu tự thọ lãnh lấy pháp của mình, tự cúng dƣờng lấy pháp của mình, 

tự tu hành theo pháp của mình, các pháp ngƣời khác thì không thọ, không 

cúng dƣờng, cho là sai quấy. Và nếu cho nhƣ vậy là thanh tịnh, đƣợc nghĩa 

lợi đệ nhất, thời tất cả không có gì không phải thanh tịnh, sao vậy? Vì tất cả 

những ngƣời kia đều thọ lạnh pháp của mình.  

Hỏi: Nếu các kiến chấp là sai, thì Đệ nhất nghĩa Tất-đàn sao lại đúng? 

 Đáp: Hết hảy đƣờng ngôn ngữ dứt, chỗ tâm hành diệt, khắp nơi đều 

không chỗ dựa, khôn g hiển thị các pháp, thật tƣớng các pháp không đầu, 

không giữa, không cuối, không tận, không phá hoại, ấy là Đệ nhất nghĩa Tất-

đàn, nhƣ bài kệ ở trong Ma-ha Diễn nghĩa nói: 



"Ngôn ngữ không còn, 

Tâm hành cũng hết, 

Không sanh không diệt 

Pháp nhƣ Niết-bàn. 

Nói các hành xứ, 

Gọi thế gian pháp, 

Nói không hành xứ, 

Là Đệ nhất nghĩa. 

Hết thảy thật, hết thảy phi thật 

Và hết thảy thật, cùng phi thật. 

Hết thảy chẳng thật, chẳng không thật, 

Ấy gọi thật tƣớng của các pháp". 

Đệ nhất nghĩa Tất-đàn đƣợc nói đến trong các Kinh nhƣ vậy, nghĩa ấy 

rất sâu, khó thấy khó biết. Vì muốn nói nghĩa ấy, nên Phật thuyết Kinh Đại 
Bát-nhã Ba-la-mật. 

* Lại nữa, vì muốn cho các nhà đại luận nghị nhƣ ông Phạm-chí 

Trƣờng Trão v.v… sanh lòng tin đối với Phât pháp nên Phật thuyết Kinh Đại 
Bát-nhã Ba-la-mật. 

Có vị Phạm-chí tên Trƣờng Trão, lại có vị tên là Tiên-ni Bà-tha-cù đa-

la, lại có vị tên là Tát-giá Ca-ma-kiện-đề, là những vị đại luận nghị của cõi 

Diêm-phù-đề, nói: "Hết thảy luận đều có thể phá, hết thảy lời nói đều có thể 

hoại, hết thảy lối chấp đều có thể lay chuyển, không có pháp chơn thật nào 

đáng tin đánh cung kính". Nhƣ trong Kinh Xa-lợi-phất Bản-mạt nói: "Cậu 

của Xá-lợi-phất tên là Đại Câu-hy-la cùng chị là Xá-lợi, luận nghị mà không 

bằng. Đại Câu-hy-la suy nghĩ: "Đây không phải sức của chị ta, chắc là bậc 

Trí giả trong bào thai gởi lời nơi miệng mẹ. Ngƣời này chƣa sanh mà đã vậy, 

lớn lên sẽ ra sao?" Suy nghĩ xong, ông sanh tâm kiêu mạn; vì muốn học rộng 

các thứ luận nghị nên xuất gia làm Phạm-chí, đi vào nƣớc Nam Thiên Trúc, 

bắt đầu đọc kinh thơ. Mọi ngƣời hỏi: "Chí ông muốn cầu gì, học tập kinh 

gì?" Trƣờng Trão đáp: "Cả mƣời tám thứ kinh lớn đều muốn đọc hết". Mọi 

ngƣời nói: "Trọn cả đời ông còn không hiểu một thứ, huống chi hiểu hết?" 

Trƣờng Trão tự nghĩ: "Trƣớc kia vì kiêu mạn nên thua chị, nay lại bị các 

ngƣời này khinh nhục". Vì hai chuyện này nên tự thề rằng: "Ta không cắt 

móng tay, cần phải đọc hết mƣời tám thứ đại kinh". Mọi ngƣời nhân thấy 

móng tay dài mà gọi ông là Phạm-chí Trƣờng Trão. Ông dùng trí tuệ của đủ 

thứ kinh sách, đủ thứ lời châm chích rằng: "Đây làpháp, đây làphi pháp, đây 

là phải, đây là không phải, đây là thật, đây là không thật, đây là có, đây là 



không để phá luận nghị của ngƣời khác. Ví nhƣ voi cuồng, sức lớn đƣờng 

đột dày xéo, không ai chế ngự đƣợc. 

Sau khi Phạm-chí Trƣờng Trão dùng sức luận nghị nhƣ vậy dẹp phá các 

luận sƣ xong, trở về nơi sinh quán là thôn Na-la trong thành Vƣơng-xá nƣớc 

Ma-già-đà, hỏi ngƣời ta rằng: "Đứa con của chị tôi sanh ra nay nó ở đâu?" 

Có ngƣời trả lời: "Con của chị ông sinh ra, vừa mới 8 tuổi đã học hết các thứ 

kinh sách, đến 16 tuổi thì luận nghị hơn cả mọi ngƣời. Có đạo nhân Thích-

chủng họ Cù-đàm, con của chị ông theo làm đệ tử của vị ấy". Trƣờng Trão 

nghe thế liền khởi kiêu mạn, sanh lòng không tin, nói rằng: "Đứa con của chị 

ta thông mminh nhƣ thế, ông kia dùng thuật gì mà có thể dối hoặc để nó cạo 

tóc làm đệ tử đƣợc?!" Nói thế rối, đi ngay đến chỗ Phật. 

Bấy giờ Tôn-giả Xá-lợi-phất vừa thọ giới đƣợc nửa tháng, đang đứng 

hầu bên Phật, cầm quạt quạt Phật. Trƣờng Trão Phạm-chí gặp Phật hỏi han 

xong, ngồi xuống một bên suy nghĩ rằng: "Mọi thứ luận nghị đều có thể bị 

phá, mọi lời nói đều có thể bị hoại, mọi thứ chấp thủ đều có thể bị lay 

chuyển. Vậy trong đó cái gì là thật tƣớng của các pháp? Cái gì là đệ nhất 

nghĩa? Cái gì làtánh? Cái gì là tƣớng? Không điên đảo?" Suy nghĩ nhƣ vầy: 

"Nhƣ nƣớc biển lớn, mà muốn đến tận đáy nó, tìm cầu đã lâu mà chẳng đƣợc 

một pháp nào thật để có thể nhập tâm. Vậy ông ấy dùng luận nghị gì mà có 

thể lôi đƣợc con của chị ta?" Suy nghĩ xong, Trƣờng Trão liền nói với Phật 

rằng: "Này ông Cù Đàm! Hết thảy các pháp ta đều không thọ nhận". Phật 

hỏi Trƣờng Trão: " Hết thảy các pháp ông đều không thọ nhận, vậy cái kiến 

chấp (hết thảy đều không thọ nhận) ấy, ông có thọ nhận không?" Phật gạn 

hỏi câu đó có nghĩa: "Ông đã uống vào độc tà kiến, nay tuôn ra độc khí, nói 

rằng: Hết thảy pháp ta đều không thọ nhận, vậy cái kiến chấp (quan điểm) 

đó, ông có thọ nhận không?" 

Bấy giờ Trƣờng Trão Phạm-chí nhƣ ngựa hay vừa thấy bóng roi là biết 

sợ và chạy theo đƣờng chánh. Trƣờng Trão Phạm-chí cũng thế, nghe lời nói 

của Phật nhƣ bóng roi đi vào tâm, liền vứt bỏ cống cao, hổ thẹn cúi đầu, suy 

nghĩ nhƣ vầy: "Phật đặt ta vào hai cửa thua. Nếu ta nói là thọ nhận, thì đây là 

cửa thua rõ rệt, nên nhiều ngƣời biết, họ sẽ nói: Tại sao tự nói hết thảy pháp 

ta đều không thọ nhận, nay lại nói kiến chấp đó ta thọ nhận? Rõ ràng là nói 

dối, đó là cửa thua rõ rệt bị nhiều ngƣời biết. Cửa thua thứ hai tế nhị hơn, vì 

nói ta đều không thọ nhận thì không mấy ngƣời biết". Trƣờng Trão suy nghĩ 

vậy rồi đáp lại Phật: "Cù Đàm! Hết thảy pháp ta không thọ nhận, kiến chấp 

này cũng không thọ nhận". Phật bảo: "Phạm-chí, ông không thọ nhận hết 

thảy pháp, kiến chấp ấy cũng không thọ nhận. Không thọ nhận gì cả thì có gì 



khác với mọi ngƣời đâu, cần gì cống cao mà sanh kiêu mạn?" Hỏi nhƣ vậy, 

Trƣờng Trão Phạm-chí không thể đáp đƣợc, tự biết mình đã rơi vào chỗ 

thua, liền sanh khởi tín tâm, cung kính nói với Nhất thiết trí của Phật, tự nghĩ 

rằng: "Ta bị thua mà Thế Tôn không nêu bày chỗ thua của ta, không nói phải 

quấy, không để ý. Tâm Phật nhu nhuyến thanh tịnh bậc nhất. Tất cả ngôn 

ngữ luận nghị đã dứt, đƣợc đại pháp thậm thâm. Ngài là bậc đáng cung kính, 

tâm thanh tịnh bậc nhất, không ai hơn Phật". Vì Phật thuyết pháp dứt tà kiến 

của ông, ông liền ngay tại chỗ ngồi xa lìa trần cấu, đối với các pháp đƣợc 

con mắt thanh tịnh. 

Bấy giờ Xá-lợi-phất nghe những lời ấy, chứng đƣợc A-la-hán. Trƣờng 

Trão Phạm-chí bèn xuất gia làm Sa-môn, chứng đƣợc A-la-hán có đại oai 

lực. Nếu Trƣờng Trão Phạm-chí không nghe hơi hám của Bát-nhã Ba-la-mật 

là pháp tƣơng ƣng đệ nhất nghĩa lìa bốn câu, thì chút lòng tin còn không có 

huống gì chứng đƣợc đạo quả của bậc xuất gia? Phật vì muốn dắt dẫn hạng 

ngƣời đại luận nghị sƣ lợi căn nhƣ thế, nên thuyết Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-
mật-đa này. 

* Lại nữa, các đức Phật có hai cách thuyết pháp: Một là Quán tâm 

ngƣời nghe rồi tùy căn cơ có thể hóa độ, hai là quán tƣớng các pháp. Nay 

Phật muốn nói thật tƣớng của các pháp nên thuyết Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-

mật. Nhƣ trong phẩm thuyết về "Tƣớng bất tƣớng", các vị Thiên tử hỏi Phật: 

" Bát-nhã Ba-la-mật này sâu xa, làm sao mà tác thành tƣớng?" Phật dạy các 

Thiên tử: "Không tức là tƣớng, vô tƣớng, vô tác tƣớng, vô sanh diệt tƣớng, 

vô hành tƣớng, thƣờng bất sanh tƣớng, nhƣ tánh tƣớng, tịch diệt tƣớng 

v.v…" 

* Lại nữa, có hai cách thuyết pháp: Một là có chỗ tranh cãi, hai là không chỗ 

tranh cãi. Có chỗ tranh cãi nhƣ trong các Kinh khác đã nói, nay muốn nói 

chỗ không tranh cãi, cho nên thuyết Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật. Có tƣớng, 

không tƣớng, có vật, không vật, có y cứ, không y cứ, có đối, không đối, có 

trên, không trên; thế giới, phi thế giới; những pháp môn hai phần cũng thế.  

Hỏi: Phật tâm đại từ bi thì chỉ nên nói pháp không tranh cãi, cớ sao lại 

nói pháp có tranh cãi?  

Đáp: Pháp không tranh cãi đều là vô tƣớng, thƣờng tịch diệt, bất khả 

thuyết. Nay nói bố thí và các pháp vô thƣờng, khổ, không v.v… đều là vì 

tịch diệt, không vì hý luận mà thuyết. Những ngƣời lợi căn biết ý Phật không 

khởi lên sự tranh cãi; còn kẻ độn căn không biết ý Phật, chấp lấy tƣớng, 

trƣớc lấy tâm, nên khởi lên sự tranh cãi, nên gọi là có tranh cãi. Bát-nhã Ba-



la-mật này là "tính tốt ráo không" của các pháp, nên không có chỗ để tranh 

cãi. Nếu rốt ráo không mà có thể nắm, có thể tranh cãi thời không gọi là rốt 

ráo không. Vì rốt ráo không thì có và không hai sự đều dứt, thế nên Bát-nhã 

Ba-la-mật gọi là chỗ không tranh cãi. 

* Lại nữa, trong các kinh khác thƣờng dùng ba lối để nói các pháp, đó 

là thiện, bất thiện và vô ký. Nay muốn nói các tƣớng các pháp chẳng phải 

thiện, chẳng phải bất thiện, chẳng phải vô ký, cho nên thuyết Kinh Đại Bát-
nhã Ba-la-mật-đa. 

Pháp học, pháp vô học, pháp phi học phi vô học; pháp do kiến đế đoạn 

(kiến sở đoạn), pháp do tƣ duy đoạn (tu sở đoạn), pháp không đoạn (phi sở 

đoạn); pháp có thể thấy có đối ngại, pháp không thể thấy có đối ngại, pháp 

không thể thấy không đối ngại; pháp thƣợng trung hạ; pháp tiểu, đại, vô 

lƣợng. Nhƣ vậy pháp môn có ba phần cũng thế. 

* Lại nữa, trong các kinh khác tùy theo căn cơ hàng Thanh-văn, Phật 

nói pháp Tứ niệm xứ, nơi đây Tỳ-kheo quán trong thân ba mƣơi sáu vật để 

trừ bệnh tham dục, quán ngoài thân, trong ngoài thân cũng nhƣ vậy. Nay vì 

muốn dùng lối khác để nói pháp Tứ niệm xứ, nên Phật thuyết Kinh Đại Bát-

nhã Ba-la-mật, nhƣ nói: "Bồ-tát quán trong thân, với thân không sanh giác 

quán, không thấy có thân, vì là vô sở đắc. Nhƣ vậy quán ngoài thân, quán 

trong ngoài thân, với thân không sanh giác tƣởng, là một việc rất khó. Ba 

niệm xứ Thọ, Tâm, Pháp cũng vậy. Nhƣ vậy những pháp môn có bốn phần 

nhƣ: Bốn Chánh cần, bốn Nhƣ ý túc
2
, bốn Thiền, bốn Đế v.v… cũng đều 

nhƣ thế". 

* Lại nữa, trong các kinh khác Phật nói năm uẩn (ngũ chúng) là vô 

thƣờng, khổ, không, vô ngã. Nay vì muốn dùng lối nói khác về năm uẩn, nên 

thuyết Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật. Nhƣ Phật bảo Ngài Tu-bồ-đề: "Bồ-Tát 

quán sắc là thƣờng hành thì không hành Bát-nhã Ba-la-mật; quán thọ, tƣởng, 

hành, thức là thƣờng hành, thì không hành Bát-nhã Ba-la-mật; quán sắc là vô 

thƣờng hành thì không hành Bát-nhã Ba-la-mật; quán thọ, tƣởng, hành, thức 

là vô thƣờng hành, thì không hành Bát-nhã Ba-la-mật. Nhƣ vậy các thứ năm 

pháp nhƣ: Năm thọ ấm, năm đạo v.v… cũng đều nhƣ thế. 

Ngoài ra các pháp môn sáu, bảy, tám cho đến vô lƣợng v.v… cũng đều 

nhƣ thế. Nhƣ Đại Bát-nhã Ba-la-mật vô lƣợng vô biên, nên nhân duyên 

thuyết Bát-nhã Ba-la-mật cũng vô lƣợng vô biên; việc này rất rộng. 



Nay đã lƣợc nêu các nhân duyên thuyết Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-
mật xong. 

---o0o--- 

PHẨM TỰA ĐẦU 

[Phẩm Tựa Đầu của kinh chia thành 46 chƣơng để giải thích. Từ Chƣơng I 
giải thích Nhƣ Thị Ngã Văn Nhất Thời đến Chƣơng 46 giải thích Tin Trì]  

CHƯƠNG 01 - GIẢI THÍCH: NHƯ THỊ, NGÃ VĂN, NHẤT THỜI 

KINH: Như Thị, Ngã Văn, Nhất Thời 

LUẬN: Hỏi: Phật Kinh vì sao bắt đầu bằng lời: "Nhƣ vậy" (Nhƣ thị?) 

Đáp: Phật pháp nhƣ biển cả, có tin thì vào đƣợc, có trí thì qua đƣợc. 

Nghĩa của chữ "Nhƣ vậy" chính là tin. 

Nếu ngƣời mà trong tâm có đức tin thanh tịnh, thì ngƣời ấy có thể vào 

đƣợc Phật pháp. Nếu không có tin thì ngƣời ấy không thể vào đƣợc Phật 

pháp. Không có tin thì nói việc ấy không "nhƣ vậy", ấy là tƣớng của bất tin. 

Ngƣời có tin thì nói việc ấy "nhƣ vậy". Ví nhƣ da Trâu chƣa mềm thì không 

thể gấp xếp, ngƣời không có tin cũng vậy; ví nhƣ da Trâu đãmềm, có thể tùy 

chỗ mà dùng mà làm, ngƣời có tin cũng vậy. 

Lại nữa trong Kinh nói tin là cánh tay. Cũng nhƣ ngƣời có cánh tay đi 

vào trong núi báu, tự tại lấy báu, nếu ngƣời không có cánh tay thì không lấy 

đƣợc gì. Ngƣời có tin cũng nhƣ vậy, vào trong núi báu Phật pháp có đủ thứ 

Vô lậu căn, Vô lậu lực, Thất giác chỉ, Bát chánh đạo, Tứ thiền, Tứ định, tự 

tại thu lấy. Ngƣời không có tin cũng nhƣ không có cánh tay. Ngƣời không 

có cánh tay vào trong núi báu không thể thu lấy đƣợc gì. Ngƣời không có tin 

cũng vậy, vào trong núi báu Phật pháp không thu lấy đƣợc gì. Phật tự nghĩ: 

"Nếu ngƣời có tin, ngƣời ấy có thể vào trong biển pháp rộng lớn của Ta, có 

thể chứng đƣợc bốn quả Sa-môn, không uổng công cạo đầu mặc áo Ca-sa. 

Nếu không tin, thì ngƣời ấy không thể vào trong biển pháp của Ta, cũng nhƣ 

cây khô không thể sanh hoa quả. Không chứng đƣợc quả Sa-môn, tuy có cạo 

đầu mặc áo Ca-sa, tụng nhiều thứ kinh, giỏi cấn nạn, khéo giải đáp đi nữa thì 

ở trong Phật pháp chỉ uổng công chẳng có đƣợc gì". Cho nên nghĩa "Nhƣ 

vậy" là bƣớc đầu đi vào Phật pháp, vì là tƣớng của thiện tin vậy. 



Lại nữa, Phật pháp sâu xa, chỉ có Phật mới biết đƣợc. Ngƣời có tin, tuy 

chƣa làm Phật mà do tin lực có thể vào đƣợc Phật pháp, nhƣ Phạm-thiên 

vƣơng khi thỉnh Phật bắt đầu quay bánh xe Chánh pháp, đọc bài kệ thỉnh 

Phật:  

"Diêm-Phù-đề đã sanh. 

Nhiều thứ pháp bất tịnh. 

Xin mở cửa cam lồ. 

Mà chỉ đƣờng thanh tịnh!" 

Phật đáp: 

"Pháp ta rất khó hiểu 

Dứt đƣợc các kiết sử. 

Tâm ƣa dăm ba cõi. 

Kẻ ấy không tỏ đƣợc" 

Phạm-thiên vƣơng bạch Phật: "Bạch đại đức Thế Tôn! Trong thế giới, 

tâm trí có thƣợng, trung, hạ. Kẻ khéo trực tâm nhu nhuyến, dễ đƣợc độ thoát, 

hạng ngƣời ấy nếu không đƣợc nghe Chánh pháp, họ sẽ rớt lại trong các ác 

nạn. Ví nhƣ hoa sen trong nƣớc, có thứ mới sanh, có thứ già, có thứ chƣa lên 

khỏi mặt nƣớc, nếu không gặp đƣợc ánh sáng mặt trời thời không nở đƣợc. 

Phật cũng nhƣ ánh sáng mặt trời, vì tâm đại Từ-bi thƣơng xót chúng sanh, 

nên Phật hãy vì họ mà thuyết pháp". Phật nghĩ: "Phép của chƣ Phật trong ba 

đời: Quá khứ, vị lai và hiện tại là đều vì độ chúng sanh mà thuyết pháp. Ta 

cũng nên nhƣ thế". Tƣ duy nhƣ vậy rồi, Phật nhận lời của chƣ thiên Phạm-

thiên vƣơng mà thuyết pháp, dùng kệ đáp: 

"Ta nay mở cửa cam lồ vị. 

Nếu ngƣời có tin hãy vui mừng 

Ở trong loài ngƣời nói Diệu pháp 

Chẳng phải não loạn ai mà thuyết". 

Trong bài kệ này, Phật không nói ngƣời bố thí đƣợc vui mừng, cũng 

không nói ngƣời đa văn, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ đƣợc 

vui mừng, mà chỉ nói ngƣời tin (đƣợc vui mừng) . Ý Phật: Nhƣ vậy pháp của 

Ta thậm thâm vi diệu bậc nhất, là pháp vô sở đắc, không thể lƣờng, không 

thể đếm, không thể nghĩ bàn, không động, không tựa; không vƣớng mắc, 

không là bậc Nhất thiết trí thì không thể hiểu. Cho nên, trong Phật pháp lấy 

tin lực làm bƣớc đầu. Do sức tin đƣợc vào, không phải do bố thí, trì giới 

v.v… mà có thể bắt đầu vào đƣợc Phật pháp, nhƣ kệ nói: 



"Ngƣời thế gian, tâm động, 

Ƣa đắm quả phƣớc báo, 

Mà không ƣa nhận phƣớc, 

Cầu có, không cầu diệt, 

Trƣớc nghe pháp tà kiến 

Tâm đắm mà thâm nhập 

Pháp sâu xa của Ta, 

Không tin làm sao hiểu!" 

Nhƣ đại đệ tử của Đề-bà-đạt tên Câu-ca-ly, vì không tin pháp nên đọa 

trong đƣờng ác. Ngƣời ấy không tin, đối với Phật pháp tự đem trí tuệ để 

mong cầu, không thể đƣợc, vì cớ sao? Vì Phật pháp rất sâu vậy. Nhƣ Phạm-

thiên vƣơng dạy Câu-ca-ly với kệ: 

"Muốn lƣờng pháp vô lƣợng, 

Kẻ trí há lƣờng sao? 

Muốn lƣờng pháp vô lƣợng, 

Kẻ ấy tự che lấp". 

Lại nữa, nghĩa của "Nhƣ vậy" là, nếu ngƣời có tâm khéo trực tin, ngƣời 

ấy có thể nghe pháp, nếu không có tƣớng nhƣ thế thì không hiểu đƣợc, nhƣ 

nói: 

"Chăm chú nghe pháp nhƣ khát uống. 

Nhất tâm đi vào trong ngữ, nghĩa. 

Nhảy nhót nghe pháp tâm bi, hỷ, 

Ngƣời nhƣ vậy nên vì họ nói". 

Lại nữa, trong nghĩa của "Nhƣ vậy" là, bƣớc đầu đi vào Phật pháp, lợi 

trong đời này, lợi trong đời sau, lợi về Niết-bàn, các điều lợi đều lấy tin làm 

căn bản và sức mạnh. 

Lại nữa, các hàng ngoại đạo xuất gia, tâm cứ nghĩ cho pháp của mình là 

vinh diệu, thanh tịnh bậc nhất. Những ngƣời nhƣ thế, tự khen pháp hành của 

mình mà chê bai pháp của ngƣời khác. Thế nên đời này đấu tranh lẫn nhau, 

đời sau bị đọa địa ngục, thọ đủ thứ khổ vô lƣợng, nhƣ kệ nói: 

"Vì ai nhiễm pháp mình, 

Chê bai pháp ngƣời khác 

Tuy là ngƣời trì giới, 

Không khỏi khổ địa ngục". 



Trong Phật pháp đây, vứt bỏ hết thảy ái, hết thảy kiến chấp, hết thảy 

tâm kiêu mạn, tự ngã; hết thảy đều dứt bỏ, không vƣớng mắc. Nhƣ trong 

kinh Phiệt Dụ nói: "Các ngƣơi nên hiểu pháp Ta nhƣ là chiếc bè, thì bấy giờ 

thiện pháp còn nên bỏ huống là bất thiện pháp? Với Bát-nhã Ba-la-mật mà 

Phật còn không niệm tới, không tựa vào , huống là với pháp khác mà có 

niệm tới, có tựa vào sao? Vì vậy, nên bƣớc đầu của Phật pháp gọi là "Nhƣ 

vậy". Ý Phật nhƣ vầy: Đệ tử của Ta không ái trƣớc vào pháp, không nhiễm 

trƣớc vào pháp, không bạn đảng với pháp, mà chỉ cầu lìa khổ, đƣợc giải 

thoát, không hý luận vào các pháp tƣớng", nhƣ trong kinh A-bà-đà-kỳ 

(Arthavargìya sutra), Ma-kiền-đề (Makandika) nói kệ hỏi: 

"Với các pháp cố định. 

Thì sanh lắm vọng tƣởng. 

Dứt bỏ hết trong ngoài, 

Thì làm sao đắc đạo?" 

Phật đáp: 

"Chẳng kiến, văn, giác, tri, 

Cũng chẳng do trì giới, 

Chẳng không phải kiến văn, 

Chẳng không do trì giới. 

Luận nhƣ thế bỏ hết. 

Cũng bỏ ngã, ngã sở. 

Không thủ các pháp tƣớng 

Nhƣ thế mới đắc đạo". 

Ma-kiền-đề lại hỏi: 

" Nếu không do kiến văn, 

Chẳng phải do trì giới. 

Chẳng phải không kiến văn, 

Chẳng phải không trì giới. 

Nhƣ tâm tôi quán sát. 

Giữ câm lặng, đắc đạo?" 

Phật đáp: 

"Ông theo nẻo tà kiến, 

Ta biết ông dốt đạo, 

Ông không thấy vọng tƣởng, 



Ông bấy giờ tự câm!". 

Lại nữa, tự cho pháp ta chơn thật, còn pháp ngƣời khác là nói dối, pháp 

của ta bậc nhất, còn pháp của ngƣời khác không thật; đó là gốc của đấu 

tranh. Nay nghĩa "Nhƣ vậy" là dạy ngƣời khác không tranh. Nghe những gì 

ngƣời khác nói, ngƣời nói thì không lỗi. Vì vậy, các kinh Phật đều mở đầu 

bằng lời "Nhƣ vậy". 

Lược nói chữ nghĩa"Như vậy" xong.  

Nay sẽ nói đến nghĩa chữ "Tôi". 

Hỏi: Nếu trong Phật pháp nói hết thảy pháp đều không, hết thảy không 

có tự ngã, thế tại sao kinh Phật lại bắt đầu bằng lời: "Nhƣ vậy tôi nghe"? 

Đáp: Đệ tử của Phật tuy hiểu là vô ngã, song tùy theo pháp thế tục mà 

nói ngã, chẳng phải thật ngã. Ví nhƣ lấy tiền vàng mà mua tiền đồng, không 

ai cƣời vậy, vì cớ sao? Vì phép bán mua là vậy. Đây nói" "Tôi" cũng nhƣ 

thế, trong pháp vô ngã mà nói ngã, là thuận tùy theo thế tục mà không nên 

nạn vấn, nhƣ trong kinh Thiên Vấn có kệ: 

"Có Tỳ-kheo La-hán. 

Các lậu đã dứt sạch. 

Với thân cuối cùng ấy, 

Nói "Tôi đây" đƣợc chăng?" 

Phật đáp: 

"Có Tỳ-kheo La-hán, 

Các lậu đã dứt sạch, 

Với thân cuối cùng ấy, 

Có thể nói "Tôi đây"". 

Trong Thế giới Pháp (Thế giới Tất-đàn) mà nói là ngã, chẳng phải là 

trong pháp Đệ nhất nghĩa (Đệ nhất nghĩa Tất-đàn). Vì vậy, đối với các pháp 

không, vô ngã mà nói ngã, không có lỗi. 

Lại nữa, ngữ ngôn của thế giới có ba thứ căn bản: Một là tà kiến, hai là 

kiêu mạn, ba là danh tự. Trong đó hai thứ bất tịnh và một thứ tịnh. Hết thảy 

ngƣời phàm đều có ba thứ gốc ngôn ngữ: Làtà kiến, kiêu mạn và danh tự. 

Ngƣời tu hành thấy đạo thì có hai thứ gốc ngôn ngữ: Là kiêu mạn, danh tự; 



còn các bậc đã dứt hết lậu hoặc thì chỉ một thứ gốc ngữ ngôn, là danh tự. 

Trong tâm họ tuy không trái với thật pháp, nhƣn g tùy thuận ngƣời trong thế 

giới mà truyền đạt chung gốc ngôn ngữ ấy, để trừ tà kiến cho đời, nên thuận 

theo thế tục mà không tranh cãi. Vì vậy, cho nên trừ hai gốc ngôn ngữ bất 

tịnh và theo thế tục mà chỉ chung một thứ ngôn ngữ. Đệ tử Phật tùy theo thế 

tục mà nói ngã nên không có lỗi. 

Lại nữa, nếu ngƣời đắm vào tƣớng vô ngã mà nói đây là thật, ngoài ra 

đều vọng ngữ, thì với ngƣời ấy nên nạn rằng: "Ông nói hết thảy pháp thật 

tƣớng là vô ngã, sao còn nói "Nhƣ vậy tôi nghe"? Còn nay các đệ tử Phật đối 

với hết thảy pháp không, vô sở đắc, trong tâm họ không đắm trƣớc, cũng 

không đắm trƣớc thật tƣớng của các pháp, huống gì trong vô ngã mà tâm còn 

đắm trƣớc sao? Vì vậy không nên nạn rằng tại sao đệ tử Phật còn nói "Tôi", 

nhƣ bài kệ trong Trung luận nói: 

"Nếu có cái bất không. 

Tất phải có cái không. 

Bất không còn không có, 

Hà huống là có không? 

Phàm ngƣời thấy bất không. 

Mà cũng lại thấy không. 

Không thấy: Thấy, không thấy, 

Ấy thật là Niết-bàn. 

Của bất nhị an ổn. 

Phá trừ các tà kiến. 

Chỗ chƣ Phật đi qua, 

Ấy là pháp vô ngã". 

Lƣợc nói nghĩa chữ "Tôi" xong. 

Nay sẽ nói nghĩa chữ "Nghe". 

Hỏi: "Nghe" nhƣ thế nào? Dùng nhĩ căn? dùng nhĩ thức? hay dùng ý 

thức nghe? Nếu nhĩ căn nghe, thì nhĩ căn không có giác tri không thể nghe? 

Nếu nhĩ thức nghe, thì nhĩ thức trong thoáng chốc, không thể phân biệt cũng 

không thể nghe? Nếu ý thức nghe, thì ý thức cũng không thể nghe, vì cớ 

sao? Vì trƣớc do năm thức nhận biết năm trần, rồi sau ý thức mới nhận biết, 

ý thức không thể biết năm trần trong hiện tại mà chỉ nhận biết năm trần 

trong quá khứ và vị lai. Nếu ý thức nhận biết năm trần trong hiện tại thì 



ngƣời mù cũng có thể thấy sắc và ngƣời điếc cũng có thể nghe tiếng, vì sao? 

Vì ý thức không bị hƣ? 

Đáp: Chẳng phải nhĩ căn nghe tiếng, cũng chẳng phải nhĩ thức, cũng 

chẳng phải ý thức. Việc nghe tiếng đây là do nhiều nhân duyên hòa hiệp mới 

nghe đƣợc tiếng, không thể bảo một pháp có thể nghe tiếng, vì sao? Vì nhĩ 

căn không tri giác, không thể nghe tiếng, nhĩ thức là vô sắc, vô đối, vô xứ 

nên cũng không thể nghe tiếng, còn tiếng thì không có thức tri giác cũng 

không có căn cũng không thể biết đƣợc tiếng. Bấy giờ nhĩ căn không bị hƣ, 

tiếng ở chỗ có thể nghe và ý muốn nghe. Căn, trần và ý hòa hợp nên nhĩ thức 

phát sanh, tùy nhĩ thức liền sanh ý thức; có thể phân biệt các thứ nhân duyên 

mà đƣợc nghe tiếng. Vì thế không nên vấn nạn: "Nghe" nhƣ thế nào và ai 

nghe? Tuy nghe tiếng, mà trong Phật pháp không một pháp năng tác, năng 

kiến, năng tri, nhƣ kệ nói: 

"Có nghiệp cũng có quả. 

Không kẻ làm nghiệp quả. 

Nghĩa ấy sâu bậc nhất, 

Pháp này do Phật nói. 

Tuy không, chẳng phải đoạn. 

Tƣơng tục, cũng chẳng thƣờng. 

Tội phƣớc vốn không mất, 

Pháp nhƣ vậy, Phật nói". 

Lƣợc nói nghĩa chữ "Nghe" xong. 

Nay sẽ nói về chữ "Một". 

Hỏi: Trong Phật pháp không thật có những pháp số lƣợng, thời gian vì 

nó không thuộc vào ấm, nhập, giới sao lại nói là "Một" thời? 

Đáp: Tùy theo thế tục mà nói có "Một" thời, không có lỗi. Nhƣ vẽ trên 

đất, cây làm thành tƣợng trời, vì niệm tƣởng trời mà lễ bái nên không lỗi. 

Nói "Một" thời cũng nhƣ vậy. Tuy thật không có "Một" thời, mà tùy thế tục 

nói có "Một" thời nên không lỗi. 

Hỏi: Không nên nói không có "Một" thời, nhƣ Phật tự nói: "Một ngƣời 

xuất hiện trên thế gian, nhiều ngƣời đƣợc lợi lạc. Ngƣời đó là ai? Chính là 

Phật Thế Tôn vậy", nhƣ kệ nói: 

"Ta hành đạo không thấy bảo hộ. 



Chí hành đạo một mình không bè bạn. 

Tích chứa một hạnh mà thành Phật, 

Tự nhiên thấu suốt nẻo Thánh đạo" 

Ở nhiều chỗ Phật đã nói Một nhƣ thế, vậy tất phải có cái "Một". 

Lại nữa, vì có pháp Một hòa hợp, nên vật ấy gọi là Một. Nếu thật không 

có pháp Một thì cớ sao trong Một vật chỉ Một tâm sanh, không phải hai, 

không phải ba? Trong hai vật là hai tâm sanh, không phải Một, không phải 

ba? Trong ba vật là ba tâm sanh, không phải hai, không phải Một? Nếu thật 

không có các con số thì trong Một vật nên có hai tâm sanh, trong hai vật chỉ 

nên một tâm sanh. Số ba, bốn, năm, sáu … cũng nhƣ thế. Do đó, biết chắc 

rằng trong Một vật có pháp Một, vì pháp ấy hòa hợp nên trong Một vật chỉ 

Một tâm sanh? 

Đáp: Nếu Một với vật là Một, hay Một với vật làkhác, cả hai đều sai 

lầm. 

Hỏi: Nếu là "Một" thì có sai lầm gì? 

Đáp: Nếu Một với cái bình là "Một", nhƣ Nhân-đề-lê (Thích-đề-hoà-

nhơn - Indra) với Thích-ca (Saka) là Một. Nếu vậy thì ở đâu có Một tức ở đó 

đều có bình; cũng nhƣ ở đâu có Nhân-đề-lê là ở đó có Thích-ca. Nay các vật 

nhƣ áo v.v… đều phải là bình, vì Một với bình là "Một". Nhƣ vậy ở đâu có 

Một ở đó đều là bình. Giống nhƣ bình, áo v.v… đều làMột vật, không có 

phân biệt. 

Lại nữa, Một thuộc về "số", bình cũng ƣng thuộc về "số". Thể của bình 

có năm pháp. Bình là vật có sắc chất có đối ngại, vậy Một cũng ƣng có sắc 

chất, có đối ngại. Nếu ở đâu có Một mà không gọi là bình, thì nay không nên 

cho bình với Một là "Một". Hoặc nói Một không thu nhiếp bình, hoặc nói 

bình cũng ƣng không thu nhiếp một, vì bình với Một không khác. Lại muốn 

nói Một phải nói bình, muốn nói bình phải nói Một, nhƣ thế thì lộn xộn. 

Hỏi: "Một" bị sai lầm nhƣ vậy, còn trong phƣơng diện khác có lỗi gì? 

Đáp: Nếu Một khác với cái bình thì bình chẳng phải là Một, nếu bình 

khác với một thời Một chẳng phải bình. Nếu bình hợp với Một, mà bình 

đƣợc gọi làm Một, nay Một hợp với bình, sao không gọi Một là bình? Vì vậy 

không thể gọi bình và Một khác nhau. 



Hỏi: Tuy bình hợp với "Một" nên bình là Một (Một cái bình), nhƣng số 

Một không phải là bình, thì sao? 

Đáp: Các số bắt đầu bằng số Một, Một với bình là khác nên bình không 

làm Một. Một không, nên nhiều cũng không, vì sao? Trƣớc Một rồi sau mới 

nhiều. Nhƣ vậy, trong phƣơng diện khác với bình, thì pháp "Một" cũng 

không thể có riêng đƣợc. Vì sao? Vì trong cảhai phƣơng diện tìm pháp 

"Một" không thể đƣợc. Vì không thể đƣợc thì làm sao nói có pháp "Một" 

nhiếp thuộc vào năm ấm, mƣời tám giới, sáu nhập đƣợc? 

Nhƣng đệ tử Phật tùy theo ngôn ngữ thế tục mà gọi là "Một", mà trong 

tâm thực không hề chấp trƣớc, trái lại biết các con số chỉ có trên danh tự. Vì 

thế trong Phật pháp nói đến chữ "Một thời, Một ngƣời, Một thày" mà không 

rơi vào lỗi tà kiến. 

Lƣợc nói về "Một" xong. 

Nay sẽ nói về "Thời". 

Hỏi: Xứ Thiên Trúc có hai thứ tiếng chỉ cho "Thời" là Ca-la (Kà-là) và 

Tam-ma-gia (Samya). Sao Phật không nói Ca-la mà nói Tam-ma-gia? 

Đáp: Nếu nói Ca-la thì có điều gì nghi ngờ? 

Hỏi: Nói cho nhẹ nhàng thì nên nói Ca-la vì Ca-la có hai chữ, Tam-ma-

gia có ba chữ nặng lời khó đọc hơn? 

Đáp: Vì để trừ tà kiến nên nói Tam-ma-gia không nói Ca-la. Có ngƣời 

nói: "Hết thảy trời đất hay việc tốt xấu đều lấy "Thời" (Ca-la) làm nhân", 

nhƣ trong Thời kinh có bài kệ nói: 

"Thời đến, chúng sanh thành thục. 

Thời tới thì bị thôi thúc. 

Thời, có thể giác ngộ ngƣời, 

Cho nên chính "Thời" làm nhân. 

Thế giới nhƣ bánh xe, 

Thời biến nhƣ xe quay, 

Ngƣời cũng nhƣ bánh xe, 

Đi lên hoặc đi xuống". 



Hỏi: Lại có ngƣời nói: "Trong trời đất hay việc tốt xấu hết thảy mọi vật 

không phải do "Thời" làm ra, song "Thời" là cái nguyên nhân không thay 

đổi, là thật hữu. Pháp "Thời" rất vi tế, không thể thấy, không thể biết, do kết 

quả của hoa trái v.v… mà biết là có "Thời". Năm qua, năm nay, lâu xa, gần, 

chậm, mau mà thấy các tƣớng đó, tuy không thấy "Thời" mà biết là có 

"Thời", vì sao? Vì thấy quả mà biết có nhân". Do đó nên biết có pháp 

"Thời". Pháp "Thời" không biến hoại, nên thƣờng? 

Đáp: Nhƣ hòn đất là "Thời" hiện tại, đất bụi là "Thời" quá khứ, cái bình 

là "Thời" vị lai. Tƣớng của "Thời" là thƣờng nên "Thời" quá khứ không làm 

"Thời" vị lai. Kinh sách các ông cho "Thời" là một vật, vì thế "Thời" quá 

khứ không làm "Thời" vị lai, cũng không làm "Thời" hiện tại; vì nhƣ vậy thì 

lộn xộn. Trong "Thời" quá khứ cũng không có "Thời" vị lai, vì thế nên 

không có "Thời" vị lai. "Thời" hiện tại cũng nhƣ thế. 

Hỏi: Ông đã nhận đất bụi là "Thời" quá khứ, nếu có "Thời" quá khứ thì 

chắc chắn có "Thời" vị lai; vì thế thật có pháp "Thời"? 

Đáp: Ngƣơi không nghe tôi vừa nói, cái bình ở "Thời" vị lai, đất bụi ở 

"Thời" quá khứ. "Thời" vị lai không làm "Thời" quá khứ, trong tƣớng 

"Thời" vị lai là "Thời" vị lai, sao lại gọi là "Thời" quá khứ. Thế nên "Thời" 

quá khứ cũng không. 

Hỏi: Sao lại không có "Thời", chắc chắn phải có "Thời", hiện tại có 

tƣớng hiện tại, quá khứ có tƣớng quá khứ, vị lai có tƣớng vị lai? 

Đáp: Nếu nhƣ hết thảy ba "Thời" đều có tƣớng riêng (tự tƣớng), nhƣ 

vậy thì hết thảy là "Thời" hiện tại, không có "Thời" quá khứ và "Thời" vị lai. 

Nếu có vị lai thì đó không gọi là vị lai mà nên gọi là hiện tại (dĩ lai: đã đến); 

vì thế lời hỏi ấy không đúng. 

Hỏi: "Thời" quá khứ, "Thời" vị lai không phải là tƣớng hiện tại, hiện 

hành. "Thời" quá khứ có tƣớng quá khứ hiện hành. "Thời" vị lai có tƣớng vị 

lai hiện hành, thế nên mỗi pháp tƣớng đều có "Thời"? 

Đáp: Nếu quá khứ là qua đi, Thời phá mất tƣớng quá khứ; nếu quá khứ 

mà không qua đi. Thời không có tƣớng quá khứ; "Thời" vị lai cũng nhƣ thế. 

Vì thế, pháp thời đã không thật có thì làm sao có thể sanh trời đất, việc tốt 

xấu và các vật hoa quả, v. v…; vì để trừ các thứ tà kiến nhƣ vậy nên không 

nói thời theo tiếng "Ca-la" mà nói thời theo tiếng "Tam-ma-gia". 



Thấy sự sanh diệt của năm ấm, mƣời tám giới, sáu nhập mà giả danh là 

"Thời" chứ không có "Thời" riêng (ngoài sự sanh diệt). Nhƣ nói các danh tự: 

Phƣơng, thời, ly, hợp, nhất, dị, trƣờng, đoản v. v… đều là vƣợt ra ngoài tâm 

kẻ phàm phu chấp trƣớc cho là pháp thật có; vì thế nên trừ bỏ đƣợc pháp ngữ 

ngôn danh tự của thế giới (thế gian). 

Hỏi: Nếu không có "Thời", tại sao lại có học giới cho phép ăn đúng 

Thời, cấm ăn phi Thời? 

Đáp: Trƣớc đây tôi đã nói; theo pháp danh tự thế gian có "Thời", mà 

không phải thật pháp, ông không nên vấn nạn. Cũng nhƣ phép kiết giới ở 

trong Tỳ-ni chỉ là thật theo thế gian mà không phải là pháp tƣớng đệ nhất 

thật. Vì tƣớng pháp tự ngã không có thật thể, cũng vì chúng nhân mà quở 

trách, cũng vì muốn hộ trì Phật pháp đƣợc tồn tại lâu dài, mà chế định lễ 

pháp cho đệ tử, cho nên chƣ Phật thế Tôn kiết giới, ở trong đó không nên 

tìm xem có gì thật? Có danh tự gì? Cái nào tƣơng ƣng? Cái nào không tƣơng 

ƣng? Cái nào là pháp có tƣớng nhƣ vậy? Cái nào là pháp không có tƣớng 

nhƣ vậy? Vì thế, việc ấy không nên vấn nạn. 

Hỏi: Nếu ăn phi Thời, thuốc phải Thời, y phải Thời, "Thời" ở đây sao 

không nói là Tam-ma-gia mà nói là Ca-la? 

Đáp: Những điều dạy trong Tỳ-ni, hàng cƣ sĩ áo trắng không đƣợc 

nghe, thì hàng ngoại đạo làm sao đƣợc nghe để mà sanh tà kiến (nên không 

nói Tam-ma-gia mà nói Ca-la)? Còn kinh khác đều đƣợc phép nghe, nên 

trong đây dùng tiếng Tam-ma-gia. Tam-ma-gia là giả danh, khiến ngƣời 

nghe không sanh tà kiến. Lại trong Phật pháp phần nhiều nói Tam-ma-gia 

mà ít nói Ca-la; vì ít nên không nên cật nạn. 

Lƣợc nói nghĩa riêng của năm chữ "Nhƣ Thị, Nga, Văn, Nhất, Thời" 

xong. 

(Hết cuốn 1 theo bản Hán) 

---o0o--- 

CHƯƠNG 02 - GIẢI THÍCH: TỒNG THUYẾT NHƯ THỊ NGÃ VĂN 

Nay sẽ nói tổng quát về "Như vậy tôi nghe" 



Hỏi: Nếu chƣ Phật là đấng Nhất thiết trí
3
, tự nhiên, không Thầy, không 

theo lời dạy của ngƣời khác, không thọ đạo của ngƣời khác, không dùng đạo 

của ngƣời khác, không theo ngƣời khác nghe để mà thuyết pháp, tại sao lại 

nói "Nhƣ vậy tôi nghe"? 

Đáp: Đúng nhƣ ông nói: " Phật là đấng Nhất thiết trí, tự nhiên, không 

Thầy, không theo ngƣời khác nghe pháp để mà thuyết". Phật pháp không chỉ 

từ miệng Phật thuyết, mà hết thảy lời nói tốt lành, chân thật, vi diệu của thế 

gian đều xuất từ Phật pháp. Nhƣ trong Tỳ-ni, Phật nói: "Thế nào là Phật 

pháp?" Phật pháp có năm hạng ngƣời nói: Một là Phật tự miệng nói, hai là 

đệ tử Phật nói, ba là tiên nhân nói, bốn là chƣ thiên nói, năm là hóa nhân 

nói
4
. 

Lại nhƣ trong Kinh Thích-đề-hoàn-nhơn Đắc đạo, Phật nói với Kiều-

thi-ca: "Thiện ngữ chân thật, hảo ngữ vi diệu của thế gian đều xuất từ pháp 

của Ta"
5
, nhƣ trong bài kệ tán Phật rằng: 

"Thiện ngữ của thế gian. 

Đều xuất từ Phật pháp. 

Thiện ngữ không sai lầm, 

Không gì hơn Phật ngữ. 

  

Những nơi khác tuy có. 

Thiện ngữ không sai lầm. 

Nó hết thảy đều là, 

Một phần của Phật pháp. 

  

Trong các ngoại đạo, 

Dù có lời hay, 

Nhƣ sâu ăn cây, 

Ngẫu nhiên thành chữ
6
. 

  

Pháp đầu, giữa, cuối, 

Tự phá lẫn nhau, 

Nhƣ sắt sanh vàng, 

Ai mà tin đƣợc? 

  

Nhƣ ở trong cây Y-lan, 

Sanh hƣơng Ngƣu đầu Chiên-đàn. 

Nhƣ trong giống cây đắng, 



Sanh ra quả ngon ngọt. 

  

Nếu tin đƣợc điều đó, 

Ngƣời ấy sẽ tin rằng: 

Trong kinh sách ngoại đạo, 

Tự xuất lời hay đẹp. 

  

Những lời hay chân thật, 

Đều xuất từ đức Phật, 

Nhƣ thứ hƣơng Chiên-đàn, 

Mọc ở núi Ma-lê. 

  

Ngoài núi Ma-lê-ra, 

Không đâu có Chiên-đàn, 

Nhƣ vậy, ngoại trừ Phật, 

Không có đâu lời thật".  

Lại nữa, câu "Nhƣ vậy tôi nghe" là lời của các đại đệ tử Phật, nhƣ A-

nan v.v… nói; vì vào trong tƣớng của Phật pháp nên gọi là Phật pháp
7
. Nhƣ 

khi Phật nhập Niết-bàn, Ngài ở tại xứ Câu-thi-na-kiệt, giữa rừng cây Sa-la 

long thọ, nằm quay đầu về hƣớng Bắc mà sắp nhập Niết-bàn. Bấy giờ, A-

nan tình luyến ái thân thuộc chƣa trừ, vì chƣa ly dục, tâm chìm trong biển ái, 

không thể tự ra đƣợc. Trƣởng lão A-nê-lô đậu (Anuruda) nói với A-nan : 

"Thầy là ngƣời giữ Phật pháp tạng, không nên giống nhƣ ngƣời phàm tự 

chìm trong biển ái! Hết thảy pháp hữu vi đều là tƣớng vô thƣờng, Thày chớ 

ƣu sầu. Lại nữa, tự tay Phật đã trao pháp cho Thày, Thày nay ƣu sầu thì sẽ 

làm mất việc đã thọ nhận. Thầy nên thƣa Phật: Sau khi Phật Niết-bàn, chúng 

con hành đạo nhƣ thế nào? Ai sẽ là Thầy? Bọn Xa-nặc ác khẩu làm sao cùng 

ở chung? Kinh Phật nên để lời gì? Những việc vị lai nhƣ thế, Thầy nên hỏi 

Phật". 

A-nan nghe việc ấy, tâm sầu muộn hơi tỉnh, đƣợc sức ghi nhớ đạo hỗ 

trợ, đến bên cuối giƣờng Phật nằm, đem các việc ấy hỏi Phật. Phật dạy A-

nan: "Hoặc bây giờ, hoặc sau khi Ta diệt độ, nên tự y chỉ và y chỉ Pháp, 

không y chỉ nơi nào khác! Thế nào là Tỳ-kheo tự y chỉ và y chỉ Pháp, không 

y chỉ nơi nào khác? Là, Tỳ-kheo quán ở trong thân, thƣờng niệm nhất tâm 

trí tuệ, siêng tu tinh tấn, trừ tâm tham ƣu thế gian: quán ngoài thân, quán 

trong ngoài thân cũng nhƣ thế; quán, thọ, tâm, pháp niệm xứ cũng lại nhƣ 

thế. Đó gọi là Tỳ-kheo tự y chỉ và y chỉ Pháp, không y chỉ nơi nào khác
8
. Từ 

nay, giới kinh giải thoát là đại sƣ của các Thầy. Nhƣ kinh Giải Thoát Giới 



dạy: "Thân nghiệp, khẩu nghiệp, nên nhƣ thế mà làm. Tỳ-kheo Xa-nặc, sau 

khi Ta Niết-bàn thì nhƣ pháp Mạn-đàn (mặc tẩn) mà trị. Nếu ngƣời có tâm 

nhu thuận thì dạy họ Kinh San-đà Ca-chiên-diên, tức có thể đắc đạo. Ta trải 

qua ba A-tăng-kỳ tiếp, chứa nhóm tạng Pháp bảo; tạng ấy bắt đầu nên để 

lời: "Nhƣ vậy, tôi nghe, một thời, Phật ở tại địa phƣơng ấy, quốc độ ấy, 

trong rừng cây xứ ấy", vì sao? Vì các kinh Phật đời quá khứ bắt đầu đều 

xƣng lời ấy, các kinh Phật đời vị lai bắt đầu cũng xƣng lời ấy; các Phật đời 

hiện tại, cuối cùng khi Bát-niết-bàn cũng dạy xƣng lời ấy. Nay Ta, sau khi 
Niết-bàn, bắt đầu kinh cũng nên xƣng: "Nhƣ vậy, tôi nghe, một thời". 

Vậy nên biết là lời Phật dạy, chứ không phải Phật tự nói "Nhƣ vậy tôi 

nghe"; vì Phật là bậc Nhất thiết trí, tự nhiên, không Thầy, thì không nên nói 

"Tôi nghe". Nếu Phật tự nói "Nhƣ vậy tôi nghe", có ngƣời không biết, thì có 

thể hỏi nhƣ thế, còn đây là A-nam bạch Phật, Phật dạy lời ấy, ấy là đệ tử 

nói "Nhƣ vậy tôi nghe", xƣng "tôi" không có lỗi. 

Lại nữa, vì muốn cho Phật pháp trụ lâu ở thế gian, nên các vị A-la-hán, 

nhƣ trƣởng lão Đại Ca-Diếp v.v… hỏi A-nan: "Phật thuyết pháp ở chỗ nào 

trƣớc hết? Ngài dạy những pháp gì?" 

A-nan đáp: "Nhƣ vậy tôi nghe, một thời Phật ở tại nƣớc Ba-la-nại trong 

rừng Nai của tiên nhân, Ngài vì năm Tỳ-kheo nói về Khổ thánh đế. Tôi vốn 

không nghe từ ai nói lại, mà ở trong Pháp chính tôi nhớ rõ, đƣợc nhãn, trí, 

minh, giác"
9
. Việc kinh ấy trong đó cần nói rộng. 

Nhƣ trong Kinh Tập Pháp (Dharama-samyrahàsutra) nói
10

: "Lúc Phật 

vào Niết-bàn, quả đất sáu cách rung động, các dòng sông chảy ngƣợc, gió 

mạnh bộc phát, bốn phía nổi mây đen, sấm sét dữ dội, mƣa đá đổ xuống, sao 

băng khắp nơi; Sƣ tử, ác thú gào thét kêu rống; Chƣ Thiên, Ngƣời đời đều 

cất tiếng la hét. Chƣ Thiên, Ngƣời đời đều phát ra lời rằng: " Phật vào Niết-

bàn sao mà mau quá. Con mắt của thế gian đã mất!" 

Ngay lúc bấy giờ tất cả cỏ cây, cây thuốc, hoa lá cùng lúc rã tan; núi 

chúa Tu-di đều lay động, nƣớc biển dạy sóng, đất rung động mạnh, núi non 

băng vỡ sụp, cây cối gãy đổ, bốn phía khói ùn rất là dễ sợ; vũng, ao, sông, 

ngòi đều quấy nhớp, sao chổi mọc ban ngày. Loài ngƣời đều kêu khóc, chƣ 

thiên ƣu sầu, thiên nữ nghẹn ngào khóc than, nƣớc mắt đầm đìa. Các hàng 

Hữu học lặng lẽ không vui, các hàng Vô học nghĩ tới pháp Hữu vi hết thảy 

vô thƣờng. Nhƣ vậy Trời, Ngƣời, Dạ-xoa, La-sát, Càn-thát-bà, Chân-đà-la, 



Ma-hầu-la-già và loài Rồng đều rất buồn rầu; còn các vị A-la-hán đã đắc 

quả, khỏi biển lão bệnh tử, tâm niệm rằng: 

"Đã qua sông ái của phàm nhân, 

Đã xé giấy hợp đồng già chết, 

Thấy bốn Rắn lớn trong hòm thân
11

, 

Nạp vào Niết-bàn diệt Vô-dƣ". 

Các vị Đại A-la-hán, ai nấy tùy ý ở trong núi rừng, khe suối, hang động 

xảthân mà nhập Niết-bàn
12

. Lại có các A-la-hán đi giữa hƣ không, ví nhƣ 

Nhạn chúa hiện các thứ thần lực, khiến mọi ngƣời khởi lòng tin thanh tịnh, 

vậy sau mới vào Niết-bàn. Trời Lục dục cho đến trời Biến tịnh v.v… thấy 

các A-la-hán đều vào diệt độ, ai nấy nghĩ: "Mặt trời Phật đã lặn, các đệ tử 

đầy đủ Thiền định, trí tuệ, giải thoát trƣớc đó cũng đã diệt độ. Các chúng 

sanh nay đủ các bệnh dâm, nộ, si mà các vị Thầy pháp dƣợc gấp diệt độ, thì 

ai sẽ chữa trị cho? Các đệ tử nhƣ hoa sen nở trong biển vô lƣợng trí tuệ, nay 

đã khô héo, cây Pháp đã gẫy đổ, mây Pháp tan diệt, Bậc đại trí nhƣ Voi chúa 

đã mất đàn, đàn Voi con cũng đi theo, ngƣời gieo Chánh pháp đã mất rồi, 

Pháp bảo sẽ tìm cầu ở nơi đâu?", nhƣ kệ nói: 

"Phật đã vĩnh tịch vào Niết-bàn, 

Chúng diệt kiết sử cũng qua đi, 

Thế giới trống không, không bậc trí, 

Ngu tối thêm lên, đèn trí tắt". 

Bấy giờ chƣ thiên lễ dƣới chân Đại Ca-diếp và nói kệ: 

"Bậc kỳ lão, ba độc đã trừ, 

Thân Ngài nhƣ cây trụ tử kim, 

Đoan nghiêm vi diệu không thể sánh, 

Mắt sáng trong sạch nhƣ Hoa sen". 

Tán thán nhƣ vậy rồi, thƣa Ca-diếp: "Đại đức Ca-diếp! Nhân giả biết 

không? Con thuyền Phật pháp nhƣ muốn vỡ, thành Phật pháp nhƣ muốn đổ, 

biển Phật pháp nhƣ muốn khô, cờ Phật pháp nhƣ muốn ngả, đèn Phật pháp 

nhƣ muốn tắt, ngƣời thuyết pháp nhƣ muốn hết, ngƣời hành đạo ít dần, kẻ 

làm ác thêm lên. Xin Ngài đem tâm đại từ mà kiến lập Phật pháp". 

Bấy giờ Đại Ca-diếp, tâm nhƣ biển cả, đứng lặng không lay động, giây 

lâu mới đáp: "Các ông khéo nói, thật đúng nhƣ lời, thế gian không lâu rồi sẽ 



vô trí, tối mù". Rồi lúc đó Đại Ca-diếp im lặng nhận lời. Bấy giờ chƣ thiên lễ 

dƣới chân Đại Ca-diếp rồi bỗng nhiên không hiện, ai nấy về chỗ cũ. 

Khi ấy Đại Ca-diếp tƣ duy rằng: "Ta nay làm sao để cho Phật pháp 

trong ba vô số kiếp khó tìm gặp ấy đƣợc trụ lâu?" Tƣ duy nhƣ vậy xong, lại 

suy nghĩ tiếp: "Ta biết pháp ấy có thể làm cho trụ đƣợc lâu dài, phải nên kết 

tập Kinh (Tu-đố-lộ), Luật (Tỳ-ni), Luận (A-tỳ-đàm) thành Ba tạng Pháp, 

nhƣ vậy Phật pháp có thể đƣợc trụ lâu, ngƣời đờ𩠳au có thể đƣợc lãnh thọ 

hành trì, vì sao? Vì Phật thƣơng xót chúng sanh, phải chịu khổ trong nhiều 

đời, mới học đƣợc pháp ấy mà diễn nói cho ngƣời. Bọn ta cũng nên vâng 

theo Phật pháp mà tuyên dƣơng khai hóa". 

Lúc ấy, Đại Ca-diếp nói lời ấy xong, Ngài đi đến trên đỉnh núi Tu-di 

đánh kiền-chùy, rồi thuyết: 

"Các đệ tử Phật. 

Nếu nghĩ đến Phật, 

Muốn báo ân Phật, 

Chớ vào Niết-bàn". 

Âm thanh kiền-chùy và tiếng nói của Đại Ca-diếp vang đến khắp cả ba 

ngàn đại thiên thế giới, ở đâu cũng nghe, thời bấy giờ các bậc đệ tử đã đƣợc 

thần lực, đều đến hội họp ở chỗ Đại Ca-diếp. 

Bấy giờ Đại Ca-diếp cáo với chúng hội: "Phật pháp sắp muốn diệt! 

Phật vì thƣơng xót chúng sanh nên chịu cần khổ đủ thứ trong ba vô số kiếp 

mới học đƣợc pháp ấy! Nay Phật đã vào Niết-bàn, các đệ tử biết Pháp, thọ 

trì Pháp, tụng đạo Pháp cũng theo Phật mà diệt độ, Pháp nay sắp muốn 

diệt, chúng sanh đời vị lai thật đáng thƣơng thay, đã bị mất con mắt trí tuệ, 

ngu si mù tối. Đức Phật đại từ bi thƣơng xót chúng sanh, bọn ta hãy vâng 

theo lời Phật, phải đợi khi kiết tập Kinh tạng xong, rồi tùy ý diệt độ". Các 

chúng đến dự hội đều vâng lời ở lại. 

Bấy giờ Đại Ca-diếp chọn đƣợc ngàn ngƣời, chỉ trừ A-nan, còn hết thảy 

đã chứng A-la-hán, đƣợc sáu thứ thần thông, đƣợc cọng giải thoát, vô ngại 

giải thoát, đƣợc ba minh, thiền định tự tại, có thể thuận hành và nghịch hành 

các tam muội, thảy đều vô ngại, đọc tụng Ba tạng, biết kinh sách nội ngoại, 

cũng đọc biết cả mƣời tám thứ đại kinh của ngoại đạo. Ai nấy đều giỏi luận 

nghị, hàng phục các dị học. 



Hỏi: Bấy giờ có vô số A-la-hán nhƣ thế, cớ gì chỉ chọn lấy một ngàn 

ngƣời, mà không chọn lấy nhiều hơn? 

Đáp: Vua Tần-bà-ta-la đắc đạo, tám vạn bốn ngàn quan thuộc cũng đều 

đắc đạo. Lúc ấy vua sắc trong cung thƣờng dọn bữa cúng dƣờng cho một 

ngàn ngƣời. Vua A-xà-thế vẫn không bỏ pháp ấy. Bấy giờ Đại Ca-diếp tƣ 

duy: "Nếu chúng ta thƣờng đi khất thực sẽ có ngoại đạo cƣỡng đến nạn vấn 

mà bê trễ pháp sự. Nay trong thành Vƣơng-xá thƣờng dọn thức ăn cung cấp 

cho một ngàn ngƣời, chúng ta có thể ở trong đó, kết tập Kinh tạng"; vì lẽ ấy 

chỉ chọn một ngàn ngƣời, không chọn nhiều hơn. 

Lúc ấy Đại Ca-diếp cùng với một ngàn ngƣời đi đến trong núi Kỳ-xà-

quật, thành Vƣơng-xá
13

, nói với vua A-xà-thế: "Hằng ngày hãy đem thức ăn 

đến cung cấp cho chúng tôi, nay chúng tôi ở đây kiết tập Kinh tạng, không 

đƣợc đi đâu". 

Ở đó An cƣ trong ba tháng hạ. Trong ngày mƣời lăm đầu thuyết giới, 

vân tập hòa hợp Tăng. Đại Ca-diếp vào thiền định, rồi dùng Thiên nhãn quán 

trong chúng này đây ai là ngƣời chƣa dứt sạch phiền não, phải nên mời ra. 

Thấy chỉ có một mình A-nan chƣa dứt hết phiền não, còn chín trăm chín 

mƣơi chín ngƣời kia đều đã sạch hết các lậu, thanh tịnh không nhơ bẩn. Đại 

Ca-diếp từ thiền định dậy, lấy tay dắt A-nan ra khỏi chúng nói: "Nay ở trong 

chúng thanh tịnh kiết tập Kinh tạng, Thầy chƣa sạch kiết sử, không nên ở 

đây". 

Bấy giờ A-nan hổ thẹn buồn khóc, tự nghĩ: "Ta hai mƣơi lăm năm theo 

hầu hạ Thế Tôn, gần gũi chăm sóc Ngài, chƣa bao giờ bị khổ não nhƣ thế 

này; Phật thật là Đại đức từ bi, hay ẩn nhẫn". Suy nghĩ xong, A-nan thƣa Đại 

Ca-diếp: "Tôi có đủ sức để đắc đạo từ lâu, song theo pháp của các đức Phật, 

vị A-la-hán không thể bị sai khiến hầu hạ hai bên; vì thế tôi giữ lại một phần 

kiết sử nhỏ nhặt mà không dứt hết đó thôi". Đại Ca-diếp nói: "Thầy còn có 

tội là, ý Phật không muốn cho ngƣời nữ xuất gia, vì Thầy ân cần khuyến 

thỉnh, Phật mới cho họ xuất gia, vì lẽ đó mà Chánh pháp của Phật chỉ năm 

trăm năm là suy giảm. Đó là tội Đột-kiết-la (Dunkrta) của Thầy. A-nan đáp: 

"Tôi thƣơng xót bà Cù-đàm-di. Lại nữa, theo pháp của chƣ Phật ba đời đều 

có bốn bộ chúng, sao riêng Phật Thích-ca Văn của ta lại không có?" Đại Ca-

diếp nói: "Khi Phật sắp nhập Niết-bàn gần thành Câu-thi-na-kiệt, Ngài đau 

lƣng, trải bốn lớp y Âu-đa-la-tăng để nằm và nói với Thầy: "Ta cần nƣớc", 

mà Thầy không cung cấp. Đó là tội Đột-kiết-la của Thầy"
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. A-nan đáp: 

"Khi đó cả năm trăm cỗ xe băng dòng lội qua làm nƣớc vẩn đục, vì thế nên 



tôi không lấy!" Đại Ca-diếp nói: "Dẫu nƣớc bị đục, thần lực của Phật có thể 

làm cho nƣớc đục biến thành trong sạch, sao Thầy không lấy? Đó là tội Đột-

kiết-la của Thầy. Thầy hãy sám hối đi!". Đại Ca-diếp lại nói: "Phật đã dạy: 

Nếu ngƣời khéo tu tập Bốn thần túc, thì có thể sống một kiếp hoặc non một 

kiếp. Phật khéo tu tập Bốn thần túc, muốn sống một kiếp hoặc non một kiếp 

đều đƣợc, mà sao Thầy làm thinh không thƣa lại. Phật hỏi đến ba lần, Thầy 

vẫn làm thinh. Nếu Thầy thƣa với Phật là: Phật khéo tu tập Bốn thần túc, 

Ngài nên sống một kiếp hoặc non một kiếp! Do Thầy, Phật Thế Tôn sớm 

vào Niết-bàn. Đó là tội Đột-kiết-la của Thầy!"
15

 A-nan đáp: "Ma che lấp tâm 

tôi, nên không nói đƣợc, chứ không phải tôi có ác tâm mà không thƣa Phật". 

Đại Ca-diếp nói: "Thầy xếp y Tăng-già-lê của Phật mà lấy chân đạp lên. Đó 

là tội Đột-kiết-la của Thầy!" A-nan đáp: "khi ấy có gió lớn nổi lên mà không 

có ai cầm y, gió thổi làm y rớt xuống chân tôi, chứ không phải tôi không 

cung kính mà giẫm lên y Phật!" Đại Ca-diếp nói: "Sau khi Phật Niết-bàn, 

Thầy bày tƣớng Mã âm tàng của Phật cho ngƣời nữ sem, sao không biết 

xấu? Đó là tội Đột-kiết-la của Thầy!" A-nan đáp: "Khi ấy tôi suy nghĩ: Nếu 

các ngƣời nữ thấy tƣớng Mã âm tàng của Phật, chắc họ tự xấu hổ thân hình 

nữ nhân, mong muố⮠đƣợc thân nam tử, tu hành Phật tƣớng, gieo gốc phƣớc 

đức"; vì thế mà tôi cho ngƣời nữ xem, chớ không phải không biết xấu mà cố 

tâm phá giới". Đại Ca-diếp nói: "Thầy có sáu tội Đột-kiết-la nhƣ vậy nên 

phải sám hối giữa Tăng". A-nan nói: "Vâng, xin theo lời dạy của Trƣởng lão 

Đại Ca-diếp và chúng Tăng". Khi ấy A-nan quỳ thẳng chắp tay, bày vai áo 

bên phải, cởi dép, sám hối sáu tội Đột-kiết-la. Đại Ca-diếp ở giữa Tăng, cầm 

tay A-nan dắt ra ngoài, nói với A-nan: "Thầy hãy dứt hết lậu hoặc của Thầy, 

vậy sau trở vào, kiết sử tàng dƣ chƣa hết, thì Thầy chớ vào!". Nói xong, liền 

tự đóng cửa lại. 

Bấy giờ, các A-la-hán nghị rằng: "Ai có thể kiết lập Tỳ-ni Pháp tạng?" 

Trƣởng lão A-nê-lô-đậu (A-nậu-lâu-đà) nói: "Xá-lợi-phất nhƣ là Phật thứ 

hai, có ngƣời đệ tử giỏi, tên là Kiều-phạm-ba-đề là ngƣời nhu nhuyến hòa 

nhã, thƣờng ở chỗ vắng, trú tâm tịch mịch, có thể biết rành Tỳ-ni tạng, nay 

đang ở trong vƣờn cây Thi-lợi-sa trên trời, nên sai sứ thỉnh về". Đại Ca-diếp 

nói với hạ tọa Tỳ-kheo: "Thầy hãy nghe Tăng sai". 

Hạ tọa Tỳ-kheo thƣa: "Tăng có việc gì sai khiến?" Đại Ca-diếp nói: 

"Tăng sai Thầy đến trong vƣờn Thi-lợi-sa ở trên trời, nơi A-la-hán Kiều-

phạm-ba-đề đang ở". Tỳ-kheo ấy vui mừng hăng hái vâng lời Tăng-sai, và 

bạch Đại Ca-diếp: "Tôi đến chỗ A-la-hán Kiều-phạm-ba-đề, trình thuyết 

việc gì?" Đại Ca-diếp nói: "Đến đó rồi, thƣa với Kiều-phạm-ba-đề: Các vị 



lậu tận A-la-hán Đại Ca-diếp v.v… đều hội tại Diêm-phù-đề, Tăng có Pháp 

sự lớn, thỉnh ngài mau đi đến". 

Hạ tọa Tỳ-kheo ấy lễ Tăng rồi đi quanh ba vòng, liền nhƣ chim Kim-sí 

bay lên hƣ không, đến chỗ Kiều-phạm-ba-đề, cúi đầu tác lễ, thƣa Kiều-

phạm-ba-đề: "Thƣa Đại-đức, vị nhu nhuyến, hiền thiện, thiểu dục, tri túc, 

thƣờng ở trong Thiền định, Đại-ca-diếp có lời thăm hỏi và nói với Ngài: Nay 

Tăng có đại Pháp sự, xin Ngài mau đến đó xem hàng Tăng bảo tụ họp". Khi 

ấy Kiều-phạm-ba-đề có tâm nghi ngại, nói với Tỳ-kheo ấy: "Tăng không có 

việc đấu tránh mà gọi tôi chăng? Không có kẻ phá Tăng ƣ? Phật nhập diệt 

rồi ƣ?" Tỳ-kheo ấy nói: "Đúng nhƣ lời Ngài nói, đức Phật Đại-sƣ đã diệt 

độ". Kiều-phạm-ba-đề nói: "Phật diệt độ mau quá! Con mắt thế gian đã mất! 

Vị tƣớng có khả năng theo Phật Chuyển xe pháp là Hòa thƣợng Xá-lợi-phất 

của ta nay ở đâu?" Đáp: "Đã vào Niết-bàn trƣớc Phật". Kiều-phạm-ba-đề 

nói: "Đấng Đại-sƣ, bậc Pháp-tƣớng đều đã cách lìa, sẽ tính sao đây? Đại 

Mục-kiền-liên giờ ở đâu?" Tỳ-kheo ấy đáp: "Cũng đã diệt độ". Kiều-phạm-

ba-đề nói: "Phật pháp sắp muốn tàn, bậc Đại-nhân đã qua đi, chúng sanh thật 

đáng thuơng". Lại hỏi: "Trƣởng lão A-nan nay làm gì?" Tỳ-kheo ấy đáp: " 

Trƣởng lão A-nan sau khi Phật diệt độ, rầu rĩ khóc lóc, mê man không tả 

xiết". Kiều-phạm-ba-đề nói: " A-nan áo não là do còn ái kiết, sinh đau khổ 

về nỗi biệt ly. Còn La-hầu-la thì sao?" Tỳ-kheo ấy đáp: " La-hầu-la đã chứng 

A-la-hán nên không ƣu sầu, mà chỉ quán các pháp vô thƣờng". Kiều-phạm-

ba-đề nói: "Lòng thƣơng yêu khó dứt mà dứt đƣợc nên không ƣu sầu". Lại 

nói tiếp: "Ta đã mất vị Đại sƣ ly dục thì ta còn ở trong vƣờn Thi-lợi-sa này 

làm gì? Các vị Đại sƣ Hòa thƣợng của ta đều đã diệt độ, nay ta không thể trở 

xuống Diêm-phù-đề nữa, mà ở đây vào Niết-bàn". 

Nói xong lời ấy Tôn giả nhập thiền định, bay lên hƣ không, thân phóng 

ra ánh sáng, lại phát ra nƣớc lửa, tay cầm mặt trời, mặt trăng, hiện các thứ 

thần biến, tự tâm phát lửa thiêu thân, trong thân phát ra bốn luồng nƣớc chảy 

xuống đến chỗ Đại Ca-diếp, trong luồng nƣớc có tiếng nói kệ: 

"Kiều-phạm-ba-đề cúi đầu lễ, 

Đại đức tăng, diệu chúng bậc nhất. 

Nghe Phật diệt độ, tôi diệt theo, 

Nhƣ Voi chúa đi, Voi con theo". 

Bấy giờ Tỳ-kheo hạ tọa ôm y bát trở lại nơi chúng Tăng. Trong lúc ấy, 

A-nan tƣ duy các pháp, chƣa dứt hết lậu hoặc dƣ tàn, đêm đó tọa Thiền kinh 

hành, ân cần cầu đạo, ấy là vì A-nan trí huệ nhiều mà định lực ít nên không 



đắc đạo, định và trí bằng nhau mới mau chứng đắc. Cuối đêm sắp hết, mệt 

quámuốn nghỉ, vừa nằm xuống đầu chƣa đến gối, A-nan bỗng nhiên tỏ 

ngộ
16

, nhƣ điện xẹt sáng, từ chỗ tối đƣợc thấy đƣờng. A-an nhập định Kim-

cang nhƣ vậy, phá hết thảy các núi phiền não, chứng đƣợc Ba-minh thần 

thông. Cọng giải thoát, thành bậc A-la-hán đại lực. Ngay đêm đó, A-nan đi 

đến nhà Tăng gõ cửa gọi. Đại Ca-diếp hỏi: "Ai gõ cửa đó?" Đáp: "Tôi là A-

nan". Đại Ca-diếp hỏi: "Thầy vì sao đến đây?". A-nan thƣa: "Tôi nay đã dứt 

các lậu". Đại Ca-diếp nói: "Không mở cửa, Thầy cứ theo lỗ khóa mà vào". 

A-nan đáp: "Dạ đƣợc", liền dùng Thần lực theo lỗ khóa mà vào, lạy dƣới 

chân chúng Tăng mà sám hối, Đại Ca-diếp không còn quở trách, lấy tay xoa 

đầu A-nan nói: "Tôi cố vì Thầy, để cho Thầy đắc đạo, thầy không nên hiềm 

hận; cũng nhƣ vậy, tôi cốt để Thầy tự chứng ngộ. Ví nhƣ lấy tay vẽ giữa hƣ 

không, không dính mắc gì, tâm A-la-hán cũng nhƣ vậy, trong hết thảy pháp, 

không còn dính mắc. Thầy hãy trở lại chỗ ngồi của mình"
17

. 

Khi ấy Tăng lại bàn rằng: " Kiều-phạm-ba-đề đã vào diệt độ, còn có ai 

có thể kiết tập Kinh tạng?" Trƣởng lão A-nê-lô-đậu nói: " Trƣởng lão A-nan 

ấy, trong hàng đệ tử Phật, ngƣời thƣờng hầu gần Phật, nghe kinh nhớ hết, 

Phật thƣờng khen ngợi; A-nan ấy có thể kiết tập Kinh tạng". 

Bấy giờ Trƣởng lão Đại Ca-diếp xoa đầu A-nan, nói: "Phật chúc lụy 

cho Thầy thọ trì Pháp tạng, Thầy nên báo ân Phật. Phật ở chỗ nào thuyết 

Pháp trƣớc hết? Các đại đệ tử Phật có thể thủ hộ Pháp tạng thì đã diệt độ, chỉ 

còn lại một mình Thầy, Thầy nay theo tâm của Phật, thƣơng xót chúng sanh, 

kiết tập Phật pháp tạng". 

Khi ấy, A-nan lễ Tăng xong, lên ngồi tòa Sƣ tử. Bấy giờ Đại Ca-diếp 

nói kệ: 

"Phật Thánh Sƣ tử vƣơng. 

A-nan là con Phật, 

Ngồi trên tòa Sƣ tử. 

Quán trong chúng, vắng Phật. 

  

Nhƣ thế chúng Đại đức, 

Không Phật, mất uy thần. 

Nhƣ khi trời không trăng, 

Có sao nhƣng chẳng nghiêm. 

  

Thầy, đại trí nên nói. 



Thầy, con Phật hãy nói. 

Ở đâu, Phật đã thuyết, 

Nay Thầy nên nói rõ".  

Khi ấy Trƣởng lão A-nan nhất tâm, chấp tay hƣớng đến nơi Phật Niết-

bàn, nói: 

"Lúc Phật mới thuyết Pháp. 

Lúc ấy con không thấy, 

Nghe truyền lại nhƣ vầy: 

Phật ở Ba-la-nại. 

Phật vì năm Tỳ-kheo. 

Lần đầu mở cửa Pháp, 

Thuyết bốn pháp chơn đế, 

Khổ, Tập và Diệt, Đạo. 

A-nhã Kiều-trần-nhƣ, 

Trƣớc tiên đƣợc thấy đạo. 

Tám vạn các thiên chúng. 

Cũng đều vào dấu đạo". 

Nghìn A-la-hán nghe lời ấy rồi, bay lên hƣ không, cao bằng bảy cây 

Đa-la, cùng nói: "Lớn thay, sức mạnh vô thƣờng! Nhƣ chúng ta mắt thấy 

Phật thuyết pháp, nay lại nói "Tôi nghe"
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, rồi nói kệ: 

"Ta thấy thân tƣớng Phật. 

Cũng nhƣ núi Tử kim. 

Chúng đức diệu tƣớng diệt, 

Chỉ còn lại danh thôi. 

Vậy nên hãy phƣơng tiện, 

Mong ra khỏi ba cõi. 

Siêng nhóm các thiện căn. 

Niết-bàn vui hơn hết". 

Bấy giờ A-nê-lô-đậu nói kệ: 

"Ôi thế gian vô thƣờng! 

Nhƣ trăng nƣớc, cây chuối. 

Công đức đầy ba cõi, 

Gió vô thƣờng hoại hết". 

Bấy giờ Đại Ca-diếp lại nói kệ: 



"Quá lớn, sức vô thƣờng, 

Ngu, trí, nghèo, giàu, sang. 

Đắc đạo, chƣa đắc đạo. 

Hết thảy không tránh khỏi. 

  

Phi lời hay, của báu. 

Phi gian dối tranh đƣợc, 

Nhƣ lửa đốt muôn vật, 

Tƣớng vô thƣờng là vậy". 

Đại Ca-diếp nói với A-nan: "Từ kinh Chuyển Pháp luân đến kinh Đại 

Bát Niết-bàn, tập thành bốn bộ A-hàm: Tăng nhất A-hàm, Trung A-hàm, 

Trƣờng A-hàm, Tƣơng Ƣng A-hàm. Đó gọi là Pháp tạng Tu-đố-lộ 

(Sutrapitaka). 

Các A-la-hán lại hỏi: "Ai có thể hiểu rõ mà tập thành Pháp tạng Tỳ-ni?" 

Đều nói: "Trƣởng lão Ƣu-ba-ly, là ngƣời trì Luật hơn cả trong năm trăm A-

la-hán, chúng ta nay cung thỉnh". Liền thỉnh: "Mời đứng dậy đi đến ngồi tòa 

Sƣ tử mà thuật lại: "Phật ở chỗ nào bắt đầu thuyết Tỳ-ni kiết giới?" 

Ƣu-ba-ly vâng lời Tăng dậy, ngồi trên tòa Sƣ tử nói: "Nhƣ vậy tôi nghe, 

một thời Phật ở thành Tỳ-xá-ly, bấy giờ con của Trƣởng-giả Tu-lân-na Ca-

nan-đà, bắt đầu làm chuyện dâm dục. Do nhân duyên ấy, Phật kết thành đại 

tội thứ nhất. Hai trăm năm mƣơi giới làm thành ba bộ, bảy pháp, tám pháp, 

Tỳ-kheo-ni, Tỳ-ni, Tăng-nhất, Ƣu-ba-ly vấn, Tạp bộ, Thiện bộ. Nhƣ vậy 

mƣời tám bộ làm thành tạng Tỳ-ni" 

Các A-la-hán lại suy nghĩ: "Ai có thể hiểu rõ mà kết tập tạng A-tỳ-

đàm?" Nghĩ rằng: " Trƣởng lão A-nan, trong năm trăm A-la-hán, là ngƣời 

bậc nhất hiểu nghĩa Tu-đố-lộ, chúng ta nay cung thỉnh". Liền thỉnh rằng: 

"Xin đứng dậy đi đến ngồi tòa Sƣ tử, thuật lại Phật ở chỗ nào đầu tiên thuyết 

về A-tỳ-đàm?" 

A-nan vâng lời Tăng dậy, đến ngồi trên tòa Sƣ tử nói: "Nhƣ vậy tôi 

nghe, một thời Phật ở thành Xá-bà-đề, bấy giờ Phật bảo các Tỳ-kheo, những 

ngƣời có năm điều sợ, năm tội, năm oán, không trừ không diệt, do nhân 

duyên ấy, thân tâm trong đời này chịu vô lƣợng khổ, đời sau lại đọa vào 

đƣờng ác. Những ngƣời không có năm điều sợ, năm tội, năm oán, do nhân 

duyên ấy, thân tâm trong đời này thọ vui, đời sau lại sanh vào chỗ vui trên 

trời. Những gì là năm điều sợ nên xa lìa? Một là sát sanh, hai là trộm, ba 



là tà dâm, bốn là nói dối, năm là uống rƣợu"
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. Những điều nhƣ thế gọi là 

tạng A-tỳ-đàm. 

Kiết tập ba Pháp tạng xong, chƣ thiên, quỷ thần, các rồng, thiên nữ mƣa 

hoa hƣơng trời, tràng phan, áo trời đủ các thứ cúng dƣờng, để cúng dƣờng 

Pháp, và thuyết kệ: 

"Vì thƣơng xót thế gian. 

Kết tập ba pháp tạng. 

Đấng đủ Mƣời trí lực. 

Trí, đèn soi vô minh".  

Hỏi: Bát-kiền-độ A-tỳ-đàm (Astagran - Àbhidharma), Lục phần 

(Asatpà - Àbhidharma)
20

 từ đâu ra? 

Đáp: Lúc Phật còn ở đời, pháp không có sai trái. Sau khi Phật diệt độ, 

kết tập pháp thứ nhất, cũng nhƣ khi còn Phật. Mộ䴠trăm năm sau khi Phật 

diệt độ, vua A-du-ka (Asoka) mở đại hội Ban-xà Vu-sắc (Pàncavarsa - 

parisad), các đại pháp sƣ luận nghị khác nhau nên có danh tự các bộ khác 

nhau. Từ đó về sau, lần lƣợt đến khi có đạo nhân Bà-la-môn tánh là Ca-

chiên-diên, trí tuệ, lợi căn, đọc hết kinh sách tam tạng trong ngoài, muốn giải 

thích Phật pháp nên viết luận Phát-trí
21

 (Jnànaprasthàmàstagrantha) gồm tám 

Kiền-độ, phẩm đầu là thế gian Đệ nhất pháp. Về sau các đệ tử, vì ngƣời sau 

không thể hiểu hết tám Kiền-độ, nên viết ra bộ luận Tỳ-bà-sa
22

. Có ngƣời 

nói: "Trong sáu phần A-tỳ-đàm, phần thứ ba là Phân biệt thế xứ, do Mục-

kiền-liên soạn. Trong sáu phần, phần đầu gồm tám phẩm, bốn phẩm do Bà-

tu-mật Bồ-tát soạn, bốn phẩm do A-la-hán nƣớc Kế-tân (Kasmir) soạn; còn 

năm phẩm kia do các luận nghị sƣ soạn". 

Lại có ngƣời nói: "Lúc Phật tạ thế, Xá-lợi-phất đã giải lời Phật nên soạn 

A-tỳ-đàm
23

. Về sau, đạo nhân Độc tử tụng đọc, cho đến nay gọi là Xá-lợi-

phất A-tỳ-đàm. Và Đại Ca-chiên-diên lúc Phật tạthế, vì giải lời Phật mà soạn 

Tỳ-lặc (Petaka - Hiệp tạng) cho đến nay lƣu hành ở Nam Thiên Trúc. 

Các luận nghị sƣ đều giải rộng lời Phật, nhƣ nói năm giới. Trong năm 

giới ấy, mấy giới thuộc có sắc, mấy giới thuộc vô⮠#7855;c? Mấy giới thấy 

đƣợc, mấy giới không thấy đƣợc? Mấy giới là có đối ngại, mấy giới là 

không đối ngại? Mấy giới là hữu lậu, mấy giới là vô lậu? Mấy giới là hữu vi, 

mấy giới là vô vi? Mấy giới là có quả báo, mấy giới là không quả báo? Mấy 



giới là thiện, mấy giới là bất thiện? Mấy giới là hữu ký, mấy giới là vô 

ký?Nhƣ vậy gọi là A tỳ đàm
24

 

Lại có bảy sử
25

 là dục nhiễm sử, sân nhuế sử, Hữu ái sử, kiêu mạn sử, 

vô minh sử, kiến sử, nghi sử. Trong bảy sử ấy, mấy sử hệ thuộc Dục giới, 

mấy sử hệ thuộc Sắc giới, mấy sử hệ thuộc Vô sắc giới? Mấy sử do kiến đế 

đoạn, mấy sử do tƣ duy đoạn. Mấy sử do thấy Khổ đế đoạn, mấy sử do thấy 

Tập đế đoạn, mấy sử do thấy Diệt đế đoạn, mấy sử do thấy Đạo đế đoạn? 

Mấy sử biến khắp, mấy sử không biến khắp? 

Lại có mƣời trí
26

 là Pháp trí, Tỷ trí, Thế trí, Tha tâm trí, Khổ trí, Tập trí, 

Diệt trí, Đạo trí, Tận trí, Vô sanh trí. Mƣời trí ấy, mấy thuộc Hữu lậu, mấy 

thuộc vô lậu? Mấy thuộc Hữu vi, mấy thuộc vô vi? Mấy trí duyên pháp Hữu 

lậu, mấy trí duyên pháp vô lậu? Mấy trí duyên pháp Hữu vi, mấy trí duyên 

pháp vô vi? Mấy trí duyên Dục giới, mấy trí duyên Sắc giới, mấy trí duyên 

Vô sắc giới? Mấy không hệ duyên, mấy trí tu ở trong vô ngại đạo, mấy trí tu 

ở trong giải thoát đạo? Khi đƣợc bốn quả, mấy trí đƣợc, mấy trí mất? Phân 

biệt hết thảy pháp nhƣ vậy, cũng gọi là A-tỳ-đàm; vì A-tỳ-đàm có ba loại: 1- 

A-tỳ-đàmThân và Nghĩa, lƣợc nói có ba mƣơi hai vạn lời. 2- Sáu phần, lƣợc 

nói có nói ba mƣơi hai vạn lời. 3- Trí lặc, lƣợc nói có ba mƣơi hai vạn lời, ấy 

là A-tỳ-đàm. 

Lƣợc nói Tổng nghĩa "Như vậy, tôi nghe" đã xong. 

--o0o -- 

CUỐN 02 

CHƯƠNG 03 - GIẢI THÍCH: BÀ-GIÀ-BÀ 

KINH: Bà-già-bà (Bhàgavat)
27

 

LUẬN: Sao gọi là Bà-già-bà? Bà-già (Bhàga) là đức; Bà (vat) là có. Vậy 

Bà-già-bà là có đức. 

Lại nữa, Bà-già là phân biệt, Bà là xảo. Khéo phân biệt tƣớng chung 

tƣớng riêng của các pháp, nên gọi là Bà-già-bà
28

. 

Lại nữa, Bà-già là thanh danh, Bà là có. Vậy là có thanh danh. Thanh 

danh không ai có nhƣ Phật. Chuyển luân Thánh vƣơng, Đế-thích, Phạm-

thiên, Hộ-thế, không có ai bằng Phật, huống những ngƣời phàm khác, vì cớ 
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sao? Vì Chuyển luân Thánh vƣơng còn dính mắc với kiết sử, mà đức Phật 

thì đã xa lìa kiết sử. Chuyển luân Thánh vƣơng còn chìm trong bùn sanh già 

bệnh chết; Phật đã qua khỏi. Chuyển luân Thánh vƣơng còn làm tôi tớ cho 

ân ái; Phật đã xa lìa vĩnh viễn. Chuyển luân Thánh vƣơng còn ở trong cánh 

đồng tai hoạn của thế gian, Phật đã xa lìa. Chuyển luân Thánh vƣơng còn ở 

trong chỗ vô minh tăm tối, Phật thì ở trong chỗ sáng suốt nhất. Chuyển luân 

Thánh vƣơng cùng lắm là thống lãnh bốn châu thiên hạ, Phật thì thống lãnh 

cả vô lƣợng thế giới. Chuyển luân Thánh vƣơng tiền của tự tại, Phật thì tâm 

tƣởng tự tại. Chuyển luân Thánh vƣơng còn tham cầu cái vui cõi trời, còn 

Phật cho đến cái vui của cõi trời Hữu đỉnh cũng không tham đắm. Chuyển 

luân Thánh vƣơng theo ngƣời khác cầu vui, Phật trong tâm tự vui. Vì nhân 

duyên ấy, Phật hơn Chuyển luân Thánh vƣơng. Các hàng Đế-thích, Phạm-

thiên, Hộ-thế cũng lại nhƣ vậy, chỉ hơn Chuyển luân Thánh vƣơng chút ít. 

Lại nữa, Bà-già là phá, Bà là năng. Vì là ngƣời năng phá dâm, nộ, si 

nên gọi là Bà-già-bà. 

Hỏi: Nhƣ A-la-hán, Bích-chi-Phật cũng phá dâm, nộ, si, với Phật khác 

gì? 

Đáp: A-la-hán, Bích-chi-Phật tuy phá ba độc nhƣng không sạch hết khí 

phần
29

. Ví nhƣ hƣơng ở trong đồ đựng hƣơng tuy lấy đi mà hơi vẫn còn. Lại 

nhƣ lửa đốt cây, cỏ, củi khói bay mà than vẫn còn, vì sức lửa yếu. Phật dứt 

hẳn ba độc không còn thừa. Ví nhƣ lúc kiếp tận, lửa đốt núi Tu-di, tất cả đất 

đai tiêu hết, khói không, than không. Nhƣ Xá-lợi-phất còn tập khí sân nhuế, 

Nan-đà còn tập khí dâm dục. Tất-lăng-già-bà-ta còn tập khí tiêu mạn
30

. Ví 

nhƣ ngƣời bị xiềng chân mới đƣợc thả ra đi không vững. 

Bấy giờ Phật từ thiền định dậy đi kinh hành. La-hầu-la đi theo, Phật hỏi 

La-hầu-la vì sao gầy ốm? La-hầu-la thƣa kệ: 

"Nếu ngƣời ăn dầu thì có sức, 

Nấu uống sữa tƣơi thì sắc tốt, 

Nếu ăn mè, rau không sắc, lực. 

Đại đức Thế Tôn tự nên biết". 

Phật hỏi La-hầu-la: "Trong chúng này ai là Thƣợng tọa?" La-hầu-la 

thƣa: "Hòa thƣợng Xá-lợi-phất"
31

. Phật nói: "Xá-lợi-phất ăn đồ bất tịnh". 

Bấy giờ Xá-lợi-phất nghe nói lại lời ấy, tức thì mửa đồ ăn, và tự thề: "Từ nay 

không còn nhận lời ngƣời thỉnh". 



Khi ấy vua Ba-tƣ-nặc, Trƣởng giả Tu-đạt-đa v.v… đến chỗ Xá-lợi-phất 

và nói với Xá-lợi-phất: "Phật không vì vô sự mà nhận lời thỉnh, Đại đứ⮠á-

lợi-phất cũng không nhận lời thỉnh, thời kẻ cƣ sĩ áo trắng chúng tôi làm sao 

có đƣợc lòng tin lớn lao thanh tịnh". Xá-lợi-phất nói: "Phật, Đại sƣ của tôi 

nói: Xá-lợi-phất ăn đồ bất tịnh, nay không đƣợc nhận lời ngƣời thỉnh". 

Lúc ấy vua Ba-tƣ-nặc v.v… đi đến chỗ Phật, bạch Phật: " Phật không 

thƣờng nhận lời ngƣời thỉnh, Tôn giả Xá-lợi-phất cũng không nhận lời thỉnh, 

thời chúng con làm sao có đƣợc lòng tin lớn? Mong Phật sắc Tôn giả Xá-lợi-

phất trở lại nhận lời ngƣời thỉnh". Phật nói "Thầy ấy tâm cứng cỏi, không thể 

lay chuyển". 

Bấy giờ, Phật dẫn Nhân duyên Bản sanh: "Xƣa có một Quốc vƣơng bị 

Rắn độc cắn, vua sắp muốn chết, gọi các lƣơng y đến trị độc Rắn. Bấy giờ 

các lƣơng y nói: "Phải làm cho rắn hút lại độc khí mới hết đƣợc". 

Khi ấy các lƣơng y đều đọc chú thuật, con Rắn đã cắn vua liền đến chỗ 

vua, các lƣơng y chất củi và lửa lên, bảo con Rắn: "Ngƣơi phải hút lại chất 

độc của ngƣơi, nếu không sẽ phải nhảy vào lửa". Rắn độc suy nghĩ: "Ta đã 

nhả chất độc, làm sao hút lại, thà phải chịu chết!" Tƣ duy định tâm, liền 

nhảy vào lửa. Rắn độc lúc ấy chính là Xá-lợi-phất, đời đời tâm cứng cỏi 

không thể lay động". 

Lại nữa, Trƣởng lão Tất-lăng Già-bà-ta thƣờng bị đau mắt. Ông ấy khi 

đi khất thực thƣờng đi ngang qua sông Hằng. Khi đến bên dòng sông, ông 

gảy móng tay mà nói: "Tiểu tỳ, dừng lại đừng cho nƣớc chảy". Nƣớc liền rẽ 

làm hai, ông ấy qua đƣợc, rồi đi khất thực. Thần sông Hằng đến chỗ Phật, 

bạch Phật: "Đệ tử của Phật là Tất-lăng Già-bà-ta thƣờng mắng tôi: "Tiểu tỳ, 

dừng lại đừng cho nƣớc chảy". Phật bảo Tất-lăng Già-bà-ta sám hối thần 

sông Hằng. Tất-lăng Già-bà-ta tức thì chấp tay mà nói với thần sông Hằng: 

"Tiểu tỳ chớ giận, nay ta tạ lỗi nhà ngƣơi". Khi ấy đại chúng cƣời nói: "Tại 

sao tạ lỗi mà lại mắng nữa?" Phật nói với thần sông Hằng: "Ông có thấy Tất-

lăng Già-bà-ta chấp tay tạ lỗi chăng? Tạ lỗi là không có lòng kiêu mạn mà 

nói lời ấy, nên biết không phải là ác. Chẳng qua ông ấy năm trăm đời lại 

đây, thƣờng sanh trong nhà Bà-la-môn, thƣờng tự kiêu, cho mình là cao qúy, 

khinh rẻ ngƣơi𠫨ác, tập khí xƣa nay nhƣ vậy, nên miệng nói mà tâm không 

kiêu mạn"
32

. 

Nhƣ vậy, các A-la-hán tuy dứt kiết sử mà còn có tập khí tàn dƣ, còn 

nhƣ chƣ Phật Thế Tôn, hoặc có ngƣời lấy dao cắt một cánh tay, cũng nhƣ 



con mắt bên phải và con mắt bên trái, tâm Ngài không thƣơng ghét; vì Ngài 

vĩnh viễn không còn tập khí tàn dƣ. 

Con gái Bà-la-môn tên là Chiên-xà (Cinca) độn cái bát giả mang bầu 

đến mắng Phật ngay ở giữa đại chúng rằng: "Ông làm cho tôi có thai sao 

không chịu lo cơm áo cho tôi. Ông là ngƣời không biết xấu, mê hoặc thiên 

hạ". 

Bấy giờ năm trăm thầy Bà-la-môn giáo giơ tay mà xƣớng lên: "Phải, 

phải, chúng ta biết việc ấy". Lúc ấy Phật không đổi sắc, cũng không thẹn 

thùng. Việc ấy tức thời bị lột trần ra, đất liền động mạnh, chƣ thiên cúng 

dƣờng, rải các danh hoa, tán thán đức của Phật, Phật cũng không có sắc 

mừng. 

Lại nữa, Phật phải ăn thóc của ngựa mà cũng không buồn bực
33

. Thiên 

vƣơng dâng đồ ăn đủ cả trăm vị, Phật cũng không lấy làm mừng, nhất tâm 

không hai. 

Nhƣ thế đó, đủ các thứ ẩm thực, y phục, ngọa cụ, khen, chê, khinh bỉ, 

cung kính, tâm Ngài vẫn không đổi khác. Cũng nhƣ vàng thật dù đốt, rèn, 

đập, mài vẫn không thêm bớt. Vì vậy, cho nên, A-la-hán tuy đoạn kiết sử, 

đắc đạo nhƣng vẫn còn tàn khí, không đƣợc gọi là Bà-già-bà. 

Hỏi: Bà-già-bà chỉ có một danh hiệu ấy hay còn có danh hiệu khác? 

Đáp: Công đức của Phật vô lƣợng, danh hiệu cũng vô lƣợng. Danh 

hiệu ấy (Bà-già-bà) đƣợc dùng hơn cả là do nhiều ngƣời biết đến. 

* Lại có danh hiệu khác nhƣ Đa-đà A-già-đà (Tathàgata). Sao gọi là 

Đa-đà A-già-đà (Tathàgata - Nhƣ Lai)? Nhƣ pháp tƣớng mà hiểu, nhƣ pháp 

tƣớng mà giảng thuyết, nhƣ chƣ Phật theo con đƣờng an ổn mà đi đến, Phật 

cũng nhƣ vậy đi đến, lại không còn đi đến trong đời sau nên gọi là Đa-đà A-

già-đà
34

. 

* Lại có danh hiệu A-la-ha (Arhat). Sao gọi là A-la-ha? A-la là giặc; 

Ha là giết. A-la-ha gọi là giết giặc, nhƣ kệ nói: 

"Phật lấy nhẫn làm áo đồng, 

Lấy tinh tấn làm giáp sắt, 

Lấy trì giới làm ngựa hay, 

Lấy thiền định làm cung tốt. 



Lấy trí tuệ làm tên nhọn. 

Ngoài thì phá quân Ma vƣơng, 

Trong thì diệt giặc phiền não, 

Ấy gọi là A-la-ha". 

Lại nữa, A là chẳng, La-ha là sanh. A-la-ha là chẳng sanh. Haϴ giống 

Phật tâm không sanh trong thửa ruộng đời sau, vì vỏ trấu vô minh đã lột rồi. 

Lại nữa, A-la-ha là ứng thọ cúng dƣờng. Phật đã trừ hết kiết sử, đƣợc 

nhất thiết trí tuệ, xứng đáng lãnh thọ sự cúng dƣờng của hết thảy trời đất 

chúng sanh, vì thế Phật cũng gọi là A-la-ha. 

* Lại có danh hiệu Tam-miệu Tam-Phật-đà (Samyaksam-Buddha). Tại 

sao gọi là Tam-miệu Tam-Phật-đà? Tam-miệu là chánh, Tam là biến , Phật-

đà là tri. Tam-miệu Tam-Phật-đà là Chánh biến tri đối với hết thảy pháp. 

Hỏi: Thế nào là Chánh biến tri? 

Đáp: 

"Biết Khổ đúng nhƣ khổ tƣớng. 

Biết Tập đúng nhƣ tập tƣớng. 

Biết Diệt đúng nhƣ diệt tƣớng. 

Biết Đạo đúng nhƣ đạo tƣớng". 

Đó là Tam-miệu Tam-Phật-đà. 

Lại nữa, biết tƣớng chơn thật của tất cả các pháp là bất hoại, bất tăng 

bất giảm. 

Tại sao gọi là tƣớng bất hoại? Con đƣờng tâm tƣởng nói năng đều đoạn 

diệt, quá hơn các pháp, nhƣ tƣớng Niết-bàn bất động. Vì vậy gọi là Tam-

miệu Tam-Phật-đà. 

Lại nữa, hết thảy danh tự của mƣời phƣơng thế giới, của chúng sanh 

trong lục đạo nhân duyên đời trƣớc và chỗ thác sanh trong vị lai của chúng 

sanh, hết thảy tâm tƣởng của mƣời phƣơng chúng sanh, các kiết sử, các thiện 

căn, các đạo xuất ly, hết thảy các pháp nhƣ vậy đều biết. Ấy gọi là Tam-

miệu Tam-Phật-đà. 



* Lại có danh hiệu Bệ-đa Giá-la-na Tam-ban-na (Vidya-

Caranasampana). Tiếng Tàu dịch là Minh hạnh túc. Sao gọi là Minh hạnh 

túc? Túc mạng, thiên nhãn và lậu tận
35

 gọi là tam minh.
36

 

Hỏi: Thần thông và minh khác nhau nhƣ thế nào? 

Đáp: Biết thẳng việc Túc mạng trong quá khứ gọi làthông, biết hạnh 

nghiệp nhân duyên trong quá khứ gọi là minh; biết thẳng chết chỗ này sanh 

chỗ kia gọi là thông; biết hạnh nghiệp nhân duyên tập hợp không mất gọi là 

minh. Dứt thẳng hết kiết sử mà không biết còn sanh lại hay không sanh lại 

gọi là thông. Nếu biết lậu hoặc dứt hết không còn sanh lại, gọi là minh. Ba 

minh này là sở chứng của đại A-la-hán, đại Bích-chi Phật. 

Hỏi: Nếu nhƣ vậy, A-la-hán và Bích-chi có gì khác với Phật. 

Đáp: Các vị ấy tuy đƣợc Tam minh, mà minh không đầy đủ, còn Phật 

đầy đủ hết thảy nên khác. 

Hỏi: Sao là không đầy đủ, và sao là đầy đủ? 

Đáp: Tri túc mạng của A-la-hán và Bích-chi Phật biết thân mình và 

thân ngƣời khác cũng không thể đủ. Có vị A-la-hán biết một đời, hoặc hai 

đời, ba đời, mƣời, trăm ngàn, vạn kiếp, cho đến tám vạn kiếp, xa hơn thì 

không còn biết đƣợc nữa, thế nên không đầy đủ; Thiên nhãn minh biết về 

đời vị lai cũng nhƣ vậy. Phậⴠngay trong một niệm khi sanh, trụ, diệt, các 

phần kiết sử, khi sanh nhƣ vậy, khi trụ nhƣ vậy, khi diệt nhƣ vậy. Các kiết sử 

do khổ pháp nhẫn và khổ pháp trí đoạn diệ⮠ đều biết rõ các kiết sử đã đƣợc 

giải thoát nhƣ vậy, đƣợc giải thoát về bao nhiêu pháp hữu vi, đƣợc giải thoát 

về bao nhiêu pháp vô vi. Nhƣ vậy cho đến đạo tỷ nhẫn (đạo loại nhẫn) trong 

mƣời lăm tâm thuộc kiến đế đạo (kiến đạo vị) thì hàng Thanh văn và Bích-

chi Phật không thể giác tri, vì thì gian quá mau đối với họ; biết nhân duyên, 

lậu tận của chúng sanh quá khứ cũng nhƣ thế, biết vị lai, hiện tại cũng thế. 

Hành là thân nghiệp, khẩu nghiệp. Nhƣng chỉ có thân nghiệp, khẩu 

nghiệp của Phật là hoàn toàn; còn ngƣời khác đều có sai quấy, nhƣ thế gọi là 

Minh hạnh túc. 

* Lại có danh hiệu Tu-già-đa (Sugata - Thiện thệ). Tu (Su) Tàu là dịch 

khéo; Già-đa (gata) hoặc nói là đi, hoặc là thuyết. Ấy là khéo đi, khéo 

thuyết. Khéo đi qua là đi trong các Tam-ma-đề sâu xa và vô lƣợng đại trí 

tuệ, nhƣ kệ nói: 



"Phật lấy Nhất thiết trí làm xe, 

Đi đƣờng Bát chánh vào Niết-bàn. 

Vì vậy gọi là khéo đi (Tu-già-đa). 

Khéo thuyết là nhƣ thật tƣớng các pháp mà thuyết, không vì ƣa đắm 

pháp mà thuyết, quán sát trí tuệ lực của đệ tử. Ngƣời ấy dù đem tất cả 

phƣơng tiện thần thông trí lực mà hóa cũng không độ đƣợc; còn ngƣời ấy độ 

đƣợc, ngƣời ấy mau, ngƣời ấy chậm, ngƣời ấy nên ở chỗ ấy độ, ngƣời ấy 

nên thuyết về bố thí, hoặc thuyết về trì giới, hoặc thuyết về Niết-bàn, ngƣời 

ấy nên thuyết về năm uẩn (ngũ chúng), mƣời hai Nhân duyên, các pháp Tứ 

đế thời có thể đƣa họ vào đạo. Biết các loại trí lực của đệ tử nhƣ vậy mà vì 

họ thuyết pháp; ấy là khéo thuyết.  

* Lại có danh hiệu Lô-ca-bị (Lokavid - Thế gian giải). Lô-ca (Loka) 

Tàu dịch là thế gian, Bị (vid) dịch là tri. Lô-ca-bị là Tri thế gian. 

Hỏi: Thế nào là Tri thế gian? 

Đáp: Biết hai thứ thế gian: Một là chúng sanh, hai là phi chúng sanh. 

Và đúng nhƣ thật tƣớng biết thế gian, nhân của thế gian, sự diệt tận của thế 

gian, đạo xuất ly thế gian. 

Lại nữa, biết thế gian không phải nhƣ thế tục biết, cũng không phải nhƣ 

ngoại đạo biết. Biết thế gian vì vô thƣờng nên khổ, vì khổ nên vô ngã. 

Lại nữa, biết thế gian phi hữu thƣờng, phi vô thƣờng, phi hữu biên, phi 

vô biên, phi khứ, phi bất khứ, cũng không đắm trƣớc những tƣớng nhƣ vậy, 

tƣớng thanh tịnh, thƣờng bất hoại, nhƣ hƣ không, ấy gọi là Biết thế gian. 

* Lại có danh hiệu là A-nậu-đa-la (Anutara). Tàu dịch là Vô thƣợng. 

Hỏi: Thế nào là Vô thƣợng? 

Đáp: Pháp Niết-bàn là Vô thƣợng. Phật tự biết Niết-bàn ấy, không phải 

nghe từ ngƣời khác, cũng dắt dẫn chúng sanh khiến đi đến Niết-bàn. Nhƣ 

trong các pháp, Niết-bàn là vô thƣợng, thời trong chúng sanh, Phật cũng Vô 

thƣợng. 

Lại nữa, công đức trì giới, thiền định, trí tuệ, giáo hoá chúng sanh, hết 

thảy không có ai bằng, huống là hơn đƣợc, cho nên gọi là Vô thƣợng. 



Lại nữa, A là không; Nậu-đa-la là trả lời. Hết thảy pháp ngoại đạo có 

thể trả lời, có thể phá hủy; vì nókhông phải là thật, không phải thanh tịnh. 

Còn Phật pháp không thể trả lời, không có thể phá hủy; vì nó ra ngoài con 

đƣờng nói năng, cũng là thật, là thanh tịnh. Do đó nên gọi là không trả lời. 

* Lại có danh hiệu là Phú-lâu-sa Đàm-miệu Bà-la-đề (Purasadamysàrathi). 

Phú-lâu-sa, Tàu dịch là Trƣợng phu. Đàm-miệu dịch là có thể giáo hóa. Bà-

la-đề dịch là Điều ngự sƣ. Ấy gọi là đấng Thầy điều ngự của những ngƣời có 

thể giáo hoá (Điều ngự trƣợng phu). Phật đem đại từ đại trí, có khi nói lời 

êm dịu, có khi nói lời khắc khổ, có khi nói lời chi li, lấy đó điều phục chế 

ngự khiến không mất Chánh đạo
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, nhƣ kệ nói:  

"Phật pháp là xe, đệ tử là Ngựa, 

Bảo chủ điều ngự thật pháp là Phật, 

Nếu Ngựa vƣợt ra ngoài lối chánh, 

Thì sẽ tự sửa khiến điều phục. 

Nếu căn nhỏ không điều, thì dùng pháp nhẹ trị, 

Khéo léo thành lập cho vào thƣợng đạo, 

Nếu không trị đƣợc thì vứt bỏ. 

Do vậy là đấng Điều ngự vô thƣợng". 

Lại nữa, Điều ngự sƣ có năm thứ: 1- Trƣớc hết là pháp sửa trị của cha 

mẹ, anh chị, thân lý. 2- Thứ đến là phép của quan. 3 - Dƣới hết là phép của 

thầy. Đó là ba thứ sửa trị trong đời hiện tại. 4- Đời sau thì có Diêm-la vƣơng 

trị. 5- Phật thì dạy sự lợi ích an lạc cho đời này, đời sau và Niết-bàn. Thế 

nên gọi là Điều ngự sƣ. 

Bốn pháp sửa trị ngƣời trên kia không bao lâu tất hủy hoại, không thể 

thƣờng có kết quả thật sự. Phật thành đạt cho ngƣời với ba thứ đạo, thƣờng 

theo đạo, không bỏ. Nhƣ lửa không bỏ tự tƣớng của nó cho đến khi tắt. Phật 

làm cho ngƣời đƣợc thiện pháp cũng vậy, đến chết không bỏ; vì vậy cho nên 

Phật có hiệu là Điều ngự trƣợng phu. 

Hỏi: Đối với nữ nhân Phật cũng giáo hoá cho đƣợc đạo, sao chỉ nói 

trƣợng phu (nam giới)? 

Đáp: Vì ngƣời nam là tôn quý, ngƣời nữ thì thấp hèn; vì ngƣời nữ thì 

theo ngƣời nam. Và vì ngƣời nam là chủ sự nghiệp. 

Lại nữa, ngƣời nữ có điều chƣớng ngại là không đƣợc làm Chuyển luân 

vƣơng, Đế thích Thiên vƣơng, Ma thiên vƣơng, Phạm-thiên vƣơng và Phật 

pháp vƣơng; vì vậy nên Phật không nói. 



Lại nữa, nếu nói Phật là đấng Điều ngự sƣ của nữ nhân thì không tôn 

trọng, nếu nói của trƣợng phu thì gồm hết tất cả. Cũng nhƣ vua đến thì 

không đến một mình, chắc chắn còn có ngƣời tùy tùng. Nhƣ vậy, nói trƣợng 

phu là gồm hết cả ngƣời hai căn, không căn và nữ nhân trong đó; vì vậy, nên 

nói là trƣợng phu. 

Bởi nhân duyên ấy, Phật là Điều ngự trƣợng phu. 

* Lại có danh hiệu Xá-đa Đề-bà Ma-nậu-xá-nẫm (Sàstà-

devamanusyànàm). Xá-đa (Sàstà) là Giáo sƣ, Đề-bà là Thiên (trời), Ma-nậu-

xá-nẫm (manusyànàm) là Nhân (ngƣời). Ấy là Thiên nhân sƣ. 

Sao gọi là Thiên nhân sƣ? Phật dạy việc ấy nên làm, việc ấy không nên làm, 

việc ấy thiện, việc ấy bất thiện, và chúng sanh theo lời dạy mà làm, không 

bỏ đạo pháp, đƣợc quả báo là giải thoát phiền não, ấy gọi là Thiên nhân sƣ. 

Hỏi: Phật có thể hóa độ Rồng, Quỷ, thần và các chúng sanh trong các 

đạo khác, sao chỉ nói là Thiên nhân sƣ? 

Đáp: Độ các loài khác thì ít, độ hàng thiên nhân thì nhiều. Ví nhƣ 

ngƣời da trắng, có chấm ruồi đen mà không gọi ngƣời da đen, vì đen ít. 

Lại nữa, trong loài ngƣời kiết sử mỏng, tâm nhàm chán dễ sanh, trong 

loài trời trí tuệ lanh lợi, vì vậy hai nơi này dễ đắc đạo; còn trong các loài 

khác không đƣợc nhƣ thế. 

Lại nữa, nói thiên là gồm luôn các loài ở trên trời, nói nhân là gồm 

luôn các loài sanh sống ở quả đất, vì cớ sao? Vì trên trời thì trời lớn hơn cả, 

trên quả đất thì ngƣời lớn hơn cả. Do đó, nói thiên là gồm hết loài trên trời, 

nói nhân là gồm hết loài trên đất. 

Lại nữa, trong loài ngƣời có đƣợc sự thọ giới luật nghi, kiến đế đạo 

(kiến đạo), tƣ duy đạo (tu đạo) và các đạo quả. Hoặc có ngƣời nói: "Trong 

các loài khác không có đƣợc, hoặc có ngƣời nói nhiều ít có đƣợc; còn trong 

hàng thiên nhân thì dễ đƣợc, nhiều ngƣời đƣợc". Do vậy Phật gọi là Thiên 

nhân sƣ. 

Lại nữa, ở trong loài ngƣời tạo nhân vui nhiều, ở trong loài trời hƣởng 

quả báo vui nhiều. Thiện pháp là nhân vui, vui là quả báo của thiện pháp. 

Trong các loài khác, nhân và báo vui đều ít. Do vậy Phật là Thiên nhân sƣ. 



* Lại có danh hiệu Phật-đà (Buddha)
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. Tàu dịch là Tri giả. Biết những 

pháp gì? Biết quá khứ, vị lai, hiện tại, chúng sanh số, phi chúng sanh số, hữu 

thƣờng, vô thƣờng. Hết thảy các pháp, tại dƣới cội bồ-đề, giác tri rõ ràng, 

cho nên gọi là Phật-đà. 

Hỏi: Ngƣời khác cũng biết đƣợc hết thảy các pháp, nhƣ trời Ma-hê-

thủ-la (Mahésvara), Tàu dịch là Đại tự tại, có tám tay, ba mắt, cỡi Bò trắng, 

Nhƣ trời Vĩ-nữu (Visnu), Tàu dịch là Biến văn, có bốn tay, cầm Tù-và 

(Sankha), nắm bánh xe (cakra), cỡi chim Kim-sí. Nhƣ trời Cƣu-ma-la 

(Kumara), Tàu dịch là Đồng tử, tay đƣa cao con Gà, cầm linh, nắm phan đỏ, 

cỡi chim Khổng tƣớc, đều là đại tƣớng của chƣ thiên. Các vị nhƣ vậy đều 

gọi là "Đại", đều xƣng là Nhất thiết trí. Có ngƣời theo làm đệ tử, học kinh 

sách và lãnh thọ giáo pháp của họ, nói đó là Nhất thiết trí? 

Đáp: Đó không đáng gọi là Nhất thiết trí, vì cớ sao? Vì tâm còn dính 

vào sân nhuế, kiêu mạn, nhƣ kệ nói: 

"Hoặc thấy hình vẽ, hoặc tƣợng đất, 

Hoặc nghe trong kinh, hoặc nghe khen. 

Bốn loại chƣ thiên nhƣ thế ấy, 

Mỗi mỗi tay cầm các binh khí, 

Ai sức không bằng phải sợ hãi, 

Ai tâm bất thiện phải sợ hãi, 

Trời ấy chắc chắn làm ngƣời sợ, 

Nếu vì sức kém thì sợ ngƣời, 

Đối trời ấy, hết thảy thƣờng sợ, 

Không thể trừ khử các khổ nạn. 

Ngƣời nào phụng sự hoặc cung kính 

Đời nay không khỏi chìm biển khổ. 

Hoặc ngƣời không cung kính cúng dƣờng. 

Đời nay chẳng ngại hƣởng giàu vui. 

Nên biết đó là giả dối, không thật. 

Thế nên kẻ trí không theo trời. 

Bởi các chúng sanh trong thế gian. 

Theo nghiệp nhân duyên mà luân hồi, 

Nhờ duyên phƣớc đức sanh thiên thƣợng, 

Tạo nghiệp nhân duyên sanh loài ngƣời, 

Thế gian hành nghiệp thuộc nhân duyên, 

Thế nên kẻ trí không theo trời".
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Lại nữa ba vị trời ấy
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, thƣơng ai thời muốn cho mãn nguyện tất cả, 

ghét ai thời muốn cho bảy đời tiêu diệt. Lúc làm Bồ-tát, nếu gặp oan gia, 

giặc đến muốn giết, còn tự đem thân, thịt, đầu, mắt, tủy não mà cho, hà 

huống là khi đã thành Phật. Nên chỉ có Phật mới có danh hiệu Phật-đà, vậy 

phải nên quy y Phật, lấy Phật làm thầy, không nên thờ Trời. 

Lại nữa, Phật có hai sự: Một là sức đại công đức thần thông, hai là tâm 

thanh tịnh bậc nhất, các kiết sử dứt bặt. Chƣ thiên tuy có thần lực phƣớc đức, 

mà vì kiết sử chẳng dứt nên tâm không thanh tịnh, tâm không thanh tịnh nên 

thần lực cũng ít. Thanh-văn, Bích-chi Phật tuy kiết sử đã dứt, tâm khéo 

thanh tịnh nhƣng vì phƣớc đức mỏng nên lực thể ít. Phật đầy đủ cả hai thứ 

nên hơn hết mọi ngƣời, các ngƣời khác không đƣợc nhƣ vậy nên gọi là Vô 

thƣợng sĩ (Sarvanaritama). 

Bà-già-bà (Bhagavat) là có đức (Hữu đức) nhƣ trƣớc đã nói. 

Lại có danh hiệu A-ta-ma (Atamà), Tàu dịch Vô đẳng. 

Lại có danh hiệu A-ta-ma-ta-ma (Atamàtamà), Tàu dịch là Vô đẳng 

đẳng. 

Lại có danh hiệu Lô-ca-na-tha (Lokanàtha), Tàu dịch là Thế Tôn. 

Lại có danh hiệu Bà-la-già (Panaga), Tàu dịch là Độ bỉ ngạn. 

Lại có danh hiệu Bà-đàn-đà (Bhadamta), Tàu dịch là Đại đức. 

Lại có danh hiệu Thi-lê-già-na (Sriguna), Tàu dịch là Hậu đức (Đức 

dày). 

Nhƣ vậy … có vô lƣợng danh hiệu. 

Tên cha mẹ đặt là Tất-đạt-đa (Siddharta), Tàu dịch là Thành lợi. Khi 

đắc đạo, biết hết thảy các pháp, nên gọi là Phật, bậc xứng đáng lãnh thọ sự 

cúng dƣờng của chƣ thiên và ngƣời đời, nhƣ vậy đƣợc gọi là Đại đức, Hậu 

đức. 

Nhƣ vậy, tùy theo mỗi đức mà lập danh hiệu. 



Hỏi: Vì ông ƣa thích Tất-đạt-đa con vua Tịnh-phạn (Suddhodana) dòng 

Sát-đế-lợi (Ksatriya) nên hết lời xƣng tán là Nhất thiết trí, chứ thật không có 

ai là đấng Nhất thiết trí, đúng không? 

Đáp: Không phải vậy, ngƣời nói lời ấy là tà tâm ganh ghét Phật nên 

vọng ngữ nhƣ vậy. Thật sự có đấng Nhất thiết trí, vì sao? Đối với hết thảy 

chúng sanh, Phật có thân sắc, nhan mạo đoan chánh, không thể bì đƣợc. 

Tƣớng (laksana), Đức (guna) và Minh (alaka) đầy đủ hơn hết thảy mọi 

ngƣời. Tiểu nhân thấy thân tƣớng Phật cũng biết đó là đấng Nhất thiết trí, hà 

huống đại nhân? Nhƣ trong kinh Phóng Ngƣu thí dụ nói
41

: "Quốc vƣơng xứ 

Ma-già-đà (Magadha) là Tần-bà-ta-la (Bimbisàra) thỉnh Phật và năm trăm đệ 

tử trong ba tháng. Vua cần sữa tƣơi để cúng dƣờng Phật và Tỳ-kheo Tăng 

nên mới gọi những ngƣời chăn trâu đến ở nơi đó, ngày ngày mang sữa tƣơi 

đến. Sau ba tháng, Vua cảm thƣơng những ngƣời chăn trâu ấy nên bảo: "Các 

ngƣơi đi đến hầu Phật rồi trở về chăn trâu". 

Các ngƣời chăn trâu đi đến chỗ Phật, ở giữa đƣờng, cùng nhau bàn 

rằng: "Chúng ta nghe nói Phật là đấng Nhất thiết trí, bọn ta là hạng tiểu nhân 

hạ liệt, là sao biết đƣợc Ngài là đấng Nhất thiết trí hay không?" 

Các ngƣời Bà-la-môn ƣa uống sữa, thƣờng qua lại chỗ các ngƣời chăn 

trâu mà làm thân thiện. Những ngƣời chăn trâu do đó đƣợc nghe danh hiệu 

về các kinh sách của Bà-la-môn, nên nói với nhau: "Phƣơng pháp trị bệnh, 

phƣơng pháp chiến đấu, phƣơng pháp xem tinh tú, phƣơng pháp tế trời, ca 

múa, phƣơng pháp luận nghị, nạn vấn v.v… sáu mƣơi bốn thứ kỷ nghệ thế 

gian ấy, con vua Tịnh-phạn học rộng nghe nhiều, thì biết những việc ấy 

không khó, nhƣng mà từ khi sanh đến nay không hề chăn Trâu. Vậy chúng 

ta hãy lấy bí pháp chăn trâu để hỏi, nếu giải đáp đƣợc thì mới thật là bậc 

Nhất thiết trí". 

Bàn nhƣ vậy xong, họ cùng nhau bƣớc vào vƣờn Trúc (Venuvana), 

thấy ánh sáng của Phật chiếu khắp rừng, tiến tới trƣớc tìm Phật; thấy Phật 

ngồi dƣới cây, trạng tợ núi vàng, nhƣ sữa tƣơi rót vào lửa, cháy rực sáng 

ngời, hoặc tợ nhƣ vàng ròng rải màu Tử kim trên khắp rừng Trúc, trông 

không biết chán, tâm rất hoan hỷ, cùng nhau nói: 

"Nay, Thích Sƣ tử này, 

Có Nhất thiết trí không? 

Trông thấy đều vui mừng, 

Việc ấy cũng đủ rồi. 



Quang minh sáng bậc nhất, 

Nhan mạo rất quí trọng. 

Thân tƣớng uy đức đủ, 

Tƣơng xứng danh hiệu Phật. 

Tƣớng, tƣớng đều phân minh 

Uy thần cũng đầy đủ, 

Phúc đức tự rạng rỡ, 

Ai thấy cũng ái kính. 

Thân ở trong vòng sáng, 

Ngƣời xem không hề chán. 

Nếu có Nhất thiết trí, 

Tất có công đức ấy. 

Hết thảy các màu vẻ, 

Tƣợng châu báu trang nghiêm. 

Muốn sánh diệu thân này, 

Không thể nào sánh đƣợc. 

Làm thỏa mãn ngƣời xem, 

Khiến đƣợc vui bậc nhất, 

Thấy rồi sanh tịnh tín, 

Tức là Nhất thiết trí". 

Suy nghĩ nhƣ vậy xong, họ lễ Phật rồi ngồi xuống, hỏi Phật: "Ngƣời 

chăn trâu có mấy điều thành tựu để cho bầy trâu nhiều thêm và an ổn? Có 

mấy điều không thành tựu, khiến bầy trâu không thêm, không an ổn?" Phật 

đáp: "Có mƣời một điều để ngƣời chăn trâu làm cho bầy trâu nhiều thêm và 

an ổn. Những gì là mƣời một? Đó là biết sắc, biết tƣớng, biết mổ xẻ, biết che 

vết thƣơng, biết hun khói, biết đƣờng đi tốt, biết chỗ trâu thích hợp, biết 

khéo đƣa qua sông, biết chỗ an ổn, biết giữ sữa, biết nuôi trâu chúa. Nếu 

ngƣời chăn trâu biết mƣời một điều này thì có thể làm cho bầy trâu thêm 

nhiều và an ổn. Tỳ-kheo cũng nhƣ thế, nếu biết mƣời một pháp thì có thể 

làm cho thiện pháp tăng trƣởng.  

- Sao lại gọi là biết sắc? Là biết sắc đen, sắc trắng, tạp sắc. Tỳ-kheo 

cũng thế, biết tất cả sắc đều là tứ đại và tứ đại sở tạo. 

- Sao lại gọi là biết tƣớng? Là biết trâu có tƣớng tốt hay không có 

tƣớng tốt, khi hợp với bầy trâu khác nhân tƣớng mà biết. Tỳ-kheo cũng nhƣ 

vậy, thấy tƣớng thiện nghiệp biết là ngƣời trí, thấy tƣớng ác nghiệp biết là 

ngƣời ngu. 



- Sao lại gọi là biết mổ xtrâu bị các loại trùng hút máu thì vết thƣơng lở 

ra, mổ xẻ thời trừ hại, thời vui tƣơi. Tỳ-kheo cũng nhƣ vậy, bị trùng giác 

quán ác tà hút máu thiện căn, tăng trƣởng vết thƣơng lòng, trừ bỏ thời đƣợc 

an ổn. 

- Sao lại gọi là biết che vết thƣơng? Là biết lấy vải, cỏ, lá để ngăn ngừa 

chỗ muỗi mòng chích đốt. Tỳ-kheo cũng nhƣ vậy, lấy pháp chánh quán để 

che vết thƣơng sáu căn không để bị các ác trùng phiền não tham dục, sân 

nhuế châm chích, làm tổn thƣơng. 

- Sao lại gọi là biết hun khói? Hun khói là để trừ muỗi mòng, trâu ở xa 

thấy khói thì nhắm theo mà về nhà. Tỳ-kheo cũng nhƣ vậy, đúng nhƣ điều 

đƣợc nghe mà thuyết để trừ các muỗi mòng kiết sử. Dùng khói thuyết pháp 

để dắt dẫn chúng sanh đi vào nhà thật tƣớng không, vô nhã. 

- Sao lại gọi là biết đƣờng đi? Biết con đƣờng trâu đi về tốt hay xấu. 

Tỳ-kheo cũng nhƣ vậy, biết Tám thánh đạo có thể đƣa đến Niết-bàn, lìa con 

đƣờng ác đoạn và thƣờng. 

- Sao lại gọi là biết chỗ trâu thích hợp? Là biết làm cho trâu sinh sôi, 

an ổn, ít bệnh. Tỳ-kheo cũng nhƣ vậy, lúc thuyết Phật pháp, đƣợc pháp hỷ 

thanh tịnh, các thiện căn tăng thịnh.  

- Sao lại gọi là biết khéo đƣa qua sông? Biết chỗ dễ vào, dễ qua, không 

sóng dữ, trùng độc. Tỳ-kheo cũng nhƣ vậy, hay đến chỗ Tỳ-kheo đa văn hỏi 

pháp, ngƣời thuyết pháp biết rõ ngƣời nghe lợi căn hay độn căn, phiền não 

nhẹ hay nặng, khiến họ khéo léo sang bờ, qua đƣợc an ổn. 

- Sao lại gọi là biết chỗ an ổn? Biết chỗ ở không có cọp beo, sƣ tử, ác 

trùng, độc thú. Tỳ-kheo cũng nhƣ vậy, biết Bốn niệm xứ là an ổn không có 

ác Ma, độc thú phiền não. Tỳ-kheo vào đó thời không hoạn nạn. 

- Sao lại gọi là biết giữ sữa? Trâu mẹ ái niệm trâu con nên cho sữa. Vì 

sữa giữ lại một phần nên trâu mẹ vui mừng, thời tiếp nối không khô kiệt, chủ 

trâu và ngƣời chăn trâu ngày ngày có ích. Tỳ-kheo cũng nhƣ vậy, hàng cƣ sĩ 

áo trắng cấp thí áo mặc, thức ăn, nên biết tiết lƣợng, không khiến khánh kiệt, 

thời Đàn việt hoan hỷ, tín tâm không dứt, ngƣời thọ nhận đƣợc đầy đủ, 

không thiếu. 

- Sao lại gọi là biết nuôi trâu chúa? Bảo hộ trâu đực lớn, vì nó giữ gìn 

đàn trâu, nên phải nuôi nấng không để ốm gầy, cho uống dầu mè, trang sức 



bằng anh lạc, ra dấu hiệu với cái Tù-và sắt, biết cọ xát, khen ngợi v.v… Tỳ-

kheo cũng nhƣ vậy. Trong chúng Tăng có bậc đại nhân uy đức, hộ trì ích lợi 

Phật pháp, hàng phục ngoại đạo, hay khiến tám chúng
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 gieo trồng các thiện 

căn, thì nên tùy chỗ sở nghi của bậc ấy mà cung kính cúng dƣờng". 

Các ngƣời chăn trâu nghe nói nhƣ thế rồi, suy nghĩ: "Bọn ngƣời chăn 

trâu chúng ta biết đƣợc không quá ba, bốn việc, các ông thầy của chăn trâu 

biết nhiều hơn nữa cũng không quá năm, sáu việc". Nay nghe nhƣ vậy tán 

thán là chƣa từng có: "Nếu biết đƣợc việc này, thì việc khác cũng thế. Thật 

là bậc Nhất thiết trí, không còn nghi ngờ gì nữa!" 

Nhƣ trong kinh ấy nói rộng, vì thế nên biết có bậc Nhất thiết trí. 

Hỏi: Thế gian đúng ra không có bậc Nhất thiết trí, vì sao? Vì không ai 

thấy bậc Nhất thiết trí? 

Đáp: Không phải vậy. Không thấy có hai cách, không thể vì không 

thấy mà nói không có: Một là, việc thật có, vì nhân duyên che lấp mà không 

thấy. Cũng nhƣ giòng họ ban sơ của ngƣời, cân nặng của núi Tuyết, hay vô 

số cát bên bờ sông Hằng, thật có mà không thể biết. Hai là thật không có nên 

không thấy, nhƣ cái đầu thứ hai, cánh tay thứ ba của một ngƣời, không có 

nhân duyên che lấp mà vẫn không thể thấy. Cũng thế, bậc Nhất thiết trí ấy vì 

nhân duyên che lấp mà ngƣơi không thấy, chứ chẳng phải không có bậc 

Nhất thiết trí. Nhân duyên che lấp ấy là những gì? Là chƣa có đƣợc bốn tín 

tâm, đắm trƣớc tà ác. Ngƣời vì nhân duyên ấy che lấp nên không thấy bậc 

Nhất thiết trí. 

Hỏi: Vì những điều để biết thì vô lƣợng, nên không có bậc Nhất thiết 

trí. Các pháp vô lƣọng vô biên, nhiều ngƣời hợp lại còn không biết nổi, 

huống chi một ngƣời; vì vậy không có bậc Nhất thiết trí? 

Đáp: Nhƣ các pháp vô lƣợng, trí tuệ cũng vô lƣợng vô số vô biên. Nhƣ 

cái hộp to thì cái nắp cũng to, hộp nhỏ thì cái nắp cũng nhỏ. 

Hỏi: Phật chỉ tự thuyết Phật pháp, không thuyết các kinh khác nhƣ 

phƣơng thuốc, tinh tú, toán số, sách vở thế gian, những pháp nhƣ thế, nếu là 

bậc Nhất thiết trí, tại sao không thuyết? Vì thế nên biết là chẳng phải bậc 

Nhất thiết trí? 

Đáp: Tuy Phật biết hết thảy các pháp, nhƣng có cần dùng mới nói, 

không cần dùng không nói. Có ngƣời hỏi mới nói, không hỏi không nói. 



Lại nữa, hết thảy pháp lƣợc có ba thứ: Một là pháp hữu vi, hai là pháp 

vô vi, ba là pháp không thể nói. Ba thứ đó gồm hết thảy pháp. 

Hỏi: Có mƣời bốn nạn vấn mà Phật không đáp, nên biết không phải là 

bậc Nhất thiết trí. Mƣời bốn nạn vấn là những gì? Là: (1-4) Thế giới và ngã 

là thƣờng, hay vô thƣờng? hay cũng thƣờng cũng vô thƣờng? hay chẳng phải 

thƣờng chẳng phải vô thƣờng? (5-8) Thế giới và ngã có biên, hay không 

biên? Vừa cũng có biên cũng không biên?; vừa chẳng phải có biên chẳng 

phải không biên? (9-12) Sau khi chết có linh hồn đi đến đời sau hay không 

có linh hồn đi đến đời sau? hay cũng có linh hồn cũng không linh hồn đi đến 

đời sau? hay cũng chẳng phải có linh hồn chẳng phải không linh hồn đi đến 

đời sau? (13-14) Thân là linh hồn? hay thân khác linh hồn? Nếu Phật là bậc 

Nhất thiết trí, vì sao không đáp mƣời bốn nạn vấn này? 

Đáp: Việc ấy không thật nên không đáp. Các pháp là thƣờng, không có 

lẽ đó. Các pháp là đoạn diệt, cũng không có lẽ đó; vì vậy nên Phật không 

đáp. Ví nhƣ có ngƣời hỏi vắt sừng trâu đƣợc mấy đấu sữa. Đó không phải 

câu hỏi không cần đáp. 

Lại nữa, thế giới vô cùng nhƣ bánh xe, không đầu, không cuối. 

Lại nữa, đáp vấn nạn ấy, không có lợi mà có hại, là rơi vào tà ác. Phật 

biết mƣời bốn nạn vấn ấy che lấp Tứ đế, che lấp Thật tƣớng các pháp. Nhƣ 

chỗ đi qua có ác thú, không nên dẫn ngƣời đi qua, chỗ an ổn không hoạn 

nạn, có thể chỉ cho ngƣời đi qua. 

Lại nữa, có ngƣời nói việc ấy không phải là bậc Nhất thiết trí thời 

không thể hiểu. Vì ngƣời không thể hiểu nên Phật không đáp. 

Lại nữa, nếu ngƣời, việc không nói có, việc có nói không, ấy gọi không 

phải là bậc Nhất thiết trí. Bậc Nhất thiết trí thì việc có nói có, việc không nói 

không. Đức Phật, việc có chẳng nói không, việc không chẳng nói có, chỉ nói: 

"Thật tƣớng các pháp, sao lại không gọi là bậc Nhất thiết trí? Ví nhƣ mặt 

trời, bình đẳng chiếu khắp, không tạo nên chỗ cao thấp, cũng không tạo nên 

bình địa. Phật cũng nhƣ thế, không khiến cho có làm thành không, không 

làm thành có, mà thƣờng nói về trí tuệ chơn thật chiếu soi các pháp. Nhƣ có 

một đạo nhân hỏi Phật: "Mƣời hai nhân duyên do Phật làm hay do ngƣời 

khác làm." Phật nói: "Ta không làm Mƣời hai nhân duyên, ngƣời khác cũng 

không làm". Dù có Phật hay không có Phật, thì sanh vẫn làm nhân duyên 

cho già chết, pháp ấy quyết định thƣờng trú. Phật thƣòng nói sanh làm nhân 

duyên cho già chết, cho đến Vô minh làm nhân duyên cho các Hành. 



Lại nữa, trong mƣời bốn nạn vấn, nếu trả lời thì sai lầm. Nhƣ có ngƣời 

hỏi đứa con của ngƣời lại cái, của con gái đá là cao hay thấp, đẹp hay xấu? 

Điều ấy không nên trả lời vì không có đứa con ấy. 

Lại nữa, mƣời bốn nạn vấn ấy là tà kiến không chân thật. Phật chỉ nói 

những gì chân thật, nên bỏ qua không đáp. 

Lại nữa, bỏ qua không đáp tức là đáp. Có bốn cách đáp: Một là quyết 

định đáp, nhƣ nói Phật là an ổn nhất trong Niết-bàn. Hai là giải nghĩa đáp. 

Ba là đáp bằng cách hỏi trở lại. Bốn là bỏ qua không đáp. Ông nói: "không 

có bậc Nhất thiết trí", có lời ấy nhƣng vô nghĩa, ấy là đại vọng ngữ. Thật có 

bậc Nhất thiết trí, vì sao? Vì đã chứng đƣợc Mƣời lực nhƣ
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: Vì biết đấy là 

xứ hay phi xứ, vì biết nhân duyên quả báo, vì biết các Thiền định giải thoát, 

vì biết căn thiện ác của chúng sanh, vì biết các thứ lạc dục, trí giải, vì biết đủ 

thứ vô lƣợng tánh của thế gian, vì biết hết thảy trú xứ của đạo, vì biết nhớ rõ 

hành xứ của đời trƣớc, vì đƣợc thiên nhãn phân minh, vì biết hết thảy lậu 

tận, vì biết phân tịnh và bất tịnh, vì thuyết thƣợng pháp trong hết thảy thế 

giới, vì đƣợc vị cam lồ, vì đƣợc trung đạo, vì biết thật tƣớng của hết thảy 

pháp hữu vi, vô vi, vì vĩnh viễn xa lìa tham dục của ba cõi. Do các nhân 

duyên nhƣ thế nên Phật là bậc Nhất thiết trí. 

Hỏi: Có bậc Nhất thiết trí, ai là ngƣời ấy? 

Đáp: Đó là bậc đệ nhất đại nhân (Mahapurasa), là đấng Tam giới tôn 

(Trailoky-yajyestha) hiệu là Phật, nhƣ kệ tán Phật: 

"Chuyển luân vƣơng đản sanh,
44

 

Nhƣ mặt trời, trăng, đèn 

Dòng quý tộc Thích-ca, 

Thái tử vua Tịnh-phạn. 

Khi sanh động ba ngàn, 

Tu-di và nƣớc biển, 

Vì phá già, bệnh, chết, 

Thƣơng xót nên ra đời. 

Sanh ra đi bảy bƣớc, 

Ánh sáng khắp mƣời phƣơng, 

Nhìn bốn phƣơng nói lớn: 

Ta sanh, thai phần hết. 

Thành Phật thuyết diệu pháp, 

Tiếng lớn gióng trống pháp, 



Để giác tĩnh chúng sanh, 

Đời ngủ say vô minh. 

Việc hy hữu xuất hiện, 

Đủ các thứ nhƣ vậy, 

Chƣ thiên và ngƣời đời, 

Thấy rồi đều hoan hỷ. 

Tƣớng thân Phật trang nghiêm, 

Mặt nhƣ trăng rằm sáng, 

Hết thảy nam hoặc nữ, 

Nhìn thấy không biết chán. 

Sanh thân nhờ nhũ bộ. 

Mạnh hơn vạn Voi chúa, 

Sức thần túc vô thƣợng, 

Sức trí tuệ vô lƣợng. 

Thân Phật tỏa sáng lớn, 

Soi sáng quanh thân Phật, 

Phật ở giữa ánh sáng, 

Nhƣ trăng giữa ánh sáng. 

Các thứ ác hủy Phật, 

Phật cũng không ác tƣởng. 

Các thứ xƣng tán Phật, 

Phật cũng không hỷ tƣởng. 

Đại từ, xem chúng sanh, 

Oán thân đều nhƣ nhau, 

Hết thảy loài hữu thức, 

Đếu biết rõ việc này. 

Sức nhẫn nhục từ bi, 

Nên thắng hết tất cả, 

Vì độ thoát chúng sanh, 

Đời đời chịu cần khổ. 

Mà tâm thƣờng nhất định, 

Vì chúng làm lợi ích, 

Trí tuệ lực có mƣời, 

Vô úy lực có bốn. 

Bất cọng có mƣời tám, 

Kho công đức vô lƣợng, 

Có vô số nhƣ vậy, 

Công đức lực hy hữu. 

Nhƣ Sƣ tử vô úy, 

Phá pháp của ngoại đạo, 



Chuyển pháp luân vô thƣợng, 

Độ thoát hết ba cõi". 

Ấy gọi là Bà-già-bà. Nghĩa của Bà-già-bà là vô lƣợng, nếu nói rộng 

nữa thì sẽ bỏ việc khác, cho nên nói lƣợc. 

(Hết cuốn 2 theo bản Hán) 

--o0o -- 

CUỐN 03 

CHƯƠNG 04 - GIẢI THÍCH: TRÚ VƯƠNG-XÁ THÀNH 

KINH: Trú ở Thành Vương-xá 

LUẬN:   

Hỏi: Sao không nói ngay pháp Bát-nhã Ba-la-mật, mà nói Phật trú ở 

thành? 

Đáp: Nói phƣơng xứ, thời gian và nhân vật, khiến lòng ngƣời sanh tịnh 

tín vậy. 

Sao gọi là trú? Thân có bốn oai nghi là: Nằm, ngồi, đi, đứng, ấy gọi là 

trú. Lại nữa, để làm khiếp sợ bọn Ma quân và khiến chúng đệ tử hoan hỷ 

nhập vào các Thiền định, cho nên Phật trú ở thành Vƣơng-xá này. 

Lại nữa, có ba thứ trú là: Thiên trú, Phạm trú và Thánh trú. Trú pháp 

của trời Lục dục gọi là Thiên trú. Trú pháp của Phạm-thiên cho đến Phi-phi-

tƣởng-thiên, ấy gọi là Phạm trú. Trú pháp của chƣ Phật, Bích-chi Phật, A-la-

hán gọi là Thánh trú. Trong ba trú pháp ấy, đức Phật trú nơi trú pháp của bậc 

Thánh; vì thƣơng xót chúng sanh nên trú ở thành Vƣơng-xá. 

Lại nữa, làm ba việc
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 bố thí, trì giới, thiện tâm gọi là Thiên trú. Tu bốn 

tâm vô lƣợng là Từ, Bi, Hỷ, Xả gọi là Phạm trú. Tu ba tam muội là: Không, 

Vô tƣớng, Vô tác, gọi là Thánh trú
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. Phật ở trong trú pháp của bậc Thánh. 

Lại nữa, có bốn thứ trú là: Thiên trú, Phạm trú, Thánh trú và Phật trú. 

Ba thứ nhƣ trên đã nói. Phật trú là: Vô lƣợng tam muội nhƣ Thủ Lăng 

Nghiêm v.v… Mƣời lực, Mƣời tám pháp bất cọng, các thứ tuệ nhƣ Nhất 
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thiết trí, v.v… và mƣời tám vạn bốn ngàn môn
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 Pháp tạng độ ngƣời. Những 

công đức của chƣ Phật nhƣ vậy, là chỗ trú xứ của Phật. Phật trú ở trong đó. 

Lƣợc nói về "Trú" đã xong. 

Nay nói về "thành Vƣơng-xá" 

Hỏi: Các đại thành nhƣ Xá-bà-đề, Ca-tỳ-la, Ba-la-nại đều có các nhà 

vua, cớ sao chỉ gọi thành này là Vƣơng-xá? 

Đáp: Có ngƣời nói: Vua nƣớc Ma-kiệt-đà (Magadha) có ngƣời con một 

đầu, hai mặt, bốn cánh tay. Ngƣời thời bấy giờ cho là bất tƣờng. Vua liền xé 

thân và đầu ngƣời con đem quăng ra đồng vắng. Nữ quỷ La-sát tên là Xà-la, 

hiệp thân nó lại đem về nuôi, sau lớn thành ngƣời, sức mạnh gồm thâu các 

nƣớc, làm vua thiên hạ, bắt tám vạn bốn ngàn quốc vƣơng, giam ở trong 

năm núi này. Do lực thế mạnh trị cõi Diêm-phù-đề, ngƣời Diêm-phù-đề 

nhân đó gọi núi này là thành Vƣơng-xá. 

Lại nữa, có ngƣời nói rằng trong thành của vua Ma-kiệt-đà ở trƣớc đây 

bị lửa cháy, mỗi lần cháy mỗi lần làm lại, nhƣ thế đến bảy lần, quốc dân mệt 

mỏi, vua rất lo sợ, họp các ngƣời trí hỏi ý kiến, có ngƣời nói nên đổi chỗ ở, 

vua liền tìm chỗ ở, thấy năm núi này bao quanh nhƣ thành, liền dựng Cung 

điện trong đó mà ở. Do vậy mà nó có tên là thành Vƣơng-xá
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. 

Lại nữa, thời cổ đại, nƣớc này có vua tên là Bà-tẩu, tâm nhàm chán thế 

pháp, xuất gia làm tiên nhân. Lúc ấy, các Bà-la-môn tại gia cùng với các tiên 

nhân xuất gia luận nghị. Bà-la-môn tại gia nói: "Kinh thơ nói: Trong khi tế 

trời phải giết vật và ăn thịt". Các vị tiên nhân xuất gia lại nói: " Trong khi tế 

trời, không nên giết vật, ăn thịt". 

Họ cùng nhau tranh cãi mãi. Các Bà-la-môn xuất gia nói: "Ở đây có vị 

Đại vƣơng xuất gia làm tiên nhân, các ngƣơi tin tƣởng chăng?" Các Bà-la-

môn tại gia nói: "Tin". Các vị tiên nhân xuất gia nói: "Ta nhờ ngƣời này làm 

chứng, hôm sau sẽ hỏi". Các Bà-la-môn tại gia ngay đêm ấy, đi đến trƣớc 

chỗ tiên nhân Bà-tẩu, hỏi mọi việc xong, nói với tiên nhân Bà-tẩu: "Ngày 

mai luận nghị, ông hãy giúp chúng tôi". 

Nhƣ vậy, ngày mai khi luận nghị, các tiên nhân xuất gia hỏi tiên nhân 

Bà-tẩu: "Trong khi tế trời, có nên giết vật ăn thịt chăng?" Tiên nhân Bà-tẩu 

đáp: "Theo pháp của Bà-la-môn, trong khi tế trời nên giết vật ăn thịt ". Các 

tiên nhân xuất gia hỏi tiếp: "Còn thật tâm ông thì sao, có nên giết vật ăn thịt 



chăng?" Tiên nhân Bà-tẩu nói: "Vì tế trời nên giết vật ăn thịt. Con vật bị chết 

trong khi tế trời đó, sẽ đƣợc sinh lên trời". Các tiên nhân xuất gia nói: "Ông 

nói không phải, ông đại vọng ngữ!" Rồi họ liền thóa mạ, nói: "Ngƣơi là kẻ 

mắc tội, diệt đi!". Lúc ấy, tiên nhân Bà-tẩu liền bị chôn xuống đất, lút mắt 

cá. Đó là cánh cửa ban đầu mở ra cho kẻ có tội lớn. Các tiên nhân xuất gia 

nói: "Ngƣơi nên nói thật, nếu cố vọng ngữ thì thây ngƣơi sẽ bị chôn vào 

trong đất". Tiên nhân Bà-tẩu nói: "Tôi biết vì tế trời mà giết vật ăn thịt, 

không tội". Tức thì lại bị chôn vào trong đất đến đầu gối. Nhƣ vậy, chôn dần 

đến lƣng, đến cổ. Các tiên nhân xuất gia nói: "Ngƣơi nay vọng ngữ, thì phải 

chịu quả báo hiện tại nhƣ thế; còn nếu nhƣ ngƣơi nói thật, tuy bị chôn xuống 

đất nhƣng chúng tôi vẫn có thể cứu ngƣơi ra, tha tội cho". 

Bấy giờ tiên nhân Bà-tẩu tự suy nghĩ: "Ta là ngƣời quý trọng, không 

nên nói hai lời. Lại trong bốn pháp Vệ-đà của Bà-la-môn, có nói đủ nhân 

duyên khen ngợi phép tế trời; chỉ ta một ngƣời chết có gì đủ kể", nên vẫn 

một lòng nói: " Trong pháp tế trời, giết vật ăn thịt không tội". Các tiên nhân 

xuất gia nói: " Ngƣơi là kẻ trọng tội, diệt đi, không cần nhìn thấy ngƣơi 

nữa!". Khi ấy toàn thân Bà-tẩu bị chìm trong lòng đất. 

Từ đó về sau và cho đến ngày nay, thƣờng theo vƣơng pháp của tiên 

nhân Bà-tẩu, mỗi khi tế trời đều giết vật. Đƣơng lúc hạ đao giết thì nói " Bà-

tẩu giết ngƣơi". 

Con của Bà-tẩu tên là Quảng-xa, kế vị làm vua, sau cũng nhàm chán 

thế pháp, nhƣng lại không thể xuất gia. Quảng-xa suy nghĩ nhƣ vầy: "Tiên 

vƣơng cha ta xuất gia mà bị chôn sống, nếu trị vì thiên hạ, thì còn gây tội 

lớn. Ta nay nên tự xử thế nào đây?" Trong lúc suy nghĩ nhƣ thế, vua bỗng 

nghe trong hƣ không có tiếng nói: "Ngƣơi nếu đi đến gặp chỗ mà ngƣơi thấy 

hiếm có, khó gặp đƣợc, thì ngƣơi nên làm nhà trong đó mà ở". 

Nói lời ấy xong, liền không còn nghe tiếng nữa. Chƣa bao lâu, vua đi 

săn, thấy một con Nai chạy mau nhƣ gió, vua đuổi theo mà không kịp, bèn 

đuổi mãi không dừng, bá quan tùy tùng không ai theo kịp cả. Đi dần tới 

trƣớc, vua thấy có năm hòn núi bao vây nghiêm ngặt vững chắc, đất bằng 

phẳng, cỏ non nhỏ mịn, hoa đẹp khắp nơi, đủ thứ cây rừng, hoa quả đầy dẫy, 

suối ấm, ao tắm đều trong sạch. Đất ấy trang nghiêm, nơi nơi có rải hoa trời, 

hƣơng trời, nghe tấu nhạc trời. Lúc bấy giờ, các kỹ nhạc Càn-thát-bà vừa 

thấy vua lại, đếu tự rút lui, vua nghĩ: "Đây là chỗ hy hữu chƣa từng thấy, vậy 

đúng là ta nên làm nhà mà ở đây". 



Suy nghĩ nhƣ vậy xong, quần thần bá quan tìm dấu mà đến. Vua nói với 

quần thần: "Trƣớc kia, ta nghe thấy trong hƣ không có tiếng nói: Ngƣơi nếu 

đi đến chỗ mà thấy là chỗ hiếm có, khó gặp thì ngƣơi nên làm nhà mà ở đó. 

Nay ta đã thấy nơi hiếm có này, ta hãy làm nhà ở trong đó". Vua liền bỏ 

thành cũ mà ở núi đó. Vị vua ấy đầu tiên trú ở nơi đó, từ đó về sau, đời đời 

tiếp nối ở đó. Vị vua ấy tiên khởi tạo lập Cung xá, nên gọi là thành Vƣơng-

xá. 

Lƣợc nói "Thành Vƣơng-xá" đã xong. 

KINH: Trong núi Kỳ-xà-quật. 

LUẬN: "Kỳ xà" là chim Thứu, "Quật" là núi
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Hỏi: Sao gọi là Thứu đầu sơn? 

Đáp: Núi ấy đỉnh tợ chim Thứu. Ngƣời ở thành Vƣơng-xá thấy núi ấy 

tợ chim Thứu, nên cùng nhau truyền miệng nói là Thứu đầu sơn, nhân đó mà 

gọi là Thứu đầu sơn. 

Lại nữa, trong rừng Thi-đà ở phía nam thành Vƣơng-xá, có nhiều xác 

ngƣời chết, các chim Thứu thƣờng đến ăn rồi trở lại đậu ở đầu núi, ngƣời 

bấy giờ bèn gọi là Thứu đầu sơn. Núi này là núi cao lớn nhất trong năm núi, 

có nhiều rừng đẹp, nƣớc tốt, các bậc Thánh hay ở đó. 

Hỏi: Đã biết nghĩa của núi Kỳ-xà-quật, còn vì sao Phật trú ở thành 

Vƣơng-xá? Pháp của chƣ Phật là từ bi đối với tất cả, nhƣ mặt trời chiếu sáng 

vạn vật không đâu là không tới. Có các thành lớn nhƣ Âu-kỳ-ni, Phú-lâu-na 

Bạt-đàn, A-lam-xa-đa-la, Phất-ca-la-bà-đa… những thành lớn nhƣ vậy, đông 

đúc, giàu vui, sao Phật không trú ở đó, mà thƣờng trú ở thành Vƣơng-xá và 

Xá-bà-đề (Xá-vệ)? Các thành Ba-la-nại, Ca-tỳ-la-bà, Chiêm-bà, Ta-sí-đa, 

Câu-diệm-tỳ, Cƣu-lâu v.v… tuy có khi Phật trú ở các nơi đó, nhƣng phần 

nhiều Phật trú ở thành Vƣơng-xá và Xá-bà-đề. Làm sao biết Phật phần nhiều 

trú ở hai nơi đó? Vì thấy các kinh Phật phần nhiều nói ở hai thành ấy, mà ít 

nói ở thành khác? 

Đáp: Phật tuy đại từ với khắp cả, nhƣng các đại thành Âu-kỳ-ni v.v… 

là nơi biên quốc nên không trú ở. Lại không ở đất Di-ly-xa, vì kẻ tệ ác nhiều, 

thiện căn chƣa thuần thục, nhƣ kệ nói: 

"Nhƣ ánh mặt trời chiếu, 



Hoa đến lúc thì nở, 

Nếu hoa chƣa thể nở, 

Không thể ép phải nở. 

Phật cũng lại nhƣ thế, 

Bình đẳng mà thuyết pháp, 

Thiện căn chín thì nở, 

Chƣa chín thời không nở. 

Vì vậy nên Thế Tôn, 

Trú trong ba hạng ngƣời, 

Lợi trí, thiện căn chín, 

Kiết sử phiền não mỏng". 

Lại nữa, vì tri ân nên Phật phần nhiều trú ở hai thành Vƣơng-xá và Xá-

bà-đề. 

Hỏi: Vì tri ân nhƣ thế nào mà phần nhiều trú ở hai thành ấy? 

Đáp: Nƣớc Kiều-tát-la là nơi đức Phật đản sanh. Nhƣ Phật trả lời vua 

Tần-bà-ta-la (Bimbisara) rằng:
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"Có Quốc độ tốt đẹp, 

Ở tại bên núi Tuyết, 

Giàu vui, nhiều báu lạ, 

Tên gọi là Kiều-tát-la (Kosala) 

Họ Thích, giống mặt trời, 

Ta sanh trong họ đó, 

Tâm chán già, bệnh, chết 

Xuất gia cầu Phật đạo". 

Lại, vua Ba-tƣ-nặc (Prasenajit), Quốc chủ nƣớc Kiều-tát-la (Kosala) trú 

ở trong đại thành Xá-bà-đề (Sravatthi). Phật là Pháp chủ cũng trú ở thành 

này, vì hai chủ thì nên ở một nơi, nên Phật phần nhiều trú ở Xá-bà-đề (Xá-

vệ). 

Lại nữa, nƣớc Kiều-tát-la là nơi sanh thân của Phật, vì tri ân nên Phật 

trú ở Xá-bà-đề nhiều. 

Hỏi: Nếu vì tri ân mà ở Xá-bà-đề nhiều, thì nƣớc Ca-tỳ-la-vệ gần chỗ 

Phật sanh, sao không trú ở đó nhiều? 



Đáp: Phật đã dứt hết kiết sử, không còn dƣ tập, nên dù gần thân thuộc 

cũng không sanh dị tƣởng. Nhƣng các đệ tử giòng họ Thích phần nhiều chƣa 

ly dục, nếu ở gần ngƣời thân thuộc, thời tâm nhiễm trƣớc dễ sanh. 

Hỏi: Vì sao Phật không bảo hộ cho các đệ tử ngƣời thành Xá-bà-đề, mà 

lại trú ở đó nhiều? 

Đáp: Đệ tử ở Ca-tỳ-la-bà nhiều. Khi Phật mới trở về nƣớc cùng với 

một nghìn Tỳ-kheo của anh em Ca-diếp, họ là những ngƣời trƣớc đã tu theo 

pháp Bà-la-môn, hành khổ hạnh trong núi nên thân hình tiều tụy. Lúc Phụ 

vƣơng của Ngài trông thấy họ, cho rằng các Tỳ-kheo ấy không đủ để làm 

rạng rỡ cho đức Thế Tôn, vua liền chọn con em của các quý nhân họ Thích 

và các tráng niên của thƣờng nhân, mỗi hộ một ngƣời khiến xuất gia. Trong 

số đó, có ngƣời thiện tâm vui đạo, có ngƣời không vui; còn các Tỳ-kheo ấy, 

vua giữ lại không cho họ trở về bản xứ. Còn chúng đệ tử ngƣời Xá-bà-đề thì 

không nhƣ vậy, vì vậy nên Phật thƣờng trú ở Xá-bà-đề mà không thƣờng trú 

ở Ca-tỳ-la-bà. 

Lại nữa, phép xuất gia không nên ở gần thân thuộc, vì gần thân thuộc 

tâm dễ nhiễm trƣớc, nhƣ lửa nhƣ rắn. Nhƣ con các Bà-la-môn tại gia, vì sự 

học vấn mà không ở tại quê nhà, huống là hàng xuất gia Sa-môn. 

Lại nữa, thành Xá-bà-đề lớn, thành Ca-tỳ-la-bà không đƣợc nhƣ vậy. 

Thành ở Xá-bà-đề có chín ức nhà, nếu trú ở đó ít thời gian thì không thể độ 

đƣợc nhiều ngƣời, vì vậy cần phải trú ở đó lâu hơn. 

Lại nữa, thành Ca-tỳ-la-bà là nơi Phật đản sinh; ngƣời trong đó đã tập 

hành lâu ngày, thiện căn thuần thục, trí tuệ lanh lợi, Phật chỉ ở đó một thời 

gian ngắn để thuyết pháp, không cần đợi lâu, hóa độ xong rồi đi. Còn ngƣời 

ở Xá-bà-đề, hoặc mới tập hành, hoặc tập hành đã lâu, hoặc thiện căn thuần 

thục, hoặc thiện căn chƣa thuần thục, hoặc lợi căn, hoặc độn căn, vì học 

nhiều thứ kinh thơ mà tâm lanh lợi, rơi vào các lƣới tà kiến, thờ đủ hạng 

thầy, thuộc đủ loại trời, và ngƣời tạp hành nhiều, vì vậy Phật ở đó lâu. Nhƣ 

thầy trị ung nhọt, biết mụn nhọt đã chín, phá cho vỡ mủ ra, xức thuốc rồi đi, 

nếu mụn nhọt chƣa chín thời ở lại lâu mà bôi, chớm thuốc. Phật cũng nhƣ 

vậy, nếu đệ tử thiện căn thuần thục thì giáo hóa xong liền đi đến chỗ khác; 

nếu đệ tử có thể độ mà thiện căn chƣa thuần thục thời Ngài phải ở lại lâu. 

Phật xuất hiện thế gian, chính vì muốn độ chúng sanh, đƣa đến cảnh 

giới Niết-bàn, nơi vui sƣớng an ổn, cho nên phần nhiều trú ở Xá-bà-đề mà ít 

trú ở Ca-tỳ-la-bà. 



Phật vì chứng đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, thành tựu pháp 

thân là ở xóm Ƣu-lâu-tần-loa bên sông Ni-liên-thuyền thuộc nƣớc Ma-kiệt-

đà, nên trú ở thành Vƣơng-xá nhiều. 

Hỏi: Đã biết nhân duyên trú ở thành Vƣơng-xá và Xá-bà-đề nhiều, 

trong hai thành ấy, sao Ngài lại trú ở thành Vƣơng-xá nhiều hơn? 

Đáp: Vì báo ân chỗ sanh thân nên Ngài trú ở thành Xá-bà-đề nhiều. Hết 

thảy chúng sanh đều nhớ nghĩ đến sanh địa, nhƣ kệ nói: 

"Tất cả luận nghị sƣ, 

Yêu mến điều mình biết, 

Nhƣ ngƣời nhớ sanh địa, 

Tuy xuất gia còn lụy". 

Và, vì để báo ân đƣợc thành tựu Pháp thân nên Ngài trú ở thành 

Vƣơng-xá nhiều. Chƣ Phật đều yêu mến Pháp thân. Nhƣ kệ nói: 

"Chƣ Phật trong quá khứ, 

Hiện tại và vị lai, 

Đều cúng dƣờng, thờ kính, 

Và tôn trọng pháp thân". 

Pháp thân thù thắng hơn sanh thân, nên trong hai thành ấy, Ngài trú ở 

thành Vƣơng-xá nhiều hơn. 

Lại nữa, vì ở đó, tinh xá có chỗ tọa thiền nhiều, chỗ khác không có, nhƣ 

Trúc Lâm (Veluvana), Bệ-bà-la-bạt-thứ, Tát-đa-ban-na-cầu-ha, Nhân-đà-

thế-la-cầu-ha, Tát-bà Thứ-hồn-trực-ca-bát-bà-la. Trong năm núi Kỳ-xà-quật 

của thành Vƣơng-xá có năm tinh xá nhƣ vậy, Trúc Lâm tinh xá ở bình địa, 

các nƣớc khác không có nhiều tinh xá nhƣ ở đây. Thành Xá-bà-đề có một 

tinh xá Kỳ Hoàn và một Ma-già-la-mẫu-đƣờng, không có nơi thứ ba. Nƣớc 

Ba-la-nại có tinh xá ở trong vƣờn Nai, tên là Lê-sƣ-bàn-đà-na. Thành Tỳ-

gia-lê có hai nơi là Ma-ha-bàn và Lâu-xá bên bờ ao Di-hầu. Câu-diệm-di có 

một nơi tên là vƣờn Cù-sƣ-la. Các nƣớc nhƣ vậy, hoặc một nơi có tinh xá, 

hoặc rừng cây trống. Vì thành Vƣơng-xá có nhiều tinh xá thích hợp cho 

ngƣời tọa thiền, nên Phật trú ở đó nhiều. 

Lại nữa, trong thành đó có Lục sƣ ngoại đạo là Phú-na-la v.v… Họ tự 

nói ta là ngƣời Nhất thiết trí, sánh đối với Phật. Lại có các luận nghị sƣ 

ngoại đạo nhƣ Trƣờng trão Phạm-chí họ Bà-ta, Câu-ca-na-đại v.v… là 



những oan gia của Phật, không tin Phật pháp, ôm lòng tật đố. Vì có bọn 

ngƣời đó, nên Phật trú ở đó nhiều. Ví nhƣ chỗ có cỏ độc thì gần bên đó nhất 

định có thuốc hay. Lại nhƣ kệ nói: 

"Ví nhƣ con sƣ tử. 

Là vua trăm loài thú, 

Mà thét với sâu con, 

Tất bị chúng chê cƣời. 

Nếu ở giữa cọp beo, 

Là loài thú dũng mãnh, 

Mà hăng hái thét to, 

Kẻ trí nên nhƣ vậy". 

"Các thầy luận nghị nhƣ mãnh hổ, 

Ở trong chúng không còn sợ hãi. 

Bậc đại trí tuệ thấy nghe nhiều, 

Là tối đệ nhất trong chúng đó". 

Vì các ngƣời đại trí đa văn đều ở thành Vƣơng-xá, nên Phật trú ở đó 

nhiều. 

Lại nữa, vua Tần-bà-tà-la đến ở đền thờ Già-gia, rƣớc Phật và một ngàn 

A-la-hán đã trừ kiết sử. Lúc ấy Phật thuyết pháp cho vua, vua đƣợc đạo quả 

Tu-đà-hoàn, liền thỉnh Phật: "Xin Phật và tăng đi đến thành Vƣơng-xá của 

con, suốt đời thọ nhận y phục, ẩm thực, ngọa cụ, y dƣợc". Phật liền nhận lời. 

Vì vậy Phật trú ở thành Vƣơng-xá nhiều. 

Lại nữa, trong bốn phƣơng của Diêm-phù-đề, phƣơng Đông kể đầu, vì 

nơi mặt trời mọc, tiếp đến phƣơng Nam, Tây, Bắc. Tại phƣơng Đông, nƣớc 

Ma-kiệt-đà là tối thắng. Trong nƣớc Ma-kiệt-đà, thành Vƣơng-xá là tối 

thắng, trong đó có mƣời hai ức nhà. Sau khi Phật Niết-bàn, vua A-xà-thế vì 

lẽ nhân dân ít dần nên bỏ đại thành Vƣơng-xá, mà dựng một thành nhỏ bên 

đó, rộng và dài một do tuần, đặt tên là Ba-ta- -đa-la (Pataliputra) còn 

lớn hơn các thành khác, huống gì thành cũ Vƣơng-xá. 

Lại nữa, trong thành đó ngƣời phần nhiều thông minh, đều học rộng 

biết nhiều, các nƣớc khác không nhƣ thế. 

Lại nữa, Phật dự biết có ngƣời đáng đƣợc độ, chờ thời, chờ nói, chờ 

ngƣời giáo hóa mới có thể đắc đạo, đó là Thích-đề-hoàn-nhơn và tám vạn 

chƣ thiên, phải ở trong thạch thất của Ma-già-đà mà đắc đạo, vì thế nên Phật 

trú ở thành Vƣơng-xá nhiều. 



Lại nữa, nƣớc Ma-già-đà giàu vui, khất thực dễ đƣợc, các nƣớc khác 

không bằng. Vì ba nhân duyên: Một, vua Tần-bà-ta-la ƣớc sắc trong cung 

thƣờng sắm sửa thức ăn cho một ngàn Tỳ-kheo. Hai, Thọ-đề-già (Y⮠iska) 

tuy sanh ở trong loài ngƣời mà hƣởng thọ khoái lạc chƣ thiên; lại có nhiều 

Ƣu-bà-tắc giàu sang. Ba, Long vƣơng Ba-la-la có thiện tâm vâng theo giáo 

hóa, làm đệ tử Phật, thƣờng làm mƣa tốt, trừ cơ cẩn cho đời, nên nƣớc đƣợc 

no đủ. Nhƣ sau khi đức Phật Niết -bàn, Trƣởng lão Đại Ca-diếp muốn kết 

tập Pháp tạng, suy nghĩ: "Nƣớc nào no đủ an vui, khất thực dễ đƣợc, để dễ 

chóng đƣợc kết tập pháp tạng?", suy nghĩ nhƣ vậy xong, nhớ trong thành 

Vƣơng-xá, có vua Tần-bà-ta-la ƣớc sắc thƣờng sắm sửa thức ăn cho một 

ngàn Tỳ-kheo. Vua Tần-bà-ta-la tuy đã chết, mà lệ ấy vẫn còn, ở đó khất 

thực dễ đƣợc, dễ kết tập pháp tạng. Các chỗ khác không thể thƣờng cúng 

dƣờng nhƣ vậy. Nếu lúc đi khất thực, gặp các ngoại đạo đến luận nghị, nếu 

luận nghị với họ thì việc kết tập pháp tạng bị bê trễ, nếu không luận nghị với 

họ, thời họ sẽ nói các Sa-môn không bằng ta". Suy nghĩ nhƣ vậy, Ngài Ca-

diếp chọn lấy một ngàn A-la-hán tối thƣợng, dẫn đến núi Kỳ-xà-quật kết tập 

Kinh tạng. Nhƣ trong A-hàm và Tỳ-ni nói rằng nƣớc Tỳ-gia-ly có lúc cũng 

đói khát. Nhƣ trong kinh Hàng-nan-đà-bà, Nan-đà Long vƣơng nói
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: "Nƣớc 

Bà-xá-đề đói kém, các nƣớc khác cũng thƣờng khi đói kém, còn trong nƣớc 

Ma-kiệt-đà không có chuyện đó". 

Vì vậy nên biết nƣớc Ma-kiệt-đà sung túc yên vui, khất thực dễ đƣợc. 

Lại nữa, thành Vƣơng-xá ở giữa các núi nhàn tĩnh, tinh xá các nƣớc 

khác ở bình địa, nhiều ngƣời phức tạp ra vào, vì qua lại dễ nên không đƣợc 

nhàn tĩnh. Lại trong các núi này có nhiều tinh xá, các ngƣời tọa thiền, các 

ngƣời thánh nhân đều ƣa chỗ nhàn tĩnh, nên phần nhiều ở núi. Phật là chủ tể 

của các bậc Thánh và ngƣời tọa thiền, nên trú ở thành Vƣơng-xá nhiều. 

Hỏi: Nếu Phật trú ở thành Vƣơng-xá, đƣợc rồi, nhƣng sao không trú ở 

Trúc viên mà thƣờng trú ở Kỳ-xá-quật? 

Đáp: Tôi đã trả lời là Thánh nhân và ngƣời tọa thiền ƣa ở chỗ nhàn 

tĩnh. 

Hỏi: Còn bốn núi khác, là Bệ-bà-la-bạt-thứ v.v… sao không thƣờng ở 

mà thƣờng ở Kỳ-xà-quật? 

Đáp: Kỳ-xá-quật là tối thắng trong năm núi, tối thắng thế nào? Kỳ-xá-

quật có tinh xá gần thành mà núi thì khó lên, nên hạng ngƣời tạp không hay 



đến, gần thành nên đi khất thực không nhọc, vì vậy Phật thƣờng trú ở Kỳ-xà-

quật, mà không ở các chỗ khác. 

Lại nữa, Trƣởng lão Đại Ca-diếp ở trong Kỳ-xà-quật kết tập ba Pháp 

tạng, độ xong những chúng sanh khả độ, muốn theo Phật vào Niết-bàn nên 

sáng sớm đắp y, ôm bát vào thành Vƣơng-xá khất thực rồi lên Kỳ-xà-quật 

nói với các đệ tử: "Ta nay muốn vào Vô-dƣ Niết-bàn". Nói nhƣ vậy xong, 

vào phòng ngồi kiết-già, các thiền định vô lậu tự huân ƣớp thân. Đệ tử của 

Đại Ca-diếp nói với các quý nhân: "Các ngƣời biết không, hôm nay Tôn giả 

Đại Ca-diếp vào Vô-dƣ Niết-bàn ?" Các quý nhân nghe đƣợc đều hết sức u 

sầu nói: "Phật đã diệt độ, Đại Ca-diếp hộ trì Phật pháp nay lại muốn vào Vô-

dƣ Niết-bàn!". 

Các quý nhân, các Tỳ-kheo, vào lúc xế chiều tụ tập ở Kỳ-xà-quật. 

Trƣởng lão Đại Ca-diếp lúc xế chiều từ thiền định dậy, vào giữa chúng ngồi 

tán thuyết về vô thƣờng, rằng hết thảy pháp hữu vi vì nhân duyên sanh nên 

vô thƣờng. Trƣớc không nay có, có rồi hoàn không nên vô thƣờng. Nhân 

duyên sanh nên vô thƣờng, vô thƣờng nên khổ, khổ nên vô ngã, vì vô ngã 

nên ngƣời có trí không nên chấp ngã và ngã sở. Nếu chấp ngã và ngã sở thì 

bị vô lƣợng ƣu sầu khổ não. Trong hết thảy thế giới, tâm nên nhàn chán mà 

cầu ly-dục. Thuyết các thứ khổ não nhƣ thế trong thế giới, khai mở tâm cho 

đại chúng, khiến vào Niết-bàn. 

Nói lời ấy xong, Tôn giả liền mặc y Tăng-già-lê nhận đƣợc từ Phật, 

mang y bát, cầm tích trƣợng, nhƣ chim Kim-sí hiện bay lên hƣ không, với 

bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi của thân; một thân hiện ra vô lƣợng thân, 

khắp cả thế giới phƣơng Đông; từ vô lƣợng thân trở lại một thân, phần thân 

trên xuất lửa, phần thân dƣới xuất nƣớc, phần thân trên xuất nƣớc, phần thân 

dƣới xuất lửa. Ở phƣơng Nam, Tây, Bắc cũng nhƣ vậy, làm cho chúng tâm 

nhàm chán đời, đều hoan hỷ xong, Tôn giả ở tại đỉnh Kỳ-xà-quật, cùng y bát 

đầy đủ, phát nguyệ⮠ "Nguyện cho thân tôi không hoại, khi đức Di-lặc thành 

Phật, cốt thân này của tôi xuất hiện trở lại, lấy nhân duyên ấy để độ chúng 

sanh". Phát nguyện nhƣ vậy, Tôn giả đi thẳng vào trong đá ở trên đỉnh Kỳ-

xà-quật, nhƣ đi vào bùn nhuyễn, vào xong, núi khép lại
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. Về sau, khi con 

ngƣời sống tám vạn bốn ngàn tuổi, thân cao tám mƣơi thƣớc. Phật Di-lặc ra 

đời, thân Phật cao một trăm sáu mƣơi thƣớc, mặt Phật hai mƣơi bốn thƣớc, 

vòng hào quang mƣời dặm. Lúc ấy chúng sanh nghe đức Phật Di-lặc ra đời, 

vô lƣợng ngƣời theo Phật xuất gia. Lúc Phật ở giữa đại chúng thuyết pháp 

lần đầu tiên, có chín mƣơi chín ức ngƣời chứng đƣợc đạo quả La-hán, đầy 

đủ sáu thông. Hội thứ hai, có chín mƣơi ức ngƣời chứng đƣợc đạo quả La-



hán. Hội thứ ba, có chín mƣơi ba ức ngƣời chứng đƣợc đạo quả La-hán. Từ 

đó về sau, độ vô số ngƣời. 

Nhân dân bấy giờ dần dần về sau sinh biếng nhác, chán nản. Phật Di-

lặc thấy chúng nhân nhƣ vậy, dùng ngón chân mà mở núi Kỳ-xà-quật ra. Lúc 

ấy, cốt thân của Trƣởng lão Đại Ca-diếp mặc y Tăng-già-lê hiện ra, đảnh lễ 

chân Phật Di-lặc, rồi bay lên hƣ không hiện các thần biến nhƣ trƣớc, liền ở 

giữa hƣ không tự diệt thân mà vào Niết-bàn. 

Bấy giờ, các đệ tử của Phật Di-lặc trông thấy, lấy làm lạhỏi: "Đó là giới 

nào, tợ nhƣ ngƣời mà nhỏ, thân mặc pháp y mà có thể làm biến hóa?" Đức 

Phật Di-lặc đáp: ""Đó là đệ tử của Phật Thích-ca Mâu-ni ở đời quá khứ tên 

là Đại Ca-Diếp, tu hạnh A-lan-nhã; ít muốn, biết đủ; bậc nhất về hạnh tu 

Đầu Đà trong hàng Tỳ-kheo, chứng đƣợc Sáu thần thông, cọng giải thoát và 

là đại A-la-hán. Lúc ấy, con ngƣời sống một trăm tuổi, tăng thì ít mà giảm 

thì nhiều, cho nên thân nhỏ mà có thể làm chuyện to nhƣ thế. Các ngƣời thân 

lớn, lợi căn, tại sao không làm đƣợc công đức nhƣ vậy?" 

Bấy giờ các đệ tử đều hổ thẹn, sanh tâm rất nhàm chán, Phật Di-lặc tùy 

theo tâm chúng sanh mà thuyết các pháp cho họ. Có ngƣời đƣợc A-la-hán, 

A-na-hàm, Tƣ-đà-hàm, Tƣ-đà-hoàn, có ngƣời gieo giống thiện căn Bích-chi 

Phật, có ngƣời đƣợc vô sanh pháp nhẫn, Bất thối Bồ-tát, có ngƣời sanh trong 

loài trời, loài ngƣời hƣởng thọ phƣớc báo. 

Do vậy, nên biết núi Kỳ-xà-quật là chỗ phƣớc đức cát tƣờng, các bậc 

Thánh ƣa ở. Phật là chủ tể của các bậc Thánh, nên Phật thƣờng ở núi Kỳ-xà-

quật. 

Lại nữa, núi Kỳ-xà-quật, là trú xứ của các đức Phật quá khứ, vị lai, hiện 

tại. Nhƣ trong Kinh Phú-lâu-na nói: "Phật nói với Phú-lâu-na: Giả sử cho 

Tam thiên đại thiên thế giới đến kiếp thiêu cháy rồi lại sanh. Ta vẫn thƣờng 

trú trong núi này. Hết thảy chúng sanh, vì kiết sử buộc ràng, không tạo công 

đức để thấy Phật, nên không thấy Ta". 

Lại nữa, núi Kỳ-xà-quật làchỗ thanh tịnh, tƣơi tốt của Tam thế Phật và 

các Bồ-tát, không còn chỗ nào nhƣ vậy, nên Phật hay trú ở núi Kỳ-xà-quật. 

Lại nữa, các kinh Đại thừa đều thuyết ở núi Kỳ-xà-quật, các chỗ khác 

thì ít, vì sao vậy? Vì ở đó là chỗ thanh tịnh, có phúc đức, nhàn tĩnh, là chỗ 

tam thế chƣ Phật ở và Mƣời phƣơng các Bồ-tát cùng tán thán cung kính chỗ 

đó. Chƣ Thiên, Rồng, Dạ-xoa, A-tu-la, Ca-lầu-la, Càn-thát-bà, Chân-đà-la, 



Ma-hầu-la-già v.v… Các Quỷ thần đại lực thủ hộ, cúng dƣờng cung kính 

chỗ đó, nhƣ kệ nói: 

"Núi Kỳ-xà-quật này, 

Trú xứ của chƣ Phật, 

An nghỉ của Thánh nhân, 

Vì che mát tất cả, 

Các khổ đƣợc giải thoát, 

Chỉ còn chân pháp thôi". 

Lại nữa, vì ở đó, vô lƣợng đại Bồ-tát có trí tuệ phƣớc đức lực trong 

mƣời phƣơng thƣờng đến chiêm ngƣỡng đức Phật Thích-ca Mâu-ni, đảnh lễ 

cung kính nghe pháp. Phật thuyết kinh Đại thừa phần nhiều ở núi Kỳ-xà-

quật. Trong các kinh Đại thừa, Kinh Bát nhã là tối đại, sao không thuyết ở 

núi Kỳ-xà-quật đƣợc!? 

Lƣợc nói núi Kỳ-xà-quật xong. 

---o0o--- 

CHƯƠNG 05 - GIẢI THÍCH: CỘNG MA-HA TỲ-KHEO TĂNG 

KINH: Cùng với chúng Đại Tỳ-kheo Tăng 

LUẬN: "Cùng" là cùng một chỗ, cùng một thời, cùng một tâm, cùng 

một giới, cùng một sự thấy (kiến), cùng một đạo, cùng một giải thoát, ấy gọi 

là "Cùng". 

"Ma-ha" là lớn (đại) hoặc nhiều, hoặc hơn. Vì sao gọi là"Lớn"? Nghĩa 

là ở trên tất cả mọi ngƣời, là đã dứt hết mọi chƣớng ngại, là đƣợc Thiên 

vƣơng, đại nhân cung kính, ấy gọi là lớn. Vì sao gọi là "Nhiều"? Số đến năm 

mƣơi ngàn nên gọi là nhiều. Sao gọi là "Hơn"? Nghĩa là có thể phá hết luận 

nghị của chín mƣơi sáu phái ngoại đạo, nên gọi là hơn. 

Vì sao gọi là "Tỳ-kheo"? Tỳ-kheo còn gọi là Khất sĩ, vì nuôi sống mình 

một cách trong sạch nên gọi là Khất sĩ. Nhƣ trong kinh nói: "Xá-lợi-phất vào 

thành khất thực, đƣợc rồi hƣớng vào vách ngồi ăn. Lúc ấy có nữ Phạm-chí 

tên là Tịnh Mục đi đến, thấy Xá-lợi-phất, hỏi: "Sa-môn, ông ăn phải không?" 

Đáp: "Phải, tôi ăn". 



 Ông là Sa-môn cúi miệng xuống mà ăn phải không? 

 Không phải. 

 Ngửa miệng lên mà ăn phải không? 

 Không phải. 

 Ông vuông miệng mà ăn phải không? 

 Không phải. 

 Ông quay miệng theo bốn phía mà ăn phải không? 

 Không phải. 

Tịnh mục nói: "Cách ăn có bốn, tôi hỏi ông, ông đều trả lời không phải; 

tôi không hiểu, xin ông hãy nói cho". 

- Có ngƣời xuất gia mà nuôi sống mình một cách bất tịnh nhƣ hòa hiệp 

thuốc men, gieo lúa, trồng cây v.v…; ấy gọi là cúi miệng xuống mà ăn. 

- Có ngƣời xuất gia mà nuôi sống mình một cách bất tịnh nhƣ xem tinh tú, 

trời trăng, đoán gió mƣa, sấm sét v.v…; ấy gọi là ngửa miệng mà ăn. 

- Có ngƣời xuất gia mà nuôi sống mình một cách bất tịnh nhƣ dua vạy theo 

cƣờng hào thế lực, thông sứ bốn phƣơng, nói lời xảo trá để cầu đƣợc nhiều 

v.v…; ấy gọi là vuông miệng mà ăn. 

- Có ngƣời xuất gia mà nuôi sống mình một cách bất tịnh nhƣ học các 

chú thuật, bói toán tốt xấu v.v…; ấy gọi là quay miệng theo bốn phía mà ăn. 

- Này cô, tôi không rơi vào bốn cách ăn bất tịnh đó. Tôi theo phép khất thực 

thanh tịnh mà nuôi sống mình". 

Lúc ấy Tịnh Mục nghe nói một cách thanh tịnh nhƣ vậy, sanh tâm hoan 

hỷ tín giải. Xá-lợi-phất nhân đó nói pháp cho nghe mà chứ⮠ đƣợc đạo quả 

Tu-đà-hoàn.
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Thanh tịnh khất thực để nuôi sống mình nhƣ vậy, nên gọi là Khất sĩ. 

Lại nữa, "Tỳ" có nghĩa là phá, "Kheo" có nghĩa là phiền não. Phá đƣợc 

phiền não nên gọi là Tỳ-kheo. 

Lại nữa, ngƣời xuất gia gọi là Tỳ-kheo, cũng nhƣ ngƣời Hồ, Hán, 

Khƣơng, Lỗ đều có danh tự riêng. 

Lại nữa, khi thọ giới tự nói: "Tôi là … Tỳ-kheo, suốt đời giữ giới" nên 

gọi là Tỳ-kheo.
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Lại nữa, "Tỳ" có nghĩa làm cho sợ, "Kheo" có nghĩa là có thể, là có thể 

làm cho Ma vƣơng và Ma dân sợ. Đƣơng khi xuất gia, cạo tóc, mặc pháp y, 

thụ giới, là lúc làm cho Ma sợ, vì sao sợ? Ma vƣơng nói: "Ngƣời ấy ắt đƣợc 

vào Niết-bàn". Nhƣ Phật nói: "Ngƣời nào hay cạo đầu, mặc pháp y, nhất tâm 

thụ giới, ngƣời ấy dần dần dứt kiết sử, lìa khổ mà vào Niết-bàn". 

Sao gọi là Tăng già? "Tăng già" Tàu dịch là "Chúng". Nhiều Tỳ-kheo 

hòa hợp một chỗ, gọi là Tăng già. Nhƣ các cây lớn tụ lại rậm rạp gọi là rừng, 

mỗi một cây không phải là rừng, trừ mỗi một cây ra cũng không là rừng. 

Nhƣ vậy mỗi một Tỳ-kheo không gọi là Tăng, trừ mỗi một Tỳ-kheo ra cũng 

không là Tăng. Các Tỳ-kheo hòa hợp lại mới gọi là Tăng. Tăng có bốn 

hạng
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: Tăng biết xấu hổ, Tăng không biết xấu hổ, Tăng nhƣ dê câm, Tăng 

chơn thật. 

- Sao gọi là Tăng biết xấu hổ Trì giới không phá giới, thân miệng thanh 

tịnh, có thể phân biệt tốt xấu, chƣa đắc đạo, ấy gọi là Tăng biết xấu hổ. 

- Sao gọi là Tăng không biết xấu hổ Phá giới, thân miệng không thanh 

tịnh, không việc ác nào không làm, ấy gọi là Tăng không biết xấu hổ. 

- Sao gọi là Tăng nhƣ dê câm? Tuy không phá giới, nhƣng độn căn 

không trí tuệ, không phân biệt đƣợc tốt xấu, không biết phạm khinh phạm 

trọng, không biết có tội không tội. Nếu có việc, Tăng hai ngƣời cùng cãi, 

thời không thể quyết đoán, im lặng không nói. Ví nhƣ dê trắng, cho đến bị 

ngƣời ta đem giết, cũng không thể la lên một tiếng, ấy gọi là Tăng dê câm. 

- Sao gọi là Tăng chơn thật? Hoặc bậc Hữu học, hoặc bậc Vô học, trụ 

trong bốn quả, thƣờng hành đạo tứ hƣớng, ấy gọi là Tăng chơn thật. Trong 

đây, hai hạng Tăng (Tăng có biết xấu, Tăng nhƣ dê câm) có thể cùng chung 

làm một trăm lẻ một Kiết-ma
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, nhƣ Kiết-ma thuyết giới, thọ tuế; các việc 

đều đƣợc phép làm. Trong đó thiệt Thanh-văn Tăng có sáu ngàn năm trăm. 

Bồ-tát Tăng có hai hạng là Tăng có biết xấu hổ và Tăng chơn thiệt; còn 

Thanh-văn Tăng có một hạng là Tăng chơn thiệt, vì đây là thiệt Tăng. Các 

hạng khác đều gọi là Tăng. Do đó nên gọi là Tăng. 

KINH: Một phần năm ngàn trong số lớn. 

LUẬN: Sao gọi là số lớn
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? Ít tăng lên ít giảm xuống, ấy gọi là số lớn. 

Sao gọi là một phần? Là trong số đại chúng đông đảo chỉ lấy một phần, ấy 

gọi là phần. Các Tỳ-kheo ấy từ trong đại chúng ngàn vạn ngƣời kể lấy một 

phần năm ngàn ngƣời. Do đó nên gọi là một phần năm ngàn trong số lớn. 



KINH: Đều là A-la-hán. 

LUẬN: Sao gọi làA-la-hán? "A-la" có nghĩa là giặc, "Hán" có nghĩa là 

phá. Phá hết thảy giặc phiền não, ấy gọi là A-la-hán. 

Lại nữa, A-la-hán đã dứt sạch hết các lậu, nên đáng đƣợc nhân gian và 

chƣ thiên cúng dƣờng. 

Lại nữa, "A" có nghĩa là không, "La-hán" có nghĩa là sanh. Nghĩa là 

không còn sanh lại trong đời sau, nên gọi là A-la-hán. 

KINH: Các lậu đã hết. 

LUẬN: Ba thứ lậu
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 của ba cõi đã dứt sạch hết không còn, nên gọi là 

"các lậu đã hết". 

KINH: Không còn phiền não. 

LUẬN: Đã đoạn trừ hết thảy các kiết sử, dòng trôi, tham ái, ách, trói, 

che lấp, buộc v.v… nên nói "không còn phiền não". 

KINH: Tâm được giải thoát tốt đẹp, huệ được giải thoát tốt đẹp. 

LUẬN: Hỏi: Vì sao nói tâm đƣợc giải thoát tốt đẹp, huệ đƣợc giải thoát 

tốt đẹp? 

Đáp: Hàng ngoại đạo ly dục, tâm chỉ đƣợc giải thoát ở một xứ, một 

đạo, chẳng phải đƣợc giải thoát hết thảy pháp chƣớng ngại. Vì vậy, A-la-hán 

gọi là "tâm đƣợc giải thoát tốt đẹp, huệ đƣợc giải thoát tốt đẹp". 

Lại nữa, các A-la-hán ở trong hai đạo tâm đƣợc giải thoát là Kiến đế 

đạo và Tƣ duy đạo; vì thế nên gọi là tâm đƣợc giải thoát tốt đẹp. Học nhân 

tâm tuy đƣợc giải thoát mà chẳng phải giải thoát tốt đẹp, vì cớ sao? Vì còn 

kiết sử dƣ tàn. 

Lại nữa, các ngoại đạo, không đầy đủ pháp trợ đạo, hoặc làm một việc 

công đức, hoặc làm hai việc công đức mà cầu đạo, tất không cầu đƣợc. Nhƣ 

ngƣời chỉ bố thí để cầu thanh tịnh, nhƣ ngƣời tế trời nói là có thể thoát khỏi 

ƣu não, suy đồi, có thể sanh trong quốc độ thƣờng lạc, cũng lại nói trong tám 

thanh tịnh đạo là: 1- Tự giác, 2- Nghe, 3- Đọc kinh, 4- Sợ nỗi khổ bên trong, 

5- Sợ nỗi khổ của chúng sanh lớn, 6- Sợ nỗi khổ của ngƣời, trời, 7- Đƣợc 



thầy hay, 8- Bố thí. Chỉ nói điều thứ tám là thanh tịnh đạo. Lại nữa, có ngoại 

đạo chỉ bố thí, trì giới cho là thanh tịnh; có ngƣời chỉ bố thí, cầu trí tuệ cho 

là thanh tịnh. Các trợ đạo nhƣ vậy không đầy đủ, hoặc không công đức, hoặc 

ít công đức cho là thanh tịnh. Ngƣời ấy tuy từ một xứ tâm đƣợc giải thoát, 

không gọi là giải thoát tốt đẹp, vì Niết-bàn đạo không đầy đủ, nhƣ kệ nói: 

"Ngƣời không công đức không thể qua, 

Biển cả của sanh, già, bệnh, chết, 

Ngƣời ít công đức cũng không qua, 

Thiện hành đạo pháp của Phật thuyết". 

Ở đây nên nói đến Kinh Tu-bạt-đà Phạm-chí (Subharabrahma - 

Càrisutra)
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: Tu-bạt-đà Phạm-chí một trăm hai mƣơi tuổi đƣợc năm thứ thần 

thông, ở bên ao A-ma-bạt-đạt-đa. Đêm nọ, Phạm-chí mộng thấy một ngƣời 

mất mắt, lõa hình, đứng trong bóng tối, mặt trời rớt, đất vỡ, nƣớc biển cả 

khô, gió lớn nổi lên thổi núi Tu-di vỡ tan. Thức dậy sợ hãi, ông ta suy nghĩ: 

"Cớ sao nhƣ vậy, mạng ta sắp hết, hay chúa tể trời đất sắp đọa?" Do dự 

không tự rõ vì cớ sao lại thấy có ác mộng ấy? Có vị trời là thiện tri thức, bạn 

từ đời trƣớc, từ trên trời xuống nói với Tu-bạt-đà: "Ông đừng sợ hãi, có một 

bậc Nhất thiết trí gọi là Phật, nửa cuối đêm sẽ vào Vô-dƣ Niết-bàn, nên ông 

mộng thấy nhƣ thế chớ không phải vì bản thân của ông đâu". 

Sáng hôm sau, Tu-bạt-đà đi đến rừng cây trong vƣờn Câu-di-na-kiệt 

(Kusinayara) thấy A-nan kinh hành, nói với A-nan: "Tôi nghe nói Thầy của 

ông thuyết pháp về đạo Niết-bàn mới, vào nửa đêm nay Ngài sẽ vào Niết-

bàn, tâm tôi có chỗ nghi, xin đƣợc gặp Phật nhờ giải quyết chỗ nghi của tôi". 

A-nan nói: "Thân thể của Thế Tôn đã suy yếu quá chừng, nếu ông đến hỏi, 

sẽ làm cho Thế Tôn mệt nhọc thêm". Tu-bạt-đà-la ba lần cầu thỉnh, A-nan 

vẫn đáp một lời. Phật từ xa nghe đƣợc, dậy A-nan: "Hãy để cho Tu-bạt-đà 

đến trƣớc Ta mà tự do nạn vấn. Đây là lần đàm đạo cuối cùng của Ta và Tu-

bạt-đà là đệ tử sau chót của ta". 

Lúc ấy, Tu-bạt-đà đƣợc đến trƣớc Phật, hỏi han Thế Tôn xong, ngồi 

xuống một bên, nghĩ nhƣ vầy: "Các bọn ngoại đạo xả bỏ ân ái tài bảo mà 

xuất gia, đều không đắc đạo, chỉ một mình Sa-môn Cù-đàm đắc đạo". Nghĩ 

nhƣ vậy xong, liền hỏi Phật: "Lục sƣ ngoại đạo ở cõi Diêm-phù-đề này đều 

tự xƣng ta là ngƣời Nhất thiết trí, lời nói ấy đúng không?" Bấy giờ Thế Tôn 

đáp lại bằng kệ: 

"Ta mới mƣời chín tuổi, 



Xuất gia học Phật đạo, 

Ta xuất gia đến nay, 

Đã qua năm mƣơi năm. 

Tịnh giới, thiền, trí, tuệ, 

Ngoại đạo không một phần, 

Ít phần cũng không có, 

Hà huống Nhất thiết trí". 

Nếu không có Bát chánh đạo, thì ở đó không có đạo quả thứ nhất, thứ 

nhì, thứ ba, thứ tƣ. Nếu có Bát chánh đạo, thì ở đó có đạo quả thứ nhất, thứ 

nhì, thứ ba, thứ tƣ . Này Tu-bạt-đà, trong pháp của Ta đây có Bát chánh đạo 

nên ở trong đó có đạo quả thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tƣ . Trong pháp của 

các ngoại đạo đều không, không có đạo, không có quả, không có Sa-môn, 

Bà-la-môn. Ta, ở giữa đại chúng, thật đã cất lên tiếng rống Sƣ tử nhƣ vậy." 

Phạm-chí Tu-bạt-đà nghe pháp ấy liền chứng đƣợc đạo quả A-la-hán, 

rồi suy nghĩ: "Ta không nên Bát Niết-bàn sau Phật". Suy nghĩ nhƣ vậy xong, 

ở trƣớc Phật ngồi kiết già, tự dùng thần lực, từ trong thân xuất ra lửa đốt 

thân mà thủ lấy diệt độ. 

Vì vậy, Phật nói không có công đức hay ít công đức, là pháp trợ đạo 

không đầy đủ, đều không độ thoát đƣợc. Phật Thuyết đủ hết thảy công đức, 

nên Ngài hay độ thoát đƣợc các đệ tử, nhƣ vị thầy thuốc nhỏ (lang y) chỉ 

dùng một, hai thứ thuốc không đầy đủ, nên không thể chữa lành trọng bệnh. 

Các thầy thuốc lớn (giỏi) biết đủ các thứ thuốc nên có thể chữa lành các 

bệnh. 

Hỏi: Nếu xa lìa hết thảy phiền não trong tam giới, tâm đƣợc giải thoát, 

sao Phật nói xa lìa nhiễm ái thì tâm đƣợc giải thoát? 

Đáp: Ái có sức mạnh to lớn, trói buộc, đóng kín tâm, cho nên nói đến 

ái mà không nói đến các phiền não khác. Ái dứt thì các phiền não khác dứt. 

Lại nữa, nếu khi nghe ngƣời ta nói "vua đến" thì biết chắc chắn có các 

kẻ tùy tùng. Nhiễm ái cũng nhƣ vậy, nhƣ nắm lấy đầu khăn thì cả cái khăn 

đều đi theo. Ái nhiễm cũng nhƣ vậy, hễ ái dứt thì biết các phiền não khác 

đều dứt. 

Lại nữa, các kiết sử đều thuộc ái và kiến. Phiền não thuộc ái thì che đậy 

tâm; phiền não thuộc kiến thì che đậy tuệ. Nhƣ vậy, hễ ái xa lìa thì kiết sử 



thuộc ái cũng xa lìa, đƣợc tâm giải thoát; hễ vô minh xa lìa thì kiết sử thuộc 

kiến cũng xa lìa, đƣợc tuệ giải thoát. 

Lại nữa, năm ngàn A-la-hán này đã đƣợc pháp bất thoái, đƣợc trí vô 

sanh, vì thế nên tâm đƣợc giải thoát tốt đẹp, huệ đƣợc giải thoát tốt đẹp, vì 

không bị thối
60

. Thối pháp A-la-hán đƣợc thời giải thoát, nhƣ Cù-đề-ca 

v.v… tuy đƣợc giải thoát song không phải giải thoát tốt đẹp, vì còn bị thối 

pháp.
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KINH: Tâm đã điều phục nhu nhuyến. 

LUẬN: Hoặc đƣợc cung kính cúng dƣờng, hoặc bị sân hận mắng nhiếc, 

đánh đập, tâm vẫn bình đẳng, không thay đổi; hoặc gặp trân bảo, hay ngói 

đá, tâm vẫn xem nhƣ nhau; hoặc có ngƣời cầm dao cắt chặt tay chân, hay có 

ngƣời đem Chiên đàn thoa thân, tâm cũng bình đẳng, không thay đổi. 

Lại nữa, vì đã dứt hết cội gốc dâm dục, sân nhuế, kiêu mạn, nghi, kiến 

nên gọi là tâm đã đƣợc điều phục nhu nhuyến. 

Lại nữa, các A-la-hán ấy, ở nơi dục nhiễm mà không nhiễm, ở nơi đáng 

giận mà không giận, ở nơi si mà không si, thủ hộ sáu căn, thế nên gọi là tâm 

đã đƣợc điều phục nhu nhuyến, nhƣ kệ nói: 

"Ngƣời thủ hộ các căn, 

Nhƣ ngựa tốt khéo dậy, 

Nhƣ vậy, ngƣời thật trí, 

Đƣợc chƣ thiên kính thị". 

Những kẻ phàm nhân không hay thủ hộ sáu căn, không dứt dục, sân, 

mạn, si, nghi nên không gọi là điều phục nhu nhuyến. 

KINH: Ma-ha Na-già. 

LUẬN: "Ma-ha" có nghĩa là lớn; "Na" nghĩa là không; "Già" nghĩa là 

tội. A-la-hán đã dứt hết các phiền não, nên gọi là đại vô tội. 

Lại nữa, Na-già (Naga) hoặc gọi là Rồng, hoặc gọi là Voi. Năm ngàn 

A-la-hán ấy là bậc tối đại lực trong các hàng A-la-hán, nên gọi là nhƣ Rồng 

nhƣ Voi. Vì đi trong nƣớc sức Rồng lớn nhất, đi trên đất sức thì Voi mạnh 

nhất. 



Lại nữa, nhƣ voi chúa khéo đƣợc điều trị, có thể phá đại quân, xông 

thẳng tới không quay lui, không sợ đao gậy, không ngại nƣớc lửa, không bỏ 

chạy, không thối lui, đến chết không tránh. Các A-la-hán cũng lại nhƣ thế, 

do tu thiền định trí tuệ, có thể phá dẹp Ma quân và các giặc kiết sử, cho dù bị 

mắng chửi, đánh đập, không hối không giận; già chết hay nƣớc lửa, không 

sợ không ngại. 

Lại nữa, nhƣ đại Long vƣơng, từ biển cả bay lên bủa mây che khắp cả 

hƣ không, phóng điển chớp sáng, chiếu sáng trời đất, tuông trận mƣa lớn, 

thấm nhuần muôn vật. Các A-la-hán cũng lại nhƣ thế, từ trong biển cả thiền 

định trí tuệ mà ra, giăng bủa mây từ bi che khắp những căn cơ đáng đƣợc độ, 

hiện ánh sáng lớn và các thứ biến hóa, nói pháp thật tƣớng, mƣa vào tâm đệ 

tử, làm sanh khởi thiện căn. 

KINH: Những gì phải làm đã làm xong. 

LUẬN: Hỏi: Sao gọi là "những gì phải làm"; và sao gọi là "đã làm 

xong"? 

Đáp: Đã đƣợc các thiện pháp tín, giới, định, xã, v.v… nên gọi là 

"những gì phải làm"; đã đƣợc các thiện pháp trí tuệ, tinh tấn, giải thoát v.v… 

nên gọi là "đã làm xong". Vì hai pháp ấy đầy đủ nên gọi là "những gì phải 

làm đã làm xong".
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Lại nữa, phiền não gồm có hai thứ: Một thứ thuộc ái, một thứ thuộc 

kiến. Thứ phiền não thuộc ái dứt nên gọi là "những gì phải làm"; thứ phiền 

não thuộc kiến dứt nên gọi là "đã làm xong ". 

Lại nữa, sắc pháp đã khéo thấy rõ nên gọi là "những gì phải làm"; vô 

sắc pháp đã khéo thấy rõ nên gọi là "đã làm xong". Đối hai pháp khả kiến 

bất khả kiến, hữu đối vô đối v.v… cũng nhƣ thế. 

Lại nữa, dứt pháp bất thiện và vô ký nên gọi là "những gì phải làm"; 

pháp thiện đã tƣ duy nên gọi là "đã làm xong". Văn tuệ, tƣ tuệ thành tựu nên 

gọi là "những gì phải làm"; tƣ tuệ thành tựu nên gọi là"đã làm xong". Những 

loại ba pháp cũng nhƣ thế. 

Lại nữa, đƣợc noãn pháp, đảnh pháp, nhẫn pháp, thế đệ nhất pháp nên 

gọi là "những gì phải làm"; đƣợc các thiện căn vô lậu về Khổ pháp nhẫn 

v.v… nên gọi là "đã làm xong". Đƣợc kiến đế đạo gọi là "những gì phải 

làm"; đƣợc tƣ duy đạo gọi là "đã làm xong". Đƣợc học đạo gọi là "những gì 



phải làm"; đƣợc vô học đạo gọi là "đã làm xong". Đƣợc tâm giải thoát gọi là 

"những gì phải làm"; đƣợc tuệ giải thoát gọi là "đã làm xong". Lậu tận nên 

gọi là "những gì phải làm"; đƣợc cọng giải thoát nên gọi là "đã làm xong". 

Trừ tất cả kiết sử nên gọi là "những gì phải làm"; đƣợc phi thời giải thoát 

nên gọi là "đã làm xong". Tự lợi ích xong nên gọi là "những gì phải làm"; 

làm lợi ích ngƣời khác nên gọi là "đã làm xong". 

Nghĩa của "Những gì phải làm đã làm xong" nhƣ vậy, tự do giải thuyết. 

KINH: Vứt bỏ gánh và có thể gánh. 

LUẬN: Năm uẩn thô nặng thƣờng gây khổ não gọi là "gánh", nhƣ Phật 

đã nói: "Sao gọi là gánh? Năm uẩn là gánh nặng"
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. Các A-la-hán đã trừ bỏ 

gánh ấy nên nói là "vứt bỏ gánh". "Có thể gánh" là trong Phật pháp có hai 

gánh: Một là tự lợi, hai là lợi tha. Hết thảy các lậu đã sạch, đƣợc các công 

đức giải thoát, không còn phải hối hận, ấy là tự lợi. Các công đức tín, giới, 

xả, định, tuệ có thể đem cho ngƣời gọi là lợi tha. Các A-la-hán ấy, có thể 

gánh gánh của mình, gánh của ngƣời, nên gọi là "có thể gánh". 

Lại nữa, ví nhƣ trâu lớn sức mạnh, có thể chở nặng. Các A-la-hán ấy 

cũng nhƣ thế, đƣợc vô lậu căn, lực, giác, đạo, có thể gánh gánh Phật pháp 

đại sự. 

Do đó nên các A-la-hán gọi là "có thể gánh". 

KINH: Đã làm được lợi mình. 

LUẬN: Sao gọi là lợi mình, và sao gọi là không phải lợi mình? Làm 

các thiện pháp ấy là lợi mình, làm các điều phi pháp khác, ấy gọi là không 

phải lợi mình. 

Lại nữa, các công đức tín, giới, xả, định, tuệ là hơn hết thảy tài bảo, vì 

đời này, đời sau thƣờng đƣợc vui, vì có thể đƣa đến thành cam lồ; vì ba nhân 

duyên đó nên gọi là lợi mình, nhƣ bài kệ trong phẩm Tín nói: 

"Ngƣời có đƣợc tín, tuệ, 

Là tài bảo bậc nhất. 

Các tài lợi ở đời, 

Không bằng pháp bảo ấy". 



Lại nữa, nếu ngƣời đời nay đƣợc vui, đời sau đƣợc vui, và đƣợc Niết-

bàn thƣờng vui, ấy là lợi mình. Ngoài ra không phải lợi mình, nhƣ kệ nói: 

"Đời biết các thứ vô đạo pháp, 

Cùng với cầm thú không có khác, 

Hãy cầu chánh trí và đạo pháp, 

Đƣợc thoát già chết vào Niết-bàn". 

Lại nữa, Bát chánh đạo và Sa-môn quả, ấy gọi là các A-la-hán lợi mình. 

Năm ngàn A-la-hán ấy đƣợc đạo và quả. Cả hai sự đều đƣợc nên gọi là lợi 

mình. 

KINH: Sạch hết các hữu, kết. 

LUẬN: Có ba thứ hữu: Dục hữu, Sắc hữu, Vô sắc hữu
64

. Thế nào là 

Dục hữu? Nhân duyên của nghiệp và thủ hệ thuộc vào Dục giới có thể sanh 

ra đời sau, đây cũng là nghiệp báo; ấy gọi là Dục hữu. Sắc hữu, vô sắc hữu 

cũng nhƣ thế, ấy gọi là "hữu". "Kết hết" là: kết có chín thứ kết là ái kết, nhuế 

kết, mạn kết, si kết, nghi kết, kiến kết, thủ kết, xan kết, tật kết. Kết sử ấy dứt 

hết cùng với "hữu", "hữu" ấy dứt hết cùng với kết sử. Vì vậy nên gọi là 

"hữu, kết hết". 

Hỏi: Các A-la-hán, về kết sử thô thì đã dứt hết vĩnh viễn, vì đã dứt hết 

phiền não; còn "hữu" thì chƣa phải dứt hết, vì sao? Vì A-la-hán khi chƣa diệt 

độ thì còn có các hữu nhãn căn v.v… năm ấm, mƣời hai nhập, mƣời tám 

giới? 

Đáp: Không quan ngại gì, ấy là ở trong quả mà thuyết nhân. Nhƣ Phật 

dạy khi cúng thí đồ ăn thì sẽ đƣợc năm điều: Sống lâu, sắc đẹp, sức mạnh, an 

vui, biện tài
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. Đồ ăn không phải bao giờ cũng làm cho ngƣời ta có đƣợc 

năm điều ấy, vì có ngƣời đƣợc ăn uống nhiều mà chết, có ngƣời đƣợc ăn 

uống ít màsống. Nhƣng vì đồ ăn là nhân của năm điều ấy, cho nên Phật dạy 

thí đồ ăn sẽ có đƣợc năm điều, nhƣ kệ nói: 

"Không ăn thì chắc chết, 

Có ăn, chết chƣa định, 

Cho nên Phật thuyết rằng: 

Cho ăn, đƣợc năm điều". 

Cũng nhƣ ngƣời ăn năm trăm cân vàng ròng, vàng không thể ăn, nhƣng 

vàng là nhân của ăn nên nói ăn vàng. Phật nói: "Nữ nhân là giới cấu (cấu, uế 



của giới). Nữ nhân không phải là giới cấu, nhƣng là nhân của giới cấu, nên 

nói nữ nhân là giới cấu. Nhƣ ngƣời từ chỗ cao rơi xuống chƣa thấu đất mà 

nói ngƣời ấy chết. Nhƣ vậy, các A-la-hán do đã sạch hết kiết sử, mà biết 

"hữu" chắc chắn sẽ hết, nói là "hữu, kết hết". 

KINH: Do chánh trí được giải thoát. 

LUẬN: Nhƣ đệ tử của Phạm-chí Ma-kiện-đề đem thân ông để trên 

giƣờng, rồi khiêng đi giữa thành thị chỗ nhiều ngƣời, vàxƣớng lên: "Nếu 

ngƣời có mắt chỉ thấy đƣợc thây của Ma-kiện-đề, thời ngƣời đó đều đƣợc 

đạo thanh tịnh, huống là ngƣời lễ bái cúng dƣờng?" 

Có nhiều ngƣời tin theo lời đó. Các Tỳ-kheo nghe lời ấy bạch Phật: 

"Bạch Thế Tôn , việc ấy thế nào?" Phật nói kệ: 

"Tiểu nhân mắt thấy, cầu thanh tịnh, 

Nhƣ vậy không trí, không thật đạo, 

Các kết, phiền não đầy trong tâm, 

Làm sao mắt thấy, đƣợc tịnh đạo. 

Nếu có mắt thấy đƣợc thanh tịnh, 

Cần gì trí tuệ và công đức, 

Mắt thấy cầu tịnh, không việc ấy, 

Công đức, trí tuệ mới là tịnh". 

Vì vậy nên nói "Do chánh trí đƣợc giải thoát". 

Hỏi: Các A-la-hán, những gì phải làm đã làm xong, không cần cầu tiến, 

cớ sao thƣờng ở bên Phật, không đi nơi khác mà độ sanh? 

Đáp: Hết thảy chúng sanh trong mƣời phƣơng tuy đều nên cúng dƣờng 

Phật, nhƣng A-la-hán thọ ân Phật nặng hơn nên cúng dƣờng gấp bội, vì cớ 

sao? Vì A-la-hán ấy theo Phật mà đƣợc lãnh thọ vô lƣợng công đức, biết kiết 

sử đã dứt, tín tâm càng nhiều, thế nên các đại đức A-la-hán ở bên Phật lãnh 

thọ mùi vị an vui của công đức và cung kính cúng dƣờng báo ân đức Phật; vì 

vậy mà ở bên Phật. Các A-la-hán vây quanh Phật thì Phật đức thêm tôn quý; 

nhƣ ngƣời dân Phạm-thiên vây quanh vua Phạm-thiên, nhƣ trời Ba-mƣơi-ba 

vây quanh trời Thích-đề-hoàn-nhơn. Nhƣ các quỷ thần vây quanh vua Tỳ-sa-

môn, nhƣ các Tiểu vƣơng ở quanh Chuyển luân Thánh vƣơng, nhƣ ngƣời 

bệnh khi lành ở quanh ngƣời thày thuốc giỏi. Nhƣ vậy các A-la-hán ở hai 

bên Phật, các A-la-hán vây quanh cúng dƣờng Phật, nên Phật đức thêm tôn 

nghiêm. 



Hỏi: Nếu các A-la-hán, những gì phải làm đã làm xong, đã đƣợc lợi 

mình không cần nghe pháp, cớ sao khi Phật nói Bát-nhã Ba-la-mật, lại cùng 

với năm ngàn A-la-hán? 

Đáp: : Các A-la-hán tuy những gì phải làm đã làm xong, nhƣng Phật 

muốn đem trí tuệ thậm thâm để thử, nhƣ đã thử Xá-lợi-phất. Nhƣ trong kinh 

Bà-la-môn (Bàràyana), A-kỳ-đà-na mà thuyết kệ: 

"Các hạng ngƣời hữu học, 

Và các ngƣời đếm pháp, 

Xin nhƣ Phật mà nói, 

Pháp sở hành của họ". 

Trong ấy, thế nào là ngƣời học? Thế nào là ngƣời đếm pháp?
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 Bấy giờ, 

Xá-lợi-phất im lặng. Phật hỏi nhƣ vậy ba lần, Xá-lợi-phất đều im lặng. Phật 

muốn chỉ bày đầu mối của nghĩa lý, mới hỏi Xá-lợi-phất: "Có sanh chăng?" 

Xá-lợi-phất thƣa: "Bạch Đại đức Thế Tôn, có sanh". 

Có sanh là vì muốn diệt pháp hữu vi có sanh nên gọi là ngƣời học. Do 

trí tuệ đƣợc pháp vô sanh, nên gọi là ngƣời đếm pháp. 

Kinh này nên nói rộng ra trong ấy. 

Lại nữa, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu, các thiền định chƣa đƣợc nên muốn 

đƣợc, đã đƣợc muốn cho bền sâu, nên các A-la-hán ở bên Phật để nghe 

pháp. 

Lại nữa, vì vui hiện tiền, nhƣ trong Nan-đà-ca nói: "Vì đời này đƣợc 

vui nên nghe pháp". 

Lại nữa, các A-la-hán ở bên Phật nghe pháp, tâm không nhàm chán, 

nhƣ trong kinh Tỳ-lô-đề-ca (Pilotikasutra) nói
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: "Xá-lợi-phất nói với Tỳ-lô-

đề-ca rằng: "Trong pháp của ta, đƣợc nghe pháp không biết nhàm chán". 

Lại nữa, nhƣ Phật Đại sƣ mà còn nhất tâm ở bên đệ tử để nghe họ 

thuyết pháp. Do đó không nên nạn rằng: "A-la-hán là những gì phải làm đã 

làm xong, cớ sao còn nghe pháp?" Ví nhƣ có ngƣời đủ no mà gặp món ăn 

ngon còn ăn nữa, huống chi ngƣời đang đói khát mà không nên ăn? Vì thế 

nên các A-la-hán tuy những gì phải làm đã làm xong, vẫn thƣờng ở bên Phật 

để nghe pháp. 



Lại nữa, Phật trú trong pháp giải thoát, các A-la-hán cũng trú trong 

pháp giải thoát. Cùng trú pháp nhƣ nhau nên cùng làm quyến thuộc để trang 

nghiêm. Nhƣ trong Kinh Chiên-đàn Thí dụ nói
68

: "Rừng có cây Chiên-đàn 

thì có cây Y-lan vây quanh, rừng có cây Y-lan thì có cây Chiên-đàn vây 

quanh. Có Chiên-đàn thì Chiên-đàn họp lại thành rừng cây, có Y-lan thì Y-

lan thì họp lại vây quanh lẫn nhau. Phật và các A-la-hán cũng nhƣ vậy. Phật 

trú trong thiện pháp giải thoát, các A-la-hán cũng trú trong thiện pháp giải 

thoát. Cùng trú pháp nhƣ nhau nên cùng làm quyến thuộc để trang nghiêm. 

Phật có đại chúng vây quanh, nhƣ núi chúa Tu-di có mƣời núi báu vây 

quanh, nhƣ voi chúa bạch huơng có voi bạch huơng vây quanh, nhƣ sƣ tử 

vƣơng có chúng sƣ tử vây quanh. Phật cũng nhƣ vậy, Phật là phƣớc điền vô 

thƣợng của thế gian, cọng trú với các đệ tử vây quanh. 

KINH: Chỉ trừ A-nan, đang ở Học địa, được quả Tu-đà-hoàn. 

LUẬN: Hỏi: Cớ sao nói chỉ trừ A-nan? 

Đáp: Các A-la-hán đƣợc tán thán trên đây, A-nan không ở trong số đó, 

vì sao? Vì đang ở Học địa, chƣa lìa hết dục. 

Hỏi: Đại đức A-nan là vị Thầy thứ ba
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, là vị tƣớng lãnh về Chánh pháp 

của đại chúng, từng gieo giống Niết-bàn qua vô lƣợng kiếp, thƣờng gần 

Phật, gìn giữ Pháp tạng. Đại đức là bậc lợi căn nhƣ vậy sao đến nay vẫn 

chƣa lìa hết dục, mà còn làm Học nhân? 

Đáp: Đại đức A-nan vốn nguyện nhƣ vầy: "Ta là bậc nhất trong chúng 

đa văn", lại cũng vì pháp của chƣ Phật, các A-la-hán đã làm xong những gì 

phải làm, thì không nên làm ngƣời cung cấp cúng dƣờng, vì các A-la-hán ở 

trong Phật pháp có thể thành tựu việc lớn, đã phá giặc phiền não, cùng với 

Phật ngồi trên giƣờng giải thoát. 

Lại nữa, Trƣởng lão A-nan, đối với các kinh thƣờng nghe, thọ trì, đọc 

tụng thông lợi, quán sát nên trí tuệ nhiều mà sự nhiếp tâm ít. Hai thứ công 

đức này phải bằng nhau, mới có thể đƣợc lậu tận; vì lẽ đó mà A-nan còn là 

vị Học nhân Tu-đà-hoàn. 

Lại nữa, vì ham cung cấp cho Thế Tôn, nên A-nan làm ngƣời cung cấp 

cho Phật. A-nan lại suy nghĩ nhƣ vầy: "Nếu ta sớm thủ chứng lậu tận, thời 

phải xa Thế Tôn, không còn đƣợc làm ngƣời cung cấp. Vì vậy nên A-nan 

tuy có thể chứng đắc đạo quả A-la-hán mà tự chế không thủ chứng. 



Lại nữa, xứ, thời, và ngƣời chƣa hợp lại. Ngàn A-la-hán có khả năng 

kiết tập Pháp tạng chƣa họp ở núi Kỳ-xà-quật, đó là xứ. Thời mà Thế Tôn 

qua đi chƣa đến và Trƣởng lão Kỳ-bà-tử chƣa ở đó (nhờ Kỳ-bà-tử khuyên 

A-nan mới lậu tận); vì thế nên Trƣởng lão A-nan lậu chƣa sạch. Phải khi Thế 

Tôn qua đi, chúng kiết tập Pháp hợp mộ chỗ, và Kỳ-bà-tử thuyết pháp cơ 

hiềm, khuyên can
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, cả ba sự đó hợp lại thì A-nan mới đƣợc lậu tận. 

Lại nữa, Đại đức A-nan nhàm chán thế pháp ít, không nhƣ ngƣời khác, 

đó là do A-nan đời đời ở giòng Vƣơng giả, đoan chánh vô song, phƣớc đức 

vô lƣợng, là bà con gần với Thế Tôn, thƣờng hầu hạ Phật, ắt có ý nghĩ: "Ta 

hầu gần Phật, biết tạng Pháp bảo, đạo pháp lậu tận, ta không sợ mất"; vì sự 

ấy mà không ân cần lắm đến việc lậu tận. 

Hỏi: Tên Đại đức A-nan là do nhân duyên nào? Do nhân duyên đời 

trƣớc, hay do cha mẹ đặt, hay nƣơng theo nhân duyên mà đặt? 

Đáp: Do nhân duyên đời trƣớc, cũng do cha mẹ đặt, và cũng nƣơng 

theo nhân duyên mà đặt. 

Hỏi: Nhân duyên đời trƣớc nhƣ thế nào? 

Đáp: Thích-ca Văn Phật đời trƣớc là ngƣời thợ làm ngói tên là Đại-

quang-minh (Prabhasa). Bấy giờ có Phật hiệu là Thích-ca Văn, đệ tử tên là 

Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên, A-nan. Phật và đệ tử cùng đi đến nhà ngƣời thợ 

làm ngói nghỉ một đêm. Bấy giờ ngƣời thợ ngói cúng dƣờng Phật và Tỳ-

kheo tăng ba thứ: Chiếu cỏ, đèn và mật, rồi phát nghuyện rằng: "Đƣơng lai 

trong đời năm ác, già, bệnh, chết, khổ não tôi sẽ làm Phật cũng hiệu là 

Thích-ca Văn nhƣ Phật ngày nay. Đệ tử tôi cũng có tên nhƣ đệ tử Phật ngày 

nay". Do lời nguyện của Phật nhƣ vậy mà có tên là A-nan. 

Lại nữa, A-nan đời đời lập nguyện rằng: "Ta ở trong chúng đệ tử đa văn 

của Phật Thích-ca Văn, nguyện là bậc nhất và tên là A-nan". 

Lại nữa, A-nan đời đời nhẫn nhục, trừ sân hận, vì nhân duyên ấy, khi 

sanh ra đoan chánh. Cha mẹ vì chỗ đoan chánh làm cho ai nấy đều hoan hỷ, 

nên đặt tên là A-nan. 

A-nan, Tàu dịch là Hoan hỷ. Đó là tên do nhân duyên đời trƣớc. Nhân 

duyên do cha mẹ đặt tên nhƣ thế nào? Xƣa có vua Nhật Chủng (giòng mặt 

trời) tên là Sƣ-tử-hiếp (Simhahanu). Vua có bốn ngƣời con trai, ngƣời con 

thứ nhất tên là Tịnh-Phạn (Sudhodana), thứ hai tên Bạch-phạn (Suklodana), 



thứ ba tên Hộc-phạn (Pronodana), thứ tƣ tên Cam-lộ-phạn (Amrtodana) và 

một ngƣời con gái tên là Cam-lộ-vị (Amrtàrasa). Vua Tịnh-Phạn có hai con 

trai là Tất-đạt-đa và Nan-đà. Vua Bạch-phạn có hai con trai là Bạt-đề và Đề-

sa (Bhadrika và Tisya). Vua Hộc-Phạn có hai con trai là Đề-bà-đạt-đa và A-

nan (Devadatta và Ananda). Vua Cam-lộ-Phạn có hai con trai là Ma-ha-nam 

và A-nê-lô-đậu (Mahanaman và Anirudha). Công chúa Cam-lộ-vị có một 

con trai tên Thi-bà-la (Danapala). 

Trong số đó, Bồ-Tát Tất-đạt-đa, dần dần lớn lên, bỏ địa vị Chuyển luân 

Thánh vƣơng, nửa đêm xuất gia, đi đến trong nƣớc Âu-lâu-tỳ-la (Uruvela) 

bên bờ sông Ni-liên-thuyền, sáu năm khổ hạnh. 

Bấy giờ, vì thƣơng nhớ con nên vua Tịnh-phạn thƣờng sai sứ đi tìm, 

muốn biết tin tức con mình đắc đạo chăng? Bệnh hay chết? Sứ giả trở về tâu 

vua: "Bồ-tát chỉ còn da bọc xƣơng gân, thân mạng rất suy vi; hoặc nay, hoặc 

mai, chẳng còn bao lâu nữa". Vua nghe nói hết sức sầu nhớ, chìm trong biển 

ƣu não mà than: "Con ta đã không làm Chuyển luân vƣơng, lại không đƣợc 

làm Phật, sao lại chỉ chịu suy nhƣợc khổ sở, không đƣợc chi cả, mà chết!". 

Vua ƣu não nhƣ vậy đến hoang mang, mờ mịt, bối rối, bế tắc! 

Bấy giờ, Bồ-tát bỏ lối tu khổ hạnh, ăn cháo sữa trăm vị, thân thể no đủ, 

xuống sông Ni-liên-thuyền tắm rửa xong, đi đến dƣới cội Bồ-đề, ngồi toà 

Kim-cang mà thề rằng: "Ta thề không bỏ chỗ ngồi kiết già này cho đến khi 

thành đạt Nhất thiết trí, nếu không đạt đƣợc Nhất thiết trí, thì không rời bỏ 

chỗ này". 

Bấy giờ Ma vƣơng dẫn chúng mƣời tám vạn ức đến chỗ Bồ-tát, dám 

quyết hơn thua cùng Bồ-tát. Bồ-tát dùng sức trí tuệ cả phá Ma quân. Ma 

không hơn đƣợc phải rút lui mà tự nghĩ: "Không thắng đƣợc Bồ-tát thì hãy 

đến làm khổ cha của ngƣời", liền đến chỗ vua Tịnh-phạn nói dối rằng: "Con 

ông vừa cuối đêm nay đã qua đời rồi". Vua nghe lời ấy, sợ hãi té trên 

giƣờng, nhƣ cá vùi trong cát nóng. Vua khóc và nói: 

"A-di-đà (Ajita - A-tƣ-đà) nói quấy, 

Điềm lành cũng chẳng linh, 

Đƣợc lợi, tiếng thơm tho, 

Tất cả đều chẳng có". 

Bấy giờ thọ thần Bồ-đề rất hoan hỷ, cầm hoa trời Mạn-đà-la đến chỗ 

vua Tịnh-phạn nói kệ: 



"Con ngài đã Đắc đạo, 

Đã phá tan chúng Ma, 

Sáng nhƣ mặt trời mọc, 

Soi thấu cả mƣời phƣơng. 

Hoan hỷ đƣợc lợi lớn, 

Giải thoát hết thảy khổ, 

Nay đã Chuyển xe pháp, 

Không đâu không thanh tịnh". 

Vua nói: "Trƣớc đây có một vị Trời đến nói con ta đã chết, nay ngƣơi 

đến nói phá hoại Ma quân, đắc đạo, hai lời nói trái nhau, biết ai đáng tín?" 

Thần cây lại nói: "Thật không vọng ngữ. Vị trời trƣớc nói dối đã chết, đó là 

c não. Ngày nay các vị Trời, Rồng và Thần 

đem hoa hƣơng cúng dƣờng, giăng đầy giữa hƣ không. Con Ngài thân phóng 

ra ánh sáng chiếu khắp trời đất". 

Vua nghe lời ấy, cởi bỏ tất cả tâm ƣu sầu khổ não, nói: "Con ta tuy bỏ 

ngôi Chuyển luân Thánh vƣơng, nay đƣợc ngôi Pháp chuyển luân vƣơng, 

thật đƣợc đại lợi, chẳng mất mát gì", nên lòng vua rất hoan hỷ. 

Bấy giờ sứ giả của Hộc-phạn vƣơng đến tâu cùng Tịnh-phạn vƣơng: 

"Hộc-phạn vƣơng vừa sanh đƣợc con trai". Tâm của vƣơng rất hoan hỷ, nói: 

"Ngày nay thật là đại cát, là ngày hoan hỷ". Vua nói với sứ giả rằng: "Đứa 

trẻ ấy nên đặt tên là A-nan", đó là tên cha mẹ đặt. 

Nƣơng theo nhân duyên mà đặt tên là nhƣ thế nào? Thân hình của A-

nan đoan chánh, thanh tịnh, nhƣ tấm gƣơng sáng đẹp, dung nhan tƣớng mạo 

già hay trẻ, đẹp hay xấu đều hiện cả trong thân. Thân ấy tƣơi sáng trong 

sạch, ngƣời nữ trông thấy, dục tâm liền động, cho nên Phật cho phép A-nan 

mang y che vai. 

Vì A-nan thƣờng khiến ngƣời khác trông thấy thì tâm và mắt đều hoan 

hỷ, cho nên gọi là A-nan. Bấy giờ ngƣời tạo luận tán rằng: 

"Mắt nhƣ trăng tròn sáng, 

Mắt nhƣ hoa sen xanh, 

Nƣớc biển cả Phật pháp, 

Chảy vào tâm A-nan. 

Hay làm tâm mắt ngƣời, 

Trông thấy tâm hoan hỷ, 

Ai đều cầu thấy Phật, 



Hiện đủ không thiếu vẻ". 

Nhƣ vậy A-nan tuy có thể chứng đƣợc đạo quả A-la-hán, song vì sự 

cúng dƣờng Phật, nên không dứt hết lậu. Do có đại công đức đó, tuy không 

phải là bậc Vô học mà đƣợc ở trong số Vô học, tuy chƣa ly dục mà ở trong 

số ly dục. Do vậy nên trong số năm ngàn, vì thật chƣa phải đều là A-la-hán 

nên nói "chỉ trừ A-nan". 

---o0o---  

CHƯƠNG 06 - GIẢI THÍCH: "NGHĨA BA CHÚNG" 

KINH: Lại có năm trăm Tỳ-kheo-ni, Ưu -bà-tắc, Ưu-bà-di, đều đã thấy 

được Thánh đế 

LUẬN: Hỏi: Vì sao chúng Tỳ-kheo có năm ngàn còn ba chúng kia mỗi 

chúng chỉ có năm trăm? 

Đáp: Ngƣời nữ phần nhiều trí tuệ kém, phiền não nặng nề, chỉ mong hỷ 

lạc, ái hành nhiều, ít có thể đoạn kiết sử để chứng đƣợc giải thoát, nhƣ Phật 

nói: "Pháp nhân duyên khởi ấy sâu xa bậc nhất, khó thấy đƣợc. Đoạn hết 

thảy phiền não, ly dục, chứng đƣợc Niết-bàn lại càng khó thấy hơn"
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. Cho 

nên ngƣời nữ không thể chứng đƣợc nhiều, không bằng chƣ Tỳ-kheo. 

Chúng Ƣu -bà-tắc, Ƣu-bà-di là hàng cƣ gia, tâm bất tịnh, không thể 

đoạn hết các lậu, chỉ có thể thấy đƣợc lý Tứ đế, mà ở vào hàng Hữu học, nhƣ 

kệ nói: 

"Khổng tƣớc tuy có thân sắc đẹp, 

Không bằng hồng nhạn bay đƣợc xa, 

Bạch y tuy có đƣợc phú quý, 

Không bằng xuất gia công đức hơn". 

Các Tỳ-kheo-ni tuy xuất gia, từ bỏ vinh hoa ở đời, mà trí tuệ kém, nên 

chỉ có năm trăm Tỳ-kheo-ni A-la-hán. 

Hai chúng Bạch y cƣ gia, công việc bận rộn, nên đắc đạo ít, chỉ có năm 

trăm. 

Hỏi: Nhƣ năm ngàn A-la-hán đều đƣợc tán thán, sao ba chúng này 

không đƣợc tán thán ? 



Đáp: Đại chúng đã đƣợc tán thán, thời biết các chúng kia cũng đƣợc 

tán thán. 

Lại nữa, nếu tán thán riêng từng chúng thì bọn ngoại đạo sẽ chê trách: 

"Sao lại tán thán Tỳ-kheo-ni, và sanh tâm phỉ báng họ", hoặc nếu tán thán 

Bạch y, thì sẽ bị nói "để đuợc cúng dƣờng"; cho nên không tán thán. 

Hỏi: Trong các kinh Đại thừa khác, Phật cùng với chúng đại Tỳ-kheo 

hoặc tám ngàn ngƣời, hoặc sáu vạn, mƣời vạn ngƣời. Còn kinh Đại Bát-nhã 

Ba-la-mật ấy, là lớn bậc nhất trong các kinh, nhƣ trong phẩm Chúc lụy nói: 

"Các kinh khác đều quên hết tội đó rất ít, còn quên một câu kinh Bát-nhã 

Ba-la-mật, thì tội đó rất nhiều", cho nên biết kinh Bát-nhã Ba-la-mật là lớn 

bậc nhất. Ngay trong đại hội thứ nhất của kinh bậc nhất ấy, tại sao chúng 

Thanh-văn số ít, chỉ có Tỳ-kheo năm ngàn, Tỳ-kheo-ni, Ƣu -bà-tắc, Ƣu-bà-

di mỗi chúng chỉ có năm trăm? 

Đáp: Vì đại kinh ấy sâu xa khó hiểu, nên chúng Thanh-văn ít. Ví nhƣ 

vua có thứ báu thật, thì không bày ra cho phàm nhân xem mà chỉ cho đại 

nhân đáng tin yêu xem mà thôi. Cũng ví nhƣ khi vua mƣu nghị thì chỉ bàn 

với các đại thần và ngƣời trí đáng tin yêu, còn các bề tôi thời không đƣợc dự 

vào. 

Lại nữa, sáu ngàn năm trăm ngƣời ấy đều đã đắc đạo, tuy không hiểu 

hết Bát-nhã Ba-la-mật sâu xa này, nhƣng đều có thể tín thọ, vì đã đƣợc bốn 

thứ thuộc vô lậu. Ở các kinh khác, chúng Thanh-văn tuy nhiều nhƣng hỗn 

tạp, không phải tất cả đều đắc đạo. 

Lại nữa, ở trong đó, trƣớc khi tán thán ngàn vạn A-la-hán, chọn lấy số 

tối thắng là năm ngàn ngƣời. Tỳ-kheo-ni, Ƣu -bà-tắc, Ƣu-bà-di cũng thế. 

Ngƣời tối thắng khó đƣợc cho nên không nhiều. 

(Hết cuốn 3 theo bản Hán) 

--o0o -- 

CUỐN 04 

 CHƢƠNG 07 - GIẢI THÍCH: BỔ-TÁT 

KINH:  Lại có Bồ-tát Ma-ha-tát 
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LUẬN: Hỏi:  Nếu kể từ trên kể xuống thì phải Bồ-tát trƣớc rồi mới đến 

Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ƣu -bà-tắc, Ƣu-bà-di; vì Bồ-tát kề dƣới Phật.  Nếu từ 

dƣới kể lên thì phải kể Ƣu-bà-di, rồi mới đến Ƣu -bà-tắc, Tỳ-kheo-ni, Tỳ-

kheo, Bồ-tát.  Nay cớ sao trƣớc nói Tỳ-kheo, rồi mới đến ba chúng, sau mới 

nói Bồ-tát? 

Đáp:  Bồ-tát tuy là⮠7873; dƣới Phật, nhƣng vì các phiền não chƣa 

sạch hết nên nói đến A-la-hán trƣớc.  Các A-la-hán trí tuệ tuy ít mà đã thành 

thục, các Bồ-tát trí tuệ tuy nhiều mà phiền não chƣa sạch hết nên nói A-la-

hán trƣớc. 

Phật pháp có hai loại:  Một là bí mật, hai là hiển thị.  Trong hiển thị, thì 

Phật, Bích-chi Phật, A-la-hán đều là phƣớc điền; vì đã sạch hết phiền não 

không còn thừa.  Trong bí mật thì nói các Bồ-tát đƣợc Vô sanh Pháp nhẫn, 

phiền não đã dứt, đủ sáu thần thông, làm lợi ích chúng sanh.  Vì theo pháp 

hiển thị nên trƣớc nói A-la-hán sau nói Bồ-tát. 

Lại nữa, Bồ-tát dùng phƣơng tiện lực thị hiện vào năm đƣờng, thọ năm 

dục lạc, để dẫn đạo chúng sanh.  Nếu Bồ-tát ở trên A-la-hán thì chƣ thiên, 

ngƣời đời sanh nghi ngờ, quái lạ nên nói sau. 

Hỏi:  Ở sau A-la-hán thì còn đƣợc cớ sao lại ở sau cả Ƣu -bà-tắc, Ƣu-

bà-di? 

Đáp:  Bốn chúng tuy chƣa sạch hết lậu, nhƣng không bao lâu sẽ hết, 

nên gọi chung là chúng Thanh-văn.  Nếu trong bốn chúng mà xen nói Bồ-tát 

vào thì bất tiện.  Nhƣ Tỳ-kheo-ni đƣợc vô lƣợng luật nghi đáng nên ở sau 

Tỳ-kheo và trƣớc Sa-di, nhƣng vì nghi pháp bất tiện nên Phật nói sau Sa-di.  

Các Bồ-tát cũng nhƣ thế, tuy đáng ở trên ba chúng Hữu học nhƣng mà vì 

không tiện nói nên  nói sau. 

Lại nữa, có ngƣời nói: Bồ-tát có công đức và trí tuệ siêu việt thù thắng 

hơn A-la-hán, Bích-chi Phật, cho nên nói riêng. 

Hỏi:  Trong kinh Thanh-văn chỉ nói bốn chúng, trong đây cớ gì chỉ nói 

riêng chúng Bồ-tát? 

Đáp:  Có hai đạo:  Một là Thanh-văn đạo, hai là Bồ-đề-tát-đỏa đạo.  

Nếu nói bốn chúng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ƣu -bà-tắc, Ƣu-bà-di; nên biết đó 

là hạng ngƣời cầu Thanh-văn đạo.  Nếu nói riêng chúng Bồ-tát Ma-ha-tát 

nên biết đó là hạng ngƣời cầu Phật đạo.  Vì vậy, nên trong pháp Thanh-văn, 



ở đầu kinh không nói Phật trú ở chỗ ấy, cùng với bấy nhiêu Bồ-tát, mà chỉ 

nói Phật trú ở chỗ ấy cùng với bao nhiêu Tỳ-kheo, nhƣ nói Phật ở Ba-la-nại 

cùng với năm Tỳ-kheo.  Phật ở tại nƣớc Già-gia cùng với ngàn Tỳ-kheo.  

Phật ở nƣớc Xá-bà-đề cùng với năm trăm Tỳ-kheo.  Khởi đầu các kinh nhƣ 

vậy đều không nói cùng với bao nhiêu Bồ-tát. 

Hỏi:  Bồ-tát có hai hạng:  Xuất gia và tại gia.  Bồ-tát tại gia nói chung 

trong chúng Ƣu -bà-tắc, Ƣu-bà-di.  Bồ-tát xuất gia nói chung trong chúng 

Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni.   Nay vì sao lại nói riêng? 

Đáp:   Tuy ở chung trong bốn chúng mà nên phải nói riêng, vì sao?  Vì 

Bồ-tát thuộc vào bốn chúng mà bốn chúng không hẳn là Bồ-tát.  Tại sao 

vậy?  Vì có ngƣời cầu thành Thanh-văn, có ngƣời cầu thành Bích-chi Phật, 

có ngƣời cầu sanh lên trời, có ngƣời cầu sinh sống an lạc.   Bốn hạng ngƣời 

này không thuộc vào hàng Bồ-tát, vì những ngƣời ấy không phát tâm nói 

rằng:   "Tôi nguyện sẽ làm Phật". 

Lại nữa, Bồ-tát chứng đƣợc Vô sanh Pháp nhẫn, tất cả tƣớng danh tự tử 

sanh đều dứt hết, ra ngoài ba cõi, không rơi vào trong số chúng sanh, vì 

sao?  Vì Thanh-văn đƣợc đạo quả A-la-hán còn không rơi vào trong số 

chúng sanh, hà huống Bồ-tát, nhƣ trong Ƣu-ba-thi-nạn ở kinh Ba-la-diên có 

kệ: 

"Chỗ đã diệt vô, tái xuất chăng? 

Đã vĩnh diệt, chẳng tái xuất chăng? 

Đã vào Niết-bàn, thƣờng trú chăng? 

Nguyện đấng Đại trí nói sự thật". 

Phật đáp: 

"Tịch diệt, tức là không thể lƣờng, 

Phá hoại nhân duyên và danh tƣớng, 

Hết thảy ngôn ngữ đều đã qua, 

Tất cả đều hết nhƣ lửa tắt". 

Nhƣ A-la-hán mà hết thảy danh tự còn dứt huống là Bồ-tát có thể phá 

tất cả các pháp, biết thật tƣớng, đƣợc pháp thân mà không dứt đƣợc ƣ?  Vì 

thế nên trong hàng tứ chúng của Đại thừa, nói riêng Bồ-tát. 



Hỏi:  Cớ sao mở đầu kinh Đại thừa, nói cả chúng Bồ-tát, chúng Thanh-

văn, mà mở đầu kinh Thanh-văn chỉ nói đến chúng Tỳ-kheo, không nói đến 

chúng Bồ-tát? 

Đáp:  Vì muốn biện thuyết hai thừa:  Phật thừa và Thanh-văn thừa.  

Thanh-văn thừa nhỏ hẹp, Phật thừa rộng lớn; Thanh-văn thừa tự làm tự lợi, 

Phật thừa lợi ích tất cả. 

Lại nữa, Thanh-văn thừa phần nhiều thuyết "chúng sanh không",  Phật 

thừa thuyết cả "chúng sanh không" và "pháp không".  Nhƣ vậy v.v… đủ cả 

các thứ phân biệt ba thừa.  Vì phân biệt thuyết về hai đạo ấy (Thanh-văn đạo 

và Bồ-tát đạo) nên trong kinh Đại thừa nói cả chúng Thanh-văn và chúng 

Bồ-tát , nhƣ bài kệ tán Đại thừa nói: 

"Ngƣời đƣợc pháp Đại-thừa, 

Đem an lạc khắp cả, 

Lợi i�bằng thật pháp, 

Khiến đƣợc đạo Vô thƣợng. 

Ngƣời đƣợc pháp Đại-thừa, 

Từ bi với tất cả, 

Đem đầu, mắt bố thí, 

Bỏ đi nhƣ cỏ cây. 

Ngƣời đƣợc pháp Đại-thừa, 

Hộ trì giới thanh tịnh, 

Nhƣ trâu đen quý đuôi, 

Không tiếc đến thân mạng. 

Ngƣời đƣợc pháp Đại-thừa, 

Thì đƣợc nhẫn vô thƣợng, 

Nếu có cắt xẻo thân, 

Xem đó nhƣ cắt cỏ. 

Ngƣời đƣợc pháp Đại-thừa, 

Tinh tấn không nhàm mỏi, 

Gắng làm không ngừng nghỉ, 

Nhƣ ngƣời tát biển cả. 

Ngƣời đƣợc pháp Đại-thừa, 

Rộng tu vô lƣợng định, 

Sức thần thông, Thánh đạo, 

Đƣợc thanh tịnh tự tại. 

Ngƣời đƣợc pháp Đại-thừa, 

Phân biệt các pháp tƣớng, 



Thật trí tuệ bất hoại, 

Trong ấy đã đầy đủ. 

Trí bất khả tƣ nghì, 

Sức bi tâm vô lƣợng, 

Không vào trong nhị pháp, 

Đặng quán hết thảy pháp. 

Xe lừa, ngựa, đà, voi, 

Tuy đồng, không sánh nhau. 

Bồ-tát và Thanh-văn, 

Lớn nhỏ cũng nhƣ thế. 

Đại từ bi làm trục, 

Trí tuệ làm hai bánh, 

Tinh tấn làm ngựa hay, 

Khớp miệng bằng giới định. 

Nhẫn nhục làm áo giáp, 

Tổng trì làm cƣơng Ngựa, 

Ngƣời đi xe Đại-thừa, 

Qua khỏi đƣợc tất cả". 

Hỏi:  Nhƣ kinh Thanh-văn, mở đầu chỉ kể chúng Tỳ-kheo, còn kinh 

Ma-ha Diễn, mở đầu kể luôn chúng Bồ-tát.  Tại sao vậy? 

Đáp:  Ma-ha Diễn rộng lớn, các thừa các đạo đều vào trong Ma-ha 

Diễn.  Chúng Thanh-văn nhỏ hẹp, không dung thọ đƣợc Ma-ha Diễn, ví nhƣ 

sông Hằng không dung thọ đƣợc biển cả, vì nó nhỏ hẹp.  Nhƣng biển cả có 

thể dung thọ đƣợc các dòng sông, vì nó rộng lớn;  Pháp Ma-ha Diễn cũng 

nhƣ thế, nhƣ kệ nói: 

"Ma-ha Diễn nhƣ biển cả, 

Tiểu thừa nhƣ nƣớc lỗ chăn Trâu, 

Nhỏ không dung đƣợc to, 

Thí dụ kia cũng thế". 

Vì vậy, chúng Tiểu thừa không dung thọ đƣợc Bồ-tát. 

Hỏi:  Sao gọi là Bồ-đề? Sao gọi là Tát-đỏa? 

Đáp:  Bồ-đề gọi là đạo chƣ Phật, Tát-đỏa gọi là chúng sanh, hoặc gọi 

là đại tâm.  Ngƣời ấy muốn đƣợc trọn cả công đức của Phật đạo, tâm kia 

không thể dứt, không thể phá; nhƣ núi Kim-cang, nên gọi là đại tâm, nhƣ kệ 

nói: 



"Hết thảy các Phật pháp, 

Trí tuệ và giới định, 

Làm lợi ích tất cả, 

Ấy gọi là Bồ-đề. 

Tâm kia không lay động, 

Hay nhẫn, thành việc đạo, 

Không dứt cũng không phá, 

Tâm ấy gọi Tát-đỏa". 

Lại nữa, xƣng tán hảo pháp là "tát", thể tƣớng của hảo pháp gọi là 

"đỏa".  Vì tâm Bồ-tát tự lợi lợi tha, vì độ hết thảy chúng sanh, vì biết thật 

tánh hết thảy pháp, vì hành đạo Vô thƣợng Chánh đẳng Bồ-đề, vì đƣợc hết 

thảy Hiền thánh tán thán; ấy gọi là Bồ-đề Tát-đỏa, vì cớ sao?  Vì trong hết 

thảy pháp, Phật pháp là bậc nhất.  Bồ-tát muốn đạt đƣợc pháp ấy, nên đƣợc 

Hiền thánh tán thán. 

Lại nữa, ngƣời nhƣ thế vì giải thoát sanh già bệnh chết cho hết thảy 

chúng sanh, nên cầu Phật đạo, ấy gọi là Bồ-đề Tát-đỏa. 

Lại nữa, ba thứ đạo đều là Bồ-đề.  Một là Phật đạo, hai là Thanh-văn 

đạo, ba là Bích-chi Phật đạo.  Bích-chi Phật đạo, Thanh-văn đạo tuy đƣợc 

Bồ-đề mà không xƣng là Bồ-đề, Bồ-đề ở trong công đức thuộc Phật đạo mới 

là Bồ-đề, ấy gọi là Bồ-đề Tát-đỏa. 

Hỏi:  Ngang đâu trở lại gọi là Bồ-đề Tát-đỏa? 

Đáp:  Có thệ nguyện lớn, tâm không thể lay động, tinh tiến không lùi, 

do ba việc ấy gọi là Bồ-đề Tát-đỏa. 

Lại nữa, có ngƣời nói:  "Khi bắt đầu phát tâm, nguyện rằng:  Ta sẽ làm 

Phật độ hết thảy chúng sanh".   Từ đó trở đi gọi là Bồ-đề Tát-đỏa, nhƣ kệ 

nói: 

"Nếu khi mới phát tâm, 

Thế nguyện sẽ làm Phật, 

Đã qua khỏi thế gian, 

Đáng nhận đời cúng dƣờng". 

Từ khi mới phát tâm cho đến đệ Cửu địa vô ngại, vào Kim-cang tam 

muội, giữa khoảng trung gian đó gọi là Bồ-đề Tát-đỏa. 



Bồ-đề Tát-đỏa ấy có hai hạng: Thoái chuyển và bất thoái chuyển.  Nhƣ 

hai hạng A-la-hán thối pháp và bất thối pháp. 

Bồ-tát bất thoái chuyển gọi là thật Bồ-tát, vì có Bồ-tát thật, cho nên các 

Bồ-tát thoái chuyển đều gọi là Bồ-tát, ví nhƣ ngƣời chứng đƣợc bốn đạo quả 

gọi là thật Tăng, vì có Tăng thật, cho nên các ngƣời chƣa đắc đạo đều gọi là 

Tăng. 

Hỏi:  Sao biết Bồ-tát  ấy là thoái chuyển và bất thoái chuyển? 

Đáp:  Phẩm A-bệ-bạt-trí trong Kinh Bát-nhã Ba-la-mật, Phật tự thuyết 

tƣớng bất thoái chuyển.  Tƣớng nhƣ vậy là thoái chuyển, tƣớng nhƣ vậy là 

bất thoái chuyển. 

Lại nữa, nếu Bồ-tát chỉ với một pháp mà khéo tu khéo niệm, ấy gọi là 

A-bệ-bạt-trí Bồ-tát.  Một pháp gì?  Đó là thƣờng nhất tâm, nhóm các thiện 

pháp.  Nhƣ nói các đức Phật do thƣờng nhất tâm nhóm các thiện pháp mà 

chứng đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác. 

Lại nữa, có Bồ-tát chỉ đƣợc một pháp, là tƣớng bất thoái chuyển. Một 

pháp gì?  Đó là chánh trực tinh tiến.  Nhƣ Phật hỏi A-nan:  "A-nan!  Thầy 

tinh tiến chăng?" 

_ Đúng vậy, bạch Thế Tôn! 

_ A-Nan! Thầy tán thán tinh tiến chăng? 

_ Đúng vậy, đấng Thiện tuệ! 

_ A-Nan! thƣờng hành, thƣờng tu, thƣờng niệm tinh tiến cho đến khiến 

cho ngƣời đắc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác.  Nhƣ trong đó nói rộng 

vậy. 

Lại nữa, nếu đƣợc hai pháp, khi ấy là tƣớng bất thoái chuyển. Hai pháp 

gì? Thật biết hết thảy pháp là không và cũng niệm nghĩ, không bỏ tất cả 

chúng sanh.  Ngƣời nhƣ vậy gọi là Bồ-tát bất thoái chuyển. 

Lại nữa, đƣợc ba pháp:  Một là nhất tâm nguyện muốn thành Phật đạo, 

nhƣ Kim-cƣơng không thể lay động , không thể phá hoại.  Hai là đối với hết 

thảy chúng sanh, có tâm từ bi, khắc vào xƣơng tủy.  Ba là đƣợc Bát-nhã tam 

muội thấy đƣợc chƣ Phật hiện tại.  Lúc ấy gọi là Bồ-tát bất thoái chuyển. 



Lại nữa, trong A-tỳ-đàm
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, chúng đệ tử của Ca-chiên Diễn-ni tử 

(Katya-niputra) nói:  "Sao gọi là Bồ-tát?  Tự giác lại có thể giác tha, ấy gọi 

là Bồ-tát.  Chắc chắn sẽ làm Phật, ấy gọi là Bồ-tát.   Bồ-đề là trí tuệ của 

ngƣời lậu tận; ngƣời ấy từ trí tuệ mà sanh ra, đƣợc ngƣời trí tuệ hộ niệm, 

đƣợc ngƣời trí tuệ cúng dƣờng, ấy gọi là Bồ-tát. 

Lại nói:  "Phát tâm bất thoái chuyển, từ đó về sau gọi là Bồ-tát". 

Lại nói:  "Nếu xa lìa năm pháp, đƣợc năm pháp, ấy gọi là Bồ-tát".    

Năm pháp là gì?  Lìa ba đƣờng ác, thƣờng sanh vào loài trời và loài ngƣời.  

Lìa nghèo cùng hạ tiện, thƣờng đƣợc tôn quý.  Lìa khỏi tƣớng phi nam, 

thƣờng đƣợc thân nam tử.  Lìa khỏi thân hình tàn khuyết thô lậu, các căn đầy 

đủ.  Lìa bỏ tánh hay quên, thƣờng nhớ Túc mạng.  Đƣợc trí tuệ Túc mạng 

ấy, thƣờng lìa hết thảy các pháp ác, xa bỏ ngƣời ác, thƣờng cầu đạo pháp, 

nhiếp thủ đệ tử, nhƣ vậy gọi là Bồ-tát. 

Lại nữa, từ khi gieo nghiệp cho ba mƣơi hai tƣớng trở đi, ấy gọi là Bồ-

tát. 

Hỏi:  Lúc nào gieo trồng nghiệp làm nhân duyên cho ba mƣơi hai 

tƣớng? 

Đáp:  Qua khỏi ba A-tăng-kỳ kiếp, vậy sau mới trồng nghiệp nhân 

duyên cho ba mƣơi hai tƣớng. 

Hỏi:  Thời gian bao lâu gọi là A-tăng-kỳ vô số kiếp? 

Đáp:  Cực số mà những kẻ biết toán số trong hàng nhân thiên không 

thể biết đƣợc, ấy gọi là một A-tăng-kỳ.   Nhƣ một với một gọi là hai, hai với 

hai là bốn, ba lần ba là chín, mƣời lần mƣời là trăm, mƣời lần trăm là nghìn, 

mƣời lần nghìn là vạn, ngàn lần vạn là ức, ngàn vạn ức gọi là Na-do-tha, 

ngàn vạn Na-do-tha là Tần-bà (Bimbara), ngàn vạn Tần-bà gọi là Ca-tha 

(Gata), quá Ca-tha gọi là A-tăng-kỳ.  Nhƣ vậy, trong số ba A-tăng-kỳ, nếu tu 

hành hết một A-tăng-kỳ, thì tu A-tăng-kỳ thứ hai; tu hết A-tăng-kỳ thứ hai, 

thì tu A-tăng-kỳ thứ ba.  Ví nhƣ phép toán số, đếm từ một đến trăm, đếm 

trăm xong trở lại từ một.  Nhƣ  vậy Bồ-tát qua một A-tăng-kỳ, rồi trở lại kể 

từ một khởi đi.  Trong A-tăng-kỳ đầu, tâm không tự biết ta sẽ thành Phật hay 

không thành Phật.  Trong A-tăng-kỳ hai, tâm tuy biết đƣợc ta chắc chắn 

thành Phật, nhƣng miệng không nói ta sẽ thành Phật.  Trong A-tăng-kỳ ba, 

tâm tự biết rõ ràng sẽ thành Phật, miệng tự pháp ngôn không chút sợ:  "Ta 

trong đời sau sẽ thành Phật". 



Phật Thích-ca Văn,  kể từ Phật Thích-ca Văn quá khứ đến Phật Lặc-na 

thi-khí (Ratnasíkhin) là A-tăng-kỳ đầu.  Trong khoảng ấy Bồ-tát vĩnh viễn 

xa lìa thân mỹ nhân.  Từ Phật Lặc-na thi-khí đến Phật Nhiên-đăng 

(Dipsạmkara) là A-tăng-kỳ thứ hai.  Trong khoảng ấy, Bồ-tát cúng dƣờng 

Phật Nhiên-đăng bảy cành Hoa sen, trải áo da nai, trải tóc lên đống bùn để 

lót đƣờng cho Phật đi qua; Phật Nhiên-đăng liền thọ ký cho Bồ-tát:  "Ông 

tƣơng lai sẽ thành Phật hiệu Thích-ca Mâu-ni". 

Từ Phật Nhiên-đăng đến Phật Tỳ-bà-thi, là A-tăng-kỳ thứ ba.  Nếu qua 

khỏi ba A-tăng-kỳ kiếp, lúc ấy là lúc Bồ-tát gieo trồng nghiệp làm nhân 

duyên cho ba mƣơi hai tƣớng. 

Hỏi:  Nghiệp cho ba mƣơi hai tƣớng có thể gieo trồng ở tại đâu? 

Đáp:  Ở tại cõi Dục chứ không phải tại cõi Sắc, cõi Vô sắc. Trong năm 

đạo của cõi Dục, ở tại nhân đạo gieo trồng.  Trong bốn châu thiên hạ, tại 

châu Diêm-phù-đề gieo trồng, chứ không phải châu Câu-gia-ni, Uất-đát-la-

việt, Phất-bà-đề.  Ở tại Diêm-phù-đề thì từ thân nam tử gieo trồng chứ không 

phải nữ nhân.  Lúc có Phật xuất thế gieo trồng.  Phật không xuất thế không 

thể gieo đƣợc.  Vì duyên thân Phật mà đƣợc gieo, duyên thân khác không 

đƣợc gieo. 

Hỏi:  Nghiệp của ba mƣơi hai tƣớng, là ở nơi thân nghiệp, khẩu 

nghiệp, ý nghiệp, nghiệp nào đƣợc gieo? 

Đáp:   Ý nghiệp gieo, không phải thân nghiệp, khẩu nghiệp, vì sao?  Vì 

ý nghiệp lanh lợi. 

Hỏi:  Ý nghiệp có sáu thức, nghiệp của ba mƣơi hai tƣớng ấy, là ý thức 

gieo hay là ngũ thức gieo? 

Đáp:   Là ý thức, không phải ngũ thức, vì sao?  Vì ngũ thức không thể 

phân biệt, vì thế nên ý thức gieo. 

Hỏi:  Tƣớng nào gieo trƣớc tiên? 

Đáp:   Có ngƣời nói:  Tƣớng bàn chân bằng phẳng gieo trƣớc tiên, vì 

sao?  Vì trƣớc phải đứng vững rồi sau mới có thể gieo các tƣớng khác. 

Có ngƣời nói:  Gieo tƣớng mắt xanh biếc trƣớc.  Đƣợc tƣớng mắt này 

là mắt đại từ xem chúng sanh. 



Tuy có lời ấy nhƣng không hẳn nhƣ vậy.  Nếu nhân duyên của tƣớng 

nào hòa hiệp là bắt đầu gieo. 

Hỏi:  Một ý tứ gieo hay nhiều ý tứ gieo? 

Đáp:  Ba mƣơi hai ý tứ gieo ba mƣơi hai tƣớng.  Mỗi một ý tứ gieo 

mỗi một tƣớng. Mỗi một tƣớng có trăm phƣớc đức trang nghiêm. 

Hỏi:  Bao nhiêu gọi là một phƣớc đức? 

Đáp:  Có ngƣời nói: Có đƣợc nghiệp báo làm Chuyển luân Thánh 

vƣơng,  ở trong bốn châu thiên hạ hƣởng thọ phƣớc lạc đƣợc tự tại, ấy gọi là 

một phƣớc đức.  Đủ một trăm phƣớc nhƣ vậy thành một tƣớng. 

Lại có ngƣời nói:  Làm Thích-đề-hoàn-nhơn, ở trong hai cõi trời, đƣợc 

tự tại, ấy gọi là một phƣớc. 

Lại có ngƣời nói:  Làm vị Thiên vƣơng Tha-hóa-tự-tại, ở trong cõi Dục 

đƣợc tự tại, ấy gọi là một phƣớc. 

Lại có ngƣời nói:  Trừ Bồ-tát bổ xứ, phƣớc báo của hết thảy chúng 

sanh có đƣợc, ấy gọi là một phƣớc. 

Lại có ngƣời nói:  Sau khi kiếp của trời đất chấm hết, do hết thảy 

phƣớc đức của hết thảy chúng sanh cộng lại, mà quả báo của Tam thiên đại 

thiên thế giới đƣợc thành lập, ấy gọi là một phƣớc. 

Lại có ngƣời nói:  Phƣớc ấy không thể lƣờng, không thể thí dụ mà biết 

đƣợc.  Nhƣ hết thảy chúng sanh trong Tam thiên đại thiên thế giới đều mù 

mắt, có một ngƣời chữa khỏi, ấy gọi là một phƣớc.  Tất cả ngƣời đều bị 

trúng độc, một ngƣời trị khỏi;  tất cả ngƣời sắp chết, một ngƣời cứu thoát 

khỏi; tất cả ngƣời phá giới, phá chánh kiến, một ngƣời dạy cho đƣợc tịnh 

giới và chánh kiến. Mỗi việc nhƣ vậy đều là một phƣớc. 

Lại có ngƣời nói:  Phƣớc ấy không thể lƣờng, không thể thí dụ.  Bồ-tát 

ấy ở vào A-tăng-kỳ thứ ba thì tâm tƣ duy về hạnh lớn, gieo trồng nhân duyên 

về ba mƣơi hai tƣớng, vì vậy phƣớc ấy không thể lƣờng, chỉ có Phật mới 

biết đƣợc. 

Hỏi:  Bồ-tát trong bao lâu thì gieo trồng đƣợc một phƣớc? 



Đáp:  Chậm lắm là một trăm kiếp, nhanh lắm là chín mƣơi mốt kiếp.  

Bồ-tát Thích-ca Mâu-ni trong chín mƣơi mốt đại kiếp tu hành xong ba mƣơi 

hai tƣớng.   Nhƣ vậy trong kinh nói:  "Kiếp quá khứ lâu xa, có đức Phật hiệu 

Phất-sa (Rusya).  Bấy giờ có hai Bồ-tát, một là Thích-ca Mâu-ni và một là 

Di-lặc.  Phật Phất-sa muốn quán xem tâm Bồ-tát Thích-ca Mâu-ni đã thuần 

thục chƣa, tức quán thấy biết tâm Ngài chƣa thuần thục mà tâm các đệ tử 

Ngài đều đã thuần thục.  Còn tâm Bồ-tát Di-lặc thì đã thuần thục mà đệ tử 

Ngài thì chƣa thuần thục.  Bấy giờ Phật Phất-sa nghĩ nhƣ vầy:  "Tâm của 

một ngƣời dễ giáo hoá đƣợc mau, tâm của nhiều ngƣời khó thể đối trị mau".  

Suy nghĩ nhƣ vậy rồi, Phật Phất-sa muốn khiến Bồ-tát Thích-ca Mâu-ni 

đƣợc mau thành Phật, nên lên trên núi Tuyết, nhập Hỏa định ở trong hang 

báu.  Lúc ấy Bồ-tát Thích-ca Mâu-ni đang là ngoại đạo tiên nhân lên núi hái 

thuốc, trông thấy Phật Phất-sa đang ngồi trong hang báu, nhập Hỏa định, 

phóng hào quang.  Thấy vậy rồi, tâm hoan hỷ tín kính, đứng co một chân, 

chấp tay hƣớng Phật, một lòng chiêm ngƣỡng, qua bảy ngày đêm không thấy 

chớp mắt, liền nói một bài kệ tán Phật: 

"Thiện thuợng thiên hạ, không ai bằng Phật, 

Mƣời phƣơng thế giới, cũng không thể sánh, 

Những gì ở thế gian tôi thấy hết, 

Tất cả không có ai sánh ngang Phật". 

Qua bảy ngày đêm nhìn kỹ Thế Tôn, mắt chƣa từng chớp, mà vƣợt qua 

đƣợc chín kiếp, còn ở trong chín mƣơi mốt kiếp đƣợc thành Vô thƣợng 

Chánh đẳng Chánh giác. 

Hỏi:  Nếu Bồ-tát Thích-ca Mâu-ni thông minh biết nhiều, có thể làm 

nhiều bài kệ hay; cớ sao qua bảy ngày đêm mà chỉ có một bài kệ tán Phật? 

Đáp:  Bồ-tát Thích-ca Mâu-ni quí ở tâm tƣ mình chứ không quí ở 

nhiều lời. Nếu còn lấy các kệ khác tán Phật, thì tâm bị náo loạn, thế nên qua 

bảy ngày đêm chỉ lấy một bài kệ tán Phật. 

Hỏi:  Bồ-tát Thích-ca Mâu-ni vì sao tâm chƣa thuần thục mà tâm đệ tử 

lại thuần thục?  Còn tâm Bồ-tát Di-lặc thuần thục mà tâm đệ tử lại chƣa 

thuần thục.? 

Đáp:  Bồ-tát Thích-ca Mâu-ni, tâm vì lợi ích chúng sanh nhiều mà tự vì 

mình ít; còn Bồ-tát Di-lặc tâm vì kỷ thân nhiều mà vì chúng sanh ít.  Từ Phật 

Bệ-bà-thi đến Phật Ca-diếp, trong khoảng chín mƣơi mốt kiếp ấy, gieo trồng 

nghiệp nhân duyên cho ba mƣơi hai tƣớng xong, thì đầy đủ sáu Ba-la-mật.  



Những gì là sáu?  Đàn Ba-la-mật, Thi-la Ba-la-mật, Sằn-đề Ba-la-mật, Tỳ-

lê-gia Ba-la-mật, Thiền Ba-la-mật, Bát-nhã Ba-la-mật. 

Hỏi:  Đàn Ba-la-mật đƣợc đầy đủ nhƣ thế nào? 

Đáp:  Có thể bố thí tất cả, không ngăn ngại gì, cho đến khi đem thân 

mạng mà cho, tâm vẫn không tiếc.  Thí nhƣ vua Thi-tỳ (Sibi) đem thân mà 

thí cho chim Bồ câu
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.   Bản thân của Bồ-tát Thích-ca Mâu-ni bấy giờ là vua 

Thi-tỳ.  Vua đã đƣợc "Quy mạng cứu hộ Đà-la-ni", rất tinh tấn, có tâm từ bi, 

xem tất cả chúng sanh nhƣ mẹ thƣơng con. 

Gặp lúc ấy không có Phật, Thích-đề-hoàn-nhơn thọ mạng gần dứt, tự 

nghĩ:  "Nơi nào có Phật, bậc Nhất thiết trí?", rồi đi hỏi khắp nơi mà không ai 

đoạn nghi đƣợc nên biết hết thảy đều không phải là Phật, liền trở lại trên 

trời, ngồi mà ƣu sầu.  Bấy giờ có vị trời tên là Tỳ-thủ-kiết-ma giỏi biến hóa, 

hỏi:  "Thiên chủ vì sao mà ƣu sầu?"  Đáp:  "Ta tìm bậc Nhất thiết trí mà 

không gập đƣợc nên ƣu sầu".  Tỳ-thủ-kiết-ma nói:  "Có vị đại Bồ-tát, bố thí, 

trì giới, thiền định, trí tuệ đầy đủ, không lâu sẽ thành Phật".  Đế-thích dùng 

kệ đáp: 

"Bồ-tát phát đại tâm, 

Nhƣ trứng cá, bông xoài, 

Ba việc lúc nhân nhiều, 

Lúc thành quả rất ít". 

Tỳ-thủ-kiết-ma đáp:  "Vua Thi-tỳ giòng Ƣu-thi-na ấy, đầy đủ trì giới, 

tinh tấn, đại từ, đại bi, thiền định, trí tuệ, không lâu sẽ thành Phật".  Thích-

đề-hoàn-nhơn nói với Tỳ-thủ-kiết-ma:  "Hãy đến thử xem rồi biết có tƣớng 

Bồ-tát hay không.  Ngƣơi làm chim Bồ câu, ta làm chim Ó.  Ngƣơi giả làm 

bộ sợ hãi chui vào nách vua, ta đuổi theo ngƣơi".  Tỳ-thủ-kiết-ma nói:  "Sao 

lại lấy việc này xúc não vị đại Bồ-tát ấy".  Thích-đề-hoàn-nhơn nói kệ: 

"Ta chẳng phải ác tâm, 

Nhƣ chân kim, nên thử, 

Thử Bồ-tát nhƣ vậy, 

Để biết tâm định chăng?" 

Nói kệ xong, Tỳ-thủ-kiết-ma liền tự biến thân thành chim Bồ câu, mắt 

đỏ, chân đỏ.  Thích-đề-hoàn-nhơn tự biến thân thành chim Ó, bay theo đuổi 

gấp.   Bồ câu bay thẳng vào nách vua, thân run sợ, mắt nháo nhác, tiếng kêu 

khẩn thiết. 



"Lúc ấy có nhiều ngƣời, 

Cùng nói với nhau rằng, 

Vua ấy đại nhân từ, 

Nên bảo hộ tất cả. 

Chim Bồ câu nhỏ ấy, 

Bay đến nhƣ về nhà. 

Nhƣ vậy tƣớng Bồ-tát, 

Thành Phật chắc không lâu". 

Lúc ấy chim Ó đậu trên cây gần đó, nói với vua Thi-tỳ rằng:  "Trả Bồ-

câu lại cho tôi, vì của tôi bắt đƣợc".  Vua nói với chim Ó:  "Ta bắt đƣợc nó 

chứ không phải ngƣơi.  Khi ta vừa phát ý Bồ-tát thì bắt đƣợc nó.  Tất cả 

chúng sanh ta đều muốn độ thoát".   Chim Ó nói:  "Vua muốn độ hết thảy 

chúng sanh, tôi không phải ở trong số hết thảy đó ƣ?  Cớ sao riêng tôi không 

đƣợc vua thƣơng mà nay lại cƣớp mất bữa ăn của tôi?"  Vua nói:  "Ngƣơi 

cần ăn thứ gì?  Ta có thệ nguyện hễ có chúng sanh nào đi đến với ta, ta tất 

cứu hộ.  Ngƣơi cần ăn thứ gì, ta sẽ cấp cho".  Chim Ó nói:  "Tôi cần thứ thịt 

nóng vừa mới giết".  Vua nghĩ:  "Việc này thật khó, không tự sát sanh, làm 

sao có đƣợc"  Sao ta lại giết một con mà đem cho một con?"   Tƣ duy tâm 

định, rồi tự thuyết kệ: 

"Xác thịt của ta đây, 

Hằng thuộc già, bệnh, chết, 

Không lâu sẽ thối rã, 

Kia cần, ta sẽ cho". 

Suy nghĩ nhƣ thế rồi, vua gọi ngƣời cầm dao đến, tự xẻo thịt bắp vế 

cho chim Ó.  Ó nói với vua:  "Vua tuy lấy thịt nóng mà cho tôi, nhƣng phải 

làm theo đạo lý, để cho thịt nặng nhẹ bằng với Bồ câu mới đƣợc, chớ dối!". 

Vua sai mang cân đến, lấy thịt vua cân với Bồ câu. Bồ câu cứ nặng 

mãi, thịt vua cứ nhẹ dần.  Vua sai ngƣời lóc thịt cả hai vế của mình, vẫn nhẹ, 

không đủ,  Thứ đến hai bắp chân, hai vai, hai vú, cổ, lƣng v.v… cho đến hết 

cả thịt ở thân mình mà Bồ câu vẫn còn nặng, thịt vua vẫn còn nhẹ.  Lúc ấy 

cận thần, nội thích, giăng che màn sáo, không cho mọi ngƣời xem:  "Vua đã 

nhƣ vậy, không thể xem đƣợc nữa".  Vua Thi-tỳ nói:  "Chớ ngăn cản mọi 

ngƣời, cứ để họ vào xem", rồi thuyết kệ rằng: 

"Trời, Ngƣời, A-tu-la, 

Tất cả đến xem ta, 



Đại tâm, vô thƣợng chí, 

Vì cầu thành Phật đạo. 

Nếu có cầu Phật đạo, 

Hãy nhẫn đại khổ này, 

Tâm không thể kiên cố, 

Thì hãy dừng ý lại". 

Bấy giờ Bồ-tát, hai tay vấy máu, vịn vào cân, muốn leo lên, định tâm 

đem cả thân mình để cân cho bằng Bồ câu.   Ó nói:  "Đại vƣơng, việc ấy khó 

thành, đâu cần nhƣ thế, trả Bồ câu lại tôi!".  Vua nói:  "Bồ câu đến với ta, ta 

nhất định không giao lại ngƣơi.  Nay ta muốn đem thân này để cầu đổi lấy 

Phật đạo".  Vua lấy tay vịn cân, bấy giờ Bồ-tát thịt đã hết, gân đã đứt, không 

tự chế đƣợc, muốn leo lên mà cứ ngã xuống, tự trách tâm rằng:   "Ngƣơi hãy 

tự kiên cƣờng lên, không đƣợc mê muội!.  Tất cả chúng sanh bị đọa vào biển 

lớn ƣu khổ, một mình ngƣơi lập thệ nguyện muốn cứu độ tất cả, sao lại giải 

đãi mê muội?   Khổ này rất ít, khổ ở địa ngục rất nhiều, đem hai việc ấy so 

sánh, vẫn không bằng một phần mƣời sáu.  Ta nay có trí tuệ, tinh tấn, trì 

giới, thiền định, còn lo sợ khổ này, huống những ngƣời trong địa ngục, 

không có trí tuệ, thì làm sao?"  Lúc ấy Bồ-tát quyết tâm muốn leo lên cân, 

bảo ngƣời đỡ lên.  Tâm Bồ-tát lúc ấy tuyệt không có chút hối hận. 

Chƣ thiên, Long vƣơng, A-tu-la, Quỷ, Thần, nhân dân đều tán thán 

rằng:  "Vì chim nhỏ mà thế, việc ấy thậ䴠hy hữu". 

Ngay khi ấy, đại địa chấn động sáu sách, biển lớn nổi sóng, cây khô 

sanh hoa, trời mƣa hƣong thơm và rải hoa quý, Thiên nữ ca ngợi chắc chắn 

đƣợc thành Phật.  Cùng khi ấy thần tiên khắp bốn phƣơng đều đến ca ngợi:  

"Ấy là Bồ-tát chơn thật, ắt sớm thành Phật!".  Ó nói với Bồ câu:  "Các thử 

thách nhƣ thế, không tiếc thân mạng, ấy chơn thật là Bồ-tát", liền nói kệ 

rằng: 

"Trong đất từ bi sanh 

Mầm cây Nhất thiết trí, 

Bọn ta nên cúng dƣờng, 

Không nên làm ƣu não". 

Tỳ-thủ-kiết-ma nói với Thích-đề-hoàn-nhơn:  "Thiên chủ có thần lực, 

nên làm cho thân của vua ấy bình phục". 



Thích-đề-hoàn-nhơn nói:  "Không cần đến ta.  Vị vua ấy tự lập thệ 

nguyện, đại tâm hoan hỷ, không tiếc thân mạng, cảm đến tất cả để khiến 

phát tâm cầu Phật đạo".  Đế thích liền nói với vua:  "Ông cắt thịt đau đớn, 

mà tâm có buồn hận không?"  Vua nói:  "Tâm ta hoan hỷ, không có sầu 

muộn thối thất".  Đế thích nói:   "Ai tin đƣợc tâm ông không thối thất?"  Bấy 

giờ Bồ-tát phát lời thệ nguyện chắc thật rằng:  "Tôi lóc thịt, máu chảy mà 

không hận không buồn, nhất tâm không hối tiếc để cầu phật đạo.  Nếu đúng 

nhƣ vậy, thân tôi sẽ tức khắc bình phục nhƣ cũ". 

Ngay khi nói ra lời nguyện ấy, thân liền bình phục nhƣ cũ.   Trời, 

ngƣời trông thấy đều rất hoan hỷ, tán thán việc chƣa từng có:  "Đại Bồ-tát ấy 

chắc sẽ thành Phật, bọn ta hãy nên tận tâm cúng dƣờng, cầu mong Ngài sớm 

thành Phật đạo, hãy nhớ đến chúng ta!".  Bấy giờ, Thích-đề-hoàn-nhơn, Tỳ-

thủ-kiết-ma đều trở về trời.  Đủ các tƣớng nhƣ thế, ấy là Đàn Ba-la-mật 

đƣợc đầy đủ. 

Hỏi:  Thi-la Ba-la-mật đƣợc đầy đủ nhƣ thế nào? 

Đáp:   Không tiếc thân mạng, hộ trì tịnh giới.  Nhƣ vua Tu-đà-tu-ma 

(Sutasoma) từ kiếp làm Ma-sa-ba-đà đại vƣơng (Kalmàsapàda), chí đến bỏ 

thân mạng cũng không phạm cấm giới.
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Xƣa có vua Tu-đà-tu-ma tinh tấn trì giới, thƣờng giữ lời chân thật.  Một 

sáng sớm cỡi xe, cùng các thể nữ đi vào vƣờn dạo chơi.  Khi ra đến cửa 

thành, có một Bà-la-môn đến xin, nói với vua:  "Vua là ngƣời đại phúc đức, 

thân tôi bần cùng, xin dũ lòng thƣơng cho tôi ít nhiều".  Vua nói:  "Đƣợc!  

Kính lời dạy Nhƣ Lai, ta sẽ bố thí, nhƣng hãy đợi ta trở về".  Nói xong, vua 

đi vào vƣờn, tắm rửa, vui chơi. 

Lúc ấy, có con chim chúa có hai cánh rất lớn tên là Chân-nai (Kalmạsa-

pàda), từ trên không bay đến giữa đám thể nữ, cắp vua bay đi, giống nhƣ 

chim Kim-sí vào giữa biển bắt Rồng.   Các thể nữ kêu gào khóc la kinh hãi 

cả khu vƣờn, cho đến trong ngoài thành đều lo sợ hoảng hốt.   Chân-nai 

mang vua bay giữa hƣ không, đến chỗ núi nó ở, để vua vào giữa chín mƣơi 

  Vua Tu-đà-tu-ma khóc ròng nhƣ mƣa.  Chân-nai nói:   

"Này vua Đại-sát-lợi, tại sao ông khóc nhƣ trẻ con vậy?  Ngƣời có sanh thì 

có chết, có hội họp thì có chia lìa!".  Vua Tu-đà-tu-ma đáp:  "Ta không phải 

sợ chết, chỉ tự hận là thất tín.   Ta từ khi sanh đến nay, không hề nói dối. 

Sáng nay khi ra cửa thành, có một Bà-la-môn đến theo ta xin, ta hứa khi trở 

về sẽ cho.  Không ngờ bị vô thƣờng phải cô phụ lòng ngƣời ấy, tự chuốc lấy 



tội dối trá,  chỉ vì thế mà ta khóc thôi".  Chân-nai nói với vua:  "Ý ông muốn 

vậy, sợ dối nói lời ấy, tin lời ông, tôi cho ông trở về trong bảy ngày để bố thí 

cho Bà-la-môn xong thì trở lại ngay.  Nếu quá bảy ngày mà ông không trở 

lại, tôi có đôi cánh to mạnh, bắt ông trở lại cũng không khó". 

Vua Tu-đà-tu-ma đƣợc trở lại bản quốc, mặc ý mà bố thí.  Chỉ định thái 

tử lên ngôi kế vị và hội cả nhân dân lại mà sám hối từ tạ rằng:  "Trí của ta 

không khắp đến các loài vật, sửa trị phần nhiều không đúng pháp, xin hãy 

trung thành tha thứ cho.  Nhƣ thân ta ngày nay không còn là của mình, nên 

phải ra đi không trở lại".  Nhân dân cả nƣớc và các thân thích, dập đầu xin 

vua ở lại:  "Nguyện vua hãy ở lại, thƣơng xót nƣớc này; chớ vì chuyện vua 

Chân-nai mà lo sợ, nên thiết lập nhà sắt, tinh binh, Chân-nai tuy là thần cũng 

không sợ nó".  Vua nói:  "Không thể đƣợc", rồi thuyết kệ: 

"Thật ngữ là đệ nhất giới, 

Thật ngữ là thang lên trời 

Thật ngữ là bậc đại nhân, 

Vọng ngữ là vào địa ngục, 

Ta nay giữ thật ngữ, 

Dù vứt bỏ thân mạng, 

Tâm không chút hối hận". 

Thuyết kệ xong, vua liền khởi hành, đi đến chỗ Chân-nai.  Chân-nai từ 

xa trông thấy, hoan hỷ nói rằng:  "Ông là ngƣời nói thật, không mất lời hứa. 

Mọi ngƣời đều tiếc nhân mạng, còn ông từ chỗ chết đƣợc thoát ra, rồi trở lại 

với lời hứa.  Ông thật là bậc đại nhân".  Bấy giờ vua Tu-đà-tu-ma tán thán 

thật ngữ rằng:  "Thật ngữ ấy là ngƣời, phi thật ngữ ấy chẳng phải là ngƣời".  

Đủ các lời nhƣ vậy, tán thán thật ngữ , chê trách vọng ngữ.  Chân-nai nghe 

vậy, tín tâm thanh tịnh, nói với vua Tu-đà-tu-ma rằng:  "Ông khéo nói những 

lời nhƣ vậy, nay tôi thả ông về.  Ông đƣợc giải thoát, chín mƣơi chín vua kia 

cũng đƣợc tha theo ông luôn, tùy ý ai trở về bản quốc nấy".   Nói nhƣ vậy 

rồi, trăm vua đều đƣợc tha trở về. 

Đủ các tƣớng nhƣ vậy, ấy là Thi-la Ba-la-mật đầy đủ. 

Hỏi:  Sằn-đề Ba-la-mật đƣợc đầy đủ nhƣ thế nào? 

Đáp:   Nếu có ngƣời đến mắng, đánh đập, cắt  xẻo từng mảnh, cƣớp 

mất mạng, tâm không khởi sân hận.  Nhƣ Tỳ-kheo Sằn-đề bị vua Ca-lê cắt 

tay, chân, tai, mũi mà tâm vẫn kiên cố bất động.
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Hỏi:  Tì-lê-gia Ba-la-mật đầy đủ nhƣ thế nào? 

Đáp:   Nếu có ngƣời đại tâm siêng năng, nhƣ Bồ-tát Đại-thi 

(Mahatyàgavat) vì tất cả mà đem thân này thề tát biển cả, khiến khô cạn, 

nhất định tâm không giải đãi, cũng nhƣ tán thán Phật Đề-sa mà suốt bảy 

ngày đêm đứng co một chân, mắt không chớp. 

Hỏi:  Thiền Ba-la-mật đầy đủ nhƣ thế nào? 

Đáp:   Nhƣ đƣợc tự tại giữa tất cả thiền định ngoại đạo.  Lại nhƣ tiên 

nhân Thƣợng-xà-lê, lúc tọa thiền không hơi thở ra vào, chim làm tổ sanh con 

trên búi tóc mà không lay không động, cho đến khi chim con bay đi. 

Hỏi:  Bát-nhã Ba-la-mật đầy đủ nhƣ thế nào? 

Đáp:  Bồ-tát đại tâm suy nghĩ phân biệt, nhƣ đại thần Cù-tân-đà Bà-la-

môn, chia đại địa Diêm-phù-đề làm bảy phần.   Bao nhiêu thành lớn, bao 

nhiêu thành nhỏ, xóm làng, thôn dân đều chia làm bảy phần.  Bát-nhã Ba-la-

mật là nhƣ thế.  Ấy gọi là sáu pháp Ba-la-mật của Bồ-tát đƣợc đầy đủ. Khi ở 

nơi Phật Ca-diếp, Bồ-tát làm đệ tử, trì tịnh giới, hành công đức, sanh lên trời 

Đâu-suất. 

Hỏi:  Bồ-tát sao chỉ sanh ở trời Đâu-suất mà không sanh ở các cõi cao 

hơn hay cõi thấp hơn?  Đã là vị có phúc đức lớn, thì có thể tự tại sanh? 

Đáp:   Có ngƣời nói:  Vì nghiệp nhân duyên thành thục nên sanh ở đó. 

Lại nữa, sanh ở thấp hơn thì kiết sử nặng nề ô trƣợc.  Sanh ở cao hơn 

thì kiết sử lanh lợi.  Sanh ở Đâu-suất thì kiết sử không nặng nề, không lanh 

lợi, trí tuệ an ổn. 

Lại nữa, vì không muốn quá thời kỳ Phật xuất thế vậy.  Nếu sanh ở cõi 

thấp hơn thì mạng sống ngắn, khi mệnh chung mà Phật chƣa xuất thế.  Nếu 

sanh ở cõi cao hơn thì mạng sống dài, tuổi thọ chƣa hết lại quá thời kỳ Phật 

xuất thế.  Ở cõi trời Đâu-suất, tuổi thọ cùng với lúc Phật xuất thế trùng nhau. 

Lại nữa, Phật thƣờng ở Trung đạo.  Trời Đâu-suất ở giữa Lục-dục thiên 

và Phạm thiên, trên ba dƣới ba.  Sanh ở nƣớc chính giữa thiên hạ này, nửa 

đêm giáng trần, nửa đêm ra khỏi thành Ca-tỳ-la mà thựa hành Trung đạo, 

chứng đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, dùng trung đạo mà thuyết 

pháp cho ngƣời.  Nửa đêm Ngài vào Vô dƣ Niết-bàn, vì thích ở trung pháp 



nên sanh ở trung thiên.   Nhƣ vậy, Bồ-tát sau khi sanh cõi trời Đâu-suất, 

dùng bốn cách quán nhân gian:  Một là quán thời, hai là quán quốc độ, ba là 

quán dòng họ và bốn là quán nơi sanh ra. 

-  Thế nào là quán Thời?  Thời có tám kỳ, Phật xuất thế nhằm trong đó: 

  1- Lúc loài ngƣời thọ tám vạn bốn ngàn tuổi, 2- Lúc loài ngƣời thọ bảy vạn 

tuổi, 3- Lúc loài ngƣời thọ sáu vạn tuổi, 4- Lúc loài ngƣời thọ năm vạn tuổi, 

5- Lúc loài ngƣời thọ bốn vạn tuổi, 6- Lúc loài ngƣời thọ ba vạn tuổi, 7- Lúc 

loài ngƣời thọ hai vạn tuổi, 8- Lúc loài ngƣời thọ một trăm tuổi
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nghĩ nhƣ vầy:  "Loài ngƣời thọ một trăm tuổi là thời Phật xuất thế đã đến", 

ấy là quán Thời. 

-  Thế nào là quán quốc độ?  Các đức Phật thƣờng sanh ở trung quốc, 

nơi có nhiều vàng bạc vật báu, uống ăn đầy đủ, cõi đất thanh tịnh. 

-  Thế nào là quán dòng họ?  Phật sanh trong hai dòng hoặc Sát-lợi 

hoặc Bà-la-môn.  Dòng Sát-lợi thì thế lực lớn, dòng Bà-la-môn thì trí tuệ lớn 

lao.  Tùy lúc đƣợc quý trọng mà Phật sanh ra trong dòng đó. 

-  Thế nào là quán chỗ sanh ra?  Những ngƣời mẹ nào có thể mang 

thai vị Bồ-tát có sức mạnh Na-la-diên và cũng hay giữ mình tịnh giới. 

Quán nhƣ vậy xong, chỉ có hoàng hậu của vua Tịnh-phạn nƣớc Ca-tỳ-

la, là ở chỗ trung quốc, là có thể mang thai Bồ-tát.   Suy nghĩ nhƣ vậy, rồi từ 

trên trời Đâu-suất mà xuống, không mất chánh tuệ mà nhập vào thai mẹ. 

Hỏi:   Tại sao thân cuối cùng của hết thảy Bồ-tát, đều từ trên trời mà 

xuống, không từ trong loài ngƣời mà đến? 

Đáp:  Vì là đi con đƣờng thƣợng đạo.  Trong lục đạo, Thiên đạo trên 

hết. 

Lại nữa, lúc từ trên trời xuống, thì hiện đủ các điềm lành chƣa từng có.  

Nếu từ Nhân đạo mà đến, thì Nhân đạo không có các điềm lành ấy.  Lại nữa, 

vì ngƣời kính trọng trời. 

Hỏi:  Mọi ngƣời đều do cấu tâm tƣơng tục mà nhập vào thai mẹ, với 

hết thảy tà tuệ tƣơng ƣng; vì sao Bồ-tát lại dùng chánh tuệ mà nhập vào thai 

mẹ? 



Đáp:  Có ngƣời nói:  Lúc có tƣơng tục, hết thảy chúng sanh cùng với 

tâm tà tuệ mà vào thai mẹ.  Bồ-tát ức niệm không quên, gọi là chánh tuệ vào 

thai mẹ.  Ở trung ấm thì biết là ở trung ấm, lúc vào thai mẹ thì biết là vào 

thai mẹ, lúc Ca-la-la (Kalala) thì biết đang trú ở Ca-la-la (là lúc tinh trắng và 

tinh đỏ hỗn hợp trong bảy ngày đầu thọ thai), lúc Án-phù-đà (Arbuda) thì 

biết đang trú ở Án-phù-đà (hai tuần lễ sau, hình nhƣ vỏ kén), lúc Già-na 

(Ghana) thì biết đang trú ở Già-na (là tuần lễ sau, hình nhƣ sữa đặc), lúc 

Ngũ-bào (Giải thích phẩm Pesin) thì biết đang trú ở Ngũ-bào, lúc sanh ra 

biết là sanh ra.  Trong những lúc đó ức niệm không quên, ấy gọi là chánh 

tuệ vào thai mẹ. 

Lại nữa, ngƣơì khác khi trú ở trung ấm, nếu là nam thì đối với ngƣời 

mẹ sanh tâm dục nhiễm cho rằng ngƣời nữ ấy tùng sự cùng với mình, còn 

đối với ngƣời cha thì sanh tâm sân hận.  Nếu là nữ thì đối với cha sanh tâm 

dục nhiễm cho rằng nam tử ấy tùng sự cùng với mình, còn đối với ngƣời mẹ 

thì sanh tâm sân hận.  Bồ-tát không có tâm sân hận, tâm dục nhiễm nhƣ 

thế.  Bồ-tát trƣớc đã biết rõ ràng đó là cha là mẹ, là cha mẹ hay nuôi lớn thân 

ta.  Ta nƣơng nhờ nơi thân do cha mẹ sanh, mà đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng 

Chánh giác.  Tịnh tâm nghĩ đến cha mẹ nhƣ vậy, tƣơng tục mà nhập thai
77

, 

ấy gọi là chánh tuệ mà vào thai mẹ. 

Bồ-tát khi đã đủ mƣời tháng, chánh tuệ ức niệm không quên.  Khi ra 

khỏi thai, đi bảy bƣớc, miệng phát ra lời rằng:  "Đây là thân sau cùng của 

Ta". 

Cho đến khi vua Tịnh-phạn đƣa đến tƣớng sƣ coi rằng:  "Ông hãy xem 

con ta thật có đủ ba mƣơi hai tƣớng chăng?  Nếu có đủ ba mƣơi hai tƣớng 

thì có thể có hai điều:  Nếu tại gia thì sẽ làm Chuyển luân Thánh vƣơng, nếu 

xuất gia thì sẽ thành Phật".  Các Tƣớng sƣ nói:  "Địa thiên Thái tử thật có đủ 

ba mƣơi hai tƣớng đại nhân.  Nếu tại gia thì sẽ làm Chuyển luân Thánh 

vƣơng, nếu xuất gia thì sẽ thành Phật".  Vua nói:  "Những gì là ba mƣơi hai 

tƣớng?"
78

.  Tƣớng sƣ đáp: 

1-  Tƣớng dƣới bàn chân bằng phẳng:  Dƣới bàn chân hết thảy đều 

chấm đất, dù một cây kim cũng không thể lọt qua. 

2-  Tƣớng hai bánh xe dƣới bàn chân:  Đủ một ngàn căm xe, vòng đai 

bánh xe và trục bánh xe, ba điều ấy dầy đủ, tự nhiên thành tựu, không đợi 

thợ ngƣời làm.  Các thợ trời nhƣ  Tỳ-thủ-kiết-ma không thể hóa làm đƣợc 

diệu tƣớng nhƣ thế. 



Hỏi:   Vì sao mà không thể? 

Đáp:  Tỳ-thủ-kiết-ma ấy là thợ giỏi của Trời mà trí tuệ không ẩn mật, 

luân tƣớng ấy là nghiệp báo thiện.  Thợ trời đƣợc trí tuệ ở sanh báo, luân 

tƣớng ấy do thực hành thiện căn trí tuệ mà đƣợc.  Tỳ-thủ-kiết-ma ấy trong 

một đời mà đƣợc trí tuệ ấy, luân tƣớng ấy từ trí tuệ vô lƣợng kiếp mà sanh.  

Do đó, Tỳ-thủ-kiết-ma không thể hóa làm, huống gì các thợ khác. 

3-  Tƣớng ngón tay dài:  Ngón tay thon, dài và thẳng, cao thấp đều đặn, 

đốt tay sâm sai. 

4-  Tƣớng gót chân rộng và bằng. 

5-  Tƣớng ngón tay, ngón chân có lƣới lụa xòe nhƣ của chim 
Nhạn:   Trƣơng ngón ra thì hiện, không trƣơng ra thì không hiện. 

6-  Tƣớng tay chân mềm mại:  Nhƣ thứ lông Tế-kiếp-ba 

(Karpàsakambalam) hơn các phần khác trong thân. 

7-  Tƣớng mu bàn chân cao và dầy:  Lấy chân đáp đất, không rộng 

không hẹp, sắc dƣới chân nhƣ Hoa sen đỏ, dƣới giữa các ngón chân và sắc 

hai bên bàn chân nhƣ san hô thật; móng tay nhƣ đồng đỏ trong sạch.  Trên 

mu bàn chân màu nhƣ chơn kim, lông trên mu bàn chân nhƣ màu Tỳ-lƣu-ly 

xanh; chân nghiêm chỉnh đẹp đẽ nhƣ chiếc guốc trang sức đủ các thứ báu. 

8-  Tƣớng nhƣ bắp đùi Y-nê-diên (Aineya):  Nhƣ đùi trƣớc của nai chúa 

Y-nê-diên, tùy trƣớc sau mà co duỗi. 

9-  Tƣớng khi đứng thẳng, ngón tay rờ đến đầu gối:   Không cúi không 

ngƣớc, lấy bàn tay rờ đầu gối. 

10-  Tƣớng âm tàng nhƣ Voi báu, Ngựa báu:  Điều hòa và khéo, đẹp. 

Hỏi:   Nếu khi Bồ-tát đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, các đệ 

tử do nhân duyên gì mà đƣợc thấy tƣớng âm tàng? 

Đáp:  Vì độ chúng nhân, dứt chúng nghi mà Phật cho thấy tƣớng âm 

tàng.  Lại có ngƣời nói, Phật hóa làm ngựa báu, voi báu, chỉ cho các đệ tử 

mà nói rằng:  "Tƣớng âm tàng của ta cũng nhƣ thế". 



11-  Tƣớng thân cao và rộng cân đối nhƣ cây Ni-câu-lô-đà:  Thân Bồ-

tát lỗ rún ở chính giữa, bốn phần bằng nhau. 

12-  Tƣớng lông xoay hƣớng lên trên:  Các sợi lông trên thân đều 

hƣớng lên và đẹp. 

13-  Tƣớng mỗi lỗ chân lông có một sợi lông:  Lông không tạp loạn, 

màu xanh nhƣ Lƣu ly, lông xoay theo phía hữu và hƣớng lên trên. 

14-  Tƣớng sắc vàng kim sắc 

Hỏi:   Sắc vàng nhƣ thế nào? 

Đáp:  Nếu sắt ở bên vàng thì màu của sắt không hiện. Nay thứ vàng 

hiện tại sánh với vàng trong thời Phật ở đời thì không hiện.  Vàng trong thời 

Phật ở đời sánh với vàng Diêm-phù-na (Jambùnadasuvarna) thì không hiện.  

Vàng Diêm-phù-na sánh với cát vàng trên đƣờng Chuyển luân Thánh vƣơng 

trong đại hải thì không hiện.  Cát vàng sánh với núi vàng thì không hiện.  

Núi vàng sánh với vàng của núi Tu-di thì không hiện.  Vàng núi Tu-di sánh 

với vàng Anh lạc của cõi trời Tam thập tam thì không hiện.  Vàng Anh lạc 

của cõi trời Tam thập tam sánh với vàng của cõi trời Diệm-ma thì không 

hiện.   Vàng của cõi trời Diệm-ma sánh với vàng của trời Đâu-suất-đà thì 

không hiện.  Vàng của cõi trời Đâu-suất-đà sánh với vàng của cõi trời Hóa-

tự-tại thì không hiện.  Vàng của trời Hóa-tự-tại sánh với vàng của cõi trời 

Tha-hóa-tự-tại thì không hiện.  Vàng của trời Tha-hóa-tự-tại sánh với sắc 

thân của Bồ-tát thì không hiện.   Sắc nhƣ thế ấy gọi là tƣớng sắc vàng. 

15-  Tƣớng ánh sáng một trƣợng:  Bốn phía trên thân đều có một 

trƣợng hào quang.  Phật ở trong hào quang đó đoan nghiêm bậc nhất, nhƣ 

hào quang minh tịnh của chƣ Thiên vƣơng. 

16-  Tƣớng da mỏng mịn:  Bụi đất không dính thân, nhƣ Hoa sen 

không dính bụi, nƣớc.  Nếu Bồ-tát kinh hành trên núi đất khô, đất không 

dính chân.  Cuồng phong thổi đến nghiền nát núi đất thành bụi bay, dẫu đến 

một mảy bụi cũng không dính thân Phật. 

17-  Tƣớng bảy chỗ đầy đặn:  Hai tay, hai chân, hai mắt và giữa cổ; 

bảy chỗ ấy đều đầy đặn đoan chánh, màu sắc trong sạch hơn các thân thể 

khác. 

18-  Tƣớng dƣới hai nách đầy đặn:  Không cao, không sâu. 



19-  Tƣớng phần thân trên nhƣ Sƣ tử. 

20-  Tƣớng thân to lớn và thẳng:  Thân lớn và thẳng hơn mọi ngƣời. 

21-  Tƣớng vai tròn và đẹp:  Hết thảy không có vai nào sánh đƣợc nhƣ 

vậy. 

22-  Tƣớng bốn mƣơi cái răng:  Không nhiều không ít hơn.  Các ngƣời khác 

thì ba mƣơi hai cái răng, thân có hơn ba trăm đốt xƣơng, xƣơng đầu có chín, 

còn Bồ-tát có bốn mƣơi cái, đầu có một xƣơng.   Bồ-tát xƣơng răng nhiều, 

xƣơng đầu ít, ngƣời khác xƣơng răng ít, xƣơng đầu nhiều, do đó nên khác 

với thân ngƣời. 

23-  Tƣớng răng đều đặn:  Các răng không to quá, không nhỏ quá, 

không lồi ra, không thụt vào.  Răng khít nhau, ngƣời không biết cho là chỉ 

có một răng.  Kẻ răng khít dù một sợi lông nhỏ cũng không lọt. 

24-  Tƣớng răng trắng:  Trắng hơn cả ánh sáng của núi Tuyết. 

25-  Tƣớng hai má nhƣ Sƣ tử:  Nhƣ Sƣ tử là chúa trong các loài thú, có 

má thẳng và rộng. 

26-  Tƣớng đƣợc thƣợng vị trong các vị:  Có ngƣời nói:  "Phật lấy thức 

ăn để vào trong miệng, thì tất cả thức ăn đều trở thành vị tối thƣợng, vì sao?  

Vì trong tất cả thức ăn ấy có cái nhân của vị tối thƣợng.  Ngƣời không có 

tƣớng ấy, không thể phát ra cái nhân đó, không đƣợc vị tối thƣợng". 

Lại có ngƣời nói:  "Nếu Bồ-tát đƣa thức ăn để vào trong miệng, bấy giờ 

hai bên yết hầu chảy ra cam lồ hòa lẫn với các vị".  Vì vị ấy thanh tịnh nên 

gọi là đƣợc thƣợng vị trong các vị. 

27-  Tƣớng lƣỡi to lớn:  Lƣỡi to lớn của Bồ-tát từ trong miệng đƣa ra 

phủ kín cả mặt cho đến chân tóc, khi đƣa trở lại miệng cũng không chật. 

28-  Tƣớng âm thanh Phạm-thiên:  Nhƣ Phạm-thiên vƣơng có năm thứ 

âm thanh từ trong miệng phát ra:  1- Sâu thẳm nhƣ sấm, 2- Trong suốt nghe 

xa, ngƣời nghe vui thích, 3- Nhập vào tâm họ thì sanh kính ái, 4- Nghe rõ dễ 

hiểu, 5-  Ngƣời nghe không chán; thanh âm của Bồ-tát cũng nhƣ vậy.  Năm 

thứ thanh âm từ trong miệng phát ra tƣớng thanh âm của chim Ca-lăng-tần-

già rất dễ ƣa.  Lại có tƣớng âm thanh của trống, nhƣ trống lớn có âm thanh 

vang dội sâu xa. 



29-  Tƣớng mắt xanh biếc:  Nhƣ hoa sen xanh đẹp đẽ. 

30-  Tƣớng lông mi Trâu:  Nhƣ lông mi của Trâu chúa, dài và đẹp, 

không tạp loạn. 

31-  Tƣớng Nhục kế ở đỉnh đầu:  Bồ-tát có búi tóc bằng xƣơng nhƣ 

nắm tay ở trên đỉnh đầu. 

32-  Tƣớng lông trắng:  Lông trắng mọc giữa hai chân mày, không cao 

không thấp, trắng sạch, xoay theo phía hữu, kéo ra dài trăm thƣớc. 

Thầy tƣớng nói:  "Địa thiên Thái tử có ba mƣơi hai tƣớng đại nhân nhƣ 

vậy, Bồ-tát có đủ các tƣớng ấy". 

Hỏi:  Chuyển luân Thánh vƣơng có ba mƣơi hai tƣớng, Bồ-tát cũng có 

ba mƣơi hai tƣớng, có gì sai khác? 

Đáp:  Tƣớng của Bồ-tát có bảy điều hơn tƣớng của Chuyển luân Thánh 

vƣơng.  Tƣớng của Bồ-tát:  1- Tịnh hảo, 2-   Phân minh, 3-  Không sai chỗ, 

4-  Đầy đủ, 5-  Thâm nhập, 6-   Tùy trí tuệ mà làm, không tùy thế gian, 7-  

Tùy sự viễn ly.  Tƣớng của Chuyển luân Thánh vƣơng không đƣợc nhƣ vậy. 

Hỏi:  Sao gọi là tƣớng? 

Đáp:  Dễ biết nên gọi là tƣớng, nhƣ nƣớc khác lửa, do tƣớng nên biết. 

Hỏi:  Bồ-tát vì sao có ba mƣơi hai tƣớng, không nhiều không ít hơn? 

Đáp:  Có ngƣời nói: Phật do ba mƣơi hai tƣớng trang nghiêm thân nên 

đoan chánh không tạp loạn.  Nếu ít hơn thì thân không đoan chánh, nếu 

nhiều hơn thì tƣớng nơi thân Phật tạp loạn.  Ba mƣơi hai tƣớng ấy đoan 

chính không tạp loạn, không thể thêm, không thể bớt, thân tƣớng cũng nhƣ 

vậy. 

Hỏi:  Bồ-tát vì sao lấy tƣớng tốt để trang nghiêm thân? 

Đáp:  Có ngƣời thấy thân tƣớng của Phật thì tâm đƣợc tịnh tín.  Vì vậy, 

dùng tƣớng tốt để trang nghiêm thân.  Lại nữa, vì chƣ Phật hết thảy mọi sự 

đều hơn hết, nên từ sắc thân, uy lực, dòng họ, gia thuộc, trí tuệ, thiền định, 

giải thoát, mọi sự đều hơn.  Nếu Phật không trang nghiêm thân tƣớng, sự ấy 

bèn thiếu. 



Lại nữa, có ngƣời nói: Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác trú ở trong 

thân ấy.  Cũng nhƣ ngƣời muốn cƣới con gái nhà hào quý, con gái ấy sai sứ 

nói với ngƣời kia rằng:  "Nếu muốn cƣới tôi thì trƣớc phải trang nghiêm 

phòng, thất, trừ khử ô uế, sơn phết, xông hƣơng, sắp đặt giƣờng nệm, trải 

chiếu, giăng màn, trƣớng, cờ lọng, hƣơng, hoa, phải cho nghiêm trang rồi 

sau tôi mới đến nhà ngƣơi". 

Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác cũng nhƣ vậy, sai trí tuệ đi sứ, 

trong đời vị lai, đến chỗ Bồ-tát nói:   "Nếu muốn đƣợc Ta, phải tu tập cho có 

tƣớng tốt để tự trang nghiêm, rồi sau Ta đến trong thân ngƣơi.  Nếu không 

trang nghiêm thân, thì ta không trú". 

Do vậy, Bồ-tát tu ba mƣơi hai tƣớng để tự trang nghiêm thân, để đƣợc 

Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác. 

Bấy giờ Bồ-tát dần dần lớn, trông thấy cái khổ già, bệnh, chết, tâm 

sanh nhàm chán, rồi nửa đêm xuất gia, sáu năm khổ hạnh, ăn cháo nhừ hòa 

sữa, đƣờng, mật; những thứ này có mƣời sáu công đức làm bổ ích cho thân 

do con gái Bà-la-môn tên Nan-đà cúng.  Ăn xong, ở tại cội Bồ-đề, Bồ-tát 

phá một vạn tám ngàn ức Quỷ binh ma chúng, rồi chứng đƣợc Vô thƣợng 

Chánh đẳng Chánh giác. 

Hỏi:   Đƣợc công đức gì mà gọi là Phật? 

Đáp: Đƣợc Tận trí, Vô sanh trí
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 nên gọi là Phật. 

Lại có ngƣời nói:  Đƣợc Mƣời lực, Bốn vô sở úy, Mƣời tám pháp bất 

cộng, Ba đạt vô ngại.  Ba ý chỉ là:   1-  Ngƣời thọ giáo kính trọng, Phật 

không mừng.  2-  Ngƣời không thọ giáo, không kính trọng, Phật không 

buồn, 3-  Kính trọng hay không kính trọng, tâm không khác.   Đại từ, đại bi, 

ba mƣơi bảy đạo phẩm; tổng tƣớng, biệt tƣớng của hết thảy pháp đều biết, 

nên gọi là Phật.
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Hỏi:  Vì sao khi chƣa đƣợc Phật đạo thì gọi là Bồ-tát, khi đƣợc Phật 

đạo rồi thì không gọi là Bồ-tát? 

Đáp:  Chƣa đƣợc Phật đạo, tâm còn ái trƣớc cầu muốn đƣợc Vô 

thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, nên gọi là Bồ-tát.  Khi thành Phật đạo rồi, 

lại đƣợc các thứ đại công đức khác, nên lại có tên khác gọi là Phật.  Cũng 

nhƣ khi con vua khi chƣa làm vua thì gọi là vƣơng tử, khi đã làm vua, không 

gọi là vƣơng tử.  Khi đã làm vua, tuy vẫn là vƣơng tử, mà không gọi là 



vƣơng tử.   Bồ-tát cũng nhƣ vậy, khi chƣa đƣợc Phật đạo, gọi là Bồ-tát, khi 

đã đƣợc Phật đạo, gọi là Phật. 

Trong pháp Thanh-văn, bọn đệ tử của Ca-chiên-diên Ni-tử thuyết về 

tƣớng và nghĩa của Bồ-tát nhƣ trên. 

Ngƣời Đại-thừa nói:  "Bọn đệ tử của Ca-chiên-diên Ni-tử, là ngƣời ở 

trong vòng sanh tử, không tụng không đọc kinh Đại-thừa, họ chẳng phải đại 

Bồ-tát, không biết thật tƣớng của các pháp, tự lấy căn trí lanh lợi, ở trong 

Phật pháp viết các luận nghị giải nghĩa về các kiết sử, tín, định, căn v.v… 

còn nhiều chỗ sai quấy, huống gì muốn luận nghị về Bồ-tát?  Cũng nhƣ 

ngƣời ít sức, nhảy ngang cái kênh nhỏ còn không qua đƣợc huống là sông 

lớn?  Ngƣời ấy ở trong sông lớn, biết chắc sẽ chìm mất. 

Hỏi:  Mất thế nào? 

Đáp:  Trên kia nói trải qua vô số kiếp,  gọi là Bồ-tát.  Trong ba vô số 

kiếp, bố thí cả đầu, mắt, tủy, não, tâm không hối hận, ấy là điều A-la-hán, 

Bích-chi Phật không thể sánh kịp.   Nhƣ xƣa Bồ-tát làm Đại Tát-đà-bà 

(Sàrthavàha), đi qua biển lớn, gió mạnh làm vỡ thuyền, nói với các con 

buôn:  "Hãy nắm lấy đầu tóc, tay, chân của tôi, tôi sẽ đƣa qua".  Khi các con 

buôn nắm xong, Ngài liền lấy dao tự sát.  Lệ của biển cả là không chứa tử 

thi, tức thời gió mạnh thổi đƣa đến bờ.   Đại từ nhƣ vậy mà nói là không 

phải là Bồ-tát thì còn ai là Bồ-tát? 

Tu hành mãn vô số kiếp thứ hai, khi chƣa vào vô số kiếp thứ hai ở nơi 

Phật Nhiên-đăng, Ngài đƣợc thọ ký làm Phật, tức thời bay lên hƣ không thấy 

mƣời phƣơng Phật, đứng giữa hƣ không, ca ngợi Phật Nhiên-đăng.  Phật 

Nhiên-đăng nói:  "Ngƣơi qua khỏi một vô số kiếp sẽ đƣợc làm Phật, hiệu là 

Thích-ca Mâu-ni".  Đƣợc thọ ký nhƣ vậy, mà nói bấy giờ chƣa là Bồ-tát, há 

không phải là đại bậy? 

Bọn đệ tử của Ca-chiên-diên Ni-tử nói:  Trong ba vô số kiếp chƣa có 

tƣớng Phật, cũng không trồng nhân duyên về tƣớng Phật, làm sao biết là Bồ-

tát?   Hết thảy pháp trƣớc có tƣớng, rồi sau mới có thể biết nó có thật, nếu 

không có tƣớng thời không biết đƣợc. 

Ngƣời Đại-thừa nói:  Đƣợc thọ ký làm Phật, bay lên hƣ không,  thấy 

mƣời phƣơng Phật, đó chẳng phải là tƣớng lớn sao?  Đƣợc thọ ký sẽ làm 

Phật,  đƣợc làm Phật, đó là tƣớng lớn.   Bỏ tƣớng lớn này, mà nhận lấy ba 

mƣơi hai tƣớng, thì ba mƣơi hai tƣớng Chuyển luân Thánh vƣơng cũng có.  



Chƣ thiên, ma vƣơng cũng hóa làm đƣợc tƣớng đó.   Nan-đà, Đề-bà v.v… 

đều có ba mƣơi hai tƣớng.  Bà-bạt-lê Bà-la-môn có ba tƣớng,  Vợ của Đại 

Ca-diếp có tƣớng sắc vàng.  Cho đến ngƣời đời này, mỗi ngƣời cũng có một 

tƣớng, hai tƣớng, hoặc là mắt xanh, tay dài, phần trên nhƣ thân Sƣ tử.  

Những tƣớng nhƣ vậy hoặc nhiều hoặc ít, sao ngƣơi chỉ coi trọng tƣớng ấy? 

Trong kinh nào nói trong ba vô số kiếp Bồ-tát không gieo trồng nhân 

duyên của tƣớng?  Nhƣ Nan-đà tắm cho Phật Tỳ-bà-thi, nguyện đƣợc thanh 

tịnh đoan nghiêm.  Ở tháp Bích-chi Phật, Ngài lấy màu xanh sẫm vẽ lên 

vách làm tƣợng Bích-chi Phật, nhân đó phát nguyện:  "Nguyện tôi thƣờng 

đƣợc tƣớng thân kim sắc".  Ngài lại xây bậc cấp trong tháp Phật ca-diếp.   

Do ba nhân duyên của ba việc phƣớc đó mà đời đời đƣợc an vui, sanh ra ở 

đâu cũng đoan nghiêm.  Dƣ phúc ấy, đƣợc sanh trong dòng họ Thích nƣớc 

Ca-tỳ-la, làm đệ tử của Phật, đƣợc ba mƣơi hai tƣớng của bậc đại nhân, 

thanh tịnh đoan chánh, xuất gia đƣợc đạo quả A-la-hán.  Phật nói trong năm 

trăm đệ tử,  Tỳ-kheo Nan-đà đoan chánh bậc nhất.  Tƣớng ấy dễ đƣợc, vì sao 

nói ở chín mƣơi mốt kiếp gieo trồng, còn lại một đời mới đƣợc tƣớng ấy?  

Thế là quá bậy!  Ông nói trong vô số kiếp đầu, không biết sẽ làm Phật hay 

không làm Phật.  Trong vô số kiếp thứ hai, biết sẽ làm Phật, nhƣng không tự 

nói ra.  Trong vô số kiếp thứ ba, biết đƣợc làm Phật và có thể nói cho ngƣời 

biết.  Ở chỗ nào Phật  nói lời ấy?   Trong kinh nào có lời ấy?  Trong Tam 

tạng pháp Thanh-văn nói, hay trong kinh Đại thừa nói? 

Bọn đệ tử của Ca-chiên-diên Ni-tử nói:  Tuy trong Tam tạng tự miệng 

phật nói ra không ghi, nhƣng nghĩa lý là phải vậy.  Phẩm Bồ-tát trong A-tỳ-

đàm Tỳ-bà-sa (Abhidharma vibàsa) nói nhƣ vậy? 

Trả lời rằng:  Trong Đại thừa nói:  Lúc mới phát tâm là biết rằng "Ta sẽ 

thành Phật.  Nhƣ Bồ-tát A-già-la (Acala) ở bên đức Phật Trƣờng Thủ, khi 

mới phát tâm cho đến khi ở tòa Kim-cang mà thành Phật đạo, trong khỏang 

trung gian đó, tâm điên đảo bất tịnh không sanh. Nhƣ trong Thủ-lăng-

nghiêm Tam-muội (Sùramgamasamàdhi), có bốn hạng Bồ-tát và bốn thứ thọ 

ký
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:  Có Bồ-tát chƣa phát tâm mà đƣợc thọ ký;  có Bồ-tát vừa phát tâm mà 

đƣợc thọ ký; có Bồ-tát trƣớc khi thọ ký, ngƣời khác đều biết, tự mình không 

biết; có Bồ-tát trƣớc khi thọ ký, ngƣời và mình đều biết.  Vì sao ông nói 

trong vô số kiếp thứ hai biết đƣợc thọ ký, mà không tự nói ra? 

Lại nữa, Phật nói:  Trong vô lƣợng vô số kiếp làm công đức, muốn độ 

chúng sanh, vì sao chỉ nói ba vô số kiếp, ba vô số kiếp này có lƣợng, có hạn. 



Hỏi:  Trong pháp Đại thừa, tuy có lời ấy, tôi cũng không tin đƣợc. 

Đáp:  Thế là quá bậy! Pháp Đại thừa là chân Phật pháp, từ trong miệng 

phật nói ra.  Ông không thể phản lại lời ấy.  Ông từ trong pháp Đại thừa mà 

ra, vì sao lại nói:  "Tôi không thể tin đƣợc!?" 

Lại nữa, luận nghị của Đại thừa đã nói rộng ở trong đó. 

Lại nữa, nói nghiệp nhân duyên của ba mƣơi hai tƣớng, gieo trồng ở tại 

Dục giới chứ không phải gieo trồng ở tại Sắc giới, Vô sắc giới.  Vì Vô sắc 

giới không có thân, không có Sắc, mà ba mƣơi hai tƣớng ấy là để trang 

nghiêm thân, nên trong cõi Vô sắc giới không thể gieo trồng đƣợc là phải; 

còn trong cõi Sắc giới vì sao không gieo trồng đƣợc?  Ở trong Sắc giới có 

các đại Phạm vƣơng, thƣờng thỉnh Phật thuyết pháp lần đầu tiên, ấy là trí tuệ 

thanh tịnh, có thể cầu Phật đạo, vì sao nói không gieo trồng nhân duyên 

của ba mƣơi hai tƣớng đƣợc? 

Lại nói chỉ ở trong loài ngƣời đƣợc gieo trồng chứ không phải ở trong 

các loài khác.  Nhƣng nhƣ Bà-già-độ Long vƣơng (Saramayara-jaduhita) ở 

Thập trụ Bồ-tát, A-na-bà-đạt Long vƣơng ở Thất trụ Bồ-tát, La-hầu-la-ru-la 

vƣơng cũng là đại Bồ-tát, sao lại nói trong các loài khác không thể gieo 

trồng nhân duyên của ba mƣơi hai tƣớng? 

Lại nói, trong loài ngƣời, chỉ ở Diêm-phù-đề mới đƣợc gieo trồng; còn 

ở châu Uất-đa-la-việt không thể gieo trồng.  Có ý kiến cho rằng vì ngƣời ở 

châu kia không biết tự ngã, đắm trƣớc khoái lạc, không có lợi căn.  Nhƣng 

Cù-đà-ni, Phất-bà-đề, hai chỗ này phƣớc đức, trí tuệ, thọ mạng hơn Diêm-

phù-đề, vì sao không thể gieo trồng đƣợc? 

Lại nói:  Một ý tứ gieo trồng một tƣớng, nhƣng tâm ấy trong khoảnh 

khắc có sáu mƣơi lần sanh diệt.  Trong một tâm không an trụ, trong một tâm 

ấy đã vô lực, không an trụ, không thể phân biệt thì làm sao có thể gieo trồng 

tƣớng bậc đại nhân?   Tƣớng bậc đại nhân ấy không thể không rõ biết tâm 

mà gieo trồng đƣợc, do vậy cũng phải nhiều ý tứ hòa hiệp mới có thể gieo 

trồng một tƣớng.  Cũng nhƣ một vật nặng, một ngƣời không thể gánh, phải 

có sức của nhiều ngƣời.  Cũng vậy, gieo trồng tƣớng ấy phải có đại tâm, 

nhiều ý tứ hòa hiệp mới gieo trồng đƣợc, do vậy, gọi là tƣớng trăm phƣớc.  

Không thể một ý gieo trồng một tƣớng.  Các việc khác còn không thể một ý 

gieo trồng một việc, hà huống tƣớng trăm phƣớc. 



Vì sao lại nói  "Bồ-tát Thích-ca Văn-ni tâm chƣa thuần thục, mà đệ tử 

tâm thuần thục?  Bồ-tát Di-lặc tâm thuần thục, mà đệ tử tâm chƣa thuần 

thục?  Lời ấy ở chỗ nào nói?  Trong Tam tạng, trong Đại thừa giáo không có 

việc ấy.  Lời ấy chỉ tự tâm riêng ông xuất ra.   Ông chỉ thấy Bồ-tát Thích-ca 

Văn-ni ở trong hang báu, trông thấy Phật Phất-sa, qua bẩy ngày đêm dùng 

một bài kệ để tán thán, nhƣng Bồ-tát Di-lặc cũng nhiều cách tán thán Phật 

Phất-sa, chỉ trong Kinh A-ba-đàkhông nói, nên ông không biết đƣợc đó thôi. 

  Không có nhân duyên chi mà lại bảo rằng đệ tử của Di-lặc tâm chƣa thuần 

thục.  Nhƣ thế đều là sai quấy. 

Ông nói:  Bồ-tát hay bố thí mọi thứ mà không thƣơng tiếc, nhƣ  vua 

Thi-tỳ (Sibi) vì Bồ câu mà cắt thịt cho chim Ó, tâm không hối hận.  Nên biết 

đem tài bảo mà bố thí, ấy là hạ bố thí; đem thân mạng mà bố thí, ấy gọi là 

trung bố thí;  bố thí đủ thứ mà trong tâm không trƣớc, ấy là thƣợng bố thí.  

Sao ông lại tán thán hạ bố thí là Đàn Ba-la-mật đƣợc đầy đủ?  Sự bố thí này 

tuy có tâm từ bi nhiều và lớn nhƣng có khi có trí tuệ hiểu biết, có khi không 

có trí tuệ hiểu biết.  Nhƣ ngƣời vì cha mẹ thân thuộc mà không tiếc thân 

mạng,  hoặc vì thân chủ mà không tiếc thân mạng.  Thế nên biết, vì Bồ câu 

mà thuộc mà không tiếc thân mạng, là bố thí bậc trung. 

Hỏi:  Bồ-tát là vì hết thảy chúng sanh, còn chỉ vì cha mẹ, vì thầy chủ 

thì đó chỉ là vì hết thảy ngƣời, cho nên chẳng phải chỉkhông tiếc thân mạng 

mà đã cho làĐàn Ba-la-mật đƣợc đầy đủ? 

Đáp:  Tuy vì hết thảy chúng sanh mà tâm ấy không thanh tịnh.  Không 

biết thân mình là không có tự, không biết ngƣời nhận cũng là không ngƣời, 

không chủ, không biết thật tánh của vật bố thí là chẳng thể nói một, chẳng 

thể nói khác.  Đối với ba điều ấy mà tâm chấp trƣớc, ấy là không thanh tịnh, 

chỉ đƣợc phƣớc báo ở thế gian, không thể đi thẳng đến Phật đạo, nhƣ nói:  

Trong Bát-nhã Ba-la-mật, ba sự là bất khả đắc, cũng không chấp trƣớc.   Ấy 

mới là đầy đủ Đàn Ba-la-mật.  Cũng vậy, cho đến nói rằng:  "Bát-nhã Ba-la-

mật là hay phân chia đại địa, thành quách, xóm làng làm bảy phần.  Ấy là 

Bát-nhã Ba-la-mật đƣợc đầy đủ" thì sai. 

Nên biết, Bát-nhã Ba-la-mật ấy thật vô lƣợng vô biên, nhƣ biển cả.  

Chƣ thiên, Thánh nhân, A-la-hán, Bích-chi Phật cho đến Bồ-tát mới hành 

đạo còn không thể biết bờ bến của nó, chỉ Bồ-tát ở Thập địa mới biết đƣợc.  

Vì sao ông nói hay phân chia đƣợc đại địa, thành quách, xóm làng làm 

bảyphần, ấy gọi là Bát-nhã Ba-la-mật đƣợc đầy đủ?   Việc ấy thuộc về pháp 

toán số, khả năng chia đại địa chỉ là một phần ít của trong Bát-nhã Ba-la-mật 



thế tục cũng nhƣ một hai giọt trong nƣớc biển cả.  Thật Bát-nhã Ba-la-mật là 

mẹ của chƣ Phật ba đời, hay hiển thị thật tƣớng của hết thảy pháp.  Bát-nhã 

Ba-la-mật không chỗ đến, không chỗ đi.  Tìm nó khắp mọi nơi, không thể 

đƣợc; nhƣ huyễn thuật, nhƣ tiếng vang, nhƣ trăng lồng trong nƣớc, vừa thấy 

liền mất.  Các bậc Thánh vì lòng thƣơng xót, nên tuy một tƣớng mà dùng 

nhiều danh tự  gọi Bát-nhã Ba-la-mật ấy là kho báu trí tuệ của chƣ Phật.  

Còn ông nói quá bậy!  Ông nói bốn thứ quán là:  Quán Thời, quán Quốc độ, 

quán Dòng họ, quán Nơi sanh.  Trong thời kỳ loài ngƣời thọ tám vạn tuổi 

Phật ra đời, trong thời kỳ thọ bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai vạn tuổi Phật ra 

đời, trong thời kỳ ngƣời đời thọ một trăm tuổi là lúc Phật ra đời".  Nếu chƣ 

Phật thƣờng thƣơng xót chúng sanh thì sao chỉ ra đời trong tám thời kỳ, còn 

các thời kỳ khác thì không?  Phật pháp không đợi thời, cũng nhƣ thuốc hay 

uống lúc nào lành bệnh lúc ấy. Phật pháp cũng nhƣ thế, không đợi thời. 

Hỏi:  Tuy Bồ-tát thƣơng xót chúng sanh, chƣ Phật không đợi thời 

nhƣng lúc loài ngƣời sống lâu quá tám vạn tuổi, nhiều khoái lạc, kiết sử 

nhiễm ái sâu dày, căn tánh ám độn, thời không phải là lúc có thể giáo hóa.  

Nếu một trăm tuổi trở xuống, loài ngƣời tuổi thọ ngắn, khổ hại nhiều, các 

kiết sử sân hận lại càng sâu dày hơn.  Ở hai thời kỳ vui và khổ này, không 

phải là thời kỳ đắc đạo nên Phật không ra đời? 

Đáp:  Chƣ thiên sống ngoài ngàn vạn tuổi, là do nhân duyên đời trƣớc; 

tuy nhiều khoái lạc, nhiễm ái sâu dày, màhay đắc đạo, huống ở trong loài 

ngƣời không vui hơn.  Lúc đủ ba sáu thứ bất tịnh thì dễ giáo hóa.   Vì thế 

nên lúc ngƣời thọ tám vạn tuổi Phật nên ra đời, vì ngƣời trong lúc đó không 

bệnh tật, tâm vui, đều có lợi căn phƣớc đức; vì lợi căn phƣớc đức nên dễ đắc 

đạo. 

Lại nữa, thời đức Phật Sƣ-tử-cổ-âm vƣơng, ngƣời thọ mƣời vạn 

tuổi, thời đức Phật Minh Vƣơng, ngƣời thọ bảy trăm vô số kiếp.   Ở nƣớc 

Phật A-di-đà, ngƣời thọ vô lƣợng vô số kiếp, sao ông nói lúc lúc ngƣời thọ 

tám vạn tuổi Phật không ra đời? 

Hỏi:  Trong kinh Đại thừa có việc ấy, trong pháp tôi không nói đến 

mƣời phƣơng Phật, duy chỉ có quá khứ Thích-ca Văn-ni, Câu-trần-nhã v.v… 

một trăm Phật; vị lai Di-lặc v.v… năm trăm Phật? 

Đáp: Trong luận Đại thừa, do nhiều nhân duyên nói có ba đời mƣời 

phƣơng Phật.  Vì sao?  Vì mƣời phƣơng thế giới có già, bệnh, chết, dâm, nộ, 



si v.v… cho nên Phật cần ra đời ở quốc độ đó.  Nhƣ trong kinh nói:  Nếu 

không có già, bệnh, chết, phiền não thì chƣ Phật không ra đời". 

Lại nữa, nhiều ngƣời có nhiều bệnh, nên phải có nhiều thày thuốc.  

Trong pháp Thanh-văn các ông, nhƣ trong kinh Trƣờng A-hàm, vua Tỳ-sa-

môn dùng kệ bạch Phật: 

"Khể thủ các Phật quá khứ, vị lai, hiện tại, 

Cũng quy mạng Thích-ca Văn Phật". 

Kinh ông nói đến khể thủ chƣ Phật quá khứ, vị lai, hiện tại, nói quy 

mạng Thích-ca Văn Phật.   Do đó mà biết hiện tại có các Phật khác.  Nếu 

không có Phật ở các quốc độ khác, thế tại sao trƣớc khể thủ Tam thế Phật, 

sau mới quy mạng riêng đối với Thích-ca Văn Phật?  Vị vua (Tỳ-sa-môn) ấy 

chƣa ly dục, ở nơi đức Phật Thích-ca Văn đắc đạo; vì tâm quá kính ái nên 

quy mạng, còn đối nơi các Phật khác thì chỉ khể thủ. 

Hỏi:  Chính miệng Phật nói:  Ở một thế gian không có hai Phật ra đời 

trong một lúc, cũng không có hai Chuyển luân Thánh vƣơng ra đời một 

lúc
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; vì thế nên trong hiện tại không thể có các Phật khác? 

Đáp:  Tuy có lời ấy, mà ông không hiểu nghĩa nó.   Phật nói trong một 

Tam thiên đại thiên thế giới không có hai Phật ra đời cùng một lúc, chứ 

không phải nói trong mƣời phƣơng thế giới.  Hiện tại không có Phật, nhƣ 

trong thế giới tứ thiên hạ, không có hai Chuyển luân Thánh vƣơng ra đời 

cùng một lúc; vì đây là ngƣời đại phúc đức, không có kẻ óan địch sanh 

chung một đời, nên bốn châu thiên hạ chỉ có một Chuyển luân Thánh 

vƣơng.  Đức Phật cũng nhƣ thế, trong Tam thiên đại thiên thế giới không có 

hai Phật ra đời.  Phật và Chuyển luân Thánh vƣơng, kinh nói nhƣ nhau, sao 

ông tin các tứ châu thiên hạkhác còn có Chuyển luân Thánh vƣơng mà 

không tin trong Tam thiên đại thiên thế giới khác còn có Phật? 

Lại nữa, một Phật không thể độ hết tất cả chúng sanh; nếu một Phật có 

thể độ hết tất cả chúng sanh, thời có thể không cần các Phật khác mà chỉ một 

Phật ra đời là đủ.   Nhƣng nhƣ pháp của chƣ Phật, khi đã độ hết các chúng 

sanh có thể độ thì nhập diệt, nhƣ đèn tắt lửa hết, vì pháp hữu vi là vô thƣờng, 

tánh không.  Vì thế hiện tại phải có các Phật khác. 

Lại nữa,  chúng sanh vô lƣợng, khổ cũng vô lƣợng, cho nên phải có bậc 

Bồ-tát đại tâm xuất hiện, cũng phải có vô lƣợng Phật ra đời, độ các chúng 

sanh. 



Hỏi:  Nhƣ trong kinh nói:  "Trong vô lƣợng năm, Phật mới xuất hiện 

một lần, nhƣ hoa Ƣu-đàm-bát-la lâu lâu mới xuất hiện một lần.  Nếu mƣời 

phƣơng có Phật đầy đủ, vậy Phật dễ xuất hiện, dễ đƣợc, không thể gọi là khó 

vậy? 

Đáp:  Không phải vậy!  Đây là nói trong một Đại thiên thế giới, trải 

qua vô lƣợng năm, lâu lâu Phật mới xuất hiện, chứ không phải nói trong hết 

thảy mƣời phƣơng thế giới là khó gặp.  Cũng vì ngƣời tội lỗi không biết 

kính, không tinh tấn cầu đạo, nên nói:  "Phật trải qua vô lƣợng năm, lâu lâu 

xuất hiện một lần.  Lại vì chúng sanh ấy có nhiều tội báo, đọa trong ác đạo, 

vô lƣợng kiếp còn không nghe danh Phật huống là thấy Phật?  Vì hạng 

ngƣời ấy mà nói "Phật xuất thế khó". 

Hỏi:  Nếu hiện tại mƣời phƣơng có nhiều Phật, Bồ-tát vậy nay hết thảy 

chúng sanh đang bị tội ác khổ não, sao không đến độ? 

Đáp:  Chúng sanh trong vô lƣợng vô số kiếp tội cấu sâu dày, tuy có các 

phƣớc thừa, mà không có công đức để đƣợc thấy Phật nên không thấy, nhƣ 

kệ nói: 

"Phƣớc báo tốt chƣa gần, 

Tội suy chƣa trừ khử, 

Hiện tiền không thể thấy, 

Bậc Đại đức hữu lực. 

Các Đại đức thánh nhân, 

Tâm cũng không phân biệt, 

Từ bi với tất cả, 

Muốn độ thoát một lần. 

Chúng sanh phƣớc đức thục, 

Trí tuệ căn cũng lớn, 

Nếu là duyên hiện độ, 

Tức thời đƣợc giải thoát. 

Ví nhƣ đại Long vƣơng, 

Tùy nguyện mà mƣa xuống, 

Tội phƣớc theo bổn hạnh, 

Mỗi mỗi nhƣ sở tạo". 

Hỏi:  Nếu tự có phƣớc đức, tự có trí tuệ, ngƣời nhƣ vậy Phật độ đƣợc; 

nếu không có phƣớc đức, trí tuệ, Phật không độ.  Nếu vậy, đã tự có phƣớc 

đức, trí tuệ, thì không đợi Phật độ? 



Đáp:   Phƣớc đức, trí tuệ ấy, nhân duyên từ Phật mà phát xuất.  Nếu 

Phật không ra đời, thì các Bồ-tát đem nhân duyên của mƣời điều thiện, bốn 

vô lƣợng ý, phúc báo tội báo đời sau, các thứ nhân duyên để giáo đạo.  Nếu 

không có Bồ-tát, thì có lời thuyết giảng trong các kinh, ngƣời gặp đƣợc pháp 

ấy, nƣơng pháp ấy làm nhân duyên tu hành phƣớc đức. 

Lại nữa, ngƣời tuy có phƣớc đức, trí tuệ, nhƣng nếu Phật không ra đời, 

thì chỉ thọ báo trong thế gian mà không thể đắc đạo.  Nếu găحصPhật ra đời 

mới có thể đắc đạo, ấy là một lơị ích lớn.  Ví nhƣ ngƣời có mắt, lúc không 

có mặt trời, thì không thể trông thấy đƣợc, cần phải có ánh sáng mặt trời, 

mới trông thấy đƣợc, nên không đƣợc nói:  "Ta có mắt, cần gì mặt trời".  

Nhƣ Phật nói, nhờ nhân duyên trong và ngoài mới sanh chánh kiến:  1-  

Theo ngƣời khác mà nghe pháp, 2- Tâm tự tƣ duy đúng nhƣ pháp
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.  Do 

phƣớc đức nên hay sanh thiện tâm, do lợi căn trí tuệ nên hay tƣ duy đúng 

nhƣ pháp.  Do đó biết, do từ nơi Phật mà đƣợc. 

Những điều luận giải nêu trên nhƣ thế, có nhiều chỗ sai lắm.  Nay vì 

muốn tạo  luận nghị về Bát-nhã Ba-la-mật, nên không thể tiếp tục bàn rộng 

các việc khác.  

(Hết cuốn 4 theo bản Hán)  

--o0o -- 

CUỐN 05 

CHƯƠNG 08 - GIẢI THÍCH: "MA-HA TÁT-ĐỎA" 

KINH:  Ma-ha Tát-đỏa (Maha sattva) 

LUẬN: Hỏi:  Sao gọi là Ma-ha Tát-Đỏa? 

Đáp:  Ma-ha là đại, Tát-Đỏa là chúng sanh.  Hoặc gọi là dũng tâm, vì 

tâm ngƣời này làm đƣợc việc lớn, vì tâm đại dũng mãnh không thối không 

lui, nên gọi là Ma-ha Tát-Đỏa. 

Lại nữa, là ngƣời đứng đầu bậc nhất trong nhiều chúng sanh, nên gọi là 

Ma-ha Tát-Đỏa. 

Lại nữa, ở giữa nhiều chúng sanh, khỏi tâm đại từ đại bi , thành lập Đại 

thừa, thực hành đại đạo, đƣợc ở chỗ tối đại, nêngọi là Ma-ha Tát-Đỏa. 
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Lại nữa, thành tựu các tƣớng của bậc đại nhân, nên gọi là Ma-ha Tát-

Đỏa. 

Tƣớng Ma-ha Tát-Đỏa nhƣ trong bài kệ tán Phật nói: 

"Duy một mình Phật là đệ nhất, 

Là cha mẹ ba cõi, là Nhất thiết trí, 

Ở trong tất cả, không ai bằng, 

Cúi lạy Thế Tôn, đấng hy hữu, 

Phàm nhân thi ân vì lợi mình, 

Đem của bố thí cầu quả báo, 

Phật Đại nhân từ không việc ấy, 

Lợi cả ngƣời oán, thân, thƣơng, ghét".
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Lại nữa, vì có thể thuyết pháp phá trừ các phiền não đại tà kiến, đại ái 

mạn, đại ngã tâm cho mình và hết thảy chúng sanh,nên gọi là Ma-ha Tát-

Đỏa. 

Lại nữa, chúng sanh mênh mông nhƣ biển cả, không đầu, không giữa, 

không cuối, dù có vị toán sƣ minh trí, trải qua vô lƣợng năm tính toán cũng 

không thể tính hết.  Nhƣ Phật dạy Vô-tận-ý Bồ-tát rằng:  "Ví nhƣ tất cả thế 

giới trong mƣời phƣơng, cho đến biên tế của hƣ không, hợp lại thành một 

dòng nƣớc, khiến cho vô số vô lƣợng chúng sanh chung nhau cầm một sợi 

tóc lấy một giọt nƣớc đem đi.  Lại có vô ƣơng vô số chúng sanh cũng chung 

nhau cầm một sợi tóc lấy một giọt nƣớc đem đi.  Cứ nhƣ vậy làm cho dòng 

nƣớc kia hết sạch không còn, thì số chúng sanh vẫn không tính hết
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.  Với số 

chúng sanh vô biên, vô lƣợng, không thể đếm, không thể tƣ nghì ấy, mà hay 

cứu vớt hết, làm cho xa lìa khổ não, đặt vào trong chỗ thật vui vô vi an ổn; 

vì có đại tâm muốn độ nhiều chúng sanh ấy, nên gọi là Ma-ha Tát-Đỏa. 

Nhƣ trong kinh Bất Khả Tƣ Nghì
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, Ƣu-bà-di Âu-xá-na nói với Bồ-tát 

Tu-đạt-na rằng:  "Các hàng Bồ-tát Ma-ha-tát, không vì độ một ngƣời mà 

phát tâm Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác cũng không phải vì hai, ba, cho 

đến mƣời ngƣời; cũng không phải vì trăm, ngàn, vạn, mƣời vạn, trăm vạn, 

một ức, mƣời trăm ngàn vạn cho đến ức ức; cũng không phải vì A-do-tha ức 

chúng sanh mà phát tâm.  Không phải vì Na-do-tha, không phải vì A-già-đà 

chúng sanh.  Cũng không phải chỉ vì Tần-ba-la, Ca-ca-la, A-ca-la, Bệ-bà-la, 

Ma-bà-la, Ba-đà, Đa-bà, Tỳ-bà-ha, Bố-ma, Niệm-ma, A-bà-ca, Ma-già-bà, 

Tỳ-la-già, Tăng-già-ma, Tỳ-tát-la, Vị-diêm-bà, Tỳ-xà-ca, Ty-lô-ha-tỳ-bạt-đế, 

Tỳ-ca-đa, Đâu-la, A-bà-la-na, Tha-bà-la, Tỳ-bà-na-bà, Miệu-tã, Độn-na-gia-



tã, Hê-ba-la, Tỳ-bà-la, Tát-giá-đa, A-bạt-xà-đài, Tỳ-thi-đà, Nê-bà-la, Hê-lê-

phù-đà, Ba-ma-đà-dạ, Tỷ-sơ-bà, A-lê-phù-đà, A-lê-tát-tã, Hê-vân-ca, Độ-ƣ-

đa, A-lâu-na, Ma-lâu-đà, Xoa-dạ, Ô-la-đa, Mạt-thù-dạ-ma, Ta-ma-đà, Tỳ-

ma-đà, Ba-ma-đà, A-mãn-đà-la, Bà-mãn-đa-la, Thi-bà-la-đa, Hê-la, Vi-la, 

Đề-la, Chi-la, Sí-la, Thi-la, Tƣ-la, Ba-la, Di-la, Bà-la-la, Mê-lâu, Sí-lô, Ma-

đổ-la, Tam-mâu-la, A-bà-dạ, Kiến-ma-la, Ma-ma-la, A-đạt-đa, Hê-lâu, Tỳ-

lâu-bà, Ca-la-bạt, A-bà-bạt, Tỳ-bà-bạt, Bà-bà, A-la-bà, Ta-bà-bà-la, Mê-la-

phù-la, Ma-giá-la, Đà-ma-la, Bà-ma-đà, Ni-già-ma, A-bạt-đa, Nê-đề-xá, A-

xoá-dạ, Tam-phù-đà, Bà-ma-ma, A-bà-đà, Âu-bà-la,   Ba-đầu-ma, Tăng-khƣ, 

Già-đề, Âu-ba-già-na, A-tăng-kỳ, A-tăng-kỳ A-tăng-kỳ, Vô lƣợng, Vô lƣợng 

vô lƣợng, Vô biên, Vô biên vô biên, Vô đẳng, Vô đẳng vô đẳng, Vô số, Vô 

số vô số, Bất khả kế, Bất khả kế bất khả kế, Bất khả tƣ nghì, Bất khả tƣ nghì 

bất khả tƣ nghì, Bất khả thuyết, Bất khả thuyết bất khả thuyết.  Cũng không 

phải vì số chúng sanh nhiều nhƣ vi trần của một quốc độ mà phát tâm. 

Cũng không phải vì hai, ba, đến mƣời trăm ngàn vạn ức ngàn vạn ức 

A-do-tha, Na-do-tha, cho đến vì số chúng sanh nhiều nhƣ vi trần của Bất khả 

thuyết bất khả thuyết quốc độ mà phát tâm. 

Không phải vì số chúng sanh nhiều nhƣ vi trần của một cõi Diêm-phù-

đề mà phát tâm. 

Không phải vì số chúng sanh nhiều nhƣ vi trần của cõi Câu-đà-ni, Uất-

đát-la-việt, Phất-bà-đề mà phát tâm. 

Không phải vì số chúng sanh nhiều nhƣ vi trần của Tiểu thiên thế giới, 

Trung thiên thế giới, Đại thiên thế giới mà phát tâm. 

Không phải vì số chúng của hai, ba, đến mƣời trăm ngàn vạn ức ngàn 

vạn ức A-do-tha cho đến Bất khả thuyết bất khả thuyết tam thiên đại thiên 

thế giới mà phát tâm. 

Không phải vì cúng dƣờng cung cấp cho một đức Phật mà phát tâm, 

cho đến không phải vì cúng dƣờng cung cấp cho Bất khả thuyết bất khả 

thuyết các đức Phật mà phát tâm. 

Không phải vì cúng dƣờng cung cấp cho các đức Phật số nhiều nhƣ vi 

trần của một quốc độ mà phát tâm, cho đến không phải vì cúng dƣờng cung 

cấp cho các đức Phật số nhiều nhƣ vi trần của Bất khả thuyết bất khả thuyết 

tam thiên đại thiên thế giới mà phát tâm. 



Không phải làm thanh tịnh một Phật độ mà phát tâm, cho đến không 

phải vì làm thanh tịnh Phật độ nhiều nhƣ số vi trần của Bất khả thuyết bất 

khả thuyết tam thiên đại thiên thế giới mà phát tâm. 

Không phải vì thọ trì pháp của một đức Phật mà phát tâm, cho đến 

không phải vì thọ trì pháp của các đức Phật số nhiều nhƣ vi trần của Bất khả 

thuyết bất khả thuyết tam thiên đại thiên thế giới mà phát tâm. 

Không phải vì làm cho Phật chủng của trong một tam thiên đại thiên 

thế giới không bị dứt mà phát tâm, cho đến không phải vì làm cho Phật 

chủng của trong Tam thiên đại thiên thế giới số nhiều nhƣ vi trần của Bất 

khả thuyết bất khả thuyết Tam thiên đại thiên thế giới không bị dứt mà phát 

tâm. 

Không phải vì phân biệt biết đại nguyện của một đức Phật mà phát 

tâm, cho đến không phải vì phân biệt biết đại nguyện của các đức Phật nhiều 

nhƣ số vi trần của Bất khả thuyết bất khả thuyết Tam thiên đại thiên thế giới 

mà phát tâm. 

Không phải vì trang nghiêm một Phật độ mà phát tâm, cho đến không 

phải vì trang nghiêm Phật độ nhiều nhƣ số vi trần của bất khả thuyết bất khả 

thuyết Tam thiên đại thiên thế giới mà phát tâm. 

Không phải vì phân biệt biết chúng hội đệ tử của một đức Phật mà phát 

tâm, cho đến không phải vì phân biệt biết chúng hội đệ tử của các đức Phật 

số nhiều nhƣ vi trần của Bất khả thuyết bất khả thuyết Tam thiên đại thiên 

thế giới mà phát tâm. 

Không phải vì giữ gìn Pháp luân của một đức Phật mà phát tâm, cho 

đến không phải vì giữ gìn Pháp luân của các đức Phật số nhiều nhƣ vi trần 

của Bất khả thuyết bất khả thuyết Tam thiên đại thiên thế giới mà phát tâm. 

Không phải vì biết các tâm của một ngƣời. 

Không phải vì biết các căn của một ngƣời. 

Không phải vì biết các kiếp thứ lớp tƣơng tục của trong một Tam thiên 

đại thiên thế giới. 

Không phải vì phân biệt dứt các phiền não của một ngƣời mà phát tâm, 

cho đến không phải vì phân biệt dứt các phiền não của nhiều ngƣời nhƣ số vi 



trần của Bất khả thuyết bất khả thuyết Tam thiên đại thiên thế giới mà phát 

tâm. 

Các Bồ-tát Ma-ha-tát ấy nguyện rằng:  "Giáo hóa hết thảy mƣời 

phƣơng chúng sanh, cúng dƣờng cung cấp hết thảy mƣời phƣơng chƣ Phật.  

Nguyện làm cho hết thảy mƣời phƣơng Phật độ đƣợc thanh tịnh, tâm kiên cố 

thọ trì hết thảy pháp của mƣời phƣơng chƣ Phật, phân biệt biết hết thảy các 

Phật độ, biết chúng đệ tử của hết thảy chƣ Phật, phân biệt các tâm của hết 

thảy chúng sanh, biết đoạn các phiền não cho hết thảy chúng sanh, biết hết 

các căn của hết thảy chúng sanh".  Vì các nguyện ấy, các Bồ-tát phát tâm 

cầu trú trong Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác. 

Nhƣ vậy v.v… lấy mƣời môn làm đầu, cho đến trăm, ngàn, vạn, ức A-

tăng-kỳ môn, đó là môn đạo pháp.   Bồ-tát phải biết, phải vào.   Thật đạo của 

các Bồ-tát lƣợc nói nhƣ vậy.  Hết thảy các pháp đều vào, đều biết, vì trí tuệ 

mà biết vậy, vì hết thảy Phật độ ở trong Bồ-tát đạo mà trang nghiêm vậy. 

Âu-xá-na (Asà) nói:  "Thiện nam tử!  Tôi nguyện nhƣ vầy:  Từ khi có 

thế giới đến nay, hết thảy chúng sanh đều thanh tịnh, hết thảy phiền não đều 

đoạn trừ".  Tu-đạt-na nói:  "Ấy là giải thoát gì?" Âu-xá-na đáp:  "Ấy là vô 

ƣu an ổn tràng.  Tôi chỉ biết đƣợc một môn giải thoát ấy, không biết các Bồ-

tát có đại tâm nhƣ biển cả, hết thảy các Phật pháp đều hay trì thọ.  Tâm các 

Bồ-tát bất động nhƣ núi Tu-di.  Các Bồ-tát nhƣ vị Dƣợc vƣơng, hay trừ hết 

thảy các phiền não.   Các Bồ-tát nhƣ mặt trời, hay trừ hết thảy tối tăm.  Các 

Bồ-tát nhƣ đất, hay hàm chứa tất cả chúng sanh.  Các Bồ-tát nhƣ gió, hay lợi 

ích tất cả chúng sanh.   Các Bồ-tát nhƣ lửa, hay đốt tất cả phiền não của 

ngoại đạo.  Các Bồ-tát nhƣ mây, hay mƣa xuống nƣớc pháp.  Các Bồ-tát nhƣ 

mặt trăng, phƣớc đức sáng suốt soi khắp tất cả. Các Bồ-tát nhƣ Thích-đề-

hoàn-nhơn, thủ hộ hết thảy chúng sanh.  Ấy là đạo pháp của Bồ-tát sâu xa, 

tôi làm sao biết hết đƣợc".  Do vì các Bồ-tát phát nguyện lớn, muốn đƣợc sự 

lớn, muốn đến chỗ lớn, nên gọi là Ma-ha Tát-Đỏa. 

Lại nữa, tƣớng Ma-ha Tát-Đỏa trong Kinh Bát-nhã Ba-la-mật ấy
87

, 

Phật tự nói tƣớng nhƣ vậy nhƣ vậy, là tƣớng Ma-ha Tát-Đỏa.  Các đệ tử Xa-

lợi-phất, Phú-lâu-na v.v… mỗi vị đều nói.  Phẩm kia, ở trong đây có nói 

rộng
88

. 
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CHƢƠNG 09 - GIẢI THÍCH: "BỔ-TÁT CÔNG ĐỨC" 

KINH:  Đều được Đà-la-ni và các Tam muội, thực hành Không, Vô 

tướng, Vô tác, đã được Đẳng, Nhẫn 

LUẬN: Hỏi:  Vì sao lấy ba việc ấy mà lần lƣợt tán thán Bồ-tát Ma-ha-

tát? 

Đáp:   Vì muốn nêu thật công đức của các Bồ-tát, đáng tán thán thì tán 

thán, đáng tin thì tin; vì chúng sanh không thể tin đƣợc pháp thanh tịnh sâu 

xa, nên lấy ba việc ấy tán thán Bồ-tát. 

Lại nữa, trƣớc mới nói danh tự Bồ-tát Ma-ha-tát.  Nay nói vì đƣợc Đà-

la-ni, Tam muội và các công đức Nhẫn v.v… nên gọi là Bồ-tát Ma-ha-tát. 

Hỏi:  Đã biết nghĩa thứ lớp, vậy sao gọi là Đà-la-ni?   Thế nào là Đà-la-

ni? 

Đáp:  Đà-la-ni, Hán văn là "Năng trì" hoặc "Năng già".   Năng trì là 

nhóm các thiện pháp, giữ gìn không tán không mất.  Vì nhƣ đồ hoàn hảo 

đựng nƣớc, nƣớc không thấm chảy, Năng già là tâm ác bất thiện căn sanh, 

hay ngăn làm cho không sanh.  Nếu muốn làm tội ác, giữ không cho làm, ấy 

gọi là Đà-la-ni.  Đà-la-ni ấy hoặc tƣơng ƣng với tâm hoặc không tƣơng ƣng 

với tâm, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu, vô sắc, vô đối, không thấy, một trì, một 

nhập, một ấm nhiếp (pháp trì, pháp nhập, hành ấm)
89

, chín trí trì (trừ tận trí), 

một thức thức (một ý thức).  Trong pháp A-tỳ-đàm giảng nghĩa của Đà-la-

ni.
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Lại nữa, vị Bồ-tát đƣợc Đà-la-ni, thì đối với hết thảy pháp đã đƣợc 

nghe, do niệm lực giữ gìn không mất.
91

 

Lại nữa, pháp Đà-la-ni ấy thƣờng đuổi theo Bồ-tát nhƣ bệnh sốt rét 

cách nhật.  Pháp Đà-la-ni ấy không rời Bồ-tát nhƣ bị quỉ bám.  Pháp Đà-la-

ni ấy thƣờng thuận theo Bồ-tát nhƣ luật nghi thiện bất thiện.  Pháp Đà-la-ni 

ấy giữ gìn Bồ-tát khơng để rơi xuống hố Nhị-địa, nhƣ cha lành thƣơng con, 

con sắp rơi xuống hố, giữ lại không để rơi. 

Lại nữa, Bồ-tát nhờ đƣợc lực Đà-la-ni mà hết thảy Ma vƣơng, Ma dân, 

Ma nhân không thể làm lay động, không thể phá, không thể hơn, nhƣ núi 

Tu-di, miệng ngƣời phàm thổi không thể lay động. 



Hỏi:  Pháp Đà-la-ni ấy có mấy thứ? 

Đáp:  Pháp Đà-la-ni ấy rất nhiều. Có Văn trì Đà-la-ni. Ngƣời đƣợc Đà-

la-ni này, hết thảy các pháp ngữ ngôn, tai đã đƣợc nghe, đều không quên 

mất
92

.  Lại có Phân biệt trí Đà-la-ni.  Ngƣời đƣợc Đà-la-ni này, phân biệt 

hết các chúng sanh, các pháp lớn, nhỏ, tốt, xấu nhƣ kệ nói: 

"Các voi, ngựa, vàng 

Cây, đá, y phục, 

Nam nữ và nƣớc, 

Các thứ bất đồng. 

Các vật tên một, 

Quý tiện khác nhau, 

Đƣợc Tổng trì này, 

Phân biệt đƣợc hết". 

Lại có Nhập âm thanh Đà-la-ni.  Vị Bồ tát đƣợc Đà-la-ni này, nghe hết 

ngữ ngôn âm thanh, không mừng không giận.  Nếu hết thảy chúng sanh trải 

qua kiếp số nhƣ cát sông Hằng, dùng lời ác mắng nhiếc, tâm Bồ-tát cũng 

không ghét hận.
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Hỏi:  Bồ-tát chƣa sạch các lậu, làm sao có thể nhẫn đƣợc các điều ác 

đó trải qua kiếp số nhƣ cát sông Hằng? 

Đáp:  Đã nói trƣớc kia rằng đƣợc lực Đà-la-ni này nên có thể nhƣ thế.  

Lại nữa, vị Bồ-tát tuy chƣa sạch hết lậu, song đại trí lợi căn, có thể tƣ duy 

trừ khử tâm sân hận, suy nghĩ rằng:  "Nếu nhĩ căn không đến bên tiếng, thì 

tiếng ác dính vào đâu?  Lại nhƣ tiếng mắng, nghe liền bay qua, nếu không 

phân biệt, thì ai sẽ giận?  Phàm phu vì tâm trƣớc tự ngã, phân biệt phải trái 

mới sanh sân hận. 

Lại nữa, nếu ngƣời biết đƣợc rằng ngữ ngôn vừa sanh liền diệt, trƣớc 

sau không cùng thời, thời sẽ không sân hận. Cũng biết các pháp, bên trong 

vô chủ, ai mắng, ai sân?   Hoặc có ngƣời nghe tiếng lạ của địa phƣơng khác, 

đây bảo là tốt, kia bảo là xấu, tốt xấu không nhất định, nên tuy mắng vẫn 

không sân. Hoặc có ngƣời biết tiếng nói là vô định, thời không giận không 

mừng.  Nhƣ ngƣời thân ái mà mắng, tuy mắng không giận, không thân ái mà 

nói lời dữ nghe thì sanh giận.  Cũng nhƣ khi đi gặp gió mƣa thì vào nhà hoặc 

cầm dù, khi đi gặp đất có gai thì mang giày dép, lạnh quá thì đốt lửa, lúc 

nóng thì tìm nƣớc.  Những hoạn nạn nhƣ thế chỉ đi tìm cách ngăn che chứ 



không sân hận.   Đối các việc hung ác mắng chửi cũng nhƣ vậy, chỉ dùng từ 

bi ngăn dứt các ác đó chứ không sanh tâm giận. 

Lại nữa, Bồ-tát biết các pháp là bất sanh, bất diệt, tánh nó đều không, 

nếu gặp ngƣời sân hận mắng nhiếc, hoặc đánh, hoặc giết, đều nhƣ mộng, 

nhƣ biến hóa, thì còn ai giận, ai mắng? 

Lại nữa, nếu có ngƣời nhƣ chúng sanh trong hằng hà sa kiếp, tán thán, 

cúng dƣờng y, thực, ngọa cụ, y dƣợc, hoa hƣơng, anh lạc, tâm của vị Bồ-tát 

đắc nhẫn vẫn không lay động, không mừng không đắm. 

Hỏi:  Đã biết các nhân duyên khiến các Bồ-tát không sân hận, nhƣng 

chƣa biết tại sao khi thật sự tán thán công đức mà vẫn không vui mừng? 

Đáp:  Biết các thứ cúng dƣờng cung kính đều là vô thƣờng, nay vì có 

nhân duyên nên đến tán thán cúng dƣờng, sau lại có nhân duyên khác thì lại 

sân hận, hoặc đánh hoặc giết; vì thế nên đƣợc tán thán mà không mừng. 

Lại nữa, do vì ta có công đức trí tuệ nên đến tán thán cúng dƣờng, đó là 

tán thán công đức chứ đâu phải tán thán ta; ta vì sao mà mừng? 

Lại nữa, ngƣời ấy vì cầu quả báo nên ở nơi ta tạo nhân duyên cúng 

dƣờng ta để làm công đức, cũng nhƣ ngƣời vì gieo lúa mà tƣới tẩm sửa sang, 

đất cũng không mừng. 

Lại nữa, nếu ngƣời cúng dƣờng ta, ta nếu vui mừng thọ nhận, thì phƣớc 

ta mỏng đi mà phƣớc ngƣời kia cũng ít cho nên không mừng. 

Lại nữa, Bồ-tát quán hết thảy pháp nhƣ mộng, nhƣ tiếng vang vậy có ai 

khen, ai mừng?  Ta chƣa đƣợc thoát khỏi ba cõi, các lậu chƣa dứt sạch, chƣa 

đƣợc Phật đạo, tại sao đƣợc tán thán mà mừng?  Nếu đáng mừng thì chỉ có 

một mình Phật, vì sao?   Vì đã đầy đủ hết thảy công đúc. 

Thế nên Bồ-tát khi đƣợc tán thán, cúng dƣờng, cung cấp, tâm không 

sanh mừng.  Các tƣớng nhƣ thế gọi là Nhập âm thanh Đà-la-ni. 

Lại có Danh tịch diệt Đà-la-ni, Vô biên triền Đà-la-ni, Tùy địa quán 

Đà-la-ni, Oai đức Đà-la-ni, Hoa nghiêm Đà-la-ni, Tịnh âm Đà-la-ni, Hƣ 

không tạng Đà-la-ni, Hải tạng Đà-la-ni, Phân biệt chƣ pháp địa Đà-la-ni, 
Minh chƣ pháp nghĩa Đà-la-ni. 



Lƣợc nói năm trăm Đà-la-ni môn nhƣ vậy.  Nếu nói rộng thời có vô 

lƣợng. Do vậy nên nói các Bồ tát đều đƣợc Đà-la-ni. 

Các Tam muội là ba Tam muội:  Không, Vô tác, Vô tƣớng.
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Có ngƣời nói:  "Quán năm uẩn vô ngã, vô ngã sở; ấy gọi là Không.   

Trú ở Không tam muội ấy, không vì đời sau mà khởi ba độc, ấy gọi là Vô 

tác.  Duyên pháp lìa mƣời tƣớng là năm trần, nam, nữ, sanh, trụ, diệt; ấy gọi 

là Vô tƣớng"
95

.  Có ngƣời nói:  "Trú trong tam muội ấy, thì biết đƣợc thật 

tƣớng của tất cả pháp là tất cả không, ấy gọi là Không tam muội.  Biết 

Không ấy rồi không làm.  Thế nào là không làm?  Là không xem các pháp 

hoặc không hoặc bất không, hoặc có hoặc không v.v… nhƣ bài kệ Phật 

thuyết trong kinh Pháp Cú: 

"Thấy có thời sợ hãi, 

Thấy không cũng sợ hãi, 

Cho nên không trƣớc có 

Và cũng không trƣớc không".
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Ấy gọi là Vô tác tam muội. 

Thế nào là Vô tƣớng tam muội?  Hết thảy pháp không có tƣớng, hết 

thảy pháp không thọ, không trƣớc, ấy gọi là Vô tƣớng tam muội, nhƣ kệ nói: 

"Ngôn ngữ đã lặng, 

Tâm hành cũng diệt, 

Bất sinh bất diệt, 

Nhƣ tƣớng niết-bàn".
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Lại nữa, mƣời tám Không
98

, ấy gọi là Không tam muội.  Trong các thứ 

hữu (sanh hữu, bản hữu, tử hữu, trung hữu, nghiệp hữu) tâm không cầu, ấy 

gọi là Vô tác tam muội. Hết thảy các pháp tƣớng phá hoại, không nhớ 

nghĩ, ấy gọi là Vô tƣớng tam muội. 

Hỏi:  Có nhiều thứ pháp Thiền định, sao chỉ nói riêng ba Tam muội 

này? 

Đáp:  Vì ở trong ba Tam muội ấy mà tƣ duy là gần với Niết-bàn, khiến 

tâm ngƣời không cao không hạ, bình đẳng bất động, các định khác không 

đƣợc nhƣ vậy; vì thế nói riêng ba Tam muội.  Trong các định khác hoặc tâm 

ái nhiều, hoặc mạn nhiều, hoặc kiến nhiều
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, còn trong ba Tam muội ấy có 

nghĩa thật lợi bậc nhất, là cửa ngõ đƣợc Niết-bàn; vì thế trong các pháp 



Thiền định lấy ba pháp định ấy làm ba cửa giải thoát, cũng gọi là ba Tam 

muội.  Ba Tam muội ấy thật là Tam muội, các định khác cũng đƣợc gọi là 

định. 

Lại nữa, trừ Bốn thiền căn bản, từ Vị đáo địa trở lên cho đến Hữu đỉnh 

gọi là Định, cũng gọi là Tam muội, chẳng phải là Thiền.  Bốn thiền cũng gọi 

là Định, cũng gọi là Thiền, cũng gọi là Tam muội.  Các định khác cũng gọi 

là Định, cũng gọi là Tam muội. Nhƣ các pháp định:   Bốn Vô lƣợng tâm, 

bốn Biện tài, sáu Thần thông, tám Bội xả, tám Thắng xứ, chín thứ Đệ định, 

mƣời Nhất thiết xứ v.v… 

Lại có ngƣời nói:  "Hết thảy pháp Tam muội có ba mƣơi hai thứ
100

, có 

ngƣời nói sáu mƣơi lăm thứ
101

, có ngƣời nói năm trăm thứ.  Vì pháp Đại 

thừa rất lớn nên có vô lƣợng Tam muội, là: Tam muội Biến pháp tánh trang 

nghiêm, Tam muội năng chiếu tất cả pháp trong ba đời, Tam muội Không 

phân biệt biết quán cùng để pháp tánh, Tam muội Vào Phật pháp không đáy, 

Tam muội Nhƣ hƣ không chiếu vô để vô biên, Tam muội Quán hạnh lực của 

Nhƣ lai, Tam muội Phật vô úy trang nghiêm lực tần thân, Tam muội Xoay 

chứa muôn pháp tánh, Tam muội Mặt trăng chóng biến khắp hết thảy thế 

giới không ngăn ngại, Tam muội Pháp vân quang trang nghiêm cùng khắp… 

Bồ-tát đƣợc vô lƣợng tam muội nhƣ thế. 

Lại nữa, trong phẩm Ma-ha Diễn của Kinh Bát-nhã Ba-la-mật, lƣợc nói 

thì có một trăm lẻ tám Tam muội.  Đầu tiên gọi là Tam muội Thủ lăng 

nghiêm, cho đến Tam muội Hƣ không không trƣớc không nhiễm
102

.  Rộng 

nói thì có vô lƣợng Tam muội.  Vì vậy nên nói các Bồ-tát đƣợc các Tam 

muội, thực hành Không, Vô tƣớng, Vô tác. 

Hỏi:  Trƣớc nói Bồ-tát đƣợc các tam muội, cớ sao nay lại nói thực hành 

Không, Vô tƣớng, Vô tác? 

Đáp:  Trƣớc nói tên tam muội, chƣa nói tƣớng tam muội, nay muốn nói 

tƣớng cho nên nói thực hành Không, Vô tác, Vô tƣớng.  Nếu có ngƣời thực 

hành Không, Vô tƣớng, Vô tác; ấy gọi là đƣợc Thật tƣớng tam muội, nhƣ kệ 

nói: 

"Nếu giữ giới thanh tịnh, 

Gọi thật là Tỳ-kheo, 

Nếu có thể quán Không, 

Gọi là Thật tam muội. 

Nếu có thể tinh tấn, 



Gọi là ngƣời hành đạo. 

Nếu có đƣợc Niết-bàn, 

Ấy gọi là thật vui".
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KINH:  "Đã được Đẳng, Nhẫn" 

Hỏi:  Thế nào là Đẳng? Thế nào là Nhẫn? 

Đáp:   Có hai thứ Đẳng là Chúng sanh đẳng, Pháp đẳng.  Nhẫn cũng có 

hai thứ là Chúng sanh nhẫn, Pháp nhẫn.  Thứ nào là Chúng sanh đẳng?  Đối 

với tất cả chúng sanh, tâm bình đẳng, niệm bình đẳng, ái bình đẳng, lợi bình 

đẳng, ấy gọi là Chúng sanh đẳng. 

Hỏi:  Từ bi lực đối với hết thảy chúng sanh nên niệm bình đẳng, không 

nên quán bình đẳng, vì sao?  Vì Bồ-tát hành thật đạo, không điên đảo, đúng 

nhƣ pháp tƣớng.  Vì sao mà đối với ngƣời thiện, ngƣời bất thiện, ngƣời lớn, 

ngƣời nhỏ và súc sanh, mà lại xem một mực bình đẳng?  Trong ngƣời bất 

thiện, thật có tƣớng bất thiện; trong ngƣời thiện, thật có tƣớng thiện?  Ngƣời 

lớn, ngƣời nhỏ, ngƣời và súc sanh cũng nhƣ vậy.  Nhƣ tƣớng trâu ở nơi trâu, 

tƣớng ngựa ở nơi ngựa, tƣớng trâu không ở trong tƣớng ngựa, tƣớng ngựa 

không ở trong tƣớng trâu, vì ngựa không làm trâu.  Chúng sanh mỗi mỗi có 

tƣớng riêng, làm sao một mực quán xem là bình đẳng mà không rơi vào điên 

đảo? 

Đáp:    Nếu tƣớng thiện, tƣớng bất thiện là có thật, thì Bồ-tát phải rơi 

vào điên đảo, vì sao?   Vì phá hoại pháp tƣớng, nhƣng vì các pháp chẳng 

phải thật tƣớng thiện, chẳng phải thật tƣớng bất thiện, chẳng phải tƣớng 

nhiều, chẳng phải tƣớng ít, chẳng phải ngƣời, chẳng phải súc sanh, chẳng 

phải một, chẳng phải khác; vì lẽ ấy, ông vấn nạn không đúng, nhƣ kệ thuyết 

về các pháp tƣớng: 

"Bất sanh bất diệt. 

Bất đoạn bất thƣờng, 

Bất nhất bất dị, 

Bất khứ bất lai. 

Pháp nhân duyên sanh, 

Dứt các hý luận, 

Phật thuyết nhƣ vậy, 

Tôi kính lễ Ngài".
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Lại nữa, đối với hết thảy chúng sanh, không trƣớc các thứ tƣớng, tƣớng 

chúng sanh, tƣớng không, một mực bình đẳng không khác.  Quán nhƣ 

vậy, ấy gọi là Chúng sanh đẳng.  Nếu ngƣời ở trong đó tâm bình đẳng 

không ngăn ngại, thẳng vào không lui, 

ấy gọi là đẳng, nhẫn.  Bồ-tát đƣợc đẳng, nhẫn thời đối với hết thảy 

chúng sanh, không giận, không não hại, nhƣ mẹ lành thƣơng con, nhƣ kệ 

nói: 

"Quán âm thanh nhƣ tiếng vang, 

Thân hành nhƣ bóng trong gƣơng, 

Ngƣời quán đƣợc nhƣ thế, 

Làm sao mà không nhẫn?". 

Ấy gọi là Chúng sanh đẳng, nhẫn. 

Thế nào gọi là Pháp đẳng, nhẫn?  Pháp thiện, pháp bất thiện, hữu lậu, 

vô lậu, hữu vi, vô vi v.v… với các pháp nhƣ vậy mà vào bất nhị pháp môn, 

vào thật pháp tƣớng môn
105

.   Vào nhƣ vậy rồi, ở trong đó, khi thâm nhập 

thật tƣớng các pháp, thì tâm nhẫn mà trực nhập, không tránh, không ngại, ấy 
gọi là Pháp đẳng, nhẫn, nhƣ kệ nói: 

"Chƣ pháp bất sanh bất diệt, 

Phi bất sanh bất diệt. 

Cũng bất sanh diệt phi bất sanh diệt, 

Cũng phi bất sanh diệt phi phi bất sanh diệt". 

Đã đƣợc giải thoát (lìa khỏi tà kiến gọi là giải thoát), không, phi không 

(không thủ nơi không nên gọi là phi không) v.v… thảy đều xả bỏ, diệt các 

hý luận, đƣờng ngôn ngữ dứt, thâm nhập Phật pháp, tâm thông suốt không 

ngại, bất động bất thối, gọi là Vô sanh nhẫn.   Đó là cửa ban đầu hỗ trợ Phật 

pháp, vì vậy nói "Đã đƣợc đẳng, nhẫn". 

KINH:  Được vô ngại Đà-la-ni.
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LUẬN: Hỏi:  Trƣớc đã nói các Bồ-tát đƣợc Đà-la-ni.  Nay vì sao lại 

nói đƣợc Vô ngại Đà-la-ni? 

Đáp:   Vì Vô ngại Đà-la-ni là tối đại. Nhƣ trong tất cả tam muội, tam 

muội vƣơng tam muội là tối đại; nhƣ vua trong loài ngƣời, nhƣ Vô ngại giải 

thoát trong các giải thoát
107

.  Nhƣ vậy trong tất cả Đà-la-ni, Vô ngại Đà-la-ni 

là lớn, cho nên trùng thuyết. 



Lại nữa, trƣớc nói các Bồ-tát đã đƣợc Đà-la-ni, không biết ấy là Đà-la-

ni gì?  Có tiểu Đà-la-ni nhƣ của Chuyển luân Thánh vƣơng, tiên nhân v.v… 

có đƣợc.  Có Văn trì Đà-la-ni, Phân biệt chúng sanh Đà-la-ni, Quy mạng cứu 

hộ bất xả Đà-la-ni … Các tiểu Đà-la-ni nhƣ vậy, các ngƣời khác cũng có 

đƣợc.  Còn Vô ngại Đà-la-ni ấy, hàng ngoại đạo, Thanh-văn, Bích-chi Phật, 

tân học Bồ-tát đều không có đƣợc.  Chỉ các Bồ-tát đủ vô lƣợng phƣớc đức, 

trí tuệ, đại lực là có Đà-la-ni ấy, cho nên nói riêng. 

Lại nữa, hàng Bồ-tát ấy, tự lợi đã đầy đủ, chỉ muốn lợi tha, thuyết pháp 

giáo hóa vô tận, tất lấy Vô ngại Đà-la-ni làm căn bản; vì thế, các Bồ-tát 

thƣờng thực hành Vô ngại Đà-la-ni. 

KINH:  Đều được ngũ thông. 

LUẬN: Nhƣ ý, Thiên nhãn, Thiên nhĩ, Tha tâm trí, tự biết túc mạng.
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-  Thế nào là Nhƣ ý thông (Riddhi)?  Nhƣ ý thông có ba thứ là:  Năng 

đáo, Chuyển biến và Thánh nhƣ ý.  Năng đáo có bốn thứ
109

:  1-  Thân năng 

phi hành nhƣ chim, không ngại.  2-   Dời xa lại gần, không đi qua mà đến.  

3-  Lặn ở đây hiện ở kia.  4-  Trong một khoảnh khắc có thể đến đƣợc.  

Chuyển biến là lớn biến làm nhỏ, nhỏ biến làm lớn; một biến thành nhiều, 

nhiều biến thành một, có thể chuyển biến mọi vật.   Hàng ngoại đạo chuyển 

biến không lâu quá bảy ngày, chƣ Phật và đệ tử chuyển biến tự tại, không có 

lâu mau.  Thánh nhƣ ý là đối với vật bất khả ái bất tịnh của sáu trần bên 

ngoài, có thể quán làm cho nó tịnh, vật khả ái thanh tịnh, có thể quán làm 

cho nó bất tịnh.  Thánh nhƣ ý ấy, chỉ có Phật mới có đƣợc.  Nhƣ ý thông ấy, 

từ trong bốn Nhƣ ý túc mà ra.  Nhƣ ý túc thông v.v… ấy, vì duyên theo sắc, 

thứ lớp phát sanh, nên không thể có đƣợc trong cùng một lúc. 

 

-  Thế nào là Thiên nhãn thông?  Với mắt đƣợc sắc thanh tịnh tứ đại của Sắc 

giới tạo nên, ấy gọi là Thiên nhãn thấy đƣợc chúng sanh và các vật trong lục 

đạo ở cả tự địa và hạ địa; các sắc hoặc gần hoặc xa, hoặc thô hoặc tế, đều có 

thể soi thấy
110

.  Thiên nhãn ấy có hai thứ:  1-  Do quả báo mà đƣợc.  2-  Do 

tu mà đƣợc
111

.  Trong ngũ thông ấy, Thiên nhãn thông do tu mà đƣợc, không 

phải do quả báo đƣợc, vì cớ sao?  Vì thƣờng nhớ nghĩ các thứ quang minh 

mà đƣợc.  Có ngƣời nói:  Các hàng Bồ-tát ấy vì đƣợc lực vô sanh pháp nhẫn 

nên không thuộc trong sáu đạo, nhƣng chỉ vì giáo hoá chúng sanh mà dùng 

Pháp thân hiện ra trong mƣời phƣơng ba cõi; còn các Bồ-tát chƣa chứng 

Pháp thân thì Thiên nhãn do tu đắc hoặc do báo đắc. 



 

Hỏi:  Công đức của các Bồ-tát ấy hơn A-la-hán, Bích-chi Phật; vậy cớ sao 

lại tán thán Thiên nhãn là thứ công đức nhỏ mà phàm phu cũng có chứ 

không tán thán Tuệ nhãn, Pháp nhãn, Phật nhãn của các Bồ-tát? 

Đáp:  Có ba loại Thiên:  1-  Giả hiệu thiên, 2-  Sanh thiên, 3-   Thanh 

tịnh thiên. Chuyển luân Thánh vƣơng, các đại vƣơng khác v.v…; ấy là Giả 

hiệu thiên.  Tứ trời Tứ thiên vƣơng, cho đến trời Hữu đĩnh; ấy là Sanh thiên.  

Chƣ Phật và pháp thân Bồ-tát, Bích-chi Phật, A-la-hán; ấy là Thanh tịnh 

thiên.  Thanh tịnh thiên ấy, tu đƣợc Thân nhãn, ấy gọi là Thiên nhãn thông. 

Thiên nhãn thanh tịnh của pháp thân Bồ-tát, hết thảy ly dục, ngũ thông hàng 

phàm phu không thể có đƣợc, Thanh-văn và Bích-chi Phật cũng không có 

đƣợc, vì cớ sao?  Vì tiểu A-la-hán, tiểu dụng tâm thì thấy đƣợc một ngàn thế 

giới, đại dụng tâm thì thấy đƣợc hai ngàn thế giới.   Đại A-la-hán tiểu dụng 

tâm thì thấy hai ngàn thế giới, đại dụng tâm thì thấy ba ngàn Đại thiên thế 

giới, Bích-chi Phật cũng vậy, ấy gọi là Thiên nhãn thông
112

. 

-  Thế nào là Thiên nhĩ thông?  Với tai đƣợc sắc thanh tịnh tứ đại của cõi Sắc 

tạo nên, nghe đƣợc hết thảy tiếng, tiếng trời, tiếng ngƣời, tiếng của ba ác 

đạo. Thế nào là đƣợc Thiên nhĩ thông do tu đắc?  Vì thƣờng ức niệm các thứ 

tiếng, ấy gọi là Thiên nhĩ thông. 

-  Thế nào là biết Túc mạng thông?  Thƣờng ức niệm việc của mình trải qua 

ngày, tháng, năm đến lúc ở trong thai, cho đến trong đời quá khứ
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, một đời, 

mƣời đời, trăm đời, ngàn vạn ức đời, cho đến bậc đại A-la-hán, Bích-chi 

Phật biết tám đại vạn kiếp, các đại Bồ-tát và Phật biết vô lƣợng kiếp, ấy gọi 

là Thần thông biết Túc mạng. 

-  Thế nào là Thần thông biết Tha tâm?  Biết Tha tâm hoặc có ô cấu, hoặc 

không ô cấu, khi tự quán tâm sanh, trụ, diệt, thƣờng ức niệm cho nên đƣợc 

Tha tâm thông.
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Lại nữa, quán tƣớng mừng, tƣớng giận, tƣớng sợ, tƣớng hãi của ngƣời 

khác.  Thấy tƣớng ấy rồi, vậy sau biết tâm
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.  Ấy là cửa ban đầu của Tha 

tâm trí. 

Ấy là lƣợc nói ngũ Thông. 

KINH:  Nói ra ắt tín thọ. 



LUẬN: Trời, Ngƣời, Rồng, A-tu-la v.v… và tất cả đại nhân, đều tín thọ 

lời kia, ấy là quả báo của bất ỷ ngữ.   Các ngƣời bị quả báo ỷ ngữ, tuy có nói 

thực mà mọi ngƣời đều không tín thọ, nhƣ kệ nói: 

"Bị đoạ trong ngạ quỷ, 

Lửa cháy từ miệng ra, 

Bốn hƣớng phát tiếng lớn, 

Là báo của lỗi miệng. 

Tuy có nhiều hiểu biết, 

Thuyết pháp giữa đại chúng, 

Vì nghiệp không thành tín, 

Nên không ai tín thọ. 

Nếu muốn rộng đa văn, 

Đƣợc mọi ngƣời tín thọ, 

Cho nên hãy chí thành, 

Không nên nói thêu dệt." 

KINH:  Không còn biếng nhác. 

LUẬN:  Biếng nhác phá hỏng tài lợi, phúc lợi của ngƣời tại gia, phá 

hỏng cái vui sanh Thiên và vui Niết-bàn của ngƣời xuất gia.  Tại gia xuất gia 

thanh danh đều diệt.  Lỗi bốn giặc lớn không gì hơn biếng nhác, nhƣ kệ nói: 

"Biếng nhác mấy thiện tâm, 

Sĩ ám phá trí minh, 

Diệu nguyện đều bị diệt, 

Nghiệp lớn cũng đã mất". 

Vì vậy nên nói "Không còn biếng nhác" 

KINH:  Đã bỏ lợi dưỡng và tiếng tăm.
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LUẬN:  Sự lợi dƣỡng ấy nhƣ giặc, phá hoại gốc rễ công đức.  Ví nhƣ 

trời mƣa đá làm tổn hại ngũ cốc.  Lợi dƣỡng tiếng tăm cũng nhƣ thế, phá 

hoại lúa công đức, không tăng trƣởng đƣợc.  Nhƣ Phật nói ví dụ:  Thí nhƣ 

sợi giây bằng lông trói buộc ngƣời làm cho đứt da gãy xƣơng, ngƣời tham 

lợi dƣỡng làm đứt mất gốc rễ công đức cũng lại nhƣ thế, nhƣ kệ nói: 

"Đƣợc vào rừng Chiên-đàn, 

Mà chỉ nhặt lấy lá,
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Đã vào núi bảy báu, 

Mà lại lấy thủy tinh. 



Có ngƣời vào Phật pháp, 

Không cầu vui Niết-bàn, 

Lại cầu lợi cúng dƣờng, 

Hạng ấy là tự dối. 

Thế nên đệ tử Phật, 

Muốn đƣợc vị cam lồ, 

Hãy vứt bỏ tạp độc, 

Cần cầu vui Niết-bàn. 

Ví nhƣ mƣa đá dữ, 

Làm hƣ hại ngũ cốc, 

Nếu đắm lợi cúng dƣờng, 

Phá tàm quý, đầu đà (Dhùta). 

Đời này mất thiện căn, 

Đời sau đọa địa ngục, 

Nhƣ Đề-bà-đạt-đa, 

Vì lợi dƣỡng tự đọa".
118

 

Vì thế nên nói "Đã bỏ lợi dƣỡng và tiếng tăm". 

KINH:  Thuyết pháp mà không mong cầu. 

LUẬN:  Tâm đại từ thƣơng xót, vì chúng thuyết pháp, không vì cơm áo 

tiếng tăm, thế lực mà thuyết, mà vì đại từ bi, vì tâm thanh tịnh, vì đƣợc Vô 

sanh pháp nhẫn, nhƣ kệ nói: 

"Đa văn, biện tuệ, nói năng hay, 

Thuyết pháp êm đẹp chuyển lòng ngƣời. 

Tự không nhƣ pháp, hạnh bất chánh, 

Thí nhƣ mây sấm mà không mƣa. 

Bác học, đa văn có trí tuệ, 

Ngọng miệng vụng lời không khéo léo, 

Không thể hiển bày tạng Pháp bảo, 

Ví nhƣ không sấm mà mƣa nhỏ. 

Không rộng học vấn, không trí tuệ, 

Không thuyết pháp đƣợc, không hành tốt, 

Pháp sƣ tệ ấy, không tàm quý, 

Ví nhƣ mây ít, không sấm mƣa. 

Đa văn, quảng trí, nói năng hay, 

Khéo nói các pháp chuyển lòng ngƣời, 

Hành pháp, tâm chánh không sợ sệt, 

Nhƣ mây sấm lớn đổ mƣa to
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Đại tƣớng của pháp cầm gƣơng pháp, 

Chiếu sáng Phật pháp, kho trí tuệ, 

Trì tụng giảng rộng, rung linh pháp, 

Nhƣ thuyền giữa biển độ hết thảy. 

Cũng nhƣ Ong chúa nhóm các vị, 

Thuyết nhƣ lời Phật, theo ý Phật, 

Giúp Phật sáng pháp, độ chúng sanh, 

Pháp sƣ nhƣ thế thật khó gặp". 

KINH:  Qua đến bờ thậm thâm Pháp nhẫn. 

LUẬN:  Thế nào là Pháp thậm thâm?  Mƣời hai nhân duyên, ấy là 

Pháp thậm thâm.  Nhƣ Phật bảo A-nan:  "Pháp mƣời hai nhân duyên ấy rất 

sâu, khó hiểu, khó biết".
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Lại nữa, lìa hẳn sáu mƣơi hai lƣới tà kiến do nƣơng đời quá khứ, vị lai 

phát sanh, ấy là Pháp thậm thâm.   Nhƣ  Phật bảo Tỳ-kheo:  "Kẻ phàm phu 

vô văn, nếu muốn tán thán Phật, điều họ tán thán rất ít, đó là hoặc tán 

thán về giới thanh tịnh, hoặc tán thán sự xa lìa các dục.  Nếu tán thán đƣợc 

Pháp thậm thâm khó hiểu khó biết ấy  mới thật là tán thán Phật".  Điều này 

trong kinh Phạm Võng có nói rộng.
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Lại nữa, ba môn giải thoát, ấy gọi là Pháp thậm thâm.  Nhƣ trong Kinh 

Phật thuyết Kinh Bát-nhã Ba-la-mật, hàng chƣ thiên tán thán rằng:   "Thế 

Tôn! Pháp ấy thậm thâm!".  Phật nói: " Pháp thậm thâm chính Không là 

nghĩa ấy.  Vô tác, Vô tƣớng là nghĩa ấy".
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Lại nữa, hiểu rõ tƣớng hết thảy pháp là chân thật, không thể phá, không 

thể động; ấy là Pháp thậm thâm. 

Lại nữa, trừ tâm tƣởng trí lực bên trong, mà chỉ định tâm trú ở trong 

thật tƣớng thanh tịnh của các pháp.   Cũng nhƣ khi khí nóng hƣng thịnh, 

chẳng phải màu vàng mà thấy màu vàng, đó là do tâm tƣởng trí lực, đối với 

các pháp thấy thay đổi, ấy là pháp nông cạn.  Ví nhƣ ngƣời có mắt thanh 

tịnh, khi không có khí nóng thì đúng nhƣ thực thấy màu vàng là màu vàng.  

Cũng vậy, trừ tâm tƣởng trí lực ở bên trong, đƣợc tuệ nhãn thanh tịnh thấy 

thật tƣớng của các pháp.  Cũng nhƣ thủy tinh thật, để vào nơi vật có màu 

vàng thì tùy theo đó mà thành màu vàng; màu xanh, đỏ, trắng đều tùy theo 

mà biến đổi.  Tâm cũng nhƣ thế, hạng phàm phu do tâm tƣởng trí lực bên 

trong mà thấy các pháp với dị tƣớng.  Quán thật tƣớng của các pháp là phi 

không, phi bất không, bất hữu, phi bất hữu.  Trong pháp ấy thâm nhập không 



lay chuyển, không ngăn ngại; ấy gọi là "Qua đến bờ thậm thâm pháp nhẫn".  

"Qua đến" nghĩa là đƣợc thậm thâm pháp.  Đƣợc đầy đủ, không ngăn ngại, 

đƣợc qua bờ bên kia, ấy gọi là qua đến bờ (độ). 

KINH:  Được sức vô úy. 

LUẬN:  Các Bồ-tát thành tựu Bốn lực vô sở úy. 

Hỏi:  Nhƣ Bồ-tát việc phải làm chƣa làm xong, chƣa đƣợc Nhất thiết 

trí, vì sao nói là "Đƣợc bốn vô sở úy"? 

Đáp:  Vô sở úy có hai thứ: Bồ-tát vô sở úy và Phật vô sở úy
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.  Các 

Bồ-tát ấy tuy chƣa đƣợc Phật vô sở úy nhƣng đƣợc Bồ-tát vô sở úy, cho nên 

gọi là "Đƣợc Vô sở úy". 

Hỏi:  Những gì là bốn Vô sở úy của Bồ-tát?
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Đáp:  1-  Do giữ gìn đƣợc tất cả pháp đã đƣợc nghe, do đƣợc các Đà-

la-ni, do thƣờng ức niệm không quên, nên ở trong chúng thuyết pháp mà 

không sợ sệt.  2-  Do biết nhân duyên ý dục giải thoát của hết thảy chúng 

sanh, lợi căn độn căn, rồi tùy theo chỗ thích hợp mà thuyết pháp, nên Bồ-tát 

ở giữa đại chúng thuyết mà không sợ sệt.  3-  Không thấy có ai từ phƣơng 

Đông, Nam, Tây, Bắc, bốn góc, trên dƣới đến nạn vấn làm cho ta không thể 

đúng nhƣ pháp mà giải đáp; vì không thấy một chút ít tƣớng nhƣ vậy, nên ở 

giữa đại chúng thuyết pháp mà không sợ sệt.  4-   Hết thảy chúng sanh lắng 

nghe lãnh thọ hay vấn nạn, tùy ý đúng nhƣ pháp mà giải đáp, khéo đoạn trừ 

mối nghi cho hết thảy chúng sanh, nên Bồ-tát ở giữa đại chúng thuyết pháp 

mà không sợ sệt. 

KINH:  Vượt qua các Ma sự. 

LUẬN:  Ma có bốn thứ:  1-  Phiền não ma,  2-   Ấm ma,  3-  Tử ma, 4- 

  Tha-hóa-tự-tại-thiên-tử ma
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.   Các Bồ-tát ấy do đƣợc Bồ-tát đạo nên phá 

Phiền não ma
126

.  Do đƣợc pháp tánh thân nên phá Ấm ma.  Do đƣợc đạo, 

đƣợc pháp tánh thân nên phá Tử ma.   Do thƣờng nhất tâm, do tâm không 

dính một nơi nào, do vào bất động tam muội, nên phá Tha-hóa-tự-tại-thiên-

tử ma; vì thế nên nói:  "Vƣợt qua các Ma sự". 

Lại nữa, trong phẩm Giác Ma của kinh Bát-nhã ấy, Phật tự nói đến Ma 

nghiệp, Ma sự. Ma nghiệp, Ma sự ấy đều đã vƣợt qua, nên gọi là "Đã vƣợt 

qua Ma sự". 



Lại nữa, trừ thật tƣớng của các pháp, tất cả pháp tàn dƣ đều là Ma.  

Nhƣ các phiền não, kiết sử, dục, phƣợc, thủ, triền, ấm, giới, nhập, Ma 

vƣơng, Ma dân, Ma nhân, những điều nhƣ vậy đều gọi là Ma. 

Hỏi:  Chỗ nào bói các kiết sử, dục, phƣợc v.v… đều gọi là Ma? 

Đáp:  Trong kinh Tạp tạng, Phật nói kệ với Ma vƣơng rằng: 

"Dục là đạo quân đầu của ngƣơi, 

Ƣu sầu là đạo quân thứ hai, 

Đói khát là đạo quân thứ ba, 

Ái là đạo quân thứ tƣ. 

Đạo quân thứ năm là ham ngủ, 

Sợ hãi là đạo quân thứ sáu, 

Nghi là đạo quân thứ bảy, 

Ngậm độc là đạo quân thứ tám, 

Đạo quân thứ chín là lợi dƣỡng 

Và đắm trƣớc tiếng tăm hƣ vọng, 

Đạo quân thứ mƣời  là tự cao, 

Khinh mạn với ngƣời khác. 

Đám quân của ngƣơi nhƣ vậy, 

Mọi ngƣời ở trong thế gian 

Và hết thảy hàng chƣ thiên, 

Không một ai phá nổi. 

Ta dùng mũi tên trí tuệ, 

Lúc tu định trí tuệ, 

Dẹp phá ma quân ngƣơi, 

Nhƣ bình đất chìm nƣớc. 

Nhất tâm tu trí tuệ, 

Để cứu độ hết thảy, 

Đệ tử ta tinh tấn, 

Thƣờng niệm tu trí tuệ. 

Tùy thuận hành đúng pháp, 

Chắc đƣợc đến Niết-bàn, 

Dẫu ngƣơi không muốn buông, 

Ta vẫn đến chỗ ngƣơi không đến. 

Ma vƣơng nghe thế rồi, 

Ƣu sầu mà bỏ đi. 

Bộ đảng Ma ái ấy, 

Cũng mất không hiện nữa. 



Ấy gọi là Ma kiết sử".
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Hỏi:  Năm uẩn, Mƣời tám giới, Mƣời hai xứ, chỗ nào nói là Ma? 

Đáp:  Khi ở trong núi Mạc-câu-la, Phật dạy đệ tử La-đà:  "Sắc uẩn là 

Ma.  Thọ, tƣởng, hành, thức cũng là Ma".
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Lại nữa, nếu muốn làm thân có sắc trong vị lai, ấy là chỗ động; nếu 

muốn làm thân không sắc ấy cũng là chỗ động; nếu muốn làm thân có tƣởng, 

không tƣởng, phi hữu tƣởng, phi vô tƣởng, ấy là tất cả chỗ động.  Động là bị 

Ma trói buộc, không động thời không bị trói buộc, từ chỗ ác đƣợc giải thoát.  

Trong đây nói uẩn, giới, nhập là Ma, còn Tự-tại-thiên-tử Ma, Ma dân, Ma 

nhân, tức là Ma thời không cần phải nói. 

Hỏi:  Sao gọi là Ma? 

Đáp:  Đoạt mất tuệ mạng, phá hoại đạo pháp công đức thiện căn; ấy 

gọi là Ma.  Bọn ngƣời ngoại đạo cũng nói rằng, đó là chúa dục, cũng là mũi 

tên họa, cũng gọi là năm mũi tên (ngũ dục), phá hỏng các việc thiện.  Trong 

Phật pháp gọi là Ma-la.  Nghiệp ấy, sự ấy, gọi là Ma sự.  Ma sự của những 

gì?  Nhƣ trong phẩm Giác Ma nói rõ. 

Lại nữa, nhân duyên của kiết sử làm cho loài ngƣời xoay chuyển trong 

thế gian thọ khổ vui, cũng là nhân duyên của Ma vƣơng lực.  Ma ấy là oán 

thù của chƣ Phật, là giặc của Thánh nhân, phá hoại hết thảy sự nghiệp của 

những ngƣời ngƣợc dòng sanh tử, không còn thích Niết-bàn, ấy gọi là Ma. 

Ma ấy có ba việc:  1- Nói phô, cƣời cợt, ca múa, nhìn bậy v.v…, những 

việc nhƣ vậy đều từ tham ái sanh.  2- Trói buộc, đánh đập, tra khảo, châm 

chích, cắt chặt v.v…, những việc nhƣ vậy đều từ sân sanh.  3-  Lấy lửa đốt 

thân, chịu rét, nhổ tóc, chịu đói, nhảy vào lửa, nhảy vào vực thẳm, nhảy từ 

chót cao v.v…., những việc nhƣ vậy đều từ ngu si sanh. 

Lại những việc tội lỗi to lớn, bất tịnh, nhiễm trƣớc thế gian, đều là Ma 

sự.  Ganh ghét điều lợi ích, không cần biết Niết-bàn và Niết-bàn đạo cũng là 

Ma sự.  Chìm trong biển khổ lớn, không tự giác tri, vô lƣợng những điều 

nhƣ thế đều là Ma sự.  Đã vứt bỏ các thứ đó, ấy là "vƣợt qua các Ma sự". 

KINH:  Hết thảy nghiệp chướng đều được giải thoát. 



LUẬN:  Hết thảy ác nghiệp đƣợc giải thoát, ấy gọi là nghiệp chƣớng 

đƣợc giải thoát. 

Hỏi:  Có ba thứ chƣớng, là phiền não chƣớng, nghiệp chƣớng, báo 

chƣớng
129

; tại sao bỏ qua hai chƣớng mà chỉ nói đến nghiệp chƣớng? 

Đáp:  Trong ba chƣớng, nghiệp lực lớn hơn cả.  Chứa nhóm các nghiệp 

cho đến trong trăm ngàn vạn kiếp không mất, không cháy, không hoại, khi 

cùng hiệp với quả báo mà cũng không mất.  Các nghiệp ấy tồn tại lâu dài 

cho đến khi hòa hợp cùng quả báo.  Nhƣ hạt giống lúa cổ ở dƣới đất khi gặp 

thời tiết thuận lợi thì mọc, không mất không hoại
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.  Chƣ Phật là bậc Nhất 

thiết trí, tôn trọng bậc nhất nhƣ núi chúa Tu-di, còn không thể chuyển đổi 

các nghiệp, huống là ngƣời phàm nhƣ kệ nói: 

"Xe sanh tử chở ngƣời, 

Các phiền não kết nghiệp, 

Có sức lớn tự tại xoay chuyển, 

Không ai cấm ngăn đƣợc. 

Tự tạo nghiệp đời trƣớc, 

Chuyển làm đủ các hình. 

Nghiệp lực là rất lớn, 

Thế gian không gì sánh, 

Nghiệp đời trƣớc tự tại, 

Dắt ngƣời chịu quả báo, 

Do nghiệp lực luân chuyển, 

Quay trong biển sanh tử. 

Nƣớc biển cả khô sạch, 

Đất núi Tu-di tiêu, 

Nghiệp nhân duyên đời trƣớc, 

Không cháy cũng không mất. 

Các nghiệp tích tập từ lâu 

Chạy theo kẻ tạo nghiệp, 

Cũng ví nhƣ chủ nợ, 

Chạy đuổi không rời con nợ.
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Quả báo của các nghiệp, 

Không ai lay chuyển đƣợc, 

Cũng không chỗ trốn tránh, 

Cũng không thể van xin (mà khỏi). 

Nghiệp theo đuổi không rời, 

Chúng sanh trong ba cõi, 



Nhƣ kha-lê-la-bạt,
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Nghiệp ấy, Phật đã nói. 

Nhƣ gió qua chỗ trống, 

Nhƣ nƣớc không chảy ngƣợc, 

Hƣ không không thọ hại, 

Không nghiệp cũng nhƣ thế. 

Lực các nghiệp vô lƣợng, 

Không theo kẻ không tạo, 

Khi quả báo đến thời, 

Không mất cũng không tiêu. 

Từ đất bay lên trời, 

Từ trời vào núi tuyết, 

Từ núi Tuyết vào biển, 

Không chỗ nào tránh đƣợc. 

Thƣờng mãi đuổi theo ta, 

Không lúc nào rời nhau, 

Cho đến lúc thọ báo, 

Nhƣ sao hiện theo trăng" 

Vì vậy nên nói "Hết thảy các nghiệp chƣớng đều đƣợc giải thoát". 

KINH:  Khéo nói Pháp nhân duyên. 

LUẬN:  Pháp Mƣời hai nhân duyên sanh với đủ thứ pháp môn mà 

khéo léo giảng thuyết phiền não, nghiệp và sự (khổ).  Thứ lớp triển chuyển 

tƣơng tục mà sanh; ấy gọi là Mƣời hai nhân duyên
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.  Trong ấy, Vô minh, 

Ái, Thủ ba thứ, gọi là Phiền não; Hành và Hữu hai thứ, gọi là Nghiệp; bảy 

thứ còn lại gọi là Sự.  Trong Mƣời hai nhân duyên ấy, hai thứ đầu thuộc đời 

quá khứ, hai thứ cuối cùng thuộc đời vị lai, tám thứ giữa thuộc đời hiện tại.  

Ấy là lƣợc nói ba việc: Phiền não, nghiệp, khổ.  Ba sự ấy triển chuyển làm 

nhân duyên cho nhau, ấy là phiền não làm nhân duyên cho nghiệp, nghiệp 

làm nhân duyên cho khổ, khổ lại làm nhân duyên cho khổ.  Khổ làm nhân 

duyên cho phiền não, phiền não làm nhân duyên cho nghiệp, nghiệp làm 

nhân duyên cho khổ, khổ lại làm nhân duyên cho khổ, ấy gọi là triển chuyển 

làm nhân duyên cho nhau. 

Tất cả phiền não thuộc đời quá khứ gọi là Vô minh.  Từ Vô minh sanh 

nghiệp, có thể tạo thành quả cho một thế giới nên gọi là Hành.  Do từ Hành 

sanh tâm cấu nhiễm, nhân của thân đầu tiên, nhƣ Trâu nghé biết mẹ.  Vì tự 

tƣớng thức gọi là Thức.  Thức ấy cùng sanh với bốn uẩn vô sắc và sắc của 



nó trú ở; ấy gọi là Danh sắc.  Từ trong Danh sắc sanh ra Sáu trần (căn) là 

mắt, tai v.v…; ấy gọi là Lục nhập.  Căn, trần, thức hòa nhập gọi là Xúc.  Từ 

Xúc sanh Thọ. Trong Thọ có tâm đắm trƣớc gọi là Khát ái.  Do nhân duyên 

Khát ái nên tìm cầu, ấy gọi là Thủ.  Từ Thủ nên có nghiệp làm nhân cho đời 

sau, ấy gọi là Hữu.  Từ hữu trở lại chịu ngũ ấm (uẩn) trong đời sau, ấy gọi 

là Sanh.  Từ sanh cho đến khi ngũ chúng (uẩn) chín mùi rồi hoại diệt, ấy gọi 

làLão tử. Lão tử sanh buồn thƣơng khóc lóc, đủ các thứ sầu não và các khổ 

tập họp. 

Nếu nhất tâm quán thật tƣớng thanh tịnh của các pháp, thời Vô minh 

hết, Vô minh hết nên Hành hết, cho đến các thứ khổ tập họp đều hết.  Đối 

với tƣớng của Mƣời hai nhân duyên ấy, năng dùng phƣơng tiện, không dính 

mắc tà kiến mà vì ngƣời diễn nói, ấy gọi là khéo léo (thiện xảo). 

Lại nữa, trong sự quán Mƣời hai nhân duyên ấy, đoạn hết pháp ái, tâm 

không dính mắc, biết rõ thật tƣớng; ấy gọi là khéo léo.  Nhƣ phẩm Bất Khả 

Tận (Akạyaparirarta) trong Bát-nhã Ba-la-mật, Phật nói với Tu-bồ-đề: "Si" 

nhƣ hƣ không không thể cùng tận; "hành" nhƣ hƣ không không thể cùng tận; 

cho đến "các khổ hòa tập" nhƣ  hƣ không không thể cùng tận.  Bồ-tát nên 

hiểu nhƣ vậy.  Hiểu nhƣ vậy là xả bỏ nguồn mê ngu si, mà đƣợc vô sở nhập.  

Quán Mƣời hai nhân duyên khởi ấy, thời là ngồi ở đạo tràng, chứng đƣợc 

Tát-bà-nhã (Sarvajñā - tức Nhất thiết trí). 

KINH:  Từ A-tăng-kỳ kiếp trở lại phát thệ nguyện lớn. 

LUẬN:  Nghĩa chữ A-tăng-kỳ đã nói rõ trong chƣơng giải thích Bồ-tát 

nghĩa.  Nghĩa chữ Kiếp, Phật thí dụ rằng: "Nhƣ núi đá bốn mƣơi dặm, có 

một ngƣời sống rất lâu, cứ một trăm năm cầm một chiếc áo mỏng mịn đến 

phất một lần cho đến khi núi đá hết mà một kiếp vẫn chƣa hết.  Lại, trong 

thành lớn bốn mƣơi dặm, chứa đầy hạt cải, không san bằng đƣợc.  Có một 

ngƣời sống rất lâu, cứ một trăm năm đến lấy một hạt cải,  hạt cải hết mà 

một kiếp vẫn chƣa hết. 

Bồ-tát trải qua vô số kiếp nhƣ vậy, phát chánh đại nguyện, độ thoát 

chúng sanh.  Nguyện là lời thề ƣớc của đại tâm, phải độ hết thảy chúng sanh, 

dứt hết các kiết sử, thành Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác; ấy gọi là 

Nguyện. 

KINH:  Nhan sắc hòa vui, thường hỏi han trước, lời nói không thô. 



LUẬN:  Vì đã nhổ gốc sân nhuế, trừ bỏ tật đố, thƣờng tu đại từ đại bi, 

đại hỷ đại xả, đã dứt bốn thứ tà ngữ, nên đƣợc nhan sắc hòa vui, nhƣ kệ nói: 

"Nếu gặp ngƣời xin đạo, 

Lấy bốn điều tiếp đãi: 

Vừa thấy, mắt nhìn ƣa, 

Nghinh đón, kính hỏi thăm. 

Cúng dƣờng sàn tọa tốt, 

Thí đủ điều cần muốn. 

Tâm bố thí nhƣ vậy, 

Phật đạo nhƣ trên tay. 

Nếu trừ đƣợc bốn tà, 

Miệng lời độc nói dối, 

Hai lƣỡi, dữ, thêu dệt, 

Đƣợc quả báo lớn đẹp. 

Kẻ nhu hòa cầu đạo, 

Muốn độ các chúng sanh, 

Trừ bốn khẩu nghiệp tà, 

Ví nhƣ Ngựa có cƣơng". 

KINH:  Ở giữa đại chúng không hề sợ hãi. 

LUẬN:  Vì đức lớn, công đức trí tuệ chắc thật, đƣợc Tối thƣợng biện 

Đà-la-ni, nên ở giữa đại chúng không có sợ hãi, nhƣ kệ nói: 

"Trong tâm trí đức mỏng, 

Ngoài khéo dùng lời đẹp, 

Ví nhƣ tre bộng ruột, 

Chỉ có tƣớng bề ngoài. 

Trong tâm trí đức dày, 

Ngoài khéo nói lời Pháp, 

Ví nhƣ diệu Kim-cƣơng, 

Trong ngoài đầy đủ sức". 

Lại nữa, vì thành tựu pháp vô úy, đoan chánh thuộc quý tộc, có sức 

lớn, trì giới, thiền định, trí tuệ, nói năng luận nghị đều thành tựu, nên không 

sợ hãi; vì vậy nên giữa đại chúng không có sợ hãi, nhƣ kệ nói: 

"Thiểu đức, không trí tuệ, 

Không nên ngồi tòa cao. 

Nhƣ Sói thấy Sƣ tử, 



Núp hang không dám ra. 

Đại trí không sợ gì, 

Đáng ngồi tòa Sƣ tử. 

Ví nhƣ Sƣ tử rống, 

Muôn thú đều sợ hãi". 

Nhóm đủ vô lƣợng vô biên trí tuệ phƣớc đức lực nên không sợ hãi, nhƣ 

kệ nói: 

"Nếu ngƣời dứt các ác, 

Cho đến không tội nhỏ, 

Bậc đại đức nhƣ thế, 

Không nguyện gì chẳng đủ. 

Bậc Đại trí tuệ ấy, 

Trong thế gian không não, 

Cho nên ngƣời nhƣ vậy, 

Sanh tử tức Niết-bàn". 

Lại nữa, vì là hàng độc nhất đƣợc Vô sở úy của Bồ-tát, nhƣ trong kinh 

Tỳ-na-bà Ma vƣơng nói:  "Bồ-tát độc nhất đƣợc bốn vô sở úy", nhƣ trên đã 

nói. 

KINH:  Vô số ức kiếp thuyết pháp khéo léo vượt ra. 

LUẬN:  Tự thân khéo léo tu các thiện căn không phóng dật v.v…, ấy 

là các Bồ-tát chẳng phải một đời, hai đời, ba đời cho đến vô lƣợng A-tăng-

kỳ kiếp tập họp công đức trí tuệ, nhƣ kệ nói: 

"Vì chúng sanh nên phát đại tâm, 

Nếu có ngƣời bất kính kiêu mạn, 

Tội ấy rất lớn khôngthể nói, 

Huống gì còn gia thêm điều ác". 

Lại nữa, Bồ-tát ấy trong vô số vô lƣợng kiếp tu thân, tu giới, tu tâm, tu 

tuệ, ở trong sanh, diệt, trói, mở tự biết rõ thật tƣớng các pháp.  Có ba thứ 

hiểu:  Hiểu do nghe, hiểu do nghĩa, hiểu do đắc đạo.  Trong nhiều cách giảng 

thuyết pháp môn, không chỗ nào ngăn ngại, đều đƣợc trí tuệ Ba-la-mật về 

phƣơng tiện thuyết pháp.  Lời các Bồ-tát ấy thuyết đều nhƣ Thánh nhân nói 

đều nên tín thọ, nhƣ kệ nói: 

"Có tuệ, không đa văn, 



Thì không biết thật tƣớng, 

Nhƣ trong chỗ tối tăm, 

Có mắt, không thấy gì. 

Đa văn, không trí tuệ, 

Cũng không biết thật tƣớng, 

Nhƣ trong chỗ sáng suốt, 

Có đèn mà không mắt. 

Đa văn, trí tuệ bén, 

Lời ngƣời ấy đáng tin, 

Không đa văn, không trí. 

Là Trâu trong lốt Ngƣời". 

Hỏi:  Nên nói vô số ức kiếp khéo thuyết pháp, sao lại còn nói vƣợt ra? 

Đáp:  Ở giữa ngƣời vô trí và đệ tử, thuyết pháp dễ, nếu đối với ngƣời 

đa văn lợi trí giỏi luận nghị thì thuyết pháp khó.  Khi đó, nếu là Pháp sƣ tiểu 

trí thì phải rút lui, nếu là bậc Đại học đa văn, thì ở trong vấn nạn sẽ mạnh 

dạn vui vẻ, ở giữa hết thảy chúng có đại oai đức.  Nhƣ trong kinh Thiên Hội 

(Deva-samàjasutra) thuyết kệ rằng: 

"Mặt, mắt, răng sáng ngời, 

Chiếu khắp cả đại hội, 

Cƣớp ánh sáng chƣ thiên, 

Tất cả đều không hiện". 

Vì vậy nên gọi là "Vô số ức kiếp trong sự khéo thuyết pháp có thể vƣợt 

ra đƣợc". 

(Hết cuốn 5 theo bản Hán) 

--o0o -- 

CUỐN 06  

CHƯƠNG 10 - GIẢI THÍCH: "MƯỜI DỤ" 

KINH:  Hiểu rõ các Pháp như huyễn, như sóng nắng, như trăng 

dưới nước, như hư không, như thành Càn-thát-bà, như mộng, như ảnh, 

như tiếng vang, như bóng trong gương, như hóa
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. 

LUẬN:  Ấy là mƣời thí dụ để giải thích pháp Không.   

http://www.quangduc.com/luan/34daitrido1-1.html#GIẢI THÍCH: TỒNG THUYẾT NHƯ THỊ NGÃ VĂN


1- Nhƣ huyễn. Hỏi:  Nếu tất cả pháp Không ví nhƣ huyễn thuật, vì sao 

các pháp lại có thể thấy, có thể nghe, có thể ngửi, có thể nếm, có thể xúc, có 

thể biết?  Nếu thật không có thì không có thể thấy cho đến có thể biết?  Lại 

nữa, nếu không mà vọng kiến là có, thế vì sao không thấy tiếng, nghe sắc?  

Nếu hết thẩy đều không có gì, thế vì sao có cái thấy đƣợc, có cái không thấy 

đƣợc?  Nhƣ một ngón tay, móng thứ nhất không, móng thứ hai cũng không, 

thế tại sao không thấy móng thứ hai mà chỉ thấy móng thứ nhất?  Vậy cho 

biết móng thứ nhất thật có nên có thể thấy, móng thứ hai thật không nên 

không thể thấy? 

Đáp:  Các pháp tƣớng tuy không, cũng có phân biệt có thể thấy và 

không thể thấy.  Ví nhƣ Voi, Ngựa huyễn hóa và các thứ khác tuy biết nó 

không thật, nhƣng sắc có thể thấy, tiếng có thể nghe, đối với sáu căn không 

tạp loạn.  Các pháp cũng nhƣ vậy, tuy không mà có thể thấy, có thể nghe, 

không tạp loạn.  Nhƣ kinh Đức Nữ (Therisutra) thuyết
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:  "Đức Nữ bạch 

Phật rằng:  "Bạch đức Thế Tôn, nhƣ Vô minh có ở bên trong chăng?" 

Phật nói "Không phải". 

- Bạch, có ở bên ngoài chăng? 

- Không. 

- Bạch, có ở bên trong bên ngoài chăng? 

- Không. 

- Bạch Thế Tôn, Vô minh ấy từ đời trƣớc mà đến chăng? 

Phật nói "Không". 

- Bạch, từ đời này đến đời sau chăng? 

- Không. 

- Bạch, Vô minh ấy có sanh có diệt chăng? 

- Không. 

- Bạch Thế Tôn, có một pháp nhất định có thật tánh gọi là Vô minh 

chăng? 



- Không. 

Bấy giờ Đức Nữ lại bạch Phật:  "Bạch đức Thế Tôn, nếu Vô minh 

không ở trong không ở ngoài; cũng không ở trong ở ngoài; không từ đời 

trƣớc đến đời nay, từ đời nay đến đời sau; cũng không có tánh chơn thật; vậy 

sao nói từ Vô minh làm duyên mà có Hành cho đến các khổ tập?  Bạch Thế 

Tôn, ví nhƣ có cây, nếu không có gốc làm sao sanh cọng, đốt, cành, lá, hoa, 

quả đƣợc?" 

Phật nói:  "Các pháp tƣớng tuy không, nhƣng vì kẻ phàm phu vô văn 

vô trí đối với các pháp sanh đủ thứ phiền não, do phiền não làm nhân duyên 

tạo nghiệp thân khẩu ý, do nghiệp làm nhân tác thành thân đời sau, do thân 

làm nhân duyên mà thọ khổ thọ vui.  Ở trong đó, không có phiền não tạo tác 

thật sự, cũng không có thân khẩu ý nghiệp, cũng không có kẻ thọ khổ thọ 

vui, ví nhƣ huyễn sƣ huyễn làm ra các vật, ý ngƣơi nghĩ sao?  Các vật huyễn 

ấy có ở bên trong chăng?" 

- Bạch Thế Tôn, không phải. 

- Có ở bên ngoài chăng? 

- Bạch Thế Tôn, không. 

- Có ở bên trong bên ngoài chăng? 

- Bạch, không. 

- Từ đời trƣớc đến đời nay, từ đời nay đến đời sau chăng? 

- Bạch, không. 

- Các vật huyễn có sanh có diệt chăng? 

- Bạch, không. 

- Thật có một pháp gọi là vật huyễn chăng? 

- Bạch, không. 

Phật nói:  "Ngƣơi có thấy có nghe kỹ nhạc do huyễn thuật làm ra 

chăng?" 



- Bạch, con cũng có nghe có thấy. 

Phật hỏi Đức Nữ:  "Nếu huyễn thuật không, dối trá, không thật; làm 

sao từ huyễn thuật làm ra kỹ nhạc?"  

Đức Nữ bạch Phật:  "Bạch Thế Tôn, huyễn tƣớng ấy là nhƣ vậy, tuy 

vốn không có căn bản, mà vẫn có thể nghe, thấy".  Phật nói:  "Vô minh cũng 

nhƣ vậy, tuy không có ở bên trong, không ở bên ngoài, không có ở bên trong 

bên ngoài, không từ đời trƣớc đến đời nay, từ đời nay đến đời sau, không có 

thật tánh, không có sanh diệt, nhƣng Vô minh làm nhân duyên mà có các 

Hành sanh, cho đến các khổ tập hợp.  Nhƣ khi huyễn dứt thì vật huyễn cũng 

dứt.  Vô minh cũng vậy, Vô minh hết thì Hành cũng hết, cho đến các Khổ và 

Tập cũng hết". 

Lại nữa, thí dụ về huyễn là chỉ cho chúng sanh hay rằng hết thảy pháp 

Hữu vi là trống không không bền chắc.   Nhƣ nói:  các Hành nhƣ huyễn, dối 

gạt trẻ con, hệ thuộc vào nhân duyên, không tự tại, không trụ lâu.  Thế cho 

nên nói các Bồ-tát biết các pháp nhƣ huyễn. 

1- Nhƣ ráng nắng. Ráng nắng là khi mặt trời chiếu vào bụi trần do gió 

thổi động, thấy nhƣ Ngựa chạy giữa đồng hoang, ngƣời vô trí trông thấy bảo 

đó là nƣớc, tƣớng nam tƣớng nữ cũng vậy.   Ánh mặt trời của kiết sử phiền 

não chiếu vào bụi trần các Hành do gió tà ức niệm thổi lên, xoay chuyển 

trong đồng hoang sanh tử.  Ngƣời không có trí tuệ cho đó là một tƣớng, là 

nam, là nữ.   Thế gọi là nhƣ ráng nắng. 

Lại nữa, nếu ở xa trông thấy ráng nắng tƣởng là nƣớc, đến gần không 

có tƣớng nƣớc.  Ngƣời vô trí cũng nhƣ thế.  Nếu xa rời Thánh pháp, không 

biết lý Vô ngã, không biết các pháp không, thời với pháp ấm, giới, nhập tánh 

không, sanh ra tƣớng ngƣời, tƣớng nam, tƣớng nữ.  Nếu gần gũi Thánh pháp 

thời biết thật tƣớng các pháp, bấy giờ các thứ vọng tƣởng hƣ cuống trừ 

sạch.  Thế nên nói các Bồ-tát biết các pháp nhƣ ráng nắng. 

2- Nhƣ trăng dƣới nƣớc:  Thí nhƣ trăng thật ở giữa hƣ không mà ảnh  hiện 

dƣới nƣớc.  Trăng thật pháp tƣớng ở giữa hƣ không của nhƣ pháp tánh, thật 

tế, mà trong nƣớc tâm của ngƣời phàm lại hiện ra tƣớng ngã, ngã sở.   Thế 

nên gọi là nhƣ trăng dƣới nƣớc. 

Lại nữa, nhƣ trẻ con thấy trăng dƣới nƣớc, vui mừng muốn nắm lấy, ngƣời 

lớn thấy vậy thì cƣời.  Ngƣời vô trí cũng nhƣ thế, do thân kiến mà thấy có tự 

ngã, do không có thật trí mà thấy đủ thứ pháp, thấy rồi hoan hỷ muốn nắm 



lấy các tƣớng:  Tƣớng nam, tƣớng nữ v.v…  Các Thánh nhân đắc đạo thì 

cƣời, nhƣ kệ nói: 

"Nhƣ trăng dƣới nƣớc, nƣớc trong nắng. 

Trong mộng đƣợc tiền, chết cầu sống. 

Nếu ai thật muốn đƣợc nhƣ vậy, 

Là kẻ ngu si bị Thánh cƣời". 

Lại nữa, nhƣ trong nƣớc đứng lặng trông thấy bóng trăng, khuấy nƣớc 

lên thời không thấy nữa.  Trong nƣớc tâm vô minh, đứng lặng thấy có bóng 

tự ngã và các kiết sử kiêu mạn.  Dùng gậy trí tuệ chơn thật khuấy nƣớc tâm 

lên thời không còn thấy bóng các kiết sử, tự ngã nữa.  Vì thế nên nói các Bồ-

tát biết các pháp nhƣ trăng dƣới nƣớc. 

3- Nhƣ hƣ không:  Chỉ có danh mà không có thật pháp
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, hƣ  không 

chẳng phải là pháp có thể thấy, nhìn ở xa, do nhãn quan mà thấy thành màu 

xanh bạc.  Các pháp cũng nhƣ thế, rỗng không, không có gì, do xa rời thật trí 

tuệ vô lậu, bỏ thật tƣớng nên thấy bỉ, ngã, nam, nữ, ốc xá, thành quách, các 

thứ tạp vật, tâm đắm vào, nhƣ trẻ con ngửa xem trời xanh, cho là có sắc thật, 

có ngƣời bay lên thật xa thì hoàn toàn không thấy gì, chỉ vì nhìn xa, bảo là 

sắc xanh.  Các pháp cũng nhƣ thế, vì thế nên nói là nhƣ hƣ không. 

Lại nữa, nhƣ hƣ không tánh thƣờng thanh tịnh nhƣng vì khí u ám mà cho là 

bất tịnh.  Các pháp cũng nhƣ thế, tánh thƣờng thanh tịnh, vì dâm dục, sân 

nhuế che ám mà cho là bất tịnh, nhƣ kệ nói: 

"Nhƣ trời mùa hạ, sấm chớp mƣa, 

Mây mờ che khuất không trong sáng. 

Phàm phu vô trí cũng nhƣ thế, 

Các thứ phiền não thƣờng che tâm. 

Nhƣ mặt trời mọc về mùa đông, 

Thƣờng bị hôn khí, tuyết che ám. 

Tuy đƣợc Sơ quả và Nhị quả. 

Còn bị dục nhiễm làm che lấp. 

Hoặc nhƣ mặt trời mọc mùa xuân, 

Thƣờng bị bóng mây làm u ám, 

Tuy lìa dục nhiễm đƣợc Tam quả, 

Si, mạn dƣ tàn còn che tâm. 

Hoặc nhƣ mặt trời thu không mây, 

Cũng nhƣ biển cả nƣớc thanh tịnh, 



Việc làm đã xong tâm vô lậu, 

La-hán đƣợc thanh tịnh nhƣ vậy". 

Lại nữa, hƣ không không có đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối; các pháp 

cũng nhƣ vậy. 

Lại nữa, nhƣ trong kinh Đại thừa, Phật nói với Tu-bồ-đề: Hƣ không 

không đời trƣớc, cũng không đời giữa, cũng không đời sau; các pháp cũng 

nhƣ vậy
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.  Kinh kia, đƣợc nói rộng  trong đó.  Thế nên nói các pháp nhƣ hƣ 
không. 

Hỏi:  Hƣ không thật có pháp, vì sao?  Vì nếu hƣ không không thật 

pháp thì các động tác đƣa lên, hạ xuống, đến, đi, co duỗi, ra, vào v.v… cũng 

không có, vì không có chỗ để chuyển động? 

Đáp:  Nếu pháp hƣ không thật có, thời hƣ không phải có chỗ trú, vì 

sao?  Vì không có chỗ trú thì không có pháp.  Nếu hƣ không trú trong lỗ 

trống, ấy là hƣ không trú trong hƣ không, vì vậy không phải trú trong lỗ 

trống.  Nếu ở trong vật đặc, mà vật đặc chẳng phải làhƣ không, thì không thể 

trú đƣợc, vì nó không dung nạp. 

Lại nữa, ông nói chỗ trú là hƣ không, nhƣ trong vách đá đặc không có 

chỗ trú.  Nếu không có chỗ trú thì không có hƣ không.  Vì hƣ không không 

có chỗ trú, cho nên không có hƣ không.  Vì vô tƣớng nên không có hƣ 

không.  Các pháp mỗi mỗi đều có tƣớng, vì tƣớng có nên biết có pháp; nhƣ 

tƣớng cứng của đất, tƣớng ƣớt của nƣớc, tƣớng nóng của lửa, tƣớng động 

của gió, tƣớng biết của thức, tƣớng hiểu của tuệ, tƣớng sanh tử của thế gian, 

tƣớng vĩnh diệt của Niết-bàn; còn hƣ không không có tƣớng cho nên không. 

Hỏi:  Hƣ không có tƣớng, ông không biết nên nói là không.  Chỗ 

không có sắc tƣớng ấy là tƣớng của hƣ không. 

Đáp:  Không phải!  Không sắc tƣớng, ấy gọi là phá trừ sắc, không còn 

pháp gì khác, nhƣ đèn tắt; vì thế nên không có tƣớng hƣ không. 

Lại nữa, pháp hƣ không ấy không có, vì sao?   Vì ông nhân nơi sắc mà 

nói chỗ không sắc tƣớng là tƣớng hƣ không.  Nếu vậy khi sắc tƣớng chƣa 

sanh thời không có tƣớng hƣ không. 

Lại nữa, ông cho sắc là pháp vô thƣờng, hƣ không là pháp thƣờng, vậy 

khi sắc tƣớng chƣa sanh phải trƣớc có pháp hƣ không, vì là thƣờng có.  Nếu 



sắc tƣớng chƣa có, thời không có chỗ vô sắc; nếu không có chỗ vô sắc, thời 

không có tƣớng hƣ không.  Nếu không có tƣớng thời không pháp, vì vậy nên 

hƣ không chỉ có danh mà không có thật.  Các pháp cũng nhƣ thế, chỉ có giả 

danh mà không thật.   Vì thế nên  nói các Bồ-tát biết các pháp nhƣ hƣ không. 

5- Nhƣ tiếng vang:  Ở trong núi sâu, hang hẹp, khe cùng, mà có tiếng 

nói, tiếng đánh đập, từ tiếng đó mà có tiếng dội lại, gọi là tiếng vang.  Kẻ vô 

trí cho là có tiếng ngƣời nói, ngƣời trí thì suy nghĩ tiếng đó không phải là 

tiếng ngƣời phát ra mà chỉ do tiếng xúc chạm nên có vang dội lại.  Tiếng 

vang không thật mà có thể lừa dối lỗ tai.   Nhƣ ngƣời khi sắp muốn nói thì 

trong miệng có gió tên là Ƣu-đà-na, nó trở vào đến rún, xúc chạm rún có 

tiếng vang phát ra, khi tiếng vang phát ra xúc chạm bảy chỗ rồi lui lại, ấy là 

ngôn ngữ, nhƣ kệ nói: 

"Gió tên Ƣu-đà-na
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Chạm rún rồi đi lên, 

Gió ấy chạm bảy chỗ: 

Gáy, lợi răng, răng môi. 

Lƣỡi, cổ họng và ngực, 

Trong ấy phát lời nói, 

Ngƣời ngu không hiểu thế, 

Mê đắm khởi sân si. 

Ngƣời bậc trung có trí, 

Không sân cũng không đắm, 

Cũng lại không ngu si, 

Chỉ tùy các pháp tƣớng. 

Cong, thẳng và co duỗi 

Đi, lại hiện ngữ ngôn, 

Đều không có tác giả, 

Việc ấy là huyễn ƣ? 

Hay là ngƣời gỗ máy
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, 

Hay là việc trong mộng, 

Hay bị bệnh nóng buồn, 

Có hay là không có? 

Việc ấy ai biết đƣợc? 

Ngƣời xƣơng ấy gân buộc, 

Mà phát ra tiếng nói, 

Nhƣ vàng chảy xuống nƣớc". 

Vì thế nên  nói các Bồ-tát biết các pháp nhƣ tiếng vang. 



5- Nhƣ thành Càn-thát-bà:    Khi mặt trời mới mọc, thấy các cửa 

thành, lầu gác, cung điện có ngƣời đi ra đi vào, mặt trời càng lên cao nó 

càng mất.  Thành ấy chỉ có thể mắt trông thấy mà không có thật, ấy gọi là 

thành Càn-thát-bà.  Có ngƣời từ trƣớc chƣa thấy thành Càn-thát-bà, sáng 

sớm nhìn hƣớng Đông thấy nó, ý cho là thật vui, chạy mau đến đó, càng gần 

càng mất, mặt trời càng lên cao nó càng mất .  Lúc rất đói khát sầu muộn, 

thấy khí nóng bốc lên chạy nhảy nhƣ ngựa hoang, cho đó là nƣớc, chạy mau 

đến đó càng gần càng mất, mệt nhọc cùng cực, khi đi đến trong hang hẹp núi 

cùng, cả kêu than khóc, nghe có tiếng dội lại cho là có cƣ dân, tìm kiếm hết 

sức mệt mà không thấy, suy nghĩ rồi tự ngộ, thời tâm mong ƣớc thèm khát 

liền lặng dứt.  Ngƣời vô trí cũng nhƣ thế, ở trong ấm, giới, nhập, không thật 

mà thấy tự ngã và các pháp, tâm đắm trƣớc tham dâm, sân hận, chạy cuồng 

khắp nơi cầu vui tự mãn, điên đảo dối trá, cùng cực áo não.  Nếu lấy trí tuệ 

biết không thật ngã không thật pháp, bấy giờ điên đảo mơ ƣớc chấm dứt. 

Lại nữa, thành Càn-thát-bà chẳng phải thành, tâm ngƣời tƣởng là 

thành.  Phàm phu cũng nhƣ vậy, chẳng phải thân tƣởng là thân, chẳng phải 

tâm tƣởng là tâm. 

Hỏi:  Một việc cũng đủ biết, sao dùng nhiều ví dụ làm gì? 

Đáp:  Trƣớc tôi đã đáp, pháp Ma-ha-diễn nhƣ nƣớc trong biển cả, 

nhiếp hết tất cả các pháp.  Ma-ha-diễn có nhiều nhân duyên nên nêu nhiều ví 

dụ, không lỗi gì. 

Lại nữa, Bồ-tát vì lợi trí sâu xa, đủ các pháp môn, các nhân duyên, các 

thí dụ, hoại diệt các pháp, vì ngƣời mà giả thuyết nên cần nhiều thí dụ. 

Lại nữa, trong hết thảy pháp Thanh-văn, không có thí dụ thành Càn-

thát-bà, chỉ có các thí dụ về vô thƣờng nhƣ:  Sắc nhƣ bọt nƣớc, thọ nhƣ bóng 

nƣớc, tƣởng nhƣ ngựa đồng, hành nhƣ cây chuổi, thức nhƣ huyễn
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 và thí 

dụ về Không trong kinh HuyềnVõng
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; vì thí dụ về thành Càn-thát-bà có 

khác nên nói trong đây. 

Hỏi:  Trong pháp Thanh-văn lấy thành thí dụ thân
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, sao trong đây nói 

thí dụ thành Càn-thát-bà? 

Đáp:  Trong pháp Thanh-văn, thành là để thí dụ cho các duyên là thật 

có, chỉ thành là giả danh; còn thành Càn-thát-bà, chính các duyên cũng 

không có, nhƣ vòng lửa quay chỉ mê hoặc mắt ngƣời.  Trong pháp Thanh-

văn, vì để phá vô ngã nên lấy thành thí dụ.  Còn trong đây Bồ-tát lợi căn 



thâm nhập trong các pháp Không, nên lấy thành Càn-thát-bà để thí dụ; vì 

vậy nên nói nhƣ thành Càn-thát-bà. 

7-  Nhƣ mộng:  Nhƣ trong mộng không có sự thật mà thấy có thật, khi 

thức dậy mới biết không, trở lại tự cƣời mình.  Ngƣời cũng nhƣ vậy, ở trong 

sức ngủ của các kiết sử, thật không có mà vẫn ái trƣớc, khi đƣợc đạo giác 

ngộ, mới biết là không thật, cũng lại tự cƣời mình; vì vậy nên nói nhƣ mộng. 

Lại nữa, mộng là do sức ngủ, không có pháp mà thấy là có.  Ngƣời 

cũng nhƣ vậy, do sức ngủ của vô minh, các thứ không có mà thấy có, nào là 

ngã, ngã sở, nam nữ v.v… 

Lại nữa, trong mộng không có việc vui mừng mà mừng, không có việc 

giận mà giận, không có việc sợ mà sợ.   Chúng sanh trong ba cõi cũng nhƣ 

vậy, vì sức ngủ của vô minh nên không đáng giận mà giận, không đáng 

mừng mà mừng, không đáng sợ mà sợ. 

Lại nữa, mộng có năm thứ:  Trong thân không điều hòa, hoặc nhiệt khí 

nhiều, thời phần nhiều mộng thấy lửa, thấy sắc vàng, đỏ; hoặc lãnh khí 

nhiều, thời phần nhiều mộng thấy nƣớc, thấy sắc trắng; hoặc phong khí 

nhiều, thời phần nhiều mộng thấy bay, thấy sắc đen; hoặc thƣờng nhớ tƣởng 

suy nghĩ những việc từng nghe thấy, thời hay mộng thấy việc ấy; hoặc do 

thiên Đế-thích muốn làm cho mộng để đƣợc khiến thấy việc vị lai.   Năm thứ 

mộng ấy đều không có thật mà vọng thấy có.  Ngƣời cũng nhƣ vậy, chúng 

sanh trong năm đƣờng, vì nhân duyên của lực thân kiến nên thấy bốn thứ 

ngã
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:  Sắc ấm là ngã, sắc là ngã sở, sắc ở trong ngã, ngã ở trong sắc.  Giống 

nhƣ sắc, thọ, tƣởng, hành, thức cũng nhƣ vậy.  Bốn nhân năm thành hai 

mƣơi cách chấp ngã.  Khi đắc đạo thật tri tuệ giác ngộ rồi, thời biết không 

thật. 

Hỏi:  Không nên nói mộng không có thật, vì sao?  Thức tâm có đủ 

nhân duyên mới sanh, tâm thức trong mộng có các thứ duyên, nếu không có 

duyên ấy thì làm sao sanh thức? 

Đáp:  Không phải!  Không thể thấy mà thấy; nhƣ trong mộng thấy 

ngƣời trên đầu có sừng, hoặc mộng thấy thân mình bay giữa hƣ không, 

nhƣng ngƣời thật không có sừng, cũng không bay; thế nên không thật. 

Hỏi:  Thật có đầu ngƣời, ở nơi khác cũng thật có sừng, vì tâm mê lầm 

mà thấy trên đầu ngƣời có sừng.  Thật có hƣ không, cũng thật có vật bay, vì 

tâm mê lầm mà tự thấy thân mình bay, chứ chẳng phải không thật? 



Đáp:  Tuy thật có ngƣời có đầu, tuy thật có sừng, nhƣng thấy ngƣời 

trên đầu có mọc sừng, đó là vọng kiến. 

Hỏi:  Thế giới rộng lớn do nhân duyên đời trƣớc mà có nhiều loại bất 

đồng, hoặc có thế giới khác, có ngƣời đầu mọc sừng, hoặc một tay một chân, 

có ngƣời cao một thƣớc, có ngƣời cao chín thƣớc, vậy ngƣời có sừng, có gì 

là kỳ quái? 

Đáp:  Nếu ở thế giới khác mà có sừng, có thể vậy, nhƣng mộng thấy 

những ngƣời đƣợc biết ở thế giới này có sừng, thời không thể đƣợc. 

Lại nữa, nếu có ngƣời mộng thấy ranh giới của hƣ không, của phƣơng 

hƣớng, của thời gian; các việc ấy làm sao có thật?  Vì chỗ nào lại không có 

hƣ không, không có phƣơng hƣớng, không có thời gian?  Vì vậy trong mộng 

không mà thấy có. 

Trên kia ông vừa nói không có duyên làm sao sanh thức?  Tuy không 

có duyên của năm trần, nhƣng do niệm lực tƣ duy chuyển thành pháp duyên 

sanh.  Hoặc ngƣời nghe nói có hai đầu, do lời nói đó mà sanh tƣởng tƣợng.  

Trong mộng không mà thấy có cũng nhƣ thế.  Các pháp cũng vậy, các pháp 

tuy không mà có thể thấy, có thể nghe, có thể biết, nhƣ kệ nói: 

"Nhƣ mộng, nhƣ huyễn, 

Nhƣ Càn-thát-bà, 

Tất cả các pháp, 

Cũng lại nhƣ thế". 

Vì vậy nên  nói các Bồ-tát biết các pháp nhƣ mộng. 

8-  Nhƣ ảnh:  Ảnh chỉ có thể thấy mà không thể nắm bắt.   Các pháp 

cũng nhƣ vậy, nhãn căn v.v… thấy, nghe, giác tri, nhƣng thật không có, nhƣ 

kệ nói: 

"Ấy thật trí tuệ, 

Khắp nơi chẳng nắm, 

Nhƣ đống lửa lớn, 

Cũng không thể đụng, 

Pháp không thể thọ. 

Cũng không nên thọ".
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Lại nữa, nhƣ ảnh, khi có ánh sáng dọi thời hiện, không dọi thời không 

có.  Các phiền não kiết sử ngăn ánh sáng chánh kiến, thời có ảnh ngã tƣớng, 

pháp tƣớng hiện ra. 

Lại nữa, nhƣ ảnh, ngƣời đi thời đi, ngƣời động thời động, ngƣời ở thời 

ở.   Ảnh nghiệp thiện ác cũng nhƣ vậy, khi đời sau đi cũng đi, khi đời này ở 

cũng ở, quả báo không dứt; khi tội hay phƣớc chín muồi thời hiện ra, nhƣ kệ 

nói: 

"Giữa không cũng đi theo, 

Trong núi đá cũng theo, 

Dƣới lòng đất cũng theo, 

Trong biển nƣớc cũng vào, 

Nơi nơi thƣờng theo dõi, 

Nghiệp ảnh không lìa nhau". 

Vì vậy nên nói các pháp nhƣ ảnh. 

Lại nữa, nhƣ ảnh không thật mà tìm cầu thật, không đƣợc.  Hết thảy 

pháp cũng nhƣ vậy, không, không thật có. 

Hỏi:  Ảnh không, không có thật, việc ấy không phải vậy, vì sao?  Vì A-

tỳ-đàm nói:  "Thế nào gọi là sắc nhập?  Xanh, vàng, đỏ, trắng, đen, xanh 

nhạt, tía, quang, minh, ảnh v.v… và ba thứ tác sắc nơi thân nghiệp; ấy gọi là 

sắc nhập có thể thấy"
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, vì sao ông nói không? 

Lại nữa, thật có ảnh, vì có nhân duyên.  Nhân là cây, duyên là ánh 

sáng, hai việc ấy họp lại có ảnh hiện ra, sao nói là không đƣợc?  Nếu không 

có ảnh, các pháp do nhân duyên mà có cũng đều nên là không. 

Lại nữa, ảnh ấy, sắc có thể thấy:  dài, ngắn, lớn, nhỏ, thô, tế, cong, 

thẳng, hình động ảnh cũng động, sự ấy đều thấy rõ; vì thế cho nên có ảnh? 

Đáp:   Ảnh thật không, không có, ông cho rằng trong A-tỳ-đàm nói có, 

đó là ngƣời giải thích nghĩa A-tỳ-đàm nói nhƣ vậy; thuyết một thứ pháp 

môn, mà ngƣời không thể hội đƣợc ý ấy, nên chấp cho là thật.  Nhƣ trong 

Tỳ-bà-sa có thuyết nói vi trần rất nhỏ, không thể phá, không thể đốt, ấy thời 

thƣờng có
146

.  Lại có thuyết nói thật có pháp ở trong ba đời, từ trong vị lai ra 

đến hiện tại, từ hiện tại vào quá khứ
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, không bị mất, ấy thời là thƣờng.  Lại 

có thuyết nói các pháp hữu vi, sanh diệt đổi mới mãi không ngừng
148

.  Nếu 

nhƣ vậy, thời là tƣớng của đoạn diệt, vì sao?  Vì trƣớc có nay không.  Nhƣ 



vậy đủ các thứ dị thuyết, trái ngƣợc lời Phật, không thể dẫn lời ấy làm 

chứng. 

Nay ảnh khác với sắc pháp, sắc pháp sanh ra tất cả hƣơng, vị, xúc 

v.v… ảnh thời không vậy; ấy là chẳng phải có.   Nhƣ bình, do hai căn biết 

đƣợc, là nhãn căn và thân căn; ảnh nếu có cũng phải do hai căn biết, nhƣng 

mà không có chuyện đó.  Vì thế ảnh chẳng phải là thật vậy, chỉ là pháp lừa 

dối con mắt.  Nhƣ cầm que lửa quay nhanh thành vòng, vòng ấy chẳng phải 

thật.  Nếu ảnh là vật có thật, thì lý đáng có thể phá, có thể diệt, nhƣng nếu 

hình không diệt thì ảnh không bao giờ diệt, vì thế nên không. 

Lại nữa, ảnh lệ thuộc hình, không tự tại nên không, tuy không mà tâm 

sanh mắt thấy; vì vậy nên nói các pháp nhƣ ảnh. 

9-  Nhƣ bóng trong gƣơng: Nhƣ bóng trong gƣơng, chẳng phải do 

gƣơng làm ra, chẳng phải do mặt làm ra, chẳng phải do ngƣời cầm gƣơng 

làm ra, cũng chẳng phải tự nhiên làm ra, cũng chẳng phải không nhân 

duyên
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. 

Vì sao không phải do gƣơng làm ra?  Nếu mặt chƣa soi đến, gƣơng 

không có bóng; vì vậy nên không phải do gƣơng làm ra. 

Sao không phải do mặt làm ra?  Vì không gƣơng thời không có bóng. 

Sao không phải do ngƣời cầm gƣơng làm ra? Vì không gƣơng, không 

mặt thời không có bóng. 

Sao không phải tự nhiên làm ra?  Nếu chƣa có gƣơng, chƣa có mặt thời 

không có bóng, bóng phải đợi gƣơng đợi mặt mới có, nên chẳng phải do tự 

nhiên làm ra. 

Sao không phải không nhân duyên? Nếu không do nhân duyên thời 

phải thƣờng có, nếu thƣờng có, thì hoặc trừ gƣơng trừ mặt ra, lý đáng có mặt 

xuất hiện; vì vậy nên chẳng phải không nhân duyên. 

Các pháp cũng nhƣ vậy, chẳng phải tự nhiên tác, chẳng phải tha tác, 

chẳng phải cọng  tác, chẳng phải không nhân duyên
150

. 

Thế nào là chẳng phải tự tác?  Vì ngã là bất khả đắc, vì hết thảy pháp 

do nhân duyên sanh, không đƣợc tự tại; vì các pháp đều thuộc nhân duyên 

nên chẳng phải tự tác. 



Sao chẳng phải là tha tác?  Vì tự đã không có thì tha cũng không, nếu 

là tha tác thời mất hiệu lực của tội phƣớc.  Tha tác có hai thứ, hoặc thiện 

hoặc bất thiện.  Nếu thiện thì lẽ nên cho tất cả đều vui, nếu bất thiện thì lẽ 

nên cho tất cả đều khổ; nếu khổ lạc lẫn lộn, thì vì nhân duyên gì mà cho lạc, 

vì nhân duyên gì mà cho khổ.  Nếu cả hai cùng tạo thì có hai lỗi là tự và tha.  

Nếu không có nhân duyên sanh khổ vui, thì ngƣời lẽ nên thƣờng vui, lìa hết 

thảy khổ.  Nếu không có nhân duyên thì ngƣời không nên tạo nhân vui, trừ 

nhân khổ.   Hết thảy các pháp quyết chắc có nhân duyên, vì ngu si nên 

không biết.  Ví nhƣ ngƣời từ nơi cây tìm lửa, từ nơi đất tìm nƣớc, từ nơi quạt 

tìm gió, các loại nhƣ vậy đều có nhân duyên.  Khổ lạc ấy do nhân duyên hòa 

hợp sanh.  Nghiệp đời trƣớc là nhân, đời nay hành động tốt, hoặc hành động 

tà vạy là duyên, từ đó mà có khổ vui.   Các nhân duyên khổ lạc ấy, muốn tìm 

cái thật, thì không có ngƣời làm, không có ngƣời chịu.   Là không, nhƣng 

năm ấm làm ra, là không, nhƣng năm ấm chịu.  Ngƣời vô trí đƣợc vui thì 

tâm tham dâm, ái trƣớc, bị khổ thì sanh sân nhuế.  Khi vui ấy diệt, lại muốn 

tìm cho đƣợc.  Nhƣ trẻ con thấy bóng trong gƣơng, tâm vui mừng ái trƣớc, 

bóng mất thì đập gƣơng mà tìm; ngƣời trí chê cƣời.  Mất vui lại cầu, cũng 

nhƣ vậy, cũng bị Thánh nhân đắc đạo chê cƣời; vì vậy nên nói các pháp nhƣ 

bóng trong gƣơng. 

Lại nữa, bóng trong gƣơng thật không, không sanh không diệt, lừa dối 

mắt ngƣời.  Hết thảy các pháp cũng nhƣ vậy, là không, không thật, không 

sanh không diệt, lừa dối con mắt kẻ phàm phu. 

Hỏi:  Bóng trong gƣơng từ nhân duyên mà có:  Có mặt, có gƣơng, có 

ngƣời cầm gƣơng, có ánh sáng, các sự ấy hòa hợp mà có bóng.  Nhân bóng 

ấy mà sanh lo, mừng, cũng làm nhân, cũng làm quả rõ ràng, cớ sao nói thật 

không, không sanh không diệt? 

Đáp:  Pháp từ nhân duyên sanh, không đƣợc tự tại, nên không.  Nếu 

pháp thật có thì không nên từ nhân duyên sanh, vì sao?  Nếu trong nhân 

duyên, trƣớc đã có pháp, thì nhân duyên thành vô dụng, nếu trong nhân 

duyên, trƣớc không có pháp, thì nhân duyên cũng thành vô dụng
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.  Thí nhƣ 

trong sữa, nếu trƣớc đã có lạc (kem)
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 thì sữa không phải là nhân duyên của 

lạc, vì lạc đã có trƣớc.  Nếu trƣớc không có lạc, nhƣ trong nƣớc không có 

lạc, thì sữa ấy cũng không phải là nhân của lạc.  Nếu không nhân mà có lạc, 

sao trong nƣớc không sanh lạc?  Nếu sữa là nhân duyên của lạc, sữa cũng 

không tự tại, nó cũng từ nhân duyên sanh.  Sữa từ bò mà có, bò từ cỏ, nƣớc 

mà có, nhƣ thế, không có giới hạn, đều có nhân duyên
153

.  Vì vậy, quả của 

trong nhân duyên không đƣợc nói là có, không đƣợc nói là không, không 



đƣợc nói là vừa có vừa không, không đƣợc nói là chẳng có chẳng không.  

Các pháp từ nhân duyên sanh, không tự tánh, nhƣ bóng trong gƣơng, nhƣ kệ 

nói: 

"Nếu pháp nhân duyên sanh, 

Pháp ấy, tánh thật không, 

Nếu pháp ấy chẳng không, 

Không từ nhân duyên có. 

Thí nhƣ bóng trong gƣơng, 

Chẳng gƣơng cũng chẳng mặt, 

Cũng chẳng ngƣời cầm gƣơng, 

Chẳng tƣ, chẳng vô nhân. 

Chẳng có cũng chẳng không, 

Cũng lại chẳng có không. 

Lời ấy cũng không nhận, 

Nhƣ vậy là Trung đạo. 

Vì vậy nên nói các pháp nhƣ bóng trong gƣơng. 

10-  Nhƣ hóa:  Mƣời bốn tâm biến hóa:  Sơ thiền có hai là Dục giới và 

Sơ thiền; Nhị thiền có ba là Dục giới,  Sơ thiền và Nhị thiền;  Tam thiền có 

bốn là Dục giới,  Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiền; Tứ thiền có năm là Dục 

giới,  Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thiền.  Ấy là mƣời bốn tâm biến 

hóa làm thành tám thứ biến hóa:   1-  Có thể làm nhỏ cho đến vi trần; 2- Có 

thể làm lớn cho đến khắp đầy hƣ không; 3- Có thể làm nhẹ cho đến nhƣ lông 

hồng; 4- Có thể tự tại, lớn làm nhỏ, dài làm ngắn, đủ thứ nhƣ vậy; 5-   Có 

chủ lực; 6-  Có thể đi đến xa; 7- Có thể chuyển động đất; 8-  Tùy ý muốn 

đều làm đƣợc, một thân có thể thành nhiều thân, nhiều thân có thể làm một, 

đi qua vách đá, đi trên nƣớc, đạp hƣ không, tay rờ mặt trăng mặt trời; có thể 

chuyển tứ đại, đất thành nƣớc, nƣớc thành đất, lửa thành gió, gió thành lửa, 

đá thành vàng, vàng thành đá. 

Sự biến hóa ấy lại có bốn thứ:  1- Các cây thuốc, bảo vật ở dục giới do 

huyễn thuật có thể biến hóa ra các vật.  2-  Các ngƣời có thần thông có thể 

biến hóa ra các vật.  3-Trời, rồng, quỷ thần đƣợc năng lực của sanh báo có 

thể biến hóa ra các vật.  4-  Sanh báo ở cõi Sắc, do năng lực tu định có thể 

biến hóa ra các vật. 

Nhƣ ngƣời biến hóa, không có sanh, già, bệnh, chết, không khổ, không vui, 

khác với ngƣời thƣờng vì vậy nên không, không thật.   Hết thảy pháp cũng 

nhƣ vậy, đều không sanh, trụ, diệt; vì vậy nên nói các pháp nhƣ biến hóa. 

Lại nữa, vật biến hóa trƣớc không có nhất định, chỉ do tâm sanh, bèn có tạo 

tác, đều không có thật.  Nhân thân cũng nhƣ vậy, vốn không sở nhân, chỉ từ 



tâm đời trƣớc sanh thân đời nay, đều không có thật; vì vậy nên nói các pháp 

nhƣ biến hóa.  Nếu nhƣ tâm biến hóa diệt, thời vật biến hóa cũng diệt. 

 Các pháp cũng nhƣ vậy, nhân duyên diệt thời quả cũng diệt, không tự tại. 

Nhƣ sự biến hóa, tuy thật không mà có thể khiến chúng sanh sanh ƣu khổ, 

sân nhuế, hỷ lạc, si hoặc.  Các pháp cũng nhƣ vậy, tuy không, không thật, 

vẫn có thể khiến chúng sanh khởi tâm hoan hỷ, sân nhuế, ƣu khổ v.v… vì 

vậy nên nói các pháp nhƣ biến hóa. 

Lại nữa, nhƣ pháp từ  biến hóa sanh, không đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối.  

Các pháp cũng nhƣ vậy, nhƣ biến hóa, khi sanh không từ đâu đến, khi diệt 

không đi về đâu;  các pháp cũng nhƣ vậy. 

Lại nữa, nhƣ tƣớng biến hóa, thanh tịnh nhƣ hƣ không, không bị nhiễm 

trƣớc, không bị tội phƣớc làm bẩn.  Các pháp cũng nhƣ vậy, nhƣ pháp tánh 

nhƣ nhƣ, nhƣ thật tế, tự nhiên thƣờng tịnh, thí nhƣ bốn sông lớn của Diêm-

phù-đề, một sông có năm trăm sông nhỏ phụ thuộc, nƣớc trong ấy đủ thứ bất 

tịnh, nhƣng khi chảy vào biển, tất cả đều thanh tịnh. 

Hỏi:  Không thể nói sự biến hóa là không, vì sao?  Tâm biến hóa cũng 

từ tƣ định mà đắc, từ tâm ấy làm ra các biến hóa, hoặc ngƣời hoặc pháp.  Sự 

biến hóa đó có nhân có quả, tại sao không? 

Đáp:  Nhƣ đã đáp ở đoạn nói về ảnh, đây sẽ đáp thêm.  Nhân duyên ấy, 

tuy có mà quả biến hóa thì không, nhƣ  miệng nói "không có gì cả", tuy có 

tâm sanh miệng nói, song không thể vì có tâm có miệng mà câu nói "không 

có gì cả" bèn là có.  Hoặc nói có đầu thứ hai, tay thứ ba, tuy từ tâm sanh 

miệng nói, song không thể vì thế mà nói có đầu, có tay ấy thật.  Nhƣ Phật  

thuyết:  "Quán vô sanh, từ hữu sanh mà đƣợc giải thoát, nƣơng vô vi, từ hữu 

vi mà đƣợc giải thoát".  Tuy quán pháp vô sanh là không, nhƣng nó có thể 

làm nhân duyên, vô vi cũng vậy.  Biến hóa tuy không, cũng có thể làm nhân 

duyên mà sanh tâm.  Cũng nhƣ huyễn, ráng nắng v.v… chín thí dụ tuy 

không mà có thể sanh các tâm. 

Lại nữa, sự biến hóa không thể tìm thấy trong sáu nhân bốn duyên.  

Không tƣơng ứng với trong sáu nhân bốn duyên ấy nên không. 

Lại nữa, không, không phải vì không thấy nên không, mà vì nó không có 

thật dụng nên nói không.   Vì vậy nên nói các phápnhƣ biến hóa. 

Hỏi:  Nếu các pháp đều không nhƣ mƣời thí dụ, vì sao chỉ lấy mƣời sự làm 

thí dụ, không lấy núi, sông, vách, đá làm thí dụ? 



Đáp:  Các pháp tuy không mà có phân biệt.  Có thứ không khó hiểu, có 

thứ không dễ hiểu.  Nay lấy thứ không dễ hiểu để thí dụ cho thứ không khó 

hiểu. 

Lại nữa, các pháp có hai thứ:  Có chỗ tâm đắm trƣớc, có chỗ tâm không 

đắm trƣớc.  Nay lấy chỗ tâm không đắm trƣớc để giải chỗ tâm đắm trƣớc. 

Hỏi:  Sao mƣời thí dụ ấy là chỗ tâm không đắm trƣớc? 

Đáp:  Mƣời thí dụ ấy không trƣờng cửu, dễ sanh dễ diệt; vì vậy là chỗ 

tâm không đắm trƣớc. 

Lại nữa, có ngƣời chỉ biết mƣời thí dụ, là pháp lừa dối tai mắt mà 

không biết các pháp đều không, nên lấy nó để làm thí dụ các pháp.  Nếu có 

ngƣời đối với mƣời thí dụ sanh tâm đắm trƣớc, không hiểu rõ các thứ nạn 

luận, cho đó là có, thời mƣời thí dụ ấy thành vô dụng, tất lại phải nói các 

pháp môn khác. 

Hỏi:  Nếu các pháp đều không, chẳng sanh chẳng diệt, mƣời thí dụ ấy 

v.v… và các thí dụ, các nhân duyên, luận nghị, tôi đều đã biết là không.  

Nếu các pháp đều không, thì không nên nói thí dụ; nếu nói thí dụ, ấy chẳng 

là không? 

Đáp:  Tôi nói không là để phá các pháp hữu.  Nay những lời ấy nói ra 

ấy nếu rằng có, thì trƣớc đây đã phá; nếu là không, thì không nên nạn.  Cũng 

nhƣ vị Tỳ-kheo chấp sự đƣa tay lên xƣớng:   "Đại chúng tất cả im lặng".  Ấy 

là dùng lấy tiếng ngăn tiếng, chẳng phải tìm tiếng.  Vì vậy, tuy nói các pháp 

không, chẳng sanh chẳng diệt, là vì thƣơng xót chúng sanh, tuy nói, mà 

chẳng phải có; vì vậy nên nói các pháp nhƣ biến hóa. 

KINH:  Được vô ngại, không sợ hãi. 

LUẬN:  Trong các nhân duyên, năm ấm, mƣời tám giới, mƣời hai 

nhập, tâm vô ngại, vô tận, vô diệt, ấy là vô ngại không sợ hãi. 

Hỏi:  Nhƣ trƣớc nói các Bồ-tát ở giữa vô lƣợng chúng không sợ hãi, 

nay vì sao lại nói vô ngại không sợ hãi? 

Đáp:  Trƣớc nói nhân duyên không sợ hãi, nay nói quả không sợ hãi.  

Ở giữa đại chúng cho đến chúng Bồ-tát nói pháp không cùng tận, luận nghị 

không dứt, tâm không nghi nan; vì đã đƣợc vô ngại, không sợ hãi. 



Lại nữa, nhƣ trƣớc nói ở giữa vô lƣợng chúng không sợ hãi, mà không 

biết do lực gì nên không sợ hãi; vì vậy nên lại nói tiếp không sợ hãi là do 

đƣợc lực vô ngại. 

Hỏi:  Nếu các Bồ-tát cũng có vô ngại, không sợ hãi, vậy Phật với Bồ-

tát có gì khác? 

Đáp:  Nhƣ tôi nói ở trƣớc, các Bồ-tát tự có lực không sợ hãi, nên ở 

giữa các pháp không sợ hãi, chứ không phải ở giữa Phật không sợ hãi. 

Lại nữa, pháp vô ngại có hai thứ:  Một là khắp mọi nơi, hai là không 

khắp mọi nơi.   Nhƣ vào một kinh thƣ cho đến vào trăm ngàn kinh thƣ vô 

ngại, hoặc vào trong một chúng, hoặc vào trong trăm ngàn chúng không sợ 

hãi.  Các Bồ-tát cũng nhƣ vậy, ở trong trí tuệ vô ngại, chứ không phải ở 

trong trí tuệ Phật.  Nhƣ lúc Phật quăng chiếc bát giữa hƣ không, năm trăm 

ngàn A-la-hán và Di-lặc các Bồ-tát đều không lấy đƣợc.  Các Bồ-tát cũng 

nhƣ vậy,  trong tự lực thì vô ngại, mà trong trí tuệ của Phật thì có ngại, vì 

vậy nên nói các Bồ-tát đƣợc vô ngại, không sợ hãi. 

KINH:  Khắp biết tâm hành chúng sanh đi về đâu, dùng trí vi diệu 

mà độ thoát. 

LUẬN:  Hỏi:  Thế nào khắp biết tâm hành chúng sanh? 

Đáp:  Biết tâm chúng sanh đi đến nơi nào trong các pháp, nhƣ ánh sáng 

mặt trời khắp chiếu, Bồ-tát khắp biết chỗ xu hƣớng của tâm hành chúng sanh 

mà giáo hoá, rằng hết thảy chúng sanh xu hƣớng có hai, một là tâm thƣờng 

đi tìm vui, hai là trí tuệ phân biệt, biết đƣợc tốt xấu.  Ngƣơi chớ đi theo tâm 

ái trƣớc, mà nên đi theo trí tuệ, nên tự trách tâm mình:  "Ngƣơi vô số kiếp lại 

đây, nhóm các nghiệp tạp nhiễm, không biết nhàm đủ, mà chỉ dong ruổi theo 

khoái lạc thế gian, không biết là khổ.  Ngƣơi không thấy thế gian khoái lạc 

mà gây ra hoạnh khổ, thọ sanh trong năm đƣờng, đều do tâm tạo, đâu phải ai 

khiến vậy.  Ngƣơi nhƣ Voi cuồng, dẫm đạp tàn hại, không bị câu chế, ai điều 

phục ngƣơi.  Nếu đƣợc điều phục hay, thời xa lìa hoạnh khổ ở đời.  Nên biết 

ở trong thai bất tịnh, khổ ách giống nhƣ địa ngục.  Đã sanh ra ở đời, già, 

bệnh, chết, khổ, ƣu bi muôn mối.  Nếu sanh lên trời, sẽ bị đọa lạc trở lại.  Ba 

cõi không an, ngƣơi vì sao mà vui đắm?"   Qƣở trách tâm mình nhƣ thế, thề 

không chạy theo ngƣơi, ấy là Bồ-tát biết tâm hành của chúng sanh. 

Hỏi:  Thế nào gọi là dùng trí tuệ vi diệu mà độ thoát?  Trong đây thế 

nào gọi là trí tuệ vi diệu? Thế nào gọi trí tuệ thô thiển? 



Đáp:   Xảo tuệ của thế gian, ấy gọi là trí tuệ thô thiển.  Thực hành bố 

thí, trí giới, thiền định, gọi là trí tuệ vi diệu. 

Lại nữa, trí của thi và giới là trí tuệ thô thiển; trí của thiền định gọi là 

trí tuệ vi diệu.  Lại nữa, trí của thiền định là trí tuệ thô thiển; trí của thiền 

không y ỷ gọi là trí tuệ vi diệu.  Lại nữa, thủ của các pháp tƣớng là trí tuệ thô 

thiển; đối với các pháp tƣớng không thủ không xả, gọi là trí tuệ vi diệu.  Lại 

nữa, phá vô minh các phiền não, đƣợc các pháp tƣớng, ấy là trí tuệ thô thiển; 

nhập vào nhƣ pháp tƣớng, cũng nhƣ chơn kim không tổn không mất, cũng 

nhƣ  Kim-cƣơng không phá không hoại, lại nhƣ hƣ không không nhiễm 

không trƣớc, ấy gọi là trí tuệ vi diệu.  Vô lƣợng trí tuệ nhƣ vậy, các Bồ-tát tự 

đƣợc, lại giáo hoá chúng sanh; vì vậy nên nói các Bồ-tát biết chỗ đến của 

tâm hành chúng sanh, dùng trí tuệ vi diệu mà độ thoát. 

KINH:  Ý không quái ngại. 

LUẬN: Thế nào là ý không quái ngại?  Bồ-tát đối tất cả ngƣời oán, 

thân, phi oán phi thân, tâm bình đẳng không ngăn ngại. 

Lại nữa, hết thảy chúng sanh trong thế giới nếu đến xâm hại, tâm 

không oán hận, hoặc cung kính đủ thứ, cũng không vui mừng, nhƣ kệ nói: 

"Đối Phật Bồ-tát, 

Tâm không ái trƣớc, 

Ngoại đạo, ác nhân, 

Tâm không ghét, giận". 

Tâm thanh tịnh nhƣ vậy, gọi là ý không quái ngại. Lại nữa, tâm đối với 

các pháp vô ngại. 

Hỏi:  Bồ-tát ấy chƣa đƣợc Phật đạo, chƣa đƣợc Nhất thiết trí, sao đối 

với các pháp tâm vô ngại? 

Đáp:  Vì Bồ-tát đƣợc vô lƣợng trí tuệ thanh tịnh nên đối với các pháp, 

tâm vô ngại. 

Hỏi:  Chƣ Bồ-tát vì chƣa đƣợc Phật đạo không nên có vô lƣợng trí; vì 

còn kiết sử dƣ tàn không nên có thanh tịnh trí? 

Đáp:  Các Bồ-tát ấy không phải là nhục thân kiết nghiệp trong tam 

giới, mà đều là đƣợc pháp thân tự tại, qua khỏi già, bệnh, chết; vì thƣơng 



chúng sanh nên Bồ-tát đi trong tam giới; vì trang nghiêm Phật độ, giáo hoá 

chúng sanh, đã đƣợc tự tại, muốn thành Phật thì đƣợc thành. 

Hỏi:  Nhƣ pháp thân Bồ-tát thì cùng với Phật không khác, thế sao còn 

gọi là Bồ-tát, sao còn lễ Phật nghe Pháp?  Nếu cùng với Phật có khác, sao lại 

có vô lƣợng thanh tịnh trí? 

Đáp:  Bồ-tát ấy tuy pháp thân không già, bệnh, chết; hơi khác với 

Phật.  Cũng nhƣ trăng mƣời bốn, mọi ngƣời sanh nghi cho hoặc tròn hoặc 

không tròn.  Bồ-tát cũng nhƣ vậy, tuy có thể thành Phật, có thể thuyết pháp, 

nhƣng chƣa thật thành Phật; Phật nhƣ trăng rằm tròn đầy, chắc chắn không 

nghi. 

Lại nữa, vô lƣợng thanh tịnh có hai:   Một là thật có lƣợng nhƣng đối 

với ngƣời vì không thể lƣờng đƣợc, mà gọi là vô lƣợng; cũng nhƣ nƣớc biển, 

nhƣ cát sông Hằng v.v… Vì ngƣời không thể lƣợng đƣợc, mà gọi là vô 

lƣợng, chứ đối với chƣ Phật Bồ-tát thì chẳng phải vô lƣợng.  Vô lƣợng thanh 

tịnh trí của Bồ-tát cũng lại nhƣ vậy, đối với hàng trời, ngƣời, Thanh-văn và 

Bích-chi Phật, vì họ không thể lƣờng đƣợc, mà gọi là vô lƣợng trí.  Lúc Bồ-

tát đƣợc Vô sanh trí, đoạn hết các kiết sử, đƣợc trí thanh tịnh. 

Hỏi:   Nếu bấy giờ đã đoạn hết các kiết sử , thì khi thành Phật còn đoạn 

gì? 

Đáp:  Thanh tịnh ấy có hai:  Một là lúc thànhh Phật, các kiết sử sạch 

hết, đƣợc thanh tịnh thật.  Hai là lúc Bồ-tát xả nhục thân pháp thân, đoạn các 

kiết sử đƣợc thanh tịnh.  Cũng nhƣ một ngọn đèn có thể trừ đƣợc bóng tối, 

đƣợc có các sự làm lụng; lại có ngọn đèn lớn hơn, càng sáng tỏ gấp bội.  

Phật và Bồ-tát đoạn các kiết sử cũng nhƣ vậy.  Kiết sử đƣợc đoạn của Bồ-tát 

tuy đƣợc gọi là đã đoạn, nhƣng so với kiết sử đƣợc đoạn của Phật, còn chƣa 

sạch hết. 

Ấy gọi là do đƣợc vô lƣợng thanh tịnh trí nên đối với các pháp ý không quái 

ngại. 

KINH:  Thành tựu đại nhẫn. 

LUẬN: Hỏi:  Trƣớc đã nói đẳng nhẫn, pháp nhẫn, nay sao lại nói thành 

tựu đại nhẫn? 

Đáp:  Hai nhẫn ấy tăng trƣởng gọi là đại nhẫn . 



Lại nữa, đẳng nhẫn ở giữa chúng sanh hết thảy đều nhẫn đƣợc, còn nhu 

thuận pháp nhẫn, là đối với pháp thâm diệu nhẫn đƣợc.  Hai nhẫn này tăng 

trƣởng, tác chứng đƣợc vô sanh nhẫn.   Nhục thân tối hậu thấy đƣợc khắp 

mƣời phƣơng chƣ Phật đang hóa hiện ở trƣớc mắt, hoặc đang ngồi giữa hƣ 

không, ấy gọi là thành tựu đại nhẫn.  Cũng nhƣ trong pháp Thanh-văn, Noản 

pháp tăng trƣởng gọi là Đảnh pháp; Đảnh pháp tăng trƣởng gọi là Nhẫn 

pháp, mà không phải còn có pháp khác tăng trƣởng làm khác đi.  Đẳng nhẫn, 

Đại nhẫn cũng nhƣ vậy. 

Lại nữa, có hai thứ nhẫn là:  Sanh nhẫn, Pháp nhẫn.  Sanh nhẫn là nhẫn 

đối với chúng sanh, nhƣ hằng hà sa khắp chúng sanh đem đủ thứ ác gia hại 

mà tâm không sân hận; dù cung kính cúng dƣờng đủ thứ mà tâm cũng không 

hoan hỷ. 

Lại nữa, quán chúng sanh không có ban đầu.  Nếu có ban đầu thời 

không có nhân duyên, nếu có nhân duyên thời không có ban đầu.  Nếu 

không ban đầu thời cũng nên không có sau rốt, vì sao?  Vì ban đầu và rốt sau 

đối đãi. Nếu không ban đầu, không rốt sau thì cũng không chặng giữa.  Lúc 

quán nhƣ vậy, không rơi vào nhị biên đoạn thƣờng.  Dùng đạo an ổn quán 

chúng sanh, không sanh tà kiến, ấy gọi là Sanh nhẫn.  Trong pháp thậm 

thâm, tâm không quán ngại, ấy gọi là Pháp nhẫn. 

Hỏi:  Thế nào là Pháp thậm thâm? 

Đáp:  Nhƣ trƣớc đã nói trong mục thậm thâm Pháp nhẫn. 

Lại nữa, Pháp thậm thâm là trong Mƣời hai nhân duyên triển chuyển 

sanh quả, trong nhân không phải có quả, cũng không phải không quả.  Từ 

trong ấy mà ra gọi là Pháp thậm thâm. 

Lại nữa, vào ba môn giải thoát Không, Vô tƣớng, Vô tác, thời đƣợc 

Niết-bàn thƣờng lạc, nên gọi là Pháp thậm thâm. 

Lại nữa, quán hết thảy pháp phi không bất không, phi hữu tƣớng, phi 

vô tƣớng , phi hữu tác, phi vô tác.  Trong khi quán nhƣ vậy, tâm cũng không 

dính, ấy gọi là Pháp thậm thâm, nhƣ kệ nói: 

"Pháp nhân duyên sanh, 

Gọi là Không tƣớng, 

Cũng gọi giả danh, 

Cũng gọi Trung đạo. 



Nếu pháp thật có, 

Không thể lại không. 

Trƣớc có nay không, 

Ấy gọi là đoạn. 

Chẳng thƣờng, chẳng đoạn, 

Cũng chẳng có không, 

Tâm thức đều diệt, 

Ngôn ngữ cũng dứt". 

Đối với pháp sâu xa ấy, tín tâm vô ngại, không hối không mất, ấy gọi 

là thành tựu Đại nhẫn. 

KINH:  Như thật khéo độ. 

LUẬN:  Có pháp ngoại đạo, tuy độ chúng sanh nhƣng không phải là 

nhƣ thật độ, vì sao?   Vì còn các thứ tà kiến kiết sử.  Nhị thừa tuy có chở độ, 

nhƣng không đúng nhƣ chỗ nên độ, vì sao?  Vì không có Nhất thiết trí, tâm 

phƣơng tiện mỏng, chỉ có Bồ-tát mới nhƣ thật khéo độ.  Cũng nhƣ ngƣời 

khéo đƣa qua sông:  Với ngƣời này thì dùng phao nổi, bè cỏ đƣa qua; với 

ngƣời kia thì dùng thuyền vuông đƣa qua.  Cả hai cách cùng đƣa qua mà 

khác biệt.  Bồ-tát khéo độ chúng sanh cũng nhƣ vậy. 

Lại nữa, thí nhƣ trị bệnh, thuốc đắng, chích đốt mà bệnh đƣợc lành; 

còn nhƣ có thứ thuốc thần diệu tên là Tô-đà-phiến-đà, mắt ngƣời bệnh trông 

thấy thì các bệnh tật đều lành.  Hai cách trị bệnh đồng nhau, mà phƣơng 

pháp hơn kém khác nhau.  Thanh-văn và Bồ-tát giáo hóa độ ngƣời cũng nhƣ 

vậy, khổ hạnh đầu đà, đầu đêm, giữa đêm, cuối đêm, tâm siêng tọa thiền, 

quán khổ mà đắc đạo, đó là lối giáo hóa của Thanh-văn; còn các pháp tƣớng 

không trói không mở, tâm đƣợc thanh tịnh, đó là lối giáo hóa của Bồ-tát. 

Nhƣ trong Văn-thù-sƣ-lợi Bản duyên (Manj𦣲50;sryavadana), Văn-

thù-sƣ-lợi bạch Phật:  "Bạch Đại đức Thế Tôn! Xƣa con trong đời trƣớc đã 

trải qua vô lƣợng A-tăng-kỳ kiếp, bấy giờ có Phật hiệu là Sƣ-tử-âm-vƣơng, 

Phật và chúng sanh sống lâu mƣời vạn ức na-do-tha tuổi, Phật đem Tam 

thừa giáo mà độ chúng sanh.  Nƣớc tên là Thiên-quang-minh, các cây trong 

nƣớc ấy đều do bảy báu tạo thành.  Cây phát ra vô lƣợng pháp âm thanh 

tịnh, là pháp âm Không, Vô tƣớng, Vô tác, bất sanh, bất diệt, vô sở hữu.  

Chúng sanh nghe đƣợc, thời tâm bừng sáng, đắc đạo.  Bấy giờ đức Phật Sƣ-

tử-âm-vƣơng trong hội thuyết pháp đầu, có chín mƣơi chín ức ngƣời đắc A-

la-hán đạo, chúng Bồ-tát cũng nhƣ vậy.   Các Bồ-tát ấy, tất cả đều đƣợc Vô 



sanh Pháp nhẫn, vào chủng chủng pháp môn, thấy vô lƣợng chƣ  Phật, cung 

kính cúng dƣờng và độ vô lƣợng vô số chúng sanh, đƣợc vô lƣợng Đà-la-ni 

môn, vô lƣợng chủng chủng tam muội.  Còn hàng Bồ-tát sơ phát tâm mới 

vào đạo số không kể xiết.  Quốc độ của đức Phật ấy trang nghiêm vô lƣợng, 

không thể nói hết.  Lúc Phật giáo hóa đã xong, thời vào Vô-dƣ Niết-bàn.  

Chánh pháp trụ sáu vạn năm.  Pháp âm của các cây cũng không còn phát ra 

lại.  Bấy giờ có hai Tỷ-kheo Bồ-tát, một vị tên là Hỷ-căn (Prasannendriya), 

và  một vị tên là Thắng-ý (Agramati)". 

Hỷ-căn Pháp sƣ ấy, dung nghi chất trực, không bỏ thế pháp, cũng 

không phân biệt thiện ác.  Đệ tử của Hỷ-căn thông minh ƣa pháp, ƣa nghe 

thâm nghĩa.   Pháp sƣ ấy không khen ngợi thiểu dục tri túc, không khen ngợi 

giới hạnh đầu đà, chỉ thuyết thật tƣớng thanh tịnh của các pháp.  Ngài bảo 

các đệ tử:  "Hết thảy các pháp, tƣớng dâm dục, tƣớng sân nhuế, tƣớng ngu 

si, các pháp tƣớng ấy tức là thật tƣớng các pháp, không bị ngăn ngại".  Dùng 

phƣơng tiện ấy, dạy các đệ tử nhập vào "Nhất thiết trí". 

Lúc ấy các đệ tử, đối với mọi ngƣời không sân không hối, tâm không 

hối tiếc nên đƣợc sanh nhẫn, đƣợc sanh nhẫn nên đƣợc pháp nhẫn.  Ở trong 

thật pháp, tâm nhƣ núi Tu-di không lay động. 

Thắng-ý Pháp sƣ, giữ giới thanh tịnh, thực hành hai hạnh đầu đà, đƣợc 

bốn Thiền và bốn Vô sắc định.  Các đệ tử của Thắng-ý, căn ám độn, nhiều 

tham cầu, vì phân biệt tịnh và bất tịnh, tâm luôn động chuyển. 

Một lúc nọ, Thắng-ý đi vào làng, đến nhà đệ tử của Hỷ-căn, ngồi vào 

chỗ ngồi, khen ngợi sự trì giới, thiểu dục, tri túc, thực hành hạnh đầu đà, 

Thiền định ở chỗ vắng, rồi chê bai Hỷ-căn rằng:  "Ngƣời ấy thuyết pháp dạy 

ngƣời đi vào tà kiến, nói rằng dâm dục, sân nhuế, ngu si là tƣớng không 

ngăn ngại, ấy là ngƣời tu hành hỗn tạp, chẳng phải thuần thanh tịnh".  Đệ tử 

của Hỷ-căn là ngƣời lợi căn đắc Pháp nhẫn, hỏi lại Thắng-ý rằng:  "Thƣa 

Đại đức, pháp dâm dục ấy là tƣớng gì?" 

-  Dâm dục là tƣớng phiền não. 

-  Dâm dục phiền não ở trong hay ở ngoài? 

-  Dâm dục phiền não không ở trong không ở ngoài; vì nếu ở trong thì 

không cần đợi nhân duyên bên ngoài mới sinh, nếu ở ngoài thì đối với ta vô 

sự, không làm não ta đƣợc. 



Cƣ sĩ nói:  Nếu dâm dục phiền não chẳng phải ở trong chẳng phải ở 

ngoài; chẳng phải từ Đông, Tây, Nam, Bắc, bốn hƣớng, trên, dƣới đến; tìm 

khắp không thấy thật tƣớng của nó, pháp ấy tức bất sanh bất diệt, nếu không 

sanh diệt, không, không có gì, làm sao gây ra phiền não đƣợc? 

Thắng-ý nghe lời ấy tâm không vui, không đáp lại đƣợc, từ chỗ ngồi 

đứng dậy, nói nhƣ vầy:  "Hỷ-căn phần nhiều dối gạt mọi ngƣời đắm trong 

đƣờng tà". 

Thắng-ý Bồ-tát ấy chƣa học âm thanh Đà-la-ni, nghe Phật thuyết thì 

hoan hỷ, nghe ngoại đạo thuyết thì sân hận, nghe ba bất thiện căn thời không 

vui vẻ, nghe ba thiện căn thời rất hoan hỷ, nghe nói sanh tử thời lo, nghe nói 

Niết-bàn thời mừng. Rồi từ nhà cƣ sĩ, Thắng-ý đi đến rừng cây, vào trong 

tinh xá, nói với các Tỳ-kheo:  "Nên biết Hỷ-căn Bồ-tát hƣ dối, phần nhiều 

khiến ngƣời ta vào trong tà ác, vì sao?  Vì kia nói tƣớng dâm, nộ, si và hết 

thảy các pháp đều là tƣớng vô ngại". 

Khi ấy, Hỷ-căn suy nghĩ:  "Ngƣời này quá sân, vì ác nghiệp che lấp, sẽ 

đọa tội lớn.  Ta nay sẽ vì ông ấy nói pháp sâu xa, dẫu đời nay không đƣợc gì, 

cũng làm nhân duyên cho Phật đạo ở đời sau". 

Khi ấy, Hỷ-căn họp Tăng, nhất tâm nói kệ: 

"Dâm dục tức là đạo, 

Sân si cũng nhƣ vậy, 

Trong ba sự nhƣ thế, 

Vô lƣợng chƣ Phật đạo. 

Nếu có ngƣời phân biệt, 

Dâm, nộ, si là đạo, 

Ngƣời ấy cách xa Phật, 

Thí nhƣ Trời với đất. 

Đạo và dâm, nộ, si. 

Là một pháp bình đẳng, 

Nếu ai nghe sợ hãi, 

Các Phật đạo rất xa. 

Dâm pháp bất sinh diệt, 

Không thể khiến tâm não, 

Nếu ai chấp tự ngã, 

Dâm đƣa vào ác đạo. 

Thấy pháp có khác không, 



Là chẳng lìa có, không. 

Nếu rõ có là không, 

Siêu thắng thành Phật đạo". 

Lúc nói hơn bảy mƣơi bài kệ nhƣ vậy, ba vạn Thiên tử đƣợc Vô sanh 

Pháp nhẫn, một vạn tám ngàn Thanh-văn, không ái trƣớc hết thảy các pháp 

đều đƣợc giải thoát. 

Khi ấy, Thắng-ý Bồ-tát, thân liền rơi vào địc ngục, thọ khổ vô lƣợng 

ngàn vạn ức năm, khi đƣợc ra khỏi địa ngục sanh trong loài ngƣời, bị bài 

báng bảy mƣơi bốn vạn năm, trải qua trong vô lƣợng kiếp không nghe đuợc 

tiếng Phật.   Và khi tội ấy mỏng dần, vị ấy dẫu nghe đƣợc Phật pháp, dẫu có 

nghe đƣợc Phật pháp, xuất gia học đạo vẫn trở lại xả giới, thƣờng xả giới 

nhƣ vậy sáu vạn hai ngàn đời, đƣợc làm Sa-môn trong vô lƣợng đời, tuy 

không xả giới nhƣng các căn ám độn. 

Hỷ-căn Bồ-tát hiện làm Phật ở quá mƣời vạn ức Phật độ về phía Đông, 

Quốc độ kia hiệu là Bảo Nghiêm, Phật hiệu là Quang Du Phật Minh Vƣơng.  

Thắng-ý Tỳ-kheo lúc ấy là thân con hôm nay.  Con quán sát bấy giờ phải thọ 

vô lƣợng khổ ấy".   Văn-thù-sƣ-lợi lại bạch Phật:  "Nếu có ngƣời cầu Tam 

thừa đạo, không muốn thọ các khổ, thì không nên phá các pháp tƣớng mà 

ôm lòng sân nhuế".  Phật hỏi Văn-thù:  "Ông nghe các bài kệ đƣợc lợi ích 

gì?"  Đáp: "Con nghe các bài kệ, đƣợc dứt hết các khổ, đời đời đƣợc lợi căn 

trí tuệ, hiểu pháp sâu xa, khéo thuyết nghĩa sâu xa, là bậc nhất ở giữa chƣ 

Bồ-tát". 

Nhƣ vậy, gọi là khéo thuyết các pháp tƣớng, ấy gọi là nhƣ thật khéo 

nói. 

  

(Hết cuốn 6 theo bản Hán) 
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CHƯƠNG 11 - GIẢI THÍCH: PHẬT THẾ GIỚI NGUYỆN 

KINH:  Nguyện lãnh thọ vô lượng thế giới của chư Phật. 
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LUẬN:  Các Bồ-tát thấy các thế giới của các chƣ Phật độ trang nghiêm 

vô lƣợng, phát các lời nguyện
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:  Có thế giới Phật hoàn toàn không có các 

khổ, cho đến không có tên ba đƣờng ác.  Bồ-tát thấy rồi tự phát nguyện:  

"Khi ta thành Phật, thế giới ta không có các khổ, cho đến không có ba đƣờng 

ác, cũng sẽ nhƣ vậy". 

Có thế giới Phật trang nghiêm bằng bảy báu, ngày đêm thƣờng có ánh 

sáng thanh tịnh, mặc dầu không có mặt trời mặt trăng.  Bồ-tát bèn phát 

nguyện:  "Khi ta thành Phật, thế giới ta thƣờng có ánh sáng thanh tịnh cũng 

sẽ nhƣ vậy". 

Có thế giới Phật, hết thảy chúng sanh đều thực hành mƣời thiện, có đại 

trí tuệ, y phục ẩm thực nghĩ đến liền có, bèn phát nguyện:  "Khi ta thành 

Phật, chúng sanh trong Quốc độ ta, y phục ẩm thực cũng sẽ nhƣ vậy". 

Có thế giới Phật thuần các vị Bồ-tát, sắc thân nhƣ Phật, với ba mƣơi hai 

tƣớng tốt quang minh chiếu suốt, cho đến không có tên Thanh-văn, Bích-chi 

Phật, cũng không có nữ nhân.  Hết thảy đều thực hành Phật đạo thâm diệu, 

du hành đến mƣời phƣơng giáo hóa hết thảy, rồi phát nguyện: "Khi ta thành 

Phật, chúng sanh trong Quốc độ ta cũng sẽ nhƣ vậy". 

Nhƣ vậy v.v… vô lƣợng Phật thế giới đủ thứ trang nghiêm, Bồ-tát 

nguyện đều đƣợc cả; vì vậy nên gọi là nguyện thọ vô lƣợng thế giới Phật. 

Hỏi:   Các Bồ-tát hạnh nghiệp thanh tịnh, thì tự đƣợc quả báo thanh 

tịnh, vì sao cần phải lập nguyện rồi sau mới đƣợc?   Cũng nhƣ nhà nông 

đƣợc lúa, há lại chờ ƣớc nguyện? 

Đáp:  Làm phƣớc mà không có ƣớc nguyện  thì không có mục tiêu, vì 

có nguyện dẫn lối mới thành tựu đƣợc, cũng nhƣ vàng nấu chảy, tùy theo thợ 

làm vàng không nhất định.  Nhƣ Phật dạy:  Có một ngƣời tu đƣợc một ít 

phƣớc bố thí, một ít phƣớc trì giới, mà không biết pháp Thiền định, thế 

nhƣng khi nghe nói trong loài ngƣời có kẻ giàu vui, tâm thƣờng niệm tƣởng, 

ái trƣớc, nguyện ƣớc không bỏ, nên sau khi mệnh chung sanh làm ngƣời 

giàu vui.  Lại có ngƣời tu một ít phƣớc bố thí, một ít phƣớc trì giới, mà 

không biết pháp Thiền định, thế nhƣng khi nghe nói có các cõi trời:  Tứ-

thiên-vƣơng thiên, Tam-thập-tam thiên, Dạ-ma thiên, Đâu-suất-đà thiên, 

Hóa-lạc thiên, Tha-hóa-tự-tại thiên, tâm thƣờng nguyện ƣớc, nên khi mệnh 

chung, đều đƣợc sinh lên cõi ấy.   Đó là đều do nguyện lực mà đƣợc.  Bồ-tát 

cũng nhƣ vậy, tu theo lời nguyện "tịnh Quốc độ", vậy sau mới thành; vì vậy 

nên biết nhân nguyện mà đƣợc thọ quả báo thù thắng. 



Lại nữa, trang nghiêm Phật độ là việc lớn, chỉ tu hành công đức không 

thể thành đƣợc, phải cần có nguyện lực; cũng nhƣ sức bò tuy hay kéo xe, 

nhƣng phải có ngƣời cầm cƣơng mới có chỗ đến.  Nguyện "thanh tịnh Quốc 

độ" cũng nhƣ vậy, phƣớc nhƣ xe bò; nguyện nhƣ ngƣời cầm cƣơng. 

Hỏi:  Nếu không phát nguyện, không đƣợc phƣớc ƣ? 

Đáp:  Tuy đƣợc nhƣng không bằng có nguyện:  Nguyện thƣờng giúp 

cho phƣớc, thƣờng nhớ nghĩ sở hành, phƣớc đức đƣợc tăng trƣởng. 

Hỏi:  Nếu phát nguyện mà đƣợc quả báo, thì nhƣ ngƣời làm mƣời 

nghiệp ác, không nguyện sanh địa ngục, chắc cũng không bị quả báo địa 

ngục? 

Đáp:  Tội phƣớc tuy có quả báo nhất định, nhƣng ngƣời có phát nguyện 

, tu một ít phƣớc mà nhờ có nguyện lực, nên đƣợc quả báo lớn.  Nhƣ trƣớc 

nói, trong khi mắc quả báo khổ, mà hết thảy chúng sanh đều nguyện đƣợc 

vui, chứ không ai nguyện đƣợc khổ, thế nên không nguyện sanh địa ngục; vì 

vậy nên phƣớc thì có vô lƣợng báo mà tội thì hữu lƣợng. 

Có ngƣời nói:  "Tội lớn nhất thì đọa A-tỳ địa ngục, thọ báo một kiếp.   

Phúc to nhất thì sanh lên Phi-hữu-tƣởng-phi-vô-tƣởng-xứ, thọ báo trong tám 

vạn đại kiếp.  Các Bồ-tát nguyện thanh tịnh thế giới, cũng vô lƣợng kiếp, 

nhập đạo đƣợc Niết-bàn", ấy là thƣờng, lạc. 

Hỏi:  Nhƣ trong phẩm Nê-lê (Địa ngục) nói
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:  Tội hủy báng Bát-nhã 

Ba-la-mật, bị ở trong địa ngục phƣơng này kiếp tận, lại đến trong địa ngục 

phƣơng khác, thế vì sao ở đây nói đến tội to nhất thọ báo chỉ trong một kiếp? 

Đáp:  Phật pháp vì chúng sanh nên có hai đạo giáo hóa:   Một là Phật 

đạo, hai là Thanh-văn đạo.  Trong Thanh-văn đạo, ngƣời tạo tội ngũ nghịch, 

Phật nói họ chịu địa ngục một kiếp
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; trong Bồ-tát đạo, ngƣời phá Phật 

pháp, thì nói họ ở phƣơng này kiếp tận lại đến phƣơng khác chịu vô lƣợng 

tội.  Trong pháp Thanh-văn, phƣớc to nhất thọ báo tám vạn kiếp; trong Bồ-

tát đạo, phƣớc lớn nhất thọ báo vô lƣợng A-tăng-kỳ kiếp; vì vậy nên phƣớc 

đức cần có nguyện. 

Ấy là nguyện thọ vô lƣợng thế giới chƣ Phật. 

KINH:  Niệm vô lượng Phật độ, chư Phật tam muội, thường hiện 

trước mặt. 



LUẬN:  Vô lƣợng Phật độ là các Phật độ trong mƣời phƣơng.  Niệm 

Phật tam muội là thƣờng lấy tâm và mắt thấy mƣời phƣơng ba đời các đức 

Phật nhƣ hiện ở trƣớc mặt 

Hỏi:  Sao gọi là niệm Phật tam muội? 

Đáp:  Niệm Phật tam muội có hai:  1-  Trong pháp Thanh văn, đối với 

một Phật thân, tâm và mắt thấy ở khắp mƣời phƣơng.  2- Trong Bồ-tát đạo, 

niệm ba đời Phật mƣời phƣơng chƣ Phật ở trong vô lƣợng Phật độ; vì vậy 

nên nói niệm vô lƣợng Phật độ, chƣ Phật tam muội, thƣờng hiện ở trƣớc. 

Hỏi:  Nhƣ Bồ-tát tam muội có chủng chủng vô lƣợng, sao chỉ tán thán 

Bồ-tát ấy đƣợc niệm Phật tam muội hiện ở trƣớc mặt? 

Đáp:  Vì Bồ-tát ấy niệm Phật nên đƣợc vào trong Phật đạo, vì vậy nên 

niệm Phật tam muội thƣờng hiện ở trƣớc. 

Lại nữa, niệm Phật tam muội hay trừ các thứ phiền não và tội chƣớng 

đời trƣớc.  Các thứ tam muội khác có thứ trừ đƣợc dâm không thể trừ đƣợc 

sân, có thứ trừ đƣợc sân không thể trừ đƣợc dâm, có thứ trừ đƣợc si không 

thể trừ đƣợc dâm, sân, có thứ trừ đƣợc ba độc không trừ đƣợc tội đời trƣớc; 

còn niệm Phật tam muội này trừ đƣợc tất cả các phiền và các tội. 

Lại nữa, niệm Phật tam muội có đại phúc đức, có thể độ sanh.  Các Bồ-

tát ấy muốn độ chúng sanh, các tam muội khác không bằng phúc đức của 

niệm Phật tam muội này, có thể chóng hết các tội.  Nhƣ nói:  Xƣa có năm 

trăm khách buôn, vào biển tìm châu báu, gặp Ngƣ-vƣơng Ma-già-la hả 

miệng, nƣớc biển chảy vào trong đó, thuyền đi rất mau, sắp trôi dạt vào 

miệng Ngƣ-vƣơng; thuyền sƣ hỏi ngƣời ở trên lầu:  "Ngƣơi thấy gì?"  Đáp:  

"Thấy ba mặt trời xuất hiện, núi bạc la liệt, nƣớc chảy dồn đến nhƣ vào hang 

lớn".  Thuyền sƣ nói:  "Ngƣ-vƣơng Ma-già-la ấy hả miệng, một mặt trời là 

thật, hai mặt trời kia là hai mắt của cá, núi bạc là răng của cá, nƣớc chảy gấp 

đến là vào miệng cá.  Chúng ta thôi xong rồi!  Vậy ai nấy đều phải cầu xin 

các thiên thần cứu vớt".  Khi ấy mọi ngƣởi đều lo cầu việc đó mà vẫn không 

thấy ích gì.  Bấy giờ ở đó có Ƣu-bà-tắc thọ ngũ giới, nói với mọi ngƣời:  

"Chúng ta hãy cùng xƣng niệm "Nam Mô Phật", Phật là đấng vô thƣợng, 

hay cứu vớt khổ ách".  Tức thời ai nấy đều nhất tâm xƣng "Nam Mô Phật". 

Chuyện về cá ấy, đời trƣớc nó là đệ tử phá giới của Phật, đƣợc trí túc 

mạng, khi nghe xƣng tiếng Phật, tâm tự hối ngộ, liền ngậm miệng lại, ngƣời 



trên thuyền đƣợc thoát
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.  Chỉ nhờ niệm Phật mà trừ đƣợc trọng tội, thoát 

khỏi các khổ ách, huống gì niệm Phật tam muội. 

Lại nữa, Phật là Pháp vƣơng, Bồ-tát là Pháp tƣớng, chỉ có Phật Thế Tôn 

đƣợc tôn trọng, thế nên, nên thƣờng niệm Phật. 

Lại nữa, thƣờng niệm Phật, đƣợc các thứ công đức lợi lạc, cũng nhƣ đại 

thần, đặc biệt mong ân sủng mà thƣờng niệm đến chủ.  Bồ-tát cũng nhƣ vậy, 

biết các thứ công đức và vô lƣợng trí tuệ đều từ nơi Phật mà đƣợc; và biết ân 

Phật rất nặng nên thƣờng niệm Phật. 

Ông hỏi vì sao thƣờng niệm Phật, mà không thực hành các tam muội 

khác?  Nay nói thƣờng niệm, cũng không nói là không thực hành các tam 

muội khác; vì thực hành niệm Phật tam muội nhiều cho nên nói là thƣờng 

niệm. 

Lại nữa, trƣớc tuy nói Không, Vô tƣớng, Vô tác tam muội mà chƣa nói 

niệm Phật tam muội, cho nên nay nói. 

KINH:  Hay khuyến thỉnh vô lượng chư Phật. 

LUẬN:  Khuyến thỉnh có hai: Một là lúc Phật mới thành đạo, Bồ-tát 

ngày đêm sáu thời lễ thỉnh, bày vai áo bên phải, chấp tay nói:  "Vô lƣợng 

chƣ Phật trong mƣời phƣơng Phật độ, lúc mới Thành đạo, chƣa Chuyển 

pháp luân, tôi tên … kính thỉnh hết thảy chƣ Phật, vì chúng sanh chuyển xe 

pháp, độ thoát hết thảy".. Hai là lúc chƣ Phật muốn xả bỏ vô lƣợng thọ mạng 

để vào Niết-bàn, Bồ-tát cũng đêm ba thời, ngày ba thời, bày vai áo bên phải, 

chấp tay nói:  "Vô lƣợng chƣ Phật trong mƣời phƣơng Phật độ, tôi tên … 

thỉnh Phật trụ lâu ở thế gian vô lƣợng số kiếp, để độ thoát hết thảy, lợi ích 

chúng sanh", ấy gọi là thƣờng khuyến thỉnh vô lƣợng chƣ Phật. 

Hỏi:  Theo lệ của chƣ Phật, hẳn là phải thuyết pháp, rộng độ chúng 

sanh.  Lẽ ấy tự nó phải nhƣ vậy, cớ sao lại cần phải thỉnh, nếu chƣ Phật ở 

trƣớc mặt thời có thể thỉnh đƣợc, còn nay nhƣ Phật trong mƣời phƣơng vô 

lƣợng Phật độ, mắt cũng không thấy đƣợc, làm sao mà thỉnh? 

Đáp:  Chƣ Phật tuy hẳn phải thuyết pháp không đợi ngƣời khuyến 

thỉnh, nhƣng ai thỉnh cũng đƣợc phƣớc, nhƣ Đại quốc vƣơng, tuy đƣợc 

nhiều đồ ăn ngon, mà có ngƣời thỉnh mời chắc đƣợc ân phƣớc, để ghi nhận 

tâm ngƣời kia vậy.  Lại nhƣ tâm từ niệm tƣởng chúng sanh, khiến đƣợc 



khoái lạc, chúng sanh tuy không đƣợc gì, nhƣng ngƣời niệm tƣởng đƣợc 

phƣớc rất lớn.  Thỉnh Phật thuyết pháp cũng nhƣ vậy. 

Lại nữa, có các đức Phật, không có ai thỉnh, bèn nhập Niết-bàn mà 

không thuyết pháp.  Nhƣ trong kinh Pháp Hoa
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, đức Thế Tôn Đa Bảo, vì 

không có ngƣời thỉnh, bèn vào Niết-bàn.  Về sau, hóa thân Phật và Tháp bảy 

báu, vì để làm chứng việc nói kinh Pháp Hoa, mà xuất hiện cùng một lần.  

Cũng nhƣ Phật Tu-phiến-đa, vì bản hạnh của đệ tử chƣa thuần thục, nên bỏ 

mà vào Niết-bàn, lƣu lại hóa Phật một kiếp để độ chúng sanh. 

Nay Đức Thích-ca Văn Phật sau khi đắc đạo năm mƣơi bảy ngày, im 

lặng không thuyết pháp, tự nói
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:  "Pháp của Ta sâu xa khó hiểu khó biết.  

Hết thảy chúng sanh bị ràng buộc theo pháp thế gian không thể hiểu đƣợc, 
chẳng bằng Ta im lặng vào Niết-bàn là vui". 

Bấy giờ các Bồ-tát và Thích-đề-hoàn-nhơn (trời Đế-thích), Phạm-thiên 

vƣơng chƣ thiên, chấp tay thỉnh lễ, thỉnh Phật vì chúng sanh, bắt đầu 

Chuyển pháp luân.  Phật im lặng nhận lời.  Sau đó Ngài đi đến trong rừng 

Nai thuộc thành Ba-la-nại Chuyển pháp luân.  Nhƣ vậy, sao nói thỉnh Phật 

không có ích chi? 

Lại nữa, Phật pháp xem chúng sanh đều bình đẳng, không quý không 

tiện, không khinh, không trọng.  Có ngƣời thỉnh thì Ngài vì lời thỉnh ấy mà 

thuyết pháp cho họ.  Tuy chúng sanh không thấy Phật, mà Phật thƣờng thấy 

tâm chúng sanh, cũng nghe lời họ thỉnh.  Giả sử chƣ Phật không nghe không 

thấy, ngƣời thỉnh Phật cũng có phƣớc đức, huống gì Phật đều nghe thấy, mà 

thỉnh Phật lại không ích sao? 

Hỏi:  Đã biết thỉnh Phật là có ích, vì sao chỉ thỉnh có hai việc? 

Đáp:  Các việc khác không cần thỉnh, hai việc này mới thiết yếu phải 

thỉnh, nếu không thỉnh mà Phật tự thuyết, sẽ có bọn ngoại đạo nói:  "Thể đạo 

thƣờng định, cớ sao ái trƣớc pháp, đa ngôn đa sự?"  Vì vậy nên cần có thỉnh 

mới thuyết. 

Hoặc có ngƣời nói:  "Nếu biết các pháp tƣớng thì không nên ham sống, 

trụ lâu ở thế gian nên sớm vào Niết-bàn".  Vì vậy nên cần có thỉnh. 

Hoặc không thƣa thỉnh mà thuyết, ngƣời ta sẽ nói Phật ái trƣớc pháp, 

muốn cho ngƣời ta biết, nên phải đợi ngƣời ta thƣa thỉnh mới Chuyển pháp 

luân.  Các hàng ngoại đạo tự đắm trƣớc vào pháp, hoặc thƣa thỉnh, hoặc 



không thƣa thỉnh, vẫn tự nói pháp cho ngƣời; còn Phật đối với pháp không ái 

trƣớc, mà vì thƣơng xót chúng sanh nên có thỉnh Phật thuyết, Phật mới vì họ 

thuyết.  Chƣ Phật không do không thƣa thỉnh mà bắt đầu Chuyển pháp luân, 

nhƣ kệ nói: 

"Phật nói cái gì thật, 

Cái gì là bất thật, 

Thật cùng với bất thật, 

Cả hai đều không thật.
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Chân thật tƣớng nhƣ vậy, 

Không hý luận các pháp, 

Vì thƣơng xót chúng sanh, 

Phƣơng tiện Chuyển pháp luân"
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. 

Lại nữa, nếu không thƣa thỉnh mà Phật tự thuyết pháp, ấy là tự hiển bày 

chỗ tự chấp trƣớc pháp, tất phải đáp mƣời bốn vấn nạn.  Nay chƣ thiên thỉnh 

mà Phật thuyết pháp, chỉ vì các đoạn khổ, già, bệnh, chết, không vì hý luận 

cho nên Phật không đáp mƣời bốn vấn nạn, mà không lỗi; vì nhân duyên ấy, 

nên cần có thỉnh mới Chuyển pháp luân. 

Lại nữa, Phật sanh ở trong loài ngƣời, dùng theo pháp của bậc đại nhân, 

tuy có tâm đại bi, nhƣng không thỉnh thời không nói.  Nếu không thỉnh mà 

nói, ngoại đạo sẽ chê; vì vậy nên ban đầu cần phải có thỉnh. 

Lại nữa, hàng ngoại đạo tôn thờ Phạm thiên, nay Phạm thiên  tự thỉnh 

Phật, thời  ngoại đạo sẽ tâm phục. 

Lại nữa, phép Bồ-tát ngày ba thời, đêm ba thời, thƣờng hành ba việc:  

1- Sáng sớm bày vai áo bên phải, chắp tay lễ mƣời phƣơng Phật nói:   "Tôi 

tên … hoặc đời nay, hoặc đời quá khứ trong vô lƣợng kiếp thân, khẩu, ý tạo 

tội ác nghiệp, xin sám hối trƣớc Phật hiện tại trong mƣời phƣơng, nguyện 

đƣợc diệt trừ, không làm trở lại; trƣa, chiều và đêm ba thời cũng nhƣ vậy.  2-

  Nghĩ đến công đức sở hành của chƣ Phật trong ba đời mƣời phƣơng, và 

công đức của chúng đệ tử Phật, mà tùy hỷ khuyến trợ.  3-  Khuyến thỉnh các 

đức Phật hiện tại trong mƣời phƣơng, bắt đầu Chuyển pháp luân và thỉnh 

chƣ Phật trụ lâu ở thế gian vô lƣợng kiếp, để độ thoát hết thảy. 

Bồ-tát thực hành ba việc ấy, công đức vô lƣợng, dần dần đƣợc gần 

Phật; vì vậy nên cần khuyến thỉnh. 

KINH:  Hay đoạn các thứ kiến, triền và các phiền não. 



LUẬN:  Kiến có hai:  Một là thƣờng, hai là đoạn.  Thƣờng kiến là thấy 

năm ấm thƣờng, tâm tin nhận, vui thích.  Đoạn kiến là thấy năm ấm đoạn, 

tâm tin nhận, vui thích.  Hết thảy chúng sanh, phần nhiều rơi vào trong hai 

kiến đó. Bồ-tát tự dứt hai kiến đó, cũng trừ hai kiến cho hết thảy chúng sanh, 

khiến ở vào Trung đạo. 

Lại có hai kiến:  Hữu kiến và Vô kiến. 

Lại có ba kiến:  Hết thảy pháp đều chấp nhận, hết thảy pháp đều không 

chấp nhận, hết thảy cũng chấp nhận cũng không chấp nhận. 

Lại có bốn kiến là chấp thế gian thƣờng, thế gian vô thƣờng, thế gian 

cũng thƣờng cũng vô thƣờng, thế gian cũng phi thƣờng cũng phi vô thƣờng.  

Hoặc chấp ngã và thế gian hữu biên, vô biên, cũng hữu biên cũng vô biên, 

cũng phi hữu biên cũng phi vô biên.   Hoặc chấp có kẻ sau khi chết nhƣ đi, 

có kẻ sau khi chết không nhƣ đi, có kẻ sau khi chết nhƣ đi không nhƣ đi, có 

kẻ sau khi chết cũng chẳng nhƣ đi cũng chẳng không nhƣ đi. 

Lại có năm kiến là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ.  

Nhƣ vậy v.v… các thứ kiến chấp, cho đến sáu mƣơi hai kiến đều dứt hết
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. 

Các kiến nhƣ vậy, do các thứ nhân duyên sanh, các thứ trí môn quán 

sát, hoặc ở bên các bậc Thầy nghe đƣợc.   Các thứ tƣớng nhƣ vậy, có thể làm 

nhân cho các kiết sử, đem đến mọ褐thứ khổ cho chúng sanh, ấy gọi là các 

thứ kiến.  Nghĩa chữ kiến sau sẽ nói rộng. 

Triền là mƣời triền:  Sân, dấu tội, ngủ say, ngủ gật, giỡn cợt, giao động, 

không tàm, không quý, xan tham, tật đố.  Lại nữa, hết thảy phiền não trói 

buộc tâm, đều gọi là triền
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. 

Phiền não là thứ có thể khiến tâm phiền muộn, vì có thể não loạn tâm 

nên gọi là phiền.  Phiền não có hai:  Là đắm trƣớc ở bên trong và đắm trƣớc 

ở bên ngoài.  Thứ đắm trƣớc ở bên trong là năm kiến, nghi, mạn v.v…  Thứ 

đắm trƣớc ở bên ngoài là dâm, sân v.v… vô minh chung cả trong lẫn ngoài. 

Lại có năm thứ kiết, một thuộc ái và một thuộc kiến. 

Lại có ba thứ, một thuộc dâm, một thuộc sân và một thuộc si, ấy gọi là 

phiền não. 

Triền, có ngƣời nói mƣời triền, có ngƣời nói năm trăm triền. 



Phiền não là hết thảy kiết sử.  Kiết có chín, sử có bảy, hiệp thành chín 

mƣơi tám kiết
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 (ba mƣơi ở Dục giới, ba mƣơi mốt ở Sắc giới, ba mƣơi mốt 

ở Vô Sắc giới).  Nhƣ Ca-chiên-diên ở trong A-tỳ-đàm nghĩa thuyết:  Mƣời 

triền và chín mƣơi tám kiết là một trăm lẻ tám phiền não
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.  Trong A-tỳ-

đàm của Độc tử thì số kiết sử cũng đồng, còn triền có năm trăm. 

Các phiền não nhƣ vậy, Bồ-tát dùng mọi phƣơng tiện để tự dứt, cũng có 

phƣơng tiện khôn khéo dứt các phiền não cho ngƣời khác.  Nhƣ lúc Phật tại 

thế, có ba anh em nhà nọ nghe ở nƣớc Tỳ-gia-ly có ngƣời kỹ nữ tên Yêm-la-

bà- -bà-đề có ngƣời kỹ nữ tên Tu-mạn-na, ở thành Vƣơng-xá có 

ngƣời kỹ nữ tên Ƣu-bát-la-ban-na.  Cả ba ngƣời sau khi nghe ngƣời ta ca 

ngợi ba ngƣời con gái đoan chánh không ai bằng, thì ngày đêm chuyên nhớ, 

tâm đắm đuối không rời, bèn ở trong mộng thấy cùng hành sự, khi thức dậy 

suy nghĩ:  "Ngƣời con gái kia không đến, ta cũng không đi, mà sao dâm sự 

đƣợc thành?"  Nhân đó mà tỉnh ngộ:  "Hết thảy các pháp đều nhƣ vậy 

chăng?"  Liền đi đến chỗ Bồ-tát Bạt-đà-ba-la hỏi việc ấy.  Bạt-đà-ba-la đáp:  

"Các pháp thật nhƣ vậy, đều từ tâm niệm sanh".  Nhƣ vậy, các thứ, vì ba 

ngƣời ấy mà phƣơng tiện khéo nói các pháp Không.  Khi ấy, ba ngƣời liền 

chứng đƣợc A-bệ-bạt-trí
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. 

Các Bồ-tát ấy cũng nhƣ vậy, vì các chúng sanh mà dùng các cách khéo 

léo thuyết pháp, dứt các kiến, triền, phiền não cho họ. 

Ấy gọi là hay đoạn các kiến, triền và các phiền não. 

KINH:  Du hý và xuất sanh trăm ngàn tam muội. 

LUẬN:  Các Bồ-tát tâm Thiền định điều hòa, có trí tuệ thanh tịnh và 

các phƣơng tiện nên hay xuất sanh các thứ Tam muội. 

Thế nào là Tam muội?  Thiện tâm trụ một chỗ không giao động, ấy gọi 

là Tam muội. 

Lại có ba thứ Tam muội:  Có giác có quán, không giác có quán, không 

giác không quán
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. 

Lại có bốn thứ Tam muội: Tam muội hệ thuộc Dục giới, Tam muội hệ 

thuộc Sắc giới, Tam muội hệ thuộc Sắc giới, Tam muội hệ thuộc Vô Sắc 

giới, Tam muội không hệ thuộc.  Trong ấy đƣợc dùng đến là Bồ-tát tam 

muội.   Nhƣ trƣớc nói, đối với Phật tam muội chƣa đƣợc viên mãn, phải 

siêng hành siêng tu, nên nói là hay phát sanh. 



Hỏi:  Bồ-tát vì sao xuất sanh và dạo chơi trong năm ngàn Tam muội 

ấy? 

Đáp:  Chúng sanh vô lƣợng, tâm hạnh chẳng đồng, có kẻ lợi căn có kẻ 

độn căn, đối với các kiết sử, có dày có mỏng.  Thế nên Bồ-tát thực hành 

trăm ngàn Tam muội để dứt trần lao cho họ, cũng nhƣ muốn làm cho ngƣời 

nghèo trở nên giàu to, thì phải chuẩn bị các thứ tài vật, tất cả đƣợc đầy đủ 

vậy sau mới có thể cứu vớt ngƣời nghèo.  Lại nhƣ ngƣời muốn trị bệnh cho 

mọi ngƣời, thì phải chuẩn bị các thứ thuốc vậy sau mới trị đƣợc.  Bồ-tát 

cũng nhƣ vậy, muốn rộng độ chúng sanh nên thực hành các thứ Tam muội. 

Hỏi:  Chỉ nên xuất sanh các thứ Tam muội ấy, cớ gì lại dạo chơi trong 

đó? 

Đáp:  Tâm Bồ-tát xuất sanh các Tam muội, lại vui thích ra vào tự tại 

nên gọi là chơi, chứ không phải lối chơi giỡn theo ái kiết. 

Hý (chơi giỡn) tức là tự tại, nhƣ sƣ tử giữa bầy nai, tự tại không sợ nên 

gọi là hý.  Các Bồ-tát ấy đối với các tam muội có sức tự tại, hay ra hay vào 

cũng nhƣ vậy.  Các ngƣời khác đối với Tam muội, có thể tự tại vào mà 

không thể tự tại trú, và tự tại ra; có thể tự tại trú, không thể tự tại vào, tự tại 

ra; có thể tự tại ra, không thể tự tại trú, tự tại vào; có thể tự tại vào, tự tại trú, 

không thể tự tại ra; có thể tự tại trú, tự tại ra, không thể tự tại vào.  Bồ-tát ấy 

có thể tự tại đủ ba cách, nên nói là du hý và xuất sanh trăm ngàn Tam muội. 

KINH:  Các Bồ-tát thành tựu vô lượng các thứ công đức như vậy.
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LUẬN:  Các Bồ-tát ấy thành tựu vô lƣợng công đức nhƣ vậy, là các 

Bồ-tát cộng trú với Phật. 

Muốn tán thán công đức kia, trải vô lƣợng ức kiếp, không thể cùng tận; 

vì vậy nên nói thành tựu vô lƣợng công đức. 

KINH:  Các ngài tên là Kiền-đà-la Bồ-tát (Tàu dịch Thiện Thủ), Lạt-

na-na-già-la Bồ-tát (Tàu dịch Bảo Tích),  Đạo sư Bồ-tát,  Na-la-đạt Bồ-

tát, Tinh-đắc Bồ-tát, Thủy Thiên Bồ-tát, Chủ Thiên Bồ-tát, Đại-ý Bồ-

tát, Ích-Ý Bồ-tát, Tăng-ý Bồ-tát, Bất-hư-kiến Bồ-tát, Thiện-tấn Bồ-tát, 

Thế Thắng Bồ-tát, Thường cần Bồ-tát, Bất-xả-tinh-tấn Bồ-tát, Nhật-

tạng Bồ-tát, Bất-khuyến-ý Bồ-tát, Quán-Thế-Âm Bồ-tát, Văn-thù-sư-lợi 

Bồ-tát (Tàu dịch Diệu-đức), Chấp-bảo-ấn Bồ-tát, Thường-cử-thủ Bồ-tát, 



Di-lặc Bồ-tát … Vô lượng trăm ngàn vạn ức na-do-tha các Bồ-tát Ma-

ha-tát như vậy đều là bậc bổ xứ kế thừa Tôn vị. 

LUẬN:  Các Bồ-tát nhƣ vậy cùng trú với Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật 

thành Vƣơng-xá. 

Hỏi: :   Các Bồ-tát nhƣ vậy rất nhiều, vì sao chỉ kể tên hai mƣơi hai vị 

Bồ-tát? 

Đáp:  Các Bồ-tát có vô lƣợng trăm ngàn vạn ức, không thể nói hết, nếu 

nói hết thì văn tự không chép đủ.  Trong đây Bồ-tát có hai hạng là cƣ gia và 

xuất gia.  Mƣời sáu Bồ-tát nhƣ Thiện thủ v.v… là Bồ-tát cƣ gia.  Bạt-đà-bà-

la là Bồ-tát cƣ gia, ngƣời cũ ở thành Vƣơng-xá.  Bảo-tích Vƣơng tử Bồ-tát là 

ngƣời nƣớc Tỳ-xá-ly.  Tinh đắc trƣởng giả tử Bồ-tát là ngƣời nƣớc Chiêm-

ba.  Đạo sƣ sƣ sĩ Bồ-tát là ngƣời Xá-bà-đề
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.  Từ thị, Diệu-đức Bồ-tát v.v… 

là Bồ-tát xuất gia.  Quán Thế Âm Bồ-tát v.v… từ Phật độ tha phƣơng đến.  

Nếu nói cƣ gia là đã gần hết thảy Bồ-tát cƣ gia.  Nói Bồ-tát xuất gia, Bồ-tát 

tha phƣơng cũng nhƣ vậy. 

Hỏi:  Thiện Thủ Bồ-tát có gì thù thắng mà kể ra trƣớc hết?  Nếu vì lớn 

nên kể trƣớc, thì nên kể đến Bồ-tát Biến-cát, Quán Thế Âm, Đắc Đại Thế 

Chí v.v…  Nếu vì nhỏ nên kể trƣớc, thì nên kể các Bồ-tát nhục thân sơ phát 

ý (tâm)? 

Đáp:  Không vì lớn, không vì nhỏ, mà vì Thiện Thủ Bồ-tát là ngƣời cũ 

của thành Vƣơng-xá, lớn hơn cả trong hàng Bạch y Bồ-tát.  Phật ở thành 

Vƣơng-xá, muốn thuyết Bát-nhã Ba-la-mật, vì vậy nên nói đến Thiện Thủ 

trƣớc hết.  Lại nữa, Thiện Thủ Bồ-tát có vô lƣợng các thứ công đức, nhƣ 

trong Ban-châu tam muội
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, Phật tự hiện ra ở trƣớc tán thán công đức kia. 

Hỏi:  Nếu Di-lặc Bồ-tát đáng xƣng là bổ xứ
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, thì các Bồ-tát khác sao 

cũng nói là kế thừa tôn vị? 

Đáp: Các Bồ-tát  ấy ở Phật độ mƣời phƣơng, đều là vị Phật bổ xứ. 

---o0o--- 



CHƯƠNG 12 - GIẢI THÍCH: TAM MUỘI 

KINH: Bấy giờ Thế Tôn tự trải tòa Sư tử, ngồi kiết-già, mình thẳng, 

buộc niệm ở trước, vào Tam muội vương tam muội
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, hết thảy Tam 

muội đều nhập vào trong đó. 

LUẬN: 

Hỏi: Phật có thị giả và các Bồ-tát, vì sao Ngài tự trải toà Sƣ tử? 

Đáp: Việc ấy là Phật hóa thành, muốn để cho thích hợp với đại chúng; 

vì vậy nên A-nan không thể đƣợc trải. 

Lại nữa, tâm Phật hóa làm cho nên nói là tự trải. 

Hỏi: Sao gọi là toà Sƣ tử? Ấy là Phật tự hóa làm Sƣ tử hay là có Sƣ tử 

thật đến, hay là vàng bạc cây đá làm Sƣ tử? Lại Sƣ tử không phải là giống 

thú hiền, Phật không cần đến, cũng không nhân duyên, cho nên nó không 

nên đến? 

Đáp: Đây hiệu là Sƣ tử chứ không phải là thật Sƣ tử . Phật là Sƣ tử 

trong loài nguời, nên chỗ Phật ngồi, hoặc giƣờng, hoặc trên đất, đều gọi là 

tòa Sƣ tử . Cũng nhƣ nay chỗ Quốc vƣơng ngồi cũng gọi toà Sƣ tử. 

Lại nữa, vua gọi ngƣời dũng kiện cũng gọi là nhân Sƣ tử, ngƣời xƣng 

hô Quốc vƣơng cũng gọi là nhân Sƣ tử. Lại nhƣ Sƣ tử, giữa loài thú bốn 

chân, đi một mình không sợ, chiết phục đƣợc hết thảy. Phật cũng nhƣ vậy, ở 

trong chín mƣơi sáu thứ ngoại đạo, hàng phục tất cả mà không sợ sệt, nên 

gọi là Sƣ tử ngƣời. 

Hỏi: Có nhiều cách ngồi, sao Phật chỉ dùng cách ngồi kiết-già? 

Đáp: Trong các cách ngồi, cách ngồi kiết-già an ổn nhất, không mệt 

mỏi. Ấy là cách ngồi của ngƣời tọa thiền nhiếp trú tay chân, tâm cũng không 

tán loạn. 

Lại là cách an ổn nhất trong bốn oai nghi của thân. Thiền tọa ấy là cách 

ngồi để thủ đạo, Ma vƣơng trông thấy, tâm nó lo sợ. Ngồi nhƣ vậy là pháp 

của ngƣời xuất gia, ngồi kiết-già phu tọa dƣới rừng cây, chúng nhân trông 

thấy đều rất hoan hỷ, cho rằng đạo nhân nhƣ vậy chắc chắn đƣợc đạo
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, nhƣ 

kệ nói: 



"Nếu kiết già phu tọa, 

Thân an vào Tam muội, 

Oai đức ngƣời kính ngƣỡng, 

Nhƣ mặt trời chiếu thiên hạ. 

Trừ ngủ, biếng, che tâm, 

Thân nhẹ không mệt mỏi, 

Giác ngộ cũng dễ dàng, 

Yên nhƣ rồng cuộn khúc, 

Thấy vẻ ngồi kiết già, 

Ma vuơng cũng sầu sợ, 

Huống gì ngƣời nhập đạo, 

Ngồi yên không lay động". 

Vì vậy nên ngồi kiết-giàphu. 

Lại nữa Phật dạy đệ tử nên ngồi nhƣ thế. Có bọn ngoại đạo, hoặc 

thƣờng co chân để cầu đạo, hoặc thƣờng đứng, hoặc vác chân
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, điên cuồng 

nông nỗi nhƣ vậy, tâm chìm biển tà, tình không an ổn; vì vậy Phật dạy đệ tử 

kiết-giàthân ngồi thẳng. Vì sao thân thẳng? Vì tâm dễ chánh, thân ngồi thẳng 

thời tâm không biếng nhác, đoan tâm chánh ý, buộc niệm ở trƣớc, nếu tâm 

chạy loạn, nhiếp nó trở lại; vì muốn vào Tam muội nên các niệm chạy loạn 

cũng đều nhiếp nó lại. Buộc niệm nhƣ vậy vào Tam muội vƣơng tam muội. 

Sao gọi là Tam muội vƣơng tam muội? Tam muội ấy tự tại bậc nhất 

giữa các Tam muội, có thể duyên vô lƣợng các pháp tƣớng, nhƣ vua là bậc 

nhất giữa mọi ngƣời, Chuyển luân Thánh vƣơng là bậc nhất giữa các vua, 

Phật là bậc nhất giữa hết thảy trên trời dƣới trời. Tam muội này cũng nhƣ 

vậy, là bậc nhất giữa các Tam muội. 

Hỏi: Nếu do Phật lực thì hết thảy Tam muội đều nên bậc nhất, cớ sao 

chỉ gọi Tam muội vƣơng là bậc nhất? 

Đáp: Tuy là nói do thần lực của Phật, mà các Tam muội của Phật hành 

trì đều bậc nhất, nhƣng trong các pháp phải có sự sai khác. Nhƣ các trân bảo 

của Chuyển luân Thánh vƣơng, tuy hơn châu báu của các vua, nhƣng trong 

đó trân bảo ấy tự có sai khác, quý tiện rất khác nhau. 

Tam muội vƣơng tam muội ấy nhiếp vào định nào? Có tƣớng gì? Có 

ngƣời nói: Tam muội vƣơng tam muội gọi là tƣớng tự tại, nhiếp thuộc năm 

uẩn hiện ở trong Thiền thứ tƣ, vì sao? Vì chƣ Phật ở trong Thiền thứ tƣ thực 

hành Kiến đế đạo, chứng đƣợc A-na-hàm, tức thời trong mƣời tám chi thiền 



tâm mà chứng đƣợc Phật đạo
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, ở trong Thiền thứ tƣ mà xả thọ mạng, và từ 

trong Thiền thứ tƣ khởi lên mà nhập Vô-dƣ Niết-bàn. Ở trong Thiền thứ tƣ 

có Tám sanh trú xứ, Tám bội xả, Tám thắng xứ, Mƣời nhất thiết nhập, phần 

nhiều ở trong Thiền thứ tƣ. Thiền thứ tƣ gọi là bất động, pháp thiền đị.nh 

không ngăn ngại. Ở trong Dục giới, các dục ngăn ngại tâm thiền định. Trong 

Sơ thiền, giác quán làm tâm động. Trong Nhị thiền, sự mừng lớn làm tâm 

động. Trong Tam thiền, sự vui lớn làm tâm động. Trong Tứ thiền thì không 

động. 

Lại nữa, ở Sơ thiền bị lửa đốt; ở Nhị thiền bị nƣớc ngập; ở Tam thiền bị 

gió thổi; ở Tứ thiền không bị ba thứ hoạn nạn đó. Ở đây không còn hơi thở 

ra vào, xả niệm thanh tịnh
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; vì vậy nên Vƣơng tam muội nếu ở trong Thiền 

thứ tƣ, thời nhƣ vật báu tốt cất trong kho tốt. 

Lại có ngƣời nói: Tam muội của Phật, ai biết đƣợc tƣớng đó? Hết thảy 

các Phật pháp, nhất tƣớng vô tƣớng, vô lƣợng vô số, không thể nghĩ bàn. 

Các Tam muội khác còn không thể lƣờng, không thể đếm, không thể nghĩ 

bàn, huống gì Tam muội vƣơng tam muội? Tam muội nhƣ thế, duy có Phật 

biết đƣợc. Nhƣ thần túc, sự trì giới của Phật còn không thể biết, huống là 

Tam muội vƣơng tam muội? 

Lại nữa, Tam muội vƣơng tam muội, hết thảy các Tam muội đều vào 

trong đó, nên gọi là Tam muội vƣơng tam muội. Cũng nhƣ ở Diêm-phù-đề, 

ngàn sông muôn dòng đều chảy vào biển, cũng nhƣ tất cả nhân dân đều 

thuộc Quốc vƣơng. 

Hỏi: Phật có Nhất thiết trí, không gì không biết; cớ sao phải vào Tam 

muội vƣơng tam muội này, vậy sau mới biết? 

Đáp: Vì muốn chỉ rõ trí tuệ từ nhân duyên sanh, để ngăn bọn ngoại đạo 

mà nói trí tuệ của chúng ta trong tất cả thời là thƣờng có, thƣờng biết; vì vậy 

nên nói Phật nhập vào Tam muội vƣơng tam muội thời biết, không vào thời 

không biết. 

Hỏi: Nếu nhƣ vậy, thời Phật lực giảm yếu? 

Đáp: Lúc muốn nhập Tam muội vƣơng tam muội, không phải là khó, 

nghĩ đến liền đƣợc, không phải nhƣ hàng Thanh-văn, Bích-chi Phật, các tiểu 

Bồ-tát, gắng sức cầu nhập. 



Lại nữa, nhập vào trong Tam muội vƣơng tam muội ấy, khiến sáu thần 

thông thhông suốt mƣời phƣơng, không hạn không lƣợng. 

Lại nữa, Phật nhập vào Tam muội vƣơng tam muội, thời biến hóa đủ 

thứ, hiện đại thần lực. Nếu không nhập vào Tam muội vƣơng tam muội mà 

hiện thần lực, thời có ngƣời tâm nghĩ: "Đó là Phật dùng huyễn lực, chú 

thuật, hoặc là đại lực long thần, hoặc là trời chứ không phải ngƣời", vì sao? 

Vì thấy một thân xuất ra vô lƣợng thân, các thứ quang minh biến hóa nên 

cho là không phải ngƣời; vì để đoạn chỗ nghi đó, nên Phật nhập vào Tam 

muội vƣơng tam muội. 

Lại nữa, Phật nếu vào các tam muội khác thời hàng chƣ thiên, Thanh-

văn, Bích-chi Phật có thể lƣờng biết. Tuy nói Phật thần lực là lớn mà còn có 

thể biết, thời tâm cung kính không nặng, vì vậy nên vào trong Tam muội 

vƣơng tam muội, để hết thảy chúng Thánh, cho đến Thập trụ Bồ-tát không 

thể lƣờng biết, không biết tâm Phật nƣơng ở đâu, duyên ở đâu; vì vậy nên 

Phật nhập vào Tam muội vƣơng tam muội. 

Lại nữa, Phật có khi phóng ánh sáng lớn, hiện thần lực lớn, nhƣ khi 

sanh, khi đắc đạo, khi bắt đầu Chuyển pháp luân, khi chƣ thiên, Thánh nhân 

hòa hiệp tập hội lớn, hoặc khi tồi phá mgoại đạo đều phóng hào quang lớn. 

Nay muốn hiện sự thù thắng đó nên phóng ánh sáng lớn, khiến mƣời phƣơng 

hết thảy trời, ngƣời, chúng sanh, và các A-la-hán, Bích-chi Phật, Bồ-tát đều 

đƣợc thấy, biết; vì vậy nên Phật nhập vào Tam muội vƣơng tam muội. 

Lai nữa, ánh sáng, thần lực có hạ, trung, thƣợng. Chú thuật, huyễn thuật 

làm ra ánh quang, biến hóa là hạ. Chƣ thiên, Long thần đƣợc quả báo có ánh 

sáng, thần lực là trung. Vào các tam muội, do tâm lực và công đức đời nay, 

mà phóng ánh sáng lớn, hiện thần lực lớn là thƣợng; vì vậy nên Phật vào 

Tam muội vƣơng tam muội. 

Hỏi: Nhƣ các Tam muội có mỗi mỗi tƣớng, thế nào hết thảy tam muội 

đều vào trong đó? 

Đáp: Khi đƣợc Tam muội vƣơng tam muội, thì hết thảy Tam muội đều 

đƣợc, nên nói đều vào trong đó. Do sức của Tam muội ấy, mà hết thảy các 

Tam muội đều đƣợc, vô lƣợng vô số, không thể nghĩ bàn, vì vậy gọi là vào. 

Lại nữa, vào trong Tam muội vƣơng tam muội ấy, thời hết thảy Tam 

muội, hễ muốn vào liền vào. 



Lại nữa, vào trong Tam muội vƣơng tam muội ấy thời có thể quán hết 

thảy tƣớng Tam muội, nhƣ ở trên núi nhìn xuống. 

Lại nữa, Phật vào trong Tam muội vƣơng tam muội ấy, thời có thể quán 

hết thảy mƣời phƣơng thế giới, cũng có thể quán hết thảy chúng sanh; vì vậy 

nên Phật vào Tam muội vƣơng tam muội. 

KINH: Bấy giờ, Thế Tôn từ Tam muội an lành mà khởi, dùng 

Thiên nhãn quán xem thế giới, toàn thân mỉm cười. 

LUẬN: 

Hỏi: Sao Thế Tôn vào Tam muội vƣơng tam muội, không thi tác gì, mà 

từ định khởi dậy, quán xem thế giới? 

Đáp: Phật vào Tam muội vƣơng tam muội thời hết thảy Phật pháp bảo 

tạng đều khai mở, đều xem thấy. Ở trong Tam muội vƣơng tam muội ấy xem 

xong, tự nghĩ "Pháp tạng này của ta vô lƣợng vô số, không thể nghĩ bàn", 

vậy sau mới từ Tam muội an tƣờng mà khởi, dùng Thiên nhãn quán xem 

chúng sanh, biết chúng sanh nghèo khổ, Pháp tạng này từ nhân duyên mà 

đƣợc, hếy thảy chúng sanh cũng đều có thể đƣợc, chỉ vì ở trong si mê, không 

biết cầu tìm; vì vậy nên toàn thân mỉm cƣời. 

Hỏi: Phật có Phật nhãn, Huệ nhãn, Pháp nhãn hơn Thiên nhãn, sao lại 

dùng Thiên nhãn quán xem thế giới? 

Đáp: Vì Nhục nhãn thì thấy không khắp. Tuệ nhãn thì biết thật tƣớng 

của các pháp, 

Pháp nhãn thì thấy ngƣời ấy dùng phƣơng tiện gì, hành pháp gì mà đắc 

đạo. Phật nhãn thì hết thảy pháp hiện tiền đều biết rõ ràng; còn Thiên nhãn 

thì thấy thế giới và chúng sanh không bị chƣớng ngại, các nhãn khác không 

nhƣ vậy. Tuệ nhãn, Pháp nhãn, Phật nhãn tuy thắng song không phải để thấy 

chúng sanh
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. Muốn thấy chúng sanh, chỉ dùng hai nhãn là Nhục nhãn và 

Thiên nhãn; vì Nhục nhãn thấy không khắp bởi có chƣớng ngại, nên dùng 

Thiên nhãn mà xem. 

Hỏi: Nay mắt ấy ở nơi Phật, sao gọi là Thiên nhãn? 

Đáp: Mắt ấy phần nhiều ở chƣ Thiên. Thiên nhãn trông thấy không bị 

chƣớng ngại núi vách, cây cối. Nếu ngƣời do sức tu hành tinh tấn, trì giới, 



thiền định mà có đƣợc, không phải phần có đƣợc từ khi sanh ra; vì vậy nên 

gọi là Thiên nhãn. 

Lại nữa, ngƣời phần nhiều tôn quí trời, lấy trời làm chúa. Phật theo 

lòng ngƣời; vì vậy nên gọi là thiên nhãn. 

Lại nữa, trời có ba thứ là: Danh thiên, Sanh thiên, Tịnh-thiên. Danh 

thiên (Trời trên danh xƣng) nhƣ Thiên vƣơng, Thiên tử. Sanh thiên (Trời 

theo nơi sanh) là Đế thích, Phạm vƣơng, chƣ Thiên. Tịnh-thiên (Trời theo 

nghĩa có đức thanh tịnh) là Phật, Bích-chi Phật, A-la-hán. Tôn quý nhất 

trong hàng Tịnh-thiên là Phật, nên nay nói Thiên nhãn, cũng không lỗi. 

Thiên nhãn quán xem thế giới là, vì chúng sanh thƣờng cầu an vui mà 

lại bị khổ, tâm đắm trƣớc tự ngã mà tâm ấy thật không tự ngã. Chúng sanh 

thƣờng sợ khổ mà thƣờng hành khổ, nhƣ ngƣời mù tìm con đƣờng tốt lại bị 

sa hố sâu. Quán các thứ nhƣ vậy song, toàn thân mỉm cƣời. 

Hỏi: Cƣời từ miệng phát ra, hoặc là con mắt cƣời, nay cớ sao nói toàn 

thân cƣời? 

Đáp: Phật là bậc tôn quí tự tại trong thế giới, có thể khiến toàn thân 

nhƣ miệng, nhƣ mắt, cho nên đều có thể cƣời. 

Lại nữa, hết thảy lỗ chân lông đều mở ra, cho nên gọi là cƣời. Do 

miệng cƣời hoan hỷ nên tất cả lỗ chân lông đều mở ra. 

Hỏi: Phật là đấng chí tôn chí trọng, vì sao lại cƣời? 

Đáp: Nhƣ đại địa, không vì vô sự và tiểu nhân duyên mà rung động. 

Phật cũng nhƣ vậy, nếu vô sự và tiểu nhân duyên thời không cƣời. Nay vì 

đại nhân duyên nên toàn thân cƣời. Thế nào là đại? Phật muốn thuyết Đại 

Bát-nhã Ba-la-mật, vô ƣơng vô số chúng sanh sẽ nối giống Phật, ấy là đại 

nhân duyên. 

Lại nữa, Phật nói: "Ta đời đời từng làm tiểu trùng, ác nhân, dần dần 

nhóm các thiện căn, đƣợc đại trí tuệ, nay tự thành Phật, thần lực vô lƣợng, 

tối thƣợng tối đại. Hết thảy chúng sanh cũng có thể đƣợc nhƣ vậy, tại sao 

luống chịu khổ nhọc mà lại đọa chỗ nhỏ?"; vì vậy nên cƣời. 

Lại nữa, có nhân nhỏ mà quả to, duyên ít mà báo lớn nhƣ cầu Phật đạo, 

chỉ tán thán một bài kệ, một lần xƣng Nam Mô Phật, đốt một nén hƣơng, mà 



chắc chắn đƣợc làm Phật
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, huống gì nghe hiểu các pháp thật bất sanh bất 

diệt, không bất sanh bất diệt, mà nhân duyên hành nghiệp cũng không mất; 

vì việc ấy nên cƣời. 

Lại nữa, tƣớng Bát-nhã Ba-la-mật thanh tịnh nhƣ hƣ không, không thể 

cho, không thể lấy, Phật dùng các phƣơng tiện quang minh thần đức, để giáo 

hóa hết thảy chúng sanh, khiến tâm điều nhu, vậy sau mới có thể tín thọ Bát-

nhã Ba-la-mật; vì vậy, nên nhân đó mà cƣời và phóng quang. 

Cƣời có các nhân duyên: Có ngƣời hoan hỷ mà cƣời, có ngƣời sân nhuế 

mà cƣời, có ngƣời khinh ngƣời mà cƣời, có ngƣời thấy sự lạ mà cƣời, có 

ngƣời thấy việc đáng hổ thẹn mà cƣời, có ngƣời thấy phƣơng khác phong 

tục lạ mà cƣời, có ngƣời thấy việc hy hữu khó đƣợc mà cƣời. Nay là việc hy 

hữu khó nhất: Các pháp tƣớng vốn bất sanh bất diệt, chơn không vô tự vô 

danh, vô ngôn vô thuyết, mà muốn tác danh lập tự để nói cho chúng sanh, 

khiến đƣợc giải thoát, ấy là sự khó nhất. Cũng nhƣ đống lửa lớn trăm do 

tuần, có ngƣời đội cỏ khô, đi qua trong lửa mà không bị cháy một ngọn lá, 

ấy là rất khó. Chƣ Phật cũng nhƣ vậy, mang các cổ danh tự của vạn pháp, 

vào trong thật tƣớng các pháp mà không bị ngọn lửa nhiễm trƣớc bốc cháy, 

đi thẳng qua vô ngại; ấy là rất khó. Vì việc khó ấy nên cƣời. Nhƣ vậy, các 

việc khó hy hữu, cho nên toàn thân mỉm cƣời.  

---o0o--- 

CHƯƠNG 13 - GIẢI THÍCH: PHÓNG QUANG 

KINH:  Từ trong tướng bánh xe ngàn căm dưới bàn chân, phóng ra 

sáu trăm vạn ức ánh sáng. 

LUẬN:  Hỏi:  Phật vì sao trƣớc tiên phóng ánh sáng nơi thân? 

Đáp:  Đã đáp ở trong đoạn nói về nhân duyên cƣời trên kia, nay sẽ nói 

thêm:  Có ngƣời thấy Phật vô lƣợng thân phóng ánh sáng lớn, sanh lòng 

thanh tịnh cung kính, biết đó không phải là ngƣời thƣờng. 

Lại nữa, Phật muốn hiện tƣớng bắt đầu của ánh sáng trí tuệ nên trƣớc 

tiên phóng ra thân quang, chúng sanh biết Phật thân quang đã hiện, thì trí tuệ 

quang cũng sẽ xuất hiện. 



Lại nữa, hết thảy chúng sanh thƣờng đắm trƣớc dục lạc, trong ngũ dục, 

sắc là đầu tiên.  Khi thấy ánh sáng nhiệm màu nầy, tâm chắc ƣa thích, mà xả 

bỏ các vui cũ, khiến tâm dần dần ly dục, vậy sau nói trí tuệ cho. 

Hỏi:  Các thiên nhân khác cũng có thể phóng quang, vậy Phật phóng 

quang có gì sai khác? 

Đáp:  Các thiên nhân tuy có thể phóng quang, nhƣng có hạn lƣợng. Mặt 

trời mặt trăng chỉ chiếu trong tứ thiên hạ; còn Phật phóng quang chiếu khắp 

Tam thiên đại thiên thế giới, từ Tam thiên đại thiên thế giới xuất ra chiếu 

khắp đến hạ phƣơng.   Ánh sáng của ngƣời khác chỉ làm cho ngƣời hoan hỷ 

mà thôi, còn Phật phóng quang, có thể khiến hết thảy ngƣời nghe pháp đắc 

độ; vì thế cho nên khác. 

Hỏi:  Nhƣ trong một thân, đầu ở trên hết, sao lại trƣớc tiên từ dƣới chân 

phóng quang? 

Đáp:  Thân đƣợc trụ đều do chân.  Lại nữa, trong một thân, tuy đầu quý 

mà chân tiện, Phật không tự quý ánh sáng, không vì lợi dƣỡng, vì thế nên ở 

chỗ tiện phóng quang. 

Lại nữa, các Rồng, Rắn lớn, Quỷ thần từ trong miệng tuôn ánh sáng, 

độc hại vật trƣớc mặt.  Nếu Phật từ miệng phóng ánh sáng, chúng sanh sẽ sợ 

hãi:  Ánh sáng lớn gì thế, lại sợ bị hại?  Cho nên Phật từ dƣới chân phóng 

quang. 

Hỏi:  Dƣới chân có sáu trăm vạn ức ánh sáng, cho đến nhục kế, là đều 

đếm đƣợc, còn không thể chiếu khắp Tam thiên đại thiên thế giới, huống gì 

mƣời phƣơng? 

Đáp:  Thân quang ấy là gốc của các ánh sáng, từ gốc ra chi lƣu vô 

lƣợng vô số.  Cũng nhƣ con trùng Ca-la-cầu-la, thân nó bé tí, song gặp gió 

thì to dần, cho đến có thể nuốt hết tất cả.  Ánh sáng cũng nhƣ vậy, có thể độ 

đƣợc chúng sanh, càng tăng đến vô hạn. 

KINH:  Mươì ngón chân, hai mắt cá, hai bắp chân, hai đầu gối, hai 

bắp vế, lưng, xương sống, bụng, lỗ rốn, tim, chữ vạn ở ngực, vai, cánh 

tay, mười ngón tay, cổ, miệng, bốn mươi cái răng, hai lỗ mũi, hai mắt, 

hai tai, tướng lông trắng, nhục kế, mỗi mỗi phóng ra sáu trăm vạn ức 

ánh sáng. 



LUẬN: Hỏi:  Ánh sáng dƣới chân có thể chiếu đến Tam thiên đại thiên 

vàmƣời phƣơng thế giới, thì mỗi mỗi thân phần có phóng ra sáu trăm vạn ức 

ánh sáng nữa để làm gì? 

Đáp:  Trƣớc tôi đã nói ánh sáng dƣới chân chỉ chiếu hạ phƣơng, các 

phƣơng khác không chiếu, thế nên lại phóng ánh sáng nơi mỗi thân phần.  

Có ngƣời nói:  Trong hết thảy thân phần, chân là chỗ đứng, cho nên rất lớn, 

các phần khác không đƣợc vậy, thế nên Phật trƣớc tiên từ dƣới chân phóng 

sáu trăm vạn ức ánh sáng để khai thị cho chúng sanh.  Nhƣ trong ba mƣơi 

hai tƣớng, đầu tiên gieo trồng dƣới chân để đƣợc an trú, thì hết thảy thân 

phần đều có thần lực. 

Hỏi:  Nƣơng Tam muội gì, nƣơng thần thông gì, nƣơng thiền định gì 

mà phóng ra ánh sáng ấy? 

Đáp: Nƣơng trong Tam muội vƣơng tam muội, phóng ra ánh sáng ấy, 

nƣơng Nhƣ ý thông trong Lục thông, và đệ Tứ thiền trong Tứ thiền mà 

phóng ra ánh sáng ấy.  Trong đệ Tứ thiền, từ Hỏa thắng xứ , Hỏa nhất thiết 

xứ phóng ra ánh sáng. 

Lại nữa, lúc Phật mới sinh, lúc mới thành Phật, lúc bắt đầu Chuyển 

pháp luân, đều phóng ra vô lƣợng quang minh chiếu khắp mƣời phƣơng, 

huống gì lúc thuyết Đại Bát-nhã Ba-la-mật mà không phóng quang?  Cũng 

nhƣ châu báu của Chuyển luân Thánh vƣơng, thƣờng có ánh sáng chiếu 

quân binh của vua, bốn bên đều một do tuần.  Phật cũng nhƣ vậy, vì có 

duyên của chúng sanh, nếu không vào Tam muội, thì hằng phóng ánh sáng 

thƣờng, vì sao?  Vì các pháp bảo của Phật thành tựu vậy. 

KINH:  Từ các ánh sáng ấy, xuất ra ánh sáng lớn, chiếu khắp Tam 

thiên đại thiên thế giới.  Từ Tam thiên đại thiên thế giới, chiếu khắp các 

thế giới nhiều như cát sông Hằng ở phương Đông, phương Nam, Tây, 

Bắc, bốn hướng trên dưới cũng như vậy.  Nếu có chúng sanh gặp ánh 

sáng ấy, ắt được A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam Bồ-đề.   Ánh sáng phóng 

ra quá hằng hà sa thế giới phương Đông, cho đến mười phương cũng 

như vậy. 

LUẬN:  Hỏi:  Nhƣ tƣớng lửa cháy bốc lên, tƣớng nƣớc thấm xuống, 

tƣớng gió đi ngang, ánh sáng ấy thuộc hơi lửa nên đi lên, làm sao biến khắp 

Tam thiên đại thiên thế giới vàmƣời phƣơng thế giới? 



Đáp:  Ánh sáng có hai thứ:  Một thuộc hơi lửa, một thuộc hơi nƣớc.  

Ánh sáng mặt trời thuộc hơi lửa, ánh sáng mặt trăng thuộc hơi nƣớc.  Tƣớng 

của lửa tuy cháy bốc lên, nhƣng lửa trong thân ngƣời, trên dƣới biến khắp.  

Lửa mặt trời cũng thế, cho nên tháng mùa hạ cả đất và nƣớc đều nóng; vì 

vậy, nên biết lửa không phải đều bốc lên. 

Lại nữa, ánh sáng ấy là Phật lực nên biến khắp mƣời phƣơng.  Cũng 

nhƣ chiếc cung mạnh điều khiển mũi tên, tùy nơi nhắm tới. 

Hỏi:  Vì sao trƣớc tiên chiếu phƣơng Đông, rồi sau mới chiếu phƣơng 

Nam, Tây, Bắc? 

Đáp:  Vì mặt trời mọc phƣơng Đông trƣớc tiên, nên Phật theo ý của 

chúng sanh, trƣớc tiên chiếu ở phƣơng Đông. 

Lại nữa, cùng một nghi nạn nhƣ nhau.  Nếu trƣớc tiên chiếu phƣơng 

Nam, thì sẽ hỏi tại sao trƣớc tiên không chiếu phƣơng Đông, Tây, Bắc?   

Nếu trƣớc tiên chiếu phƣơng Tây, Bắc cũng thế thôi. 

Hỏi:  Ánh sáng bao lâu sẽ diệt? 

Đáp:  Phật dùng thần lực, muốn còn thì còn, xả thần lực thì diệt.  Phật 

quang nhƣ ngọn đèn, thần lực nhƣ dầu, nếu Phật không xả thần lực thì ánh 

sáng không diệt. 

Hỏi:  Thế nào là Tam thiên đại thiên thế giới? 

Đáp:  Trong kinh Tạp A-hàm
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, Phật phân biệt nói:  Ngàn mặt trời, 

ngàn mặt trăng, ngàn Diêm-phù-đề, ngàn Cù-đà-ni, ngàn Uất-đan-la-việt, 

ngàn Phất-bà-đề, ngàn Tu-di-sơn, ngàn Tứ-thiên-vƣơng thiên, ngàn Tam-

thập-tam thiên, ngàn Dạ-ma thiên, ngàn Đâu-suất-đà thiên, ngàn Hóa-tự-tại 

thiên, ngàn Tha-hóa-tự-tại thiên, ngàn Phạm-thiên, ngàn Đại Phạm thiên.  

Ấy gọi Tiểu thiên thế giới, tên là Châu lỵ. Châu lỵ gồm ngàn thế giới làm 

một Tiểu thiên thế giới. Từ một kể đến ngàn, gọi là hai ngàn Trung thiên thế 

giới.  Lấy hai ngàn Trung thiên thế giới làm một, từ một kể đến ngàn, gọi là 

ba ngàn Đại thiên thế giới.  Ngàn đầu là Tiểu thiên, ngàn thứ hai là Trung 

thiên, ngàn thứ ba là đại thiên.  Số ngàn ngàn chồng lên, nên gọi là Đại 

thiên.  Quá hai ngàn lại thêm ngàn, nên gọi là Tam thiên, ấy là danh từ tập 

hợp.  Trăm ức nhật nguyệt cho đến trăm ức Đại Phạm thiên, gọi là Tam 

thiên đại thiên thế giới, một lần sanh, một lần diệt.
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Có ngƣời nói:  Thời gian trụ là một kiếp, thời gian diệt là một kiếp, trở 

lại thời gian sanh là một kiếp, ấy là Tam thiên đại thiên thế giới.  Đại kiếp 

cũng có ba thứ phá hoại (đại tam tai) là nƣớc, lửa, gió.  Tiểu kiếp cũng có ba 

thứ phá hoại (tiểu tam tai) là đao, binh, ôn dịch, cơ cẩn
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Tam thiên đại thiên thế giới ấy ở giữa hƣ không, trên gió là nƣớc, trên 

nƣớc là đất, trên đất là ngƣời.
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Núi Tu-di có hai nơi:  Nơi Tứ-thiên-vƣơng ở và nơi Tam-thập-tam 

thiên ở, thừa ra là nơi trời Dạ-ma v.v… ở.  Do nhân duyên phƣớc đức, đất 

toàn bảy báu, gió nổi giữa không, cho đến trời Đại Phạm, đều là đất bảy báu, 

đều ở trên gió. 

Ánh sáng chiếu khắp Tam thiên đại thiên thế giới ấy.  Ánh sáng quá 

thừa ra, chiếu đến hằng sa thế giới phƣơng Đông, phƣơng Nam, Tây, Bắc; 

bốn hƣớng trên, dƣới cũng nhƣ vậy. 

Hỏi:  Ánh sáng ấy chiếu khắp, tại sao không diệt? 

Đáp:  Ánh sáng lấy thần lực của Phật làm gốc, gốc còn cho nên không 

diệt.  Cũng nhƣ suối Rồng, do sức Rồng mà nƣớc không khô.  Các ánh sáng 

ấy do tâm lực của Phật nên chiếu khắp mƣời phƣơng, trung gian không diệt. 

Hỏi:  Nhƣ các sông lớn trong Diêm-phù-đề cũng có sông lớn quá hơn 

sông Hằng, vì sao thƣờng chỉ nói Hằng hà sa? 

Đáp:  Cát ở sông Hằng nhiều, sông khác không bằng.   Lại nữa, sông 

Hằng là nơi Phật sanh, nơi Phật du hành, các đệ tử tận mắt thấy nên lấy làm 

ví dụ. 

Lại nữa, Phật ra đời tại Diêm-phù-đề, Diêm-phù-đề có bốn sông lớn, 

phát xuất ở phía Bắc, chảy vào trong bốn phƣơng đại hải.  Trong núi tuyết 

phía Bắc có ao A-na-bà-bạt-đa, có hoa sen bảy báu sắc kim, lớn nhƣ tàng 

xe.  Long vƣơng A- bà-bạt-đa chính là đại Bồ-tát ở đệ thất trụ.   Bốn bên áo 

ấy, có bốn dòng nƣớc.  Đông phƣơng hình đầu voi, Nam phƣơng hình đầu 

trâu, Tây phƣơng hình đầu ngựa, Bắc phƣơng hình đầu sƣ tử.  Đông phƣơng 

hình đầu voi, phát xuất sông Hằng, đáy sông có cát vàng.  Nam phƣơng hình 

đầu trâu, phát xuất sông Tân-đầu; đáy sông cũng có cát vàng.  Tây phƣơng 

hình đầu ngựa, phát xuất sông Bà-xoa; đáy sông cũng có cát vàng.   Bắc 

phƣơng hình đầu sƣ tử, phát xuất sông Tƣ-đà; đáy sông cũng có cát vàng. 



Bốn sông ấy đều phát xuất ở Bắc sơn.  Sông Hằng phát xuất ở Bắc sơn 

chảy vào biển Đông.  Sông Tân-đầu phát xuất ở Bắc sơn chảy vào biển Nam. 

  Sông Bà-xoa phát xuất ở Bắc sơn chảy vào biển Tây.  Sông Tƣ-đà phát 

xuất ở Bắc sơn chảy vào biển Bắc.  Trong bốn sông ấy, sông Hằng lớn nhất.  

Kinh thƣ của các ngƣời ở bốn phƣơng xa đều cho sông Hằng là sông phƣớc 

đức tốt lành, nếu ai vào đó tắm rửa thì các ác tội cấu đều trừ sạch, vì ngƣời 

ta kính thờ sông ấy, ai nấy đều biết, cho nên Phật lấy sông Hằng làm thí 

dụ
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Lại nữa, tên của các sông khác ƣa thay đổi, tên của sông Hằng đời đời 

không thay đổi; vì vậy nên lấy cát sông Hằng làm thí dụ, không lấy các sông 

khác. 

Hỏi:  Cát trong sông Hằng có bao nhiêu? 

Đáp:  Hết thảy toán số không thể biết đƣợc, chỉ có Phật và pháp thân 

Bồ-tát mới biết đƣợc số đó. Phật và pháp thân Bồ-tát, hết thảy vi trần 

trong Diêm-phù-đề sanh, diệt, nhiều, ít, đều có thể đếm biết, huống gì là cát 

sông Hằng?  Nhƣ lần Phật ngồi dƣới gốc cây trong vƣờn phía ngoài tinh xá 

Kỳ-Hoàn, có một Bà-la-môn đi đến chỗ Phật hỏi:  "Rừng cây này có bao 

nhiêu lá?"  Phật tức thời đáp lại:  "Có bấy nhiêu lá".  Bà-la-môn sanh tâm 

nghi:  "Lấy ai làm chứng?" Bà-la-môn đi đến bên gốc cây, lấy một ít lá trên 

cây rồi dấu kỹ đi trở lại hỏi Phật:  " Rừng cây này có bao nhiêu lá nhất 

định?"   Phật liền đáp:  "Nay thiếu mất bấy nhiêu lá".  Phật đã đúng nhƣ số 

lá của Bà-la-môn đã lấy mà trả lời.  Bà-la-môn biết rồi, tâm rất kính tín, cầu 

xin Phật cho xuất gia, về sau đƣợc chứng quả A-la-hán
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, vì vậy, nên biết 

Phật có thể biết số cát sông Hằng. 

Hỏi:  Có bao nhiêu ngƣời gặp ánh sáng của Phật, ắt đƣợc A-nậu-đa-la 

Tam-miệu Tam Bồ-đề?  Nếu gặp ánh sáng bèn đắc đạo, Phật có tâm đại từ, 

sao không thƣờng phóng ánh sáng để cho tất cả đắc đạo, cần gì phải trì giới, 

thiền định, trí tuệ, vậy sau mới đắc đạo? 

Đáp:  Chúng sanh do nhiều nhân duyên đắc độ chẳng đồng, có ngƣời 

do thiền định mà đắc độ, có ngƣời do trì giới thuyết pháp mà đắc độ, có 

ngƣời do ánh sáng chạm thân mà đắc độ.  Cũng nhƣ thành có nhiều cửa vào, 

mà nơi đi đến của mỗi cửa không khác.   Có ngƣời do ánh sáng chạm thân 

mà đắc độ, nhƣng cũng có ngƣời thấy ánh sáng hoặc chạm thân mà không 

đắc độ. 



KINH:  Bấy giờ, từ lỗ chân lông trên toàn thân của Thế Tôn cũng 

đều mỉm cười mà phóng ra các ánh sáng, chiếu khắp Tam thiên đại 

thiên thế giới, lại chiếu đến hằng hà sa thế giới khắp mười phương, nếu 

có chúng sanh gặp ánh sáng ấy, ắt được A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam 

Bồ-đề. 

LUẬN:  Hỏi:  Trên kia, đã nói toàn thân mỉm cƣời; nay vì sao lại nói 

hết thảy lỗ chân lông đều cƣời? 

Đáp:  Toàn thân mỉm cƣời là phần thô, nay hết thảy lỗ chân lông đều 

cƣời là phần tế. 

Lại nữa, trƣớc toàn cả thân mỉm cƣời, ánh sáng có số lƣợng, nay hết 

thảy lỗ chân lông đều cƣời thì ánh sáng vô số lƣợng. 

Lại nữa, trƣớc gặp ánh sáng của toàn thân mà chƣa đắc độ, thì nay gặp 

ánh sáng của lỗ chân lông liền đắc độ.  Cũng nhƣ rung cây lấy quả, quả chín 

rụng trƣớc, nếu chƣa rụng, lại rung tiếp lần sau.  Lại nhƣ bắt cá, lƣới trƣớc 

chƣa bắt hết, lƣới sau sẽ bắt.  Nhân duyên cƣời nhƣ trên đã nói. 

(Hết cuốn 7 theo bản Hán) 

--o0o -- 

CUỐN 08 

 KINH:  Bấy giờ, Thế Tôn dùng ánh sáng thƣờng chiếu khắp ba ngàn đại 

thiên thế giới, và đến thế giới của chƣ Phật nhiều nhƣ cát sông Hằng ở 

phƣơng Đông, cho đến mƣời phƣơng cũng nhƣ vậy.  Nếu có chúng sanh 

gặp đƣợc ánh sáng ấy, chắc chắn đƣợc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam Bồ-

đề. 

LUẬN: 

Hỏi: Trên đã toàn thân mỉm cƣời và lỗ chân lông phóng ánh sáng, nay 

vì sao còn phóng ánh sáng thƣờng để chiếu mƣời phƣơng? 

Đáp:  Có ngƣời thấy ánh sáng lạ, bảo đó không phải ánh sáng của 

Phật.  Thấy ánh sáng của Phật lớn dần thì tâm sanh hoan hỷ, nói đó thật là 

ánh sáng của Phật, nên chắc chắn đạt đến A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam Bồ-

đề. 
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Hỏi:  Thế nào là ánh sáng thƣờng? 

Đáp:  Bốn bên thân Phật đều có ánh sáng một trƣợng, khi Bồ-tát sanh 

ra liền có.  Đó là trong ba mƣơi hai tƣớng gọi là tƣớng trƣợng quang
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Hỏi:  Vì sao ánh sáng của Phật thƣờng một trƣợng mà không nhiều 

hơn? 

Đáp:  Ánh sáng thƣờng của chƣ Phật thì vô lƣợng, thƣờng chiếu mƣời 

phƣơng thế giới.  Đức Phật Thích-ca Mâu-ni có thần thông và thân quang vô 

lƣợng, hoặc một trƣợng, trăm trƣợng, ngàn trƣợng, vạn ức cho đến khắp ba 

ngàn đại thiên thế giới, cho đến cả mƣời phƣơng, nhƣ pháp thƣờng của chƣ 

Phật.  Nhƣng vì chúng sanh ở trong đời ngũ trƣợc ít đức ít trí, nên chỉ hiện ra 

ánh sáng một trƣợng, nếu hiện ra ánh sáng nhiều hơn thì hiện chúng sanh 

phƣớc mỏng, căn độn, mắt không kham nổi ánh sáng đó. Nhƣ ngƣời thấy 

thân trời, thì con mắt bị mờ, vì ánh sáng mạnh mà mắt yếu.  Nếu chúng ta có 

lợi căn phƣớc trọng thời Phật sẽ hiện ra ánh sáng vô lƣợng. 

Lại nữa, có ngƣời do thấy ánh sáng thƣờng của Phật, sanh tâm hoan hỷ 

mà đƣợc đắc độ, cũng nhƣ Quốc vƣơng đem đồ ăn thƣờng còn lại cho kẻ 

dƣới, ngƣời nhận đƣợc rất vui. Phật cũng nhƣ vậy, có ngƣời thấy các thứ ánh 

sáng khác thì tâm không hoan hỷ, mà thấy ánh sáng thƣờng của Phật thì chắc 

chắn đạt đến A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam Bồ-đề. 

KINH:  Bấy giờ, Thế Tôn hiện ra tướng lưỡi rộng dài phủ khắp ba 

ngàn đại thiên thế giới, vui vẻ mỉm cười.   Từ thiệt căn ấy phóng ra vô 

lượng ngàn vạn ức ánh sáng, mỗi ánh sáng ấy hóa thành hoa báu kim 

sắc ngàn cánh.  Trên các hoa ấy đều có hóa Phật kiết-già phu tọa, thuyết 

sáu độ Ba-la-mật, chúng sanh nghe được, chắc chắn được A-nậu-đa-la 

Tam-miệu Tam Bồ-đề.  Cho đến các thế giới của chư Phật ở mười 

phương nhiều như cát sông Hằng đều cũng như vậy. 

LUẬN:  Hỏi:  Nhƣ Phật Thế-Tôn, Đại đức tôn trọng, vì sao hiện ra lƣỡi 

rộng dài có vẻ nhƣ tƣớng thấp kém? 

Đáp:  Ở trên đã phóng ra ba thứ ánh sáng chiếu đến mƣời phƣơng 

chúng sanh, khiến cho đƣợc độ thoát.  Nay muốn chính miệng nói ra 

Đại Bát-nhã Ba-la-mật, Đại Bát-nhã Ba-la-mật rất sâu xa khó hiểu khó biết, 

khó có thể tín thọ, cho nên hiện ra tƣớng lƣỡi rộng dài để làm chứng.  Tƣớng 

lƣỡi nhƣ vậy, nói ra ắt chân thật. 



Nhƣ xƣa có một lần Phật ở nƣớc Xá-bà-đề, thọ tuế xong, A-nan theo 

Phật du hành các nƣớc, khi sắp đến thành của Bà-la-môn, vua của thành Bà-

la-môn vốn biết Phật có thần đức hay chuyển hóa chúng sanh, cảm động tâm 

mọi ngƣời, nay đi đến đây, thì ai còn thích ta nữa!  Vua liền ra lệnh cấm:  

"Nếu ai cúng cho Phật ăn, nghe Phật nói thời bị phạt năm trăm tiền vàng". 

Sau khi ra lệnh, Phật đến nƣớc đó, cùng A-nan ôm bát vào thành khất 

thực, mọi ngƣời trong thành đều đóng cửa không tiếp, Phật ôm bát không 

mà ra khỏi thành.  Lúc ấy, trong một gia đình có ngƣời tớ già, cầm chậu bể 

đựng đồ thiu ra khỏi cửa để liệng, thấy Phật Thế-Tôn ôm bát không đi đến, 

ngƣời tớ già thấy tƣớng hảo của Phật sắc vàng, lông trắng, nhục kế, ánh sáng 

một trƣợng, mà bình bát trống không chẳng có đồ ăn.  Thấy rồi vị ấy suy 

nghĩ:  "Thần nhân nhƣ thế, đáng ăn đồ ăn của trời, nay tự hạ mình cầm bát đi 

xin, chắc vì lòng đại từ thƣơng xót hết thảy", rồi liền sanh lòng tin thanh 

tịnh, muốn cúng dƣờng đồ ngon, mà không làm sao đƣợc nhƣ nguyện.  Hổ 

thẹn, vị ấy thƣa với Phật:  "Tôi nghĩ muốn dọn bữa cúng dƣờng mà không 

thể đƣợc, nay đồ ăn xấu tệ này, Phật cần thì nhận lấy". 

Phật biết tâm ngƣời kia tín kính thanh tịnh, nên đƣa bình bát ra nhận đồ 

cúng thí đó.  Phật liền cƣời, phát ra ánh sáng năm sắc, chiếu khắp trời đất, 

rồi trở lại nhập vào tƣớng giữa hai chân mày. 

A-nan thấy thế quỳ thẳng chắp tay bạch Phật:   "Kính thƣa Thế Tôn, 

nay nhân duyên nào mà Ngài cƣời, xin cho con đƣợc nghe ý nghĩa ấy".   

Phật bảo A-nan:  "Thầy co ⮠ấy bà già đem lòng tín vừa cúng thức ăn cho 

Phật chăng?"  A-nan thƣa:  "Bạch Thế Tôn, con có thấy".  Phật nói:   "Bà già 

ấy do cúng Phật ăn mà trong mƣời lăm kiếp, ở trên cõi trời và trong cõi 

ngƣời, thọ phƣớc báo khoái lạc, không bị đọa ác đạo, sau sẽ đƣợc làm thân 

nam, xuất gia học đạo thành Bích-chi Phật và nhập Vô-dƣ Niết-bàn".  Bấy 

giờ cạnh Phật có một Bà-la-môn đứng đó, nói kệ: 

"Ong là dòng Nhật chủng
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 Sát-lợi, 

Thái tử của Tịnh-phạn Quốc vƣơng
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, 

Chỉ vì ăn mà đại vọng ngữ, 

Đồ thúi ấy, báo nặng làm sao!" 

Bấy giờ Phật đƣa lƣỡi rộng dài phủ cả mắt lên đến chân tóc, nói với Bà-

la-môn:  "Ông thấy trong kinh sách nói ngƣời có lƣỡi nhƣ thế này mà nói dối 

chăng?" Bà-la-môn thƣa:  "Nếu ngƣời có lƣỡi phủ đến mũi, nói đã không hƣ 

dối, huống gì phủ đến chân tóc.  Tâm tôi tin Phật chắc chắn không vọng ngữ, 



nhƣng chỉ không hiểu vì sao bố thí một ít mà đƣợc quả báo nhiều nhƣ vậy?"  

Phật nói với Bà-la-môn:  "Ông có bao giờ thấy những việc hy hữu khó thấy 

ở giữa đời chăng?"   Bà-la-môn thƣa:  "Đã thấy.  Tôi có lần đi với ngƣời Bà-

la-môn, giữa đƣờng thấy bóng của một cây Ni-câu-lô-đà
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 phủ cả năm trăm 

cỗ xe của khách buôn, mà bóng cây vẫn không hết.  Ấy là việc hy hữu khó 

thấy".  Phật hỏi:  "Hạt giống của cây ấy lớn hay nhỏ?"  Bà-la-môn đáp:  

"Lớn bằng một phần ba hạt cải".  Phật nói:  "Ai sẽ tin lời ông, cây to thế mà 

hạt giống lại rất nhỏ?" Bà-la-môn thƣa:  "Thật vậy, thƣa Thế Tôn, chính mắt 

tôi thấy chứ không phải hƣ dối"   Phật nói:  "Ta cũng nhƣ vậy, thấy bà già ấy 

tín tâm thanh tịnh, cúng thí cho Phật, đƣợc quả báo lớn.  Cũng nhƣ cây ấy, 

nhân ít mà quả báo nhiều.    Lại do phƣớc điền tốt của Nhƣ Lai mà đƣợc 

nhƣ  vậy".   Bà-la-môn tâm khai ý tỏ,  năm vóc sát đất, xin sám hối với 

Phật:  "Tâm tôi mù mờ, ngu si không tin Phật".  Phật thuyết mỗi mỗi pháp 

cho ông nghe rồi chứng đƣợc đạo quả ban đầu, tức thời ông đƣa tay mà cất 

to tiếng nói:  "Hết thảy mọi ngƣời, cửa cam lồ đã mở, vì sao không ra!"  Tất 

cả các Bà-la-môn ở trong thành, đến nạp năm trăm tiền vàng cho vua, để 

rƣớc Phật mà cúng dƣờng, và đều nói:  "Đƣợc mùi vị cam lồ, thì còn ai tiếc 

gì năm trăm tiền vàng ấy?"  Mọi ngƣời đều đi đến Phật, lệnh cấm bị phá.   

Vua Bà-la-môn ấy cũng theo thần dân quy mạng Phật pháp. Hết thảy ngƣời 

trong thành đều đƣợc tịnh tín. 

Nhƣ vậy, Phật hiện ra tƣớng lƣỡi rộng dài là vì những ngƣời bất tín ấy. 

Hỏi:  Nhƣ vì Bà-la-môn hiện ra tƣớng lƣỡi phủ cả mặt, mà ánh sáng 

của tƣớng lƣỡi vì sao lại phủ đến ba ngàn đại thiên thế giới? 

Đáp:  Lƣỡi phủ mặt đến chân tóc, là vì sự  tin nhỏ, nay vì Bát-nhã Ba-

la-mật là đại sự hƣng khởi nên hiện tƣớng lƣỡi rộng dài phủ cả ba ngàn đại 

thiên thế giới. 

Hỏi:  Ngƣời ở trong một thành tất cả thấy đƣợc tƣớng lƣỡi phủ cả mặt 

ấy còn là khó, huống gì nay nói Đại Bát-nhã Ba-la-mật, tất cả đại hội, vô 

lƣợng chúng từ phƣơng này và tha phƣơng tập lại mà đều thấy cả sao?  Lại 

mắt ngƣời thấy đƣợc không quá vài dặm, nay nói khắp ba ngàn đại thiên thế 

giới, không phải là to lớn khó tín lắm sao? 

Đáp:  Phật dùng phƣơng tiện gia hộ thần lực, có thể làm cho chúng 

sanh đều thấy tƣớng lƣỡi phủ cả ba ngàn đại thiên thế giới nầy.  Nếu Phật 

không gia hộ thần lực, thời tuy hàng Thập trụ Bồ-tát cũng không biết tâm 

Phật.   Nếu Phật gia hộ thần lực, thì cho đến súc sanh cũng có thể biết tâm 



Phật.  Nhƣ trong Hậu-phẩm của Kinh Bát-nhã Ba-la-mật nói
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:   "Hết thảy 

chúng sanh đều thấy pháp hội của Phật A-súc ở trƣớc mắt.  Cũng nhƣ khi 

Phật nói về thế giới đủ thứ nghiêm tịnh của Phật A-di-đà, A-nan xin nguyện 

muốn thấy, Phật liền làm cho hết thảy chúng hội đều thấy thế giới nghiêm 

tịnh của Phật Vô-lƣợng-thọ
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.  Thấy tƣớng lƣỡi của Phật cũng nhƣ vậy, Phật 

dùng tƣớng lƣỡi rộng dài phủ khắp ba ngàn đại thiên thế giới, rồi sau đó 

Ngài cƣời.   Nhân duyên cƣời đã nói nhƣ   trên. 

Hỏi:  Ở trƣớc đã phóng ánh sáng của tƣớng lƣỡi, nay vì sao thiệt căn lại 

phóng ánh sáng? 

Đáp:  Vì muốn cho hết thảy càng tin gấp bội.  Lại vì sắc của tƣớng lƣỡi 

nhƣ Lƣu ly, kim quang trong sáng, cùng nhau phát khởi, nên lại phóng ánh 

sáng. 

Lại nữa, các ánh sáng ấy biến thành hoa báu sắc vàng ngàn cánh, từ 

tƣớng  lƣỡi hiện ra hoa báu sắc vàng ngàn cánh ấy, quang minh chiếu suốt 

nhƣ mặt trời mới mọc. 

Hỏi:  Vì sao trong ánh sáng biến hóa làm hoa báu ấy? 

Đáp:  Vì Phật muốn ngồi. 

Hỏi:  Giƣờng có thể ngồi, hà tất Hoa sen? 

Đáp: Giƣờng  là chỗ ngồi của hàng bạch y thế gian.  Lại vì Hoa sen 

mềm sạch, muốn hiện thần lực, có thể ngồi lên trên đó mà hoa vẫn không 

hoại.  Lại vì chỗ ngồi làm tăng nghiêm diệu pháp.  Lại vì các hoa khác đều 

nhỏ, không bằn g hoa ấy thơm, sạch, lớn.   Hoa sen của loài ngƣời không 

quá một thƣớc, còn Hoa sen trong ao Mạn-đà-kỳ-ni và ao A-na-bà-đạt-đa 

lớn bằng tàng xe.  Hoa sen báu trên trời lại lớn hơn thế, ấy thời có thể để 

kiết-già phu tọa.  Hoa của Phật ngồi còn hơn hoa ấy gấp trăm ngàn vạn lần.  

Lại đài Hoa sen nhƣ thế nghiêm tịnh, thơm, đẹp, có thể ngồi. 

Lại nữa, lúc kiếp tận đốt cháy, tất cả đều không, do sức nhân duyên 

phƣớc đức của chúng sanh, gió từ mƣời phƣơng thổi đến, đối diện nhau, xúc 

chạm nhau, cầm giữ một giòng nƣớc lớn, trên giòng nƣờc có một ngƣời 

ngàn cái đầu, hai ngàn tay chân, gọi là vĩ-nữu, từ rốn ngƣời ấy xuất ra Hoa 

sen diệu bảo sắc vàng ngàn cánh, ánh sáng nó rất lớn nhƣ muôn mặt trời 

cùng chiếu, trong hoa có ngƣời kiết-già phu tọa.  Ngƣời ấy lại có vô lƣợng 

quang minh, gọi là Phạm-thiên vƣơng.  Từ tâm Phạm-thiên vƣơng sanh tám 



đứa con, tám đứa con sanh ra trời đất nhân dân. Phạm-thiên vƣơng đã diệt 

sạch các dâm dục, sân nhuế.  Do đó, nên nói:  "Nếu có ngƣời tu thiền, tịnh 

hạnh, dứt trừ dâm dục, thì gọi là thực hành Phạm đạo".  Phật Chuyển pháp 

luân, gọi là Pháp luân, 

hoặc gọi là Phạm luân.  Phạm-thiên vƣơng ấy ngồi trên hoa sen, nên 

chƣ Phật tùy theo kế tục, kiết-già phu tọa trên hoa sen, nói sáu Ba-la-mật.  

Ngƣời nghe đƣợc pháp ấy, chắc chắn đạt đến A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam 

Bồ-đề
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. 

Hỏi: Thích-ca Văn Phật hóa làm vô lƣợng ngàn vạn ức chƣ Phật, làm 

sao có thể nói pháp trong một lúc?  Nhƣ trong A-tỳ-đàm nói
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:  "Trong một 

lúc không có hai tâm, nếu lúc hóa Phật nói, thì Hóa chủ phải im lặng, lúc 

Hóa chủ nói thì hóa Phật cũng phải im lặng, làm thế nào cùng một lúc mà 

đều nói sáu Ba-la-mật? 

Đáp:  Nói nhƣ thế là cách biến hóa của hàng ngoại đạo và hàng Thanh-

văn.  Còn nhƣ Phât biến hóa thì vô lƣợng do sức tam muội không thể nghĩ 

nghì, nên lúc Phật tự nói, thì cũng vô lƣợng ngàn vạn ức hóa Phật cũng đều 

nói. 

Lại các hàng ngoại đạo và Thanh-văn không thể làm ra hóa, còn nhƣ 

Phật Thế-Tôn hóa rồi lại làm ra hóa.  Các ngoại đạo và hàng Thanh-văn sau 

khi thân diệt, không thể lƣ u lại hóa, còn nhƣ Phật Thế-Tôn sau khi thân diệt 

độ, vẫn có thể lƣu lại hóa Phật in nhƣ Phật không khác
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. 

Lại nữa, trong A-tỳ-đàm, một lúc không  có hai tâm, nay Phật cũng nhƣ 

vậy.  Đƣơng khi hóa Phật nói, cũng không có tâm, tâm Phật nghĩ tới hoá 

Phật, muốn khiến hoá Phật nói, liền nói. 

Hỏi:  Nay Phật muốn nói Bát-nhã Ba-la-mật, cớ sao khiến hóa Phật nói 

sáu Ba-la-mật? 

Đáp:  Sáu Ba-la-mật và Bát-nhã Ba-la-mật, là một pháp không khác.  

Năm Ba-la-mật trƣớc mà không có đƣợc Bát-nhã Ba-la-mật, thì không gọi là 

Ba-la-mật.  Nhƣ  Đàn Ba-la-mật không có đƣợc Bát-nhã Ba-la-mật thì bị 

chìm trong pháp hữu tận của thế gian, hoặc đƣợc thành A-la-hán, Bích-chi 

Phật đạo mà nhập Niết-bàn.  Nếu có đƣợc Bát-nhã Ba-la-mật cùng hợp lại 

thì gọi là Ba-la-mật, có thể đạt đến Phật đạo; vì vậy, Bát-nhã Ba-la-mật cùng 

với năm Ba-la-mật là một pháp không khác. 



Bát-nhã Ba-la-mật có hai thứ:  Một là trang nghiêm, hai là chƣa trang 

nghiêm.  Nhƣ có ngƣời đeo Anh lạc đẹp để trang nghiêm, có ngƣời không 

đeo, gọi là chƣa trang nghiêm.  Cũng nhƣ Quốc vƣơng có kẻ đem tùy tùng 

theo, gọi là vua đến, nếu không đem kẻ tùy tùng theo, gọi là một mình. 

Nhƣ vậy, thế giới nhiều nhƣ cát sông Hằng ở phƣơng Đông, cho đến 

mƣời phƣơng cũng nhƣ vậy. 

Hỏi:  Nếu Phật có đại thần lực nhƣ thế, thì vô số ngàn vạn ức hóa Phật 

cho đến mƣời phƣơng đều thuyết sáu Ba-la-mật, độ thoát tất cả, thế thì phải 

độ hết, không thể có kẻ chƣa độ? 

Đáp:  Có ba thứ chƣớng ngại:  Chúng sanh trong ba đƣờng ác, không 

thể thấu hiểu; ở trong loài ngƣời, trên trời, hoặc quá nhỏ, hoặc quá già, hoặc 

quá bệnh; và trên cõi Vô sắc, trời Vô tƣởng, đều không thể nghe, không thể 

biết. 

Hỏi:  Những ngƣời nghe đƣợc, hiểu đƣợc, vì sao không cùng đắc đạo 

hết? 

Đáp:  Cũng không thể tất cả đều đắc đạo, vì sao?   Vì kiết sử nghiệp 

chƣớng.  Có nguời kiết sử nặng, thƣờng bị kiết sử che tâm, vì vậy nên không 

cùng đắc đạo hết. 

Hỏi:  Mƣời phƣơng chƣ Phật hiện nay, cũng nên khiến hóa Phật thuyết 

sáu Ba-la-mật, và chúng tôi cũng không có ba chƣớng ngại ấy, vì sao không 

nghe? 

Đáp: Chúng sanh hiện nay, sanh ở đời ác, thời không phải ở vào ba 

chƣớng ngại ấy.  Ở sau thời Phật, bị nghiệp báo bất thiện, hoặc có chƣớng 

ngại vì ác tội nghiệp của thế gian, hoặc có chƣớng ngại vì kiết sử dày nặng.  

Sanh nhằm sau thời Phật, con ngƣời phần nhiều bị kiết sử dày nặng làm 

chƣớng.  Hoặc dâm dục mỏng mà sân nhuế dày, sân nhuế mỏng mà dâm dục 

dày; dâm dục mỏng mà ngu si dày, ngu si mỏng mà sân nhuế dày.  Những 

thứ nhƣ vậy triển chuyển có dày có mỏng thay đổi nhau.  Vì các chƣớng 

ngại của kiết sử, nên không nghe không biết hóa Phật thuyết pháp, không 

htấy ánh sáng của chƣ Phật, huống gì đắc đạo.   Cũng nhƣ mặt trời mọc mà 

ngƣời mù không thấy, bèn nói thế gian không có mặt trời, mặt trăng, chứ 

mặt trời có lỗi gì!  Lại nhƣ sấm chớp rung chuyển đất mà ngƣời điếc không 

nghe tiếng, chứ tiếng không có lỗi. 



Nay mƣời phƣơng chƣ Phật thƣờng nói Kinh pháp, thƣờng khiến hoá 

Phật đến mƣời phƣơng thế giới thuyết sáu Ba-la-mật, mà vì tội nghiệp nhƣ 

đui, nhƣ điếc, nên không nghe đƣợc âm thanh của Chánh pháp; vì vậy không 

thấy nghe hết đƣợc.  Tuy là Thánh nhân có tâm đại từ, cũng không thể khiến 

cho mọi ngƣời đều nghe đều thấy.  Nếu tội sắp diệt, phƣớc sắp sanh, khi ấy 

mới đƣợc thấy Phật nghe pháp. 

KINH:  Bấy giờ Thế Tôn muốn ở tại tòa Sư tử, nhập vào Sư tử du 

hý tam muội
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, dùng sức thần thông làm cảm động ba ngàn đại thiên 

thế giới, sáu cách rung động. 

LUẬN:  Hỏi:  Tam muội này vì sao gọi là Sƣ tử du hý? 

Đáp:  Thí nhƣ  Sƣ tử bắt nai, vui giỡn tự tại.  Phật cũng nhƣ vậy, khi 

vào tam muội này, có thể bằng nhiều cách xoay chuyển đại địa này, khiến 

sáu phen rung động. 

Lại nữa, Sƣ tử du hý cũng nhƣ ngày mà Sƣ tử vui chơi, thời các loài thú 

đƣợc an ổ⮠ Phật cũng nhƣ vậy, khi nhập vào tam muội ấy, thời rung 

động ba ngàn đại thiên thế giới, làm cho chúng sanh trong ba đƣờng ác một 

lúc đều đƣợc nghỉ ngơi an ổn. 

Lại nữa,  Phật gọi là Nhân Sƣ tử.  Sƣ tử  du hý tam muội tức là Phật 

tam muội vậy.  Khi nhập vào tam muội này, khiến đại địa này rung động sáu 

cách, chúng sanh trong tất cả đƣờng ác địa ngục đều đƣợc giải thoát, đƣợc 

sanh lên trời, nên gọi là hý. 

Hỏi:  Vì sao Phật nhập vào tam muội ấy? 

Đáp:  Vì muốn rung động ba ngàn đại thiên thế giới, đƣa chúng sanh ra 

khỏi ba đƣờng ác, đặt vào trong hai đƣờng thiện. 

Lại nữa, trên kia ba thứ biến hóa xuất từ thân Phật, ngƣời hoặc có tâm 

tin mà không sâu, nay rung động đại địa là muốn cho chúng sanh biết thần 

lực là vô lƣợng, có thể làm cho ngoại vật đều rung động, mà sanh tâm tịnh 

tín hoan hỷ, đều đƣợc lìa khổ. 

Hỏi:  Có các A-la-hán và chƣ Thiên cũng có thể làm rung động đại địa, 

sao chỉ nói thần lực của Phật? 



Đáp:  Các A-la-hán và chƣ Thiên không thể làm rung động đầy đủ, chỉ 

có Phật mới khiến cho đại địa rung động sáu cách. 

Hỏi:  Phật làm sao làm rung động ba ngàn đại thiên thế giới? 

Đáp:  Vì muốn khiến chúng sanh biết hết thảy đều là không, vô thƣờng. 

Có ngƣời nói đại địa, mặt trời, mặt trăng, núi Tu-di, đại hải đều là 

thƣờng.  Thế nên Thế Tông làm sáu cách chấn động, chỉ bày nhân duyên đó 

khiến biết là vô thƣờng. 

Lại nữa, nhƣ ngƣời muốn nhuộm áo, trƣớc rũ bỏ bụi đất, Phật cũngnhƣ 

vậy, trƣớc khiến chúng sanh trong ba ngàn thế giới thấy thần lực của Phật 

sanh tâm cung kính nhu nhuyến, vậy sau mới nói pháp; vì vậy nên nói sáu 

cách rung động đại địa.  Thế nào là sáu cách rung động? 

KINH:  Phương Đông vọt lên phương Tây lặn xuống, phương Tây 

vọt lên phương Đông  lặn xuống, phương Nam vọt lên phương Bắc lặn 

xuống, phương Bắc vọt lên phương Nam lặn xuống, bốn bên vọt lên 

chính giữa lặn xuống, chính giữa vọt lên bốn bên lặn xuống. 

LUẬN:  Hỏi:  Vì sao chính thức có sáu cách rung động? 

Đáp:  Đất động có thƣợng, trung, hạ.  Hạ có hai cách: hoặc phƣơng 

Đông vọt lên phƣơng Tây lặn xuống, hoặc phƣơng Nam vọt lên phƣơng Bắc 

lặn xuống, hoặc bốn bên vọt lên chính giữa lặn xuống.  Trung có bốn:  Hoặc 

Đông, Tây, Nam, Bắc; hoặc Đông, Tây , bốn bên, chính giữa; hoặc Nam, 

Bắc, bốn bên, chính giữa.  Thƣợng là sáu cách chấn động. 

Có nhiều nhân duyên khiến quả đất rung động lớn.  Nhƣ Phật bảo A-

nan:  "Có tám nhân tám duyên
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, khiến đại địa chấn động", nhƣ chỗ khác 

nói. 

Lại nữa, có ngƣời nói có bốn cách làm đất động:  Hỏa động, Rồng 

động, chim Kim-sí động, Thiên vƣơng động. 

Hai mƣơi tám ngôi sao đi giáp một vòng quanh mặt trời mặt trăng, nếu 

mặt trăng đi đến sao Mão, sao Trƣơng, sao Để, sao Lâu, sao Thất, sao Vị, 

trong sáu ngôi sao ấy, bấy giờ đại địa rung động nhƣ lở.  Cách động ấy thuộc 

Hỏa thần, lúc ấy không mƣa, sông ngòi khô kiệt, mùa lúa bị mất, Thiên tử 

gặp điều xấu, đại thần thọ ƣơng.  Nếu đi đến sao Liễu, sao Vỹ, sao Ky, sao 



Bích, sao Khuê, sao Nguy, trong sáu ngôi sao ấy, khi ấy đất động nhƣ lở.   

Cách động ấy thuộc Long thần, lúc ấy không mƣa, sông ngòi khô kiệt, mùa 

lúa bị mất, Thiên tử gặp điều xấu, đại thần thọ ƣơng. 

Nếu đi đến sao Sâm, sao Quỷ, sao Tinh, sao Chẩn, sao Cang, sao Dực, 

trong sáu ngôi sao ấy, bấy giờ đất động nhƣ lở.   Cách động ấy thuộc chim 

Kim-sí, lúc ấy không mƣa, sông ngòi khô kiệt, mùa lúa bị mất, Thiên tử gặp 

điều xấu, đại thần thọ ƣơng. 

Nếu đi đến sao Tâm, sao Giác, sao Phòng, sao Nữ, sao Hƣ, sao Tĩnh, 

sao Tất, sao Tuy, sao Đẩu, trong chín ngôi sao ấy, bấy giờ đất động nhƣ lở.  

Cách động ấy thuộc Thiên đế, khi đó an ổn, mƣa thuận gió hòa, ngũ cốc 

đƣợc mùa.  Thiên tử đƣợc điều tốt, đại thần hƣởng phƣớc, vạn dân an ổn. 

Lại nữa, nhân duyên làm đất rung động có nhỏ có lớn.  Có khi rung 

động một Diêm-phù-đề, có khi rung động tứ thiên hạ, một ngàn, hai ngàn, ba 

ngàn đại thiên thế giới 

Động nhỏ là do nhân duyên nhỏ, nhƣ ngƣời có phƣớc đức, hoặc sanh, 

hoặc chết, thì đất của một nƣớc rung động, ấy là động nhỏ.  Động lớn là do 

nhân duyên lớn, nhƣ Phật lúc sắp diệt độ, thì ba ngàn đại thiên thế giới 

chấn động, ấy là động lớn.  Nay Phật muốn tập họp chúng sanh một cách 

rộng lớn nên khiến đại địa này chấn động sáu cách.  

Lại nữa,  trong pháp Bát-nhã Ba-la-mật, Phật thọ ký cho các Bồ-tát sẽ 

đƣợc làm Phật, mà Phật là vị chủ lớn của trời đất, khi ấy địa thần ấy mừng, 

rằng ta nay sẽ có đƣợc vị chủ tế, thế nên đất động.   Cũng nhƣ Quốc vƣơng 

khi mới đƣợc lập, thần dân vui mừng, đều tung hô vạn tuế, nhảy nhót ca 

múa. 

Lại nữa, do nhân duyên phƣớc đức của chúng sanh trong ba ngàn đại 

thiên thế giới nên có đại địa này với núi sông cây cối hết thảy mọi vật, mà 

chúng sanh không biết nó là vô thƣờng.  Vì vậy, Phật dùng đại lực của 

phƣớc đức trí tuệ, làm chấn động thế giới ấy, khiến chúng sanh phƣớc đức 

biết là mỏng manh, tất cả đều Ma diệt, trở về vô thƣờng. 

KINH:  Đất đều nhu nhuyến, khiến chúng sanh hòa vui. 

LUẬN:  Hỏi:  Đất rung động làm sao có thể khiến chúng sanh hòa vui? 



Đáp:  Tâm tùy theo thân, thân đƣợc chuyện vui, thời tâm hân duyệt.  

Duyệt là những ngƣời cùng ở và đồ vật tiện lợi cho thân, hay làm cho tâm 

vui vẻ.  Nay vì chúng sanh hỗn tạp xấu ác trong ba ngàn đại thiên thế giới, 

tâm nó thô ác, không có điều thiện; vì vậy, Thế Tôn làm rung động đại địa 

này, khiến đều nhu nhuyến, tâm đƣợc lợi ích.  Cũng nhƣ trời Ba mƣơi ba ở 

trong vƣờn hoan lạc, chƣ thiên đi vào, tâm đều nhu nhuyến, hoan lạc hòa 

vui, tâm thô ác không sanh,  Khi A-tu-la dấy binh kéo đến, đều không quan 

tâm.  Khi ấy, dân của Thích-đề-bà-na dẫn các thiên chúng vào trong vƣờn 

thô-sáp.  Vì trong vƣờn đó, cây cối hoa trái, khí vị không vui vẻ, vì Thô-sáp 

xấu xa, nên các thiên chúng liền sanh quan tâm.  Phật cũng vậy, vì đại địa 

này thô-sáp xấu xa nên biến nó thành nhu nhuyến, khiến tâm tất cả chúng 

sanh đƣợc vui vẻ.  Lại nhƣ khi chú thuật thuốc cỏ xông vào mũi ngƣời, tâm 

giận liền sanh, tức thời đấu tranh nhau.  Lại có thuốc cỏ làm tâm ngƣời hòa 

vui hoan hỷ, cung kính lẫn nhau.  Chú thuật thuốc cỏ còn đƣợc nhƣ vậy, 

huống là cả đại địa của ba ngàn đại thiên thế giới đều nhu nhuyến. 

KINH:  Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và tám nạn của ba ngàn đại 

thiên thế giới tức thời giải thoát, được sanh lên trời, từ trời Tứ thiên 

vương cho đến trời Tha-hóa-tự-tại. 

LUẬN:  Hỏi:  Nếu Phật nhập vào Sƣ tử du hý tam muội, có thể khiến 

cho địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và tám nạn đều đƣợc giải thoát, sanh lên cõi 

trời Tứ thiên vƣơng cho cho đến trời Tha-hóa-tự-tại, nhƣ thế còn cần gì tu 

phƣớc hành thiện mới đƣợc quả báo? 

Đáp:  Điều ấy nhƣ trên đã nói, ngƣời phƣớc đức nhiều, thấy ánh sáng là 

đƣợc độ, ngƣời tội cấu sâu nặng do đất rung động mới đƣợc độ.  Cũng nhƣ 

mặt trời mọc chiếu bên hồ sen, những sen già nở trƣớc, sen non thì chƣa.  

Phật cũng nhƣ vậy, trƣớc phóng ánh sáng, ngƣời phƣớc thuần thục, tâm trí 

lanh lợi thì đƣợc giải thoát trƣớc, còn ngƣời phƣớc chƣa thuần thục, tâm trí 

không lanh lợi, cho nên chƣa đƣợc.  Phật đại từ đại bi, bình đẳng cứu độ hết 

thảy, không ghét không thƣơng.  Cũng nhƣ trái cây, ngƣời rung cây, trái chín 

rụng trƣớc.  Phật cũng nhƣ vậy, ba ngàn đại thiên thế giới nhƣ cây, ngƣời 

rung là Phật, ngƣời đƣợc độ trƣớc là quả chín, ngƣời chƣa đƣợc độ là quả 

xanh. 

Hỏi:  Vì sao nhân duyên thiện tâm mà chỉ sanh lên cõi trời Dục giới, 

không sanh lên cõi trời Sắc giới và cõi trời Vô sắc giới? 



Đáp:   Phật muốn độ chúng sanh đắc đạo chứng quả.   Ở trong cõi Vô 

sắc vì không có thân nên không thể thuyết pháp cho.  Ở trong Sắc giới, 

không có tâm biết nhàm chán, nên khó có thể đắc đạo, vì cái vui trong cảnh 

thiền thời nhiều mà tuệ tâm thời độn. 

Lại nữa,  Phật dùng thần thông làm cảm động, khiến đại địa của ba 

ngàn đại thiên thế giới đều nhu nhuyến, chúng sanh có tín tâm đều hoan hỷ 

nên sanh lên cõi trời Dục giới.  Vì không đƣợc Tứ thiền và Tứ không định 

nên không đƣợc sanh lên cõi Sắc và cõi Vô sắc. 

Hỏi:  Năm ấm là vô thƣờng, không, vô ngã, làm sao sanh vào cõi trời 

và cõi ngƣời?  Ai chết và ai sanh? 

Đáp:  Việc ấy, đã nói rộng trong chƣơng Tán Bồ-tát, nay sẽ lƣợc đáp:  

Ông nói năm uẩn vô thƣờng, không, vô ngã.  Năm uẩn ấy ở trong Bát-nhã 

Ba-la-mật không có thƣờng hay vô thƣờng, không hay vô không, ngã hay vô 

ngã.  Nếu nhƣ ngƣời ngoại đạo tìm cầu thật ngã, ngã ấy không thể có đƣợc, 

chỉ có giả danh, do các thứ nhân duyên hòa hợp mà có, có danh tự ấy.  Cũng 

nhƣ ngƣời huyễn thuật giết nhau, ngƣời ngoài thấy nó chết, do huyễn thuật 

khiến đứng dậy, ngƣời ngoài thấy nó sống,   Sống và chết chỉ có danh tự, 

không có thật chất.  Trong pháp thế gian thì thật có sống chết, trong pháp 

thật tƣớng thì không có sống chết. 

Lại nữa, ngƣời sanh tử có sanh tử, ngƣời không sanh tử không có sanh 

tử, vì sao?  Vì ngƣời không sanh tử, dùng đại trí tuệ phá trừ tƣớng sanh, nhƣ 

kệ nói: 

"Phật pháp tƣớng tuy không, 

Cũng không phải đoạn diệt, 

Tuy sanh cũng phi thƣờng, 

Các hạnh nghiệp không mất
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. 

Các pháp nhƣ cây chuối, 

Hết thảy từ tâm sanh, 

Nếu biết pháp không thật, 

Tâm ấy lại cũng không. 

Nếu có ngƣời niệm không, 

Thời chẳng phải đạo hành, 

Các pháp chẳng đoạn diệt, 

Niệm có nên mất tƣớng. 

Có niệm, sa lƣới Ma, 



Không niệm đƣợc ra khỏi, 

Tâm động chẳng phải đạo, 

Bất động là Pháp ấn". 

KINH:  Các Thiên nhân ấy tự biết Túc mạng, đều rất hoan hỷ, đi 

đến chỗ Phật, đầu mặt lễ chân Phật, rồi ngồi một bên
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. 

LUẬN: Hỏi:  Chƣ thiên khi sanh tự biết ba việc:  Biết chỗ đi đến, biết 

chỗ tu hành phƣớc đức, biết phƣớc đức đã làm.   Ngƣời khi sanh không có 

ba việc đó.  Thế nào là biết Túc mạng? 

Đáp:   Nhân đạo không nhất định, hoặc có ngƣời biết, có ngƣời không 

biết.  Lại nữa, nhờ thần lực của Phật, thời biết Túc mạng. 

Hỏi:  Chƣ thiên có quả báo đuợc năm thứ thần thông, tự biết Túc mạng, 

có thể đi đến chỗ Phật, loài ngƣời tuy nhờ Phật lực, đƣợc biết Túc mạng, 

song chỗ ở rất xa làm sao có thể đi đến chỗ Phật? 

Đáp:   Hoặc có ngƣời sanh ra đã có quả báo đƣợc thần thông, nhƣ 

Chuyển luân Thánh vƣơng, Thánh nhân v.v… Hoặc có ngƣời nhờ Phật lực. 

Hỏi:  Ngƣời sanh ra đƣợc, phải mƣời tháng mang thai, ba năm bú mớm, 

sau mƣời tuổi mới có thể tự đi ra.  Nay nhờ oai thần của Phật, tam đồ bát 

nạn đều đƣợc giải thoát, sanh trong cõi trời hay cõi ngƣời, liền đi đến chỗ 

Phật.  Nhƣng trời có thể nhƣ vậy, còn ngƣời, nhân pháp chƣa thành làm sao 

đến đƣợc? 

Đáp:  Cách sanh ra trong ngũ đạo không đồng nhau:  Chƣ thiên, địa 

ngục đều do hóa sanh; ngạ quỷ thì hoặc thai sanh hoặc hóa sanh; nhân đạo 

và súc sanh có bốn cách là noãn sanh, thấp sanh, hóa sanh, thai sanh
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. 

Noãn sanh là nhƣ Tỳ-xá-khƣ, mẹ của Di-già-la, sanh 32 đứa con (Tỳ-

xá-khƣ sanh 32 cái trứng,  trứng nở ra 32 con trai, đều làlực sĩ; Di-già-la là 

đứa con lớn nhất.  Bà mẹ ấy sau đƣợc đạo quả thứ ba).  Những ngƣời nhƣ 

vậy gọi là ngƣời sanh ra từ trứng.  Thấp sanh là nhƣ Dâm nữ Yểm-la-bà-lỵ 

đảnh sanh Chuyển-luân, v.v… Nhƣ vậy gọi là sanh ra từ ẩm ƣớt.  Hoá sanh 

là nhƣ Phật cùng 4 chúng du hành, trong chúng Tỳ-kheo-ni có Tỳ-kheo-ni 

tên A-la-bà, từ trong đất hóa sanh, và lúc kiếp sơ, ngƣời đều hóa sanh
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.  

Nhƣ vậy gọi là sanh do biến hóa,  Thai sanh là sanh nhƣ ngƣời thƣờng sanh.  

Ngƣời hóa sanh lập tức khôn lớn, có thể đi đến chỗ Phật.  Lại nữa, nhờ Phật 

gia hộ thần lực nên có thể đi đến chỗ Phật. 



KINH:  Như vậy, thế giới nhiều như cát sông Hằng ở trong mười 

phương, đất đều chấn động sáu cách
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, hết thảy địa ngục, ngạ quỷ, súc 

sanh và tám nạn đều được  giải thoát, được sanh lên cõi trời, ngang trời 

thứ sáu (ở Dục giới). 

LUẬN:  Hỏi:  Chúng sanh trong ba ngàn đại thiên thế giới đã rất nhiều 

vô lƣợng vô số, sao lại còn phổ cập đến chúng sanh trong mƣời phƣơng thế 

giới nhiều nhƣ cát sông Hằng? 

Đáp:  Phật lực vô lƣợng, tuy độ chúng sanh trong ba ngàn đại thiên thế 

giới còn cho là ít, nên lại còn phổ cập đến mƣời phƣơng. 

Hỏi:  Nếu Thích-ca Văn-ni Phật dùng đại thần lực rộng độ mƣời 

phƣơng, thì sao lại còn cần đến nhiều Phật? 

Đáp:  Vì chúng sanh vô lƣợng, không thuần thục một lúc.  Lại nhân 

duyên của chúng sanh không đồng nhau, nhƣ trong pháp Thanh-văn nói: Đệ 

tử có nhân  duyên với Xá-lợi-phất, trừ Xá-lợi-phất, chƣ Phật còn không thể 

độ, huống gì ngƣời khác. 

Lại nữa, nay chỉ nói đến một hằng hà sa thế giới phƣơng Đông, không 

nói hai, ba, bốn cho đến ngàn vạn ức các thế giới nhiều nhƣ cát sông Hằng.  

Lại vì thế giới vô biên vô lƣợng, nếu có biên có lƣợng, thời chúng sanh có 

thể cùng tận. 

Vì vậy, chƣ Phật cần độ mƣời phƣơng vô lƣợng thế giới. 

KINH:  Bấy giờ chúng sanh trong ba ngàn đại thiên thế giới, ngươì 

mù được thấy, người điếc được nghe, người câm được nói, người điên 

được tỉnh, người loạn được định, người trần truồng được áo, người đói 

khát được no đủ, người bệnh được lành, người tàn tật được nguyên vẹn. 

LUẬN:  Hỏi:  Chúng sanh khổ nạn có trăm ngàn thứ, sao thần lực của 

Phật không làm cho tất cả đều đƣợc giải thoát? 

Đáp:  Hết thảy đều cứu, nay chỉ lƣợc nói phần thô. Nhƣ có nhiều kiết 

sử
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 mà chỉ nói đến ba độc. 

Hỏi:  Chỉ nói ngƣời mù đƣợc thấy là đủ, vì sao lại nói là mù bẩm sanh? 



Đáp:  Ngƣời sanh ra đã mù là vì tội nặng đời trƣớc.   Tội nặng còn làm 

cho thấy đƣợc huống gì tội nhẹ. 

Hỏi:  Thế nào vì tội nặng đời trƣớc làm cho sanh ra đã mù? 

Đáp:  Hoặc phá hƣ con mắt của chúng sanh, hoặc móc mắt của chúng 

sanh, hoặc phá con mắt chánh kiến, nói rằng không có tội phƣớc, ngƣời ấy 

chết đọa địa ngục, tội hết đƣợc sanh làm ngƣời, sanh ra đã mù.  Hoặc còn ăn 

trộm hỏa châu và đèn sáng trong tháp Phật, hoặc còn ăn trộm hỏa châu và 

đèn sáng trong tháp A-la-hán, Bích-chi Phật. Hoặc ăn cắp ánh sáng của trong 

ruộng phƣớc khác.  Vì những nhân duyên của nghiệp đời trƣớc nhƣ thế nên 

bị đui mắt, đời nay hoặc vì bệnh, vì bị đánh mà đui mắt, ấy là do nhân duyên 

đời nay. 

Lại nữa, chín mƣơi sáu thứ bệnh mắt, vua thầy thuốc là Xà-ca-na không 

thể trị đƣợc, chỉ Phật Thế Tôn là có thể làm cho đƣợc thấy. 

Lại nữa, trƣớc làm cho đƣợc thấy, sau lại làm cho đƣợc con mắt trí tuệ.  

Kẻ điếc đƣợc nghe cũng nhƣ vậy. 

Hỏi:  Nếu có mù bẩm sanh, sao không nói điếc bẩm sanh? 

Đáp:  Phần nhiều bị mù bẩm sanh, ít có kẻ điếc bẩm sanh, nên không 

nói. 

Hỏi:  Vì nhân duyên gì mà điếc? 

Đáp:  Điếc là vì nhân duyên đời trƣớc, thầy, cha dạy bảo không chịu 

nghe, không thực hành còn trở lại sân hận.   Vì tội ấy mà bị điếc. 

Lại nữa, vì cắt tai chúng sanh, hoặc phá hƣ tai chúng sanh, hoặc ăn 

trộm kiền chùy, linh, ốc, trống của trong tháp Phật, tháp Tăng và trong các 

ruộng phƣớc khác (nhƣ cha mẹ, thầy …) cho nên mắc tội ấy.  Nhƣ vậy là 

những nhân duyên của nghiệp đời trƣớc.  Nhân duyên đời nay là hoặc bị 

bệnh, hoặc bị đánh v.v… là nhân duyên của đời nay làm cho điếc. 

Hỏi:  Ngƣời câm không nói đƣợc, làm tội gì mà bị câm? 

Đáp:  Đời đời cắt lƣỡi ngƣời khác, hoặc bịt miệng ngƣời, hoặc bỏ thuốc 

độc làm cho không nói đƣợc, hoặc nghe giáo sƣ, cha mẹ dạy bảo, ngắt lời 

họ, chê lời họ, hoặc làm ngƣời ác tà kiến không tin tội phƣớc, phá chánh 



ngữ, nên sau khi chịu tội ở địa ngục ra, đƣợc sanh làm ngƣời, bị câm không 

nói đƣợc.  Vì các nhân duyên nhƣ vậy nên câm. 

Hỏi:  Kẻ điên đƣợc tỉnh, vì sao mà điên? 

Đáp:  Đời trƣớc tạo tội, phá không cho ngƣời tọa thiền, phá nhà tọa 

thiền, dùng các chú thuật làm cho ngƣời nổi giận đấu tranh, dâm dục.  Hoặc 

vì đời nay các kiết sử nặng nề, nhƣ kẻ Bà-la-môn làm ruộng bị mất mùa, vợ 

nó lại chết, tức thời phát điên, trần truồng chạy loạn.  Lại nhƣ Tỳ-kheo-ni Si-

xá-già-kiêu-đàm lúc còn làm cƣ sĩ tại gia, có bảy ngƣời con đều chết, hết sức 

ƣu sầu, nên mất tâm trí phát cuồng.  Có ngƣời vì quá giận không tự chế 

đƣợc, mà trở thành đại si cuồng.  Có ngƣời vì ngu si tà ác, lấy tro bôi mình, 

nhổ tóc, trần truồng, cuồng si ăn phân.  Có ngƣời hoặc vì bệnh gió, bệnh 

nóng, bệnh nặng mà thành điên
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.  Có ngƣời bị ác quỷ ám, hoặc có ngƣời 

quá ngu uống nhằm nƣớc mƣa mà điên.  Mất tâm trí nhƣ vậy, các thứ nhƣ 

vậy gọi là điên.  Nhờ đƣợc thấy Phật mà điên đƣợc tỉnh. 

Hỏi:  Kẻ loạn đƣợc định.  Điên là loạn, vì sao lại khác? 

Đáp:  Có ngƣời không điên mà tâm phần nhiều tán loạn, ý nhƣ con khỉ, 

không thể chuyên chú một chỗ, nên gọi loạn tâm
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. 

Lại có việc gấp gáp vội vàng, tâm vƣớng theo việc, nên mất tâm lực, 

không kham lãnh thọ đạo pháp. 

Hỏi:  Loạn tâm vì nhân duyên gì? 

Đáp:  Thiện tâm mỏng dần, theo đuổi điều bất thiện, ấy gọi là tâm loạn. 

Lại nữa, vì ngƣời ấy không quán vô thƣờng, không quán tƣớng chết, 

không quán đời là không, ƣa đắm sống lâu, tính toán công việc, dong ruổi đủ 

thứ, cho nên tâm loạn. 

Lại nữa, không đƣợc cái vui bên trong theo Phật pháp, chạy tìm cái vui 

bên ngoài.  Vì lý do đeo đuổi các vui cho nên tâm loạn.  Ngƣời tâm loạn nhƣ 

thế, đƣợc thấy Phật, tâm họ lại đƣợc định. 

Hỏi:  Trƣớc nói ngƣời điên đƣợc tỉnh, nay nói ngƣời trần truồng đƣợc 

áo, vì sao có sự trần truồng? 



Đáp:  Điên có hai thứ:  Một là ai cũng biết đó là điên, hai là vì ác tà 

kiến mà tự trần truồng, không ai biết đó là điên.  Nhƣ kể chuyện kể, ở Nam 

thiên Trúc có vị Pháp sƣ, ngồi tòa cao thuyết nghĩa ngũ giới, trong chúng ấy 

có nhiều ngoại đạo đến nghe.  Khi ấy vị quốc vƣơng nạn rằng:  "Nếu nhƣ lời 

Pháp sƣ giảng, ngƣời thí cho rƣợu và ngƣời tự uống rƣợu, phải chịu quả báo 

điên khùng, thì đáng đời nay ngƣời điên phải nhiều hơn ngƣời tỉnh, chứ sao 

nay ngƣời điên lại ít mà ngƣời tỉnh lại nhiều?"  Lúc ấy các ngoại đạo đều 

nói:  "Hay thay, lời vấn nạn thâm thúy!  Ông trọc đầu ngồi tòa cao ấy, chắc 

chắn không đáp đƣợc, vì vua lợi trí". 

Khi ấy Pháp sƣ lấy tay chỉ ngƣời ngoại đạo, mà nói qua chuyện khác.  

Vua liền hiểu.   Các ngoại đạo nói với vua:   "Lời vấn nạn của vua rất thâm 

thúy, ngƣời ấy không biết trả lời, sợ xấu hổ vì điều không biết, nên chỉ đƣa 

tay chỉ và nói qua chuyện khác.  Vua nói với ngoại đạo:  "Pháp sƣ ngồi tòa 

cao lấy tay chỉ là đã đáp xong, vì hộ vệ cho các ngƣơi nên không dùng lời 

nói, mà chỉ chỉ các ngƣơi để nói rằng, các ngƣơi là ngƣời điên, điên không 

phải ít.   Các ngƣơi lấy tro bôi mình, ở trần truồng không biết hổ, dùng đầu 

lâu của ngƣời đựng phân mà ăn, nhổ tóc, nằm trên chông gai, treo ngƣợc, 

xông mũi, mùa đông nhảy vào nƣớc, mùa hạ hơ lửa.  Các sở hành phi đạo 

nhƣ thế, đều là hình thức của điên khùng.  Lại nữa, theo pháp của các ngƣơi, 

bán thịt và bán muối là mất Bà-la-môn, khi cúng tế trời nếu đƣợc bố thí Bò, 

liền đem bán đi, tự cho đó là đúng pháp, nhƣng Bò cũng nhƣ thịt.  Dối gạt 

ngƣời nhƣ vậy, không phải là lỗi sao?   Lại nói  "Vào trong sông cát tốt
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(sông Hằng) tội lỗi đều tiêu trừ.  Thế là tội hay phƣớc đều không có nhân 

duyên chi cả.  Bán thịt, bán muối có tội gì?  Vào trong sông cát có thể tiêu 

tội?  Nếu có thể tiêu tội cũng có thể tiêu phƣớc, thì đâu có tốt gì?  Những 

việc nhƣ vậy không nhân không duyên, cƣỡng cho là nhân duyên, đó là 

điên.  Nhƣ vậy, các hình thức điên đều chính là các ngƣơi.  Pháp sƣ muốn hộ 

vệ các ngƣơi nên lấy tay chỉ mà không nói".  Những việc nhƣ vậy gọi là điên 

trần truồng. 

Lại nữa, có ngƣời nghèo cùng không có áo, chỉ mặc áo rách lam lũ, nhờ 

Phật lực làm cho có đƣợc áo. 

Hỏi:  Kẻ đói đƣợc no, kẻ khát đƣợc uống.  Thế nào là đói khát? 

Đáp:  Phƣớc đức mỏng manh, đời trƣớc không nhân, đời nầy không 

duyên, thế nên đói khát. 



Lại nữa, ngƣời ấy đời trƣớc cƣớp đồ ăn của Phật, A-la-hán, Bích-chi 

Phật và đồ ăn cha mẹ thân thích, nên tuy gặp đời có Phật vẫn chịu đói khát, 

là vì tội nặng vậy. 

Hỏi:  Hiện nay có ngƣời sanh ở cõi đời ác trƣợc lại đƣợc ăn uống no 

đủ, còn ngƣời sanh gặp đời có Phật lại chịu đói khát, sao lại nhƣ vậy?  Nếu 

là ngƣời tội, thì không nên sanh gặp đời có Phật, nếu là ngƣời phƣớc thì 

không nên sanh ở đời ác mới phải? 

Đáp:  Nhân duyên nghiệp báo của mỗi ngƣời không đồng nhau.  Hoặc 

có ngƣời có nhân duyên gặp Phật lại không có nhân duyên ăn uống, hoặc có 

nhân duyên ăn uống lại không có nhân duyên gặp Phật.   Cũng nhƣ Rắn đen 

ôm ngọc Ma-ni mà nằm, hoặc có A-la-hán đi khất thực mà không đƣợc chi.  

Lại nhƣ thời Phật Ca-diếp, có hai anh em xuất gia cầu đạo, một ngƣời trì 

giới, tụng kinh, tọa thiền, một ngƣời chỉ lo đến các Đàn-Việt, tu các phƣớc 

nghiệp.  Đến khi đức Phật Thích-ca Văn ra đời, một ngƣời sanh vào nhà 

trƣởng giả, một ngƣời làm voi trắng lớn, có sức phá giặc.  Ngƣời con trƣởng 

giả xuất gia học đạo, đƣợc sáu thần thông, thành A-la-hán, mà vì bạc phƣớc, 

đi khất thực khó đƣợc.  Ngày nọ ôm bình bát vào thành khất thực, đi khắp 

nơi mà chẳng đƣợc gì cả, đi đến ngang chuồng bạch tƣợng thấy vua cung 

cấp cho Voi đủ thứ, liền nói với Voi rằng:  "Ta với ngƣơi đều có tội lỗi".  

Voi liền cảm động thảm uất, ba ngày không ăn.   Ngƣời giữ Voi sợ hãi, tìm 

đến gặp đạo nhân, hỏi rằng:  "Ông làm chú thuật gì khiến voi trắng của vua 

bệnh khổ không thể ăn?  Đáp:  "Voi ấy là em của ta trong đời trƣớc, cùng 

xuất gia học đạo trong thời Phật Ca-diếp.  Ta chỉ lo trì giới, tụng kinh, tọa 

thiền già cung kính, không biết hành bố thí, còn em ta chỉ lo đến các Đàn-

Việt, làm việc bố thí, không học vấn.  Vì nó không trì giới, tụng kinh, tọa 

thiền, nên nay phải làm Voi ấy, và nhờ tu hạnh bố thí nhiều mà ăn uống đầy 

đủ các thứ, còn ta chỉ lo hành đạo, không biết tu bố thí, nên nay tuy đƣợc 

đạo, mà đi khất thực không ra". 

Vì vậy, do nhân duyên bất đồng, nên tuy gặp đời có Phật, mà vẫn chịu 

đói khát. 

Hỏi:  Các chúng sanh ấy làm thế nào đƣợc no đủ? 

Đáp: Có ngƣời nói, Phật dùng thần lực biến làm đồ ăn, khiến cho no 

đủ.  Lại có ngƣời nói, ánh sáng của Phật chạm vào thân, làm cho không đói 

khát.  Cũng nhƣ ngọc Nhƣ-ý, Ma-ni, có ngƣời tâm nghĩ tới là hết đói khát, 

huống gì găحصPhật.  (Kinh nói):   Ngƣời bệnh đƣợc lành.  Bệnh có hai thứ:  



Do quả báo hành nghiệp đời trƣớc mà bị các thứ bệnh:   hoặc đời nay bị 

lạnh, nóng, gió phát sanh, cũng bị các thứ bệnh.  Bệnh đời nay có hai thứ:  

Một là bệnh bên trong, ngũ tạng không điều hòa, kết chặt thành bệnh cũ.  

Hai là bệnh bên ngoài, bị đè ép té ngã, binh đao đâm chém, đủ các thứ bệnh. 

Hỏi:  Vì nhân duyên gì mắc bệnh? 

Đáp:  Đời trƣớc ƣa roi gậy đánh khảo, giam trói, các thứ não hại nên 

đời nay mắc bệnh.  Đời nay mắc bệnh là vì không biết nuôi thân, uống ăn 

không tiết độ, nằm ngồi đi đứng không chừng mực.  Do những việc ấy nên 

bị các thứ bệnh.  Nhƣ vậy, có bốn trăm lẻ bốn chứng bệnh, nhờ thần lực của 

Phật làm cho bệnh đƣợc lành
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.  Nhƣ truyện kể:  Phật ở nƣớc Xá-bà-đề, có 

một cƣ sĩ thỉnh Phật và Tăng dùng cơm tại tinh xá, Phật ở tinh xá tiếp nhận 

đồ ăn, vì có năm nguyên do:  1- Sắp nhập định.  2- Sắp thuyết pháp cho chƣ  

thiên.  3- Sắp du hành quan sát phòng các Tỳ-kheo.  4- Chăm sóc các Tỳ-

kheo bệnh
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.  5-  Sắp kiết giới cho các Tỳ-kheo chƣa đƣợc kiết giới.  Khi ấy 

Phật đẩy cửa vào phòng các Tỳ-kheo, thấy một Tỳ-kheo bệnh khổ, không ai 

chăm sóc, nằm mà đại tiểu tiện, không ngồi dậy đƣợc, Phật hỏi Tỳ-kheo:  

"Ông bị khổ gì mà không ai chăm sóc cả?" Tỳ-kheo thƣa:   "Bạch đức Thế 

Tôn, con có tánh lƣời biếng, khi ngƣời khác bệnh, con không chăm sóc, cho 

nên nay con bệnh, ngƣời khác cũng không chăm sóc ".  Phật bảo:  "Thiện 

nam tử, Nhƣ Lai sẽ chăm sóc ông". 

Khi ấy, Thích-đề-bà-na-dân đem nƣớc rửa, Phật lấy tay xoa thân Tỳ-

kheo kia.  Trong khi xoa thân, thì hết thảy bệnh khổ đều tiêu trừ, thân tâm 

đƣợc an ổn.  Khi ấy Thế Tôn từ từ đỡ Tỳ-kheo bệnh dậy, đua ra ngoài 

phòng, tắm rửa mặc áo, rồi từ từ đƣa trở vào, trải nệm bảo ngồi.  Phật nói 

với Tỳ-kheo bệnh ấy rằng:  "Lâu nay ông không cần cầu việc chƣa đƣợc 

khiến đƣợc, việc chƣa đến khiến đến, mà phải chịu các khổ nạn.   Nhƣ vậy 

sẽ phải còn có thống khổ lớn hơn!"  Tỳ-kheo nghe rồi, tâm tự suy nghĩ:  

"Phật ân vô lƣợng, thần lực vô số, lấy tay xoa cho ta, bệnh khổ tiêu hết, thân 

tâm khoái lạc!", Vì thế ấy nên nói Phật dùng thần lực khiến ngƣời bẹ⮠ đƣợc 

lành. 

Người tàn tật được nguyên vẹn. 

Thế nào gọi là tàn tật?  Nếu có ngƣời đời trƣớc phá hoại thân thể ngƣời 

khác, hoặc chặt đầu, hoặc cắt tay chân, phá các thân phần khác; hoặc phá 

tƣợng Phật, hủy hoại núm tay ấn của tƣợng Phật và hình tƣợng các Hiền 



thánh, hoặc phá hình tƣợng của cha mẹ, vì các tội ấy nên mang thân hình 

phần nhiều không đƣợc toàn vẹn. 

Lại nữa, do quả báo của bất thiện pháp nên chịu mang thân hình xấu 

xí.  Hoặc đời này bị giặc, bị tội hình cắt chém.  Vì những nhân duyên ấy gây 

ra tàn tật.  Hoặc bị bệnh gió, lạnh, nóng, sanh ra lở lói, thân thể bị hủy hoại, 

ấy gọi là thân hình tàn hủy.  Nhờ đại ân của Phật mà đều đƣợc vẹn toàn.  

Giống nhƣ ngƣời ở tớ trong thành Kỳ-hoàn tên Kiện-chỉ, là con của ngƣời 

anh vua Ba-tƣ-nạ⮠ đoan chánh dũng kiện, tâm tánh hiền hòa, đại phu nhân 

của vua trông thấy sanh tâm đắm trƣớc, bảo nhỏ đi theo mình, Kiện-chỉ 

không theo, phu nhân nổi giận, sàm tấu với vua, quy tội cho nó.  Vua nghe 

theo liền khiến chặt đứt tay chân, đem quăng giữa gò mả, nhƣng chƣa chết.  

Đêm ấy cọp, sói, quỷ La-sát muốn đến ăn thịt.  Khi ấy đức Phật đến bên 

cạnh, hào quang của Ngài chiếu lên thân thể ngƣời ấy, thân thể liền bình 

phục, tâm ngƣời ấy rất vui mừng, Phật thuyết pháp cho liền chứng đƣợc đạo 

quả thứ ba.  Phật cầm tay ngƣời ấy đem đến tinh xá Kỳ-hoàn.  Ngƣời ấy 

nói:  "Thân con đã bị phá hủy, đã bị quăng bỏ, đƣợc Phật nối liền lại, cho 

con nguyện suốt đời đem thân này bố thí Phật và Tỳ-kheo Tăng". 

Ngày mai vua Ba-tƣ-nạ⮠nghe sự việc nhƣ vậy, đi đến Kỳ-hoàn, nói với 

Kiện-chỉ:  "Trẫm xin lỗi ngƣơi, ngƣơi thật vô tội, mà Trẫm điên cuồng hình 

phạt, nay Trẫm sẽ chia cho ngƣơi nửa Quốc độ để ngƣơi cai trị".  Kiện-chỉ 

nói:   "Tôi đã chán rồi, vua cũng vô tội.  Tôi vì tai ƣơng đời trƣớc, mà phải 

mang tội báo nhƣ vậy, nay tôi đem thân bố thí Phật và Tăng, chứ không trở 

về nữa". 

Nhƣ vậy, nếu có chúng sanh, thân không toàn vẹn, nhờ ánh sáng của 

Phật, tức thời bình phục.  Thế nên nói:  Cho đến thân hình tàn tật không toàn 

vẹn, nhờ ánh sáng của Phật, tức thời đƣợc bình phục
207

. 

KINH:  Hết thảy chúng sanh nhờ đó mà nhìn nhau với tâm bình 

đẳng, như cha như mẹ, anh em, chị em, như thân thích và thiện tri 

thức.  Bấy giờ chúng sanh đều thực hành một cách bình đẳng Mười 

thiện nghiệp đạo, tịnh tu Phạm hạnh, không có các tỳ vết, vui vẻ thư 

thới, như vị Tỳ-kheo nhập vào đệ Tam thiền.  Tất cả đều được hảo huệ, 

giữ giới, tự thủ hộ, không nhiễu loạn chúng sanh
208

. 

LUẬN:  Hỏi:  Các chúng sanh ấy chƣa ly dục, không có thiền định, 

không đƣợc bốn vô lƣợng tâm thì làm sao đƣợc tâm bình đẳng? 



Đáp:  Bình đẳng không phải bình đẳng của trong thiền định
209

, mà là 

đối với hết thảy chúng sanh không oán không giận.  Do sự bình đẳng ấy mà 

đem thiện tâm nhìn nhau. 

Lại nữa, tâm bình đẳng là nhƣ trong Kinh nói:  "Thế nào là tâm bình 

đẳng?  Nhìn nhau nhƣ cha mẹ
210

, ấy gọi là tâm bình đẳng". 

Hỏi:  Phải chăng xem hết thảy chúng sanh là cha mẹ, anh em, chị em? 

Đáp:   Không phải vậy.  Xem ngƣời già nhƣ cha mẹ, ngƣời lớn nhƣ 

anh, ngƣời nhỏ nhƣ em, xem nhƣ chị em cũng vậy.  Do tâm lực bình đẳng 

nên đều xem nhau nhƣ thân thích. 

Hỏi:  Sao chẳng phải cha mẹ, cho đến chẳng phải thân thích mà lại nói 

là thân thích, không mắc tội vọng ngữ ƣ? 

Đáp:  Tất cả chúng sanh trong vô lƣợng kiếp, không ai đã không phải 

cha mẹ, anh em, chị em, thân thích. 

Lại nữa, trong pháp thật tƣớng, thì không có chi là cha mẹ, anh em, do 

điên đảo chấp trƣớc tự ngã mà gọi là cha mẹ, anh em.  Nay do năng lực của 

thiện tâm, nên xem nhau nhƣ cha mẹ, mà chẳng phải vọng ngữ. 

Lại nữa, nhƣ ngƣời lấy điều nghĩa mà kết thân với nhau, không phải 

cha mà thờ làm cha, không phải mẹ mà thờ làm mẹ.  Anh em, con cái cũng 

nhƣ vậy.  Nhƣ ngƣời có con làm ác, thì truất bỏ đi, còn kẻ khác họ mà làm 

lành thời đem về nuôi làm con. Nhìn nhau nhƣ vậy, thời gọi là tâm bình 

đẳng, nhƣ kệ nói: 

"Coi vợ kẻ khác nhƣ là mẹ, 

Thấy của cải kẻ khác nhƣ lửa, 

Coi tất cả đều nhƣ thân thuộc, 

Ấy là sự thấy bình đẳng". 

Bấy giờ chúng sanh thực hành một cách bình đẳng.  Mƣời thiện nghiệp 

đạo là
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, thân nghiệp đạo có ba là không giết, không trộm, không tà 

dâm.  Khẩu nghiệp đạo có bốn là không nói dối, không nói hai lƣỡi, không 

ác khẩu, không nói thêu dệt. Ý nghiệp đạo có ba là không tham lam, 

không não hại, không tà kiến.  Tự mình không sát sanh, không bảo ngƣời 

khác sát, tán thán ngƣời không sát sanh, thấy ngƣời không sát sanh thì vui 

mừng thay cho nó
212

.  Cho đến tà kiến cũng có bốn cách nhƣ vậy. 



Hỏi:  Ba nghiệp sau chót là đạo, không phải nghiệp, bảy nghiệp đầu 

vừa là đạo cũng là nghiệp, tại sao nói là Mƣời thiện nghiệp đạo? 

Đáp:   Bỏ ít theo nhiều nên gọi chung là nghiệp đạo.  Ba chữ sau chót 

tuy không phải nghiệp mà có thể khởi nghiệp.  Lại vì nghiệp nên sanh khởi, 

thế cho nên gọi chung là nghiệp đạo. 

(Kinh) :  Tịnh tu Phạm hạnh, không có các tỳ vết. 

Hỏi:  Trên đã nói thực hành Mƣời thiện nghiệp đạo, lý ấy đã đủ, nay 

sao còn nói tịnh tu phạm hạnh nữa? 

Đáp:  Có ngƣời thực hành Mƣời thiện nghiệp đạo, mà không đoạn trừ 

dâm dục.  Nay lại vì tán thán ngƣời thực hành hạnh Phạm-thiên, đoạn trừ 

dâm dục, nên nói là tịnh tu Phạm hạnh.  Kinh nói:  "Không có các tỳ vết" là 

kẻ hành dâm thì thân ác mà danh thúi, vì thế nên tán thán ngƣời đoạn trừ 

dâm dục rằng:  Không có các tỳ vết, ô uế. 

(Kinh) :  Vui vẻ thƣ thái. 

Hỏi:  Đây là thứ vui gì? 

Đáp:  Vui đây có hai thứ là vui bên trong và vui Niết-bàn
213

.  Hai thứ 

vui nầy không từ năm trần phát sanh.  Giống nhƣ con suối đá, nƣớc từ trong 

núi ra, không phải từ ngoài đến.  Tâm vui cũng nhƣ thế.  Thực hành tâm 

bình đẳng, tu Phạm hạnh, đƣợc Mƣời thiện nghiệp đạo, thanh tịnh không cấu 

uế là thứ vui bên trong. 

Hỏi:  Thứ vui ấy hệ thuộc cõi nào?  Hệ thuộc cõi Dục, cõi Sắc hay cõi 

Vô sắc? 

Đáp:  Thứ vui ấy hệ thuộc Dục giới mà cũng không hệ thuộc, chẳng 

phải hệ thuộc Sắc giới vàVô sắc giới.  Nay nói giống nhƣ Tỳ-kheo nhập đệ 

Tam thiền.   Nếu là hệ thuộc vào Sắc giới thì không nên nói giống nhƣ Tỳ-

kheo đắc đệ Tam thiền.  Vì ý nghĩa ấy nên biết chẳng phải hệ thuộc vào Sắc 

giới.  Tâm ở Dục giới sanh hỷ lạc thấm khắp toàn thân, giống nhƣ giòng sữa 

ấm ngập cả thân thể, êm thấm hoan lạc. 

Không hệ thuộc là, đƣợc thật tƣớng Bát-nhã Ba-la-mật, quán các pháp 

bất sanh bất diệt, đƣợc trí tuệ chơn thật, tâm không dính mắc.  Cái vui vô 

tƣớng ấy là không hệ thuộc. 



Hỏi:  Phật có Niết-bàn vui bậc nhất
214

, vì sao còn nói các vui ở đệ Tam 

thiền? 

Đáp:  Hai thứ vui:  Có thứ vui lãnh thọ, có thứ vui do lãnh thọ dứt hết.  

Thứ vui do lãnh thọ dứt hết, là tất cả năm ấm dứt hết không còn sanh trở lại, 

đó là thứ vui Niết-bàn.   Còn do dứt trừ phiền não ƣu sầu, trong tâm đƣợc 

hoan hỷ, ấy là thứ vui lãnh thọ.  Lạc thọ nhƣ vậy đầy đủ, chính ở tại trong đệ 

Tam thiền.  Vì thế nên nói nhƣ cái vui của đệ Tam thiền
215

. 

Hỏi:  Sơ thiền, Nhị thiền, cũng có lạc thọ
216

, vì sao chỉ nói đệ Tam 

thiền? 

Đáp:  Vui có thƣợng, trung, hạ.  Hạ là Sơ thiền, trung là Nhị thiền, 

thƣợng là Tam thiền. Sơ thiền có hai thứ vui là lạc căn và hỷ căn.  Năm thức 

tƣơng ƣng lạc căn, ý thức tƣơng ƣng hỷ căn.  Trong Nhị thiền, ý thức tƣơng 

ƣng với hỷ căn.   Trong đệ Tam thiền, ý thức tƣơng ƣng với lạc căn.   Trong 

tất cả ba cõi, trừ đệ Tam thiền, không có nơi nào ý thức tƣơng ƣng với lạc 

căn. 

Năm thức không thể phân biệt, không biết đến tƣớng danh tự, nhãn 

thức sanh ra trong khoảnh khắc gãy móng tay là đã có ý thức sanh ra.  Vì thế 

nên năm thức tƣơng ƣng với lạc căn không thể vui đầy đủ, ý thức tƣơng ƣng 

với lạc căn mới có thể là vui đầy đủ
217

.  Vì thế, trong đệ Tam thiền công đức 

ít màvui thì nhiều, nên không có Tám bội xả, tám thắng xứ, Mƣời nhất thiết 

nhập
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.  Lên quá khỏi đệ Tam thiền thì không còn vui.  Vì vậy nên nói nhƣ 

Tỳ-kheo nhập đệ Tam thiền. 

(Kinh) :  Hết thảy chúng sanh đều đƣợc hảo huệ, trì giới, tự thủ hộ, 

không nhiễu loạn chúng sanh. 

Hỏi:  Vì sao sau khi nói đến sự vui lại nói đến đều đƣợc hảo huệ? 

Đáp:  Ngƣời chƣa đƣợc vui thì hay làm công đức, khi là đƣợc vui rồi, 

vì tâm đắm trƣớc nhiều vào sự vui ấy mà không làm công đức, cho nên sau 

khi nói đến sự vui thì nói tiếp tâm đƣợc hảo huệ.  Hảo huệ là trì giới, tự thủ 

hộ, không nhiễu loạn chúng sanh. 

Hỏi: Trì giới tức là thủ hộ, cũng là không nhiễu loạn chúng sanh, cớ sao 

lại còn nói tự thủ hộ và không nhiễu loạn chúng sanh? 



Đáp:    Thân và miệng thuần thiện, gọi là trì giới, kiểm thúc tâm vào 

điều thiện,  gọi là tự thủ hộ, cũng gọi là không nhiễu loạn chúng sanh.  Tất 

cả các công đức đều nhập vào giới thân, định thân, huệ thân.  Nói rằng khéo 

trì giới, là nhiếp về giới thân; khéo tự thủ hộ là nhiếp về định thân; không 

nhiễu loạn chúng sanh và các công đức từ v.v.. của trong thiền định, là nhiếp 

về huệ thân. 

Hỏi:  Cũng không có ai nói không khéo trì giới, cớ sao nay nói khéo trì 

giới? 

Đáp:  Có kẻ nhƣ Bà-la-môn đắm trƣớc theo pháp thế gian mà nói rằng:  

"Bỏ nhà khéo trì giới, là ngƣời làm mất giống nòi".  Lại nói:  "Do tự lực làm 

ra của cải, rồi rộng làm công đức, nhƣ vậy là có phƣớc, còn xuất gia thì đi 

khất thực, tự mình không cấp dƣỡng đƣợc mình, thì làm sao mà làm các 

công đức".  Những lời nói nhƣ vậy là chê trách kẻ khéo trì giới. 

Cũng có ngƣời đắm trƣớc vào những sửa trị thế gian mà chê trách 

ngƣời tự thủ hộ rằng:  "Ngƣời tu lấy pháp trị đời, thƣởng thiện phạt ác, luật 

pháp không thể phạm, không bỏ tôn thân, lập pháp cứu đời, đƣợc ích lợi to 

lớn, cần gì giữ thiện riêng mình, tự thủ hộ vô sự?  Đời loạn không lo sửa 

sang, ngƣời gấp không lo cứu".  Những lời nhƣ thế là chê trách kẻ khéo tự 

thủ hộ. 

Cũng có ngƣời chê trách ngƣời khéo không nhiễu loạn chúng sanh 

rằng"  Có oán mà không thể báo, có giặc mà không thể đánh, không trị nổi 

đứa ác, không sửa đƣợc kẻ tội, không thể trừ loạn cứu nạn, cần gì mặc nhiên 

vô ích".  Những lời nhƣ thế là chê trách ngƣời khéo không nhiễu loạn chúng 

sanh.  Nhƣ kệ nói: 

"Ngƣời mà không dũng kiện, 

Sanh ở đời mà chi, 

Thân nạn mà không cứu, 

Nhƣ ngƣời gỗ trên dất". 

Những lời lẽ không tốt đẹp nhƣ thế, gọi là lời chê trách ngƣời không 

nhiễu loạn chúng sanh. 

Các hạng trời và ngƣời đều đƣợc hảo huệ, trì giới, tự thủ hộ, không 

nhiễu loạn chúng sanh.  Thực hành các thiện pháp ấy, thân tâm đƣợc an ổn, 

không có gì phải sợ hãi, không nóng nảy bứt rứt, đƣợc danh dự tốt đẹp, mọi 

ngƣời yêu kính.  Ấy là nhắm tới cửa Niết-bàn.  Khi mạng chung, thấy phƣớc 



thì tâm vui mừng, không âu lo, không hối hận, nếu chƣa đƣợc Niết-bàn, thì 

hoặc đƣợc sanh vào thế giới chƣ Phật, hoặc sanh lên cõi trời, vì thế nên nói 

là đƣợc hảo huệ, trì giới, tự thủ hộ, không nhiễu loạn chúng sanh. 

(Hết cuốn 8 theo bản Hán) 

--o0o -- 

CUỐN 09  

CHƯƠNG 14 - GIẢI THÍCH: HIỆN PHỔ THÂN 

 KINH: Bấy giờ Thế Tôn ngồi trên tòa Sư tử, ở trong ba ngàn đại thiên 

đại thế giới, đức của Ngài đặc biệt tôn trọng, sắc tướng sáng chói, oai 

đức cao lồng lộng, khắp cả mười phương thế giới chư Phật nhiều như số 

cát sông Hằng, giống như núi chúa Tu-di, sắc sáng chói thù thắng đặc 

biệt, các núi khác không thể sánh bằng. 

LUẬN: Hỏi: Phật do oai lực gì mà ở giữa tất cả các chúng sanh, đức 

của Ngài đặc biệt tôn trọng, oai đức sáng chói lồng lộng đến nhƣ vậy? Nhƣ 

Chuyển luân Thánh vƣơng, Chƣ thiên, Thánh nhân, cũng có sức lớn, oai đức 

sáng chói, cớ sao chỉ nói Phật có oai đức đặc biệt tôn quý? 

Ðáp: Các Thánh Hiền ấy tuy có oai đức sáng chói , nhƣng có hạng 

lƣợng, cũng nhƣ ngôi sao, khi mặt trời đã mọc lên thì lặn mất không hiện. 

Phật từ vô lƣợng A-tăng-kỳ kiếp, tập hợp các công đức, tất cả đã đầy đủ. 

Vì nhân duyên lớn nên quả báo cũng lớn, các ngƣời khác không đƣợc nhƣ 

thế. 

Lại nữa Phật đời đời tu các khổ hạnh, thƣờng bố thí cho chúng sanh vô 

lƣợng vô số đầu mặt, tủy não. Ðâu chỉ bố thí Quốc thành thê tử mà thôi, còn 

đời đời tu hành đã đầy đủ tất cả các giới, các nhẫn, các tinh tấn, các thiền 

định, và trí tuệ thanh tịnh không thể so sánh, không thể phá hoại, không thể 

cùng tận. Do năng lực của quả báo ấy mà đƣợc oai thần thù đặc không thể 

cân lƣờng. Do vậy nên nói vì nhân duyên lớn nên quả báo cũng lớn. 

Hỏi: Nếu Phật có thần lực vô lƣợng, oai đức vòi vọi không thể kể hết, 

thì vì sao còn chịu chín tội báo
219

: 1- Bị con gái Phạm-chí tên Tôn-đà-lỵ hủy 

báng, năm trăm A-la-hán cũng bị hủy báng. 2- Bị con gái Bà-la-môn tên là 

Chiên-già (Cinca) buộc chiếc bát gỗ làm bụng to giả mang thai để hủy báng 

Phật. 3- Bị Ðề-bà-đạt-đa xô đá từ trên núi xuống đè chân Phật làm bị thƣơng 
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ngón chân cái, 4-Cây đổ tung chích chân, 5- Vua Tỳ-lƣu-ly đem binh sát hại 

con cháu họ Thích, Phật bị đau đầu, 6- Nhận lời mời của Bà-la-môn A-tỳ-

đạt-đa mà phải ăn lúa ngựa, 7- Bị gió lạnh làm lƣng đau, 8- Sáu năm khổ 

hạnh, 9- Ði vào làng Bà-la-môn khất thực không đƣợc gì, phải mang bát về 

không. Lại trƣớc và sau đông chí 8 ngày, gió lạnh làm gãy tre, phải tìm ba y 

để che lạnh
220

. Lại vì bị nóng nên A-nan mới đứng sau quạt cho Phật. Những 

việc nhỏ của thế gian nhƣ vậy, Phật đều chịu đủ. Nếu Phật có thần lực vô 

lƣợng, sắc tƣớng sáng chói, oai đức vòi vọi giữa ba ngàn đại thiên thế giới, 

cho đến thế giới chƣ Phật nhiều nhƣ cát sông Hằng ở phƣơng Ðông, Nam, 

Tây, Bắc, bốn phía trên, dƣới vì sao còn chịu các tội báo ấy? 

Ðáp: Phật sanh ở trong loài ngƣời, có cha mẹ, mang thần lực con 

ngƣời, nhƣng sức mạnh của một ngón tay còn hơn sức mạnh của Na-do-tha 

Voi trắng. Sức thần thông của Phật vô lƣợng vô số, không thể nghĩ bàn. 

Ngƣời con của vua Tịnh-phạn ấy, nhàm chán lão bệnh tử khổ mà xuất gia 

học đạo, ngƣời ấy đâu phải thụ tội báo, bị lạnh nóng làm khốn bức? Nhƣ 

thần lực của Phật không thể nghĩ bàn, trong pháp không thể nghĩ bàn thì đâu 

có các hoạn nạn lạnh nóng? 

Lại nữa, Phật có hai thân: Một là thân pháp tánh, hai là thân cha mẹ 

sanh. Thân pháp tánh thì đầy khắp mƣời phƣơng hƣ không, vô lƣợng vô 

biên, sắc tƣớng đoan chánh, tƣớng hảo trang nghiêm, sáng chói vô lƣợng, 

âm thanh vô lƣợng. Chúng nghe pháp cũng đều khắp hƣ không (chúng này 

là cũng thân pháp tánh, không phải ngƣời còn sanh tử thấy đƣợc)
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. Thƣờng 

hiện ra nhiều thân, nhiều danh hiệu, nhiều nơi sanh, nhiều phƣơng tiện để độ 

chúng sanh, thƣờng độ khắp tất cả không giây phút ngừng nghỉ. Phật pháp 

tánh thân nhƣ vậy, hay độ mƣời phƣơng chúng sanh, còn chịu các tội báo, đó 

là Phật sanh thân. Phật sanh thân thì thứ lớp thuyết pháp nhƣ cách thức của 

con ngƣời. Vì có hai thứ Phật thân, nên có việc chịu tội báo, không lỗi. 

Lại nữa, ngay khi Phật đắc đạo, tất cả đều thành tựu. Làm sao mà nay 

thật có quả báo của pháp bất thiện có thể thọ? Chỉ vì thƣơng xót chúng sanh 

đời vị lai nên Phật hiện phƣơng tiện thọ các tội báo ấy. 

Lại nữa, nhƣ A-nê-lô-đậu, cúng đồ ăn cho một vị Bích-chi Phật, mà 

đƣợc hƣởng thọ vui trong vô lƣợng đời, tâm nghĩ tới uống ăn thì liền có
222

, 

huống gì Phật đời đời lóc thịt cắt tủy để thí cho chúng sanh, mà đi khất thực 

lại không đƣợc gì, phải ôm bát về không? Vì các việc ấy, nên biết rằng Phật 

vì phƣơng tiện độ chúng sanh nên thọ các tội báo ấy. 



Thế nào là phƣơng tiện thƣơng xót chúng sanh đời vị lai? Năm chúng 

(xuất gia) đệ tử Phật, vì phƣớc bố thí mỏng nên đi khất thực các thứ cần 

dùng để nuôi sống không đƣợc. Hàng cƣ sĩ nói: "Các ngƣơi áo cơm không 

có đƣợc, có bệnh không trừ đƣợc, làm sao có thể đắc đạo giúp ích cho 

ngƣời?" Năm chúng hãy đáp lại rằng: "Chúng tôi tuy không có các việc nhỏ 

để nuôi thân, mà có phƣớc đức lớn của sự hành đạo. Ngày nay chúng tôi 

chịu khổ, là tội báo của thân đời trƣớc, còn công đức của ngày nay sẽ có lợi 

ích ở tƣơng lai. Ðại sƣ của chúng tôi đi vào làng Bà-la-môn khất thực còn 

không đƣợc gì, phải ôm bát không trở về. Phật cũng có các bệnh. Khi con 

cháu giòng họ Thích phải trả hết tội, Phật cũng đau đầu. Huống gì chúng tôi 

là ngƣời bậc thấp, phuớc mỏng?" Hàng cƣ sĩ nghe xong, tâm hết giận, liền 

lấy bốn thứ cúng dƣờng để cung cấp cho các Tỳ-kheo, khiến thân đƣợc an 

ổn, tọa thiền đắc đạo, ấy là Phật vì phƣơng tiện, không phải thật tội thọ báo. 

Nhƣ trong kinh Tỳ-ma-la-cật nói:"Phật ở nƣớc Tỳ-gia-ly, khi ấy Phật 

nói với A-nan: Trong thân ta phát hơi gió nóng, cần dùng sữa bò, ông ôm 

bình bát của Ta đi xin sữa đem về đây". A-nan ôm bình bát của Phật, sáng 

sớm vào thành Tỳ-gia-ly, đến đứng dƣới cửa nhà của một cƣ sĩ. Lúc ấy, Tỳ-

ma-la-cật đang đi giữa đó, thấy A-nan ôm bình bát của Phật mà đứng, hỏi A-

nan rằng: "Thầy vì sao mà sáng sớm ôm bình bát đứng đây?" A-nan đáp: 

"Phật thân hơi bệnh, cần dùng sữa bò, cho nên tôi đến đây". Tỳ-ma-la-cật 

nói: "Thôi, thôi, A-nan! Chớ hủy báng Nhƣ Lai. Phật là đấng Thế Tôn, đã 

vƣợt qua tất cả các pháp bất thiện, đâu còn có bệnh? Chớ khiến kẻ ngoại đạo 

nghe lời nói thô ấy, chúng sẽ khinh Phật mà nói rằng: "Phật mắc bệnh không 

tự cứu đƣợc, thì làm sao cứu ngƣời khác?" A-nan nói: "Ðây không phải là ý 

của tôi, mà là vâng lời Phật dạy cần dùng sữa bò". Tỳ-ma-la-cật nói: " Ðây 

tuy Phật dạy, song đó là phƣơng tiện, vì đời ngũ ác trƣợc này nên dùng hình 

thức ấy để độ thoát hết thảy. Nếu đời vị lai có các Tỳ-kheo bệnh, sẽ theo 

hàng cƣ sĩ để xin thuốc, hàng cƣ sĩ nói: "Các Thầy bệnh không tự cứu đƣợc, 

còn đâu cứu đƣợc ngƣời khác?" Các Tỳ-kheo sẽ nói lại: "Ðại sƣ của chúng 

tôi cũng có bệnh, huống thân chúng tôi nhƣ cỏ nát mà không bệnh đƣợc ƣ?" 

Vì việc ấy, các cƣ sĩ đem thuốc cúng cấp cho Tỳ-kheo, khiến họ đƣợc an ổn 

mà tọa thiền hàn đạo. Có kẻ tiên nhân, có thể dùng cỏ thuốc, chú thuật để trừ 

bệnh cho ngƣời, huống gì Nhƣ Lai đầy đủ tất cả trí đức mà tự thân có bệnh 

không trừ đƣợc sao? Thầy hãy lặng lẽ ôm bình bát lấy sữa mang đi chỗ khác 

chớ để các ngƣời dị học nghe biết".
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Vì vậy nên biết Phật vì phƣơng tiện chứ chẳng thật có bệnh. Nhân 

duyên về các tội báo khác cũng nhƣ vậy
224

. Thế nên nói Phật mà đức của 

Ngài đặc biệt tôn quý, sắc tƣớng sáng chói, oai đức vời vợi. 



KINH: Bấy giờ, Thế Tôn dùng thân thường để chỉ thị cho tất cả 

chúng sanh ở ba ngàn đại thiên đại thế giới này. Lúc ấy, trời Thủ-đà-

hội, trời Phạm-chúng (đúng là trời Phạm-thế), trời Tha-hóa-tự-tại, trời 

Ðâu-suất-đà, trời Dạ-ma, trời Tam-thập-tam, trời Tứ-thiên-vương và 

ba ngàn đại thiên đại thế giới, người với phi nhân, lấy các thứ hoa trời, 

chuỗi Anh-lạc trời, nước hương trời, hương bột trời. Hoa sen xanh, Hoa 

sen đỏ, Hoa sen trắng, Hoa sen hồng trời và hương lá cây trời, đem đến 

chỗ Phật. 

LUẬN: Hỏi: Phật vì sao dùng thân thƣờng để chỉ thị cho hết thảy 

chúng sanh trong ba ngàn đại thiên thế giới? 

Ðáp: Phật muốn thuyết Ðại Bát-nhã Ba-la-mật nên nhập vào Tam muội 

vƣơng tam muội
225

, rồi từ luân tƣớng dƣới bàn chân chiếu sáng lên đến nơi 

nhục kế, rực sáng to lớn, giống nhƣ khi kiếp tận lửa cháy, từ các núi Tu-di 

theo thứ tự cháy hết, ánh sáng ấy biến khắp ba ngàn đại thiên thế giới cho 

đến thế giới chƣ Phật nhiều nhƣ cát sông Hằng ở mƣời phƣơng, tất cả đều 

rất sáng. Chúng sanh trông thấy hết thảy đạt đến A-nậu-đa-la Tam-miệu 

Tam Bồ-đề, ấy là thần lực ban đầu khi Phật muốn thuyết Ðại Bát-nhã Ba-la-

mật. Thứ hai là hết thảy lỗ chân lông đều mỉm cƣời. Thứ ba là phóng ánh 

sáng thƣờng, mỗi ánh sáng một trƣợng. Thứ tƣ là tƣớng lƣỡi phủ khắp ba 

ngàn đại thiên thế giới mà cƣời. Thứ năm là nhập vào Sƣ-tử-du-hý tam-

muội, ba ngàn đại thiên thế giới rung động sáu cách. Thứ sáu là Phật ở tòa 

Sƣ tử hiện thân tối thắng, sắc tƣợng chói sáng, oai đức ao vòi vọi, lấy thần 

lực ấy mà cảm động chúng sanh. Những ngƣời có lòng tin đều đến đƣợc A-

nậu-đa-la Tam-miệu Tam Bồ-đề. Trong đó đối với ngƣời có lòng nghi thì 

Phật hiện thân thƣờng, làm cho họ có đƣợc tâm tín giải, mà mỗi ngƣời đều 

nói lên rằng: "Nay đƣợc thấy đây là chân thân của Phật". Do thần lực của 

Phật, nên ngƣời ở trong ba ngàn đại thiên thế giới thấy thân thƣờng của Phật, 

dù ở xa hay gần đều vô ngại. Khi ấy chúng sanh ở ba ngàn đại thiên thế giới 

rất hoan hỷ nói rằng: "Ðây đúng là thân Phật". Lúc Phật mới sinh, lúc Phật 

mới thành đạo, lúc Phật mới Chuyển pháp luân, đều dùng thân ấy, suy nghĩ 

nhƣ vậy, ấy đúng là thân Phật. 

Hỏi: Sao gọi là trời Tịnh-cƣ, trời Phạm-thế? 

Ðáp: Ở đệ Tứ thiền có tám chỗ, năm chỗ là của A-na-hàm ở gọi là 

Tịnh-cƣ, ba chỗ là của phàm phu và Thánh nhân chung ở
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. Quả tám chỗ ấy 

có chỗ của Thập-trụ Bồ-tát ở, cũng gọi là Tịnh-cƣ, hiệu là vua trời Ðại-tự-

tại
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. Trời Phạm-thế là có ba nơi sanh: Một là trời Phạm-chúng, chỗ của các 



tiểu Phạm-thiên sanh. Hai là trời Phạm-phụ, chỗ của quý Phạm-thiên sanh. 

Ba là trời Ðại Phạm, nơi của kẻ tu Trung gian thiền sanh đến. 

Hỏi: Lìa dục thì đồng nhau, vì sao khi sanh ra có chỗ quý tiện khác 

nhau? 

Ðáp: Sơ thiền có ba hạng: Hạ, trung, thƣợng. Nếu tu Hạ thiền thì sanh 

vào Phạm-chúng, nếu tu Trung thiền thì sanh vào Phạm-phụ, nếu tu Trung 

thiền thì sanh vào Ðại-phạm. Tu hạnh từ cũng nhƣ thế. Nhƣ Diệu-nhãn-sƣ 

suy nghĩ rằng: "Ta vì mọi ngƣời mà thuyết pháp, họ đều sanh trong Phạm-

thiên. Ta nay không nên sanh đồng một chỗ với đệ tử, ta hãy tu hạnh thƣợng 

từ". Do tu thƣợng từ nên sanh trong Ðại Phạm-thiên
228

. 

Lại nữa, do tâm thanh tịnh bậc nhất nên sanh trong Ðại Phạm-thiên. 

Hỏi: Vì sao đối với bốn thiền, ở đây chỉ nói tới Sơ thiền và Tứ thiền, 

còn hai thiền giữa không nói? 

Ðáp: Vì bƣớc đầu lìa dục là khó, cuối cùng đƣợc vi diệu là khó, còn 

hai thiền ở giữa dễ nhập cho nên không nói. 

Lại nữa, nói Phạm-thế là đã bao gồm Sắc giới, nhƣng vì đệ Tứ thiền vi 

diệu nhất cho nên nói riêng. 

Lại nữa, vì ngƣời phần nhiều biết Phạm-thiên, không biết các cõi trời 

khác nên chỉ nói Phạm-thiên. Còn Tịnh-cƣ thiên thƣờng vì thƣơng xót chúng 

sanh, mà khuyến thỉnh Phật (cho nên nói). 

Lại nữa, Phật thuyết pháp, âm thanh thấu đến Phạm-thiên
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. Lúc Phật 

đắc đạo, chƣ thiên triển chuyển xƣớng lên âm thanh cao đến trời Tịnh-cƣ
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 . 

Vì vậy nên chỉ nói Sơ thiền và Tứ thiền, không nói hai thiền giữa. 

Lại nữa, Phạm-thiên gần Dục giới nên cần phải nghe, trời Tịnh-cƣ là 

chủ Sắc giới cho nên cần phải nghe. Giống nhƣ ngƣời giữ cửa biết khách 

đến, khi khách đi đến chủ nó thời chủ biết; còn các ngƣời trung gian vì là vô 

sự, nên không nói đến. 

Lại nữa, ở Nhị thiền thì rất mừng, ở Tam thiền thì rất vui, mừng và vui 

dễ phóng dật cho nên không nói. 

Hỏi: Sao gọi là Tha-hóa-tự-tại? 



Ðáp: Cõi trời này chiếm lấy sự biến hóa của ngƣời khác để làm vui cho 

mình, cho nên gọi là Tha-hóa-tự-tại. Hóa-tự-lạc là hóa ra năm trần để tự vui, 

nên gọi là Hóa-tự-lạc. Ðâu-suất gọi là Tri-túc thiên. Dạ-ma gọi là Thiện-

phần thiên. Thứ hai là Tam-thập-tam thiên. Trời dƣới thấp hơn hết gọi là Tứ-

thiên-vƣơng thiên. 

Núi Tu-di cao tám vạn bốn ngàn do tuần. Trên có thành của Tam-thập-

tam thiên. Bên núi Tu-di có núi gọi là Kiền-đà-ra, cao bốn vạn hai ngàn do 

tuần. Núi này có bốn chóp, trên chóp đều có thành. Tứ-thiên-vƣơng mỗi trời 

ở một thành. Các trời Dạ-ma v.v... ở đất bằng bảy báu, có gió cầm giữ nó ở 

giữa hƣ không, cho đến trời Tịnh-cƣ cũng lại nhƣ vậy. 

Các trời nhƣ vậy thấy thân Phật thanh tịnh, chói sáng trong sạch lớn 

lao, họ mang các đồ cúng dƣờng, nào là hoa ở trên nƣớc, hoa trên khô. Hoa 

mọc trên đất thì hoa Tu-man-đề là quý nhất, hoa sanh trong nƣớc thì Hoa sen 

xanh là quý nhất, hoặc hoa của cây, hoa của cỏ mọc lan..., các danh hoa ấy 

đủ các màu sắc lạ, đủ các mùi thơm, họ đều mang hoa trời đi đến chỗ Phật, 

vì các hoa ấy sắc đẹp, thơm nhiều, mềm mại trơn mịn, nên lấy để làm đồ 

cúng dƣờng. 

Thế nào là hoa trời? Hoa trời thơm tho, mùi thơm bay ngƣợc gió. Các 

chuỗi Anh-lạc trời, thì treo ở trên Phật; hƣơng ở đầm nƣớc trời thì bôi chỗ 

đất Phật; hƣơng bột trời thì rải lên trên Phật. Hoa sen trời chỉ có hoa xanh, 

đỏ, hồng, trắng, sao không có vàng? Vàng thuộc hỏa, hỏa thì không thích 

hợp với hoa mọc ở nƣớc. Hoa sen báu của trời thì cọng bằng Lƣu-ly, đài 

bằng Kim-cƣơng, lá bằng vàng Diêm-phù-na-đà, mềm mại mà thơm, cúng 

với hƣơng lá cây của trời, mang đến chỗ Phật. 

Hỏi: Nếu hàng chƣ thiên cúng dƣờng thì nên cúng hoa trời, còn ngƣời 

và phi nhân, làm sao có đƣợc hoa trời? 

Ðáp: Phật dùng thần túc phóng sánh sáng lớn, quả đất sáu cách rung 

động, chƣ thiên mƣa xuống đủ thứ hoa đẹp, đầy cảba ngàn đại thiên thế 

giới để cúng dƣờng Phật. Ngƣời và phi nhân hoặc lƣợm lấy hoa ấy để cúng 

dƣờng Phật. 

Lại nữa, theo pháp của xứ Thiên Trúc, những thứ vật đẹp đều gọi 

là thiên vật. Hoa của ngƣời và phi nhân ấy tuy không phải là hoa trên trời, 

nhƣng vì nó tốt đẹp nên gọi là hoa trời. Vì vậy nên nói ngƣời và phi nhân 

mang các hoa trời, không có lỗi gì. 



KINH: Lấy các thứ hoa trời, cho đến hương lá cây của trời ấy, rải 

lên trên Phật. 

LUẬN:Hỏi: Vì sao lấy hoa rải lên trên thân Phật? 

Ðáp: Vì cung kính cúng dƣờng. Lại, ánh sáng Phật chiếu ra ở xa đều 

thấy Phật, tâm rất vui mừng. Ðể cúng dƣờng Phật, đều lấy các thứ hoa rải 

lên trên thân Phật. 

KINH: Hoa được rải ra đều hóa thành đài lớn ở giữa hư không, 

trên ba ngàn đại thiên thế giới. 

LUẬN: Hỏi: Vì sao hóa làm đài ấy ở giữa hƣ không? 

Ðáp: Hoa đƣợc rải ít mà hóa làm đài lớn, là để chỉ thị cho chúng sanh 

biết nhân ít quả nhiều. 

Hỏi: Làm sao đài ở giữa hƣ không mà không rớt ? 

Ðáp: Phật dùng thần lực muốn chỉ thị cho chúng sanh biết là Phật 

phƣớc điền, cúng Phật thì đƣợc quả báo không bị mất, cho đến khi thành 

Phật, phƣớc đó vẫn còn. 

KINH: Sắc, năm sắc rực rỡ. Các tàng hoa, Anh-lạc ấy bốn bên đài 

hoa ấy treo các Anh-lạc, tàng hoa tạp khắp đầy ba ngàn đại thiên thế 

giới. 

LUẬN: Hỏi: Nếu Phật tự có thần lực, vì sao nhân có hoa rải ra mới 

biến hóa thành đài? 

Ðáp: Vì muốn khiến ngƣời sanh lòng tin thanh tịnh. Ngƣời ấy thấy hoa 

cúng dƣờng đều biến thành đài lớn, thì tâm rất vui mừng. Nhân vui mừng 

nên đƣợc phƣớc đức lớn. 

KINH: Do tàng hoa, Anh-lạc trang nghiêm nên ba ngàn đại thiên 

thế giới này đều thành sắc vàng, và thế giới chư Phật nhiều như cát sông 

Hằng ở mười phương đều cũng như vậy. 

LUẬN: Có ngƣời nói rằng: " Chuyển luân Thánh vƣơng làm chủ bốn 

thế giới, Phạm-thiên vƣơng làm chủ ngàn thế giới, Phật là chủ của ba ngàn 



đại thiên thế giới". Ðể cho thấy lời nói ấy không đúng, nên Phật biến hóa 

cho đến thế giới chƣ Phật nhiều nhƣ cát sông Hằng ở mƣời phƣơng. 

KINH: Bấy giờ, chúng sanh trong ba ngàn đại thiên thế giới, cho 

đến mười phương, mỗi mỗi tự nghĩ: "Phật riêng vì ta mà thuyết pháp, 

chứ không vì các người khác". 

LUẬN: Hỏi: Phật chỉ dùng một thân thị hiện ra giữa ba ngàn đại thiên 

thế giới và mƣời phƣơng; nay chúng sanh vì sao lại mỗi mỗi thấy Phật ở 

trƣớc mặt mình thuyết pháp? 

Ðáp: Phật có hai thứ thần lực: Một là ngồi một chỗ thuyết pháp, khiến 

các chúng sanh ở xa đều thấy, ở xa đều nghe. Hai là Phật ở tại một chỗ 

thuyết pháp, có thể khiến mỗi mỗi chúng sanh đều tự thấy Phật ở trƣớc mặt 

mình thuyết pháp, giống nhƣ chỉ một mặt trời mọc lên mà ánh hiện các 

giòng nƣớc. 

Lại nữa, chúng sanh không đồng, có ngƣời thấy thân Phật ở khắp cả ba 

ngàn đại thiên thế giới, mà sanh lòng tin thanh tịnh. Lại có ngƣời mỗi mỗi 

thấy Phật ở trƣớc mặt mình thuyết pháp, mà sanh lòng tin thanh tịnh, tin ƣa 

vui mừng. Vì vậy nên Phật ở trƣớc mỗi mỗi (chúng sanh) mà thuyết pháp 

cho họ. 

KINH: Bấy giờ Thế Tôn ở tòa Sư tử vui vẻ mà cười, ánh sáng chiếu 

khắp ba ngàn đại thiên đại thế giới. Do ánh sáng ấy, chúng sanh ở trong 

ba ngàn đại thiên đại thế giới này đều trông thấy Phật và Tăng ở 

phương Ðông nhiều như cát sông Hằng; chúng sanh ở trong thế giới 

nhiều như cát sông Hằng ở phương Ðông kia lại thấy Phật Thích-ca 

Mâu-ni và đại chúng ở trong ba ngàn đại thiên đại thế giới này. Nam, 

Tây, Bắc phương, bốn phía trên, dưới cũng đều như thế. 

LUẬN: Hỏi: Trƣớc Phật đã nhiều lần phóng sánh sáng, nay vì sao còn 

phóng ánh sáng ấy? 

Ðáp: Trƣớc phóng sánh sáng, mỗi mỗi đều có việc, nhƣ trƣớc đã nói. 

Nay vì chúng hội ở thế giới kia và thế giới này chƣa trông thấy nhau, nên 

dùng thần lực ánh sáng làm cho tất cả đại chúng ở thế giới kia và đây đƣợc 

trông thấy nhau. 

Hỏi: Nhƣ trong hàng đệ tử, ngƣời có Thiên nhãn bậc nhất là Ðại A-la-

hán A-nê-lô-đậu, nếu mà tạm quán thì chỉ thấy đƣợc tiểu thiên thế giới, quán 



kỹ mới thấy đƣợc hai ngàn thế giới. Ðại Bích-chi Phật tạm quán thì chỉ thấy 

đƣợc hai ngàn thế giới, quán kỹ mới thấy đƣợc ba ngàn đại thiên thế giới. 

Còn nay tất cả mọi ngƣời làm sao mà thấy đƣợc thế giới chƣ Phật ở phƣơng 

Ðông nhiều nhƣ cát sông Hằng? 

Ðáp: Ðó là do thần lực của Phật làm cho đƣợc thấy, chứ không phải 

sức của chúng sanh. Dẫu A-la-hán và Bích-chi Phật ở các nơi khác cũng nhờ 

thần lực của Phật mà thấy đƣợc vô hạn. Giống nhƣ Chuyển luân Thánh 

vƣơng bay đi, hết thảy kẻ tùy tùng và voi, ngựa, súc vật đều cũng đi theo. 

Nay do thần lực của Phật, chúng sanh tuy ở chỗ xa, cũng đƣợc thấy Phật. Lại 

nhƣ do năng lực của Ban-châu tam muội, tuy không có đƣợc Thiên nhãn, mà 

vẫn thấy đƣợc mƣời phƣơng Phật, con mắt thấy không ngăn ngại. Cũng nhƣ 

khi kiếp tận lửa cháy, hết thảy chúng sanh tự nhiên đều đƣợc Thiền định 

đƣợc Thiên nhãn, Thiên nhĩ
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. Phật dùng thần lực khiến tất cả chúng sanh 

đều thấy đƣợc từ xa cũng nhƣ vậy. Bấy giờ, Thế Tôn ở tòa Sƣ tử mà cƣời. 

Cƣời nhƣ trƣớc đã nói, còn điều chƣa nói nay sẽ nói. 

Hỏi: Chúng sanh ở phƣơng này xa thấy ở phƣơng kia, là do thần lực 

của Phật, còn chúng sanh ở phƣơng kia cũng thấy ở bên này là do thần lực 

ai? 

Ðáp: Ðó là thần lực của Phật Thích-ca Mâu-ni khiến chúng sanh kia 

đƣợc thấy ba ngàn đại thiên thế giới ở phƣơng này, và thấy Phật Thích-ca 

Mâu-ni cùng tất cả các chúng hội, Nam, Tây, Bắc phƣơng, bốn phía trên, 

dƣới cũng nhƣ thế. 

---o0o--- 

CHƯƠNG 15 - GIẢI THÍCH: MƯỜI PHƯƠNG CHƯ BỒ-TÁT ÐẾN 

 

KINH: Khi ấy, qua khỏi thế giới chư Phật nhiều như cát sông Hằng 

ở phương đông, ở bên cùng tận của thế giới kia, có thế giới tên là Ða 

Bảo, Phật hiệu là Bảo Tích, hiện nay đang vì các Bồ-tát Ma-ha-tát 

thuyết Bát-nhã Ba-la-mật. 

LUẬN: Hỏi: Nhƣ Phật đã nói hết thảy thế giới là vô lƣợng vô biên, sao 

đây lại nói ở bên cùng tận của thế giới kia? Ở bên cùng tận tức là rơi vào 

tƣớng hữu biên. Nếu thế giới hữu biên, thì chúng sanh cũng phải hữu tận? Vì 

sao? Vì mỗi đức Phật độ hết vô lƣợng vô số chúng sanh vào Vô-dƣ Niết-

bàn, không còn chúng sanh mới cho nên phải tận? 



Ðáp: Kinh Phật tuy có nói thế giới là vô lƣợng, đó là phƣơng tiện nói, 

chứ không phải thật giáo. Nhƣ thật không có thần mà vì phƣơng tiện nói có 

thần. Trong mƣời bốn nạn ấy, dù nói thế giới là hữu biên hay vô biên, đều là 

tà kiến
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. Nếu vô biên thì Phật không có Nhất thiết trí, vì sao? Vì trí tuệ biết 

cùng khắp không vật gì không biết, mới gọi là Nhất thiết trí. Nếu thế giới là 

vô biên, thì Phật có thể biết không hết. Nếu thế giới là hữu biên, thời bị lỗi 

nhƣ trƣớc đã nói. Cả hai đều là tà kiến, vì sao? Vì nƣơng vô biên để phá hữu 

biên. Thế giới Ða Bảo này chẳng phải là ở tận cùng của hết thảy thế giới, mà 

là ở bên tận cùng các chúng sanh có nhân duyên đƣợc độ của đức Phật 

Thích-ca Mâu-ni. Giống nhƣ ở bên tận cùng của một nƣớc, thì không nói là 

ở bên tận cùng của châu Diêm-phù-đề. Nếu thế giới là vô biên, thì Phật 

không phải là ngƣời biết tất cả. Ðiều này nhƣ đã đáp trong đoạn nói về ý 

nghĩa Phật ở trên kia. Cho nên, nên biết trí Phật là vô lƣợng, giống nhƣ cái 

hộp lớn nên nắp cũng lớn. 

Hỏi: Thế giới tên Ða Bảo. Bảo có hai thứ là Tài bảo và Pháp bảo. Vì 

thứ bảo nào nhiều mà gọi là thế giới bảo? 

Ðáp: Hai thứ đều có. Lại có nhiều Bồ-tát quán chiếu các báu về pháp 

tánh v.v... (nói báu này là của đại Bồ-tát có đƣợc, dùng làm mũ báu, ở trong 

mũ đều thấy chƣ Phật và liễu đạt tất cả pháp tánh), vì nhiều nên gọi là Ða 

Bảo. Trong nƣớc ấy có Phật hiệu là Bảo Tích, vì tâp hợp các pháp bảo Năm 

cân, Năm lực, Bảy giác chi, Tám chánh đạo vô lậu, nên gọi là Bảo Tích. 

Hỏi: Nếu vậy, hết thảy Phật nên gọi là Bảo Tích; vì sao chỉ gọi đức 

Phật kia là Bảo Tích? 

Ðáp: Tuy hết thảy chƣ Phật đều có thứ báu đó, nhƣng chỉ đức Phật kia 

lấy báu đó làm danh hiệu, nhƣ Di-lặc tên là Từ-thị... Chƣ Phật tuy có lòng 

từ, nhƣng chỉ Di-lặc lấy từ làm danh hiệu. 

Lại nữa, nhƣ khi Phật Bảo Hoa sanh ra, khắp trên thân đều có các thứ 

hoa sắc sáng chói nên gọi là Thái tử Bảo Hoa. Nhƣ vậy khi Phật Nhiên Ðăng 

sanh ra, khắp bên thân sáng nhƣ đèn nên gọi là Thái tử Nhiên Ðăng, khi 

thành Phật cũng gọi là Nhiên Ðăng (tên cũ là Ðỉnh Quang Phật) , Phật Bảo 

Tích cũng nhƣ vậy, có thể khi mới sanh cũng có nhiều bảo vật sanh ra, hoặc 

từ đất sanh, hoặc từ trời mƣa các thứ hoa báu tập hợp, nên gọi là Bảo Tích. 

Hỏi: Chỉ có một đức Phật Thích-ca Mâu-ni thôi, không có mƣời 

phƣơng Phật, vì sao? Ðức Phật Thích-ca Mâu-ni có oai lực vô lƣợng, có thể 

độ hết thảy chúng sanh, không còn có Phật khác. Nhƣ nói: A-nan nhất tâm 



suy nghĩ rằng: "Quá khứ các đức Phật Bảo Hoa, Nhiên Ðăng v.v... đều sanh 

vào đời tốt đẹp, thọ mạng rất lâu, mới có thể độ tất cả chúng sanh, còn nay 

đức Phật Thích-ca Mâu-ni sanh vào đời ác, thọ mạng ngắn ngủi, chắc không 

thể nào độ tất cả đệ tử ƣ?" Vì có tâm nghi ngại nhƣ vậy nên Phật liền biết 

điều mà tâm A-nan đang suy nghĩ cho nên ngay khi mặt trời mọc, Phật nhập 

vào Nhật xuất tam muội. Bấy giờ tất cả các lỗ chân lông trên thân Phật xuất 

ra các ánh sáng, cũng nhƣ quanh mặt trời xuất ra ánh sáng. Ánh sáng ấy 

chiếu khắp cõi Diêm-phù-đề. Khắp rồi chiếu đến bốn thiên hạ, chiếu bốn 

thiên hạ khắp rồi, chiếu đến ba ngàn đại thiên thế giới. Chiếu ba ngàn đại 

thiên thế giới khắp rồi, chiếu đến mƣời phƣơng vô lƣợng thế giới. Khi ấy từ 

bên rốn của Thế Tôn xuất ra các Hoa sen báu, nhƣ kệ nói: 

"Cọng lƣu ly sáng xanh, 

Ngàn cánh sắc hoàng kim, 

Kim-cƣơng làm đài hoa, 

Hổ phách trang nghiêm hoa. 

Mềm mại không cong thô, 

Nó cao hơn mƣời trƣợng, 

Cọng Lƣu-ly xanh biếc, 

Dựng ở giữa rốn Phật. 

Cánh nó rộng mà dài, 

Sắc đẹp giữa bạch quang, 

Vô lƣợng báu trang nghiêm, 

Hoa ấy có ngàn cánh. 

Sắc hoa đẹp nhƣ vậy, 

Từ rốn Phật sanh ra, 

Trên bốn đài hoa ấy, 

Tỏa báu ánh mặt trời. 

Mỗi mỗi các toà báu, 

Mỗi tòa có Phật ngồi, 

Nhƣ núi vàng bốn chóp. 

Sáng chói đồng nhƣ một. 

Từ giữa rốn bốn Phật, 

Ðều hiện vào sen đẹp, 

Trên cọng có tòa báu 

Mỗi tòa đều có Phật. 

Từ giữa rốn Phật ấy, 

Triển chuyển hiện hoa báu, 

Mỗi hoa đều có tòa 

Mỗi tòa đều có Phật. 



Triển chuyển hóa nhƣ vậy, 

Cho đến trời Tịnh-cƣ, 

Nếu muốn biết gần xa, 

Hãy lấy ví dụ nói: 

Một viên đá vuông lớn, 

Cao rộng nhƣ núi lớn, 

Từ trên thả rơi xuống, 

Ði thẳng không chi ngại. 

Vạn tám ngàn ba trăm, 

Tám mƣơi ba năm ròng, 

Số năm lâu nhƣ vậy, 

Nó mới thấu đến đất. 

Ở giữa hai khoảng ấy, 

Ðầy đủ có hóa Phật 

Ánh sáng Ngài lớn thịnh, 

Hơn mặt trời mặt trăng, 

Có Phật thân ra nƣớc 

Cũng có thân ra lửa, 

Hoặc hiện đi kinh hành 

Có khi ngồi tĩnh mặc. 

Có Phật đi khất thực, 

Ðể phƣớc cho chúng sanh, 

Hoặc là thuyết kinh pháp, 

Có khi phóng ánh sáng. 

Hoặc đến ba đƣờng ác, 

Ðịa ngục băng, tối, lửa. 

Hòa khí trừ giá rét. 

Ánh sáng chiếu ngục tối. 

Chỗ nóng cho gió mát 

Tùy việc cứu khổ nó 

An ổn không hoạn nạn 

Ðộ thoát bằng pháp lạc". 

Các thứ phƣơng tiện nhƣ vậy, một lúc có thể độ liền mƣời phƣơng vô 

lƣợng chúng sanh. Ðộ chúng sanh rồi, trở lại vào bổn xứ ở giữa rốn Phật. 

Bấy giờ, Thế Tôn từ Nhật xuất tam muội dậy, hỏi A-nan rằng: "Ông 

thấy sức thần thông của tam muội này không?" A-nan bạch Phật: "Bạch Thế 

Tôn, con đã thấy". Lại bạch Phật rằng: "Nếu Phật trụ thế thì đệ tử đƣợc độ 

trong một ngày, có thể đầy đủ hƣ không, huống gì trụ thế hơn tám mƣơi 



năm!". Vì vậy nên nói: "Một đức Phật có công đức và thần lực vô lƣợng, 

hiện tại hóa độ mƣời phƣơng, không có Phật khác". 

Lại nữa, nhƣ Phật nói: "Nữ nhân không đƣợc làm Chuyển luân Thánh 

vƣơng, không đƣợc làm Phật, không đƣợc làm Ðế-thích thiên, Ma vƣơng, 

Phạm vƣơng, không đƣợc làm Phật
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, không đƣợc có hai Chuyển luân 

Thánh vƣơng cùng cai trị một chỗ, mƣời phƣơng Thế Tôn cũng không có hai 

Phật cùng xuất hiện một đời". Lại, Phật nói: "Phật nói không hƣ dối, một đời 

không có hai Phật
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, một pháp khó gặp nhất đó là Phật Thế Tôn
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; vô lƣợng 

ức kiếp, lâu lâu mới có một. Trong 91 kiếp; ba kiếp có Phật. Kiếp thứ 91 

trƣớc hiền kiếp, ban đầu có Phật hiệu là Tỳ-bà-thi (Tàu dịch là Chủng-

chủng-kiến). Trong kiếp thứ 31 có hai đức Phật, một hiệu là Thi-khí (Tàu 

dịch Ðại), một hiệu là Tỳ-thứ-bà-phụ (Tỳ -xá-phù - Tàu dịch Nhất thiết 

chủng). Trong Hiền kiếp có bốn đức Phật: Một hiệu là Ca-la-cƣu-xan-đà 

(Câu-lƣu-tôn), hai hiệu là Ca-na-già Mâu-ni (Câu-na-hàm Mâu-ni - Tàu dịch 

Kim Tiên Nhân), ba hiệu là Ca-diếp, bốn hiệu là Thích-ca Mâu-ni. Ngoài ra 

các kiếp khác không có Phật, rất đáng thƣơng xót!". Nếu có mƣời phƣơng 

Phật, cớ sao nói " các kiếp khác không có Phật, rất đáng thƣơng xót"?
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Ðáp: Tuy đức Phật Thích-ca có thần lực vô lƣợng, hay biến hóa làm 

Phật ở mƣời phƣơng để thuyết pháp, phóng ánh sáng độ chúng sanh, cũng 

không thể độ hết chúng sanh, vì bị rơi vào hữu biên, thời không còn có Phật 

ở vị lai vậy. Nhƣng vì chúng sanh không tận, cho nên còn có các đức Phật 

khác. 

Lại nữa, ông nói Phật tự thuyết các nữ nhân không đƣợc làm năm việc. 

Hai Chuyển luân Thánh vƣơng không đƣợc đồng thời xuất hiện. Phật cũng 

nhƣ vậy, cùng trong một đời không có hai Phật. Ông không hiểu nghĩa này. 

Phật có hai nghĩa, có nghĩa để hiểu, có nghĩa sâu xa khó hiểu. Nhƣ khi Phật 

sắp vào Niết-bàn, nói với các Tỳ-kheo: "Từ nay nên nƣơng theo pháp, không 

nên nƣơng theo ngƣời; nên nƣơng theo nghĩa, không nên nƣơng theo ngữ; 

nên nƣơng theo trí, không nên nƣơng theo thức; nên nƣơng theo kinh liễu 

nghĩa, không nên nƣơng theo chƣa liễu nghĩa".
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Nƣơng theo pháp là, pháp có mƣời hai loại; nên nƣơng theo pháp ấy, 

không nên nƣơng theo ngƣời. 

Nƣơng nghĩa là, trong nghĩa không có sự tranh cãi về tốt xấu, tội phúc, 

hƣ thật. Ngữ là để đƣợc nghĩa, nghĩa không phải ngữ, Nhƣ ngƣời lấy ngón 

tay chỉ mặt trăng để bảo cho ngƣời mê muội, nhƣng ngƣời mê muội lại thấy 



ngón tay mà không thấy mặt trăng. Ngƣời kia lại nói với nó rằng: Ta lấy 

ngón chỉ mặt trăng, là để cho ngƣơi biết mặt trăng, sao ngƣơi lại thấy ngón 

tay mà không thấy mặt trăng? Ðây cũng nhƣ thế. Ngữ để chỉ nghĩa, nghĩa 

không phải là ngữ, vì vậy không nên nƣơng theo ngữ. 

Nƣơng theo trí là, trí hay so lƣờng phân biệt thiện ác, còn thức thì 

thƣờng tìm vui, không vào đƣợc đạo chánh, cho nên nói không nên nƣơng 

theo thức. 

Nƣơng theo kinh liễu nghĩa là, trong các ngƣời có Nhất thiết trí, thì 

Phật là bậc nhất. Trong tất cả các kinh thơ, thì Phật pháp là bậc nhất. Trong 

tất cả chúng, thì chúng Tỳ-kheo Tăng là bậc nhất. Bố thí thì đƣợc phƣớc lớn, 

giữ giới đƣợc sanh thiên, nhƣ vậy v.v... là kinh liễu nghĩa. Nhƣ nói Pháp sƣ 

thuyết pháp có năm điều lợi: Một là phƣớc lớn, hai là đƣợc ngƣời ƣa mến, 

ba là đoan chánh, bốn là danh tiếng, năm là sau đƣợc Niết-bàn, ấy là kinh 

chƣa liễu nghĩa. Vì sao chƣa liễu? Vì bố thí đƣợc phƣớc lớn, ấy là rõ ràng dễ 

hiểu, còn thuyết pháp thì không có tài vật mà nói là đƣợc phƣớc, đƣợc 

phƣớc đây là ngƣời thuyết pháp. Dùng nhiều cách tán thán sự bố thí để phá 

lòng xan tham của ngƣời, cũng trừ lòng xan tham của mình, cho nên nói là 

chƣa liễu
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. Ðây là phần nhiều dẫn những lời phƣơng tiện trong kinh, chứ 

không phải thật nghĩa. Trong kinh ấy tuy Phật nói đời không có hai Phật 

cùng xuất hiện, mà không nói trong tất cả mƣời phƣơng thế giới (không có 

hai Phật). Tuy nói đời không có hai Chuyển luân Thánh vƣơng, mà cũng 

không phải nói trong tất cả mƣời phƣơng ba ngàn đại thiên thế giới không 

có, mà chỉ nói trong thế giới bốn thiên hạ không có hai Chuyển luân Thánh 

vƣơng. Do tạo phƣớc thanh tịnh nên một mình làm vua một thế giới, không 

có các oán địch. Nếu có hai vua thì không gọi là thanh tịnh. Tuy Phật không 

có tâm tật đố, nhƣng vì hạnh nghiệp đời đời thanh tịnh nên cũng không có 

hai Phật xuất hiện trong một thế giới. 

Trăm ức núi Tu-di, trăm ức mặt trời mặt trăng, gọi là Tam thiên đại 

thiên thế giới. Nhƣ vậy mƣời phƣơng hằng hà sa Tam thiên đại thiên thế 

giới, gọi là một Phật thế giới, trong đó không còn có các Phật khác, thật chỉ 

có một Phật Thích-ca Mâu-ni. Trong một Phật thế giới ấy thƣờng hóa làm 

các Phật, các pháp môn, các thân hình, các nhân duyên, các phƣơng tiện để 

độ chúng sanh. Nhƣ vậy nên trong kinh Ða-trì nói: "Trong một đời một thế 

giới không có hai Phật mà không nói mƣời phƣơng không có Phật".
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Lại nữa, nhƣ ông nói: "Một việc khó gaàu7841?p, đó là Phật Thế Tôn. 

Lại nói trong chín mƣơi mốt kiếp, ba kiếp có Phật; các kiếp khác không có 



Phật, rất đáng thƣơng xót". Phật vì hạng ngƣời tội nặng không gieo trồng 

thiện căn thấy Phật đó, nên nói Phật ra đời khó gặp nhƣ hoa cây Ƣu-đàm-

bát-la, lâu lâu mới có một lần
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. Ngƣời có tội nặng cũng nhƣ vậy, luân 

chuyển trong ba đƣờng ác. Hoặc sanh ở trong cõi ngƣời, cõi trời mà gặp lúc 

Phật ra đời, ngƣời kia cũng không đƣợc thấy Phật. Nhƣ nói chín ức nhà 

trong thành Xá-vệ, có ba ức nhà tận mắt trông thấy Phật, ba ức nhà tai nghe 

có Phật, mà mắt không thấy, ba ức nhà thì không nghe cũng không thấy. 

Phật ở tại Xá-vệ hai mƣơi lăm năm mà các chúng ấy còn không nghe không 

thấy, huống là ở xa? 

Lại nữa, Phật và A-nan đi vào thành Xá-vệ khất thực. Bấy giờ có một 

bà già nghèo đứng ở đƣờng, A-nan bạch Phật rằng: "Bạch Thế Tôn, ngƣời 

ấy đáng thƣơng, xin Phật độ cho". Phật nói với A-nan: "Ngƣời ấy không có 

nhân duyên". A-nan thƣa: "Phật đi đến gần, ngƣời ấy trông thấy tƣớng hảo 

quang minh, ắt phát tâm hoan hỷ, lấy đó làm duyên". 

Phật đi đến gần, ngƣời ấy liền xoay lƣng lại với Phật, Phật đi qua cả 

bốn phía, ngƣời ấy liền cả bốn phía xoay lƣng lại với Phật mà ngƣớc mặt lên 

trời. Phật từ trên đi xuống, thì lại cúi mắt xuống đất. Phật từ dƣới đất hiện 

lên, thì lấy hai tay che mắt không chịu thấy Phật. Phật nói với A-nan: "Còn 

muốn là nhân duyên gì nữa?" Có hạng ngƣời nhƣ vậy, không có nhân duyên 

đắc độ nên không đƣợc thấy Phật. Vì vậy nên Phật nói: "Này A-nan! Phật 

khó gặp nhƣ hoa Ƣu-đàm-bát-la; giống nhƣ nƣớc mƣa tuy nhiều, khắp nơi 

đều có đƣợc, mà Ngạ quỷ thƣờng chịu khát, không thể uống đƣợc". 

Ông nói trong chín mƣơi mốt kiếp, chỉ ba kiếp có Phật, đóù là nói ở 

trong một Phật thế giới, chứ không phải tất cả các thế giới khác. Nói "chỗ 

này kiếp trống không không có Phật xuất thế, thật đáng thƣơng xót", đó 

cũng là nói ở trong một Phật thế giới này, chứ không phải trong tất cả các 

thế giới khác. Vì vậy nên biết có mƣời phƣơng Phật. 

Lại nữa, trong pháp Thanh-văn có nói mƣời phƣơng Phật, mà tự ông 

không hiểu. Nhƣ trong kinh Tạp A-hàm nói: "Thí nhƣ mƣa lớn liên tục, từng 

giọt, từng giọt không ngừng, chẳng thể nào đếm hết. Phật thế giới cũng nhƣ 

vậy. Ta thấy ở phƣơng Ðông vô lƣợng thế giới, có thế giới đang thành, có 

thế giới đang trụ, có thế giới đang hoại, số lƣợng rất nhiều, không phân biệt 

nổi. Nhƣ vậy cho đến mƣời phƣơng vô lƣợng chúng sanh. Trong mƣời 

phƣơng thế giới đó, có ba thứ khổ về thân là già, bệnh, chết; ba thứ khổ về 

tâm là dâm, sân, si; ba thứ khổ về đời sau là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh
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. 

Tất cả thế giới đều có ba hạng ngƣời hạ, trung, thƣợng. Hạng hạ nhân thì 



đắm say cái thú vui hiện tại; hạng trung nhân thì đắm say cái thú vui đời sau, 

hạng thƣợng nhân thì cầu đạo, có tâm từ bi thƣơng xót chúng snah. Ðã có 

nhân duyên, làm sao không có quả báo? Phật nói: "Nếu đời không có già, 

bệnh, chết, thì Phật không ra đời"
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. Ngƣời ấy nhân thấy chúng sanh bị già 

bệnh chết khổ não, mà trong tâm phát nguyện: "Ta sẽ làm Phật, để độ thoát 

chúng sanh, dứt trừ tâm bệnh, cứu vớt sự khổ đời sau cho chúng sanh". Nhƣ 

vậy mƣời phƣơng thế giới đều có nhân duyên có Phật ra đời. Cớ sao chỉ nói 

chỗ này có Phật, các chỗ khác không có? Giống nhƣ có ngƣời nói: "Có cây 

không lửa, có đất ẩm không có nƣớc" là điều không thể tin đƣợc. Phật cũng 

nhƣ vậy, chúng sanh thân có cái khổ già, bệnh, chết; tâm có các khổ dâm, 

sân, si; Phật vì dứt ba thứ khổ đó khiến họ đƣợc chứng Tam thừa, cho nên 

xuất hiện ở đời. Trong tất cả thế giới đều có các khổ đó, làm sao lại không 

có Phật? 

Lại nữa, ngƣời mù vô số mà chỉ nói cần một thầy thuốc, thế thì cũng 

không đúng. Vì vậy nên phải có mƣời phƣơng Phật. 

Lại nữa, trong Trƣờng A-hàm có kinh nói: "Có Quỷ thần vƣơng giữ 

phƣơng Bắc, với trăm ngàn vạn quỷ thần rất đông, cuối đêm đi đến chỗ Phật, 

đầu mặt lễ chân Phật rồi đứng một bên, phóng ra ánh sáng thanh tịnh, chiếu 

khắp rừng Kỳ Hoàn, làm cho sáng rực, chấp tay tán Phật, nói hai bài kệ 

rằng: 

"Tôi quy mạng bậc Ðại tinh tấn, 

Trong loài hai chân Phật trên cả, 

Bậc có mắt trí tuệ thấy hết, 

Chƣ thiên không hiểu trí tuệ ấy. 

Phật quá khứ, vị lai hiện tại, 

Tôi đều cúi đầu lễ tất cả, 

Nhƣ vậy tôi nay quy mạng Phật. 

Cũng nhƣ cung kính Phật ba đời".
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Trong bài kệ nhƣ vậy có mƣời phƣơng Phật. Quỷ thần vƣơng cúi đầu lễ 

Phật ba đời, rồi sau mới riêng quy mạng Phật Thích-ca Mâu-ni. Nếu không 

có mƣời phƣơng Phật hiện tại, thì hãy nên chỉ nói quy mạng Phật Thích-ca 

Mâu-ni, không nên nói chƣ Phật quá khứ, vị lai, hiện tại. Cho nên nói 

có mƣời phƣơng Phật. 

Lại nữa, đời quá khứ có vô lƣợng Phật, đời vị lai cũng có vô lƣợng 

Phật. Vì vậy nên hiện tại cũng phải có vô lƣợng Phật. 



Lại nữa, nếu Phật ở trong pháp Thanh-văn, mà nói có mƣời phƣơng vô 

số vô lƣợng Phật thì chúng sanh sẽ nói Phật dễ đƣợc gặp, rồi không chịu 

siêng năng cầu giải thoát. Nếu không gặp Phật này, sẽ gặp Phật kia, cứ nhƣ 

vậy không cần cầu độ thoát. Cũng nhƣ Nai khi chƣa bị bắn, thời không biết 

sợ hãi, khi bị bắn rồi mới sợ hãi chạy quanh tìm lối thoát. Ngƣời cũng nhƣ 

vậy, có bị khổ già bệnh chết, nên nghe nói chỉ có một đức Phật, rất khó gặp 

đƣợc, thì tâm liền sợ hãi, siêng tu hành tinh tấn cho mau đƣợc thoát khổ. Vì 

vậy nên Phật ở trong pháp Thanh-văn không nói có mƣời phƣơng Phật, cũng 

không nói không. Nếu có mƣời phƣơng Phật mà ông nói không thì bị tội vô 

hạn. Nếu không có mƣời phƣơng Phật mà tôi nói có, ông liền sanh tâm 

tƣởng niệm vô lƣợng Phật thì đƣợc phƣớc cung kính, vì cớ sao? Do nhân 

duyên của thiện tâm mà đƣợc phƣớc đức lớn. Ví nhƣ Từ tâm tam muội có 

sức xem tất cả chúng sanh đều muốn thấy họ thọ vui. Tuy không có lợi ích 

thật, nhƣng vì tâm từ quán nên ngƣời ấy đƣợc vô lƣợng phƣớc. Tƣởng niệm 

mƣời phƣơng Phật cũng nhƣ vậy. Nếu thật có mƣời phƣơng Phật mà nói 

không thì bị vô lƣợng trọng tội, phá hoại mƣời phƣơng Phật, vì sao? Vì phá 

hoại sự thật. Ngƣời con mắt thịt tuy không biết nhƣng tâm tin mà nói có, thì 

phƣớc ấy vô lƣợng. Nếu thật có Phật mà trong ý lại nói không thì tội ấy rất 

nặng. Ngƣời tự dụng tâm, còn phải tin là có, huống gì Phật tự nói trong Ðại 

thừa rằng thật có mƣời phƣơng Phật mà lại không tin ƣ? 

Hỏi: Nếu có mƣời phƣơng vô lƣợng Phật và các Bồ-tát, nay chúng 

sanh phần nhiều đang bị đọa trong ba ác đạo, sao lại không đến độ? 

Ðáp: Vì chúng sanh tội nặng, Phật Bồ-tát tuy đến cũng không thấy. 

Lại, pháp thân Phật thƣờng phóng ánh sáng, thƣờng nói pháp, mà vì tội 

chƣớng cho nên không thấy, không nghe, giống nhƣ mặt trời mọc mà ngƣời 

mù không thấy, sấm sét dậy đất mà ngƣời điếc không nghe. Nhƣ vậy, pháp 

thân Phật thƣờng phóng ánh sáng, thƣờng thuyết pháp mà chúng sanh vô 

lƣợng kiếp tội cấu sâu dày, nên không thấy không nghe. Cũng nhƣ gƣơng 

sáng, nƣớc trong, soi mặt vào thời thấy, còn nƣớc cấu bẩn bất tịnh che tối, 

thời không trông thấy. Nhƣ vậy, chúng sanh thanh tịnh thời thấy Phật, nếu 

tâm không thanh tịnh, thời không thấy Phật. Nay tuy thật có mƣời phƣơng 

Phật và các Bồ-tát đến độ chúng sanh mà chúng sanh không thấy đƣợc. 

Lại nữa, nhƣ Phật Thích-ca Mâu-ni, ở trong châu Diêm-phù-đề, sanh 

tại nƣớc Ca-tỳ-la-vệ, phần nhiều du hành sáu thành lớn ở Ðông Thiên Trúc, 

có khi bay đến Nam Thiên Trúc đến nhà cƣ sĩ Ức Nhĩ để thọ cúng dƣờng. 

Có khi tạm đến nƣớc Nguyệt Chi ở Bắc Thiên Trúc hàng phục Long vƣơng 

A-ba-la-la. Lại đến phía Tây nƣớc Nguyệt Chi hàng phục nữ La-sát. Phật ở 



trong hang đá của La-sát một thời gian, đến nay bóng Phật đang còn. Có 

ngƣời đi vào trong xem thì không thấy, ra ngoài ở xa nhìn vào thì thấy tƣớng 

ánh sáng nhƣ Phật. Có khi tạm bay đến núi của Tiên nhân Lê-bạt-bà nƣớc 

Kế Tân, trụ giữa hƣ không mà hàng phục tiên nhân ấy. Tiên nhân nói: Tôi 

vui ở trong đây, xin Phật cho tóc và móng tay của Phật để dựng Tháp cúng 

dƣờng. 

Tháp nay vẫn còn (dƣới núi này có chùa Ly Việt. Ly Việt nên gọi là 

Lệ-bạt-đà). Ngƣời đồng sanh với Phật trong một nƣớc mà không phải ai 

cũng thấy, huống là ở chỗ khác. Vì vậy nên không thể do không thấy mƣời 

phƣơng Phật mà nói là không có. 

Lại nữa, Di-lặc Bồ-tát có tâm đại từ bi, mà chỉ ở thiên cung không đến 

xứ này, có thể vì không đến mà nói không có Di-lặc ƣ? Di-lặc ở gần mà 

không đến, không cho là quái lạ, mƣời phƣơng Phật ở xa (không đến) đâu đủ 

cho là quái lạ. 

Lại nữa, mƣời phƣơng Phật không đến vì chúng sanh tội cấu sâu nặng, 

không gieo trồng công đức thấy Phật, cho nên Phật không đến. 

Lại nữa, khi Phật biết tất cả chúng sanh thuần thục, kiết sử mỏng, vậy 

sau mới đến độ, nhƣ kệ nói: 

"Chƣ Phật trƣớc xem biết có ngƣời, 

Dùng hết phƣơng tiện không độ đƣợc, 

Có ngƣời khó độ, ngƣời dễ độ, 

Hoặc có ngƣời chậm, có ngƣời mau. 

Hoặc dùng ánh sáng, hoặc thần thông. 

Các cách nhân duyên độ chúng sanh, 

Ngƣời muốn tác nghịch Phật thƣơng cứu, 

Hoặc muốn tác nghịch Phật không ngăn. 

Chúng cƣờng khó hóa, dùng lời thô, 

Tâm thuần dễ độ dùng lời dịu, 

Tuy có tâm từ bi bình đẳng, 

Biết thời trí tuệ dùng phƣơng tiện". 

Vì vậy nên mƣời phƣơng Phật tuy không đến mà không nên nói là 

không có. 

Lại nữa, Phật có trí tuệ lực, phƣơng tiện, thần thông, các A-la-hán nhƣ 

Xá-lợi-phất, đại Bồ-tát nhƣ Di-lặc còn không thể biết, huống gì ngƣời phàm? 



Lại nữa, chƣ Phật đại Bồ-tát, khi chúng sanh bị cấp nạn nhƣ sợ hãi, 

nhất tâm niệm đến thì hoặc thời đến cứu độ. Nhƣ ở phía Tây nƣớc đại 

Nguyệt chi, trong một xứ Phật, có ngƣời bị bệnh phong lác, đi đến bên tƣợng 

Biến-cát Bồ-tát, nhất tâm tự quy y, niệm tƣởng công đức của Biến-cát Bồ-

tát, nguyện trừ bệnh ấy. Khi ấy Biến-cát Bồ-tát liền lấy tay phải sáng chói 

quý báu to lớn xoa trên thân ngƣời kia, bệnh liền đƣợc lành. Lại, trong một 

nƣớc có vị Tỳ-kheo tu ở chốn A-lan-nhã, đọc lớn kinh Ðại thừa, vị quốc 

vƣơng nƣớc đó thƣờng trải tóc để ngài bƣớc lên mà đi. Có vị Tỳ-kheo nói 

với vua rằng: "Ngƣời ấy Ma-ha-la
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, không tụng kinh nhiều, cớ sao vua 

cúng dƣờng lớn lao nhƣ thế?" Vua nói: "Ta một hôm giữa đêm muốn gặp vị 

Tỳ-kheo ấy, liền đi đến chỗ ngài ở, thì thấy vị Tỳ-kheo ở trong động tụng 

kinh Pháp Hoa, và thấy một ngƣời sắc vàng sáng chói, cỡi Voi trắng chắp 

tay cúng dƣờng, ta đi dần đến gần thì biến mất, ta hỏi Ðại đức: "Vì sao tôi 

đến mà ngƣời sắc vàng sáng chói biến mất ƣ? Vị Tỳ-kheo đáp: "Ðó là Bồ-tát 

Biến-cát. Bồ-tát Biến-cát tự nói rằng: "Có ngƣời nào đọc kinh Pháp Hoa, 

thời ta sẽ cỡi Voi trắng đi đến giáo đạo"
245

. Vì tôi tụng kinh Pháp Hoa nên 

Bồ-tát Biến-cát tự đến (Biến-cát trong kinh Pháp Hoa gọi là Phổ Hiền)". 

Lại, tại một nƣớc có vị Tỳ-kheo đọc kinh A-di-đà và Ðại Bát-nhã Ba-

la-mật, ngƣời ấy khi sắp chết, nói với đệ tử rằng: "Phật A-di-đà cùng với đại 

chúng của ngài đồng đi đến". Tức thời vị ấy cử động thân, tự quy y Phật, 

giây lát mạng chung. 

Sau khi mạng chung, đệ tử chất củi hỏa thiêu, ngày mai bƣơi trong 

đống tro thấy lƣỡi không cháy. Do tụng kinh A-di-đà Phật mà thấy Phật đi 

đến, do tụng Bát-nhã Ba-la-mật mà lƣỡi không cháy. Ðó là do việc hiện rõ 

trong đời nay, nhƣ trong kinh nói việc chƣ Phật Bồ-tát hiện đến rất nhiều. 

Nhƣ vậy nơi nào có ngƣời tội cấu và kiết sử mỏng mà biết nhất tâm niệm 

Phật với lòng tin thanh tịnh, không nghi ngờ, thì chắc đƣợc thấy Phật, không 

bao giờ hƣ dối. Do các nhân duyên ấy, biết thật có mƣời phƣơng Phật. 

KINH: Bấy giờ, ở thế giới kia có vị Bồ-tát tên là Phổ Minh. 

LUẬN: Nghĩa của Bồ-tát nhƣ đã nói ở trong chƣơng Tán thán Bồ-tát. 

Hỏi: Sao gọi là Phổ Minh? 

Ðáp: Ánh sáng Ngài thƣờng chiếu cả thế giới nên gọi là Phổ Minh. 

KINH: Thấy ánh sáng lớn ấy, thấy quả đất rung động lớn, lại thấy 

thân Phật, đi đến chỗ Phật Bảo Tích bạch Phật rằng: "Thế Tôn! Nay vì 



nhân duyên gì mà có ánh sáng ấy chiếu đến thế gian, quả đất rung động, 

lại thấy thân Phật?" 

LUẬN: Ðất rung động, ánh sáng thân Phật nhƣ trƣớc đã nói. 

Hỏi: Phổ Minh Bồ-tát ấy là bậc tối tôn nhất trong các Bồ-tát, thì phải tự 

biết nhân duyên; cớ sao lại hỏi? 

Ðáp: Phổ Minh Bồ-tát ấy tuy lớn, nhƣng không thể biết đƣợc trí tuệ, 

thần lực của chƣ Phật. Giống nhƣ ánh sáng mặt trăng tuy lớn nhƣng mặt trời 

xuất hiện thì biến mất, vì vậy nên hỏi Phật. 

Lại nữa, Bồ-tát thƣờng muốn thấy Phật, tâm không chán đủ, không 

nhân duyên còn muốn thấy Phật, huống gì có nhân duyên lớn? 

Lại nữa, việc ấy không nên nghi ngờ. Vì nhƣ Trâu nghé đi theo mẹ thì 

có gì quái lạ. Lại nhƣ tiểu vƣơng triều yết đại vƣơng, lẽ phải là nhƣ vậy. Các 

đại Bồ-tát cũng nhƣ thế, vì đƣợc lợi ích lớn, nên thƣờng muốn theo Phật, 

Bồ-tát ấy thấy việc ấy, tâm liền biết rõ đó chắc là việc lớn, thấy vô số vô 

lƣợng thế giới, đều trông thấy nhau, vì thế cho nên hỏi. 

Lại nữa, có ngƣời nói: " Bồ-tát ấy tự có thần lực biết đƣợc, cũng là do 

thần lực của Phật Thích-ca Mâu-ni làm cho biết. Chỉ vì các tiểu Bồ-tát 

không biết hỏi, cho nên hỏi Phật. Các tiểu Bồ-tát chƣa trừ hết sợ hãi khổ 

nạn, không thể hỏi Phật, thế nên vì họ mà hỏi. Phổ Minh Bồ-tát ấy xuất hiện 

ở thế giới này cùng với các tiểu nam tử, tiểu nữ nhân, nên biết họ không thể 

hỏi (nên vì họ mà hỏi). Giống nhƣ Voi lớn có thể xô ngã cây to để cho các 

Voi nhỏ đƣợc ăn cành lá, cho nên hỏi Phật: "Thƣa Ðại đức Thế Tôn! Do 

nhân duyên gì mà có ánh sáng này, quả đất rung động lớn, lại thấy thân 

Phật?" 

(Hết cuốn 9 theo bản Hán) 

--o0o -- 

CUỐN 10  

KINH: Phật Bảo Tích trả lời Phổ Minh rằng: "Thiện nam tử! Qua 

khỏi thế giới nhiều như cát sông Hằng ở về phương Tây, có một thế giới 

tên là Ta-bà, trong ấy có Phật hiệu là Thích-ca Mâu-ni, hiện nay muốn 
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thuyết Bát-nhã Ba-la-mật cho các Bồ-tát Ma-ha-tát, ấy là thần lực của 

Ngài". 

LUẬN: Hỏi: Phật cũng nhƣ núi Tu-di, không bị sóng nƣớc biển cả lay 

động, nay vì sao đáp lời Phổ Minh hỏi? Ấy là tƣớng lay động? Nhiếp tâm 

thời không nói, tán tâm thời có nói. Nói pháp là từ giác quán phát sinh. Giác 

quán là việc thô, Phật không nên có việc thô ấy? 

Ðáp: Phật tuy đã nhập sâu thiền định, không bị thế sự làm động. Nay vì 

tâm đại từ bi thƣơng xót chúng sanh, mà thuyết pháp đoạn trừ nghi ngờ cho 

họ. Nhƣ núi chúa Tu-di, gió nhỏ không thể lay động
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, nếu có gió Tùy-lam 

thổi đến thời mới rung động mạnh. Phật cũng vậy, khi có ngọn gió đại từ bi 

thổi đến thời vì thƣơng xót mà tâm động, phân tán thân ra vô số đi vào năm 

đạo để giáo hóa chúng sanh, hoặc làm thân trời cho đến thân súc sanh. 

Lại nữa, thật sự Phật không động, Ngài thƣờng nhập định, do nhân 

duyên phƣớc đứùc đời trƣớc, mà toàn thân phát ra tiếng, ứng tiếp các vật 

nhƣ tiếng vang, cũng nhƣ nhạc trời tự dƣng phát ra tiếng. Lại nhƣ ngọc Ma-

ni, tùy theo ngƣời muốn gì cho nấy. Nếu muốn áo mặc, uống ăn, thuốc 

thang, tùy ý cần dùng, tự nhiên đều có đƣợc. Phật cũng nhƣ thế, từ trong lỗ 

chân lông kia, trên thân Ngài tự nhiên có tiếng, tùy tâm thuyết pháp, trong 

ấy Phật không hề nghĩ tƣởng, cũng không phân biệt. 

Nhƣ trong kinh Thuyết-mật-tích Kim-cang nói
247

: "Phật có ba sự bí mật 

là thân mật , ngữ mật, ý mật. Tất cả chƣ thiên, loài ngƣời đều không hiểu, 

không biết". 

Trong một hội chúng sanh, mà hoặc có ngƣời thấy thân Phật sắc hoàng 

kim, sắc bạch ngân, các tạp sắc. Có ngƣời thấy thân Phật cao một trƣợng sáu 

thƣớc. Hoặc thấy một dặm, mƣời dặm, trăm ngàn vạn ức, cho đến vô biên vô 

lƣợng khắp cả hƣ không nhƣ thế v.v... gọi là thân mật. 

Về ngữ mật là, có ngƣời nghe âm thanh của Phật tỏa xa một dặm, có 

ngƣời nghe mƣời dặm, trăm ngàn vạn ức vô số vô lƣợng khắp cả hƣ không. 

Trong một hội chúng mà hoặc có ngƣời nghe thuyết về bố thí, có ngƣời nghe 

thuyết về trì giới, có ngƣời nghe thuyết về nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí 

tuệ. Nhƣ vậy cho đến mƣời hai bộ kinh, tám vạn pháp tụ, mỗi mỗi tùy tâm 

mà nghe, ấy gọi là ngữ mật. 

Bấy giờ Mục-liên tâm suy nghĩ muốn biết âm thanh của Phật gần hay 

xa, liền dùng sức Thần túc của mình đi qua ngàn vạn ức thế giới Phật mới 



dừng nghỉ, vẫn nghe âm thanh Phật cũng nhƣ ở gần không khác. Nơi thế 

giới dừng chân ấy, đang là bữa ăn của Phật và đại chúng, ngƣời cõi này thấy 

Mục-liên ôm bình bát đứng, các đệ tử của Phật này hỏi Phật của họ rằng: 

"Ngƣời này đầu nhƣ con sâu từ đâu đến, lại khoác áo Sa-môn mà đi vậy?" 

Phật này trả lời: "Chớ khinh ngƣời ấy. Ở về phƣơng đông, qua khỏi vô 

lƣợng Phật thế giới, có Phật hiệu là Thích-ca Mâu-ni, ngƣời ấy là đệ tử có 

Thần túc của Phật ấy". Phật này lại hỏi: "Mục-độ-già-lƣợc-tử 

(Moudgalyaya-na)! Sao ông lại đến đây?" Mục-liên thƣa: "Con vì tìm âm 

thanh của Phật, cho nên đến đây". Ð?c Phật bảo Mục-liên: "Ông tìm âm 

thanh của Phật, qua vô lƣợng ức kiếp, cũng không thể tìm ra đƣợc biên tế 

của nó". 

Lại nữa, Phật ra đời là để dứt bỏ nghi ngờ cho chúng sanh, cho nên 

thuyết pháp cho họ. Ðiều ấy không nên gạn hỏi. Ông không nên hỏi mặt trời 

tại sao lại trừ bóng tối? Phật cũng nhƣ vậy, không nên hỏi Phật vì sao mà trả 

lời. 

Hỏi: Các Phật giác ngộ bằng nhau nên gọi là Ðẳng giác. Nay vì sao bảo 

đó là thần lực của Phật kia? 

Ðáp: Chỉ cho thấy là không có tôi, ta, kia, đây; vì để diệt tật đố, kiêu 

mạn vậy. 

Lại nữa, thế giới có đƣợc các vị trời, thƣờng mong cầu sự tôn trọng hơn 

cả, vì kiêu mạn mà tự nói rằng: Trời, đất, ngƣời, vật đều do ta biến hóa ra. 

Nhƣ Phạm-thiên vƣơng nói với các Phạm-thiên rằng: "Ta tạo ra các ngƣơi". 

Trời Tỳ-nữu (Virnu) nói: "Ở thế gian mà có kẻ rất giàu sang danh tiếng, đều 

là một phần sức mạnh oai đức của thân ta. Ta có thể thành tựu thế gian, cũng 

có thể phá hoại thế gian. Oai đức thế gian đều do ta làm". Vì có các trời nhƣ 

vậy nên họ phá pháp tƣớng nhân duyên. Cho nên nói đó là thần lực của Phật 

kia. 

KINH: Bấy giờ Phổ Minh Bồ-tát bạch Phật Bảo Tích rằng: "Bạch 

Thế Tôn! Con nay sẽ đến thăm Phật Thích-ca Mâu-ni để lễ bái cúng 

dường, và thăm các vị đại Bồ-tát là những vị kế thừa tôn vị, đều đã 

chứng được Ðà-la-ni và các Tam muội, ở trong các Tam muội đều được 

tự tại. 

LUẬN: Hỏi: Sự trì giới, thiền định, trí tuệ và độ ngƣời của chƣ Phật 

đều nhƣ nhau, Bồ-tát Phổ-Minh ấy tại sao còn muốn đến thăm Phật Thích-ca 

Mâu-ni? 



Ðáp: Các Bồ-tát thƣờng muốn thăm Phật không biết nhàm chán, nghe 

pháp không biết nhàm chán , thấy các Bồ-tát không biết nhàm chán. Các Bồ-

tát đều nhàm chán đối với pháp thế gian, mà đối với ba việc trên, tâm không 

hề biết nhàm chán. 

Nhƣ Thủ cƣ sĩ từ trên cõi trời Tịnh-cƣ, đi đến muốn thấy Phật, nhƣng vì 

thân ông quá vi tế, giống nhƣ sữa lỏng không tụ lại trên mặt đất. Phật nói với 

Thủ cƣ-sĩ rằng: "Ông hãy hóa làm thân thô, quán sắc tƣớng của mặt đất 

này", Cƣ sĩ liền nhƣ lời Phật dạy, hóa làm thân thô, quán niệm tƣớng đất, rồi 

đầu mặt lễ chân Phật, đứng qua một bên, Phật hỏi cƣ sĩ: "Ông có bao nhiêu 

việc không nhàm chán mà đƣợc sanh trong cõi trời Tịnh-cƣ?" Bạch rằng: 

"Con có ba sự không nhàm chán mà đƣợc sanh lêncõi trời Tịnh-cƣ: 1- Thấy 

Phật để cúng dƣờng không nhàm chán. 2- Nghe pháp không nhàm chán. 3- 

Cung cấp cho chúng Tăng không nhàm chán. Cũng nhƣ lúc Phật ở tại Diêm-

phù-đề, bốn bộ chúng thƣờng đi theo Phật để nghe pháp, hỏi pháp. Chƣ 

thiên Tịnh-cƣ chúng con cũng thƣờng theo con để nghe pháp, hỏi pháp
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Hàng Thanh-văn còn nghe pháp không biết nhàm chán, huống hàng 

Bồ-tát pháp tánh thân, vì cớ sao? Phổ-Minh Bồ-tát đến thăm Phật Thích-ca 

Mâu-ni và thăm các Bồ-tát Ma-ha-tát ở đó, là những vị kế thừa tôn vị, đều 

đã chứng đƣợc Ðà-la-ni và các Tam muội, nhƣ trong chƣơng Tán Bồ-tát 

trƣớc kia đã nói: Ðã đƣợc tự tại đối với các Tam muội. 

Hỏi: Nhƣ Phật là một ngƣời đã đƣợc tự tại trong hết thảy Tam muội, 

sao lại nói Bồ tát cũng đƣợc tự tại trong hết thảy Tam muội? 

Ðáp: Có hai thứ Tam muội: Một là Tam muội của Phật, hai là Tam 

muội của Bồ-tát. Các Bồ tát ấy đƣợc tự tại đối với Bồ tát tam muội, chẳng 

phải đối với Phật tam muội. Nhƣ ở trong kinh Chƣ Phật Tập Yếu có nói
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"Văn thù thi-lợi muốn thấy Phật tập hội, mà không thể đến đƣợc, chƣ Phật 

đã trở về chỗ cũ." Văn thù thi-lợi đến chỗ chƣ Phật tập hội, ở đó có một 

ngƣời nữ ngồi gần Phật kia mà nhập vào Tam muội. Văn thù thi-lợi đi vào, 

đảnh lễ dƣới chân Phật xong, bạch Phật rằng: "Cớ sao ngƣời nữ này đƣợc 

ngồi gần Phật mà con không đƣợc?" Phật bảo Văn thù thi-lợi: "Ông hãy 

đánh thức ngƣời nữ này dậy khỏi Tam muội rồi ông hãy tự hỏi ngƣời ấy". 

Văn thù thi-lợi bèn khảy móng tay để thức màkhông dậy, cất tiếng kêu lớn 

cũng không dậy, cầm tay kéo cũng không dậy, lại dùng Thần túc làm rung 

động Tam thiên đại thiên thế giới cũng không dậy. Văn thù thi-lợi bạch 

Phật: "Bạch Thế Tôn, con không thể thức dậy đƣợc". Khi ấy Phật phóng ánh 

sáng lớn chiếu thế giới hạ phƣơng, trong ấy có một vị Bồ-tát trên là Khí-



chƣ-cái, liền từ hạ phƣơng xuất hiện đến chỗ Phật, đầu mặt đảnh lễ dƣới 

chân Phật rồi đứng sang một bên. Phật bảo Khí-chƣ-cái Bồ-tát: "Ông hãy 

đánh thức ngƣời nữ ấy". Bồ-tát liền khảy móng tay, ngƣời nữ ấy liền từ Tam 

muội dậy. Văn thù thi-lợi bạch Phật: "Vì nhân duyên gì con làm rung động 

cả Tam thiên đại thiên thế giới mà vẫn không thể khiến ngƣời nữ ấy khởi 

dậy, còn Khí-chƣ-cái Bồ-tát khảy móng tay một cái là khởi dậy khỏi Tam 

muội liền?" Phật bảo Văn thù thi-lợi: "Ông nhân ngƣời nữ ấy mà bắt đầu 

phát ý A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam Bồ-đề, ngƣời nữ ấy nhân Khí-chƣ-cái 

Bồ-tát mà bắt đầu phát ý A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam Bồ-đề. Vì thế nên ông 

không thể đánh thức dậy". 

Ðối với chƣ Phật tam muội, công đức ở trong Tam muội của chƣ Bồ-tát 

thì đƣợc tự tại, nhƣng ở trong Tam muội của chƣ Phật thì mới vào đƣợc ít 

nhiều mà chƣa đƣợc tự tại. 

KINH: Phật bảo Phổ Minh: "Ông muốn đi qua thì tùy ý, nên biết 

phải thời". Bấy giờ Phật Bảo Tích lấy hoa sen sắc vàng ngàn cánh đưa 

cho Phổ Minh Bồ-tát mà bảo rằng: "Thiện nam tử! Ông đem hoa này 

rải lên trên Phật Thích-ca Mâu-ni. Các Bồ-tát sanh ở thế giới Ta-bà kia, 

là những vị khó hơn, khó bì kịp, ông hãy nhất tâm đi tới thế giới kia". 

LUẬN: Hỏi: Vì sao Phật nói muốn đi tùy ý, nên biết phải thời? 

Ðáp: Vì Phật đã cắt đứt tình riêng đối với đệ tử và trong tâm Ngài 

không còn ràng buộc với đệ tử. 

Lại nữa, vị Bồ-tát ấy chƣa chứng đƣợc Nhất-thiết-trí, chƣa chứng đƣợc 

Phật nhãn, nên trong tâm còn nhiều nghi ngờ cho rằng Phật Thích-ca Mâu-ni 

công đức lớn, đƣợc lợi ích hoặc nhiều hơn, cho nên nói "muốn đi qua tùy ý". 

Lại nữa, vị Bồ-tát ấy ở xa trông thấy Phật Thích-ca Mâu-ni thân nhỏ, 

lòng hơi có chút kiêu mạn nói là Phật kia không bằng (Phật này). Cho nên 

Phật bảo ông đi qua chỗ đó chớ quan sát thân Phật, chớ nghĩ đến thế giới mà 

chỉ nghe Phật thuyết pháp thôi. 

Lại nữa, thế giới ấy cách thế giới này rất xa, ở tận nƣớc phƣơng Ðông. 

Vị Bồ-tát ấy nghe Phật Thích-ca Mâu-ni thuyết các pháp tƣớng với Phật Bảo 

Tích thuyết các pháp tƣớng rất giống nhau, mới nói: "Thế giới tuy xa, mà 

pháp tƣớng không khác, do đó niềm tin lớn tăng thên, tâm trở nên kiên cố". 



Lại nữa, do nhân duyên đời trƣớc, tuy sanh ở nơi xa, mà nên đi đến 

nghe thuyết pháp. Thí nhƣ dây buộc chân chim Sẻ, cũng bay xa, nhƣng khi 

kéo lại thì về. 

Lại nữa, các Bồ-tát trong thế giới Ta-bà thấy Bồ-tát Phổ Minh từ xa đến 

nghe pháp, liền suy nghĩ rằng: "Kia từ xa còn đến nghe pháp, huống ta sanh 

trong thế giới này mà không nghe pháp?" Bởi các nhân duyên nhƣ vậy nên 

nói: "muốn đi qua tùy ý, nên biết phải thời". 

Hỏi: Thần lực của chƣ Phật ngang nhau, lại không cầu phƣớc, tại sao 

lấy hoa làm tin? 

Ðáp: Vì hành theo pháp thế gian vậy. Nhƣ hai vị Quốc vƣơng, thế lực 

tuy đồng nhau, cũng gửi đồ tặng cho nhau. 

Lại nữa, biểu thị thiện tâm nhu nhuyến cho nên lấy hoa làm tin. Trong 

pháp thế gian, kẻ sứ giả từ xa đến tất phải có tin. Phật theo pháp thế gian cho 

nên gởi tin. 

Lại nữa, vì chƣ Phật cung kính pháp, nên cúng dƣờng pháp, lấy pháp 

làm Thầy, vì cớ sao? Vì ba đời các đức Phật đều lấy thật tƣớng chƣ pháp 

làm Thầy. 

Hỏi: Vì sao không tự cúng dƣờng pháp trong thân mình, mà lại cúng 

dƣờng pháp của ngƣời khác? 

Ðáp: Theo pháp thế gian, nhƣ Tỳ-kheo muốn cúng dƣờng Pháp bảo, 

nhƣng không tự cúng dƣờng pháp ở trong thân mà cúng dƣờng các ngƣời trì 

pháp, biết pháp, hiểu pháp. Phật cũng vậy, tuy trong thân có pháp, mà lại 

cúng dƣờng pháp của Phật khác. 

Hỏi: Nhƣ Phật thì không còn cầu phƣớc đức, tại sao còn cúng dƣờng? 

Ðáp: Phật từ trong vô lƣợng A-tăng-kỳ kiếp tu các công đức, thƣờng 

hành các việc thiện, không chỉ cầu quả báo, mà vì kính trọng các công đức 

mà làm việc cúng dƣờng. Nhƣ khi Phật còn tại thế, có một Tỳ-kheo mù, mắt 

không trông thấy nhƣng tay thì khâu áo. Khi kim sút chỉ, thầy nói: "Ai ƣa có 

phƣớc đức, xin xâu kim hộ tôi?" Gặp khi Phật đi đến nơi đó, Ngài nói với 

Tỳ-kheo: "Ta là ngƣời ƣa có phƣớc đức, để Ta xâu kim hộ cho ông". Vị Tỳ-

kheo nghe biết tiếng Phật, vội đứng dậy sửa áo đảnh lễ dƣới chân Phật, bạch 

Phật rằng: "Công đức của Phật đã đầy đủ, sao còn nói ƣa có công đức?" Phật 



bảo: "Ta tuy công đức đã đầy đủ, mà Ta biết sâu xa về nhân duyên của công 

đức, quả báo của công đức, năng lực của công đức. Nay Ta đƣợc là tối đệ 

nhất trong hết thảy chúng sanh, là do công đức ấy, cho nên Ta ƣa có". Phật 

vì vị Tỳ-kheo ấy mà tán thán công đức xong, tiếp đó Ngài tùy ý thuyết pháp 

cho ông. Vị Tỳ-kheo ấy đƣợc pháp nhãn thanh tịnh, nhục nhãn lại sáng ra
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Lại nữa, Phật tuy công đức đã đầy đủ, không còn cần gì nữa, nhƣng vì 

giáo hóa đệ tử nên nói: "Ta còn làm công đức, các ông vì sao không làm?" 

Nhƣ trong nhà kỹ nhạc, một ông lão trăm tuổi mà múa, có ngƣời chê rằng: 

"Ông già đã trăm tuổi, còn muá mà làm gì?!" Ông đáp: "Ta không cần gì mà 

múa, ta chỉ muốn dậy con cháu mà thôi". Phật cũng vậy, công đức tuy đã 

đầy đủ, mà vì để dạy đệ tử làm công đức nên làm việc cúng dƣờng 

Hỏi: Nếu nhƣ vậy, sao Phật không từ xa rải hoa đến trên Phật Thích-ca 

Mâu-ni, mà lại sai ngƣời đi cúng dƣờng? 

Ðáp: Vì ở đây các Bồ-tát tin nơi Phổ Minh vậy. 

Lại nữa, sứ giả của Phật sai đi, nƣớc, lửa, binh, độc, trăm ngàn thứ hại, 

không thể làm thƣơng tổn, đƣờng sá xa xôi, muốn cho đƣợc an ổn. 

Hỏi: Sao không lấy bảo vật đẹp đẽ, kinh điển sâu xa, hay Phật bảo, Bồ-

tát bảo (tức là thứ báu này chƣ thiên không thấy đƣợc, nó xuất sanh các thứ 

vật quý nhƣ ngọc Ma-ni, nên gọi là Phật bảo) làm tin, mà lại lấy Hoa sen? 

Hoa sen là vật nhỏ mọn đâu đủ làm tin? 

Ðáp: Phật không cần vật. Bảo vật của Phật, bảo vật của trời còn không 

cần huống là bảo vật của ngƣời. Vì không cần nên không sai mang đi. Cũng 

vì các Phật tự có đủ nhƣ nhau, nên không sai mang đi. Kinh điển sâu xa 

cũng vậy. 

Lại nữa, các kinh đối với Phật không có gì thậm thâm, nói thậm thâm là 

xuất tự nơi ngƣời phàm. Ðiều ngƣời phàm nghi ngờ, đối với Phật vô ngại. 

Khó đối với ngƣời phàm, đối với Phật đều dễ. Lại nữa, hoa hƣơng thanh 

diệu, đáng dùng để cúng dƣờng, nhƣ ngƣời hiến tặng, tất phải dùng vật lạ. 

Hỏi: Sao chỉ dùng Hoa sen, không dùng vật khác? 

Ðáp: Cúng dƣờng thì chỉ dùng hoa, hƣơng, tràng phan, bảo cái. Hoa có 

hai sự là sắc và hƣơng. 



Hỏi: Hoa khác cũng có hƣơng, có sắc, sao chỉ dùng Hoa sen cúng 

dƣờng? 

Ðáp: Nhƣ trong kinh Hoa Thủ nói
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: "Mƣời phƣơng Phật đều lấy hoa 

cúng dƣờng Thích-ca Văn Phật". 

Lại nữa, Hoa sen có ba loại: Hoa của ngƣời, hoa của trời, hoa của Bồ-

tát. Hoa của ngƣời, thứ hoa sen lớn có trên 10 cánh, hoa của trời có 100 

cánh, hoa của Bồ-tát 1000 cánh. Trong thế giới kia, phần nhiều có Hoa sen 

ngàn cánh sắc vàng chói sáng. Trong thế giới Ta-bà tuy có hoa biến hóa 

ngàn cánh, mà không có hoa sanh trong nƣớc, cho nên Ngài sai mang đi. 

Hoa sen ngàn cánh sắc vàng ấy, nhƣ đã nói ở trong đoạn về tƣớng lƣỡi. 

Hỏi: Sao Phật sai Phổ Minh lấy hoa rải trên Phật? 

Ðáp: Pháp cúng dƣờng là hoa, hƣơng, phƣớn, lọng. Phƣớn, lọng thì nên 

ở trên, hƣơng khô thì nên đốt, hƣơng nƣớc thì nên bôi dƣới đất, hƣơng bột 

và hƣơng nƣớc nên rải. 

Hỏi: Sao không chỉ cúng dâng rồi thôi, mà còn tự tay rải lên trên? 

Ðáp: Tự tay cúng dƣờng là thân nghiệp, lời nói êm dịu hỏi han là khẩu 

nghiệp, phát khởi thân nghiệp khẩu nghiệp là ý nghiệp. Ba nghiệp ấy đƣợc 

công đức bền chắc, làm nhân duyên cho Phật đạo. 

Hỏi: Vì sao nói "Ông nên nhất tâm cung kính thận trọng, các Bồ-tát 

trong thế giới Ta-bà là khó bì kịp, khó hơn?" 

Ðáp: Phật, Bích-chi Phật, A-la-hán, tất cả các Hiền Thánh, đều nhất 

tâm cung kính thận trọng. Ma hoặc Ma dân, các kiết sử của nội thân, các tội 

báo đời trƣớc đều là giặc. Gần các thứ giặc ấy, nên phải nhất tâm, cung kính, 

thận trọng. Cũng nhƣ đi vào giữa giặc, không tự thận trọng giữ gìn, thì giặc 

bắt. Vì vậy nên nói nhất tâm cung kính thận trọng để đi qua thế giới kia. 

Lại nữa, vì lòng ngƣời dễ tán loạn, nhƣ cuồng nhƣ say, nhất tâm cung 

kính thận trọng là đầu của các công đức. Nhiếp tâm đƣợc thiền, liền đƣợc trí 

tuệ chơn thật, đƣợc trí tuệ chơn thật, liền đƣợc giải thoát, đƣợc giải thoát liền 

đƣợc hết khổ. Những việc nhƣ vậy, đều từ nhất tâm mà đƣợc. Nhƣ sau khi 

Phật Bát Niết-bàn một trăm năm, có một thầy Tỳ-kheo tên là Ƣu-ba-cúc, là 

vị A-la-hán chứng đƣợc lục thông, làm Ðại đạo sƣ của cõi Diêm-phù-đề lúc 

bấy giờ. Lúc ấy có một Tỳ-kheo-ni, 120 tuổi, vị Tỳ-kheo-ni ấy lúc nhỏ đã 



từng thấy Phật. Ngài Ƣu-ba-cúc vào nhà bà để hỏi về dung nghi của Phật, 

trƣớc tiên sai đệ tử đến nói với Tỳ-kheo-ni rằng: "Ðại sƣ tôi là Ƣu-ba-cúc 

muốn đến thăm bà để hỏi về dung nghi của Phật". 

Khi ấy vị Tỳ-kheo-ni lấy bình bát đựng đầy dầu mè, đặt dƣới cánh cửa 

để thử coi oai nghi của Ƣu-ba-cúc có đƣợc rõ ràng chăng? Ƣu-ba-cúc đi vào, 

từ từ đẩy cánh cửa, làm đổ một ít dầu. Ngồi xong, Ngài hỏi Tỳ-kheo-ni: "Bà 

đã từng thấy Phật chăng? Dung mạo giống nhƣ thế nào? Xin nói cho tôi 

đƣợc rõ". Tỳ-kheo-ni đáp: "Lúc ấy tôi còn niên thiếu, thấy Phật đi vào làng, 

mọi ngƣời đều nói "Phật đến", tôi theo mọi ngƣời chạy ra, trông thấy ánh 

sáng của Ngài tôi liền lễ bái, chiếc thoa vàng trên đầu tôi rơi xuống đất, tại 

rừng cây tối mù, ánh sáng Phật soi đến, mọi vật u ẩn đều đƣợc trông thấy, tôi 

liền lƣợm đƣợc thoa. Từ đó về sau, tôi làm Tỳ-kheo-ni. Ƣu-ba-cúc lại hỏi: 

"Lúc Phật còn ở đời, oai nghi lễ pháp của các Tỳ-kheo nhƣ thế nào?" Ðáp: " 

Lúc Phật còn ở đời, Lục quần Tỳ-kheo rất là tệ ác, không biết tàm quý, mà 

oai nghi phép tắc hơn ông bây giờ, vì sao mà biết thế? Vì Lục quần Tỳ-kheo 

đi vào cửa, không làm dầu đổ. Lục quần Tỳ-kheo tuy là tệ ác, mà đúng nhƣ 

nghi pháp của Tỳ-kheo, đi, đứng, nằm, ngồi không mất pháp tắc. Ông tuy là 

A-la-hán có sáu thần thông mà không bằng bọn họ." Ƣu-ba-cúc nghe nói lời 

ấy, hết sức hổ thẹn. Vì vậy nên nói nhất tâm cung kính thận trọng, là tƣớng 

trạng của bậc thiện nhân vậy. 

Lại nữa, vì sao nói là nhất tâm cung kính thận trọng? Vì các vị Bồ-tát 

ấy khó hơn, khó bì kịp, khó phá, khó gần. Cũng nhƣ Sƣ tử chúa to lớn, khó 

hơn, khó phá hoại; cũng nhƣ Bạch tƣợng vƣơng và Long vƣơng; cũng nhƣ 

ngọn lửa lớn, đều khó có thể đến gần. Các Bồ-tát ấy có đại phƣớc đức trí tuệ 

lực, nếu ngƣời nào muốn hơn hay muốn phá hoại, đều không thể đƣợc; mà 

chỉ có thể tự hại mà thôi. Thế nên nói là khó gần. 

Hỏi: Hết thảy đại Bồ-tát đều có đại công đức, trí tuệ lợi căn, hết thảy 

đều khó gần, cớ sao chỉ nói các Bồ-tát trong thế giới Ta-bà là khó gần? 

Ðáp: Ðúng nhƣ lời ấy. Chỉ vì các Bồ-tát từ trong thế giới Ða Bảo đi 

đến, thấy thế giới Ta-bà này không bằng, toàn đá, cát, ô uế, xấu xa, thân Bồ-

tát thì nhỏ, tất cả mọi sự đều không bằng, chắc sanh lòng nghi mạn, thế nên 

Phật nói hãy nhất tâm cung kính thận trọng, các Bồ-tát kia khó gần. 

Lại nữa, ngƣời sanh ở chỗ vui, phần nhiều không dũng mãnh, không 

thông minh, ít trí tuệ, nhƣ ngƣời sanh ở châu Uất-đơn-la-việt, vì quá vui mà 

không xuất gia, không thọ giới. Sanh trong cõi trời cũng vậy, còn trong thế 



giới Ta-bà này nhân duyên của sự vui ít, có ba điều dữ là già, bệnh, chết, 

cách nuôi sống theo đất đai khó, cho nên dễ sanh tâm nhàm chán. Thấy già 

bệnh chết kéo đến, tâm rất chán sợ, thấy ngƣời nghèo cùng, biết do nhân 

duyên đời trƣớc gây nên, sanh tâm rất chán, do vậy nên nói có trí tuệ lợi căn. 

các Bồ-tát ở trong cõi kia, là thế giới bảy báu, các thứ cây báu, tâm tƣởng tới 

uống ăn, tùy ý liền có đƣợc. Nhƣ vậy nên khó sanh tâm nhàm chán, cho nên 

trí tuệ không thể thông lợi, lớn lao. Cũng nhƣ dao bén, đặt vào trong đồ uống 

ăn tốt, dao dễ sanh rỉ sét, đồ uống ăn tuy tốt nhƣng không thích hợp với dao. 

Nếu lấy đá mà mài, lấy mỡ, tro mà lau chùi, thì rỉ sét liền sạch, dao đƣợc 

bén. Bồ-tát cũng nhƣ vậy, sanh trong thế giới hỗn tạp, nên có lợi trí mà khó 

gần. Nhƣ ngƣời lúc nhỏ siêng năng khó nhọc, thì có nhiều tài năng, cũng 

kham đƣợc nhiều việc. Lại nhƣ nuôi Ngựa mà không cỡi, thì không dùng 

đƣợc việc gì. 

Lại nữa, trong thế giới Ta-bà, Bồ-tát có nhiều phƣơng tiện nên khó gần, 

các nơi khác thì không vậy. Nhƣ Phật nói: "Ta tự nhớ đời trƣớc, một ngày 

bố thí cho ngƣời nghìn thân mạng, vì để độ chúng sanh. Tuy các công đức, 

sáu Ba-la-mật, tất cả Phật sự đầy đủ mà không làm Phật, thƣờng dùng 

phƣơng tiện độ thoát chúng sanh. Vì những việc ấy, các Bồ-tát trong thế giới 

Ta-bàlàkhó gần. 

KINH: Bấy giờ Phổ Minh Bồ-tát từ nơi Phật Bảo Tích nhận lấy Hoa 

sen sắc vàng ngàn cánh, với vô số hàng xuất gia, tại gia và các đồng nam 

đồng nữ cùng cất bước. 

LUẬN: Hỏi: Phổ-Minh Bồ-tát có đại lực thần thông nên có thể đi đến, 

còn hàng xuất gia, tại gia Bồ-tát, và các đồng nam đồng nữ làm sao tự đi 

đƣợc? Ða Bảo thế giới ở tận cùng phía Ðông, dặm đƣờng xa xôi, các hàng 

ấy tự dùng sức mình mà đi, hay là sức của Phật Bảo Tích? Hay là sức 

của Phổ-Minh Bồ-tát? Hay là sức của Phật Thích-ca Mâu-ni? 

Ðáp: Hoàn toàn do sức của cả bốn hạng ngƣời. Các hàng Bồ-tát xuất 

gia tại gia ấy là những Bồ-tát đã đƣợc bất thối, thành tựu ngũ thông, khéo tu 

bốn Nhƣ ý túc, có nhân duyên với đức Phật Thích-ca Mâu-ni từ đời trƣớc, 

cũng do tự sức mình, cũng do sức của Bồ-tát Phổ-Minh, vì cớ sao? Trong 

đó, ngƣời thế lực mỏng thời do sức của Bồ-tát Phổ-Minh mà đến đƣợc. Nhƣ 

khi Chuyển luân Thánh vƣơng bay đi, thì cả bốn thứ binh và các cung, quán, 

súc vật, thú vật tất cả đều bay. Vì công đức của Chuyển luân Thánh vƣơng 

rất lớn, đủ khiến cho tất cả bay đi. Ðây cũng nhƣ vậy, ngƣời thế lực mỏng 

thì do sức của Bồ-tát Phổ-Minh, đều cũng đi theo đƣợc. Cũng là do sức 



của Phật Bảo Tích và ánh sáng của Phật Thích-ca Mâu-ni soi cho. Nếu tự 

không có sức, chỉ do ánh sáng của Phật Thích-ca Mâu-ni soi đến cũng có thể 

đến đƣợc, huống gì có cả ba sức. 

Hỏi: Bồ-tát Phổ-Minh sao không chỉ đi một mình mà đem nhiều ngƣời 

thế? 

Ðáp: Vì đúng lẽ là có vây cánh đi theo vậy. Cũng nhƣ khi Quốc vƣơng 

đi ra ngoài, tất cả có quần thần đi theo. 

Lại nữa, đó là ngƣời có nhân duyên với Phổ-Minh Bồ-tát và đức Phật 

Thích-ca Mâu-ni, cớ sao vậy? Vì trong đại chúng kia hai chúng cùng đến, 

nên biết kẻ có nhân duyên thì đi đến, kẻ không có nhân duyên thì ở lại. 

Hỏi: Vị Bồ-tát ấy vì sao cùng đi đến với các tại gia, xuất gia, đồng nam, 

đồng nữ? 

Ðáp: Bảy chúng đệ tử Phật là Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Học giới ni, Sa-di, 

Sa-di-ni, Ƣu -bà-tắc, Ƣu-bà-di. Ƣu -bà-tắc, Ƣu-bà-di là tại gia, năm chúng 

kia là xuất gia. Trong chúng xuất gia tại gia hoặc có hai hạng, hoặc lớn 

tuổi, hoặc nhỏ tuổi. Nhỏ là đồng nam, đồng nữ, ngoài ra là lớn tuổi. 

Hỏi: Ngƣời lớn nên đi, còn ngƣời nhỏ làm sao có thể đến đƣợc? 

Ðáp: Tại công đức, không tại lớn nhỏ. Nếu mất sự lợi ích của công đức, 

làm điều bất thiện, thì tuy già mà nhỏ, nếu có công đức lợi ích, làm điều 

thiện, thời tuy nhỏ mà lớn. 

Lại nữa, thấy ngƣời nhỏ đi đến, ngƣời trông thấy sẽ khen: "Nhỏ mà còn 

đƣợc vậy, còn vì pháp mà từ xa đi đến". Cũng hiển bày Phật pháp dù nhỏ 

hay lớn đều đƣợc phụng hành. 

Trong pháp của ngoại đạo, hàng Bà-la-môn mới đƣợc hành pháp đó, 

chẳng phải Bà-la-môn thì không đƣợc hành. Phật pháp không kể lớn, không 

kể nhỏ, không kể trong, không kể ngoài, hết thảy đều đƣợc tu hành, cũng 

nhƣ uống thuốc, cốt để trừ bệnh, không lựa ngƣời sang, hèn, lớn nhỏ. 

KINH: Ðều cúng dường, cung kính, tôn trọng, tán thán các đức 

Phật ở phương Ðông. 



LUẬN: Hỏi: Nếu cúng dƣờng khắp cả các đức Phật ở phƣơng Ðông, 

thì các đức Phật rất nhiều, biết bao giờ mới cúng xong mà đến đƣợc nơi ấy? 

Ðáp: Các Bồ-tát không cúng dƣờng theo cách của ngƣời, trời, mà tự 

làm theo cách của Bồ-tát. Cách cúng dƣờng của Bồ-tát, thân vào thiền định, 

thân ấy đi thẳng đến, rồi từ trên thân ấy, xuất ra vô lƣợng thân, hoá làm đủ 

thứ vật cúng dƣờng, đầy khắp thế giới của chƣ Phật, cũng nhƣ khi Long 

vƣơng đi, từ thân tuôn nƣớc, mƣa khắp thiên hạ. 

Hỏi: Các Bồ-tát ấy muốn đi đến chỗ Phật Thích-ca Mâu-ni, cớ sao giữa 

đƣờng lại cúng dƣờng chƣ Phật? 

Ðáp: Chƣ Phật là phƣớc điền bậc nhất, nếu ai cúng dƣờng thì đƣợc quả 

báo lớn. Cũng nhƣ ngƣời sửa sang nhiều công nghiệp ruộng vƣờn là để đƣợc 

nhiều lúa. Chƣ Bồ-tát thấy chƣ Phật cúng dƣờng mà đƣợc quả báo làm Phật, 

cho nên cúng dƣờng. 

Lại nữa, Bồ-tát thƣờng kính trọng Phật, nhƣ ngƣời ta kính trọng cha 

mẹ. Chƣ Bồ-tát nhờ nghe Phật thuyết pháp mà đƣợc các thứ Tam muội, các 

thứ Ðà-la-ni, các thứ thần lực. Vì biết ơn Phật cho nên cúng dƣờng rộng 

khắp. Nhƣ trong kinh Pháp Hoa
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, Bồ-tát Dƣợc vƣơng từ nơi Phật mà đƣợc 

Tam muội Biến hiện sắc thân, mới suy nghĩ rằng: "Ta sẽ cúng dƣờng Phật 

vàPháp Hoa Tam muội nhƣ thế nào?" Liền bay lên đến giữa trời, dùng sức 

Tam muội mƣa xuống bảy báu, hƣơng hoa, tràng phan, bảo cái, cúng dƣờng 

Phật. Sau khi ra khỏi Tam muội, ý còn cho nhƣ vậy là chƣa đủ, trong một 

ngàn hai trăm năm ăn những thức ăn thơm, uống các dầu thơm, rồi sau dùng 

giạ trắng quấn vào mình mà đốt lên và tự phát thệ rằng: "Mong cho ánh sáng 

của thân tôi chiếu đến tám mƣơi hằng hà sa thế giới Phật". Chƣ Phật trong 

tám mƣơi hằng hà sa thế giới ấy tán thán rằng: "Làng thay, lành thay! Thiện 

nam tử! Lấy thân cúng dƣờng, ấy là bậc nhất, hơn đem quốc thành thê tử 

cúng dƣờng gấp trăm ngàn vạn lần, không thể đem thí dụ so sánh". Trong 

một ngàn hai trăm năm, thân cháy mãi không tắt. 

Lại nữa, sự cúng dƣờng Phật ấy đƣợc vô lƣợng tiếng tăm, phƣớc đức 

lợi trí. Các việc bất thiện đều diệt trừ hết, các thiện căn đƣợc tăng trƣởng, 

đời này đời sau thƣờng đƣợc quả báo cúng dƣờng, lâu về sau sẽ đƣợc làm 

Phật. 

Cúng dƣờng Phật nhƣ vậy, đƣợc vô lƣợng các thứ lợi ích, thế nên các 

Bồ-tát cúng dƣờng Phật. 



KINH: Cầm các hoa hương, Anh lạc, hương bột, hương nước, 

hương đốt, hương xoa, y phục, tràng phan, bảo cái, hướng đến chỗ Phật 

Thích-ca Mâu-ni, đến rồi đầu mặt đảnh lễ dưới chân Phật, rồi đứng qua 

một bên. 

LUẬN: Hỏi: Nếu có lễ, cớ sao nói đầu mặt đảnh lễ dƣới chân Phật? 

Ðáp: Trong thân thể ngƣời ta quý nhất là đầu, vì là nơi chứa đựng ngũ 

tinh (năm giác quan) và ở trên hết. Chân là cái hèn nhất, vì đạp lên chỗ bất 

tịnh và ở dƣới hết. Cho nên đem cái quý mà lễ cái hèn, là vì cúng dƣờng một 

cách quý trọng nhất. 

Lại nữa, lễ có bậc thấp, bậc giữa, bậc cao. Lễ bậc thấp là vái, bậc giữa 

là quỳ, bậc cao là cúi đầu. Ðầu mặt lễ dƣới chân là cách cúng dƣờng bậc cao. 

Do vậy, trong Luật tạng của Phật, hạ tọa Tỳ-kheo hai tay đỡ hai chân thƣợng 

tọa, đầu mặt cúi lễ
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Hỏi: Oai nghi của thân có bốn là hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc đi, hoặc 

nằm, cớ sao chỉ đứng một bên? 

Ðáp: Vì mới đến nên không nên đi, vì cung kính nên không nên nằm, 

việc ấy thật dễ rõ, đâu cần phải hỏi. Nên hỏi tại sao ngồi, tại sao đứng. Ngồi 

là sự cúng dƣờng không tôn trọng, còn đứng là sự cúng dƣờng tôn trọng. 

Lại nữa, trong Phật pháp, các hàng ngoại đạo xuất gia và hàng cƣ sĩ khi 

đi đến chỗ Phật đều ngồi. Ngoài đạo là đạo khác, khinh Phật nên họ ngồi, kẻ 

cƣ sĩ thì nhƣ khách, cho nên ngồi. Còn hết thảy năm chúng, thân tâm thuộc 

vào Phật, cho nên đứng. Nếu là A-la-hán đắc đạo nhƣ Xá-lợi-phất, Mục-

kiền-liên, Tu-bồ-đề v.v... việc phải làm đã làm xong, cho nên đƣợc phép 

ngồi, ngoài ra các ngƣời khác, tuy đƣợc chứng ba đạo quả Sơ, Nhị, Tam 

cũng không đƣợc phép ngồi, vì chƣa làm xong đại sự, chƣa phá hết giặc kiết 

sử. Cũng nhƣ vua tôi, ngƣời có công lớn nên đƣợc ngồi. Trong các hàng Bồ-

tát tuy có kẻ cƣ sĩ, mà vì từ xa đi đến cúng dƣờng Phật cho nên đứng. 

KINH: Bạch Phật rằng: "Bảo Tích Như Lai gởi lời hỏi thăm Thế 

Tôn, được ít bệnh, ít não, đi và ở được nhẹ nhàng, lanh lợi, khí lực được 

an vui chăng?", lại lấy Hoa sen sắc vàng ngàn cánh cúng dường Thế 

Tôn. 



LUẬN: Hỏi: Phật Bảo Tích là bậc Nhất thiết trí, sao lại còn phải hỏi 

Phật Thích-ca Mâu-ni "đƣợc ít bệnh, ít não, đi và ở đƣợc nhẹ nhàng, lanh 

lợi, khí lực đƣợc an vui chăng?" 

Ðáp: Pháp của Phật tự nhiên là vậy, biết mà cố hỏi. Nhƣ trong Luật 

tạng
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, Tỳ-kheo Ðặc-ni-ca làm một cái hang bằng gạch màu đỏ, Phật thấy 

vậy, đã biết mà cố hỏi A-nan: "Cái đó là vật gì vậy?" A-nan thƣa: "Ðó là con 

của ngƣời thợ gốm xuất gia, tên là Ðặc-ni-ca, làm cái nhà nhỏ bằng cỏ, 

thƣờng bị trâu phá đi, ba lần làm, ba lần bị phá, do đó mới làm cái nhà gạch 

ngói này". Phật hỏi A-nan: "Hãy phá cái hang gạch ấy đi, vì cớ sao? Vì bọn 

ngoại đạo sẽ nói: "Khi Phật đại sƣ còn đó, pháp lọt ra từ chỗ rỉ". Nhiều chỗ 

nhƣ vậy, biết mà cố hỏi. 

Lại nữa, Phật tuy là bậc Nhất thiết trí, nhƣng tùy theo pháp thế gian, 

ngƣời thế gian hỏi thăm, Phật cũng hỏi thăm. Phật sanh ở trong loài ngƣời, 

chịu theo pháp loài ngƣời, lạnh, nóng, sống, chết v.v... cùng với ngƣời nhƣ 

nhau. 

Lại nữa, thế giới của Phật Ða Bảo đó là thanh tịnh trang nghiêm, thân 

Phật sắc tƣớng sáng chói cũng lớn, nếu không hỏi thăm thì ngƣời ta cho là 

khinh mạn. Lại muốn bày tỏ cho thế giới và thân sắc, ánh sáng của Phật, tuy 

có nhiều chỗ hơn, mà trí tuệ thần lực thì đều nhƣ nhau không khác, cho nên 

hỏi thăm. 

Hỏi: Tại sao hỏi ít não, ít bệnh? 

Ðáp: Có hai thứ bệnh: Một là bệnh do nhân duyên bên ngoài, hai là 

bệnh do nhân duyên bên trong. Bên ngoài là lạnh, nóng, đói, khát, binh, 

nhẫn, đao, gậy, bị rơi, bị ngã, bị xô, bị đè ... những thứ nhƣ vậy gọi là bệnh 

ngoài, gọi là não. Bên ngoài là ăn uống không tiết độ, nằm, đi thất thƣờng, 

bốn trăm lẻ bốn bệnh, những thứ nhƣ thế gọi là bệnh trong. Hai thứ bệnh đó 

hễ có thân đều khổ. Cho nên hỏi "Ít não ít bệnh chăng?" 

Hỏi: Sao không hỏi không não, không bệnh, mà lại hỏi ít não, ít bệnh? 

Ðáp: Thánh nhân thật biết thân là gốc khổ, không lúc nào không bệnh, 

vì sao? Vì bốn đại hợp lại làm thân; đất, nƣớc, gió, lửa tánh không hợp nhau, 

mỗi thứ hại lẫn nhau cũng nhƣ ung thƣ, không lúc nào không đau, nếu lấy 

thuốc xoa, có thể bớt đƣợc mà không thể lành. Thân ngƣời cũng vậy, thƣờng 

bệnh, thƣờng trị, trị thì đƣợc sống, không trị thì chết. Vì lẽ ấy, không thể hỏi 

không não, không bệnh. Bệnh hoạn bên ngoài thƣờng bị gió, mƣa, lạnh, 



nóng làm bức não. Lại thân có bốn oai nghi ngồi, nằm, đi, đứng, ngồi lâu thì 

rất não; nằm lâu, đứng lâu, đi lâu cũng não. Cho nên hỏi ít não, ít bệnh. 

Hỏi: Hỏi ít bệnh ít não là đủ, sao còn nói đi và ở nhẹ nhàng lanh lợi? 

Ðáp: Ngƣời ta tuy bệnh lành mà chƣ a đƣợc bình phục, vì vậy nên hỏi 

đi và ở nhẹ nhàng lanh lợi. 

Hỏi: Sao lại còn nói khí lực an lạc chăng? 

Ðáp: Có ngƣời bệnh lành, tuy đi lại ngồi dậy đƣợc, nhƣng khí lực chƣa 

đủ không thể làm lụng thi vi, xách nhẹ, vác nặng, do đó hỏi về "khí lực". Có 

ngƣời tuy bệnh lành, có thể vác nặng xách nhẹ, nhƣng chƣa đƣợc yên vui. 

Do đó hỏi "Có yên vui chăng?" 

Hỏi: Nếu không bệnh mà có sức, vì sao chƣa đƣợc an vui? 

Ðáp: Có ngƣời vì nghèo cùng, sợ hãi, ƣu não, không đƣợc an vui. Do 

đó nên hỏi "Ðƣợc an vui chăng?" 

Lại nữa, có hai cách hỏi thăm: Hỏi thăm về thân, hỏi thăm về tâm. Nếu 

nói ít não, ít bệnh, đi và ở nhẹ nhàng lanh lợi, khí lực là hỏi thăm về thân. 

Nếu an vui chăng, là hỏi thăm về tâm. Các thứ bệnh bên trong, bên ngoài 

đều đƣợc gọi là thân bệnh. Các thứ phiền não dâm dục, sân nhuế, tật đố, xan 

tham, ƣu sầu, sợ hãi v.v..., chín mƣơi tám kiết sử, năm trăm triền cái, các thứ 

mong cầu, ham muốn, v.v... đều đƣợc gọi là tâm bệnh. Vì hỏi thăm hai thứ 

bệnh ấy nên nói "ít não, ít bệnh, đi và ở nhẹ nhàng lanh lợi, khí lực an vui 

chăng?" 

Hỏi: Cách hỏi thăm của loài ngƣời thì hỏi nhƣ vậy. Hàng chƣ thiên còn 

không nên hỏi thăm nhƣ vậy, huống gì là đối với Phật? 

Ðáp: Thân Phật có hai: Một là thân thần thông biến hóa, hai là thân cha 

mẹ sanh. Thân cha mẹ sanh thì chịu theo phép loài ngƣời, không nhƣ chƣ 

thiên, do đó phải theo phép loài ngƣời mà hỏi thăm. 

Hỏi: Ðối với hết thảy Hiền thánh, tâm không còn bị dính mắc, không 

tham thân, không tiếc tuổi thọ, không ghét chết, không ƣa sống, nếu nhƣ vậy 

thì cần gì hỏi thăm? 



Ðáp: Vì theo phép thế gian chịu theo phép loài ngƣời mà thăm hỏi. Sai 

thăm hỏi, cũng là chịu theo phép của loài ngƣời. 

Hoa sen sắc vàng ngàn cánh, nhƣ trên đã nói. 

KINH: Bấy giờ, Phật Thích-ca Mâu-ni sau khi nhận Hoa sen sắc 

vàng ngàn cánh, Ngài rải đến chư Phật trong Hằng hà sa thế giới ở 

phương Ðông. 

LUẬN: Hỏi: Phật là bậc không ai hơn, không ai bằng, sao nay lại rải 

hoa cúng dƣờng chƣ Phật ở phƣơng Ðông? Nhƣ khi Phật mới đắc đạo, tự 

suy nghĩ rằng: "Ngƣời mà không có chỗ để tôn thờ thời sự nghiệp sẽ không 

thành, nay trong mƣời phƣơng trời đất ai là kẻ đáng tôn thờ. Ta sẽ kính làm 

Thầy mà thờ". Khi ấy Phạm-thiên-vƣơng cùng chƣ thiên bạch Phật rằng: 

"Phật là trên hết, không ai vƣợt qua Phật". Phật cũng tự dùng Thiên nhãn 

xem thấy trong ba đời và mƣời phƣơng trời đất, không có ai hơn Phật. Tâm 

tự nghĩ rằng: "Ta thực hành Ðại Bát-nhã Ba-la-mật mà nay tự mình đƣợc 

làm Phật. Ðây là chỗ cho Ta tôn thờ, tức là Thầy của Ta. Ta sẽ cung kính 

cúng dƣờng tôn thờ pháp ấy". Thí nhƣ có một gốc cây tên là Hảo-kiên, ở 

trong lòng đất một trăm năm, cành lá đầy đủ, một ngày kia ra khỏi lòng đất, 

cao một trăm trƣợng. Cây ấy ra khỏi rồi, muốn tìm gốc cây lớn để che mát 

cho mình. Khi ấy trong rừng có vị thần nói với Hảo-kiên rằng: "Trong đời 

không còn cây nào lớn hơn ngƣơi, các cây khác đều ở trong bóng mát của 

ngƣơi". Phật cũng nhƣ vậy, Vô lƣợng A-tăng-kỳ kiếp, sanh ở trong lòng đất 

Bồ-tát, một ngày kia ở tại dƣới gốc Bồ-đề, ngồi trên chỗ tòa Kim-cang, nhƣ 

thật biết rõ hết thảy các pháp tƣớng, chứng thành Phật đạo. Bấy giờ tự nghĩ: 

"Ai đáng tôn thờ để làm thầy, ta sẽ hầu hạ cung kính cúng dƣờng". Khi ấy ấy 

Phạm-thiên-vƣơng cùng chƣ thiên bạch Phật rằng: "Phật là vô thƣợng, 

không ai hơn Phật". Vậy nay cớ sao lại cúng dƣờng chƣ Phật ở phƣơng 

Ðông? 

Ðáp: Phật tuy trên hết, trong ba đời mƣời phƣơng trời đất, không ai hơn 

Phật để mà thực hành sự cúng dƣờng. Cúng dƣờng có thƣợng, trung, hạ. 

Cúng dƣờng ngƣời thua mình là cúng dƣờng bậc hạ, cúng dƣờng ngƣời hơn 

mình là cúng dƣờng bậc thƣợng, cúng dƣờng ngƣơì ngang mình là cúng 

dƣờng bậc trung. Cũng nhƣ Tỳ-kheo-ni Ðại-ái-đạo cùng 500 Tỳ-kheo-ni A-

la-hán, trong một ngày cùng một lần vào Niết-bàn. Khi ấy hàng Ƣu-bà-tắc 

chứng đắc ba đạo quả đỡ giƣờng của 500 Tỳ-kheo-ni, Tứ-thiên-vƣơng đỡ 

giƣờng nhũ mẫu của Phật là Ðại-ái-đạo, còn Phật tự ở trƣớc bƣng lò hƣơng, 

đốt hoa cúng dƣờng. Phật nói với các Tỳ-kheo: "Các ông hãy giúp Ta cúng 



dƣờng thân nhũ mẫu". Bấy giờ các Tỳ-kheo A-la-hán, mỗi ngƣời dùng lực 

thần túc, đi đến trên núi Ma-lê, lấy củi hƣơng Chiên-đàn ngƣu đầu chất 

thành đống giúp Phật. Ấy là cúng dƣờng bậc hạ. Do đó, tuy không cầu 

chứng quả mà vẫn thực hành cúng dƣờng bình đẳng. 

Lại nữa, chƣ Phật nên phải cúng dƣờng Phật, các ngƣời khác không 

biết đức của Phật, nhƣ kệ nói: 

"Ngƣời trí kính ngƣời trí, 

Trí luận ngƣời trí mừng, 

Ngƣời trí biết đƣợc trí, 

Nhƣ Rắn biết chân Rắn". 

Vì vậy, chƣ Phật là bậc Nhất thiết trí cúng dƣờng bậc Nhất thiết trí. 

Lại nữa, mƣời phƣơng Phật đời đời khuyến trợ Phật Thích-ca Mâu-ni. 

Nhƣ Thất trụ Bồ-tát quán các pháp là không, vô sở hữu, bất sanh bất diệt. 

Quán nhƣ vậy rồi, trong hết thảy thế giới, tâm không dính mắc, muốn buông 

thả sáu Ba-la-mật mà nhập Niết-bàn. Cũng nhƣ ngƣời trong khi mộng làm 

bè để vƣợt qua sông lớn, tay chân mỏi mệt, sanh tâm nhàm chán, đang ở 

giữa lòng sông mộng tỉnh, tự nghĩ rằng: "Ðâu có sông để có thể vƣợt qua?" 

Khi ấy, tâm chuyên cần cũng buông bỏ hết, Bồ-tát cũng nhƣ vậy. Ở trong 

địa vị Thất trụ, chứng đƣợc Vô sanh Pháp nhẫn, tâm hành đều đình chỉ, 

muốn vào Niết-bàn. Bấy giờ mƣời phƣơng chƣ Phật đều phóng ánh sáng, 

chiếu trên thân Bồ-tát, lấy tay phải xoa đầu, nói rằng: "Thiện nam tử! Chớ 

sanh tâm tƣởng ấy. Ông nên nhớ lại bản nguyện của ông là muốn độ chúng 

sanh. Ông tuy biết các pháp là không, mà chúng sanh thì không biết. Ông 

nên nhóm các công đức, giáo hóa chúng sanh, chớ vào Niết-bàn. Ông chƣa 

đƣợc thân kim sắc, ba mƣơi hai tƣớng, tám mƣơi vẻ đẹp tùy hình, vô lƣợng 

quang minh, ba mƣơi hai nghiệp. Ông nay mới chứng đƣợc Vô sanh pháp 

môn, chớ có mừng lớn." Khi ấy Bồ-tát nghe lời chƣ Phật giáo huấn, trở lại 

sanh tâm nguyện nhƣ trƣớc, thực hành sáu Ba-la-mật để độ chúng sanh
255

. 

Nhƣ vậy, lúc mới đắc Phật đạo, đƣợc sự tá trợ ấy. Lại lúc Phật mới đắc đạo, 

tâm tự suy nghĩ: "Pháp này rất sâu xa, chúng sanh ngu muội bạc phƣớc, Ta 

cũng sanh trong đời ngũ ác, phải làm sao đây? Suy nghĩ xong, Ta sẽ từ trong 

một pháp chia làm ba phần thành ba thừa để độ chúng sanh". Khi suy nghĩ 

nhƣ vậy, chƣ Phật mƣời phƣơng đều hiện ánh sáng tán thán rằng: "Lành 

thay! Lành thay! Chúng ta cũng ở trong đời ngũ ác, chia một pháp làm ba 

phần để độ chúng sanh". Khi ấy, Phật nghe tiếng nói của chƣ Phật mƣời 

phƣơng, liền rất hoan hỷ, xƣng niệm "Nam Mô Phật". 



Nhƣ vậy, mƣời phƣơng Phật, nơi nơi đều khuyến trợ làm lợi ích lớn. Vì 

biết ân nặng ấy, cho nên lấy hoa cúng dƣờng mƣời phƣơng Phật. Phƣớc đức 

tối thƣợng, không gì vƣợt qua phƣớc đức này, vì cớ sao? Hoa ấy do công 

đức lực của Phật Bảo Tích sinh ra, chứ không phải hoa từ trong nƣớc sanh. 

Phổ Minh là vị Bồ-tát pháp thân ở địa vị Thập trụ, đƣa hoa ấy đến dâng 

lênPhật Thích-ca Mâu-ni. Phật Thích-ca Mâu-ni biết mƣời phƣơng Phật là 

phƣớc điền đệ nhất, cho nên cúng dƣờng, phƣớc ấy nhiều gấp bội, vì cớ sao? 

Vì Phật tự cúng dƣờng Phật vậy. 

Trong Phật pháp có bốn hạng bố thí: 1- Ngƣời thí thanh tịnh, ngƣời thọ 

không thanh tịnh, 2- Ngƣời thí không thanh tịnh, ngƣời thọ thanh tịnh, 3- 

Ngƣời thí thanh tịnh, ngƣời thọ cũng thanh tịnh , 4- Ngƣời thí không thanh 

tịnh, ngƣời thọ không thanh tịnh
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. Nay thí cho Phật ở phƣơng Ðông là cả 

hai đều thanh tịnh, phƣớc ấy rất lớn. Vì vậy nên Phật tự cúng dƣờng mƣời 

phƣơng Phật. 

Hỏi: Hết thảy Thánh nhân đều không thọ quả báo, đời sau không còn 

sanh trở lại, cớ sao nói phƣớc bố thí ấy rất lớn? 

Ðáp: Phƣớc ấy tuy không có ngƣời thọ hƣởng, mà tƣớng nó lại lớn. 

Nếu có ngƣời thọ hƣởng thì quả báo ấy vô lƣợng. Các Thánh nhân biết pháp 

hữu vi đều là vô thƣờng, không, cho nên xả bỏ mà vào Niết-bàn, phƣớc ấy 

cũng xả. Thí nhƣ thoi vàng đốt cháy, tuy mắt thấy nó đẹp mà không thể lấy 

tay đụng, vì sợ cháy tay ngƣời. 

Lại nữa, nhƣ ngƣời bị mụn nhọt thời phải dùng thuốc bôi, nếu ngƣời 

không bị nhọt thì thuốc vô dụng; ngƣời có thân cũng nhƣ vậy, thƣờng bị đói 

khát, lạnh nóng bức bách. Cũng nhƣ bị mụn nhọt, phải lấy áo chăn, ăn uống, 

ấm nóng làm cho dễ chịu, nhƣ lấy thuốc bôi mụn nhọt. Còn nhƣ kẻ ngu si, vì 

ham thuốc chứ không phải dùng bôi mụt. Nếu không mụn nhọt, thì thuốc 

cũng vô dụng. Chƣ Phật cho thân là một mụn nhọt, vì phóng xả thân mụn 

nhọt nên cũng không lãnh thọ thuốc quả báo. Vì vậy nên tuy có đại phƣớc, 

cũng không thọ báo. 

KINH: Hoa sen được rải đến chư Phật thế giới nhiều như hằng hà 

sa số ở phương Ðông. 

LUẬN: Hỏi: Hoa ít mà thế giới nhiều, làm sao rải khắp? 

Ðáp: Do thần thông lực của Phật. Những sự nhƣ trên, có tám cách tụ do 

biến hóa: Khiến nhỏ thành lớn, khiến lớn thành nhỏ, khiến nặng thành nhẹ, 



khiến nhẹ thành nặng, tự tại vô ngại, tùy ý đi đến, rung động đại địa, thành 

tựu sở nguyện. Các đại Thánh nhân đều có tám cách biến hóa tự tại ấy, cho 

nên Phật có thể lấy một ít hoa rải khắp hằng hà sa số thế giới ở phƣơng 

Ðông. 

Lại nữa, để chỉ cho chúng sanh thấy phƣớc báu vị lai, một ít hoa nhƣ 

thế mà rải khắp thế giới ở phƣơng Ðông. Lại để khuyên Bồ-tát ở phƣơng 

Ðông rằng gieo phƣớc vào trong ruộng Phật thời đƣợc quả báo cũng nhƣ hoa 

ấy đầy khắp vô lƣợng. Các ông từ xa đi đến, phải nên hoan hỷ, gặp đƣợc 

phƣớc điền ấy, quả báo vô lƣợng. 

KINH: Các Bồ-tát xuất gia, tại gia và đồng nam đồng nữ, đầu mặt 

đảnh lễ dưới chân Phật Thích-ca Mâu-ni, mỗi người đem đồ cúng 

dường mà cúng dường, cung kính, tôn trọng, tán thán Phật Thích-ca 

Mâu-ni. Các Bồ-tát xuất gia, tại gia và đồng nam đồng nữ ấy, mỗi mỗi 

nhờ năng lực thiện căn phước đức mà được cúng dường Thích-ca Mâu-

ni Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác. 

LUẬN: Nhƣ kệ nói: 

"Con đƣờng các Thánh đến, 

Phật cũng đến nhƣ vậy, 

Thật tƣớng và chỗ đi, 

Phật nhƣ vậy không khác. 

Chƣ Thánh nói nhƣ thật, 

Phật nói cũng nhƣ thật, 

Do vậy nên gọi Phật, 

Là đấng hiệu Nhƣ Lai (Tathàgata) 

Giáp nhẫn: Tâm kiên cố, 

Cung tinh tấn: Sức mạnh, 

Tên trí tuệ: Nhọn cứng, 

Phá các giặc kiêu mạn. 

Ðáng lãnh thọ cúng dƣờng, 

Của loài trời, loài ngƣời. 

Do vậy nên gọi Phật. 

Là đấng hiệu Ứng cúng (Araha) 

Chính tri thật tƣớng khổ, 

Cũng thật biết khổ tập, 

Biết thật tƣớng khổ diệt, 

Cũng biết đạo diệt khổ, 



Chơn chánh hiểu Tứ đế, 

Ðịnh thật không thể biến, 

Cho nên trong mƣời phƣơng, 

Hiệu Chánh đẳng Chánh giác. 

Ðƣợc tam minh vi diệu, 

Ðầy đủ hạng thanh tịnh, 

Do đó hiệu Thế Tôn (Bhagavat) 

Là đấng Minh-Hạnh-túc (Vidyà-carana) 

Biết rõ hết thảy pháp 

Tự đƣợc diệu đạo rồi. 

Hoặc thời phƣơng tiện thuyết, 

Vì thƣơng đến tất cả, 

Diệt trừ già, bệnh, chết, 

Dẫn đến chỗ an ổn, 

Do vậy nên gọi Phật, 

Là đấng hiệu Thiện-thệ (Sugata) 

Biết đời từ đâu đến, 

Cũng biết đƣờng đời diệt, 

Do vậy nên gọi Phật, 

Là đấng Thế-gian-giải (Loka-vid). 

Con mắt thiền, giới, trí, 

Không ai bằng, huống hơn, 

Do vậy nên gọi Phật, 

Là đấng Vô-thƣợng-sĩ (Anurata). 

Ðại bi độ chúng sanh, 

Khéo léo dạy, điều ngự, 

Do vậy nên gọi Phật, 

Là đấng Ðiều-ngự-sƣ (Purusa-damya Sàrathi). 

Trí tuệ, không phiền não, 

Thuyết giải thoát tối thƣợng, 

Do vậy nên gọi Phật, 

Là đấng Thiên-nhơn-sƣ (Devamanusyànàmi). 

Ba đời động, chẳng động, 

Pháp tận và chẳng tận, 

Dƣới đạo thọ biết hết, 

Do vậy nên gọi Phật, 

KINH: Vượt qua hằng hà sa thêá giới chư Phật về phương Nam, ở 

tại mé thế giới ấy, có thế giới tên là Ly-nhất-thiết-ưu, Phật hiệu là Vô-

ưu-đức, Bồ-tát hiệu là Ly-ưu. Vượt qua hằng hà sa thêá giới chư Phật 



về phương Tây, ở tại mé thế giới ấy, có thế giới tên là Diệt-ác, Phật hiệu 

là Bảo-sơn, Bồ-tát hiệu là Nghĩa-ý. Vượt qua hằng hà sa thêá giới chư 

Phật về phương Bắc, ở tại mé thế giới ấy, có thế giới tên là Thắng, Phật 

hiệu là Thắng vương, Bồ-tát hiệu là Ðắc Thắng. Vượt qua hằng hà sa 

thêá giới chư Phật về phương dưới, ở tại mé thế giới ấy, có thế giới tên 

là Thiện, Phật hiệu là Thiện đức, Bồ-tát hiệu là Hoa Thượng. Vượt qua 

hằng hà sa thêá giới chư Phật về phương trên, ở tại mé thế giới ấy, có 

thế giới tên là Hỷ, Phật hiệu là Hỷ đức, Bồ-tát hiệu là Ðức Hỷ. Như vậy, 

hết thảy đều như phương Ðông. 

LUẬN:Hỏi: Nhƣ trong Phật pháp thật không có các "phƣơng", vì cớ 

sao? Vì không nhiếp vào trong năm ấm, mƣời hai nhập, mƣời tám giới? 

Trong bốn pháp tạng cũng không. Nói "phƣơng" là thật pháp, mà tìm nhân 

duyên cũng không thể có đƣợc; nay cớ sao trong đây nói "mƣời phƣơng chƣ 

Phật", "mƣời phƣơng Bồ-tát đến" 

Ðáp: Theo pháp thế tục lƣu truyền cho nên nói "phƣơng", chứ tìm 

"phƣơng" thật không có. 

Hỏi: Vì sao lại nói "không có phƣơng"? Trong bốn pháp tạng của các 

ông không nói, nhƣng trong sáu pháp tạng (sáu cú nghĩa)
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 của chúng tôi có 

nói. Nó không đƣợc kể đến trong năm ấm, mƣời hai nhập, mƣời tám giới 

nhƣng đƣợc kể đến trong Thật cú nghĩa (Ðà-la-phiêu - Draya-Pàdarthà)
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của chúng tôi. Pháp "phƣơng" ấy, vì là tƣớng thƣờng, tƣớng hữu thƣờng, nên 

cũng có, cũng thƣờng. Nhƣ trong Kinh nói: "Chỗ mặt trời mọc là phƣơng 

Ðông, chỗ mặt trời lặn là phƣơng Tây, chỗ mặt trời đi qua là phƣơng Nam, 

chỗ mặt trời không đi qua là phƣơng Bắc. Mặt trời có ba phần hợp: Hoặc 

trƣớc hợp, hoặc nay hợp, hoặc sau hợp. Tùy theo phƣơng mà mặt trời có ba 

phần. Ðầu tiên hợp là phƣơng Ðông. Phƣơng Nam phƣơng Tây cũng vậy. 

Chỗ mặt trời không đi qua làkhông có phần. Kia cách đây, đây cách kia, đó 

là tƣớng trạng của "phƣơng". Nếu không có "phƣơng" thời không có kia, 

đây. Kia là tƣớng của "phƣơng" nhƣng nó chẳng phải phƣơng? 

Ðáp: Không phải vậy, núi Tu-di ở giữa bốn châu. Mặt trời đi quanh núi 

Tu-di, chiếu đến bốn châu thiên hạ. Ở châu Uất-đơn-la-việt, mặt trời đứng 

bóng, thì ở châu Phất-bà-đề, mặt trời mới mọc, vậy ngƣời ở châu Phất-bà-đề 

là phƣơng Ðông; ở châu Phất-bà-đề mặt trời đứng bóng, thì ở châu Diêm-

phù-đề mặt trời mới mọc, vậy ngƣời ở châu Diêm-phù-đề là phƣơng Ðông, 

ấy là thật không có bắt đầu, vì cớ sao
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? Vì hết thảy đều là phƣơng Ðông, 

đều là phƣơng Nam, đều là phƣơng Tây, đều là phƣơng Bắc. Vậy ông nói 



chỗ mặt trời mọc là phƣơng Ðông, chỗ mặt trời đi qua là phƣơng Nam, chỗ 

mặt trời lặn là phƣơng Tây, chỗ mặt trời không đi qua là phƣơng Bắc, việc 

ấy không đúng 

Lại nữa, có nơi mặt trời không hợp, thế là không phải"phƣơng", vì 

không có tƣớng "phƣơng". 

Hỏi: Tôi nói trong một nƣớc có bốn phƣơng, ông lại đem bốn châu ra 

nạn. Vì thế nên chẳng phải là không có bắt đầu ở phƣơng Ðông? 

Ðáp: Nếu ở trong một nƣớc mà mặt trời cùng với phƣơng Ðông hợp, 

thế là có biên, có biên thì vô thƣờng, vô thƣờng thì chẳng khắp. Vì thế nên 

"phƣơng" chỉ có danh mà không có thật. 

KINH: Bấy giờ cả ba ngàn đại thiên thế giới đều thành trân bảo, 

hoa phủ khắp mặt đất, treo lụa, phướn, lọng, cây hương, cây hoa, đầy 

đủ trang nghiêm. 

LUẬN: Hỏi: Do thần lực ai mà làm cho đất thành báu? 

Ðáp: Ðó là do vô lƣợng thần lực của Phật biến hóa làm ra. Có ngƣời 

dùng chú thuật, huyễn pháp, và các Quỷ thần, Ma vƣơng có thể biến hóa một 

ít vật, còn nếu làm cho cả ba ngàn đại thiên thế giới đều thành trân bảo, thì 

những ngƣời ấy và Phạm-thiên-vƣơng đều không thể làm đƣợc. Phật vào 

trong bốn thiền với tâm biến hóa
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, khiến ba ngàn đại thiên thế giới, tất cả 

hoa, hƣơng, cây cỏ, đất đai đều đƣợc trang nghiêm, hết thảy chúng sanh đều 

hòa đồng, với tâm trở nên thiện, vì cớ sao? Trang nghiêm thế gìới này vì để 

thuyết Bát-nhã Ba-la-mật vậy. Cũng vì Bồ-tát khách và các chƣ thiên, loài 

ngƣời từ mƣời phƣơng đến, cho nên trang nghiêm. Nhƣ ngƣời ta mời quý 

khách. Nếu một nhà mời thời trang nghiêm một nhà, một Quốc chủ mời thời 

trang nghiêm một nƣớc, Chuyển luân Thánh vƣơng mời thời trang nghiêm 

bốn châu thiên hạ, Phạm-thiên-vƣơng mời thời trang nghiêm ba ngàn đại 

thiên thế giới. Phật là chủ của mƣời phƣơng vô lƣợng hằng hà sa thế giới, vì 

các Bồ-tát khách và các chƣ thiên, loài ngƣời từ tha hƣơng đến, cũng vì 

chúng nhân ở đây ở kia hễ thấy sự biến hóa trang nghiêm này thời sanh đại 

tâm, sanh tâm thanh tịnh hoan hỷ. Từ đại tâm phát ra đại nghiệp, từ đại 

nghiệp đƣợc đại báo, trong khi thọ đại báo lại sanh đại tâm, nhƣ vậy triển 

chuyển tăng ích, mà chứng đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác. Vì thế 

nên biến thế giới này đều thành trân bảo. 



Sao gọi là bảo? Có bốn thứ là vàng, bạc, Tỳ-lƣu-ly, Pha-lê. Lại có bảy 

thứ báu là vàng, bạc, Tỳ-lƣu-ly, Pha-lê, Xa-cừ, Mã-não, Xích-chơn-châu 

(châu này rất quý, chẳng phải là San-hô). Lại còn có thứ báu là Ma-la-già-đà 

(báu này từ miệng chim Kim-sí mà ra, sắc lục, hay trừ độc), Nhân-đà-ni-la 

(báu xanh của trời), Ma-ha-ni-la (báu xanh lớn), Bát-ma-la-già (báu sáng 

đỏ), Việt-xà (kim-cƣơng), Long châu, Nhƣ ý châu, Ngọc bối, San-hô, Hổ 

phách v.v... các thứ gọi là báu. Báu ấy có ba loại là: Nhân bảo, thiên bảo, 

Bồ-tát bảo. Nhân bảo năng lực ít, chỉ có sắc sáng thanh tịnh, trừ độc, trừ 

quỷ, trừ tội, trừ đói khát, lạnh, nóng ... các thứ khổ. Thiên bảo cũng lớn, 

cũng hơn thƣờng, thƣờng theo chân trời, có thể sai khiến, cùng nói chuyện, 

nhẹ mà không nặng. Bồ-tát bảo thì hơn thiên bảo, có thể gồm cả việc của 

nhân bảo, thiên bảo. Lại có thể khiến hết chúng sanh biết gốc ngọn nhân 

duyên của sự chết đây sanh kia. Thí nhƣ gƣơng sáng, soi thấy mặt mày. 

Lại nữa, Bồ-tát bảo có thể phát ra các thứ pháp âm, hoặc làm mũ báu 

đội trên đầu, trời mƣa xuống các đồ cúng dƣờng, nào là tràng phan, hoa cái 

trên mƣời phƣơng vô lƣợng thế giới chƣ Phật để cúng dƣờng Phật. Lại mƣa 

các vật để nuôi sống nhƣ áo, chăn, đồ nằm, mọi thứ tùy theo chỗ cần của 

chúng sanh mà mƣa đủ cả, để cấp thí cho chúng sanh. Các thứ trân bảo nhƣ 

vậy, để trừ các khổ nghèo cùng của chúng sanh. 

Hỏi: Các thứ trân bảo ấy từ đâu xuất ra? 

Ðáp: Vàng thì xuất từ đá cát, đồng đỏ trong núi; Trân châu thì xuất từ 

bụng cá, từ trong tre, từ não Rắn; Long châu thì xuất từ não Rồng; San-hô 

thì xuất từ cây đá trong biển; Ngọc bối thì xuất từ Mai ruà; Bạc xuất từ đá 

cháy; còn Lƣu-ly, Pha-lê v.v... xuất từ hang núi. Ngọc Nhƣ ý xuất từ Xá-lợi 

của Phật. Nếu khi chánh pháp chƣa tận thì các Xá lợi đều biến làm Nhƣ ý 

châu, thí nhƣ băng giá quá một ngàn năm thì hóa làm ngọc Pha-lê. Các thứ 

trân bảo nhƣ vậy là trân bảo thƣờng trong loài ngƣời. Tất cả thế giới mà Phật 

trang nghiêm là thù thắng hơn cả, chƣ thiên không thể làm đƣợc, vì cớ sao? 

Ấy là từ đại công đức sanh ra. 

Các thứ tràng hoa, nhƣ trƣớc đã nói. Cây hƣơng gọi là A-già-lâu (cây 

mật hƣơng), là Ða-già-lâu (cây mộc hƣơng), Chiên-đàn..., các thứ cây hoa 

nhƣ vậy. Cây hoa gọi là hoa Chiêm-bặc (cây hoa vàng), A-du-ca (cây hoa vô 

ƣu), Bà-ha-ca-la (cây hoa đỏ). Các thứ cây hoa nhƣ vậy 



KINH: Thí như thế giới Hoa Tích, thế giới Phổ Hoa, Bồ-tát Diệu 

Ðức, Bồ-tát Thiện-ý-trụ, và các Bồ-tát có đại oai thần khác, đều ở nơi 

đó. 

LUẬN: Hỏi: Vì sao nói "Thí nhƣ thế giới Hoa Tích"? 

Ðáp: Thế giới kia thƣờng có tịnh hoa, thế giới này biến hóa trong nhất 

thời, nên lấy để thí dụ. Pháp thí dụ, là lấy cái nhỏ dụ cái lớn, nhƣ ngƣời có 

mặt đẹp thí nhƣ mặt trăng tròn. 

Hỏi: Còn có các thế giới thanh tịnh ở mƣời phƣơng, nhƣ thế giới An lạc 

của Phật A-di-đà v.v..., sao chỉ lấy thế giới Phổ Hoa làm thí dụ? 

Ðáp: Thế giới của Phật A-di-đà không bằng thế giới của Phật Hoa 

Tích, vì cớ sao? Tỳ-kheo Pháp Tích (Pháp Tạng) tuy đƣợc Phật dẫn đến 

mƣời phƣơng xem thế giới thanh tịnh
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, nhƣng vì công sức mỏng nên không 

thể thấy đƣợc thƣợng diệu thanh tịnh. Do vậy thế giới không bằng. 

Lại nữa, ngay khi Phật biến hóa thế giới này, chính cùng thế giới Hoa 

Tích giống nhau. Do vậy nói "Thí nhƣ thế giới Hoa Tích". 

Hỏi: Còn có các Bồ-tát khác nhƣ Tỳ-ma-la-cật, Quán Thế_AÂm, Biến-

cát v.v... Sao không nói các Bồ-tát này ở tại đó mà chỉ nói Bồ-tát Văn-thù-

thi-lỵ (Diệu Ðức), Bồ-tát Thiện-ý-trụ? 

Ðáp: Bồ-tát Biến-cát (Phổ Hiền) ấy, nơi mỗi lỗ chân lông của Ngài 

thƣờng hiện ra thế giới chƣ Phật và chƣ Phật Bồ-tát đầy khắp mƣời phƣơng 

để hóa độ chúng sanh, nên không có chỗ ở nhất định. Văn-thù-thi-lỵ phân 

thân biến hóa vào trong năm đƣờng, hoặc làm Thanh-văn, hoặc làm Duyên-

giác, hoặc làm thân Phật. Nhƣ trong kinh Thủ Lăng nghiêm Tam muội nói: 

"Bồ-tát Văn-thù-thi-lỵ đời quá khứ là Long Chủng Phật Tôn, bảy mƣơi hai 

đời làm Bích-chi Phật"
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. Ðó là có thể nói, có thể thuyết; còn Bồ-tát Biến-

cát thì không thể lƣợng, không thể nói, không thể biết trú xứ, hoặc trú xứ ở 

trong tất cả thế giới. Do đó không nên nói đến. 

Lại nữa, nói "và các Bồ-tát có đại oai thần" là cũng nói chung Bồ-tát 

Biến-cát và các Bồ-tát lớn. 

KINH: Bấy giờ, Phật biết hết thảy thế giới, hoặc thế giới Trời, hoặc 

thế giới Ma, hoặc thế giới Phạm-thiên, hoặc Sa-môn, Bà-la-môn, hoặc 



Trời, hoặc Càn-thát-bà, Người, A-tu-la v.v... Và các Bồ-tát kế thừa Phật 

vị, tất cả đều tập hội. 

LUẬN: Hỏi: Thần lực của Phật vô lƣợng, tất cả chúng sanh trong mƣời 

phƣơng, nếu tất cả đều đến tập hội, thì hết thảy thế giới phải trống không. 

Nếu không đến thì thần lực vô lƣợng của Phật có chỗ không làm đƣợc? 

Ðáp: Không thể đến hết, vì cớ sao? Thế giới của chƣ Phật vô biên vô 

lƣợng, nếu đến hết thời là hữu biên. Lại, mƣời phƣơng đều có Phật, cũng 

thuyết Bát-nhã Ba-la-mật. Nhƣ trong Chƣơng 43 của kinh Bát-nhã Ba-la-mật 

nói" Mƣời phƣơng đều có hàng ngàn vị Phật xuất hiện, đều thuyết Bát-nhã 

Ba-la-mật"
263

. Do đó không nên đến cả hết. 

Hỏi: Nếu có mƣời phƣơng chƣ Phật đều thuyết Bát-nhã Ba-la-mật, thế 

thì mƣời phƣơng Bồ-tát sao còn đến đây? 

Ðáp: Nhƣ đã nói trong chƣơng Bồ-tát Phổ-Minh đến. Vì có nhân duyên 

với Phật Thích-ca Mâu-ni cho nên đến. 

Lại nữa, đó là vì bổn nguyện của Bồ-tát rằng: "Nếu có chỗ nào thuyết 

Bát-nhã Ba-la-mật thời ta sẽ nghe, lãnh thọ, cúng dƣờng". Vì vậy nên từ xa 

đi đến. Vì muốn đem thân lực chứa nhóm công đức, cũng vì muốn tỏ cho 

chúng sanh rõ rằng: "Ta từ xa còn đi đến cúng dƣờng pháp, sao các ngƣơi ở 

tại thế giới này mà không cúng dƣờng?" 

Hỏi: Phật đối với pháp không còn dính mắc, tại sao lại bảy phen hiện 

thần lực để khiến chúng sanh tập hội đông đủ? 

Ðáp: Bát-nhã Ba-la-mật ấy rất sâu xa, khó biết khó hiểu, không thể 

nghĩ bàn, cho nên tập hội rộng rãi các Ðại Bồ-tát, làm cho ngƣời mới phát 

tâm đƣợc tin vui. Cũng nhƣ lời của kẻ nhỏ không đủ làm cho ai tin, lời của 

ngƣời quý trọng tất đƣợc tin vâng. 

Hỏi: Cớ sao nói "hoặc thế giới Trời, hoặc thế giới Ma, hoặc thế giới 

Phạm-thiên"? Chỉ nên nói thế giới Trời, thế giới Ngƣời là đủ, vì cớ sao? Vì 

trong mƣời hiệu của Phật có hiệu là Thiên Nhơn sƣ. Do vâïy chỉ nên nói 

Trời và Ngƣời là đủ? 

Ðáp: Chƣ thiên có Thiên nhãn, Thiên nhĩ, lợi căn, trí tuệ nhiều, tự biết 

mà đi đến. Thế nên nói là thế giới Trời. 



Hỏi: Nếu trong thế giới Trời đã gồm có Ma, Phạm; sao còn nói riêng 

Ma hoặc Phạm? 

Ðáp: Trong chƣ thiên có 3 chủ lớn: Thích-đề-bà-na-dân
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 làm thiên 

chủ hai nơi (Tứ thiền thiên và Tam-thập-tam thiên)
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, Ma vƣơng làm chủ 

cõi trời Lục dục, Phạm-thiên-vƣơng làm Thiên chủ trong thế giới Phạm 

thiên. 

Hỏi: Nhƣ cõi trời Dạ-ma, cõi trời Ðâu-suất-đà, cõi trời Hóa Lạc thảy 

đều có chủ, tại sao chỉ nói có ba chủ? 

Ðáp: Thích-đề-bà-na-dân vƣơng nƣơng trên đất mà ở, Phật cũng nƣơng 

trên đất đó mà ở. Vì thƣờng đến chỗ Phật, rất có danh tiếng, nhiều ngƣời biết 

đến. Còn Ma vƣơng thì thƣờng đến quấy rầy Phật, lại là chủ của tất cả cõi 

Dục. Các trời Dạ-ma, trời Ðâu-suất-đà, trời Hóa Lạc đều thuộc Ma vƣơng. 

Lại nữa, nói thế giới Trời, thời trời của ba cõi đều thuộc về Trời. Ma là 

chủ của tất cả cõi Dục, nên nói riêng. 

Lại nữa, Ma thƣờng quấy rầy Phật, mà nay đến nghe thuyết Bát-nhã 

Ba-la-mật, thì các ngƣời khác cũng thêm lòng tín. 

Hỏi: Trong cõi Sắc có rất nhiều cõi Trời; tại sao chỉ nói thế giới Phạm 

thiên tập hội? 

Ðáp: Các cõi Trời cao nữa thì không có giác và quán, không thích tán 

tâm lại vì khó nghe. Thế giới Phạm có bốn thức (nhãn, nhĩ, thân, ý thức)
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vì dễ nghe đƣợc và vì ở gần. 

Lại nữa, " Phạm" nghĩa là ly dục thanh tịnh. Nay nói thế giới Phạm là 

đã nói chung các cõi Trời ở Sắc giới. 

Lại nữa, các cõi Trời khác chƣa có dân trời, lúc kiếp sơ sanh, Phạm-

thiên-vƣơng ở một mình trong Thiên cung, vắng vẻ không ai, tâm không vui 

nên tự nghĩ: "Sao trong đây không có nhân dân?" Bấy giờ Quang-âm mệnh 

tuyệt, ứng theo ý nghĩ kia mà sanh đến. Phạm vƣơng bèn suy nghĩ: "Chƣ 

thiên này trƣớc không có, theo ý nghĩ của ta mà sanh ra, ta hay sanh ra chƣ 

thiên này". Chƣ thiên khi ấy ai cũng tự nghĩ: "Ta từ Phạm vƣơng sanh ra. 

Phạm vƣơng là cha của ta"
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. Do vậy nên chỉ nói Phạm thế giới. 



Lại nữa, các cõi Trời Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thiền (các cõi cao trên 

Phạm-thiên) thấy Phật, nghe pháp, hoặc khuyến trợ Bồ-tát ở tại cõi Dục, 

nhƣng nhãn thức, nhĩ thức, thân thức đều tựa vào thế giới Phạm. Do vậy nên 

nói riêng Phạm thế giới. 

Hỏi: Tại sao chỉ nói các Sa-môn, Bà-la-môn, mà không nói đến Quốc 

vƣơng, Trƣởng giả và các chúng khác? 

Ðáp: Ngƣời trí tuệ có hai hạng là Sa-môn và Bà-la-môn. Xuất gia thì 

gọi là Sa-môn, tại gia thì gọi là Bà-la-môn. Các ngƣời khác để tâm vào sự 

vui ở đời, cho nên không nói. Bà-la-môn phần nhiều học trí tuệ và cầu 

phƣớc, ngƣời xuất gia thì hết thảy đều cầu đạo, thế cho nên chỉ nói đến Sa-

môn và Bà-la-môn. Trong hàng tại gia, ngƣời có bảy đời thanh tịnh, sanh ra 

đủ sáu tuổi, đều thụ giới, gọi là Bà-la-môn. Trong hàng Sa-môn, Bà-la-môn 

ấy, có đạo đức, trí tuệ cho nên nói. 

Hỏi: Trƣớc đã nói thế giới Trời, sao nay còn nói đến trời? 

Ðáp: Thiên thế giới là chỉ Tứ-thiên-vƣơng , Ðao-lợi thiên; Ma là chỉ 

cho Tha-hóa-tự-tại thiên; Phạm là chỉ cho Sắc giới. Nay nói trời là chỉ cho 

Dạ-ma, Ðâu-suất-đà, Hóa-lạc và Ái-thân-thiên trong Dục giới
268

. Ái-thân ở 

trên Lục-dục-thiên, hình sắc tuyệt đẹp, cho nên gọi là Ái-thân. 

Hỏi: Tại sao chỉ nói Càn-thát-bà mà không nói đến các Quỷ thần và 

Long vƣơng khác? 

Ðáp: Càn-thát-bà là nhạc thần của chƣ thiên, thƣờng đi theo chƣ thiên. 

Tâm nó nhu nhuyến, phƣớc đức kém hơn chƣ thiên. Các Quỷ thần thuộc 

trong Quỷ thần đạo; Long vƣơng thuộc trong súc sanh đạo. Chân-đà-la cũng 

là kỹ nhạc của trời, đều thuộc vào trời; chung ở cùng ngồi với ngƣời mà ăn 

uống, và kỹ nhạc thì đồng với trời. Vua Càn-thát-bà tên là Ðồng-lung-ma 

(Tàu dịch là Cây). Càn-thát-bà, Chân-chân-đà thƣờng ở hai chỗ, chỗ thƣờng 

ở là tại giữa núi Thập Bảo. Có khi tấu nhạc cho chƣ thiên ở trên trời. Hai 

loại này thƣờng thay đổi giữa cao và thấp. 

Ngƣời sanh trong bốn châu thiên hạ. Sanh ra có bốn hạng. Sống rất lâu 

cho đến vô lƣợng tuổi, sống rất ngắn cho đến chỉ mƣời tuổi.
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A-tu-la là ác tâm, ƣa đấu tranh mà không phá giới, tu phƣớc bố thí lớn, 

sanh ở trên biển lớn, cũng có thành quách cung điện. Các vua của A-tu-la ấy 

tên là Tỳ-ba-chất-đa, Ba-lê, La-hầu-la v.v...
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Nhƣ có thuyết kể: "Một lúc nọ, La-hầu-la A-tu-la vƣơng muốn nuốt 

mặt trăng. Nguyệt thiên tử sợ hãi, gấp đi đến chỗ Phật nói kệ: 

"Phật Thế Tôn thành tựu đại trí 

Con nay quy mạng khể thủ lễ. 

La-hầu-la ấy não loạn con, 

Xin Phật thƣơng xót mà cứu hộ". 

Phật nói kệ cho La-hầu-la: 

"Trăng hay soi tối lại mát mẻ, 

Là ngọn đèn trời giữa hƣ không. 

Sắc nó trong trắng ngàn ánh sáng, 

Ngƣời chớ nuốt trăng, mau nhả ra". 

Khi ấy La-hầu-la sợ quá toát mồ hôi, liền nhả trăng ra. Ba-lê A-tu-la 

vƣơng thấy La-hầu-la sợ hãi, nhả trăng ra, nói kệ hỏi rằng: 

"Ngƣơi La-hầu-la vì cớ gì 

Sợ hãi run rẩy nhả trăng gấp? 

Thân ngƣơi mồ hôi nhƣ ngƣời bệnh, 

Tâm sợ bất an đến thế kia?" 

La-hầu-la bấy giờ nói kệ đáp rằng: 

"Thế Tôn dùng kệ mà dạy tôi, 

Tôi không nhả trăng, đầu vỡ bảy. 

Dẫu cho sống đƣợc, không an ổn, 

Vì vậy nên tôi nhả trăng này".
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Ba-lê A-tu-la vƣơng nói kệ rằng: 

"Chƣ Phật rất khó gặp, 

Lâu xa mới xuất hiện, 

Nói kệ thanh tịnh này, 

La-hầu-la nhả trăng". 

Hỏi: Tại sao không nói địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ? 

Ðáp: Ðịa ngục đại khổ, tâm rối loạn không thể thọ pháp, súc sanh thì 

ngu si che tâm, không thể thọ hóa, ngạ quỷ thì đói khát đốt thân cho nên 

không thể thọ pháp. 



Lại nữa, trong loài súc sanh, ngạ quỷ, ít nhiều có kẻ đến nghe pháp, chỉ 

sanh tâm phƣớc đức mà thôi, không tham lãnh thọ đạo, cho nên không nói. 

Hỏi: Nếu nhƣ vậy, cũng không nên nói đến Càn-thát-bà, A-tu-la, vì 

sao? Vì đã bao gồm trong ngạ quỷ đạo?
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Ðáp: Phật không nói bao gồm, sao nay nói bao gồm. Ðó là thuyết của 

Ca-chiên-diên-tử v.v... Nhƣ sức của A-tu-la ngang với trời, có khi chiến đấu 

hơn trời. Càn-thát-bà là nhạc công của chƣ thiên, đồng thọ phƣớc lạc với 

trời, có trí tuệ phân biệt đƣợc tốt xấu, vì cớ sao không thể lãnh thọ đạo pháp? 

Nhƣ phẩm Thiên trong kinh Tạp A-hàm nói
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: "Mẹ quỷ thần Phú-na-bà-tẩu, 

Phật du hành nghỉ đêm nơi đó. Bấy giờ Phật thuyết về pháp thƣợng diệu cam 

lồ, hai ngƣời con trai con gái khóc lóc, mẹ nó nói bài kệ để ngăn rằng: 

"Này con Uất-đát-la chớ ồn, 

Phú-na-bà-tẩu cũng chớ khóc. 

Ta nay Nghe pháp đƣợc Chứng đạo, 

Các con cũng sẽ đƣợc nhƣ ta". 

Do việc ấy nên biết trong hàng Quỷ thần có kẻ đắc đạo. 

Lại nữa, trong Ðại thừa, lực sĩ kim-cang Mật-tích trong hàng các Bồ-tát 

là hơn hết, hà huống các ngƣời khác. 

Nhƣ Ðơn-luân-ma, vua của Chân-đà-la, vua của Càn-thát-bà, đến chỗ 

Phật gảy đàn ca ngợi Phật. Ba ngàn thế giới đều chấn động, cho đến Ð?i Ca-

diếp ngồi không yên
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. Những ngƣời nhƣ vậy, sao không thể đắc đạo? 

Nhƣ các A-tu-la vƣơng, Long vƣơng, đều đến chỗ Phật, hỏi Phật về 

pháp sâu xa, Phật tùy câu hỏi mà giải đáp nghĩa sâu, sao nói không thể đắc 

đạo? 

Hỏi: Trong năm đạo chúng sanh, Phật là Thầy của trời, ngƣời, không 

nói là Thầy của ba ác đạo, vì ba ác đạo vô phƣớc, không có phần lãnh thọ 

đạo pháp, mà Rồng và Quỷ đều đọa vào trong ác đạo? 

Ðáp: Phật cũng không nói rõ năm đạo. Nói năm đạo, là do các thầy ở 

Nhất-thiết-hữu-bộ. Các vị khác ở phái Ðộc-tử-bộ (Bà-ta-phất-đố-lộ) nói có 

sáu đạo
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. 



Lại nữa, nên nói có sáu đạo, vì sao? Ba ác đạo một mực thuần là chỗ tội 

lỗi. Nếu phƣớc nhiều tội ít, thì gọi là A-tu-la, Càn-thát-bà v.v... chỗ thác 

sanh phải khác, vì vậy nên có sáu đạo
276

. 

Lại nữa, ba ác đạo cũng có lẽ lãnh thọ đạo pháp, song vì ít cho nên nói 

không. 

Và các Bồ-tát sắp nối ngôi vị Phật, nhƣ trƣớc đã nói. 

(Hết cuốn 10 theo bản Hán) 

--o0o -- 

CUỐN 11  

CHƯƠNG 16 - GIẢI THÍCH: XÁ-LỢI-PHẤT NHÂN DUYÊN 

 KINH:  Phật bảo Xá-Lợi-Phất.  

LUẬN:  Hỏi: Bát-nhã Ba-la-mật là pháp của Bồ-tát Ma-ha-tát, vì sao 

Phật bảo Xá-Lợi-Phất mà không bảo Bồ-tát? 

Ðáp:  Xá-Lợi-Phất là vì trí tuệ bậc nhất trong tất cả đệ tử
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, nhƣ Phật 

có bài kệ nói: 

"Trí hết thảy chúng sanh, 

Chỉ trừ Phật Thế Tôn, 

Muốn sánh Xá-Lợi-Phất 

Trí tuệ và đa văn, 

Ở trong mƣời sáu phần, 

Còn không bằng đƣợc một".
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Lại nữa, Xá-Lợi-Phất có trí tuệ đa văn và công đức lớn.  Năm mới tám 

tuổi đã tụng mƣời tám bộ kinh, thông hiểu hết thảy kinh sách nghĩa lý.  Khi 

ấy ở nƣớc Ma-kiệt-đà có anh em Long vuơng, một tên là Cật-Lợi, một tên là 

A-già-hòa-la.  Trời mƣa xuống đúng thời, nƣớc không bị mất mùa, nhân dân 

cảm phục, thƣờng chọn tháng trọng xuân, tất cả họp lại để đi đến chỗ ở của 

Rồng, mở đại hội, tấu nhạc, luận nghĩa trọn một ngày.  Từ xƣa đến nay, sự 

tập hội ấy chƣa bõ, bèn lấy tên Rồng để đặt tên hội này.  Lệ thƣờng trong 

ngày ấy, trải bốn tòa cao, một cho Quốc vƣơng, một cho Thái tử, một cho 
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Ðại thần, một cho Luận sƣ.  Bấy giờ Xá-Lợi-Phất với cái thân tám tuổi, hỏi 

mọi ngƣời rằng:  "Bốn tòa cao ấy đặt cho ai?" 

Mọi ngƣời đáp:  "Cho Quốc vƣơng, thái tử, đại thần, luận sĩ". 

Khi ấy Xá-Lợi-Phất quán sát ngƣời đƣơng thời Bà-la-môn v.v... thấy 

thần tình, đởm lƣợc, chí hƣớng của họ, không ai hơn mình, bèn bƣớc lên tòa 

dành cho luận sĩ, kiết già phu tọa.  Mọi ngƣời thấy vậy nghi ngờ lấy làm lạ, 

hoặc bảo đó là nhỏ dại vô tri, hoặc bảo là có trí tuệ hơn ngƣời.  Tuy khen 

cho là thần dị, nhƣng vẫn ôm lòng kiêu căng, sợ xấu hổ với tuổi nhỏ kia, 

không tự mình nói với; mà sai đệ tử niên thiếu chuyển lời để hỏi.  Xá-Lợi-

Phất đáp lại đúng chỉ thú, lời lẽ nghĩa lý siêu tuyệt.  Khi ấy các Luận sƣ tán 

thán là chƣa từng có.  Không luận kẻ ngu ngƣời trí, lớn nhỏ tất cả đều phục.  

Vua rất hoan hỷ, liền ra lệnh quan Hữu ty phong tặng một làng để cung cấp 

thƣờng xuyên.  Vua cỡi xe Voi, rung lịnh tuyên cáo cho tất cả đều rõ.  Trong 

mƣời sáu đại quốc, sáu đại thành thảy đều vui mừng. 

Khi ấy, với ngƣời con thầy bói tên là Câu-luật-đà, họ Ðại Mục-kiền-

liên, Xá-Lợi-Phất  kết làm bạn thân.  Xá-Lợi-Phất thì tài trí thông minh đƣợc 

quý, Mục-kiền-liên thì sáng suốt khoát đạt đƣợc trọng.  Hai ngƣời này tài trí 

ngang nhau, đức hạnh tƣơng đồng, đi thì cùng đi, ở thì cùng ở, nhỏ lớn 

quyến luyến, giao ƣớc chung thủy.  Về sau cả hai nhàm chán việc đời, xuất 

gia học đạo, làm đệ tử của Phạm-chí.  Tinh cần cầu đạo, đã lâu mà chẳng có 

chứng nghiệm, mới đem hỏi Thầy.  Thầy tên là Sằn-xà-gia (Sànjaya) trả lời 

rằng:  "Từ khi Ta cầu đạo, trải bao nhiêu năm, chẳng biết là đạo quả không 

có chăng hay Ta không phải là ngƣời cầu đạo chăng mà Ta cũng chẳng đƣợc 

gì?" 

Một ngày kia ông Thầy mắc bệnh, Xá-Lợi-Phất đứng ở phía trên đầu, 

Mục-kiền-liên đứng ở phía dƣới chân, thấy thở hổn hển, mạng sắp chết, 

thƣơng xót mà cƣời.  Hai ngƣời đồng lòng cùng hỏi cƣời vì ý gì?  Ông Thầy 

trả lời:  "Ngƣời đời không có mắt, bị ân ái bức bách, Ta thấy vua nƣớc Kim 

Ðịa chết, đại phu nhân của ông tự nhảy vào đống lửa, mong cùng ở một chỗ, 

nhƣng hai ngƣời ấy hành nghiệp và quả báo khác nhau, nơi sanh đến cũng 

khác nhau.  Khi ấy hai ngƣời lấy viết ghi lại ý thầy, muốn để nghiệm xem hƣ 

thật". 

Sau có ngƣời khách buôn nƣớc Kim Ðịa, từ xa đi đến nƣớc Ma-kiệt-đà, 

hai ngƣời lấy sự thật xét nghiệm, quả đúng nhƣ lời Thầy nói, mới bùi ngùi 



than rằng:  "Chúng ta chẳng phải là hạng ngƣời cầu đạo chăng?  Hay là Thầy 

còn giấu chúng ta chăng?" 

Hai ngƣời cùng nhau thề rằng:  "Nếu ai gặp đƣợc vị cam lồ trƣớc, phải 

cho nhau cùng nếm!". 

Lúc ấy, Phật đã độ cả ngàn anh em ông Ca-diếp, đang lần lƣợt đi qua 

các nƣớc, đến thành Vƣơng-xá, dừng chân lại ở vƣờn Trúc.  Hai thầy Phạm-

chí nghe Phật ra đời, cùng nhau đi vào thành Vƣơng-xá để biết tin tức.  Bấy 

giờ có một Tỳ-kheo tên là A-thuyết-thị (Assaji - một trong năm thầy Tỳ-

kheo  đƣợc Phật độ đầu tiên) mặc y cầm bát, vào thành khất thực.  Xá-Lợi-

Phất trông thấy dung nghi y phục khác thƣờng, các căn tịch tịnh, trầm mặc, 

đi đến hỏi rằng:  "Ngài đệ tử ai?  Ngƣời nào là thầy của ngài?"  Ðáp:  "Thái 

tử dòng họ Thích nhàm chán sự khổ, già, bệnh, chết, xuất gia học đạo, chứng 

đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, là Thầy của tôi".  Xá-Lợi-Phất 

nói:  "Thầy ông dạy thế nào nói cho tôi biết với?" Tỳ-kheo đáp kệ: 

"Tuổi tôi còn trẻ nhỏ, 

Ngày thọ giới mới mẻ, 

Ðâu thể diễn chí chơn, 

Nói rộng nghĩa Nhƣ Lai". 

Xá-Lợi-Phất nói:  "Xin ngài hãy lƣợc nói nghĩa cốt yếu".  Bấy giờ Tỳ-

kheo A-thuyết-thị nói kệ: 

"Các pháp nhân duyên sanh, 

Pháp ấy là nhân duyên, 

Pháp ấy nhân duyên diệt, 

Ðại sƣ nói nhƣ vậy".
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Xá-Lợi-Phất nghe kệ xong liền chứng đƣợc sơ quả, trở về để báo lại với 

Mục--liên. Mục-liên trông thấy nhan sắc từ hòa vui vẻ, nghinh tiếp và hỏi:  

"Anh đƣợc vị cam lồ ƣ?  Nói cho tôi biết?"  Xá-Lợi-Phất liền nói lại bài kệ 

vừa đƣợc nghe.  Mục-liên nói:  "Hãy nói lại cho lần nữa", liền nói lại.  Mục-

liên nghe xong cũng chứng đƣợc Sơ quả. 

Hai Thầy cùng hai trăm năm mƣơi đệ tử, đều đi đến chỗ Phật.  Phật từ 

xa thấy hai ngƣời đi đến, bảo các Tỳ-kheo rằng:  "Các ông đã từng thấy hai 

ngƣời ấy ở trƣớc các Phạm-chí chăng?"  Các Tỳ-kheo thƣa:  "Bạch Thế Tôn, 

đã thấy", Phật nói:  "Hai ngƣời ấy là đệ tử đệ nhất và thần thông đệ nhất 

trong hàng đệ tử của Ta". 



Hai ngƣời cùng chúng đệ tử đi dần đến gần Phật, đến rồi cúi đầu đứng 

qua một bên, cùng bạch Phật rằng:  "Bạch Thế Tôn!  Chúng con muốn đƣợc 

xuất gia thọ giới ở trong Phật pháp".  Phật nói:  "Thiện tai Tỳ-kheo!", tức 

thời râu tóc tự rụng, áo pháp mặc vào thân, y bát đầy đủ thọ giới thành 

tựu.
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Qua nửa tháng sau, lúc Phật thuyết pháp cho Trƣờng Trão Phạm-chí, 

Xá-Lợi-Phất chứng đắc đạo quả A-la-hán.  Sở dĩ nửa tháng sau mới đắc đạo 

là vì ngƣời sẽ làm Thầy theo Phật chuyển pháp luân, thì phải ở Học địa, phải 

hiện tiền tự chứng nhập các pháp, mỗi mỗi biết đầy đủ, thế nên nửa tháng 

sau mới chứng đắc đạo quả A-la-hán. 

Có các thứ công đức nhƣ vậy rất nhiều, thế cho nên Xá-Lợi-Phất tuy là 

A-la-hán, mà Phật đem pháp Bát-nhã Ba-la-mật sâu xa để nói cho. 

Hỏi:  Nếu vậy, tại sao lúc đầu ít vì Xá-Lợi-Phất nói, về sau nhiều vì Tu-

bồ-đề nói?  Nếu vì trí tuệ bậc nhất, thì nên vì Xá-Lợi-Phất nói nhiều; cớ sao 

lại vì Tu-bồ-đề nói nhiều? 

Ðáp:  Xá-Lợi-Phất là vị trí tuệ bậc nhất trong hàng đệ tử Phật, Tu-bồ-

đề là vị đƣợc Vô tránh tam muội đệ nhất trong hàng đệ tử Phật.
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  Tƣớng 

trạng của Vô tránh tam muội là thƣờng quán sát chúng sanh, không để tâm 

sinh phiền não, phần nhiều hành theo tâm lân mẫn.  Các Bồ-tát là ngƣời mở 

rộng thệ nguyện lớn để độ chúng sanh, thƣơng xót đồng đều, thế nên Phật 

sai nói Bát-nhã Ba-la-mật. 

Lại nữa, Tu-bồ-đề ƣa tu Không tam muội.  Nhƣ Phật ở cung trời Ðao-

lợi, hạ an cƣ, thọ tuế xong, trở xuống lại Diêm-phù-đề
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.  Bấy giờ Tu-bồ-đề 

đang ở trong hang đá
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, tự suy nghĩ:  "Phật từ trời Ðao-lợi đi xuống, ta nên 

đi đến chỗ Phật ƣ?  Hay không nên đi đến chỗ Phật ƣ?"  Lại nghĩ:  "Phật 

thƣờng nói, nếu ngƣời dùng con mắt trí tuệ để quán Phật pháp thân, thời 

trong sự thấy Phật đó là hơn cả". 

Lúc ấy, vì Phật từ trời Ðao-lợi xuống, cho nên bốn bộ chúng trong 

Diêm-phù-đề tập họp, do đó mà chƣ thiên thấy ngƣời, ngƣời cũng thấy chƣ 

thiên.  Ngồi ở giữa có Phật và Chuyển luân Thánh vƣơng, chƣ thiên, đại 

chúng.  Chúng hội trang nghiêm, từ trƣớc chƣa từng có.  Tâm Tu-bồ-đề suy 

nghĩ:  "Nay đại chúng này tuy là thù diệu đặc biệt, nhƣng thế không thể lâu 

bền, pháp sanh diệt đều trở về vô thƣờng".  Nhân bƣớc đầu của phép quán 

vô thƣờng này, mà biết đƣợc tất cả đều là không, không có thật.   Khi tu 

phép quán ấy, liền đƣợc chứng đạo. 



Bấy giờ, tất cả mọi ngƣời đều mong muốn thấy Phật để lễ kính cúng 

dƣờng.  Có Tỳ-kheo-ni Hoa Sắc muốn trừ sự xấu của cái tiếng nữ, bèn hóa 

làm Chuyển luân Thánh vƣơng và bảy báu, ngàn đứa con.  Mọi ngƣời trông 

thấy đều đứng dậy khỏi chỗ ngồi.  Hóa vƣơng đi đến chỗ Phật xong, trở lại 

thân nhƣ cũ làm Tỳ-kheo-ni trƣớc tiên đảnh lễ Phật. 

Khi ấy, Phật nói với Tỳ-kheo-ni:  "Chẳng phải ngƣơi trƣớc tiên đảnh lễ 

Ta, mà chính Tu-bồ-đề trƣớc tiên đảnh lễ Ta, vì cớ sao?  Vì Tu-bồ-đề quán 

các pháp Không, ấy là thấy Phật pháp thân, thành chơn cúng dƣờng, hơn hết  

trong các cúng dƣờng , chẳng phải do cung kính sanh thân là cúng dƣờng 

vậy. 

Vì vậy, nên nói Tu-bồ-đề thực hành Không tam muội, cùng tƣơng ứng 

với tƣớng Không Bát-nhã Ba-la-mật.  Thế nên Phật sai Tu-bồ-đề thuyết Bát-

nhã Ba-la-mật. 

Lại nữa, vì chúng sanh tin kính vị A-la-hán, các lậu đã sạch hết, nên 

Phật sai thuyết, để chúng sanh tâm tịnh tín.  Các Bồ-tát, chƣa hết lậu, nếu vì 

các ngƣời mà nói thì họ không tin.  Vì vậy, nên Phật đối với cả Xá-Lợi-Phất 

và Tu-bồ-đề mà thuyết Bát-nhã Ba-la-mật. 

Hỏi:  Sao gọi là Xá-Lợi-Phất?  Ðó là tên cha mẹ đặt?  Hay dựa vào 

hành vi công đức mà đặt? 

Ðáp:  Ðó là tên do cha mẹ đặt.  Ở trong Diêm-phù-đề, nơi an lạc nhất 

có nƣớc Ma-kiệt-đà, trong nƣớc đó có thành lớn tên là Vƣơng-xá, vua tên là 

Tần-bà-sa-la, có vị luận sƣ dòng Bà-la-môn tên là Ma-đà-la.  Vì ngƣời ấy 

luận nghị giỏi nên vua phong cho một ấp, cách thành lớn không xa.  Ma-đà-

la còn có gia đình, vợ sanh một ngƣời con gái, có con mắt giống chim Xá-

lợi, liền đặt tên con gái ấy là Xá-lợi.  Lần thứ hai sinh một ngƣời con trai, 

mà xƣơng đầu gối thô to, nên đặt tên là Câu-hy-la (có nghĩa là đầu gối to 

lớn). 

Bà-la-môn Ma-đà-la đã có gia đình, phải nuôi nấng con trai con gái, 

nên sở học về kinh sách đều bị cũ xƣa không còn đƣợc trau dồi mới. 

Lúc ấy ở Nam Thiên Trúc có một thầy đại luận nghị Bà-la-môn, đối với 

mƣời tám thứ đại kinh, thảy đều thông lợi.  Ngƣời này đi vào thành Vƣơng-

xá, trên đầu đội lửa, lấy nịt sắt nịt bụng.  Ngƣời ta hỏi lý do, bèn nói:  "Sở 

học kinh sách của tôi quá nhiều, sợ bụng bị vỡ ra, cho nên nịt nó lại".  Lại 

hỏi:  "Trên đầu vì sao đội lửa?"  Ðáp:  Vì tối quá".  Mọi ngƣời nói:  "Mặt 



trời mọc chiếu sáng, tại sao nói tối?"  Ðáp:  "Tối có hai thứ:  Một là ánh sáng 

mặt trời không chiếu đến, hai là ngu si che tối.  Nay tuy có mặt trời sáng mà 

ngu si còn đen tối".  Mọi ngƣời nói:  "Chỉ vì ông chƣa gặp Bà-la-môn Ma-

đà-la, nếu ông gặp thì bụng sẽ teo, sáng sẽ tối". 

Vị Bà-la-môn ấy đi ngay đến bên chiếc trống, đánh trống luận nghị lên.  

Quốc vƣơng nghe hỏi:  "Ấy là ngƣời nào?"  Các quan thần đáp:"  Ở Nam 

Thiên Trúc có một Bà-la-môn tên Ðề-xá, là một đại luận nghị sƣ, muốn tìm 

luận xứ, cho nên đánh trống luận". 

Ðại vƣơng hoan hỷ, liền họp mọi ngƣời mà cáo rằng:  "Ai có thể vấn 

nạn, hãy cùng ngƣời ấy luận nghị?" Ma-đà-la nghe vậy tự nghĩ:  "Ta vì đã cũ 

xƣa, không còn tập luyện đổi mới, không biết nay có thể cùng ngƣời ấy luận 

chăng?", gắng gỗ mà đi đến.  Giữa đƣờng thấy hai con Trâu đực đang húc 

bạng nhau, trong tâm khởi ý tƣởng tƣợng:  "Con Trâu này là Ta, con Trâu 

kia là ngƣời.  Lấy đó bói xem biết đƣợc ai thắng".  Nhƣng con Trâu này 

không bằng, bèn sầu lo quá, mà tự nghĩ rằng:  "Cứ nhƣ tƣớng trạng ấy, ta sẽ 

không bằng". 

Khi sắp đi vào giữa chúng, thấy có ngƣời mẹ, ôm một bình nứơc đứng 

ngay ở trƣớc, bị khoẹo chân té đất bình vỡ.  Lại nghĩ rằng:  "Ðây cũng là 

điềm không tốt nữa".  Ma-đà-la hết sức không vui. 

Khi đi vào giữa chúng, thấy luận sƣ kia, nhan mạo ý chí, khí sắc tƣớng 

tốt đầy đủ, biết mình không bằng.  Nhƣng việc chẳng đặng ngừng, phải cùng 

chung luận nghị.  Luận nghị đã giao ƣớc, liền bị thua.  Ðại vƣơng hoan hỷ là 

có ngƣời đại trí sáng suốt đi vào nƣớc ta, còn muốn phong cho một ấp.  

Quần thần nghị bàn:  "Một ngƣời thông minh đi đến, liền phong cho một ấp, 

công thần thì chẳng tƣởng thƣởng, chỉ ƣa thiùch ngữ luận, sợ rằng đó không 

phải là cái đạo an quốc toàn gia.  Nay Ma-đà-la bị thua, thì phải dành lại 

phong ấp để cho ngƣời thắng.  Nếu lại có ngƣời khác thắng thì lại dành lại 

để phong cho".  Vua chấp dụng lời ấy, liền dành lại đem phong cho ngƣời 

sau. 

Khi ấy Ma-đà-la nói với Ðề-xá rằng:  "Ông là ngƣời thông minh, ta gả 

con gái cho, con trai chỉ làm lụy nhau.  Chi bằng nay ta muốn đi xa đến nƣớc 

khác để cầu bổn chí". 

Ðề-xá nhận ngƣời con gái kia làm vợ.  Ngƣời vợ mang thai, nằm mộng 

thấy một ngƣời thân mặc áo giáp, đầu đội mũ trụ, tay cầm Kim-cang, xô phá 

các núi mà đứng một bên núi lớn.  Thức dậy nói lại với chồng:  "Tôi mộng 



nhƣ vậy".  Ðề-xá nói:  "Bà sẽ sanh con trai, tồi phục hết thảy các luận nghị 

sƣ, chỉ không hơn đƣợc một ngƣời, lại sẽ làm đệ tử ngƣời đó". 

Xá-lợi mang thai.  Vì đứa con trong thai mà mẹ cũng thông minh, rất có 

khả năng luận nghị.  Em trai là Câu-hy-la, cùng với chị luận nghị, mỗi lần 

luận nghị đều bị thua, không bằng, biết đứa con trong thai của chị, chắc chắn 

là đại trí tuệ, chƣa sanh mà đã nhƣ vậy, huống gì sanh ra?  Liền bỏ nhà đi 

học vấn, đến Nam Thiên Trúc, không rảnh để cắt móng tay, chuyên đọc 

mƣời tám thứ kinh thơ, đều thông suốt, cho nên ngƣời thời bấy giờ gọi là 

Phạm-chí móng tay dài (Trƣờng Trão Phạm-chí).  Con của chị đã sanh, bảy 

ngày sau, bọc trong giạ trắng, đem chỉ với cha nó.  Cha nó suy nghĩ:  "Ta tên 

Ðề-xá, vậy theo tên ta mà đặt tên là Ƣu-ba-đề-xá (Ƣu-ba Tàu dịch Trụ, 

nghĩa là theo, Ðề-xá là tên ngôi sao).  Ấy là tên do cha mẹ đặt.  Mọi ngƣời vì 

thấy ngƣời kia do bà Xá-lợi sanh ra, nên đều gọi là Xá-lợi-phất (Phất nghĩa 

là con, tử). 

Lại, Xá-lợi-phất đời đời có bản nguyện, làm ngƣời đệ tử bậc nhất của 

Phật Thích-ca Mâu-ni, tự là Xá-lợi-phất.  Ðó là tên do nhân duyên bản 

nguyện.  Do các lẽ đó nên gọi là Xá-lợi-phất. 

Hỏi:   Nếu nhƣ vậy, sao không gọi là Ƣu-ba-đề-xá mà chỉ nói Xá-lợi-

phất? 

Ðáp:   Ngƣời thời bấy giờ quý trọng ngƣời mẹ kia, thông minh bậc nhất 

trong chúng nữ nhân.  Do nhân duyên ấy cho nên gọi là Xá-lợi-phất. 

KINH:  Bồ-tát Ma-ha-tát muốn đem Nhất thiết chủng trí biết Nhất 

thiết pháp, thì phải tập hành Bát-nhã Ba-la-mật. 

LUẬN:   Nghĩa chữ Bồ-tát Ma-ha-tát, trƣớc đã nói ở chƣơng Tán thán 

Bồ-tát. 

Hỏi:  Sao gọi là nhất thiết chủng?  Sao gọi là nhất thiết pháp? 

Ðáp:  Cửa trí tuệ gọi là chủng.  Có ngƣời do một cửa trí tuệ để quán, có 

ngƣời do hai, ba, mƣời, trăm, ngàn, vạn cho đến hằng hà sa A-tăng-kỳ cửa 

trí tuệ để quán các pháp.  Nay do nhất thiết cửa trí mà vào nhất thiết chủng 

loại, quán nhất thiết pháp, cho nên gọi là Nhất thiết chủng.  Nhƣ ngƣời phàm 

phu có ba thứ quán.  Muốn cầu lìa dục, sắc, nên quán Dục giới, Sắc giới là 

thô ác, dối hoặc, ô trƣợc, nặng nề.  Còn Phật đệ tử thì có 8 thứ quán là, quán 

vô thƣờng, khổ, không, vô ngã, nhƣ bệnh, nhƣ ung nhọt, nhƣ mũi tên cắm 



vào thân, bức não hoạn nạn.  Tám thứ Thánh quán ấy vào trong bốn Thánh 

đế trở thành bốn hành tƣớng trong mƣời sáu hành tƣớng. 

Mƣời sáu hành tƣớng là:  Quán Khổ đế có bốn hành tƣớng: Vô thƣờng, 

khổ, không, vô ngã. Quán khổ nhân (Tập đế) có bốn hành tƣớng: Tập, nhân, 

duyên, sanh. Quán khổ tận (Diệt đế) có bốn hành tƣớng: Tận, diệt, diệu, 

xuất.  Quán đạo đế có bốn hành tƣớng: Ðạo, chánh, hành, tích (dấu). 

Trong phép quán hơi thở ra vào lại có mƣời sáu hành tƣớng.  1- Quán 

hơi thở vào, 2- Quán hơi thở ra, 3- Quán hơi thở dài, thở ngắn, 4- Quán hơi 

thở chạy khắp thân, 5-  Trừ các thân hành (hơi thở), 6-  Thọ hỷ, 7-  Thọ lạc, 

8-  Thọ các tâm hành, 9-  Khởi tâm mừng, 10-  Tâm khởi thu nhiếp, 11-  

Tâm khởi giải thoát, 12-  Quán vô thƣờng, 13-  Quán rã hoại, 14-  Quán lìa 

dục, 15-  Quán diệt, 16-  Quán vứt bỏ. 

Lại có sáu niệm:  Niệm Phật là niệm đức Phật là đấng Nhƣ Lai, Ứng 

cúng, Chánh đẳng giác.  Nhƣ vậy đủ mƣời hiệu, năm niệm khác nhƣ sau sẽ 

nói. 

Thế trí, xuất thế trí, A-la-hán, Bích-chi Phật, Bố-tát, Phật trí.  Trí tuệ 

nhƣ vậy biết rõ các pháp gọi là Nhất thiết chủng. 

Nhất thiết pháp là:  Pháp của thức duyên, là Nhất thiết pháp.  Ðó là 

nhãn thức duyên sắc, nhĩ thức duyên tiếng, tỷ thức duyên mùi, thiệt thức 

duyên vị, thân thức duyên xúc, ý thức duyên pháp.  Duyên mắt, duyên sắc, 

duyên nhãn thức cho đến duyên ý, duyên pháp, duyên ý thức, ấy gọi là Nhất 

thiết pháp, là pháp của các thức duyên. 

Lại nữa, pháp của trí duyên là Nhất thiết pháp.  Ðó làkhổ trí biết khổ, 

tập trí biết tập, đạo trí biết đạo.  Thế trí biết khổ, tập, tận, đạo và hƣ không, 

chẳng phải thƣờng duyên Diệt đế
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.  Ấy là pháp của trí duyên. 

Lại nữa, hai pháp
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 thu nhiếp hết thảy pháp là:  Pháp sắc, pháp vô sắc.  

Pháp có thể thấy, pháp không thể thấy; pháp có đối ngại, pháp không đối 

ngại; hữu lậu, vô lậu, hữu vi, vô vi;tƣơng ƣng với tâm, không tƣơng ƣng với 

tâm; tƣơng ƣng với nghiệp, không tƣơng ƣng với nghiệp (trong tâm pháp, 

trừ tƣ tâm sở, tất cả đều tƣơng ƣng, vì nghiệp tức là tƣ cho nên trừ), pháp 

gần, pháp xa
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 v.v... Các loại hai pháp nhƣ thế thu nhiếp hết thảy pháp (hiện 

tại và vô vi là pháp gần, vị lai, quá khứ là pháp xa). 



Lại nữa, ba pháp thu nhiếp hết thảy pháp, đó là:  Thiện, bất thiện, vô 

ký; học, vô học, phi học phi vô học; kiến đế đoạn, tƣ duy đoạn, bất đoạn. 

Lại nữa, ba pháp thu nhiếp hết thảy pháp là:  Năm uẩn, mƣời hai nhập, 

mƣời tám giới.  Ðem các loại ba pháp nhƣ thế thu nhiếp hết thảy pháp. 

Lại có bốn pháp thu nhiếp hết thảy pháp, đó là: Pháp quá khứ, vị lai, 

hiện tại, pháp chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại.  Pháp ràng buộc ở Dục 

giới, pháp ràng buộc ở Sắc giới, pháp ràng buộc ở Vô sắc giới, pháp không 

ràng buộc.  Pháp từ nhân thiện, pháp từ nhân bất thiện, pháp từ nhân vô ký, 

pháp chẳng phải từ nhân thiện, bất thiện, vô ký.  Pháp duyên, pháp duyên 

không duyên, pháp duyên duyên không duyên, pháp chẳng phải duyên 

duyên chẳng phải duyên không duyên.  Các loại bốn pháp nhƣ vậy thu nhiếp 

hết thảy pháp. 

Lại có năm pháp thu nhiếp hết thảy pháp, đó là:  Sắc, tâm, tâm tƣơng 

ƣng, tâm không tƣơng ƣng và pháp vô vi.  Các loại nhƣ vậy thu nhiếp hết 

thảy pháp. 

Lại có sáu pháp thu nhiếp hết thảy pháp, đó làPháp thấy khổ đoạn, pháp 

thấy tập, tận, đạo đoạn, pháp tƣ duy đoạn và pháp chẳng đoạn.  Các loại sáu 

pháp nhƣ vậy, cho đến vô lƣợng, thu nhiếp hết thảy pháp.  Ấy là Nhất thiết 

pháp. 

Hỏi:   Các pháp sâu xa vi diệu không thể nghĩ bàn, hết thảy chúng sanh 

còn không thể biết đƣợc, huống gì một ngƣời mà muốn biết hết tất cả pháp?  

Thí nhƣ có ngƣời, muốn lƣờng đại địa và đếm giọt nƣớc của biển cả, muốn 

cân núi Tu-di, muốn biết ranh giới của hƣ không, những điều nhƣ vậy còn 

không thể biết đƣợc.  Tại sao muốn dùng nhất thiết chủng để biết hết thảy 

pháp? 

Ðáp:  Ngu si che tối rất là khổ, trí tuệ sáng suốt rất là vui.  Hết thảy 

chúng sanh đều không cầu đến khổ, chỉ muốn tìm vui, cho nên Bồ-tát cầu 

hết thảy đại trí tuệ bậc nhất mà quán hết thảy chủng để biết hết thảy pháp.  

Bồ-tát ấy phát đại tâm khắp vì hết thảy chúng sanh mà cầu đại trí tuệ, cho 

nên muốn biết hết chủng hết thảy pháp.  Cũng nhƣ thầy thuốc vì một ngƣời 

hai ngƣời thì dùng một thứ thuốc hai thứ thuốc là đủ, còn nếu muốn trị bệnh 

của hết thảy chúng sanh thì phải dùng hết thảy thứ thuốc.  Bồ-tát cũng nhƣ 

vậy.  Muốn độ hết thảy chúng sanh cho nên muốn biết hết thảy chủng hết 

thảy pháp.  Nhƣ các pháp sâu xa vi diệu vô lƣợng, thì trí tuệ của Bồ-tát cũng 

sâu xa vi diệu vô lƣợng.  Trƣớc đây trong đoạn đáp lại các vấn nạn phá bác 



về "ngƣời Nhất thiết trí" đã nói rộng.  Cũng nhƣ cái hòm lớn thì nắp cũng 

lớn. 

Lại nữa, nếu không lấy lý nghĩa để cầu hết thảy pháp, thời không thể 

đƣợc.  Nếu lấy lý nghĩa để cầu thời không có điều gì không đƣợc.  Thí nhƣ 

dùi lửa với cây thời lửa bật ra, chẻ củi tìm lửa, lửa không thể có, cũng nhƣ 

đại địa có ranh giới, chẳng phải ngƣời Nhất thiết trí, ngƣời không có đại thần 

lực thời không thể biết đƣợc.  Nếu có sức thần thông lớn thời biết đƣợc ranh 

giới đại địa của ba ngàn đại thiên thế giới.  Nay đại địa này ở trên Kim 

cƣơng
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, bốn phía của ba ngàn đại thiên thế giới là hƣ không.  Nhƣ vậy gọi 

là ranh giới đại địa.  Muốn cân núi Tu-di cũng nhƣ vậy.  Muốn lƣờng hƣ 

không, chẳng phải không lƣợng đƣợc, nhƣng hƣ không thì không có gì cả, 

cho nên không thể lƣờng. 

KINH:  Xá-lợi-phất bạch Phật rằng:  "Bạch Thế Tôn!  Bồ-tát Ma-

ha-tát tại sao muốn dùng hết thảy chủng biết hết thảy pháp thì phải tập 

hành Bát-nhã Ba-la-mật?" 

LUẬN:  Hỏi:  Phật muốn thuyết Bát-nhã Ba-la-mật nên hiện các thứ 

thần biến, hiện rồi thì nên thuyết liền, cớ sao để Xá-lợi-phất hỏi rồi sau mới 

thuyết? 

Ðáp:  Hỏi rồi mới đáp, cách thức của Phật là phải nhƣ vậy. 

Lại nữa, Xá-lợi-phất biết Bát-nhã Ba-la-mật là pháp sâu xa vi diệu vô 

tƣớng, khó hiểu khó biết, tự dùng trí lực suy nghĩ nhiều cách, nhƣ quán các 

pháp vô thƣờng, đó là Bát-nhã Ba-la-mật  ƣ?  Hay không là Bát-nhã Ba-la-

mật  ƣ?  Vì không thể tự hiểu đƣợc cho nên hỏi. 

Lại nữa, Xá-lợi-phất chẳng phải là ngƣời Nhất thiết trí, đối với trong trí 

tuệ của Phật, chỉ nhƣ bé con.  Nhƣ trong kinh A-bà-đàn-na nói
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:  "Phật trú 

ở Kỳ Hoàn, đi kinh hành lúc xế chiều, Xá-lợi-phất theo Phật kinh hành.  Khi 

ấy có con chim Cắt đuổi chim Bồ câu.  Bồ câu bay đến bên Phật, Phật kinh 

hành ngang qua, bóng phủ lên Bồ câu, thân Bồ câu an ổn, sợ hãi tiêu mất, 

không còn tiếng kêu.  Sau có bóng của Xá-lợi-phất đến, Bồ câu liền kêu lên 

và sợ hãi nhƣ lúc đầu.  Xá-lợi-phất bạch Phật:  "Thân Phật và thân con, đều 

không có ba độc, vì nhân duyên gì bóng Phật phủ lên Bồ câu thì Bồ câu im 

tiếng không còn sợ hãi, còn bóng của con phủ lên, thì Bồ câu kêu lên, sợ hãi 

nhƣ lúc đầu?"  Phật nói:  "Tập khí ba độc của ông chƣa hết, cho nên khi 

bóng của ông phủ lên thì sợ hãi không trừ.  Ông quán xem nhân duyên trƣớc 

của Bồ câu này mấy đời làm Bồ câu?" 



Xá-lợi-phất liền nhập vào tam muội Túc mạng trí, quán thấy Bồø câu 

ấy chính từ trong loài Bồø câu đến.  Nhƣ vậy một, hai, ba đời, cho đến tám 

vạn đại kiếp, thƣờng làm thân Bồø câu.  Quá đây trở về trƣớc không còn 

thấy đƣợc nữa, Xá-lợi-phất từ tam muội dậy bạch Phật rằng:  "Bồø câu ấy 

trong tám vạn đại kiếp thƣờng làm thân Bồø câu, quá đó về trƣớc, con không 

còn biết đƣợc nữa".  Phật nói:  "Ông nếu không biết đƣợc hết đời quá khứ, 

thử quán xem đời vị lai, Bồø câu ấy đến lúc nào thì thoát đƣợc?" 

Xá-lợi-phất liền nhập vào tam muội Nguyện trí, quán thấy Bồø câu ấy 

một, hai, ba đời, cho đến tám vạn đại kiếp, chƣa thoát khỏi thân Bồø câu.  

Quá đó trở đi, cũng không còn biết đƣợc nữa.  Từ tam muội dậy, bạch Phật:  

"Con thấy Bồø câu ấy từ một, hai, ba đời, cho đến tám vạn đại kiếp, chƣa 

thoát khỏi thân Bồø câu.  Quá đây trở đi không còn biết đƣợc nữa.  Con 

không biết giới hạn quá khứ, vị lai.  Vậy không hiểu Bồø câu ấy lúc nào sẽ 

thoát khỏi".  Phật bảo:  " Xá-lợi-phất!  Bồø câu ấy trừ hạng mức mà các 

Thanh-văn và Bích-chi Phật biết đƣợc, lại còn trải qua hằng hà sa đại kiếp, 

làm thân Bồø câu, khi tội hết mới đƣợc thoát khỏi, xoay vần mãi trong năm 

đƣờng, sau đƣợc làm thân ngƣời, trải qua trong năm trăm đời mới đƣợc lợi 

căn.  Lúc ấy có Phật, độ vô lƣợng vô số chúng sanh, sau đó vào Vô-dƣ Niết-

bàn.  Giáo pháp để lại ở đời, ngƣời ấy (hậu thân Bồ câu) thọ năm giới Ƣu-

bà-tắc, theo các Tỳ-kheo nghe tán thán công đức Phật, bấy giờ mới phát tâm, 

nguyện đƣợc làm Phật, vậy sau ba A-tăng-kỳ kiếp, thực hành sáu Ba-la-mật, 

mƣời địa đầy đủ, đƣợc làm Phật, độ vô lƣợng chúng sanh xong mà vào Niết-

bàn. 

Khi ấy, Xá-lợi-phất hƣớng đến Phật sám hối, bạch Phật rằng:  "Ðối với 

một con chim, con còn không thể biết gốc ngọn của nó, huống gì các pháp?  

Con nếu biết trí tuệ của Phật nhƣ vậy, thì vì trí tuệ Phật mà con thà vào địa 

ngục chịu vô lƣợng khổ, không cho là khó". 

Nhƣ vậy v.v... đối với các pháp vì không hiểu cho nên hỏi. 

---o0o--- 

CHƯƠNG 17 - GIẢI THÍCH: ÐÀN BA-LA-MẬT  

KINH:  Phật bảo:  "Xá-Lợi-Phất!  Bồ-tát Ma-ha-tát do không trú 

pháp mà trú trong Bát-nhã Ba-la-mật, vì không có gì xả mà được đầy 

đủ Ðàn Ba-la-mật.  Vì người cho, người nhận và tài vật đều bất khả đắc 

vậy". 



  

LUẬN:  Hỏi:  Bát-nhã Ba-la-mật là pháp những pháp gì? 

Ðáp:   Có ngƣời nói:  Tuệ căn vô lậu là tƣớng Bát-nhã Ba-la-mật, vì cớ 

sao? Tuệ căn là bậc nhất trong các tuệ, nên gọi làBát-nhã Ba-la-mật?  Vì tuệ 

căn vô lậu là bậc nhất, nên tuệ căn vô lậu gọi là Bát-nhã Ba-la-mật. 

Hỏi:   Nếu Bồ-tát chƣa dứt hết kiết sử, làm sao thực hành tuệ vô lậu? 

Ðáp:  Bồ-tát tuy chƣa dứt kiết sử, thực hành vô lậu Bát-nhã Ba-la-mật 

tƣơng tự, cho nên đƣợc gọi là thực hành vô lậu Bát-nhã Ba-la-mật.  Thí nhƣ 

ngƣời Thanh-văn thực hành noãn pháp, đảnh pháp, nhẫn pháp, thế đệ nhất 

pháp, trƣớc tiên thực hành vô lậu tƣơng tự, sau mới dễ đƣợc sanh ra khổ 

pháp trí nhẫn.
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Có ngƣời nói:  "Bồ-tát có hai hạng:  Có hạng dứt kiết sử đƣợc thanh 

tịnh; có hạng chƣa dứt kiết sử, không đƣợc thanh tịnh.  Bồ-tát dứt kiết sử 

đƣợc thanh tịnh, thì có thể thực hành vô lậu Bát-nhã Ba-la-mật. 

Hỏi:  Nếu Bồ-tát đã dứt kiết sử, đƣợc thanh tịnh , sao còn phải thực 

hành Bát-nhã Ba-la-mật? 

Ðáp:  Tuy dứt kiết sử, mà mừơi địa chƣa viên mãn, chƣa trang nghiêm 

Phật độ, chƣa giáo hóa chúng sanh, thế cho nên thực hành Bát-nhã Ba-la-

mật. 

Lại nữa, dứt kiết sử có hai:  Một là dứt tâm ba độc, không đắm trƣớc 

ngũ dục của cõi Ngƣời cõi Trời, hai là tuy không đắm trƣớc ngũ dục của cõi 

Ngƣời cõi Trời, nhƣng đối với ngũ dục công đức quả báo của Bồ-tát, chƣa 

thể xả ly.  Bồ-tát nhƣ vậy, nên phải thực hành Bát-nhã Ba-la-mật. 

Thí nhƣ Trƣởng lão A-nê-lô-đậu, lúc tọa thần ở trong rừng
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.  Thiên nữ 

Tịnh Ái v.v... đem thân sạch đẹp đến thử A-nê-lô-đậu. A-nê-lô-đậu nói: 

"Các chị làm thành sắc xanh đi đến, không dùng tạp sắc, nên muốn quán bất 

tịnh, không thể quán đƣợc.  Sắc vàng, đỏ, trắng cũng nhƣ vậy". 

Khi ấy A-nê-lô-đậu nhắm mắt không nhìn mà nói rằng:  "Các chị đi cho 

xa".  Các thiên nữ liền biến mất không hiện. 



Thân hình phƣớc báo của Trời còn nhƣ vậy, huống là vô lƣợng công 

đức quả báo ngũ dục của Bồ-tát? 

Lại nhƣ vua Chân-đà-ra (Indra) cùng với tám vạn bốn ngàn Chân-đa-ra 

đi đến chỗ Phật, gảy đờn ca tụng để cúng dƣờng Phật.  Bấy giờ núi chúa Tu-

di và cây cối các núi, nhân dân, cầm thú, hết thảy đều múa.  Ðại chúng ở bên 

Phật, cho đến Ðại Ca-diếp đều không thể ngồi yên trên tòa
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.  Lúc ấy Bồ-tát 

Thiên Tu hỏi:  "Trƣởng lão Ðại Ca-diếp bậc kỳ túc cao niên, bậc nhất về 

hạnh tu mƣời hai pháp đầu đà, tại sao không thể ngồi yên trên tòa?"  Ðại Ca-

diếp nói:  "Ngũ dục của ba cõi không thể làm lay động tôi, nhƣng đây là vì 

các công đức thần thông quả báo của Bồ-tát khiến tôi nhƣ vậy, chứ chẳng 

phải tôi có tâm động, không thể tự an.  Thí nhƣ núi Tu-di, gió thổi bốn bề 

không thể làm lay động, nhƣng đến khi đại kiếp tận diệt, có gió Tỳ-lam nổi 

lên thì nhƣ thổi cỏ mục". 

Do các việc nhƣ vậy, nên biết trong hai thứ kiết sử, có một thứ chƣa dứt 

hết.  Những Bồ-tát nhƣ vậy, nên phải thực hành Bát-nhã Ba-la-mật, ấy là 

trong A-tỳ-đàm nói. 

Lại có ngƣời nói:  "Bát-nhã Ba-la-mật là hữu lậu tuệ, vì cớ sao?  Vì Bồ-

tát khi đến dƣới cội Bồ đề mới dứt hết kiết sử.  Trƣớc đó, tuy có đại trí tuệ, 

có vô lƣợng công đức mà các phiền não chƣa dứt hết.  Thế cho nên nói Bát-

nhã Ba-la-mật của Bồ-tát là trí tuệ hữu lậu. 

Lại có ngƣời nói:  "Từ sơ phát tâm cho đến khi ngồi dƣới cội Ðạo thọ, 

những trí tuệ có đƣợc ở khoảng trung gian đó, gọi là Bát-nhã Ba-la-mật.  

Ðến khi thành Phật, thì Bát-nhã Ba-la-mật ấy đổi lại gọi là Tát-bà-nhã". 

Lại có ngƣời nói:  "Trí tuệ hữu lậu vô lậu của Bồ-tát đều gọi là Bát-nhã 

Ba-la-mật, vì cớ sao?  Vì Bồ-tát quán Niết-bàn, hành phật đạo.  Do việc nhƣ 

vậy, nên trí tuệ của Bồ-tát phải là vô lậu.  Lại nữa vì chƣa dứt hết kiết sử, 

việc phải làm chƣa làm xong, nên gọi là hữu lậu". 

Lại có ngƣời nói:  "Bát-nhã Ba-la-mật của Bồ-tát là vô lậu vô vi, không 

thể thấy, không đối ngại". 

Lại có ngƣời nói:  "Bát-nhã Ba-la-mật ấy, là không có tƣớng gì có thể 

nắm bắt, hoặc có hoặc không, hoặc thƣờng, hoặc vô thƣờng, hoặc không, 

hoặc thật.  Bát-nhã Ba-la-mật ấy không nhiếp thuộc ấm, giới, nhập, chẳng 

phải hữu vi, chẳng phải vô vi, chẳng phải pháp, chẳng phải phi pháp, không 

thủ, không xả, không sanh, không diệt, ra ngoài bốn câu có không, là không 



dính mắc, thí nhƣ ngọn lửa, bốn phía không thể đụng đến, vì làm cháy tay.  

Tƣớng Bát-nhã Ba-la-mật cũng nhƣ vậy, không thể đụng đến vì tà kiến bị 

đốt cháy vậy. 

Hỏi:  Các ngƣời trên nói về Bát-nhã Ba-la-mật nhƣ vậy, ngƣời nào nói 

đúng? 

Ðáp: Có ngƣời nói:  "Mỗi ngƣời đều có lý, đều là đúng".  Nhƣ kinh nói 

năm trăm Tỳ-kheo mỗi ngƣời đều nói về nhị biên và trung đạo nghĩa.  Phật 

nói họ đều có đạo lý.
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Có ngƣời nói:  "Ngƣời trả lời sau cùng là đúng, vì cớ sao?  Vì không 

thể phá, không thể hoại.  Nếu có pháp bằng nhƣ ly hào, là đều có sai lầm, có 

thể phá.  Nếu nói không pháp, cũng có thể phá.  Trong Bát-nhã này, có cũng 

không, không cũng không, chẳng phải có chẳng phải không cũng không.  

Lời nói nhƣ vậy cũng không, ấy gọi là pháp tịch diệt vô lƣợng, không hý 

luận.  Cho nên không thể phá, không thể hoại, ấy gọi là chơn thật Bát-nhã 

Ba-la-mật, hơn cả, không gì vƣợt qua đƣợc.  Cũng nhƣ Chuyển luân Thánh 

vƣơng, hàng phục các kẻ địch mà không tự cao.  Bát-nhã Ba-la-mật cũng 

nhƣ thế, có thể phá hết thảy ngữ ngôn hý luận, mà chẳng có gì phá.  Lại nữa, 

từ đây về sau, trong các phẩm, có nhiều lối cắt nghĩa thuyết về Bát-nhã Ba-

la-mật, đều là thật tƣớng.  Nhƣ vậy, không trú pháp mà trụ trong Bát-nhã 

Ba-la-mật, có thể đầy đủ sáu Ba-la-mật. 

Hỏi:  Thế nào không trú pháp mà trụ trong Bát-nhã Ba-la-mật, có thể 

đầy đủ sáu Ba-la-mật? 

Ðáp:  Bồ-tát nhƣ vậy quán hết thảy chẳng phải thƣờng, chẳng phải vô 

thƣờng, chẳng phải khổ, chẳng phải vui, chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã, 

chẳng phải sanh diệt, chẳng phải không sanh diệt.  Nhƣ vậy trú trong thậm 

thâm Bát-nhã Ba-la-mật, mà đối với tƣớng Bát-nhã Ba-la-mật cũng chẳng 

phải chấp thủ, ấy gọi là không trú pháp mà trú. 

Hỏi:  Nếy không chấp thủ tƣớng Bát-nhã Ba-la-mật, thì tâm không dính 

mắc.  Nhƣ Phật đã nói:  "Trong hết thảy các pháp, dục là gốc nó"
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.  Nếu 

không chấp thủ thì làm sao đầy đủ sáu Ba-la-mật? 

Ðáp:  Bồ-tát vì thƣơng xót chúng sanh nên trƣớc tiên lập thệ nguyện:  

"Ta quyết sẽ độ thoát hết thảy chúng sanh.  Do sức tinh tấn Ba-la-mật, nên 

tuy biết các pháp bất sanh bất diệt nhƣ tƣớng Niết-bàn, mà lại tu hành các 



công đức, đầy đủ sáu Ba-la-mật, vì cớ sao?  Vì không trú pháp mà trú Bát-

nhã Ba-la-mật.  

---o0o--- 

CHƯƠNG 18 - GIẢI THÍCH: TÁN THÁN ÐÀN BA-LA-MẬT 

Hỏi:  Bố thí có những lợi ích gì, mà Bồ-tát trú trong Bát-nhã Ba-la-mật 

thì Ðàn Ba-la-mật
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 đƣợc đầy đủ viên mãn? 

Ðáp:  Bố thí có đủ thứ lợi ích.  Bố thí là kho báu, thƣờng theo dõi 

ngƣời.  Bố thí làm diệt khổ, đem vui cho ngƣời. Bố thí là kẻ đánh xe giỏi mở 

bày con đƣờng chƣ thiên.  Bố thí là điệu phù tốt thu nhiếp các ngƣời lành 

(thu nhiếp ngƣời lành cùng làm nhân duyên).  Bố thí là an ổn, khi sắp mệnh 

chung tâm không sợ hãi.  Bố thí là tƣớng từ tâm, hay cứu chúng sanh.  Bố 

thí là nhóm điều vui, hay phá giặc khổ.  Bố thí là đại tƣớng hay dẹp kẻ địch 

xan tham.  Bố thí là diệu quả đƣợc trời ngƣời ƣa thích.  Bố thí là con đƣờng 

thanh tịnh, hiền thánh dạo đi.  Bố thí là cửa chứa phƣớc đức lành.  Bố thí là 

cái duyên để xây dựng nghiệp, quy tụ chúng.  Bố thí là hạt giống thiện hành 

thọ quả.  Bố thí là phƣớc nghiệp, tƣớng của ngƣời lành.  Bố thí phá nghèo 

cùng, dứt ba đƣờng ác.  Bố thí hay trọn vẹn đƣợc quả phƣớc lạc.  Bố thí là 

cái duyên ban đầu của Niết-bàn, là pháp thiết yếu để đi vào trong nhóm 

ngƣời lành, là nguồn phủ của sự tán thán khen ngợi, là công đức để vào giữa 

chúng không khó khăn, là hang nhà của tâm không hối hận, là căn bản của 

thiện pháp  đạo hành, là rừng rậm của mọi điều hoan lạc, là ruộng phƣớc của 

giàu sang an ổn, là bến bờ của sự đắc đạo Niết-bàn, là sở hành của Thánh 

nhân, đại sĩ, trí giả, là chỗ bắt chƣớc của các ngƣời kém đức ít biết. 

Lại nữa, ví nhƣ nhà bị lửa cháy
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, ngƣời khôn ngoan biết rõ hình thế, 

lửa chƣa đến kịp, gấp đem tài vật ra ngoài; nhà tuy bị cháy hết mà tài vật vẫn 

còn, để sau làm nhà lại.  Ngƣời ƣa bố thí cũng nhƣ vậy.  Biết thân mong 

manh, tài vật vô thƣờng, lo tu phƣớc kịp thời, giống nhƣ từ trong lửa đem tài 

vật ra, đời sau đƣợc hƣởng vui.  Cũng nhƣ ngƣời kia còn sửa lại nghiệp nhà, 

phƣớc tốt tự an vui.  Ngƣời u mê thì chỉ biết tiếc cái nhà, vội tìm cách cứu 

chữa.  Cuồng ngu mất trí, không lƣờng thế lửa, gió mạnh cháy bừng, đất đá 

cháy sém, giữa tiếng ầm vang, hỏng hết mất sạch.  Nhà đã không cứu đƣợc, 

mà tài vật cũng mất hết, đói rét lo khổ suốt đời.  Ngƣời có tâm tham tiếc 

cũng nhƣ vậy.  Không biết thân mạng vô thƣờng, khó bảo toàn giây lát, mà 

lại cứ gom chứa giữ gìn ái tiếc, chết đến không hẹn, bỗng chốc chết mất, 

thân mình cùng cây đất đồng trôi đi, của cải cùng vật ủy thác đều bỏ hết.  

Cũng nhƣ ngƣời ngu, lo khổ mất hết sanh kế. 



Lại nữa, ngƣời đại tuệ, bậc hữu tâm mới hay giác ngộ, biết thân nhƣ 

huyễn, tiền của không thể bảo toàn; vạn vật vô thƣờng, chỉ có phƣớc đức là 

có thể nƣơng cậy, đƣa ngƣời ra khỏi khổ, là bến thông đạo lớn. 

Lại nữa, đại nhân đại tâm hay đại bố thí, hay tự lợi mình.  Tiểu nhân, 

tiểu tâm, không thể ích ngƣời cũng không có hậu với mình. 

Lại nữa, dũng sĩ gặp địch, chắc mong nuốt sống; ngƣời trí tâm huệ, 

đƣợc ngộ lý sâu xa; kẻ giặc xan lẩn tuy mạnh, cũng bẻ gãy đƣợc, quyết 

khiến nhƣ ý.  Gặp phƣớc điền tốt, gặp thời tiết đẹp (Lúc cần bố thí thì bố thí, 

nếu không làm là bỏ mất thời tiết) rõ việc ứng lòng, hay đại bố thí. 

Lại nữa, ngƣời ƣa bố thí, đƣợc ngƣời kính phục.  Nhƣ mặt trăng mới 

mọc chẳng ai không ƣa.  Tiếng tốt danh lành đồn khắp thiên hạ, đƣợc ngƣời 

quy ngƣỡng, mọi ngƣời đều tin.  Ngƣời ƣa bố thí, đƣợc quý nhân tƣởng nhớ, 

tiện nhân kính trọng.  Khi sắp mạng chung, tâm không sợ hãi.  Quả báo nhƣ 

vậy, đƣợc trong đời này, thí nhƣ trồng hoa; có quả lớn vô lƣợng, là phƣớc 

của đời sau, trong vòng sanh tử luân chuyển, qua lại năm đƣờng, không có 

ngƣời thân để có thể trông cậy, chỉ có phƣớc bố thí, hoặc sanh lên trời, trong 

loài ngƣời, đƣợc quả báo thanh tịnh, đều do bố thí.  Voi ngựa súc sanh đƣợc 

nuôi nấng tốt cũng là do bố thí mà đƣợc.  Ðức của bố thí đƣa đến giàu sang 

hoan lạc, ngƣời trì giới thì đƣợc sanh lên trời, thiền trí tâm tịnh, không có 

nhiễm trƣớc, thời đƣợc đạo Niết-bàn.  Phƣớc của bố thí là tƣ lƣơng của đạo 

Niết-bàn. 

Niệm tƣởng bố thí nên hoan hỷ, hoan hỷ nên nhất tâm, nhất tâm quán lý 

sanh diệt vô thƣờng nên đắc đạo.  Cũng nhƣ ngƣời mong có bóng mát mà 

trồng cây, hoặc mong có hoa, hoặc mong có quả mà trồng cây.  Bố thí vì 

mong đƣợc quả báo cũng nhƣ vậy.  Ðời này, đời sau vui nhƣ mong bóng 

mát.  Ðạo Thanh-văn, Bích-chi Phật nhƣ hoa, thành Phật nhƣ quả, ấy là các 

thứ công đức của bố thí.  

---o0o--- 

CHƯƠNG 19 - GIẢI THÍCH: TƯỚNG CỦA ÐÀN BA-LA-MẬT  

Hỏi:  Sao gọi là Ðàn? 

Ðáp:  Ðàn gọi là bố thí. Tâm tƣơng ƣng với tƣ tâm sở thiện; ấy gọi là 

Ðàn. 



Có ngƣời nói:  "Tƣ tâm sở thiện, khởi lên thân nghiệp, khẩu nghiệp, ấy 

gọi là Ðàn". 

Có ngƣời nói:  "Có lòng tin, có phƣớc điền, có tài vật, khi cả ba sự hòa 

hợp, tâm sanh pháp "xả", có thể phá hoại xan tham; ấy gọi là Ðàn.  Thí nhƣ 

pháp "từ", quán thấy chúng sanh không vui mà tâm sanh thƣơng.  Tâm sở 

pháp bố thí cũng nhƣ vậy.  Ba sự hòa hợp, tâm sanh pháp "xả", có thể phá 

hoại xan tham. 

Ðàn có ba thứ:  Hoặc hệ thuộc theo Dục giới, hoặc hệ thuộc theo Sắc 

giới; hoặc không hệ thuộc (thánh nhân làm bố thí là không hệ thuộc).  Là 

pháp tƣơng ƣng với tâm, theo tâm hành động cùng với tâm sanh, chẳng phải 

là sắc pháp, có thể làm duyên.  Chẳng phải nghiệp, nhƣng tƣơng ƣng với 

nghiệp, theo nghiệp hành động, cùng với nghiệp sanh; chẳng phải là nghiệp 

báo đời trƣớc sanh. 

Hai lối tu nên tu, là hành tu và đắc tu. 

Hai lối chứng là thân chứng và tuệ chứng. 

Hoặc tƣ duy đoạn, hoặc chẳng đoạn, hai kiến đoạn (Dục giới, Sắc giới 

tận đoạn).  Là pháp có giác có quán, phàm phu và thánh nhân cùng tu hành. 

Các nghĩa nhƣ vậy v.v... có phân biệt nói rộng ở trong A-tỳ-đàm. 

Lại nữa, Thí có hai thứ:  Có thanh tịnh
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 và không thanh tịnh.  Thí 

không thanh tịnh là:  Hàng ngu si thí mà không hiểu gì; hoặc có khi vì cầu 

tài nên thí; hoặc vì sợ hiềm trách nên thí; hoặc vì muốn cầu ý ngƣời nên thí; 

hoặc sợ chết nên thí; hoặc dối ngƣời để cho họ mừng nên thí; hoặc tự cho 

giàu sang nên phải thí; hoặc tranh hơn nên thí; hoặc ganh ghét sân si nên thí; 

hoặc kiêu mạn tự cao nên thí; hoặc vì danh dự nên thí; hoặc vì chú nguyện 

nên thí, hoặc giải trừ suy hoại cầu tốt lành nên thí; hoặc vì quy tụ đông 

ngƣời nên thí; hoặc khinh hèn không cung kính nên thí.  Các thứ thí nhƣ vậy 

v.v... gọi là thí không thanh tịnh. 

Thí thanh tịnh là trái ngƣợc lại với trên, gọi là thí thanh tịnh. 

Lại nữa, vì đạo nên thí, tâm sanh thanh tịnh; không các kiết sử; không 

cầu quả báo đời này đời sau, cung kính thƣơng xót; ấy gọi là thí  thanh tịnh.  

Thí thanh tịnh là tƣ lƣơng đƣa đến đạo Niết-bàn; thế cho nên nói vì đạo nên 

thí.  Nếu chƣa đƣợc Niết-bàn, sự thí ấy là các nhân của lạc bảo ở cõi trời cõi 



ngƣời.  Nhƣ hoa Anh lạc, mới thành chƣa hoại, hƣơng thơm tinh khiết tƣơi 

đẹp.  Vì Niết-bàn mà tịnh thí, đƣợc hƣởng quả báo, cũng nhƣ vậy.  Nhƣ Phật 

nói:  "Ðời có hạng ngƣời khó đƣợc:  Một là trong hàng xuất gia, vị Tỳ-kheo 

đƣợc phi thời giải thoát; hai là trong hàng tại gia, kẻ bạch y hay bố thí thanh 

tịnh." 

Tƣớng bố thí thanh tịnh ấy, cho đến vô lƣợng đời
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, đời đời không 

mất.  Ví nhƣ bằng khoán, không khi nào mất.  Quả của sự bố thí ấy, khi nhân 

duyên hòa hợp bèn có.  Cũng nhƣ cây gặp đƣợc thời tiết liền có hoa lá quả 

trái.  Nếu thời tiết chƣa đến, tuy có nhân mà không có quả.  Pháp bố thí ấy, 

nếu để cầu đạo, có thể đƣa đến nhân đạo, vì sao?  Vì kiết sử diệt hết mới gọi 

là Niết-bàn.  Ðƣơng khi bố thí, các kiết sử đƣợc mỏng bớt, thì có thể giúp 

cho Niết-bàn. 

Ðối với vật bố thí không tiếc cho nên trừ keo kiệt; kính niệm ngƣời thọ 

nhận cho nên trừ tật đố; trực tâm bố thí cho nên trừ nịnh hót quanh co; nhất 

tâm bố thí cho nên  trừ giao động; suy nghĩ sâu bố thí cho nên trừ hối hận; 

quán công đức của ngƣời thọ nhận cho nên trừ tâm ái; thƣơng yêu ngƣời thọ 

nhận cho nên trừ sân; cung kính ngƣời thọ nhận cho nên trừ kiêu mạn; biết 

hành thiện pháp cho nên  trừ vô minh; tin có quả báo cho nên trừ tà kiến; 

biết quyết chắc có quả báo cho nên trừ nghi.  Các thứ phiền não bất thiện 

nhƣ vậy, khi bố thí đều bị mỏng đi, mà các thứ thiện pháp đều có đƣợc. 

Khi bố thí, sáu căn thanh tịnh, tâm thiện dục phát sanh nên trong tâm 

thanh thịnh; quán công đức quả báo nên tín tâm phát sanh; thân tâm nhu 

nhuyến cho nên hỷ lạc phát sanh; hỷ lạc phát sanh nên đƣợc nhất tâm; đƣợc 

nhất tâm nên trí tuệ chơn thật phát sanh.  Các thiện pháp nhƣ vậy thảy đều 

có đƣợc. 

Lại nữa, khi bố thí, trong tâm phát sanh Tám chánh đạo tƣơng tợ.  Tin 

quả báo bố thí nên có đƣợc Chánh kiến; trong chánh kiến  suy nghĩ không 

tán loạn nên đƣợc Chánh tƣ duy; thanh tịnh nói năng nên đƣợc Chánh ngữ; 

thanh tịnh thân hành nên đƣợc Chánh nghiệp; không cầu quả báo nên đƣợc 

Chánh mạng; tâm siêng bố thí nên đƣợc Chánh phƣơng tiện (tinh tấn); niệm 

tƣởng bố thí không bỏ nên đƣợc Chánh niệm; tâm trụ một nơi không tán 

loạn nên đƣợc Chánh định.  Nhƣ vậy ba mƣơi bảy phẩm thiện pháp tƣơng tợ 

phát sanh trong tâm. 

Lại nữa, có ngƣời bố thí, ấy là nhân duyên của ba mƣơi hai tƣớng, vì cớ 

sao?  Khi bố thí giữ tâm kiên cố nên đƣợc tƣớng dƣới bàn chân bằng phẳng 



đứng vững.  Khi bố thí, có năm sự vây quanh
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 ngƣời thọ nhận, là nghiệp 

nhân duyên về quyến thuộc, nên đƣợc tƣớng bánh xe dƣới bàn chân.  Do sức 

đại dõng mãnh bố thí, nên đuợc tƣớng gót chân rộng phẳng.  Bố thí nhiếp 

phục ngƣời, nên đƣợc tƣớng mạn lƣới giữa các ngón tay, chân.  Bố thí thức 

ăn uống ngon lành, nên đƣợc tƣớng tay chân mềm mại, bảy chỗ nơi thân đầy 

đặn. Bố thí để lợi ích mạng sống, nên đƣợc tƣớng ngón tay dài, thân không 

cong, to lớn ngay thẳng.  Khi bố thí nói rằng ta sẽ đem cho, tâm bố thí tăng 

dần, nên đƣợc tƣớng mu bàn chân cao, lông xoay lên trên.  Khi bố thí, ngƣời 

thọ nhận mong cầu, thì một lòng vui cho, ân cần hứa hẹn, để chắc chắn mau 

đƣợc, nên đƣợc tƣớng bắp đùi nhƣ nai Y-nê-diên.  Không khinh không giận 

ngƣời đến xin, nên đƣợc tƣớng cánh tay dài quá gối. Theo ý ngƣời xin mà 

thí, không đợi nói ra, nên đƣợc tƣớng mã âm tàng.  Bố thí y phục, đồ nằm 

tốt, vàng bạc, trân bảo, nên đƣợc tƣớng thân kim sắc, tƣớng da mỏng.  Khi 

bố thí thích hợp với ý của ngƣời trƣớc mặt, khởi lên nghiệp nhân duyên của 

sự tự tại, nên đƣợc tƣớng mỗi lỗ chân lông mọc một sợi lông, tƣớng lông 

trắng ở giữa hai chân mày.  Ngƣời xin cần gì, liền nói sẽ cho, do nghiệp ấy 

nên đƣợc tƣớng thân trên tròn trịa nhƣ vai Sƣ tử.  Gặp ngƣời bệnh thì cho 

thuốc, gặp ngƣời đói khát thì cho ăn uống, khởi lên nghiệp nhân duyên ít 

bệnh ấy nên đƣợc tƣớng dƣới hai nách đầy đặn, tƣớng chất vị tối thƣợng 

(trong miệng).  Khi bố thí cũng khuyên ngƣời bố thí mà an ủi chỉ vẻ con 

đƣờng bố thí cho họ, nên đƣợc tƣớng nhục kế, tƣớng thân tròn trịa nhƣ Ni-

câu-lô.  Có ngƣời đến xin, khi có ý muốn cho êm ái nói thật, quyết chắc cho 

không dối, nên đƣợc tƣớng lƣỡi rộng dài, tƣớng âm thanh thanh tịnh, tƣớng 

âm thanh nhƣ tiếng chim Ca-lăng-tần-già.  Khi bố thí nói nhƣ thật, nói có lợi 

ích, nên đƣợc tƣớng hai má nhƣ Sƣ tử.  Khi bố thí cúng dƣờng ngƣời thọ 

nhận, tâm thanh tịnh, nên đƣợc tƣớng răng trắng đều nhau.  Khi bố thí nói 

thật, nói lời hòa hợp, nên đƣợc tƣớng răng khít vào nhau, bốn mƣơi hai cái.  

Khi bố thí không giận, tâm không đắm trƣớc, tâm bình đẳng đối với ngƣời 

kia, nên cảm đƣợc tƣớng con mắt trong xanh, tƣớng mí mắt nhƣ mắt trâu 

chúa...  Ấy là gieo trồng nhân duyên về ba mƣơi hai tƣớng. 

Lại nữa, lấy bảy báu, nhân dân, xe cộ, vàng bạc, đèn đuốc, phòng xá 

hƣơng hoa mà bố thí nên đƣợc làm Chuyển luân Thánh vƣơng, bảy báu đầy 

đủ.
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Lại nữa, bố thí đúng thời nên quả báo cũng tăng thêm nhiều
300

.  Nhƣ 

Phật dạy:  "Bố thí cho ngƣời đi xa, cho ngƣời từ xa đến, cho ngƣời bệnh, cho 

ngƣời nuôi bệnh, bố thí khi gặp nạn gió rét, ấy là bố thí đúng thời. 



Lại nữa, khi bố thí tùy theo sự cần thiết theo địa phƣơng mà thí, nên 

đƣợc quả báo tăng nhiều. 

Lại nữa, ở giữa đƣờng trống mà thí, đƣợc phƣớc tăng nhiều.  Thƣờng  

bố thí không bỏ, thì đƣợc quả báo tăng nhiều.  Theo chỗ ƣa muốn của ngƣời 

xin mà thí, thì đƣợc phƣớc tăng nhiều.  Bố thí vật nặng, thì đƣợc phƣớc tăng 

nhiều, nhƣ thí tinh xá,vƣờn rừng, ao tắm v.v... nếu thí cho ngƣời làng thì 

đƣợc quả báo thêm nhiều.  Nếu thí cho tăng thì đƣợc quả báo thêm nhiều.  

Nếu ngƣời cho và ngƣời nhận đều có đức thì quả báo thêm nhiều.  Ðủ thứ 

nghinh đón cung kính ngƣời thọ nhận, thì đƣợc quả báo thêm nhiều.  Thí vật 

khó kiếm đƣợc thì đƣợc phƣớc thêm nhiều.  Tùy vật có đƣợc đều có thể thí 

hết, thì đƣợc phƣớc thêm nhiều.  Ví nhƣ ở trong thành Phất-ca-la của nƣớc 

Ðại-nhục-chi, có một thợ vẽ tên là Thiện-na
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, đi đến nƣớc Ða-lợi-đà-na ở 

phƣơng đông, làm khách vẽ suốt mƣời hai năm, đƣợc ba mƣơi hai lƣợng 

vàng, đem về nƣớc cũ, ngang qua thành Phất-ca-la, nghe có tiếng trống mở 

đại hội, đi đến trông thấy Tăng chúng, liền sanh lòng tin thanh tịnh, hỏi thầy 

Duy-na rằng:  "Trong chúng này cần bao nhiêu vật thì đủ một ngày ăn?"  

Thầy Duy-na đáp:  "Ba mƣơi lƣợng vàng thì đủ một ngày ăn". 

Ngƣời thợ vẽ liền lấy ba mƣơi lƣợng vàng có đƣợc, giao thầy Duy-na 

và nói:  "Giúp tôi làm một ngày ăn, sáng mai tôi sẽ đi về nhà". 

Ngƣời thợ vẽ với hai tay không mà trở về nhà, vợ anh ta hỏi:  "Mƣời 

hai năm làm nên đƣợc thứ gì?"  Ðáp:  "Ðƣợc ba mƣơi lƣợng vàng".  Ngƣời 

vợ liền hỏi:  "Ba mƣơi lƣợng vàng nay đâu rồi?"  Ðáp:  "Ðã gieo trong ruộng 

phƣớc".  Vợ hỏi:  " Ruộng phƣớc gì?"  Ðáp:  "Thí cho chúng Tăng".  Ngƣời 

vợ liền trói chồng đem đến cho quan trị tội.  Ðại quan xử đoán hỏi cớ sự.  

Ngƣời vợ đáp:  "Chồng tôi si cuồng, suốt mƣời hai năm làm đƣợc ba mƣơi 

lƣợng vàng, không thƣơng xót vợ con mà lại đem cho hết ngƣời khác.  Y 

nhƣ luật quan, bèn trói đƣa đến".   Ðại quan hỏi ngƣời chồng:  "Ngƣơi sao 

không cung cấp vợ con, mà lại đem cho ngƣời khác?"  Ðáp:  "Ðời trƣớc tôi 

không làm công đức nên đời này nghèo chịu đủ cay đắng, đời này gặp ruộng 

phƣớc, nếu không gieo phƣớc thì đời sau còn nghèo nữa; cứ nghèo tiếp 

nghèo mãi không biết ngày nào thoát khỏi.  Tôi nay muốn dứt ngay sự nghèo 

cùng, cho nên đem hết vàng mà thí cho Tăng chúng". 

Ðại quan là một vị Ƣu-bà-tắc, có lòng tin Phật thanh tịnh, nghe lời ấy 

xong, khen rằng:  "Ấy là rất khó!  Siêng năng khó nhọc mới có đƣợc một ít 

vật ấy, mà đem thí cho hết chúng Tăng, ngƣơi thật là ngƣời thiện!"  Liền cởi 

chuỗi Anh lạc trên thân và xe ngựa, với một thôn đem cho ngƣời nghèo ấy, 



mà nói rằng:  "Ngƣời mới thí chúng Tăng, chúng Tăng chƣa ăn, ấy là hạt lúa 

chƣa gieo mà mầm đã mọc, quả báo lớn đƣơng ở kế sau vậy!"  Do vậy nên 

nói thí hết vật khó kiếm đƣợc, thì phƣớc rất nhiều. 

Lại nữa, có thứ bố thí của thế gian, có thứ bố thí của xuất thế gian, có 

thứ bố thí đƣợc Thánh nhân khen ngợi, có thứ bố thí không đƣợc Thánh 

nhân khen ngợi, có thứ bố thí của Phật Bồ-tát, có thứ bố thí của Thanh-văn. 

Thế nào là bố thí của thế gian?  Ngƣời phàm phu bố thí, cũng nhƣ 

Thánh nhân khởi tâm hữu lậu bố thí; ấy gọi là thế gian thí
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Lại nữa, có ngƣời nói:  "Ngƣời phàm phu bố thí; ấy là thế gian thí.  

Thánh nhân tuy tâm hữu lậu bố thí, nhƣng vì để dứt kiết sử nên gọi là xuất 

thế gian thí, vì cớ sao?  Vì Thánh nhân ấy đƣợc Vô tác tam muội vậy. 

Lại nữa, thế gian thí là không thanh tịnh, xuất thế gian thí là thanh tịnh.  

Hai thứ kiết sử một thuộc ái, một thuộc kiến.  Bị hai thứ kiết sử sai khiến là 

thế gian thí;  không bị hai thứ kiết sử ấy, là xuất thế gian thí.  Nếu có ba thứ 

(ngƣời cho, ngƣời nhận, tài vật) chƣớng ngại ràng buộc tâm, là thế gian thí, 

vì cớ sao?  Các pháp nhân duyên thật không có tự ngã, mà nói là ta cho, kia 

nhận, cho nên gọi là thế gian thí. 

Lại nữa, ta không có chỗ nhất định.  Lấy ta làm kia, kia cho là không 

phải, lấy kia làm ta, ta cho là không phải.  Vì là không nhất định, nên thật 

không có ngã (ta).  Vật thí là do nhân duyên hòa hợp mà có, không một vật 

nào đơn độc tự có; nhƣ lụa, vải, do các duyên hợp lại mà thành, bỏ tơ bỏ sợi 

thời không có lụa.  Các pháp cũng nhƣ vậy.  Nhất tƣớng vô tƣớng, tƣớng 

thƣờng tự không, nhƣng ngƣời ta móng tƣởng niệm, chấp cho là có, điên đảo 

không thật, ấy là thế gian thí.  Tâm không có ba chƣớng ngại, thật biết rõ 

pháp tƣớng, tâm không điên đảo; ấy là xuất thế gian thí.  Xuất thế gian thí 

đƣợc Thánh nhân khen ngợi, thế gian thí không đƣợc Thánh nhân khen ngợi. 

Lại nữa, thanh tịnh thí thì không lẫn lộn các kiết sử ô cẩn, đúng nhƣ 

thật tƣớng các pháp, là đƣợc Thánh nhân khen ngợi.  Không thanh tịnh thí, 

thì lẫn lộn các kiết sử, tâm điên đảo chấp đắm, là không đƣợc Thánh nhân 

khen ngợi. 

Lại nữa, thật tƣớng và trí tuệ hòa hợp mà bố thí, là đƣợc Thánh nhân 

khen ngợi; nếu không nhƣ vậy, là không đƣợc Thánh nhân khen ngợi. 



Lại nữa, không vì chúng sanh cũng không vì biết thật tƣớng các pháp, 

mà chỉ cầu thoát khỏi sanh già bệnh chết nên thí; ấy là Thanh-văn thí.  Vì 

chúng sanh, cũng vì biết thật tƣớng các pháp nên thí; ấy là chƣ Phật Bồ-tát 

thí.  Ðối với các công đức không thể đầy đủ, chỉ mƣốn đƣợc chút ít phần; ấy 

là Thanh-văn thí.  Muốn đầy đủ viên mãn hết thảy các công đức; ấy là chƣ 

Phật Bồ-tát thí.  Vì sợ già bệnh chết nên thí; ấy là Thanh-văn thí.  Vì bảo trợ 

Phật đạo, vì hóa độ chúng sanh, không vì sợ già bệnh chết mà thí; ấy là chƣ 

Phật Bồ-tát thí.  Trong đây nói về Bồ-tát Bản Sanh kinh.  Nhƣ trong kinh A-

bà-đà-na nói:  "Xƣa trong châu Diêm-phù-đề, có vị vua tên là Bà-la-bà.  Bấy 

giờ có Bà-la-môn Bồ-tát tên là Vi-la-ma, là thầy của Quốc vƣơng, dạy vua 

thực hành pháp Chuyển luân Thánh vƣơng. Vi-la-ma giàu có vô lƣợng, trân 

châu bảo đầy đủ, suy nghĩ rằng:  "Ngƣời đời cho ta là sang, tài của giàu có 

vô lƣợng, làm lợi ích chúng sanh.  Nay chính là đúng lúc hãy nên bố thí lớn.  

Giàu sang tuy vui mà hết thảy vô thƣờng, tài của là chung của cả năm nhà 

(nƣớc, lửa, vua quan, đạo tặc, con bất hiếu) khiến lòng ngƣời tán loạn, khinh 

động không yên định.  Giống nhƣ con khỉ không chút ở yên. Mạng ngƣời 

chóng qua nhanh hơn điển chớp.  Thân nngƣời vô thƣờng, là chỗ tụ đọng các 

thứ khổ.  Vì vậy nên thực hành bố thí. 

Suy nghĩ nhƣ vậy, tự tay viết lời tỏ bày, phổ cáo cho các Bà-la-môn và 

hết thảy ngƣời xuất gia trong cõi Diêm-phù-đề:  Mong đều đến họp tại nhà 

tôi, tôi muốn mở đại hội suốt mƣời hai năm, cơm, nƣớc, thuyền đi, lấy cao 

sữa làm ao, bún gạo làm núi; váng dầu làm ngòi rạch; y phục, ăn uống, đồ 

thuốc thang đều sắm rất tốt.  Quá mƣời hai năm lại muốn đem bố thí tám 

muôn bốn ngàn voi trắng; lấy mai tê giác và vàng trang sức, quấn bằng danh 

bảo, dựng cờ lớn bằng vàng, có bốn báu trang nghiêm.  Tám muôn bốn ngàn 

ngựa; cũng lấy mai tê giác và vàng trang sức, có bốn báu quấn quanh.  Tám 

muôn bốn ngàn xe đều  bằng bạc, lƣu ly, pha lê, châu báu trang sức, phủ 

bằng da sƣ tử, cọp beo, hoặc bạch kiếm bà-la, bảo hiến trang sức xen lộn để 

cho trang nghiêm.  Tám muôn bốn ngàn giƣờng tủ bảo tạp sắc chằng chịt; 

các thứ mền nệm, mềm mại mịn láng, để trang sức; gối đỡ, mền gấm, đặt ở 

hai đầu giƣờng; y phục tốt đẹp, đều có đủ cả.  Tám muôn bốn ngàn cái bát 

vàng đựng đầy lúa bạc.  Bát lƣu ly đựng lúa pha lê, bát pha lê đựng lúa lƣu 

ly.  Tám muôn bốn ngàn bò sữa, mỗi con bò lấy ra một hộc sữa, móng sừng 

nó thì trang sức bằng vàng, đắp bằng lụa trắng.  Tám muôn bốn ngàn mỹ nữ, 

đoan chánh phƣớc đức, đều lấy ngọc bạch, danh bảo, anh lạc đeo thân.  Ðây 

lƣợc nêu vài điều cốt yếu nhƣ vậy, không thể kể xiết. 

Bấy giờ, vua Bà-la-bà và tám muôn bốn ngàn tiểu quốc vƣơng, cùng 

các thần dân, hào hiệt, trƣởng giả, đều lấy mƣời vạn tiền vàng củ, di tặng, 



khuyến trợ, để thiết bày cuộc tế nhƣ pháp đó.  Bố thí đầy đủ rồi, Thích-đề-

bà-na-dân (Thích-đề-hoàn-nhơn) đến nói với Bồ-tát Vi-la-ma bằng bài kệ 

rằng: 

"Vật khó đƣợc trong trời đất, 

Hay làm cho vui tất cả, 

Ông nay đều đã có đƣợc, 

Vì Phật đạo mà bố thí" 

Bấy giờ chƣ thiên Tịnh-cƣ hiện thân mà tán thán nói kệ: 

"Mở cửa đại bố thí, 

Việc ông làm ấy là, 

Vì thƣơng xót chúng sanh, 

Ðể mà cầu Phật đạo" 

Khi ấy chƣ thiên suy nghĩ rằng:  "Ta sẽ bít bình vàng kia lại, không cho 

nƣớc chảy xuống, vì sao?  Vì có ngƣời bố thí mà không có phƣớc điền".  

Khi ấy Mavƣơng nói với trời Tịnh-cƣ:  "Các Bà-la-môn ấy đều xuất gia trì 

giới, thanh tịnh vào đạo; sao lại nói là không có phƣớc điền"?  Trời Tịnh-cƣ 

nói:  "Bồ-tát ấy vì Phật đạo nên bố thí, còn nay các ngƣời Bà-la-môn ấy đều 

là tà kiến, cho nên ta nói không có phƣớc điền".  Ma vƣơng nói với Trời:  

"Sao biết ngƣời ấy vì Phật đạo nên bố thí?"  Bấy giờ trời Tịnh-cƣ liền hóa 

thân làm Bà-la-môn, ôm bình vàng, cầm gậy vàng, đi đến chỗ Bồ-tát Vi-la-

ma, nói rằng:  "Ông bố thí lớn, xả vật khó xả, để cầu cái gì?  Muốn Chuyển 

luân Thánh vƣơng có đủ bảy báu, ngàn con trai, cai trị bốn châu thiên hạ 

ƣ?"  Bồ-tát đáp:  "Không cầu chuyện đó". 

-  Hay là ông muốn làm Thích-đề-bà-na-dân, để làm chủ 80 Na-do-tha 

thiên nữ? 

-  Không! 

-  Hay ông cầu làm chủ trời Lục dục? 

-  Không! 

-  Hay ông cầu làm Phạm-thiên vƣơng để làm chủ ba ngàn đại thiên thế 

giới, làm tổ phụ của chúng sanh? 

-  Không! 



-  Vậy ông muốn cầu cái gì? 

Khi ấy Bồ-tát liền nói bài kệ: 

"Ta cầu chỗ vô dục, 

Lìa sanh già bệnh chết, 

Khắp độ các chúng sanh, 

Cầu Phật đạo nhƣ vậy". 

Hoá thân Bà-la-môn hỏi rằng:  "Ông chủ bố thí! Phật đạo khó đƣợc, 

phải chịu tân khổ lắm, mà ông tâm mềm yếu, quen thói vui, chắc không thể 

cầu thành đạo ấy đƣợc.  Nhƣ tôi vừa nói:  Chuyển luân Thánh vƣơng, Thích-

đề-bà-na-dân, vua trời Lục dục, Phạm-thiên vƣơng, là điều dễ cầu đƣợc.  

Vậy chi bằng ông hãy cầu nơi đó!" 

Bồ-tát đáp rằng:  "Ông hãy nghe tôi nhất tâm thề nguyện: 

"Giả sử vành sắt nóng, 

Xoay ở trên đầu tôi, 

Nhất tâm cầu Phật đạo, 

Không bao giờ hối hận! 

Hoặc bị vô lƣợng khổ 

Ba đƣờng ác, cõi ngƣời. 

Nhất tâm cầu Phật đạo, 

Không bao giờ lay chuyển". 

Hoá thân Bà-la-môn nói:  "Ông chủ bố thí! Lành thay! Cầu Phật đạo 

nhƣ vậy!"  Liền tán thán kệ rằng: 

"Ông sức tinh tấn lớn, 

Thƣơng xót đối tất cả, 

Trí tuệ không chƣớng ngại, 

Thành Phật hẳn không lâu". 

Khi ấy trời mƣa các hoa cúng dƣờng Bồ-tát.  Các trời Tịnh-cƣ bít bình 

nƣớc liền ẩn mất không hiện. 

Bồ-tát khi ấy đi đến trƣớc Ba-la-môn thƣợng tọa, đem bình vàng rót 

nƣớc, nƣớc bị bít không chảy.  Mọi ngƣời lấy làm lạ nghi ngờ:  "Các thứ đại 

thí, tất cả đầy đủ, chủ nhân bố thí và công đức cũng lớn.  Nay tại sao nƣớc 

trong bình không chảy xuống?"  Bồ-tát cũng suy nghĩ:  "Ðó phải chăng vì cớ 



sự khác, hay vì tâm ta không thanh tịnh?  Cớ sao xảy ra nhƣ vậy?"  Tự xem 

kinh tế tự mƣời sáu loại sách thanh tịnh không tì vết.  Khi ấy chƣ thiên nói 

với Bồ-tát rằng:  "Ông chớ nghi ngờ hối hận!  Ông không có điều chi không 

thành tựu.  Ðó là do các Bà-la-môn ác tà bất tịnh mà ra vậy.  Liền nói bài kệ 

rằng: 

"Ngƣời ấy lƣới tà kiến, 

Phiền não phá chánh trí, 

Lìa các thanh tịnh giới, 

Luống khổ sa bị đọa". 

Do vậy mà nƣớc bị bít không chảy xuống!  Nói nhƣ vậy xong bỗng 

không xuất hiện. 

Bấy giờ trời Lục Dục phóng các thứ ánh sáng, chiếu đến các chúng hội 

nói với Bồ-tát bài kệ rằng: 

"Ði trong biển ác tà, 

Không thuận chánh đạo ông, 

Trong các ngƣời thọ thí, 

Không có ai bằng ông". 

Nói lời ấy xong, bỗng không hiện.  Khi Bồ-tát nghe nói kệ ấy, tự nghĩ:  

"Trong chúng hội thật sự không có ai bằng ta.  Tại sao nƣớc bị bít không 

chảy xuống, phải làm sao đây?"  Liền nói kệ rằng: 

"Nếu ở trong đất mƣời phƣơng, 

Có những ngƣời hảo tâm thanh tịnh, 

Tôi nay quy mạng cúi đầu lễ, 

Tay phải cầm bình rƣới tay trái, 

Mà tự lập nguyện:  Tôi một ngƣời, 

Ðang thọ đại bố thí nhƣ vậy!" 

Khi ấy nƣớc trong bình vọt lên hƣ không, từ trên chảy xuống mà rƣới 

vào tay trái của Bà-la-môn thƣợng tọa kia.  Vua Bà-la-bà thấy sự cảm ứng 

ấy, tâm sanh cung kính mà nói kệ rằng: 

"Ðại Bà-la-môn chủ, 

Nƣớc trong màu lƣu ly, 

Từ trên chảy xuống dƣới, 

Rơi đến trong tay ông". 



Khi ấy chúng đại Bà-la-môn sanh cung kính, chấp tay tác lễ, quy mạng 

Bồ-tát, Bồ-tát nói kệ: 

"Nay điều ta bố thí 

Không cầu phƣớc ba cõi 

Chỉ vì các chúng sanh 

Ðể mong cầu Phật đạo". 

Nói kệ ấy xong, hết thảy đại địa, núi sông, cây cỏ, đều rung động sáu 

lần.  Vi-la-ma vốn cho rằng chúng ấy đáng thọ cúng dƣờng cho nên bố thí; 

nhƣng nay đã biết không có ai kham thọ nhận đƣợc, mà vì thƣơng xót nên 

lấy vật thọ lãnh đƣợc mà bố thí.  Nhân duyên các thứ bố thí nhƣ trong Bổn 

Sanh truyện đã nói rộng nên biết.  Ấy là bố thí bên ngoài. 

Thế nào là bố thí bên trong
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?  Không tiếc thân mạng đem thí cho các 

chúng sanh.  Nhƣ trong Nhân duyên Bổn sanh nói:  "Ðức Phật Thích-ca Văn 

trƣớc vốn là Bồ-tát, trong khi làm đại Quốc vƣơng, gặp thời không có Phật, 

không có pháp, không có chúng Tăng, vua ấy đi ra bốn phƣơng tìm cầu Phật 

pháp, cuối cùng không tìm đƣợc.  Khi ấy có một Bà-la-môn nói:  "Ta biết 

bài kệ Phật.  Cúng dƣờng cho ta, ta sẽ trao cho".  Vua liền hỏi:  "Ðòi cúng 

dƣờng gì?"  Ngƣời ấy đáp:  "Ngƣơi có thể trên thân ngƣơi khoét thịt làm bấc 

đèn cúng dƣờng ta, ta sẽ trao cho ngƣơi".  Tâm vua suy nghĩ:  "Nay thân này 

của ta, mong manh bất tịnh, đời đời chịu khổ không thể kể hết, chƣa từng vì 

pháp, nay mới đắc dụng không tiếc vật".  Nghĩ nhƣ vậy xong, bảo ngƣời 

Chiên-đà-la khoét khắp trên thân làm bấc đèn, mà lấy lụa trắng quấn thịt, 

dầu bơ rƣới lên trên.  Một lúc cháy khắp, lửa đỏ cả thân, mới đƣợc cho một 

bài kệ. 

Lại một kiếp khác, Thích-ca Văn Phật làm một con chim Bồ câu ở 

trong núi tuyết gặp khi mƣa tuyết lớn, có một ngƣời lạc đƣờng, cùng khổ 

nguy ách, đói rét dồn đến, mạng sống chỉ còn trong giây lát.  Bồ câu thấy 

ngƣời ấy, liền bay đi tìm lửa, chất thành đống đốt lên, rồi gieo thân vào lửa, 

thí cho ngƣời đói ấy. 

Nhƣ vậy v.v... đem đầu, mặt, tủy não cấp thí cho chúng sanh, ở trong 

các kinh nói về hai Nhân duyên Bổn sanh, trong đó đã nói rộng nên biết.  

Các thứ nhƣ vậy, gọi là bố thí bên trong. 

---o0o--- 



CHƯƠNG 20 - GIẢI THÍCH: ÐÀN BA-LA-MẬT PHÁP THÍ 

Hỏi:  Thế nào gọi là bố thí Pháp? 

Ðáp:  Có ngƣời nói thƣờng dùng lời nói hay đem lại lợi ích, ấy là Pháp 

thí. 

Lại nữa, có ngƣời nói đem pháp hay lành của chƣ Phật đã nói mà giảng 

cho ngƣời, ấy là Pháp thí
304

. 

Lại nữa, có ngƣời nói đem ba thứ pháp dạy ngƣời:  Một là Tu-đố-lộ 

(Kinh), hai là Tỳ-ni (Luật), ba là A-tỳ-đàm (Luận), ấy là Pháp thí. 

Lại nữa, có ngƣời nói đem bốn pháp tạng dạy ngƣời:  Kinh tạng, Luật 

tạng , Luận tạng, Tạp tạng, ấy là Pháp thí. 

Lại có ngƣời nói lƣợc đem hai pháp dạy ngƣời:  1-  Pháp Thanh-văn, 2-

  Pháp Ðại thừa, ấy là Pháp thí. 

Hỏi:  Nhƣ Ðề-bà-đạt-đa(Devadhata), Ha-đa, cũng đem ba tạng, bốn 

tạng, pháp Thanh-văn, pháp Ðại-thừa dạy ngƣời, mà thân bị sa vào địa ngục, 

việc ấy thế nào? 

Ðáp:  Ðề-bà-đạt-đa tội tà kiến nhiều, Ha-đa tội vọng ngữ nhiều, chẳng 

phải vì đạo thanh tịnh pháp thí, mà chỉ cầu danh lợi cung kính cúng dƣờng.  

Vì tội ác tâm nên Ðề-bà-đạt-đa đang sống bị sa vào địa ngục, Ha-đa chết đọa 

địa ngục 

Lại nữa, chẳng phải nóisuông mà gọi là Pháp thí, nhƣng thƣờng đem 

tâm thanh tịnh, tâm lành giáo hóa hết thảy, ấy là Pháp thí.  Ví  nhƣ tài thí, 

mà không do thiện tâm, thì không gọi là phƣớc đức.  Pháp thí cũng nhƣ vậy, 

không do tịnh tâm suy nghĩ thiện thời chẳng phải Pháp thí. 

Lại nữa, ngƣời thuyết pháp, hay đem tịnh tâm suy nghĩ  thiện tán thán 

Tam Bảo, mở bày cửa tội phƣớc, chỉ rõ Bốn chơn đế, giáo hóa chúng sanh, 

khiến vào Phật đạo, ấy là chơn tịnh Pháp thí. 

Lại nữa, lƣợc nói pháp có hai cách:  1-  Không bức não chúng sanh, 

thiện tâm thƣơng xót, ấy là nhơn duyên của Phật đạo.  2-  Quán các pháp 

chơn không, ấy là nhơn duyên của Niết-bàn đạo, ở giữa đại chúng, khởi tâm 

thuơng xót nói hai pháp ấy, chẳng vì tiếng tăm, lợi dƣỡng, cung kính, ấy là 



pháp thí thanh tịnh Phật đạo
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.  Nhƣ nói:  "Vua A-dục làm một ngày tám 

vạn tranh vẽ Phật
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, tuy chƣa thấy đạo, mà đối với Phật pháp đã có một 

phần tin vui, ngày ngày mời các Tỳ-kheo vào cung cúng dƣờng, ngày ngày 

ngày tuần tự lƣu vị Pháp sƣ ở lại thuyết pháp.  Có một Tam tạng Pháp sƣ 

tuổi trẻ, thông minh đoan chánh, đến lƣợc thuyết pháp, ngồi ở bên vua, 

miệng có mùi thơm lạ.  Vua rất lấy làm lạ nghi ngờ, cho là không đoan 

chánh, muốn dùng mùi thơm làm lay động ngƣời trong cung vua, mới nói 

với Tỳ-kheo:  "Trong miệng Ngài có gì?  Há miệng cho xem!".  Tỳ-kheo ấy 

há miệng không có gì cả.  Bảo lấy nƣớc rửa, mùi thơm vẫn nhƣ cũ.  Vua 

hỏi:  ""Ðại đức mới có mùi thơm ấy hay có lâu rồi?" Tỳ-kheo đáp:  "Mùi 

thơm nhƣ vậy có lâu rồi, chứ chẳng phải mới có.  Lại hỏi:  "Có mùi thơm ấy 

lâu nhƣ thế nào?"  Tỳ-kheo dùng kệ đáp: 

"Thời Phật Ca-diếp, 

Nhóm hƣơng pháp ấy 

Nhƣ vậy đã lâu, 

Mà thƣờng nhƣ mới" 

Vua nói:  "Ðại đức!  Ngài nói lƣợc tôi chƣa hiểu, xin hãy giảng rộng 

cho".  Tỳ-kheo đáp:  "Vua hãy nhất tâm, khéo nghe tôi nói:  Xƣa tôi ở trong 

pháp Phật Ca-diếp, làm vị Tỳ-kheo thuyết pháp, thƣờng ở giữa đại chúng, 

hoan hỷ diễn nói về vô lƣợng công đức của Ca-diếp Thế Tôn, về thật tƣớng 

các pháp, vô lƣợng pháp môn; ân cần tán thán diễn giảng, dạy bảo hết thảy.  

Từ đó đến nay, thƣờng có mùi thơm vi diệu từ trong miệng ra, đời đời không 

dứt, thƣờng nhƣ ngày nay", và nói kệ rằng: 

"Hƣơng các hoa, cây, cỏ, 

Mùi hƣơng này tuyệt vời, 

Làm vui lòng tất cả, 

Ðời đời thƣờng không dứt" 

Bấy giờ Quốc vƣơng, vừa thẹn vừa mừng lẫn lộn, bạch Tỳ-kheo rằng:  

"Ðiều chƣa từng có!  Công đức thuyết pháp có quả báo lớn nhƣ vậy!"  Tỳ-

kheo nói:  "Ấy gọi là hoa, chƣa gọi là quả".  Vua nói:  "Quả nó thế nào, xin 

hãy nói cho nghe". Tỳ-kheo đáp:  "Quả lƣợc nói có mƣời, vua khéo nghe 

cho kỹ, liền nói kệ: 

"Tiếng tăm lớn, đoan chánh, 

Ðƣợc vui và cung kính, 

Oai sáng nhƣ mặt trời, 



Ðƣợc hết thảy yêu thích. 

Biện tài, có trí lớn, 

Sạch tất cả kiết sử, 

Khổ diệt, đƣợc Niết-bàn, 

Nhƣ thế gọi là mƣời" 

Vua nói:  "Ðại đức!  Tán thán công đức Phật sao mà đƣợc quả báo nhƣ 

vậy?"  Bấy giờ Tỳ-kheo đáp kệ: 

"Khen công đức chƣ Phật, 

Cho hết thảy đều nghe, 

Do vì quả báo ấy, 

Mà đƣợc danh dự lớn. 

Khen thật công đức Phật, 

Cho hết thảy hoan hỷ, 

Do vì công đức ấy, 

Ðời đời thƣờng đoan chánh. 

Vì ngƣời thuyết tội phƣớc, 

Cho đƣợc chỗ an vui, 

Do vì công đức ấy, 

Thọ vui thƣờng hoan hỷ. 

Sức khen công đức Phật, 

Khiến hết thảy tâm phục, 

Do vì công đức ấy, 

Thƣờng đƣợc báo cung kính. 

Hiển hiện đèn thuyết pháp 

Chiếu ngộ các chúng sanh, 

Do vì công đức ấy, 

Oai sáng nhƣ mặt trời. 

Ðủ cách khen Phật đức, 

Làm vui cho hết thảy, 

Do vì công đức ấy, 

Thừơng đƣợc ngƣời yêu thích. 

Lời khéo khen Phật đức, 

Vô lƣợng vô cùng tận, 

Do vì công đức ấy, 

Biện tài không thể tận. 

Khen các diệu pháp Phật, 

Tất cả không gì hơn, 

Do vì công đức ấy, 



Ðại trí tuệ thanh tịnh. 

Khi khen công đức Phật, 

Khiến ngƣời mỏng phiền não, 

Do vì công đức ấy, 

Các cấu kiết sử dứt. 

Hai thứ kiết sử hết, 

Thân Niết-bàn đã trọn, 

Thí nhƣ rƣới mƣa lớn, 

Lửa tắt không còn nóng". 

Lại nói với vua:  "Nếu còn chỗ nghi ngờ nào chƣa rõ, nay là lúc hỏi, tôi 

sẽ đem mũi tên trí tuệ phá đội quân nghi ngờ của vua".  Vua thƣa:  "Pháp 

sƣ!  Tâm tôi vui vẻ hiểu rõ, không còn nghi ngờ.  Ðại đức là ngƣời phƣớc 

khéo hay khen ngợi Phật". 

Các nhân duyên thuyết pháp độ ngƣời nhƣ vậy, gọi là Pháp thí. 

Hỏi:  Tài thí, Pháp thí; thứ nào hơn ? 

Ðáp:  Nhƣ lời Phật dạy,  trong hai thứ ấy, Pháp thí là hơn, vì cớ sao?  

Quả báo của Tài thí, đƣợc quả báo ở trong Dục giới; quả báo của Pháp thí thì 

hoặc ở trong ba cõi, hoặc ra ngoài ba cõi. 

Lại nữa, Tài thí có hạn lƣợng; Pháp thí không hạn lƣợng, ví nhƣ lấy củi 

thêm vào lửa, ánh sáng càng thêm nhiều. 

Lại nữa, quả báo của Tài thí sạch ít dơ nhiều; quả báo của Pháp thí nhơ 

ít sạch nhiều. 

Lại nữa, Tài thí lớn phải đợi sức nhiều ngƣời; còn Pháp thí thì xuất từ 

tâm, không đợi ngƣời khác. 

Lại nữa, Tài thí có thể làm cho các sắc căn bốn đại tăng trƣởng; Pháp 

thí có thể làm cho Năm căn, Năm lực, Bảy giác chi, Tám thánh đạo vô lậu 

học đầy đủ. 

Lại nữa, Tài thí có Phật hay không Phật; còn nhƣ Pháp thí chỉ trong đời 

Phật mới có.  Cho nên  nên biết, Pháp thí rất khó.  Thế nào là khó?  Là vì 

cho đến hữu tƣớng Bích-chi Phật, không thể thuyết pháp, chỉ trực tiếp đi 

khất thực, bay lên, biến hóa để độ ngƣời. 



Lại nữa, từ trong Pháp thí mà xuất sanh Tài thí và các Thanh-văn, Bích-

chi Phật, Bồ-tát và Phật. 

Lại nữa, Pháp thí có thể phân biệt các pháp:  Pháp hữu lậu, vô lậu; pháp 

sắc, pháp vô sắc; pháp hữu vi, pháp vô vi; pháp thiện, bất thiện, vô ký; pháp 

thƣờng, pháp vô thƣờng; pháp có, pháp không.  Thật tƣớng hết thảy các 

pháp là thanh tịnh, không thể phá, không thể hoại.  Những pháp nhƣ vậy, 

lƣợc nói có tám muôn bốn ngàn pháp tạng, nói rộng thời vô lƣợng.  Các 

pháp ấy đều từ Pháp thí mà phân biệt biết rõ, vì thế nên Pháp thí là hơn. 

Hai cách thí ấy hòa hợp gọi là hạnh bố thí.  Hai cách thí ấy để nguyện 

cầu làm Phật, thời có thể làm cho ngƣời ta đến đƣợc Phật đạo, huống gì cầu 

việc khác. 

Hỏi:  Bốn thứ xả gọi là bố thí, đó là xả tài, xả pháp, xả vô úy, xả phiền 

não; sao trong đây không nói đến hai thứ xảsau? 

Ðáp:  Xả vô úy với trì giới không khác cho nên không nói. Vì có Bát-

nhã nên không nói xả phiền não.  Nếu không nói sáu Ba-la-mật, thời phải 

nói đủ bốn xả. 

(Hết cuốn 11 theo bản Hán) 
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CUỐN 12 

 Hỏi:  Thế nào là Ðàn Ba-la-mật đƣợc viên mãn? 

Ðáp:   Nghĩa chữ  Ðàn nhƣ trên đã nói.  Ba-la-mật (Tàu dịch là Ðáo bỉ 

ngạn - Ðến bờ bên kia).  Ấy gọi là vƣợt qua sông bố thí đƣợc đến bờ kia. 

Hỏi:  Thế nào gọi là không đến bờ kia? 

Ðáp:  Ví nhƣ vƣợt qua sông chƣ a đến bờ mà trở lui, gọi là không đến 

bờ kia.  Nhƣ khi ngài Xá-lợi-phất, trong sáu mƣơi kiếp hành đạo Bồ-tát, 

muốn vƣợt qua sông bố thí, bấy giờ có kẻ ăn xin đến xin con mắt.  Xá-lợi-

phất nói:  "Con mắt không dùng đƣợc chi, xin nó làm gì?  Nếu cần thân tôi 

và tài vật, thời tôi sẽ đem cho!"  Ngƣời kia đáp:  "Không cần thân ông và tài 
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vật, chỉ muốn đƣợc con mắt thôi.  Nếu ông thực hành bố thí, hãy lấy con mắt 

cho tôi".  Bấy giờ, Xá-lợi-phất móc một con mắt cho, ngƣời ăn xin đƣợc 

mắt, liền ở trƣớc mặt Xá-lợi-phất, ngửi rồi chê thúi, nhổ nƣớc miếng mà 

quăng xuống đất; lại lấy chân chà đạp.  Xá-lợi-phất suy nghĩ rằng:  "Hạng 

ngƣời tệ nhƣ vậy, khó có thể độ đƣợc.  Con mắt thật vô dụng, mà cố xin cho 

đƣợc, đƣợc rồi quăng đi, lại lấy chân chà đạp, sao tệ lắm thế.  Hạng ngƣời 

nhƣ vậy, không thể độ đƣợc; chẳng bằng tự điều phục, sớm thoát vòng sanh 

tử".  Suy nghĩ thế xong, thối đạo Bồ-tát mà xoay hƣớng Tiểu thừa; ấy gọi là 

không đến bờ kia.  Nếu có thể thẳng tiến không lùi, thành tựu Phật đạo; ấy 

gọi là đến bờ kia. 

Lại nữa, làm công việc đƣợc thành tựu cũng gọi là đến bờ kia. 

Lại nữa, bờ này là xan tham, bố thí là giữa sông, bờ kia là Phật đạo. 

Lại nữa, chấp có chấp không là bờ này; trí tuệ phá chấp có chấp không 

là bờ kia, siêng tu bố thí gọi là giữa sông. 

Lại nữa, bố thí có hai:  1- Ma bố thí, 2- Phật bố thí.  Nếu bị giặc kiết sử 

cƣớp đoạt, lo buồn sợ hãi (màbố thí); ấy gọi là Ma bố thí, gọi là ở bờ này.  

Nếu có tâm thanh tịnh bố thí, không bị giặc kiết sử, không sợ hãi, đến đƣợc 

Phật đạo; ấy là Phật bố thí, gọi là đến bờ kia, ấy là Ba-la-mật.  Nhƣ Phật nói 

trong kinh Ðộc xà dụ rằng:  "Có ngƣời mắc tội với vua, vua sai giữ một cái 

hòm có bốn con rắn độc, vua bảo ngƣời tội chăm sóc nuôi nấng.  Ngƣời ấy 

suy nghĩ:  "Bốn con rắn ấy khó gần, gần thời bị hại, một con còn không nuôi 

đƣợc, huống là bốn con?"  Liền quăng hòm mà chạy, vua sai năm ngƣời cầm 

đao rƣợt theo.  Lại gặp một ngƣời, miệng thì nói thuận theo mà trong lòng 

muốn ngƣời kia bị thƣơng, nên nói với ngƣời ấy rằng:  "Biết nuôi Rắn đúng 

cách, ấy cũng không khó".  Nhƣng ngƣời kia biết rõ, vẫn rong chạy thục 

mạng, đến một xóm trống vắng, gặp một ngƣời lành, mới nói rằng:  "Xóm 

này tuy trống vắng, nhƣng là chỗ giặc ở, nay ngƣơi ở đây chắc chắn bị giặc 

hại, chớ có ở".  Lại chạy nữa, đến một con sông lớn, bờ bên kia là một nƣớc 

khác, nƣớc đó an vui, thản nhiên thanh tịnh, không có hoạn nạn. Bấy giờ, 

gom các cỏ cây, buộc lại làm chiếc bè, lấy tay chân bơi tới, hết sức mong 

vƣợt qua, khi đã đến đƣợc bờ, an vui không còn hoạn nạn. 

Vua là ví cho Ma vƣơng, cái hòm là thân ngƣời, bốn con rắn độc là bốn 

đại, năm kẻ giặc cầm đao là năm ấm, một ngƣời miệng lành tâm ác là sự 

nhiễm trƣớc.  Xóm trống vắng là sáu căn, giặc là sáu trần, một ngƣời thƣơng 

xót nói cho là vị thầy lành, con sông lớn là ái, chiếc bè là tám Thánh đạo, tay 



chân siêng bơi qua là tinh tấn.  Bờ này là thế gian, bờ kia là Niết-bàn.  Vƣợt 

qua là A-la-hán sạch hết lậu hoặc.  Trong pháp của Bồ-tát cũng nhƣ vậy.  

Nếu bố thí còn có ba thứ chƣớng ngại là chấp có ta cho, kia nhận và tài vật 

bố thí, thì ấy là rơi vào cảnh giới Ma, chƣa lìa khỏi các nạn.  Còn nhƣ Bồ-tát 

bố thí, ba thứ đều thanh tịnh không chƣớng ngại, thì đƣợc chƣ Phật khen 

ngợi; ấy là đến bờ kia.  Sáu Ba-la-mật này có thể làm cho ngƣời ta qua khỏi 

biển lớn phiền não nhiễm trƣớc và xan tham v.v... đến nơi bờ kia.  Thế cho 

nên gọi là Ba-la-mật. 

Hỏi:  A-la-hán, Bích-chi Phật cũng có thể đến bờ kia; tại sao không gọi 

là Ba-la-mật? 

Ðáp:  A-la-hán, Bích-chi Phật qua đến bờ kia, cùng với Phật qua đến 

bờ kia, danh đồng mà thật thì khác.  A-la-hán, Bích-chi Phật cho sanh tử là 

bờ này, Niết-bàn là bờ kia, nên không thể vƣợt qua đến bờ kia của bố thí, vì 

cớ sao?  Vì không thể dùng hết thảy vật, hết thảy thời, hết thảy thứ bố thí.  

Dầu có thể bố thí cũng không có tâm lớn, hoặc đem tâm vô ký, tâm hữu lậu 

thiện; hoặc là tâm vô lậu bố thí mà không có tâm đại bi, không thể vì hết 

thảy chúng sanh mà bố thí.  Còn Bồ-tát bố thí thì biết bố thí là bất sanh bất 

diệt, vô lậu vô vi, nhƣ tƣớng Niết-bàn, vì hết thảy chúng sanh mà bố thí, ấy 

gọi là Ðàn Ba-la-mật. 

Lại nữa, có ngƣời nói:  "Hết thảy vật, hết thảy vật trong ngoài thân đều 

đem bố thí, mà không cầu quả báo.  Bố thí nhƣ vậy, gọi là Ðàn Ba-la-mật. 

Lại nữa, không thể cùng tận, nên gọi là Ðàn Ba-la-mật, vì cớ sao?  Vì 

biết vật bố thí là rốt ráo không, nhƣ tƣớng Niết-bàn.  Dùng tâm ấy mà bố thí 

cho chúng sanh, thế nên quả báo không thể cùng tận; gọi là Ðàn Ba-la-mật.  

Nhƣ ngũ thông tiên nhân, đem bảo vật tốt chứa để trong đá, muốn giữ gìn 

bảo vật ấy, mài kim cƣơng mà bôi lên trên, để không bị phá.  Bồ-tát bố thí 

cũng nhƣ vậy.  Mài trí tuệ về Niết-bàn thật tứơng mà bôi lên bố thí, làm cho 

không thể cùng tận. 

Lại nữa, Bồ-tát vì hết thảy chúng sanh nên bố thí, số chúng sanh không 

thể cùng tận nên bố thí cũng không thể cùng tận. 

Lại nữa, Bồ-tát vì Phật pháp mà bố thí.  Phật pháp vô lƣợng vô biên 

nên  bố thí cũng vô lƣợng vô biên.  Do vậy, A-la-hán và Bích-chi Phật, tuy 

đồng đến bờ kia; mà không gọi là Ba-la-mật. 

Hỏi:  Thế nào gọi là đầy đủ viên mãn? 



Ðáp:  Nhƣ trƣớc đã nói, Bồ-tát bố thí tất cả vật, trong, ngoài, lớn nhỏ, 

nhiều ít, thô tế; ƣa đắm, không ƣa đắm; dùng không dùng.  Ðủ các thứ nhƣ 

vậy, tất cả có thể xả thí, tâm không lẩn tiếc, bình đẳng cho tất cả chúng 

sanh.  Không khởi lên quan niệm ngƣời lớn nên cho, ngƣời nhỏ không nên 

cho; ngƣời xuất gia nên cho, ngƣời không xuất gia không nên cho.  Ngƣời 

nên cho, cầm thú không nên cho.  Ðối với tất cả chúng sanh, tâm bình đẳng 

bố thí, bố thí không cầu quả báo, lại rõ thật tƣớng của bố thí, ấy gọi là đầy 

đủ viên mãn. 

Cũng không kể thời, không ngày, không đêm, không đông, không hạ, 

không tốt, không xấu, tất cả thời thƣờng bình đẳng bố thí, tâm không lẩn 

tiếc, cho đến đầu mắt tủy não, bố thí mà không lẩn, ấy gọi là đầy đủ viên 

mãn. 

Lại nữa, có ngƣời nói:  "Bồ-tát từ khi phát tâm cho đến khi đủ ba mƣơi 

bốn tâm ở tại cội Bồ-đề.  Ở vào khoảng trung gian ấy, gọi là đầy đủ viên 

mãn. 

Lại nữa, Thất trụ Bồ-tát đƣợc trí tuệ về thật tƣớng hết thảy các pháp, 

bấy giờ trang nghiêm Phật độ, giáo hoá chúng sanh, cúng dƣờng chƣ Phật, 

đƣợc đại thần thông, có thể phân một thân làm vô số thân, mỗi mỗi thân đều 

mƣa xuống bảy báu, hoa hƣơng, phan lọng, hóa làm đèn lớn nhƣ núi Tu-di, 

cúng dƣờng mƣời phƣơng chƣ Phật và Bồ-tát Tăng.  Lại dùng diệu âm tán 

tụng đức của Phật, lễ bái, cúng dƣờng, cung kính nghinh tiếp. 

Lại nữa, Bồ-tát ấy đối với trong hết thảy mƣời phƣơng vô lƣợng cõi 

ngạ quỷ, mƣa xuống các thứ ẩm thực, y phục, khiến cho đầy đủ.  Ðƣợc đầy 

đủ rồi, đều phát tâm Vô thƣợng Chánh đẳng Bồ-đề.  Lại đi đến trong đƣờng 

súc sanh, khiến nó tự cải thiện, không còn có ý hại nhau, trừ sự sợ hãi, theo 

chỗ nó cần thiết, đều làm cho đầy đủ. Ðƣợc đầy đủ rồi, đều phát tâm Vô 

thƣợng Chánh đẳng Bồ-đề.  Ðối với trong địa ngục vô lƣợng khổ, có thể làm 

cho lửa địa ngục tiêu diệt, nƣớc sôi hóa lạnh, tội dứt, tâm lành, trừ hết đói 

khát.  Ðƣợc sanh vào cõi trời cõi ngƣời, nhờ nhân duyên ấy, đều phát tâm 

Vô thƣợng Chánh đẳng Bồ-đề. 

Nếu là ngƣời ở mƣời phƣơng, ai nghèo cùng thì cấp cho tài vật, ai giàu 

sang thì cho hƣơng vị lạ, màu sắc lạ, làm cho hoan hỷ.  Nhờ nhân duyên ấy, 

đều phát tâm Vô thƣợng Chánh đẳng Bồ-đề. 



Nếu đến trong cõi trời Dục giới, thì khuyên họ trừ bỏ dục lạc cõi trời, 

thí cho pháp lạc diệu bảo, khiến đƣợc hoan hỷ.  Nhờ nhân duyên ấy, đều 

phát tâm Vô thƣợng Chánh đẳng Bồ-đề. 

Nếu đi đến trong cõi trời Sắc, thì trừ sự vui đắm của họ, lấy thiền pháp 

của Bồ-tát làm cho vui thích.  Nhờ nhân duyên ấy, đều phát tâm Vô thƣợng 

Chánh đẳng Bồ-đề. 

Nhƣ vậy cho đến Thập trú Bồ-đề, ấy gọi là Ðàn Ba-la-mật đầy đủ viên 

mãn. 

Lại nữa, Bồ-tát có hai loại thân:  Một là kết nghiệp sanh thân, hai là 

pháp thân.  Với hai loại thân ấy, Ðàn Ba-la-mật đƣợc viên mãn; , ấy gọi là 

đầy đủ Ðàn Ba-la-mật. 

Hỏi:   Sao gọi là kết nghiệp sanh thân Ðàn Ba-la-mật viên mãn? 

Ðáp:  Khi chƣa đƣợc pháp thân, kiết sử chƣa hết, có thể lấy hết thảy 

bảo vật, đầu, mắt, tủy, não, quốc thành, vợ con, tài vật, trong ngoài đã có 

đƣợc, đều đem bố thí, tâm không động chuyển.  Nhƣ Thái tử Tu-đề-lê-noa 

(Sudana - Tàu dịch là Thiện Thí, Hảo Ái), đem hai đứa con bố thí cho 

ngƣời Bà-la-môn, tiếp lại bố thí vợ, mà tâm không lay chuyển. 

Lại nhƣ vua Tát-bà-đạt (Tàu dịch làNhất-thiết-thí) bị nƣớc địch tiêu 

diệt, trốn thân chốn rừng sâu.  Thấy có ngƣời Bà-la-môn từ xa đi đến, muốn 

theo mình để xin, tự cho là mình bị quốc phá gia vong, một thân trốn tránh, 

nhƣng thƣơng kia tân khổ, phải từ xa đi đến mà không xin đƣợc gì, mới nói 

với Bà-la-môn rằng:  "Tôi là vua Tát-bà-đạt, vua mới đang mộ ngƣời tìm tôi 

bắt rất gắt".  Liền tự trói thân thí cho ngƣời Bà-la-môn mang đến vua mới, 

để nhận đƣợc tài vật lớn. 

Cũng nhƣ Nguyệt Quang Thái tử (Candra-prabha) ra ngoài đi dạo, một 

ngƣời hủi trông thấy đến đón xe thƣa rằng:  "Thân tôi trọng bệnh, tân khổ áo 

não, Thái tử dạo chơi, vui riêng một mình chăng?  Ðại từ thƣơng tƣởng, xin 

cứu chữa cho?" Thái tử nghe nói, đem hỏi các thầy thuốc.  Thầy thuốc nói:  

"Phải cần đến huyết và tủy của ngƣời nào từ khi sanh đến trƣởng thành mà 

không có sân giận, dùng bôi và uống, nhƣ vậy có thể lành".  Thái tử nghĩ 

rằng:  "Dẫu có ngƣời ấy, cũng tham sanh tiếc sống, làm sao đƣợc ƣ?  Trừ 

thân ta ra không chỗ nào tìm đƣợc".  Liền gọi kẻ Chiên-đà-la bảo trừ thân 

thịt, chẻ xƣơng lấy tủy đem bôi cho ngƣời bệnh, còn huyết thì lấy cho uống. 



Nhƣ vậy đủ các thứ bố thí thân, vợ con mà không lẩn tiếc, nhƣ vứt bỏ 

cỏ cây.  Quán sát vật bố thí biết từ nhân duyên mà có, suy tìm sự thật của nó, 

hoàn toàn vô sở đắc, hết thảy thanh tịnh nhƣ tƣớng Niết-bàn, ấy là từ nơi 

thân do kiết nghiệp sanh, thực hành Ðàn Ba-la-mật viên mãn. 

Thế nào là pháp thân Bồ-tát thực hành Ðàn Ba-la-mật viên mãn?  Nhục 

thân cuối cùng của Bồ-tát chứng đƣợc Vô sanh Pháp nhẫn, xả nhục 

thân đƣợc ở pháp thân, ở trong sáu đạo mƣời phƣơng biến thân ứng theo sự 

thích hợp để hóa độ chúng sanh, thí cấp cho hết thảy trân bảo, y phục, ẩm 

thực.  Lại đem đầu mắt, tủy não, quốc độ, vợ con, những vật trong ngoài có 

đƣợc đều đem bố thí.  Ví nhƣ Thích-ca Văn Phật, từng làm voi trắng sáu 

ngà, kẻ thợ săn rình cơ hội, lấy tên bắn, cả bầy voi xông đến muốn đạp nát 

kẻ thợ săn, voi trắng lấy thân cản lại, ủng hộ ngƣời kia, thƣơng nó nhƣ 

thƣơng con, và khuyến dụ bầy voi, từ từ hỏi ngƣời thợ săn rằng:  "Cớ gì bắn 

tôi?"  Thợ săn đáp:  "Ta cần ngà của ngƣơi".  Tức thời voi dụi sáu ngà vào 

trong lỗ đá, máu thịt tuôn ra, dùng vòi quấn ngà đƣa cho thợ săn.  Tuy rằng 

thân voi, mà dụng tâm nhƣ vậy nên biết voi ấy không phải chịu quả báo súc 

sanh.  Trong pháp A-la-hán, hoàn toàn không có tâm đó.  Nên biết đó 

là pháp thân Bồ-tát. 

Có khi ngƣời Diêm-phù-đề không biết lễ kính bậc kỳ túc có đức, lấy lời 

lẽ giáo hoá, mà chƣa thể độ họ đƣợc.  Khi ấy Bồ-tát tự biến thân mình làm 

chim Ca-lăng-tần-già.  Chim ấy có hai bạn thân, một là voi lớn, hai là khỉ, 

cùng ở chung dƣới cây Tất-bát-la.  Tự hỏi nhau rằng:  "Chúng ta không biết 

ai đáng là lớn?"  Voi nói:  "Tôi xƣa thấy cây này ở dƣới bụng ta mà nay lớn 

nhƣ vậy.  Lấy đó để suy, tôi đáng là lớn".  Khỉ nói:  "Tôi từng ngồi xổm trên 

đất, đƣa tay kéo đọt cây.  Lấy đó để suy, tôi đáng là lớn".  Chim nói:  "Tôi ở 

trong rừng Tất-bát-la, ăn trái cây này, hạt theo phân đi ra mọc lên cây này.  

Lấy đó để suy, tôi đáng là ngƣời lớn hơn cả".  Voi lại nói rằng:  "Theo lễ nên 

cúng dƣờng tiên sanh là bậc kỳ túc".  Tức thì voi đƣa lƣng cõng khỉ, còn 

chim thì đậu trên khỉ, mà đi dạo khắp.  Các loài cầm thú hỏi:  "Cớ sao nhƣ 

thế?"  Ðáp:  "Ðể cung kính cúng dƣờng bậc lão trƣởng".  Các cầm thú chịu 

cảm hóa, đều thực hành lễ kínnh, không xâm hại ruộng dân, không giết hại 

sinh mạng loài vật, mọi ngƣời nghi ngờ lấy làm lạ nói:  "Tất cả cầm thú 

không còn làm hại nhau". 

Ngƣời thợ săn vào rừng, thấy voi cõng khỉ, khỉ đội chim, đi kính lễ và 

cảm hóa loài vật, loài vật đều biết tu thiện, liền truyền rao đến cho ngƣời 

trong nƣớc biết ai nấy đều mừng nói:  "Thời sắp thái bình, chim thú mà nhân 

từ!" 



Ngƣời cũng phải bắt chƣớc, đều đi lễ kính.  Từ xƣa đến nay, đức hóa ấy 

lƣu truyền muôn đời.  Nên biết, ấy là pháp thân Bồ-tát. 

Lại nữa, pháp thân Bồ-tát, trong khoảng nhất thời, hoá làm vô ƣơng vô 

số thân, cúng dƣờng mƣời phƣơng chƣ Phật.  Một lúc có thể hóa ra vô lƣợng 

tài vật, cấp đủ cho chúng sanh, có thể tùy theo hết thảy âm thanh bậc 

thƣợng, bậc trung, bậc hạ, trong khoảng nhất thời khắp vì thuyết pháp, cho 

đến khi ở tại cội Bồ-đề.  Các thứ nhƣ vậy v.v... gọi là pháp thân Bồ-tát, thực 

hành Ðàn Ba-la-mật viên mãn. 

Lại nữa, bố thí có ba thứ:  Một là vật thí, hai là cúng dƣờng cung kính 

thí, ba là Pháp thí. 

Thế nào là vật thí?  Trân bảo, y phục, ẩm thực, đầu, mắt, tủy, não, tất cả 

vật nội ngoại có đƣợc nhƣ vậy, đều đem bố thí; ấy gọi là vật thí. 

Cung kính thí là tín tâm thanh tịnh, cung kính lễ bái, tiễn đón rƣớc đƣa, 

tán thán đi nhiễu quanh cúng dƣờng.  Các thứ nhƣ vậy v.v... gọi là cung kính 

thí.  

Pháp thí là, vì đạo đức, nói năng luận nghị, tụng đọc thuyết giảng, hỏi 

đáp để trừ nghi, trao truyền ngũ giới cho ngƣời.  Các thứ nhƣ vậy v.v... vì 

Phật đạo nên bố thí; gọi là Pháp thí.  Ba thứ bố thí ấy viên mãn, gọi là Ðàn 

Ba-la-mật viên mãn. 

Lại nữa, do nhân duyên ba sự phát sanh bố thí:  Một là tín tâm thanh 

tịnh, hai là tài vật, ba là phƣớc điền.  Tâm có ba:  Hoặc thƣơng xót, hoặc 

cung kính, hoặc cả thƣơng xót và cung kính.  Bố thí cho ngƣời nghèo cùng 

hạ tiện và các súc sanh; ấy là thƣơng xót mà bố thí.  Bố thí cho Phật và các 

pháp thân Bồ-tát; ấy là cung kính bố thí. Bố thí cho ngƣời già, bệnh, nghèo 

thiếu, A-la-hán, Bích-chi Phật; ấy là vừa cung kính vừa thƣơng xót bố thí.  

Vật thí thanh tịnh là vật chẳng phải do trộm cƣớp mà có, đúng thời mà thí, 

không cầu danh dự, không cầu lợi dƣỡng; hoặc là do tâm mà đƣợc phƣớc 

đức lớn, hoặc là do phƣớc điền mà đƣợc công đức lớn; hoặc là do vật tốt mà 

đƣợc công đức lớn. 

Thứ nhất là do tâm, nhƣ bốn đẳng tâm (từ, bi, hỷ, xả), Niệm Phật tam 

muội, đem thân thí cho Cọp; nhƣ vậy là do tâm mà đƣợc công đức lớn.  Do 

phƣớc điền có hai thứ:  Một là lân mẫn phƣớc điền; hai là cung kính phƣớc 

điền.  Lân mẫn phƣớc điền là hay sanh tâm lân mẫn; cung kính phƣớc điền 



là hay sanh tâm cung kính.  Nhƣ vua A-dục (tàu dịch là Vô Ƣu) lấy đất dâng 

cho Phật. 

Lại nữa, về vật thí, nhƣ một ngƣời nữ, bị rƣợu say ngập tâm, đem chuỗi 

Anh lạc bảy báu bố thí tháp Phật Ca-diếp, nhờ phƣớc đức ấy đƣợc sanh lên 

cõi trời Ba-mƣơi-ba.  Các thứ nhƣ vậy, gọi là vật thí. 

Hỏi:  Ðàn gọi là xả bỏ tài vật; sao lại nói đầy đủ không pháp gì xả bỏ? 

Ðáp:   Ðàn có hai, là xuất thế gian và không xuất thế gian.  Nay nói về 

xuất thế gian.  Ðàn là vô thƣợng, vô tƣớng nên không có xả bỏ.  Thế nên nói 

đầy đủ không pháp gì xả bỏ. 

Lại nữa, tài vật là không thể có đƣợc, nên gọi là không có gì xả bỏ.  Vật 

ấy ở vị lai, quá khứ đều không có; còn trong hiện tại thì phân biệt không có 

pháp gì nhất định.  Do đó nên nói không có pháp gì xả bỏ. 

Lại nữa, hành giả khi xả bỏ tài vật mà có tâm nghĩ rằng việc bố thí này 

đem lại công đức lớn, nên ỷ thị mà sanh tâm kiêu mạn ái kiết v.v... Do vậy 

nên nói là không có gì xả bỏ.  Vì không có gì xả bỏ nên không kiêu mạn.  

Không kiêu mạn nên ái kiết không sanh. 

Lại nữa, ngƣời thí có hai hạng là ngƣời thế gian và ngƣời xuất thế gian.  

Ngƣời thế gian có thể xả tài mà không xả thí, còn ngƣời xuất thế gian có thể 

xả tài, có thể xả thí, vì cớ sao?  Vì tài vật và tâm bố thí đều không thể có 

đƣợc.  Do vậy nên nói đầy đủ không có gì xả bỏ. 

Lại nữa, trong Ðàn Ba-la-mật, nói tài vật, ngƣời thí và ngƣời nhận, ba 

việc ấy đều không thể có đƣợc. 

Hỏi:   Ba việc hòa hợp, nên gọi là Ðàn.  Nay nói cả ba việc không thể 

có đƣợc thì làm sao gọi là Ðàn Ba-la-mật đầy đủ viên mãn?  Nay chính có 

đủ tài vật, ngƣời thí và ngƣời nhận,  sao nói là ba việc không thể có đƣợc?  

Nhƣ tấm lụa đƣợc bố thí là thật có, vì sao?  Vì đã có tên lụa thời có pháp lụa, 

nếu không có pháp lụa thì cũng không có tên lụa, nhƣng đã có tên lụa tất 

phải có lụa thật? 

Lại nữa, lụa có dài có ngắn, thô, tế, trắng, đen, vàng, đỏ, có nhân; có 

duyên; có làm ra; có phá đi; có quả báo; tùy pháp mà sanh tâm.  Mƣời thƣớc 

là dài, năm thƣớc là ngắn.  Sợi to là thô, sợi nhỏ là tế; tùy theo nhuộm mà có 

màu, có sợi là nhân, đồ dệt là duyên; nhân ấy duyên ấy hợp lại là tấm lụa.  



Ngƣời tạo thành là làm, ngƣời hoại bỏ là phá.  Nó ngăn đƣợc lạnh nóng, che 

thân thể; ấy là quả báo.  Ngƣời có đƣợc rất mừng, bị mất đi rất buồn.  Dùng 

nó bố thí, thì đƣợc phƣớc và giúp đạo.  Nếu kẻ nào ăn trộm hoặc cƣớp lấy, 

thì bị giết giữa đô thị, chết vào địa ngục.  Các thứ nhân duyên nhƣ vậy, nên 

biết có lụa, gọi là pháp lụa.  Tại sao nói vật bố thí là không thể có đƣợc? 

Ðáp:   Ông nói vì có tên gọi cho nên có, việc ấy không đúng, vì sao mà 

biết?  Tên gọi có hai, có cái thật và cái không thật.  Có tên mà không thật, 

nhƣ có một loại cỏ tên  Thù-lợi (Tàu dịch là giặc).  Cỏ Thù-lợi chẳng ăn 

trộm, chẳng ăn cƣớp. Thật chẳng phải là giặc mà gọi là giặc.  Lại nhƣ sừng 

Thỏ, lông Rùa, cũng chỉ có tên mà không có thật.  Lụa tuy không nhƣ sừng 

Thỏ lông Rùa, hoàn toàn không có, nhƣng do nhân duyên hội hợp cho nên 

có, nhân duyên tan rã cho nên không, nhƣ đám rừng, nhƣ toán quân, các thứ 

ấy đều là có mà không thật.  Vì nhƣ ngƣời tuy có tên gọi là ngƣời mà không 

thể tìm ra pháp ngƣời.  Luạ tuy có tên gọi cũng không thể tìm ra lụa thật.  

Lụa là nhân duyên có thể sanh ra tâm niệm nơi ngƣời, đƣợc nó thì mừng, 

mất nó thì buồn, ấy là nhân duyên của tâm niệm. 

Tâm sanh do hai nhân duyên:  Có khi từ thật mà sanh, có khi từ không 

thật mà sanh.  Nhƣ cảnh thấy trong mộng, nhƣ trăng trong nƣớc, nhƣ ban 

đêm thấy cây rung cho là ngƣời.  Nhƣ vậy là từ trong không thật mà khiến 

cho tâm sanh.  Nhân duyên ấy bất định, không thể nói vì có tâm sanh cho 

nên có thật vậy.  Nếu do tâm sanh nên có, lại không thể tìm cái thật có, nhƣ 

mắt thấy trăng trong nƣớc, tâm sanh ra bảo đó là trăng, nếu từ tâm mà có 

trăng ấy, thời không còn là trăng thật. 

Lại nữa, ba thứ có:  1- Tƣơng đãi có, 2- Giả danh có, 3- Pháp có. 

Tƣơng đãi là đối đãi, nhƣ dài ngắn, kia đây v.v... Thật ra không có dài 

ngắn, cũng không có kia đây, do đối đãi nhau mà có tên gọi.  Dài nhân ngắn 

mà có, ngắn cũng do dài mà có.  Kia cũng nhân đây, đây cũng nhân kia.  

Nếu đứng phiá đông của một vật, thì cho nó là phía Tây; ở phía Tây thời cho 

nó là phía Ðông.  Một vật chƣa hề đổi khác mà có Ðông Tây khác nhau.  

Ðây tức là có danh mà không có thật.  Nhƣ vậy v.v... gọi là tƣơng đãi cớ; 

trong đó không có thật pháp, không nhƣ sắc, thanh, hƣơng, vị, xúc v.v... 

Giả danh có là, nhƣ sữa chua có sắc, hƣơng, vị, xúc; bốn sự nhân duyên 

hợp lại nên giả danh là sữa chua.  Tuy có, không đồng với pháp nhân duyên 

có.  Tuy không, cũng không nhƣ sừng Thỏ, lông Rùa không, chỉ do nhân 

duyên hợp lại nên gọi giả danh là sữa chua.   Lụa cũng nhƣ vậy. 



Lại nữa, do có cực vi sắc, hƣơng, vị, xúc nên có phần tử lông; do phần 

tử lông nên có lông; do có lông nên có lông nhỏ; do có lông nhỏ nên có sợi; 

do có sợi nên có lụa; do có lụa nên có áo.  Nếu không có nhân duyên của cực 

vi sắc, hƣơng, vị, xúc thì cũng không có phần tử lông; không có phần tử lông 

thì cũng không có lông; không có lông thì cũng không có lông nhỏ; không 

có lông nhỏ thì cũng không có sợi; không có sợi thì cũng không có lụa; 

không có lụa thì cũng không có áo. 

Hỏi:   Cũng không hẳn mọi vật đều do nhân duyên hòa hợp nên có, nhƣ 

mảy bụi quá nhỏ nên không chia chẻ đƣợc, không chia chẻ nên không hòa 

hợp.  Lụa thô nên có thể phá, còn mảy bụi không chia chẻ đƣợc thì làm sao 

có thể phá? 

Ðáp:   Quá nhỏ cũng không có thật, chỉ gƣợng mà gọi, vì cớ sao?  Thô 

và tế đối đãi nhau, nhân thô nên có tế; tế ấy lại còn phải có tế nữa... 

Lại nữa, nếu cực vi sắc, thời có mƣời phần theo mƣời phƣơng hƣớng.  

Nếu có mƣời phần theo mƣời phƣơng hƣớng, thời không gọi là cực vi; nếu 

không có mƣời phần theo mƣời phƣơng hƣớng thời không gọi là sắc. 

Lại nữa, nếu có cực vi thời phải chiếm một vị trí giới hạn giữa hƣ 

không, nếu có giới hạn thời không gọi là cực vi. 

Lại nữa, nếu có cực vi, trong ấy có thành phần sắc, hƣơng, vị, xúc.   Có 

thành phần sắc, hƣơng, vị, xúc; ấy thời không gọi là cực vi.  Lấy đó suy tìm, 

vi trần là không thể có đƣợc.  Nhƣ trong kinh nói:  "Sắc hoặc thô, hoặc tế, 

hoặc trong hoặc ngoài, chung lại quán sát đều là vô thƣờng vô ngã.  Không 

nói có vi trần, ấy là quán không theo cách chia chẻ phá hoại. 

Lại có cách quán không, là quán lụa tùy theo tâm.  Nhƣ ngƣời tọa thiền, 

quán lụa hoặc làm thành đất, hoặc thành nƣớc, hoặc thành lửa, hoặc thành 

gió, hoặc xanh, hoặcvàng, hoặc trắng, hoặc đỏ, hoặc hoàn toàn không, nhƣ 

quán mƣời thiết nhập.  Nhƣ khi Phật ở núi Kỳ-xà-quật, cùng với chúng Tỳ-

kheo Tăng, đi vào thành Vƣơng-xá.  Giữa đƣờng trông thấy một gốc cây lớn, 

Phật trải tọa cụ trên gốc cây mà ngồi, bảo các Tỳ-kheo:  Nếu Tỳ-kheo nhập 

thiền, tâm đƣợc tự tại, thì có thể khiến gốc cây lớn thành đất. 

Liền thành đất thật, vì cớ sao?  Vì trong cây ấy có phần tử đất. 

Lại nữa, nhƣ một sắc đẹp, ngƣời dâm dục lấy đó cho là sạch đẹp, tâm 

sanh nhiễm đắm.  Ngƣời tu phép Quán bất tịnh thấy toàn là xấu xa trần trụi, 



không một chút sạch.  Ngƣời vợ cùng hàng trông thấy thì ghen giận thêm 

dữ, mắt không muốn nhìn, cho là nhơ nhớp.  Ngƣời dâm dục xem cho là vui, 

ngƣời ghen ghét xem cho là khổ, ngƣời tu tịnh hạnh xem thì đắc đạo, còn 

ngƣời không can dự, thấy mà không chuyên chú, nhƣ thấy đất thấy cây.  Nếu 

sắc đẹp ấy thực sạch thì cả bốn hạng ngƣời xem đều phải thấy sạch; nếu nó 

thật không sạch thì cả bốn hạng ngƣời xem đều phải thấy là không sạch.  Do 

vậy nên biết, đẹp xấu tại tâm, còn bên ngoài không nhất định.  Quán không 

cũng vậy. 

Lại nữa, chính trong lụa ấy có mƣời tám tƣớng không, quán xem đó bèn 

không, "không" cho nên không thể có đƣợc.  Do các thứ nhân duyên nhƣ 

vậy nên tài vật là không, quyết định không thể có đƣợc. 

Thế nào là ngƣời bố thí không thể có đƣợc?  Nhƣ lụa do nhân duyên 

hòa hợp nên có, cứ từng phần suy xét, lụa không thể có đƣợc.  Ngƣời bố thí 

cũng nhƣ vậy.  Bốn đại bao quanh trống không; gọi là thân.  Ở thân ấy có 

thức động tác các việc đi, lại, ngồi, dậy, giả danh là ngƣời.  Từng phần suy 

tìm tƣớng ngƣời cũng không thể có đƣợc.  

Lại nữa, trong tất cả năm ấm, mƣời tám giới, mƣời hai nhập tìm tƣớng 

ta không thể có đƣợc.  Vì ta không thể có đƣợc nên ngƣời bố thí cũng không 

thể có đƣợc, vì sao?  Ta có các thứ tên chữ nhƣ ngƣời, trời, trai, gái, ngƣời 

thí, ngƣời nhận, ngƣời thọ khổ, ngƣời thọ vui, súc sanh v.v... đều chỉ có tên 

gọi, mà thật pháp thì không thể có đƣợc. 

Hỏi:   Nếu ngƣời thí là không thể có đƣợc, thế tại sao có Bồ-tát thực 

hành Ba-la-mật? 

Ðáp:  Do nhân duyên hòa hợp nên có danh tự nhƣ nhà, nhƣ xe, mà thật 

pháp là không thể có đƣợc. 

Hỏi:  Vì sao "ngã" là không thể có đƣợc? 

Ðáp:   Nhƣ trong chƣơng "Nhƣ vậy tôi nghe một thời" đã nói nay lại 

nói thêm.  Phật nói sáu thức:  Nhãn thức và pháp tƣơng ứng với nhãn thức, 

cùng duyên sắc, mà chẳng duyên các tên gọi nhƣ nhà, thành quách.  Nhĩ, tỷ, 

thiệt, thân thức, cũng nhƣ vậy.  Ý thức và pháp tƣơng ứng với ý thức, biết 

mắt, biết sắc, biết nhãn thức cho đến biết ý, biết  pháp, biết ý thức.  Các pháp 

của thức ấy duyên đều là không, vô ngã vì nó sanh diệt và không tự tại.  

Trong pháp vô vi cũng không chấp ngã, vì không thọ khổ lạc.  Trong đây 



nếu gƣợng nói có ngã pháp thời phải nên có thức thứ bảy biết ngã, nhƣng 

nay không nhƣ vậy, do đó nên biết vô ngã. 

Hỏi: Vì sao nói vô ngã?  Tất cả mọi ngƣời đều chính tự trong thân mình 

mà sanh chấp ngã, chứ không ở trong thân khác mà sanh chấp ngã.  Lại nữa, 

nếu bên trong vô ngã, còn thức biết sắc cứ niệm niệm sanh diệt, thời làm sao 

phân biệt biết ấy là sắc xanh, đỏ, vàng, trắng?  Lại nữa, nếu vô ngã mà thức 

của ngƣời trong hiện tại, thì lại sanh diệt mới mãi; khi thân mạng chấm dứt 

nó cũng hết luôn, thế thời các việc làm tội phƣớc, ai đem theo, ai lãnh thọ?  

Ai thọ khổ vui?  Ai đƣợc giải thoát?  Do các thứ nhân duyên nhƣ vậy, nên 

biết có ngã? 

Ðáp:  Các việc này đều có nạn vấn!  Nếu ở nơi thân khác mà sanh chấp 

ngã, thời lại sẽ nói vì sao không chính tự thân mình mà sanh chấp ngã? 

Lại nữa, do năm uẩn làm nhân duyên mà sanh ra cho nên không, vô 

ngã.  Từ vô minh làm nhân duyên sanh hai mƣơi thân kiến.  Thân kiến ấy từ 

nơi năm uẩn tƣơng tục sanh.  Vì từ năm uẩn tƣơng tục sanh, nên liền chấp 

năm uẩn ấy làm ngã chứ không chấp ở thân ngƣời khác, vì tập quen vậy. 

Lại nữa, nếu có thần ngã (linh hồn) thời có thể có cái ngã kia, nhƣng 

thần ngã của ông có hay không chƣa rõ, mà hỏi đến cái ngã kia, thì cũng 

giống nhƣ ngƣời hỏi sừng thỏ, mà đáp nó tựa nhƣ sừng ngựa.  Sừng ngựa 

nếu thật có, thời có thể đem nó làm chứng cho sừng thỏ, nhƣng sừng ngựa 

còn chƣa rõ có hay không có mà muốn đem nó làm chứng cho sừng thỏ sao 

đƣợc? 

Lại nữa, tự thân mình mà sanh chấp ngã, nên tự cho là có thần ngã.  

Nhƣng các ông nói thần ngã là biến khắp, vậy cũng nên chấp thân ngƣời 

khác làm ngã.  Do vậy không nên nói:  "Chỉ tự nơi thân mình sanh chấp ngã, 

nơi thân khác thì không sanh, nên biết có thần ngã". 

Lại nữa, có ngƣời ở nơi trong vật khác sanh tâm chấp ngã, nhƣ ngƣời 

ngoại đạo tọa thiền, khi dùng đất mà tu phép quán thiết nhập, thì thấy đất là 

ngã, ngã là đất.  Quán nƣớc, lửa, gió, không cũng nhƣ vậy.  Ðó là vì điên 

đảo, nên ở thân khác cũng chấp ngã. 

Lại nữa, có khi ở thân khác mà sanh chấp ngã.  Nhƣ có một ngƣơì lãnh 

sứ mệnh đi xa, một mình vào ngủ trong ngôi nhà trống, nửa đêm thấy một 

con quỷ mang xác một ngƣời chết đến quăng trƣớc mặt.  Lại có một con quỷ 

khác rƣợt đến, giận mắng con quỷ trƣớc rằng:  "Ngƣời chết này là vật của ta, 



sao mày mang đến?"  Quỷ trƣớc cãi lại:  "Vật của ta, ta tự mang đến".  Hai 

con quỷ, mỗi con cầm một cánh tay dành giật.  Con quỷ trƣớc nói:  "Trong 

nhà này có ngƣời, có thể hỏi xem?".  Quỷ sau liền hỏi:  "Xác ngƣời chết này 

ai mang đến?"  Ngƣời kia suy nghĩ:  "Hai con quỷ này sức mạnh, nếu đáp 

thật cũng phải chết, nếu đáp dối cũng phải chết.  Cả hai cách đều không khỏi 

chết, sao ta lại nói dối?"  Liền đáp:  "Quỷ trƣớc mang đến".  Con quỷ sau 

liền nổi giận, cầm cánh tay ngƣời kia bứt ra quăng xuống đất.  Con quỷ 

trƣớc liền lấy một cánh tay ngƣời chết chắp thế vào liền dính.  Nhƣ vậy, hai 

tay, hai chân, đầu, sƣờn, thân thể đều thay đổi.  Khi ấy hai con quỷ chung 

nhau ăn thân ngƣời bị thay đổi, xong chùi miệng bỏ đi.  Ngƣời kia suy nghĩ:  

"Thân do cha mẹ sanh của ta, tận mắt thấy hai con quỷ đã ăn hết, thân này 

của ta hiện nay đều là thịt của ngƣời chết kia.  Vậy ta chắc chắn có thân ƣ, 

hay là không có thân ƣ?  Nếu cho là có, thì toàn là thân của ngƣời khác; nếu 

bảo là không, thì hiện nay ta có thân".  Suy nghĩ nhƣ vậy, tâm rất mê muội, 

giống nhƣ ngƣời cuồng, sáng sớm phăng đƣờng mà đi, đến một quốc độ thấy 

có chúng Tăng tại nơi tháp Phật, không hỏi chuyện gì khác, chỉ hỏi thân 

mình là có hay không?  Các Tỳ-kheo hỏi lại:  "Ông làngƣời nào?"  Ðáp:  

"Tôi cũng không tự biết là ngƣời hay không phải là ngƣời".  Liền kể rõ lại 

việc trên cho chúng Tăng nghe.  Các Tỳ-kheo nói:  "Ngƣời này tự biết vô 

ngã, dễ có thể đắc độ".  Bèn nói với ngƣời kia rằng:  "Thân ngƣời từ xƣa đến 

nay, thƣờng tự vô ngã,  chứ không phải vừa mới ngày nay.  Chỉ do bốn đại 

hòa hợp nên chấp cho là ngã thân, nhƣ thân củ của ông là ngã thân, cùng với 

nay không khác." 

Các Tỳ-kheo độ cho tu đạo, dứt hết các phiền não, liền chứng đƣợc A-

la-hán.  Ấy là khi chấp thân ngƣời khác làm ngã, chứ không thể nói do có 

kia có đây nên bảo là có thần ngã. 

Lại nữa, thật tánh của thần ngã ấy quyết chắc là không thể có đƣợc.  

Hoặc nó có tƣớng thƣờng, tƣớng phi thƣờng, tƣớng tự tại, tƣớng chẳng tự 

tại, tƣớng làm, tƣớng chẳng làm, tƣớng sắc, tƣớng chẳng sắc; các tƣớng nhƣ 

vậy đều không thể có đƣợc.  Nếu có tƣớng thời có pháp, không tƣớng thời 

không pháp.  Nay thần ngã là không tƣớng , thời biết là không có thần ngã.  

Nếu thần ngã là thƣờng thời không nên có tội sát, vì cớ sao?  Thân có thể sát 

vì chẳng phải thƣờng; còn thần ngã không thể sát, vì là thƣờng. 

Hỏi:  Thần ngã tuy thƣờng cho nên không thể sát, nhƣng sát thân thời 

mắc tội sát? 



Ðáp:  Nếu sát thân ngƣời mắc tội sát, nhƣng trong Luật tạng nói:  "Tự 

sát thân không mắc tội sát".  Tội hay phƣớc là do làm não hại hay làm lợi ích 

ngƣời khác mà có, chẳng phải do tự cúng dƣờng thân hay tự sát thân mà có 

tội phƣớc.  Do vậy nên trong Luật tạng nói:  "Tự sát thân không có tội sát, 

mà chỉ có cái lỗi là ngu si, tham nhục, sân nhuế". 

Nếu thần ngã là thƣờng, thời không nên có chết, không nên có sanh, vì 

cớ sao?  Vì trong giáo pháp của các ông, thần ngã là thƣờng, biến khắp cả 

trong năm đƣờng, làm sao có chết sanh?  Chết là mất chỗ này, sanh ra ở chỗ 

kia.  Do vậy không đƣợc nói "thần ngã là thƣờng".  Nếu thần ngã là thƣờng, 

thời cũng không nên có thọ khổ thọ vui, vì cớ sao?  Vì khổ đến thời buồn, 

lạc đến thời mừng.  Nếu bị lo buồn vui mừng làm biến đổi, thời chẳng phải 

thƣờng.  Nếu thần ngã thƣờng thời lẽ đánh nhƣ hƣ không, mƣa không thể 

làm ƣớt, nắng không thể làm khô; cũng không có đời này, đời sau, chẳng 

nên có việc đời sau sanh, đời này chết.  Nếu thần ngã thƣờng, thời thƣờng có 

ngã kiến, không thể chứng đƣợc Niết-bàn.  Nếu thần ngã thƣờng thời không 

sanh không diệt, không thể có quên có mất.  Vì không có thần ngã, mà thức 

là vô thƣờng, nên có quên có mất.  Thế cho nên biết thần ngã chẳng phải 

thƣờng.  Do các thứ nhân duyên nhƣ vậy, nên biết thần ngã chẳng phải có 

tƣớng thƣờng. 

Nếu thần ngã có tƣớng vô thƣờng, thì cũng không tội, không phƣớc.  

Nếu thân vô thƣờng, thần ngã cũng vô thƣờng, hai sự đều diệt mất, thời rơi 

vào chấp đoạn.  Rơi vào chấp đoạn, thời không có cái gì đi đến đời sau để 

thọ tội phƣớc.  Nếu đoạn diệt, thời chứng đắc Niết-bàn không cần phải đoạn 

kiết sử, cũng không cần nhân duyên tội phƣớc của đời sau.   Do các thứ nhân 

duyên nhƣ vậy, nên biết thần ngã chẳng phải có vô thƣờng. 

Nếu thần ngã có tƣớng tự tại, tƣớng tự làm, thời phải tùy theo muốn gì 

đƣợc nấy, nhƣng nay điều ƣớc muốn lại không đƣợc, điều không ƣớc muốn 

lại đƣợc. Nếu thần ngã tự tại, cũng không nên có sự làm ác hành, phải đọa 

vào trong ác đạo súc sanh. 

Lại nữa, hết thảy chúng sanh đều không ƣa khổ.  Ai đang ƣa vui mà lại 

bị khổ?  Do vậy nên biết thần ngã không tự tại, không tự làm.  Lại nhƣ 

ngƣời vì sợ tội mà tự gắng làm lành.  Nếu tự tại thì vì sao còn sợ tội mà gắng 

tu phƣớc?  Lại các chúng sanh không đƣợc nhƣ ý, thƣờng bị phiền não ái 

phƣợc lôi kéo.  Do các thứ nhân duyên nhƣ vậy, nên biết thần ngã không tự 

tại, không tự làm.   Nếu thần ngã không tự tại, không tự làm, thế là không có 



tƣớng thần ngã.  Cái ngã các ông nói đó, chính là thức, chứ không phải gì 

khác. 

Lại nữa, nếu thần ngã không làm, tại sao khi Diêm vƣơng hỏi ngƣời 

tội:  "Ai khiến ngƣơi làm tội ấy?"  Tội nhân đáp:  "Ðó là ngã tự làm".  Do 

vậy nên biết chẳng phải không tự làm.  Nếu nói thần ngã có sắc tƣớng, việc 

ấy không đúng, vì sao?  Vì hết thảy sắc đều vô thƣờng. 

Hỏi:  Tại sao ngƣời ta nói sắc là ngã tƣớng? 

Ðáp:  Có ngƣời nói "Thần ngã ở trong tâm, nhỏ nhƣ hạt cải, thanh tịnh 

nên gọi là thân tịnh sắc". 

Lại có ngƣời nói nó nhƣ hạt lúa, có ngƣời nói nó nhƣ hạt đậu, có ngƣời 

nói nửa tấc, có ngƣời nói một tấc.  Lúc mới thọ thân, nó thọ trƣớc hết, giống 

nhƣ hình tƣợng xƣơng có trƣớc hết, đến khi thành thân, thì nhƣ hình tƣợng 

đã đƣợc trang nghiêm. 

Có ngƣời nói thần ngã lớn nhỏ tùy theo thân ngƣời, khi chết nó đi ra 

trƣớc.  Những việc nhƣ vậy, đều không đúng, vì cớ sao?  Vì hết thảy đều do 

bốn đại tạo nên, là nhân duyên sanh nên vô thƣờng; thần ngã cũng vô 

thƣờng.  Nếu vô thƣờng thì nhƣ trên đã nói. 

Hỏi:  Thân có hai thứ:  Thân thô và thân tế.  Thân thô là vô thƣờng, còn 

thân tế là thần ngã, đời đời thƣờng đi vào trong năm đƣờng? 

Ðáp:  Thân vi tế ấy là không thể có đƣợc.  Nếu có thân vi tế, thời phải 

có nơi chỗ có thể biết đƣợc; nhƣ từ mỗi chỗ trong năm tạng (tâm , can, tỳ, 

phế, thận) bốn chi thể để tìm đều không thể thấy đƣợc. 

Hỏi:  Tế thân ấy rất vi tế.  Khi mới chết nó đã đi; khi còn sống thì tìm 

không thể có đƣợc, thời ông làm sao mà có thể thấy?  Lại thân vi tế ấy, 

chẳng phải năm thức có thể thấy, có thể biết, chỉ có bậc Thánh nhân có thần 

thông, mới có thể thấy đƣợc? 

Ðáp:  Nếu nhƣ vậy, cùng với "không vật" chẳng khác nhau.  Nhƣ khi 

ngƣời chết, bỏ thân sanh ấm, vào trong thân trung ấm, bấy giờ, thân của đời 

này diệt, mà thọ thân trung ấm.  Nó không có trƣớc sau, khi vừa diệt liền 

sanh; giống nhƣ cái ấn bằng sáp ấn xuống bùn, trong khi bùn nhận đƣợc ấm, 

cái ấn tức thời hoại mất. Bên thành và bên hoại cùng một lúc, không có 

trƣớc sau.  Ngay khi ấy thọ thân trung ấm trung hữu, xã thân trung ấm trung 



hữu này, thọ thân sanh ấm sanh hữu.  Ông nói thân vi tế, chính là thân trung 

ấm này.   Thân trung ấm không ra không vào, giống nhƣ ngọn đèn cháy đỏ, 

sanh và diệt tiếp nối, chẳng thƣờng chẳng đoạn.  Phật dạy:  "Hết thảy sắc 

uẩn hoặc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc tế, 

thảy đều vô thƣờng".   Thần ngã với sắc vi tế của ông cũng phải  vô thƣờng 

đoạn diệt.  Do các nhân duyên nhƣ vậy, nên biết thần ngã chẳng phải sắc 

tƣớng. 

Thần ngã chẳng phải không sắc tƣớng.  Không sắc là bốn uẩn (thọ, 

tƣởng, hành, thức)  và pháp vô vi.  Bốn uẩn vì là vô thƣờng, vì là không tự 

tại, vì thuộc nhân duyên, nân chẳng phải là thần ngã.  Trong ba pháp vô vi, 

thì không chấp có thần ngã đƣợc, vì không thọ nhận gì.  Do các nhân duyên 

nhƣ vậy, nên biết thần ngã chẳng phải sắc tƣớng. 

Nhƣ vậy giữa trời đất, hoặc trong hoặc ngoài, ba đời mƣời phƣơng tìm 

thần ngã không thể có đƣợc.  Chỉ có mƣời hai nhập hòa hợp sanh ra sáu 

thức, ba việc hòa hợp gọi là xúc.  Từ xúc sanh ra các tâm số pháp thọ, tƣởng, 

tƣ v.v... Trong pháp ấy do sức vô minh nên có thân kiến sanh; có thân kiến 

sanh nên cho là có thần ngã.  Thân kiến ấy, khi thấy đƣợc Khổ đế, phát sanh 

khổ pháp trí và khổ tỷ trí (bốn loại trí) thì dứt.  Khi thân kiến dứt thời không 

còn thấy có thần ngã.  Trƣớc đây các ông nói:  Nếu bên trong không có thần 

ngã, còn thức biết sắc thì cứ niệm niệm sanh diệt, làm sao mà phân biệt biết 

sắc xanh, vàng, đỏ, trắng?"  Theo các ông, nếu có thần ngã, cũng không thể 

một mình biết đƣợc sắc, mà phải nƣơng nhãn thức mới có thể biết đƣợc.  

Nếu nhƣ vậy, thì thần ngã thành vô dụng.  Nhãn thức biết sắc, sắc sanh diệt.  

Do tƣơng tợ sanh, tƣơng tợ diệt, vậy sau trong tâm có pháp sanh ra, gọi là 

niệm.  Tƣớng của niệm ấy thuộc pháp hữu vi, tuy diệt về quá khứ mà có thể 

biết.  Nhƣ trí tuệ lực của Thánh nhân, có thể biết việc đời vị lai.  Niệm niệm 

cũng nhƣ vậy, có thể biết pháp quá khứ.  Nếu nhãn thức trƣớc diệt, sanh 

nhãn thức sau, nhãn thức sau càng có sức lanh lợi.  Sắc tuy tạm có chẳng 

đứng yên song do niệm lực lanh lợi nên có thể biết.  Do sự ấy, tuy niệm 

niệm sanh diệt vô thƣờng, mà có thể phân biệt biết sắc. 

Lại nữa, ông nói thức của ngƣời trong hiện tại cứ sanh diệt mới mãi, 

một khi thân mạng chấm dứt, nó cũng hết luôn.  Nhƣ vậy các hạnh nghiệp 

tội phƣớc, ai đem theo, ai lãnh thọ?  Ai chịu khổ vui?  Ai đƣợc giải thoát?  

Nay sẽ đáp cho các ông:  Nay các ông chƣa đƣợc đạo chân thật, bị các phiền 

não che tâm, tạo nghiệp làm nhân duyên cho thân tái sanh, khi chết năm uẩn 

tuần tự tƣơng tục sanh ra, giống nhƣ một ngọn đèn lại đốt một ngọn đèn.  

Lại nhƣ hạt lúa sanh ra do có ba nhân duyên là đất, nƣớc và hạt giống.  Thân 



đời sau sanh ra cũng nhƣ vậy, có thân, có nghiệp hữu lậu và có kiết sử.  Có 

ba nghiệp ấy nên thân sau sanh ra, trong đó thân và nghiệp là nhân duyên 

không thể dứt, không thể phá; chỉ các kiết sử là có thể dứt.  Khi kiết sử dứt, 

tuy còn có thân dƣ tàn, vẫn có thể đƣợc giải thoát.  Nhƣ có hạt lúa, có đất mà 

không có nƣớc, nên không sanh đƣợc.  Nhƣ vậy tuy có thân, có nghiệp mà 

không có nƣớc ái kiết thấm nhuần thời không sanh đƣợc.  Ấy gọi là tuy 

không có thần ngã, cũng gọi là đƣợc giải thoát.  Do vô minh nên bị trói; do 

trí tuệ nên đuợc mở, thời thần ngã vô dụng. 

Lại nữa, do danh và sắc hòa hợp, giả danh là ngƣời, ngƣời ấy bị các kiết 

sử trói buộc.  Ðƣợc móng tay trí tuệ vô lậu mở các kiết sử ấy, bấy giờ gọi là 

ngƣời đƣợc giải thoát.  Cột dây, mở dây; dây tức là cột, cột không là một 

pháp riêng khác.  Trong thế gian nói cột dây mở dây.  Danh và sắc cũng 

vậy.  Danh và sắc hai pháp hòa hợp, giả danh là ngƣời.  Kiết sử ấy cùng với 

danh sắc không riêng khác, chỉ có gọi là danh sắc cột, danh sắc mở.  Thọ tội 

thọ phƣớc cũng là nhƣ vậy.  Tuy không có một pháp gọi là ngƣời thật, chỉ có 

danh sắc thọ quả tội phƣớc mà đƣợc gọi là ngƣời.  Giống nhƣ xe chở đồ vật, 

cứ mỗi mỗi suy tìm.  Rốt ráo không có xe thật, nhƣng do chở đồ vật nên gọi 

là xe.  Ngƣời thọ tội phƣớc cũng là nhƣ vậy.  Do danh sắc thọ tội phƣớc, mà 

nhận đƣợc cái tên là ngƣời thọ.  Thọ khổ vui cũng nhƣ vậy.  Do các nhân 

duyên nhƣ vậy, thần ngã là không thể có đƣợc.  Thần ngã chính là ngƣời bố 

thí ngƣời thọ nhận.  Cũng nhƣ vậy.  Các ông cho thần ngã là ngƣời, do vậy 

nên ngƣời thí là không thể có đƣợc.  Do các nhân duyên nhƣ vậy, nên nói là 

tài vật, ngƣời thí, ngƣời thọ đều là không thể có đƣợc. 

Hỏi:  Nếu các đức Phật đối với các pháp nói là không bị phá, không bị 

diệt, không bị sanh, không bị làm; cớ sao ở đây nói ba việc tài vật, ngƣời thí 

và ngƣời thọ, phá hoại chia chẻ thì không thể có đƣợc? 

Ðáp:  Nhƣ ngƣời phàm tục thấy có ngƣời thí, thấy có ngƣời thọ, thấy 

có tài vật; đó là cái thấy hƣ vọng điên đảo, đƣợc sanh vào thế gian thọ vui, 

khi hết phƣớc phải xoay trở lại.  Cho nên Phật muốn hàng Bồ-tát thực hành 

thật đạo, đƣợc thật quả báo, tức là Phật đạo.  Phật vì phá cái thấy hƣ vọng 

nên nói ba việc không thể có đƣợc, mà kỳ thật không có gì phá, vì cớ sao?  

Vì các pháp từ xƣa đến nay, rốt ráo là không.  Do vô lƣợng nhân duyên nhƣ 

vậy, mà không thể có đƣợc, nên gọi là Ðàn Ba-la-mật đầy đủ viên mãn. 

Lại nữa, nếu Bồ-tát thực hành Ðàn Ba-la-mật, mà có thể sanh sáu Ba-

la-mật.  Khi ấy gọi là Ðàn Ba-la-mật đầy đủ viên mãn. 



-  Thế nào là bố thí sanh Ðàn Ba-la-mật?  Ðàn có bậc thƣợng, bậc 

trung, bậc hạ.  Từ bậc hạ sanh bậc trung, từ bậc trung sanh bậc thƣợng.  Nếu 

dùng thức uống ăn thô xấâu đem tâm nhu nhuyến mà bố thí ấy gọi là bậc hạ.  

Tập quen bố thí dần dần tăng lên có thể đem y phục bảo vật mà bố thí, ấy là 

từ bậc hạ sinh bậc trung.  Tâm bố thí càng tăng, không thƣơng tiếc gì, có thể 

đem đầu, huyết thịt, quốc thành, tài vật, vợ con mà bố thí hết; ấy là từ bậc 

trung sanh bậc thƣợng.  Nhƣ đức Phật Thích-ca Mâu-ni khi mới phát tâm, 

làm đại Quốc vƣơng, tên là Quang Minh, tìm cầu Phật đạo, ít nhiều bố thí 

luân chuyển đời sau thọ thân làm ngƣời thợ gốm, dùng đồ tắm rửa và nƣớc 

đƣờng phèn bố thí cho đức Phật Thích-ca Mâu-ni khác và Tỳ-kheo Tăng.  

Kiếp sau đó chuyển thân làm ngƣời con gái của đại trƣởng giả, đem đèn 

cúng dƣờng đức Phật Kiều-trần-nhã.  Các thứ nhƣ vậy, gọi là Bồ-tát bố thí 

bậc hạ. 

Nhƣ tiền thân đức Phật Thích-ca Mâu-ni thân làm con ông trƣởng giả, 

đem y bố thí cho Phật Ðại-âm-thanh.  Sau lại chuyển thân làm vị đại quốc 

vƣơng, đem lọng bảy báu dúng dƣờng Phật Sƣ-tử.  Sau lại thọ thân làm vị 

đại trƣởng giả, cúng dƣờng cho Phật Diệu Nhân phòng xá thƣợng hảo và hoa 

đẹp bảy báu.  Các thứ nhƣ vậy, gọi là Bồ-tát bố thí bậc trung. 

Nhƣ tiền thân đức Phật Thích-ca Mâu-ni làm tiên  nhân, thấy đức Phật 

Kiều-trần-nhã đoan chánh thù diệu, bèn từ trên núi cao tự gieo mình xuống 

trƣớc Phật, thân kia vẫn an ổn, đứng ở một bên Phật.  Lại nhƣ Bồ-tát Chúng-

sanh hỷ-kiến, lấy thân làm đèn cúng dƣờng đức Phật Nhật-nguyệt-quang-

đức.  Các thứ nhƣ vậy không tiếc thân mạng, cúng dƣờng chƣ Phật,  đó là 

Bồ-tát bố thí bậc thƣợng.  Ấy gọi đó là Bồ-tát ba hạng bố thí. 

Nếu có ngƣời bắt đầu phát Phật tâm, bố thí cho chúng sanh cũng nhƣ 

vậy.  Trƣớc tiên dùng thức uống ăn bố thí, tâm bố thí tăng dần, có thể đem 

thân thịt bố thí.  Trƣớc đem các thứ nƣớc ngon bố thí, sau tâm bố thí tăng 

dần, có thể đem thân huyết để cho.  Trƣớc đem giấy mực, kinh sách bố thí, 

và đem y phục, ẩm thực, ngoạ cụ, y dƣợc bốn thứ cúng dƣờng để cúng 

dƣờng pháp sƣ, sau chứng đƣợc pháp thân lại vì vô lƣợng chúng sanh thuyết 

đủ các pháp, để làm pháp thí.  Các thứ nhƣ vậy, từ trong Ðàn Ba-la-mật phát 

sanh Ðàn Ba-la-mật. 

-  Thế nào là Bồ-tát bố thí sanh Thi-la Ba-la-mật?  Bồ-tát suy nghĩ:  

"Chúng sanh không biết bố thí, đời sau chịu nghèo cùng; vì nghèo cùng mà 

sanh trộm cắp; vì trộm cắp mà gây giết hại.  Vì nghèo cùng nên không đầy 

đủ sắc đẹp; vì sắc không đầy đủ mà hành tà dâm.  Lại vì nghèo cùng mà bị 



làm ngƣời hạ tiện; hạ tiện sợ hãi mà sanh nói dối.  Do nhân duyên nghèo 

cùng nhƣ vậy, làm mƣời điều bất thiện đạo; nếu tu hành bố thí, sanh ra có tài 

của; có tài của nên không làm điều phi pháp, vì cớ sao?  Vì ngũ dục đầy đủ, 

không thiếu thốn chi.  Nhƣ  Ðề-bà-đạt kiếp trƣớc từng làm một con rắn, ở 

chung với một con ếch, một con rùa trong một cái ao; kết làm bạn thân, sau 

đó nƣớc ao khô hết, đói khổ cùng khốn, không tố cáo đâu đƣợc.  Rắn khiến 

Rùa kêu ếch đến, ếch nói kệ bảo lại Rùa rằng: 

"Nếu gặp nghèo cùng mất bản tâm, 

Không vì nghĩa cũ, trƣớc vì ăn, 

Anh đem lời tôi nói lại rắn, 

Ếch không bao giờ đến bên rắn". 

Nếu tu bố thí, đời sau có phƣớc, không bị thiếu thốn, thời có thể trì 

giới, không làm các điều ác.   Ấy là bố thí phát sanh Giới Ba-la-mật. 

Lại nữa, khi bố thí, có thể làm cho các kiết sử phá giới bị mỏng, tăng 

thêm tâm trì giới, đƣợc kiên cố.  Ấy là bố thí làm nhân duyên tăng ích cho 

giới. 

Lại nữa, Bồ-tát bố thí, thƣờng sanh tâm từ bi đối với ngƣời lãnh thọ, 

không đắm tài vật; vật của mình còn không tiếc, huống gì cƣớp trộm?  Ðã từ 

bi với ngƣời thọ lãnh, thì đâu còn có ý giết hại?  Hay ngăn sự phá giới nhƣ 

vậy; ấy là bố thí sanh giới.  Nếu năng bố thí để phá cái tâm xan tham, vậy 

sau trì giới, nhẫn nhục v.v... để đƣợc thực hành.  Nhƣ Bồ-tát Văn-thù-sƣ-lợi, 

vào kiếp rất xa trong quá khứ, từng làm Tỳ-kheo, đi vào thành khất thực, 

đƣợc "hoàn hoan hỷ" đủ trăm vị đầy bình bát.  Trong thành có một em bé đi 

theo xin, không cho liền, đợi đến trƣớc bức tranh Phật cầm hai hoàn hoan hỷ 

lên mà giao ƣớc với nó rằng:  "Nếu em ăn một hoàn còn một hoàn bố thí cho 

chúng Tăng, thì ta sẽ cho!".  Nó liền chấp nhận, đem một hoàn hoan hỷ bố 

thí chúng Tăng, vậy sau xin thọ giới với Văn-thù-sƣ-lợi, phát nguyện làm 

Phật.  Bố thí nhƣ vậy, có thể làm cho thọ giới phát tâm làm Phật, ấy là sanh 

Giới Ba-la-mật. 

Lại nữa, quả báo bố thí đƣợc bốn sự cúng dƣờng, gặp quốc độ tốt, thầy 

hay, không bị thiếu thốn, cho nên có thể trì giới.  Lại, quả báo bố thí làm cho 

tâm kia điều nhu, do tâm điều nhu nên phát sanh sự trì giới; do phát sanh sự 



trì giới, nên từ pháp bất thiện mà có thể tự điều phục tâm.  Do các nhân 

duyên bố thí nhƣ vậy, từ bố thí phát sanh giới Ba-la-mật. 

-  Thế nào là bố thí làm phát sanh Nhẫn nhục Ba-la-mật?  Khi Bồ-tát 

bố thí, gặp ngƣời thọ lãnh ngỗ nghịch mắng nhiếc; hoặc đòi xin cho nhiều; 

hoặc đòi xin không phải lúc; hoặc không đáng đòi xin mà cứ đòi xin.  Khi ấy 

Bồ-tát tự suy nghĩ rằng:  "Ta nay bố thí để cầu Phật đạo, cũng không bảo có 

ai khiến tabố thí, chính ta tự làm, tại sao ta sân?"  Suy nghĩ nhƣ vậy, để thực 

hành Nhẫn nhục, ấy là bố thí làm phát sanh Nhẫn nhục Ba-la-mật. 

Lai nữa, khi Bồ-tát bố thí, gặp ngƣời thọ lãnh oán giận bức não, bèn tự 

suy nghĩ rằng:  "Nay ta bố thí, tài vật trong ngoài, khó bỏ mà có thể bỏ; 

huống gì đối với âm thanh trống rỗng mà không thể nhẫn đƣợc sao?  Nếu ta 

không nhẫn,  thì những vật bố thí trở thành bất tịnh.  Ví nhƣ Voi trắng vào 

ao tắm rửa, ra khỏi ao lại lấy đất bôi vào mình.  Bố thí mà không nhẫn nhục 

cũng nhu vậy.  Suy nghĩ nhƣ vậy, mà thực hành nhẫn nhục".  Do các nhân 

duyên của bố thí nhƣ vậy, nên phát sanh Nhẫn nhục Ba-la-mật. 

-  Thế nào là bố thí làm phát sanh Tinh tấn Ba-la-mật?  Khi Bồ-tát bố 

thí, thƣờng thực hành Tinh tấn, vì cớ sao?  Khi Bồ-tát mới phát tâm, công 

đức chƣa lớn.  Bấy giờ muốn thực hành hai sự bố thí, để làm mãn nguyện 

của hết thảy chúng sanh.  Nhƣng vì tài vật không đủ, phải siêng năng tìm tài 

và pháp để cung cấp cho đầy đủ.  Nhƣ tiền thân của đức Phật Thích-ca Mâu-

ni, làm vị đại y vƣơng, chữa hết thảy bệnh, không cầu danh lợi, mà chỉ vì 

thƣơng xót chúng sanh.  Song ngƣời bệnh quá nhiều, sức không cứu khắp, lo 

nghĩ đến hết thảy, nhƣng không làm theo đƣợc tâm nguyện, áo não mà chết, 

liền sanh lên cõi trời Ðao-lợi, tự suy nghĩ rằng:  "Nay ta sanh cõi Trời, chỉ ăn 

phƣớc báo, không có ích lâu dài", liền tự tìm phƣơng tiện chấm dứt thân 

mạng, bỏ đời sống cõi Trời, hạ sanh làm Thái tử Rồng ở trong cung Long 

vƣơng Ta-già-đà.  Thân hình to lớn, cha mẹ quý yêu.  Lại muốn lấy cái chết, 

đi đến vua chim Kim-sí, chim liền bắt Rồng Thái tử đem lên cây Xa-ma-lỵ 

mà nuốt.  Cha mẹ kêu la khóc lóc áo não.  Rồng con sau khi đã chết, lại sanh 

làm Thái tử của vị đại Quốc vƣơng trong cõi Diêm-phù-đề, tên là Năng thí.  

Khi sanh ra đã nói đƣợc, hỏi các ngƣời hai bên:  "Nay trong nƣớc này có 

những vật gì đều đem hết lại đây để bố thí".  Mọi ngƣời sợ hãi, đều bỏ chạy 

cả.  Mẹ thái tử thuơng xót, một mình tự giữ con.  Thái tử nói với mẹ:  "Con 

không phải quỷ La-sát, sao mọi ngƣời chạy hết?  Kiếp trƣớc con thƣờng ƣa 

bố thí, con là Ðàn-việt của mọi ngƣời".  Mẹ Thái tử nghe lời nói ấy, đem nói 

lại với mọi ngƣời, mọi ngƣời liền trở lại. 



Bà mẹ khéo nuôi nấng Thái tử, đến khi khôn lớn, tự mình có đƣợc gì 

Thái tử đều đem bố thí hết.  Ðến chỗ vua cha, xin vật để bố thí, vua cha chia 

phần cho lại đem thí hết.  Thấy ngƣời cõi Diêm-phù-đề nghèo cùng tân khổ, 

suy nghĩ muốn cấp thí mà tài vật không đủ, bèn tự than khóc, hỏi ngƣời hai 

bên rằng:  "Làm cách nào để khiến cho hết thảy đầy đủ tài vật?"  Các ngƣời 

lão trả lời rằng:  "Chúng tôi từng nghe nói có ngọc Nhƣ ý, nếu đƣợc ngọc ấy 

thời có thể tùy tâm cầu gì đƣợc nấy".  Bồ-tát nghe lời ấy xong, thƣa với cha 

mẹ xin đi vào biển cả tìm ngọc báu Nhƣ ý trên đầu Long vƣơng.  Cha mẹ trả 

lời:  "Ta chỉ có một mình con, nếu vào biển cả, tai nạn khó tránh.  Một mai 

mất con, chúng ta sống làm gì, không cần đi!  Trong kho của ta hiện còn 

nhiều vật, sẽ cấp cho con".  Thái tử nói:  "Vật trong kho có hạn, mà tâm con 

vô hạn.  Con muốn đem của cho đủ hết thảy, không còn ai thiếu thốn.  Xin 

chấp nhận cho con đƣợc toại nguyện, làm cho ngƣời cõi Diêm-phù-đề, hết 

thảy sung túc".  Cha mẹ biết chí lớn của con, không dám cầm ngăn, bèn để 

cho đi. 

Khi ấy năm trăm khách buôn, vì cho Thái tử là bậc đại nhân phƣớc dức, 

đều thích đi theo, biết ngày khởi hành của Thái tử, tập họp tại cửa biển.  Bồ-

tát trƣớc nghe nói trên đầu Long vƣơng Ta-già-đàcó ngọc báu Nhƣ ý, hỏi 

mọi ngƣời rằng:  "Ai biết thủy đạo dẫn đến cung của Rồng kia?"  Có một 

ngƣời mù tên là Ðà-xá, từng có bảy phen đi vào biển cả, biết rõ hải đạo.  Bồ-

tát liền bảo cùng đi.  Ngƣời ấy trả lời:  "Tuổi tôi đã già, hai mắt không sáng, 

tuy từng vào biển nhiều lần, song nay không thể đi đƣợc".  Bồ-tát hỏi:  "Ta 

nay đi đây, không vì thân mình mà khắp vì hết thảy tìm ngọc Nhƣ ý, để cung 

cấp đủ cho chúng sanh, để cho thân không còn thiếu thốn.  Kế đó đem đạo 

pháp nhân duyên mà giáo hóa họ.  Ông là ngƣời trí, từ chối sao đƣợc ƣ?  

Nguyện ta đƣợc thành tựu, há chẳng phải nhờ sức ông sao!"  Ðà-xá nghe lời 

Thái tử ƣớc hẹn, vui vẻ đồng tình, nói với Bồ-tát rằng:  "Nay tôi đi với ông 

vào biển cả, chắc thân tôi không toàn, ông hãy đặt thi hài của tôi trên bãi cát 

vàng trong biển cả". 

Việc đi ra tập họp xong, bức sợi dây thứ bảy, thuyền đi nhƣ bay, đến 

các bãi báu.  Các khách buôn dành lấy bảy báu, ai nấy đã đủ, hỏi Bồ-tát 

rằng:  "Vì sao không lấy?"  Bồ-tát trả lời:  "Thứ tôi cần là ngọc báu Nhƣ ý, 

còn đây là vật có ngày hết, tôi không cần.  Các ngƣời hãy nên biết đủ, biết 

độ lƣợng, đừng để thuyền nặng, không tự thoát khỏi đƣợc".  Các khách buôn 

thƣa với với Bồ-tát rằng:  "Ðại đức!  Chú nguyện cho chúng tôi để đƣợc an 

ổn".  Rồi cáo từ chia tay.  Ðà-xá khi ấy nói với Bồ-tát rằng:  "Giữ lại chiếc 

thuyền nhỏ theo đƣờng riêng mà đi.  Ðợi gió bảy ngày, nƣơng gió theo bờ 

biển phía nam, đến một chỗ hiểm, sẽ có ven núi chót vót, nhánh cây rừng táo 



đều phủ trên nƣớc, gió lớn thổi thuyền, thuyền sẽ lật ấp.  Ông hãy ngƣớc lên 

vin cành cây táo, có thể tự cứu đƣợc; còn tôi không có mắt, sẽ chết nơi đây.  

Qua khỏi bờ hiểm này, sẽ có bãi cát vàng, có thể đem xác tôi đặt trong cát 

ấy; cát vàng thanh tịnh, ấy là ý nguyện của tôi". 

Thái tử liền nhƣ lời nói ấy, gió đến mà đi.  Khi đã đến bờ chót vót, 

đúng nhƣ lời Ðà-xá nói, Bồ-tát ngƣớc lên vin cành táo, tự đƣợc thoát khỏi.  

Ðặt thây Ðà-xá, quàng yên nơi đất vàng, rồi đi một mình.  Ðúng nhƣ lời chỉ 

bày của Ðà-xá trƣớc đó, nổi trong nƣớc sâu bảy ngày; giữa nƣớc ngang họng 

đi bảy ngày; giữa nƣớc ngang lƣng đi bảy ngày; giữa nƣớc ngang đầu gối đi 

bảy ngày ; sát giữa bùn đi bảy ngày.  Thấy hoa sen đẹp, xinh tƣơi mềm dịu, 

Bồ-tát tự suy nghĩ:  "Hoa này mềm bở, ta hãy nhập Hƣ không tam muội, tự 

làm nhẹ mình", đi trên Hoa sen bảy ngày. Thấy các con Rắn độc, lại suy 

nghĩ:  "Loại trùng ngậm độc rất đáng sợ".  Bồ-tát liền nhập Từ tâm tam 

muội, đi trên đầu Rắn độc bảy ngày.  Rắn độc ngẩng đầu lên để Bồ-tát đạp 

lên trên mà đi qua.  Qua khỏi nạn này, thấy có thành báu bảy lớp, có bảy lớp 

hào; trong hào đầy cả Rắn độc; có hai con Rồng lớn giữ cửa.  Rồng thấy Bồ-

tát hình dung đoan chánh, tƣớng hảo uy nghi, vƣợt khỏi các nạn đƣợc đến 

nơi đây; suy nghĩ rằng:  "Ðây không phải là ngƣời phàm phu, chắc là bậc 

Bồ-tát công đức lớn!", liền cho phép bƣớc tới đi thẳng vào cung. 

Gặp khi vợ chồng Long vƣơng vừa mới chôn con, còn đang khóc lóc.  

Thấy Bồ-tát đến, vợ chồng Long vƣơng có thần thông, biết đó là con, hai vú 

sữa chảy ra, bảo ngồi xuống mà hỏi rằng:  "Con là con ta, bỏ ta mà qua đời, 

nay sanh ở chỗ nào?".  Bồ-tát cũng tự biết kiếp trƣớc, biết đây là cha mẹ, mà 

trả lời mẹ rằng:  "Con sanh trên cõi Diêm-phù-đề, làm thái tử của đại Quốc 

vƣơng, thƣơng xót ngƣời nghèo cùng, đói rét cực khổ, không đƣợc tự tại, 

cho nên đi đến đây, muốn xin ngọc Nhƣ ý".  Long mẫu nói:  "Trên đầu cha 

con, có ngọc báu đó, để trang sức đầu, khó có thể cho con đƣợc.  Chắc sẽ 

đƣa con vào kho báu, tùy ý con muốn, ắt muốn cho con.  Con hãy trả lời 

rằng:  Các thứ tạp bảo kia, con không cần, con chỉ muốn đƣợc ngọc báu trên 

đầu phụ vƣơng.  Nếu đƣợc thƣơng xót, xin lấy cho con.  Nhƣ thế có thể 

đƣợc". 

Bồ-tát liền đến gặp Long phụ, Long vƣơng rất vừa mừng, vừa thƣơng, 

vui vẻ vô hạn.  Thƣơng nghĩ đứa con, từ xa vƣợt gian nan mới đi đến đƣợc 

đây, liền đƣa tay chỉ các châu bảo tốt:  "Tùy ý cho con, cần thì lấy".  Bồ-tát 

nói:  "Con từ xa đến, nguyẹân gặp phụ vƣơng, cầu xin ngọc báu Nhƣ ý trên 

đầu.  Nếu đƣợc thƣơng xót, hãy lấy cho con; nếu không đƣợc cho, con 

không cần vật khác!"  Long vƣơng trả lời rằng:  "Ta chỉ có một viên ngọc, 



thƣờng trang sức trên đầu, ngƣời cõi Diêm-phù-đề bạc phƣớc hạ tiện, không 

đáng thấy".  Bồ-tát nói:  "Con vì ngọc đó, xa vƣợt gian nan, liều chết đến 

đây, chính vì ngƣời cõi Diêm-phù-đề bạc phƣớc hạ tiện, để xin ngọc báu 

Nhƣ ý cứu vớt sự mong cầu của họ; vậy sau lấy nhân duyên Phật đạo mà 

giáo hóa họ".  Long vƣơng cho ngọc và dặn dò rằng:  "Nay ta lấy ngọc này 

cho con, khi con qua đời, hãy đem trả lại cho ta".  Bồ-tát thƣa:  "Kính vâng 

nhƣ lời Phụ vƣơng nói". 

Bồ-tát đƣợc ngọc. Bay lên hƣ không, trong khoảnh khắc co duỗi cánh 

tay, đã đến Diêm-phù-đề.  Vua cha vua mẹ cõi ngƣời thấy con yên lành trở 

về, vui mừng nhảy nhót, ôm mà hỏi rằng:"  Con đƣợc vật gì?".  Bồ-tát thƣa:  

"Ðƣợc ngọc báu Nhƣ ý".  Lại hỏi:  "Nay ở đâu rồi".  Ðáp:  "Ở trong chéo áo 

này".  Cha mẹ nói:  "Sao, nó lớn nhỏ?"  Thƣa:  "Cốt ở thần đức của nó, 

không cốt lớn.  Thƣa cha mẹ, hãy sắc cho trong ngoài thành, quét dọn đốt 

hƣơng, tro lụa, phan, lọng, trì trai thọ giới, sáng sớm ngày mai, dựng cây dài 

làm nêu, lấy ngọc đặt lên trên".  Bồ-tát, khi ấy lập thệ nguyện rằng:  "Nếu tôi 

sẽ thành Phật đạo, độ thoát hết thảy thì ngọc sẽ theo nhƣ ý nguyện của tôi, 

xuất sanh hết thảy bảo vật, tùy ai cần gì thì đƣợc đầy đủ".  Bấy giờ, mây im 

trải khắp, mƣa các vật báu; y phục ẩm thực, ngọa cụ thuốc thang, đầy đủ các 

điều cần thiết cho mọi ngƣời; cho đến khi mạng chung, thƣờng nhƣ vậy 

không dứt.   Nhƣ vậy gọi là Bồ-tát bố thí phát sanh Tinh tấn Ba-la-mật. 

-  Thế nào Bồ-tát bố thí phát sanh Thiền Ba-la-mật?  Khi Bồ-tát bố thí 

thì trừ đƣợc xan tham.  Trừ xan tham rồi, nhân việc bố thí này mà thực hành 

nhất tâm, trừ dần năm triền cái.  Trừ đƣợc năm triền cái; ấy gọi là thiền. 

Lại nữa, tâm nƣơng theo bố thí mà nhập vào Sơ thiền, cho đến Diệt-tận-định 

thiền.  Thế nào là nƣơng?  Nếu khi bố thí cho ngƣời hành thiền, tâm tự nghĩ 

rằng:  "Ta vì ngƣời này hành thiền định nên tịnh tâm cúng dƣờng; ta nay vì 

sao tự bỏ tu thiền?  Liền tự kiềm chế tâm, tƣ duy hành thiền.  Nếu bố thí cho 

ngƣời nghèo, suy nghĩ đời trƣớc ngƣời này làm các điều bất thiện, không cầu 

nhất tâm, không tu phƣớc nghiệp, nên đời nay nghèo cùng, do đó tự cố gắng 

tu thiện, nhất tâm để vào thiền định.  Nhƣ truyện nói:  "Chuyển luân Thánh 

vƣơng Hỷ kiến, có tám vạn bốn ngàn tiểu vƣơng đến chầu, đều đem bảy báu, 

vật quý đến hiến.  Vua nói:  "Tôi không cần, các ngƣơi mỗi ngƣời tự nên tu 

phƣớc".  Các vua nói:  "Ðại vƣơng tuy không cần lấy, chúng tôi cũng không 

nên tự đem dùng".  Liền chung nhau tìm thợ, lập điện bảy báu, làm ao tắm 

bảy báu.  Ở trong đại điện tạo tám vạn bốn ngàn lầu bảy báu, trong lầu đều 

có giƣờng nằm bảy báu, gối bọc tạp sắc, đặt ở hai đầu giƣờng, treo lụa phan 

lọng, xông hƣơng bôi đất.  Mọi việc đầy đủ, bạch đại vƣơng rằng:  "Xin đại 

vƣơng thọ nhận pháp điện, cây báu, ao báu"  Vua im lặng thọ nhận, mà tự 



nghĩ rằng:  "Ta nay không cần trƣớc tiên ở điện mới, để tự vui chơi, nên cầu 

thiện nhân, các Sa-môn, Bà-la-môn, trƣớc tiên vào để cúng dƣờng, vậy sau 

ta sẽ ở".  Liền nhóm các thiện nhân, trƣớc tiên vào bảo điện, cúng dƣờng đầy 

đủ các thứ vi diệu.  Khi mọi ngƣời ra rồi, vua mới vào bảo điện, lên lầu 

vàng, ngồi giƣờng  vàng, nghĩ tới việc bố thí, trừ năm triền cái, nhiếp sáu 

căn, trừ sáu trần, thọ hỷ lạc vào Sơ thiền.  Tiếp lên lầu bạc, ngồi giƣờng  

vàng, vào Nhị thiền.  Tiếp lên lầu Tỳ-lƣu-ly, ngồi giƣờng pha lê, vào Tam 

thiền.  Tiếp lên lầu pha lê, ngồi giƣờng Tỳ-lƣu-ly, vào Tứ thiền.   Ngồi một 

mình tƣ duy, suốt trong ba tháng. 

Ngọc nữ, bảo hậu, với tám vạn bốn ngàn thị nữ đông đủ, đều lấy ngọc 

trắng danh bảo xâu làm chuỗi đeo thân, đến thƣa với vua:  "Từ lâu trái bỏ 

hầu hạ, nay chúng tôi dám đến thăm hỏi".  Vua bảo:  "Các em gái, các em 

mỗi ngƣời hãy đoan chánh tâm, nên làm ngƣời tri thức của tôi, chớ làm kẻ 

oán của tôi".  Ngọc nữ, bảo hậu, đều rơi lệ nói:  "Ðại vƣơng!  Sao gọi chúng 

tôi là em gái?  Chắc ngài có lòng khác, xin cho nghe ý ấy?  Tại sao sắc bảo 

"Hãy làm ngƣời tri thức, chớ làm kẻ oán của tôi?" Vua bảo rằng:  "Các vị 

nếu lấy tôi làm nhân duyên ở đời, chung hành dục sự cho là vui sƣớng, thì 

đó là kẻ oán cuả tôi.  Nếu giác ngộ đƣợc lẽ vô thƣờng, biết thân nhƣ huyễn, 

lo tu phƣớc hành thiện, dứt bỏ dục tình, thì đó là ngƣời tri thức của tôi".  Các 

ngọc nữ thƣa:  "Kính vâng lời nhƣ vua sắc".  Nói lời ấy xong, liền bảo nhau 

trở về. 

Các ngọc nữ đi ra rồi, vua lên lầu vàng, ngồi giƣờng bạc, thực hành Từ 

tam muội.  Lên lầu bạc, ngồi giƣờng vàng, thực hành Bi tam muội.  Lên lầu 

Tỳ-lƣu-ly, ngồi giƣờng pha lê, thực hành Hỷ tam muội.  Lên lầu báu pha lê, 

ngồi giƣờng Tỳ-lƣu-ly, thực hành Xả tam muội, ấy là Bồ-tát bố thí phát sanh 

Thiền Ba-la-mật. 

- Thế nào là Bồ-tát bố thí phát sanh Bát-nhã Ba-la-mật?  Khi Bồ-tát bố 

thí, biết rõ sự bố thí này chắc chắn có quả báo không chút nghi hoặc, phá 

đƣợc tà kiến vô minh, ấy là bố thí phát sanh Bát-nhã. 

Lại nữa, khi Bồ-tát bố thí, có thể phân biệt biết:  "Ngƣời không trì giới, 

hoặc hay đánh đập tra khảo, giam trói trái phép; nhƣng nếu đƣợc tài vật mà 

biết làm bố thí, thì sẽ sanh ra trong loài voi, ngựa, trâu.  Tuy chịu thân hình 

súc sanh, chở nặng, bị roi đánh, cùm xiềng, kéo xe, cỡi, nhƣng thƣờng đƣợc 

ở nhà tốt, ăn ngon, đƣợc ngƣời quí trọng, đƣợc ngƣời cung cấp. 



Lại biết ngƣời ác, ôm lòng sân hận nhiều, tâm quanh co không ngay 

thẳng, mà biết làm bố thí, sẽ đọa trong loài Rồng, đƣợc cung điện bảy báu, 

ăn ngon, sắc đẹp. 

Lại biết ngƣời nhiều kiêu mạn bố thí với sân tâm, sẽ đọa trong loài 

chim Kim-sí.  Thƣờng đƣợc tự tại; có ngọc báu Nhƣ ý để làm chuỗi Anh lạc; 

mọi sự cần dùng đều đƣợc tự do, không có điều gì không nhƣ ý; biến hóa 

vạn đoan; không việc gì không làm, 

Lại biết ngƣời tể quan, uổn lạm của nhân dân, không thuận theo pháp 

trị mà chiếm lấy tài vật để dùng bố thí, sẽ đọa trong loài quỷ thần, làm quỷ 

Cƣu-bàn-trà biến hóa đủ cách, tự vui với Năm trần. 

Lại biết ngƣời nhiều sân giận, tàn nhẫn, ngang trái, yêu thích rƣợu thịt, 

mà biết bố thí, sẽ đọa trong loài Dạ-xoa đi trên đất, thƣờng đƣợc các thứ 

hoan lạc, âm nhạc, ăn uống. 

Lại biết có ngƣời cang cƣờng, ngang bƣớng, hùng hổ, mà biết bố thí, sẽ 

đọa trong loài Dạ-xoa đi giữa hƣ không, có sức mạnh, đi đến nơi nhƣ gió. 

Lại biết có ngƣời tâm hay tật đố, ƣa đấu tranh, song biết đem phòng xá, 

đồ nằm, y phục, ăn uống tốt bố thí, cho nên sanh trong loài Dạ-xoa có cung 

quán bay đi; có các vật thuận tiện làm vui thân. 

Các thứ nhƣ vậy, khi bố thí có thể phân biêït biết, ấy là Bồ-tát bố thí 

phát sanh Bát-nhã. 

Lại nữa, bố thí ăn uống thì đƣợc quả báo có sức mạnh, sống lâu, an lạc, 

đồ ăn ngon.  Nếu bố thí y phục, khi sanh ra biết tàm quý, có oai đức đoan 

chánh, thân tâm an lạc.  Nếu bố thí phòng nhà, thời tự nhiên có đƣợc các thứ 

cung quán bảy báu, tự vui thú năm dục.  Nếu bố thí giƣờng, ao, suối nƣớc, 

các thứ nƣớc ngon, khi sanh ra không bị đói khát, có đầy đủ năm dục lạc.  

Nếu bố thí cầu đò và giày dép, khi sanh ra có đủ các thứ xe ngựa.  Nếu bố thí 

vƣòn rừng, thời đƣợc hào qúy, tôn trọng, làm chỗ nƣơng dựa cho hết thảy, 

thọ thân đoan chánh, tâm vui không lo buồn.  Những hạng ngƣời nhƣ vậy, 

do nhân duyên bố thí mà đƣợc. 

Nếu ngƣời bố thí, tu hành phƣớc đức, mà không ƣa tác nghiệp sanh 

hoạt theo hữu vi, thời sanh đƣợc chỗ Tứ-thiên-vƣơng.  Nếu ngƣời bố thí, còn 

thêm cúng dƣờng cha mẹ và chú bác anh chị, không sân không hận, không 

ƣa tranh cãi, thời sanh đƣợc vào cõi trời Ðao-lợi, Diệm-ma, Ðâu-suất, Hóa-



tự-tại, Tha-hóa-tự-tại.  Các thứ phân biệt về bố thí nhƣ vậy; ấy là Bồ-tát bố 

thí phát sanh Bát-nhã. 

Nếu ngƣời bố thí, mà tâm không nhiễm đắm, nhàm chán thế gian, cầu 

vui Niết-bàn; ấy là A-la-hán, Bích-chi Phật bố thí. 

Nếu ngƣời bố thí mà vì Phật đạo, vì chúng sanh; ấy là Bồ-tát bố thí.  

Nhƣ vậy trong các thứ bố thí đều phân biệt biết; ấy là Bồ-tát bố thí phát sanh 

Bát-nhã Ba-la-mật. 

Lại nữa, khi Bồ-tát bố thí, tƣ duy thật tƣớng của ba sự (ngƣời thí, ngƣời 

nhận, tài vật) nhƣ trên đã nói.  Biết đƣợc nhƣ thế là Bồ-tát bố thí phát sanh 

Bát-nhã Ba-la-mật. 

Lại nữa, nhân duyên của hết thảy trí tuệ và công đức đều do bố thí.  

Nhƣ ngàn Phật khi mới phát tâm, là đem các thứ tài vật bố thí cho chƣ Phật, 

hoặc lấy hƣơng hoa, hoặc lấy y phục, hoặc lấy cành dƣơng bố thí  để mà 

phát tâm.  Các thứ bố thí nhƣ vậy, ấy làBồ-tát bố thí phát sanh Bát-nhã Ba-

la-mật. 

(Hết cuốn 12 theo bản Hán) 
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CUỐN 13 

  

CHƯƠNG 21 - GIẢI THÍCH: THI BA-LA-MẬT 

 KINH:  Vì tội và không tội không thể có được, nên đầy đủ Thi-la Ba-la-

mật.  

Hỏi:  Thi-la (Tàu dịch là Tánh thiện), là ƣa hành thiện đạo, không tự 

phóng dật, gọi là Thi-la.  Hoặc thọ giới mà hành thiện, hoặc không thọ giới 

mà hành thiện, đều gọi là Thi-la.  Nói tóm lƣợc có tám thứ luật nghi nơi thân 

và miệng: Không não hại, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, 

không nói hai lƣỡi, không nói thêu dệt, không uống rƣợu và nuôi sống một 

cách thanh tịnh; ấy là giới.  Nếu buông bỏ không nhiếp hộ; ấy là phá giới.  

Ngƣời phá giới bị đọa vào trong đƣờng ác.  Nếu trì giới bậc hạ thì sanh trong 

loài ngƣời; trì giới bậc trung thì sanh trong cõi trời Lục Dục; trì giới bậc 
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thƣợng lại tu hành bốn Thiền, bốn Không định thì sanh trong các cõi trời Sắc 

và Vô sắc thanh tịnh. 

Trì giới bậc thƣợng có ba hạng: Trì giới thanh tịnh bậc hạ thì chứng A-

la-hán; trì giới thanh tịnh bậc trung thì chứng đƣợc Bích-chi-Phật; trì giới 

thanh tịnh bậc thƣợng thì  đƣợc Phật đạo.  Không đắm trƣớc, không ỷ y, 

không phá, không khuyết, đƣợc Thánh nhân khen ngợi yêu thích, nhƣ vậy 

gọi là thanh tịnh bậc thƣợng.  Nếu vì thƣơng xót chúng sanh, vì độ chúng 

sanh, cũng vì biết thật tƣớng của giới; tâm không ỷ y, đắm trƣớc; trì giới nhƣ 

thế, tƣơng lai chứng đến Phật đạo.  Nhƣ vậy gọi là đƣợc giới vô thƣợng Phật 

đạo.  Nếu ngƣời muốn cầu đƣợc thiện lợi lớn, hãy kiên trì giới, nhƣ tiếc châu 

báu quý trọng, nhƣ giữ thân mạng, vì cớ sao?  Vì nhƣ đại địa, hết thảy vạn 

vật hữu hình, đều nƣơng đất mà tồn tại.  Giới cũng nhƣ vậy, giới là trú xứ 

của hết thảy thiện pháp. 

Lại nữa, ví nhƣ không chân mà muốn đi; không cánh mà muốn bay; 

không thuyền mà muốn qua sông, là không thể đƣợc.  Nếu không có giới mà 

muốn cầu quả báo tốt cũng nhƣ vậy.  Nếu ngƣời bỏ giới này
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, tuy ở núi tu 

khổ hạnh, ăn trái cây, uống thuốc, thì không khác gì cầm thú.  Hoặc có 

ngƣời chỉ uống cho là giới; hoặc uống sữa, hoặc hớp không khí; hoặc cắt 

tóc; hoặc mặc Ca-sa; hoặc mặc áo trắng; hoặc mặc áo cỏ, hoặc áo da cây; 

hoặc mùa đông vào nƣớc; hoặc mùa hạ hơ lửa; hoặc từ núi cao sa xuống; 

hoặc tắm sông Hằng; hoặc ngày tắm ba lần; lại cúng dƣờng lửa, tế tự đủ 

cách, chú nguyện đủ kiểu; chịu thực hành các khổ hạnh, cho đó là giới, chỉ 

là trống không, không đƣợc gì. 

Nếu có ngƣời tuy ở nhà cao điện lớn, mặc đẹp ăn ngon, mà thực hành 

đƣợc giới này, cũng đƣợc sanh chỗ tốt và đƣợc đạo quả.  Hoặc ngƣời sang 

kẻ hèn, ngƣời lớn kẻ nhỏ, thực hành đƣợc giới này, thì đều đƣợc lợi lớn.  

Nếu phá giới này, thời không kể sang hèn, lớn nhỏ, đều không đƣợc tùy ý 

sanh vào chỗ lành. 

Lại nữa, ngƣời phá giới, cũng ví nhƣ ao trong mát màcó rắn độc, không 

đáng tắm rửa, cũng nhƣ cây có hoa quả ngon mà có nhiều gai nghịch.  Nhƣ 

ngƣời tuy đƣợc sanh ở nhà quý trọng, thân thể đoan chánh, học rộng nghe 

nhiều, mà không ƣa trì giới, không có tâm từ bi, lại cũng nhƣ vậy, nhƣ kệ 

nói: 

"Sang mà vô trí thời là suy, 

Trí mà kiêu mạn cũng là suy, 



Ngƣời trì giới mà lại phá giới, 

Cả đời này đời sau đều suy" 

Ngƣời tuy nghèo hèn mà trì giới, hơn ngƣời giàu sang mà phá giới.  

Hƣơng của hoa, hƣơng của cây, không thể bay xa; hƣơng của trì giới, bay 

khắp cả mƣời phƣơng
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.  Ngƣời trì giới, đƣợc đầy đủ sự an vui, tiếng tăm 

nghe xa, trời ngƣời yêu kính, hiện đời thƣờng đƣợc các thứ khoái lạc.  Nếu 

muốn sanh vào cõi trời cõi ngƣời, thủ lấy sự giàu sang, sống lâu không khó.  

Ngƣời trì giới thanh tịnh, ƣớc gì đều đƣợc nấy. 

Lại nữa, ngƣời trì giới, thấy ngƣời phá giới bị hình ngục tra khảo, đủ 

các thứ khổ não, mà tự biết mình vĩnh viễn xa lìa việc ấy, lấy đó làm vui 

mừng.  Nếu ngƣời trì giới, thấy ngƣời lành đƣợc có vinh dự, danh tiếng, 

khoái lạc, thì tâm sự suy nghĩ:  "Nhƣ ngƣời đƣợc vinh dự, ta cũng có phần".  

Ngƣời trì giới, khi mệnh chung, dù có gió đao cắt thân, gân mạch đoạn tuyệt, 

tự biết mình trì giới thanh tịnh, tâm không sợ hãi, nhƣ kệ nói: 

"Trong bệnh rất dữ, 

Giới là thuốc hay, 

Trong sợ hãi lớn. 

Giới làm thủ hộ. 

Trong chết tối tăm, 

Giới làm đèn sáng, 

Trong chỗ đƣờng ác, 

Giới là cầu đò, 

Trong nƣớc biển chết, 

Giới là thuyền lớn". 

Lại nữa, ngƣời trì giới thƣờng đƣợc ngƣời đời nay cung kính cúng 

dƣờng, tâm vui không hối hận, áo cơm không thiếu, chết đƣợc sanh lên trời, 

sau chứng đƣợc Phật đạo. Ngƣời trì giới, không việc gì không có đƣợc; 

ngƣời phá giới, tất cả đều mất.  Ví nhƣ có ngƣời thƣờng cúng dƣờng trời, 

ngƣời ấy nghèo cùng, một lòng cúng dƣờng mãn mƣời hai năm, mong cầu 

giàu sang, trời thƣơng ngƣời đó, tự hiện thân ra, mà hỏi rằng:  "Ngƣơi cầu 

những gì?"  Ngƣời kia đáp:  "Tôi cầu giàu sang, muốn cho những điều tâm 

nguyện, hết thảy đều đƣợc".  Trời trao cho một đồ vật, gọi là cái bình đức, 

và nói:  "Mọi vật cần dùng, từ trong bình này xuất ra". 

Ngƣời kia đƣợc bình rồi, ứng theo ý muốn, mọi sự đều đƣợc.  Ðƣợc 

nhƣ ý gây dựng nhà tốt.  Voi Ngựa, xe cộ, bảy báu đầy đủ, cung cấp cho tân 



khách, không thiếu sự gì.  Khách hỏi:  "Trƣớc ông nghèo cùng, nay sao do 

đâu đƣợc giàu nhƣ thế này?"  Ðáp:  "Tôi đƣợc cái bình trời cho, xuất ra các 

thứ vật, cho nên giàu nhƣ vậy". Khách nói:  "Ðua bình cho xem, kể cảvật từ 

bình xuất ra".  Liền đƣa bình ra, trong bình dẫn ra đủ các thứ vật, ngƣời 

khách kia kiêu căng phóng túng, đứng lên trên bình nhảy múa, bình liền vỡ 

nát.   Hết thảy các vật cùng một lúc tiêu mất.  Ngƣời trì giới cũng nhƣ vậy.  

Các thứ diệu lạc, ƣớc mong đều đƣợc, nếu ngƣời phá giới, kiêu căng phóng 

túng tự do, cũng nhƣ ngƣời kia phá vỡ bình, mất lợi. 

Lại nữa, ngƣời trì giới, hƣơng thơm của danh tiếng, đời này đời sau 

biến khắp trên trời và loài ngƣời. 

Lại nữa, ngƣời trì giới, đƣợc ngƣời ƣa cúng thí, không tiếc tài vật, 

không kinh doanh tài lợi ở đƣợc ở đời mà không bị thiếu gì.  Ðƣợc sanh lên 

cõi trời, ở trƣớc mƣời phƣơng Phật, vào tam thừa đạo mà đƣợc giải thoát.  

Chỉ trừ sự trì giới theo các thứ tà kiến, về sau không đƣợc gì. 

Lại nữa, nếu ngƣời tuy không xuất gia, chỉ biết tu hành giới pháp, cũng 

đƣợc sanh cõi trời.  Nếu ngƣời trì giới thanh tịnh, tu thiền định, trí tuệ, muốn 

cầu độ thoát sanh già bệnh chết khổ, nguyện ấy quyết chắc đƣợc.  Ngƣời trì 

giới tuy không có binh trƣợng, mà các sự dữ không gia đến, tài vật của 

ngƣời trì giới, không ai cƣớp đƣợc.  Ngƣời thân của trì giới, tuy chết không 

rời, sự trang nghiêm của trì giới quý hơn bảy báu.  Do vì lẽ đó, nên hộ trì 

giới, nhƣ hộ vệ thân mạng, nhƣ yêu vật báu.  Ngƣời phá giới, thọ khổ vạn 

đoan, nhƣ ngƣời nghèo bị bình vỡ vật tiêu, trƣớc kia. 

Lại nữa, ngƣời trì giới, quán thấy tội của ngƣời phá giới, nên tự gắng 

sức, nhất tâm trì giới. 

Thế nào gọi là tội của ngƣời phá giới?  Ngƣời phá giới, ngƣời khác 

không kính, nhà nó nhƣ mồ hoang, không ngƣời nào đến. 

Ngƣời phá giới, mất hết các công đức, giống nhƣ cây khô, ngƣời không 

yêu thích. 

Ngƣời phá giới, nhƣ Hoa sen đầy sƣơng, không ai ƣa thấy. 

Ngƣời phá giới, có ác tâm đáng sợ, giống nhƣ  quỷ La-sát. 

Ngƣời phá giới, ngƣời khác không quy hƣởng, giống nhƣ ngƣời khát, 

không tìm đến giếng khô. 



Ngƣời phá giới, tâm thƣờng nghi ngờ hối hận, giống nhƣ ngƣời phạm 

sự, thƣờng sợ tội ập đến. 

Ngƣời phá giới, giống nhƣ ruộng bị mƣa đá, không thể trông cậy. 

Ngƣời phá giới, giống nhƣ mƣớp đắng, tuy thân hình giống trái ngọt 

mà không thể ăn. 

Ngƣời phá giới, giống nhƣ xóm giặc, không thể sống chung. 

Ngƣời phá giới, giống nhƣ bệnh nặng, không ai muốn gần. 

Ngƣời phá giới, không đƣợc khỏi khổ, giống nhƣ  đƣờng dữ, khó đi 

qua. 

Ngƣời phá giới, không thể ở chung; giống nhƣ giặc dữ, khó thể thân 

cận. 

Ngƣời phá giới, giống nhƣ hầm lửa, ngƣời đi đƣờng tránh xa. 

Ngƣời phá giới, khó thể ở chung, giống nhƣ Rắn độc. 

Ngƣời phá giới, không thể gần gũi, giống nhƣ ngọn lửa lớn. 

Ngƣời phá giới, giống nhƣ  thuyền vỡ, không thể chở qua sông. 

Ngƣời phá giới, giống nhƣ đồ mửa ra, không thể ăn lại. 

Ngƣời phá giới, ở trong chúng tốt giống nhƣ Ngựa dữ ở trong Ngựa 

lành. 

Ngƣời phá giới, khác với ngƣời lành, nhƣ Lừa ở trong bầy Bò. 

Ngƣời phá giới, ở giữa chúng tinh tấn giống nhƣ đứa bé yếu ớt ở giữa 

ngƣời mạnh. 

Ngƣời phá giới, tuy hình tợ Tỳ-kheo mà cũng nhƣ thây chết ở trong 

con mắt ngƣời. 

Ngƣời phá giới, giống nhƣ ngọc giả ở giữa ngọc thiệt. 

Ngƣời phá giới, giống nhƣ cây Y-lan ở trong rừng Chiên-đàn. 



Ngƣời phá giới, tuy hình dáng tợ ngƣời lành mà bên trong không có 

thiện pháp.  Tuy cũng cạo đầu, nhuộm áo, theo thứ lớp cầm thẻ (hành trú) 

gọi là Tỳ-kheo, mà thật chẳng phải Tỳ-kheo. 

Ngƣời phá giới, nếu mặc pháp y thời đó là quấn thân với lá sắt đồng 

nóng.  Nếu ôm bình bát thời đó là đồ đựng nƣớc đồng nóng chảy.  Nếu uống 

ăn thời đó là nuốt hoàn sắt nóng. 

Lại nữa, ngƣời phá giới, thƣờng ôm lòng sợ hãi, nhƣ ngƣơì mắc trọng 

bệnh, thƣờng sợ chết đến.  Cũng nhƣ  ngƣời phạm tội ngũ nghịch, tâm 

thƣờng tự nghĩ:  Ta là giặc của Phật, che dấu tránh nép, nhƣ giặc sợ ngƣời, 

năm tháng ngày trôi qua, thƣờng không an ổn. 

Ngƣời phá giới, tuy đƣợc cúng dƣờng lợi lạc, thứ lạc đó bất tịnh; giống 

nhƣ ngƣời ngu cúng dƣờng trang sức thây chết.  Ngƣời trí nghe đƣợc, ghét 

không muốn thấy. 

Vô lƣợng tội phá giới nhƣ vậy, không thể kể hết.  Hành giả hãy nên 

nhất tâm trì giới. 

---o0o--- 

CHƯƠNG 22 - GIẢI THÍCH: NGHĨA CỦA GIỚI TƯỚNG 

 

 

 Hỏi:  Ðã biết các thứ quả báo, công đức nhƣ vậy, thế nào gọi là giới tƣớng? 

Ðáp:  Dứt ác không làm trở lại, gọi là giới.  Hoặc từ tâm sanh, hoặc từ 

miệng nói, hoặc từ nơi ngƣời khác lãnh thọ mà dứt sự ác nơi thân và miệng; 

ấy là tƣớng của giới.  Sao gọi là ác?  Nếu thật đó là chúng sanh, biết là 

chúng sanh, sinh tâm muốn giết, cƣớp mạng sống của nó, tạo thành thân 

nghiệp, có sắc tƣớng tạo tác
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, ấy là tội sát sanh, ngoài ra trói, nhốt, đánh 

đập, v.v... là cách giúp sát. 

Lại nữa, giết kẻ khác mắc tội sát, chứ chẳng phải tự giết thân.  Tâm biết rõ 

đó là chúng sanh mà giết, là thành tội giết, không phải nhƣ  ban đêm thấy 

ngƣời lại cho là gốc cây rung rinh mà giết.  Cố ý sát sanh mới thành tội giết, 

chẳng phải không cố ý.  Tâm khoái sát sanh mới thành tội giết, chẳng phải si 

cuồng.  Mạng sống dứt mới thành tội giết
310

, chẳng phải làm bị thƣơng.  

Thân nghiệp làm mới thành tội sát, chẳng phải chỉ có miệng sai bảo.  Miệng 

bảo là thành tội sát, chẳng phải chỉ có tâm sanh nghĩ ác.  Nhƣ vậy v.v... gọi 

là tƣớng mạo của tội sát.  Không làm tội ấy, gọi là giới.  Nếu ngƣời thọ giới, 



tâm sanh miệng nói:  “Tôi từ ngày nay, không còn sát sanh”.  Hoặc thân 

không động, miệng không nói, chỉ có tâm sanh, tự thề rằng:  “Tôi từ ngày  

nay, không còn sát sanh”, ấy gọi là giới không sát sanh.  Có ngƣời nói:  

“Giới không sát sanh ấy hoặc thiện hoặc vô ký” 

 

Hỏi:  Nhƣ trong A-tỳ-đàm nói Ca-chiên-diên-tử nói:  “Hết thảy giới luật 

nghi đều là thiện”, sao nay nói là vô ký? 

Ðáp:  Nhƣ trong A-tỳ-đàm của Ca-chiên-diên-tử nói:  “Hết thảy là thiện”; 

còn trong các A-tỳ-đàm khác nói:  “Giới bất sát hoặc thiện hoặc vô ký”, vì 

cớ sao?  Vì nếu giới bất sát ấy luôn luôn làthiện, thì ngƣời trì giới ấy, lẽ phải 

nhƣ là ngƣời đắc đạo, thƣờng không bị đọa vào ác đạo.  Do vậy nên hoặc có 

khi là vô ký.  Vô ký thì không có quả báo, không sanh vào cõi trời, cõi 

ngƣời. 

 

Hỏi:  Không có giới vô ký nên đọa địa ngục; lại do có ác tâm sanh nên đọa 

địa ngục? 

 

Ðáp:  Không sát sanh đƣợc vô lƣợng thiện pháp, làm hay không làm phƣớc 

cứ ngày đêm phát sanh.  Nếu gây một ít tội thì phƣớc ấy thành có hạn có 

lƣợng, vì cớ sao?  Vì nó theo có lƣợng mà không theo vô lƣợng.  Do vậy nên 

biết trong giới bất sát hoặc có khi là vô ký. 

Lại nữa, có ngƣời không theo Thầy thọ giới, mà chỉ tâm sanh thề rằng:  “Tôi 

từ ngày nay, không còn sát sanh”.  Không sát nhƣ vậy, hoặc có khi gọi là vô 

ký. 

 

Hỏi: Giới bất sát ấy trói buộc vào cõi nào?
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Ðáp:  Trong A-tỳ-đàm của Ca-chiên-diên-tử nói:  “Hết thảy thọ giới luật 

nghi đều trói buộc theo cõi Dục”.  Còn trong các A-tỳ-đàm khác nói:  

“Hoặc trói buộc theo cõi Dục, hoặc không trói buộc”.  Nói cho đúng nên có 

ba loại:  Hoặc trói buộc theo cõi Dục, hoặc trói buộc theo cõi Sắc, hoặc 

không trói buộc.  Việc sát sanh tuy ở cõi Dục, giới bất sát cũng phải theo 

việc sát mà ở cõi Dục.  Chỉ ở cõi Sắc không sát, tâm vô lậu không sát, ấy là 

giới chân bất sát vì đã ngăn từ lâu xa... 

Lại nữa, có ngƣời không thọ giới, nhƣng từ khi sanh về sau, không ƣa sát 

sanh, đó hoặc thiện hoặc vô ký, ấy gọi là vô ký. 

Pháp bất sát sanh ấy chẳng phải tâm, chẳng phải tâm pháp, cũng chẳng phải 

tâm tƣơng ƣng, hoặc cọng tâm sanh, hoặc chẳng cọng tâm sanh.  Trong A-

tỳ-đàm của Ca-chiên-diên-tử nói:  “Không sát sanh là thân nghiệp khẩu 

nghiệp, hoặc có sắc tƣớng tạo tác, hoặc không có sắc tƣớng tạo tác, hoặc tùy 



tâm hành, hoặc không tùy tâm hành
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, chẳng phải là nghiệp báo của đời 

trƣớc.  Hai lối tu nên tu, hai lối chứng nên chứng.  Do tƣ duy đoạn, thì hết 

thảy ở vào thân cuối cùng tại cõi Dục chứng đƣợc; do kiến đế đoạn, thời 

đoạn, thì phàm phu Thánh nhân chứng đƣợc.  Nó là sắc pháp, hoặc có thể 

thấy, hoặc không thể thấy, hoặc là pháp có đối ngại, hoặc là pháp không đối 

ngại; pháp có quả báo, pháp không có quả báo; pháp hữu lậu, pháp hữu vi; 

pháp còn có pháp ở trên (pháp hữu thƣợng – đối lại là pháp vô thƣợng), 

chẳng phải là tƣơng ƣng nhân.  Phân biệt nhƣ vậy; ấy gọi là giới bất sát. 

 

Hỏi:  Giới của trong Bát chánh đạo cũng có giới không sát sanh, cớ sao chỉ  

nói giới không sát sanh là có quả báo, là hữu lậu? 

 

Ðáp:  Trong đây chỉ nói pháp thọ giới luật nghi, không nói vô lậu giới luật 

nghi. 

Lại nữa, trong các A-tỳ-đàm khác nói: “Pháp bất sát thƣờng không đi theo 

tâm, chẳng phải nghiệp thân khẩu.  Nghịêp hành không theo tâm thì hoặc có 

quả báo, hoặc không có quả báo.  Pháp chẳng tƣơng ƣng với tâm thì hoặc là 

hữu lậu hoặc vô lậu”.   Ðó là điểm sai khác, ngoài ra đều đồng nhau.  Lại có 

ngƣời nói:  “Chƣ  Phật Thánh Hiền không hý luận các pháp, chỉ thấy hiện 

tiền chúng sanh đều tiếc thân mạng nên Phật dạy chớ cƣớp mạng sống kẻ 

khác, cƣớp mạng sống kẻ khác đời đời bị đau khổ.  Chhúng sanh thật có hay 

không sau sẽ nói.
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Hỏi:  Ngƣời ta hay lấy sức thắng ngƣời, chiếm nƣớc, giết oán, làm thợ săn 

lấy da thịt, để cứu giúp rất lớn.  Còn nay không sát sanh đƣợc lợi ích gì? 

 

Ðáp:  Ðƣợc không sợ hãi, đƣợc an vui.  Ta không hại kia, kia không hại ta, 

do vậy không sợ không hãi.  Ngƣời hiếu sát, tuy ở địa vị làm vua ngƣời, 

cũng không tự an đƣợc nhƣ ngƣời trì giới dạo đi một mình, không chi sợ sệt 

tai nạn. 

 

Lại nữa, ngƣời hiếu sát, các loài có mạng sống đều không ƣa thấy, nếu 

không hiếu sát thì hết thảy chúng sanh đều ƣa nƣơng dựa. 

 

Lại nữa, ngƣời trì giới, khi mạng chung tâm đƣợc an lạc, không nghi, không 

hối, hoặc đƣợc sanh cõi trời, hoặc sanh cõi ngƣời, thƣờng đƣợc sống lâu.  

Ấy là nhân duyên đắc đạo, cho đến khi đƣợc thành Phật, ở đời sống lâu vô 

lƣợng. 

 



Lại nữa, ngƣời sát sanh, thì đời này đời sau thọ các loại thân tâm đau khổ.  

Ngƣời không sát sanh, không có các nạn đó; ấy là lợi lớn. 

 

Lại nữa, hành giả suy nghĩ:  “Ta biết tiếc mạng sống, yêu thân mình, thì kia 

cũng nhƣ vậy, cùng với ta khác gì?”  Do lẽ ấy, không nên sát sanh. 

 

Lại nữa, nếu sát sanh thì bị ngƣời lành chê trách, kẻ oan gia ghen ghét, vì 

mắc nợ mạng nên thƣờng hay sợ hãi, bị kia oán ghét, khi chết ăn năn, sẽ đọa 

trong địa ngục, hoặc trong loài súc sanh, hoặc sanh trong loài ngƣời thì 

thƣờng phải chết yểu. 

 

Lại nữa, giả sử đời sau không bị tội, không bị ngƣời lành chê trách, oan gia 

ghen ghét, còn không nên cố cƣớp mạng kẻ khác, vì sao?  Vì ngƣời có đƣợc 

tƣớng lành, còn không nên làm, huống gì cả hai đời đã có tội, đã bị quả báo 

xấu ác. 

 

Lại nữa, sát sanh là tội nặng nhất trong các tội, vì sao?  Vì ngƣời khi gặp 

phải cái chết gấp, thì không tiếc vật qúy báu, mà chỉ lo cho mạng sống trƣớc 

tiên.  Ví nhƣ ngƣời khách buôn vào biển tìm châu báu, sắp ra khỏi biển, 

thuyền chợt bị vỡ, trân bảo mất hết mà rất vui mừng, đƣa tay lên nói: ”Chút 

nữa mất vật báu lớn!”  Mọi ngƣời lấy làm lạ nói:  “Ngƣơi mất hết tài bảo, 

trần truồng thoát khỏi, cớ sao vui mừng nói:  Chút nữa mất vật báu lớn?   

 

Ðáp:  “Trong tất cả vật báu, mạng ngƣời báu nhất.  Ngƣời vì mạng sống mà 

tìm của báu, chứ không phải vì của báu mà tìm mạng sống”.  Vì lẽ ấy, Phật 

dạy trong mƣời bất thiện đạo, sát sanh đứng đầu.  Trong năm giới, giới bất 

sát cũng đứng đầu.  Nếu ngƣời tu nhiều phƣớc đức màkhông có giới bất sát 

sanh, thời không có ích gì, vì sao?  Vì tuy có đƣợc sanh vào nơi giàu sang, 

thế lực cƣờng hào, mà không đƣợc sống lâu, thì ai thọ hƣởng cái vui ấy?  Do 

vậy biết trong các tội, tội sát sanh nặng nhất, trong các công đức, công đức 

không sát sanh lớn nhất.  Trong thế gian, tiếc mạng sống là nhất, vì sao 

biết?  Vì tất cả ngƣời đời, thà cam chịu hình phạt, tàn tật, khảo đánh để hộ 

mạng sống. 

 

 

Lại nữa, nếu có ngƣời thọ giới, tâm sanh, miệng nói rằng:  “Kể từ ngày nay 

không giết hết thảy chúng sanh”.  Thế là đối với vô lƣợng chúng sanh, đã 

đem thứ vật yêu trọng mà thí cho, nên đƣợc công đức cũng vô lƣợng.  Nhƣ 

Phật dạy
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:  “Có năm thứ bố thí lớn”.  Những gì là năm?  1-  Không sát 



sanh, là việc bố thí lớn, 2-  Không trộm cắp, 3-  Không tà dâm, 4-  Không 

nói dối, 5-  Không uống rƣợu, cũng nhƣ vậy. 

 

Lại nữa, thực hành Từ tam muội đƣợc phƣớc vô lƣợng, nƣớc lửa không hại 

đƣợc, đao binh không tổn thƣơng đƣợc, hết thảy ác độc không thể trúng 

đƣợc.  Vì hành năm sự bố thí lớn, nên đƣợc nhƣ vậy. 

 

Lại nữa, các bậc tôn quý trong ba đời mƣời phƣơng, Phật là tôn quý nhất
315

.  

Nhƣ Phật dạy Ƣu-bà-tắc Nan-đề-ca rằng:  “Sát sanh có mƣời tội.  Những gì 

là mƣời?  1-  Tâm thƣờng ôm độc đời đời không dứt.  2-  Chúng sanh oán 

ghét, mắt không muốn nhìn.  3-  Thƣờng ôm niệm ác, suy, nghĩ việc ác.  4-  

Chúng sanh sợ hãi nhƣ thấy Cọp Rắn.  5-  Khi ngủ tâm sợ, thức bất an.  6-  

Thƣờng có ác mộng.  7-  Khi mệnh chung cuồng sợ cái chết dữ.  8-  Gieo 

nghiệp nhân duyên của chết yểu.  9- Thân hoại mệnh chung, đọa trong địa 

ngục.  10-  Nếu đƣợc làm ngƣời, thƣờng phải chết yểu”. 

Lại nữa, hành giả tâm niệm suy nghĩ:  “Tất cảloài có mạng sống, cho đến 

côn trùng, đều tự tiếc thân mạng.  Cớ sao biết lấy y phục uống ăn để bảo hộ 

thân mình mà lại giết chúng sanh?!” 

 

Lại nữa, hành giả nên học pháp đại nhân.  Trong hết thảy đại nhân, Phật là 

tối đại, vì cớ sao?  Vì tất cả trí tuệ đƣợc thành tựu, mƣời trí lực đầy đủ, hay 

độ chúng sanh, thƣờng hành từ mẫn, giữ giới sát sanh, tự đƣợc thành Phật, 

cũng dạy đệ tử thực hành tâm từ mẫn đó.  Hành giả muốn học hạnh của đại 

nhân, cũng nên không giết. 

 

Hỏi:  Nếu không xâm hại ta thì tâm sát có thể dứt đƣợc, còn nếu xâm hại, 

cƣỡng đoạt, bức bách ta, thời phải làm sao? 

 

Ðáp:  Phải nên lƣờng việc khinh trọng.  Nếu ngƣời giết mình, trƣớc nên tự 

suy nghĩ:  “Cái lợi toàn giới là trọng hay toàn thân là trọng?  Phá giới là mất 

mát hay tán thân là mất mát?”  Suy nghĩ nhƣ vậy biết giữ giới là trọng, toàn 

thân là khinh.  Nếu tạm khỏi nạn mà đƣợc toàn thân, thì thân đƣợc cái gì?  

Thân là chỗ tụ đọng của già bệnh chết, chắc chắn phải bại hoại.  Nếu vì giữ 

giới mà mất thân, lợi ấy rất trọng.  Lại suy nghĩ:  “Ta trƣớc sau mất thân, đời 

đời vô số, hoặc làm thân giặc ác, cầm thú, chỉ vì tài lợi mà làm các việc bất 

thiện, nay mới đƣợc vì sự giữ tịnh giới cho nên không tiếc thân.  Xả mạng để 

giữ giới, hơn trăm ngàn vạn lần hủy cấm giới để giữ toàn thân, không thể ví 

dụ đƣợc”.  Ðịnh tâm nhƣ vậy, nên phải xả thân để hộ tịnh giới.  Nhƣ một vị 

Tu-đà-hoàn sanh trong một nhà đồ sát, tuổi sắp thành nguời, phải cai quản 

gia nghiệp mà không chịu sát sanh.  Cha mẹ đƣa dao và một con dê, nhốt ở 



trong nhà mà bảo:  “Nếu không giết dê, không cho ngƣời ra mà thấy ánh mặt 

trời mặt trăng và sinh hoạt ăn uống”.  Ngƣời con tự suy nghĩ:  “Ta nếu giết 

một con dê này, bèn phải suốt đời làm nghiệp này, há vì thân mà gây nên tội 

lớn này ƣ?”  Liền lấy dao tự sát.  Cha mẹ mở cửa ra thấy dê đứng ở một phiá 

còn đứa con thì đã mệnh tuyệt.  Ngay lúc ựa sát, liền sanh lên cõi trời.  Hoặc 

đƣợc nhƣ thế ấy, là vì không tiếc mạng sống để hộ toàn vẹn tịnh giới.  

Những nghĩa nhƣ vậy, gọi là giới không sát sanh. 

Không cho mà lấy là, biết đó là vật của ngƣời khác mà sanh tâm trộm cắp, 

lấy vật đem đi khỏi chỗ cũ, cho là vật thuộc của ta; thế gọi là trộm.  Nếu 

không làm, gọi là không trộm.  Ngoài ra, phƣơng tiện so tính, cho đến tay 

cầm mà chƣa lìa khỏi chỗ; ấy gọi là cách giúp sự ăn trộm. 

Tài vật có hai loại:  Có loại thuộc của ngƣời khác,  có loại không thuộc của 

ngƣời khác.  Lấy vật thuộc của ngƣời khác là tội trộm.  Vật thuộc của ngƣời 

khác cũng có hai:  1-  Vật ở trong làng xóm, 2-  Vật ở chỗ trống.  Vật ở hai 

chỗ ấy, có tâm trộm lấy, thì mắc tội trộm.  Nếu vật ở chỗ trống, hãy kiểm xét 

biết vật ấy gần nƣớc nào?  Vật ấy phải có sở thuộc, không nên lấy.  Nhƣ 

trong Luật tạng nói về các việc không trộm.  Ấy gọi là tƣớng mạo không 

trộm. 

 

Hỏi:  Không trộm có lợi ích gì? 

 

Ðáp:  Mạng sống có hai:  Trong và ngoài.  Nếu cƣớp tài vật, ấy là cƣớp 

mạng ngoài, vì sao?  Vì mạng sống dựa nơi cơm ăn, áo mặc v.v... mới sống.  

Nếu cƣớp, nếu giật, ấy gọi là cƣớp mạng ngoài, nhƣ kệ nói: 

“Hết thảy chúng sanh 

Lấy cơm áo nuôi sống 

Hoặc cƣớp hoặc trộm lấy 

Ấy gọi là cƣớp mạng” 

Vì lẽ ấy, ngƣời có trí không nên cƣớp đoạt. 

Lại nữa, nên tự suy nghĩ:  “Cƣớp giật đƣợc vật để cung cấp cho mình, tuy 

thân có đầy đủ rồi cũng phải chết, chết vào địa ngục.  Tuy cả gia thất thân 

thuộc cùng đƣợc thọ vui mà chỉ riêng mình chịu tội, cũng không cứu đƣợc”.  

Quán sát đƣợc thế ấy, nên không nên trộm. 

Lại nữa, không cho mà lấy đây có hai thứ:  1- Trộm, 2- Cƣớp.  Cả hai đều 

gọi là không cho mà lấy.  Trong tội không cho mà lấy, trộm là rất nặng, vì 

sao?  Vì mọi ngƣời đều lấy tài vật nuôi sống, mà đào ngạch khoét vách trộm 

lấy; vì không có sức hơn ngƣời, mà sợ chết nên mới trộm lấy, ấy là rất bất 

tịnh.  Trong tội cƣớp đoạt, trộm là tội nặng.  Nhƣ kệ nói: 

“Ðói khát thân ốm gầy 

Thọ tội chỗ đại khổ, 



Của ngƣời không thể đụng, 

Giống nhƣ đống lửa lớn. 

Nếu trộm lấy của ngƣời, 

Chủ nó khóc áo não, 

Giả sử là Thiên vƣơng, 

Cũng còn lấy làm khổ”. 

Tội của ngƣời sát sanh tuy nặng, chỉ là giặc đối với kẻ bị giết, còn ngƣời 

trộm cắp lại là giặc đối với hết thảy ngƣời có của.  Nếu phạm các giới khác, 

có khi không phải là tội đối với trong nƣớc khác, còn ngƣời trộm cắp, thì tất 

cả các nƣớc đều trị tội.
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Hỏi:  Ngƣời cƣớp đoạt, đời nay có ngƣời khen cho là mạnh.  Vậy đối với 

việc cƣớp đoạt; vì sao phải buông xả? 

 

Ðáp:  Không cho là mà trộm lấy, đó là tƣớng bất thiện.   Trong sự cƣớp 

đoạt, tuy có so le, nhƣng đều là bất thiện.  Ví nhƣ đồ ăn ngon lẫn lộn chất 

độc, đồ ăn dở lẫn lộn chất độc; ngon dở tuy khác nhau mà chất độc không 

khác.  Cũng nhƣ lúc sáng, lúc tối đạp lửa, ngày đêm tuy khác nhau mà cháy 

chân thì là một.  Ðời nay, ngƣời ngu không biết quả báo tội phƣớc trong hai 

đời, không có lòng nhân từ, thấy ngƣời dùng sức xâm lấn nhau, cƣỡng đoạt 

tài sản kẻ khác, khen cho là mạnh, còn chƣ Phật Hiền Thánh thì thƣơng xót 

hết thảy, rõ suốt ƣơng họa ba đời không mất, nên không khen ngợi.  Do vậy 

nên biết tội trộm cƣớp đều là bất thiện, nên ngƣời lành và hành giả không 

làm.  Nhƣ Phật dạy:  “Không cho mà lấy có mƣời tội.  Những gì là mƣời?  

1-  Chủ tài vật thƣờng giận.  2-Bị ngƣời nghi cho phạm trọng tội.  3-  Du 

hành phi thời, không trù tính.  4-  Bạn bè với kẻ ác, xa lìa bậc hiền thiện.  5-  

Phá tƣớng lành.  6-  Bị tội với quan.  7-  Tài vật không vào.  8-  Gieo nghiệp 

nhân duyên của sự nghèo.  9-  Chết đọa vào địa ngục.  10-  Nếu đƣợc ra khỏi 

mà làm ngƣời, siêng khó cầu tài vật, trở thành chung của cả năm nhà là hoặc 

vua, hoặc giặc, hoặc lửa, hoặc con bất hiếu sử dụng.  Cho đến chôn dấu cũng 

bị mất. 

-  Tà dâm  là, nếu đối với con gái đƣợc cha mẹ, anh em, chị em, chồng, con 

cái, pháp luật thế gian, và phép vua thủ hộ, mà hoặc phạm đến, ấy gọi là tà 

dâm.  Hoặc có ngƣời tuy không có ai thủ hộ, mà do pháp thủ hộ.  Thế nào là 

pháp thủ hộ?  Là hết thảy ngƣời nữ xuất gia và ngƣời nữ thọ giới trong một 

ngày; ấy là pháp thủ hộ.  Nếu dùng sức, dùng tài vật, hoặc dụ dỗ, hoặc tự có 

ngƣời vợ thọ giới; có thai, có con đang thời kỳ bú; hoặc phi đạo; cho đến 

dùng tràng hoa cho dâm nữ để yêu sách.  Phạm những điều nhƣ vậy gọi là tà 

dâm.  Không làm những điều nhƣ vậy gọi là không tà dâm. 

 



Hỏi:  Ngƣời thủ hộ nên ngƣời nổi sân, pháp thủ hộ nên phá pháp, nên gọi là 

tà dâm.  Còn ngƣời đối với vợ mình, vì sao cho là tà? 

 

Ðáp:   Ðã cho phép vợ thọ giới trong một ngày, đã ở trong pháp, tuy vốn là 

vợ mà nay không đƣợc tự do.  Qua khỏi ngày thọ giới, thời chẳng phải là 

pháp thủ hộ.  Lại, ngƣời vợ đang mang thai, vì thân thể kia nặng nề, chán 

thói cũ; lại vì sợ tổn thƣơng bụng chửa; khi con còn thời kỳ bú mà hành dâm 

mẹ nó thì sữa khô kiệt; lại vì tâm nữ say dâm dục thì không còn săn sóc con.  

Chỗ phi đạo là không phải nữ căn, tâm ngƣời nữ không vui mà cƣỡng ép phi 

lý nên gọi là tà dâm.  Những việc ấy không làm, nên không gọi là tà dâm. 

 

Hỏi:  Nếu ngƣời chồng không biết, không thấy, không phiền não thì ngƣời 

dâm kia có tội gì? 

 

Ðáp:  Vì nó là tà.  Ðã gọi là tà, ấy là bất chánh, cho nên có tội. 

Lại nữa, việc này có các tội lỗi:  Tình chồng vợ tuy khác thân mà đồng thể.  

Cƣớp tình yêu của ngƣời khác, phá bổn tâm của ngƣời ta; ấy là giặc, lại mắc 

trọng tội, tiếng tăm xấu xa, bị ngƣời oán ghét, vui ít sợ nhiều, hoặc sợ hình 

phạt giết chết.  Lại sợ chồng và ngƣời hai bên biết, thƣờng ƣa nói dối, bị 

Thánh nhân trách mắng là tội của trọng tội. 

 

Lại nữa, ngƣời dâm dật nên tự suy nghĩ:  “Vợ ta vợ ngƣời, đồng là nữ nhân, 

xƣơng thịt tình thái, kia đây không khác; mà vì sao ta sanh tâm mê lầm 

ngang trái, chạy theo ý tà?”  Ngƣời tà dâm phá mất cái vui đời này, đời sau. 

Lại nữa, đổi chỗ xoay về mình, để tự chế tâm rằng:  “Nếu ngƣời kia xâm 

phạm vợ ta, thời ta giận độc; nếu ta xâm phạm vợ ngƣời kia, thời ngƣời kia 

cũng thế khác gì.  Suy bụng mình để tự chế cho nên không nên làm”. 

 

Lại nữa, nhƣ Phật dạy:  “Ngƣời tà dâm, sau đọa vào địa ngục cây gƣơm, 

chịu đủ mọi khổ.  Khi đƣợc ra khỏi mà làm ngƣời thì gia đạo bất hòa, 

thƣờng gặp dâm dục, tà vậy, giặc ác.  Tà dâm là hoạn nạn ví nhƣ Rắn độc, 

cũng nhƣ lửa lớn, không gấp rút xa lánh, thì họa lại ập đến”.  Nhƣ Phật dạy:  

“Tà dâm có mƣời tội
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:  1-  Thƣờng bị phu chủ của ngƣời bị dâm muốn làm 

nguy hại.  2-  Chồng vợ bất hòa, thƣờng đấu tranh nhau.  3-  Ngày ngày tăng 

trƣởng các pháp bất thiện, tổn giảm các pháp thiện.  4-  Không thủ hộ thân, 

vợ con côi cút.  5-  Tài sản mỗi ngày hao mòn.  6-  Có các việc dữ, thƣờng bị 

ngƣời nghi.  7-  Thân thuộc, tri thức không vui mừng yêu mến.  8-  Gieo 

nghiệp nhân duyên về oan gia.  9-  Thân hoại mạng chung, chết vào địa 

ngục.  10-  Nếu đƣợc ra khỏi mà làm ngƣời nữ, phải chung chồng với nhiều 

ngƣời, còn nếu là ngƣời nam, thì vợ không trinh khiết. 



-  Nói dối là, tâm không thanh tịnh, muốn dối gạt ngƣời, che dấu sự thật, 

xuất lời nói khác, sanh khẩu nghiệp; ấy là nói dối.  Tội vọng ngữ là do hai 

bên cùng hiểu về ngôn ngữ mà có; nếu không cùng hiểu, thì tuy có nói 

không thật, cũng không có tội nói dối. 

 

Nói dối là, biết nói không biết
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, không biết nói biết; thấy nói không thấy, 

không thấy nói thấy; nghe nói không nghe, không nghe nói nghe; ấy là nói 

dối.  Nếu không làm, ấy là không nói dối
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. 

 

Hỏi: Nói dối có những tội gì? 

 

Ðáp:  Ngƣời nói dối trƣớc hết tự dối mình, sau dối ngƣời.  Lấy thật làm hƣ; 

lấy hƣ làm thật, hƣ thật điên đảo, không thọ nhận thiện pháp.  Ví nhƣ cái 

bình úp, nƣớc không vào đƣợc.  Ngƣời nói dối, tâm không tàm quý, đóng bít 

cửa thiện đạo và Niết-bàn.  Quán xét biết tội ấy, cho nên không làm. 

Lại nữa, quán xét biết thật ngữ lợi nó rất rộng lớn.  Cái lợi của thật ngữ từ 

nơi mình ra, rất là dễ đƣợc.  Ðó là cái lực của hết thảy ngƣời xuất gia.  Công 

đức nhƣ vậy, ngƣời tại gia xuất gia đều có cái lợi này.  Ðó là tƣớng của 

ngƣời lành. 

Lại nữa, ngƣời thật ngữ, tâm họ ngay thẳng, dễ đƣợc khỏi khổ.  Ví nhƣ kéo 

cây ra chỗ rừng rậm, cây thẳng dễ ra. 

 

Hỏi:  Nếu nói dối có tội nhƣ vậy, tại sao ngƣời ta nói dối? 

 

Ðáp:  Có ngƣời ngu si thiếu trí, gặp việc khổ ách, nói dối để cầu thoát khỏi, 

không biết việc pháp xuất đời này mắc tội, không biết đời sau mắc tội báo 

lớn.  Lại có ngƣời tuy biết tội nói dối, nhƣng vì xan tham sân nhuế, ngu si 

nhiều cho nên nói dối. .  Lại có ngƣời tuy không xan tham sân nhuế, mà dối 

làm chứng tội ngƣời, tâm cứ bảo là thật, chết bị đọa vào địa ngục, nhƣ đệ tử 

của Ðề-bà-đạt-đa là Câu-già-ly, thƣờng tìm tòi lỗi lầm của Xá-lợi-phất, 

Mục-kiền-liên.  Lúc ấy hai ngài hạ an cƣ xong, du hành qua các nƣớc, lúc 

gặp trời mƣa lớn, đến nhà ngƣời thợ gốm, nghỉ lại trong nhà chứa đồ đầy 

gốm.  Trong nhà ấy, trƣớc đã có một ngƣời nữ ngủ ở chỗ tối, hai ngài không 

biết.  Ðêm đó ngƣời nữ nằm mộng xuất bất tịnh, sáng sớm đi đến chỗ có 

nứơc để rửa.  Bấy giờ Câu-già-ly ngẫu nhiên đi qua trông thấy.  Câu-già-ly 

có khả năng xem tƣớng, biết tình trạng của ngƣời có giao hội, mà không biết 

đƣợc có mộng hay không mộng.  Câu-già-ly quay nói với đệ tử:  “Ngƣời nữ 

này đêm qua đã thông tình với ngƣời khác”.  Liền hỏi ngƣời nữ:  “Cô nằm ở 

chỗ nào?”  Ðáp:  “Tôi ngủ nhờ trong nhà ngƣời thợ gốm”.  Lại hỏi:  “Cùng 

với ai?”  Ðáp:  “Hai Tỳ-kheo”.  Lúc ấy hai ngài từ trong nhà đi ra.  Câu-già-



ly thấy rồi, lại xem tƣớng xét nghiệm, trong ý cho rằng hai ngài chắc chắn đã 

làm điều bất tịnh.  Trƣớc đã ôm sẵn tâm tật đố, nay thấy việc này, đem rêu 

rao khắp các thành ấp xóm làng, sau đi đến Kỳ Hoàn, xƣớng lên tiếng xấu 

ấy. 

Giữa lúc ấy
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, Phạm-thiên vƣơng  đi đến muốn hầu Phật, Phật đã vào tịnh 

thất, yên lặng trong Tam muội.  Chúng các Tỳ-kheo cũng đều đóng phòng 

vào tam muội, không thể đánh thức đƣợc, liền tự suy nghĩ:  “Ta cố đến hầu 

Phật. Phật vào tam muội”, và muốn trở lui, lại nghĩ rằng:  “Phật từ định dậy, 

chắc sẽ không lâu”, nên ngừng lại chốc lát và đi đến trƣớc phòng Câu-già-ly, 

gõ cửa nói rằng:  “Câu-già-ly!  Câu-già-ly! Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên 

tâm thanh tịnh nhu nhuyến, thầy chớ hủy báng mà phải chịu khổ suốt đời”.  

Câu-già-ly hỏi:  “Ông là ngƣời nào?”  Ðáp: ”Tôi là Phạm-thiên vƣơng!”  

Hỏi:  “Phật nói ông đã đƣợc đạo quả A-na-hàm, vì cớ sao đến đây”  Phạm-

vƣơng tâm suy nghĩ mà nói kệ: 

“Muốn lƣờng pháp vô lƣợng 

Không nên thử lấy tƣớng, 

Muốn lƣờng pháp vô lƣợng, 

Ngƣời ấy bị che mắt” 

Nói kệ ấy xong, Phạm-thiên vƣơng đi đến chỗ Phật, trình bầy đầy đủ ý đó.  

Phật nói:  “Lành thay!  Lành thay! Khéo nói kệ ấy”.  Bấy giờ Thế Tôn nói 

lại kệ ấy: 

“Muốn lƣờng pháp vô lƣợng 

Không nên thử lấy tƣớng, 

Muốn lƣờng pháp vô lƣợng, 

Ngƣời ấy bị che mắt” 

 

Phạm-thiên vƣơng nghe Phật nói xong bỗng nhiên không hiện, liền trở lại 

cõi Trời.  Bấy giờ
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, Câu-già-ly đi đến chỗ Phật, đầu mặt lễ chân Phật, lui 

ngồi một bên.  Phật nói với Câu-già-ly:  ”Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên tâm 

thanh tịnh nhu nhuyến, ngƣơi chớ hủy báng mà phải chịu khổ suốt đời”.   

Câu-già-ly thƣa Phật:  “Con đối với lời Phật dạy không dám không tin, chỉ 

vì tự mắt thấy rõ ràng, biết chắc hai Tôn giả thật sự đã hành bất tịnh”.  Phật 

mắng nhƣ vậy ba lần, Câu-già-ly cũng ba lần không chịu, liền từ chỗ ngồi 

đứng dậy đi trở về phòng, toàn thân sanh mụn nhọt, mới đầu nhƣ hạt cải, lớn 

dần nhƣ hạt đậu, quả táo, quả nại, càng lớn nhƣ quả dƣa, đông lại tiêu hoại, 

nhƣ lửa lớn đốt cháy, kêu la rên siết, chết ngay trong đêm ấy, sa vào địa 

ngục Ðại Liên Hoa. 

Bấy giờ có một Phạm-thiên ban đêm đi đến bạch Phật:  “Câu-già-ly đã 

chết”.  Lại có một Phạm-thiên  nói:  ”Bị đọa vào địa ngục Ðại Liên Hoa”. 



Ðêm ấy đã qua, Phật bảo chúng Tăng tập họp mà dạy rằng:  “Các ông có 

muốn biết thọ mạng của Câu-già-ly ở địa ngục dài ngắn chăng?”  Các Tỳ-

kheo thƣa:  “Nguyện muốn đƣợc nghe”.  Phật dạy:  “Có sáu mƣơi hộc mè, 

có một ngƣời qua 100 năm lấy đi một hột mè.  Cứ nhƣ vậy đến hết mà thọ số 

trong địa ngục A-phù-đà vẫn chƣa hết.  Thọ số trong hai mƣơi địa ngục A-

phù-đà là thọ số trong một địa ngục Ni-la-phù-đà. Thọ số trong hai mƣơi địa 

ngục Ni-la-phù-đà là thọ số trong một địa ngục A-a-la.  Thọ số trong hai 

mƣơi địa ngục A-a-la là thọ số trong một địa ngục A-bà-bà.  Thọ số trong 

hai mƣơi địa ngục A-bà-bà là thọ số trong một địa ngục Hƣu-hƣu.  Thọ số 

trong hai mƣơi địa ngục Hƣu-hƣu là thọ số trong một địa ngục Âu-ba-la.  

Thọ số trong hai mƣơi địa ngục Âu-ba-la là thọ số trong một địa ngục Phân-

đà-lê-ca. Thọ số trong hai mƣơi địa ngục Phân-đà-lê-ca là thọ số trong một 

địa ngục Ma-ha-Ba-đầu-ma.  Câu-già-ly bị đọa vào địa ngục Ma-ha-Ba-đầu-

ma ấy, lƣỡi nó bị kéo ra thật lớn, lấy năm trăm cái đinh đâm vào năm trăm 

cái lƣỡi cày cày lên”.  Bấy giờ Thế Tôn mới nói kệ: 

“Ngƣời sanh ở đời, 

Búa ở trong miệng, 

Sở dĩ chém thân, 

Do lời nói ác. 

Ðáng mắng lại khen, 

Ðáng khen lại mắng, 

Miệng chứa điều ác, 

Trọn chẳng đƣợc vui, 

Tâm khẩu nghiệp sanh ác. 

Ðọa ngục Ni-la-phù, 

Ðầy đủ trăm ngàn đời, 

Chịu khổ đau cay độc, 

Nếu sanh A-phù-đà, 

Ðầy đủ ba mƣơi sáu, 

Lại riêng có năm đời, 

Chịu đủ các khổ độc. 

Tâm nƣơng tà kiến, 

Phá lời Hiền Thánh, 

Nhƣ tre sinh trái, 

Tự hủy thân nó”. 

Nhƣ vậy, tâm sanh nghi ngờ phỉ báng bèn đi tới quyết định cũng là nói dối.  

Ngƣời nói dối, thậm chí lời Phật cũng chẳng tín thọ.  Vì chịu tội nhƣ vậy, 

nên không nên nói dối. 

Lại nữa, nhƣ con Phật là La-hầu-la, khi còn ấu thơ, chƣa biết dè miệng, có 

ngƣời đến hỏi:  “Thế Tôn có ở nhà chăng?”  Nói dối là:  “Không có ở nhà”.  



Nếu khi Phật không ở nhà, có ngƣời hỏi:  “La-hầu-la, Phật ở nhà chăng?”  

Nói dối là:  “Phật ở nhà”.  Có ngƣời.  Có ngƣời kể lại với Phật, Phật bảo La-

hầu-la
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:  “Cầm chậu lấy nƣớc cho Ta rửa chân”.  Phật rửa chân xong, bảo:  

“Úp chậu ấy lại”.  Theo lời dạy, La-hầu-la liền úp lại, Phật bảo La-hầu-la:  

“Lấy nƣớc rót lên”.  Rót xong, Phật hỏi:  “Nƣớc có vào trong chậu chăng?”  

Thƣa:  “Bạch Thế Tôn, không vào”.  Phật bảo La-hầu-la:  “Cũng nhƣ vậy.   

Ngƣời không biết tàm qúy, sự nói dối che tâm, đạo pháp không vào đƣợc”.  

Nhƣ Phật dạy:  Nói dối có mƣời tội
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:  1- Hơi miệng hôi.  2-  Thiên thần xa 

lánh, kẻ phi nhân đƣợc tiện lợi.  3-  Tuy có nói thật không ai tin thọ.  4-  

Ngƣời trí mƣu nghị, thƣờng không đƣợc tham dự.  5-  Thƣờng bị phỉ báng, 

bị tiếng xấu ác đồn khắp thiên hạ.  6-  Không đƣợc ngƣời cung kính, tuy có 

dạy bảo, ngƣời ta không thừa nhận ứng dụng.  7-  Thƣờng nhiều ƣu sầu.  8-  

Gieo nghiệp nhân duyên cho sự phỉ báng.  9-  Thân hoại mạng chung sẽ sa 

vào địa ngục.  10-  Nếu đƣợc ra làm ngƣời, phi thƣờng bị phỉ báng.  Các thứ 

nhƣ vậy không làm, ấy là không nói dối, gọi là thiện luật nghi của miệng. 

-  Không uống rƣợu là
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, rƣợu có ba thứ.  1-  Rƣợu gạo, 2- Rƣợu quả, 3- 

Rƣợu cây thuốc. Rƣợu quả là quả nho, quả A-lê-tra, các thứ nhƣ vậy gọi là 

Rƣợu quả.  Rƣợu cây thuốc là các thứ cây thuốc hòa hợp với gạo, men trong 

nƣớc mía, có thể biến thành Rƣợu, giống nhƣ Rƣợu sữa thú, tất cả sữa nóng 

đều có thể làm Rƣợu đƣợc.  Nói tóm, các thứ nhƣ vậy hoặc khô hoặc ƣớt, 

hoặc thanh hoặc trƣợc có thể khiến tâm ngƣời biến động phóng dật, đều gọi 

là Rƣợu.  Tất cả đều không nên uống, ấy gọi là không uống Rƣợu. 

Hỏi:  Rƣợu có thể trừ lạnh, ích thân, làm cho tâm hoan hỷ, vì sao không 

uống? 

Ðáp:  Ích thân rất ít mà hại thân rất nhiều, cho nên không nên uống.  Ví nhƣ 

đồ ăn ngon trong đó có lẫn độc.  Là những độc gì?  Nhƣ Phật nói với Ƣu-bà-

tắc Nan-đề-ca:  “Rƣợu có 35 điều hại
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:  1-  Hiện đời tài vật hao kiệt, vì 

sao?  Vì ngƣời uống rƣợu say, tâm không biết tiết chế giới hạn, phí dụng vô 

độ.  2-  Cửa ngõ cho mọi tật bệnh.  3-  Gốc của sự đấu tranh.  4-  Lõa lồ 

không biết hổ.  5-  Tiếng tăm xấu xa.  6-  Không ai kính trọng.  7-  Vật đáng 

đƣợc lại không đƣợc, vật có đƣợc lại bị tan mất.  8-  Những việc kín đáo 

đem nói hết với ngƣời. 9-  Các sự nghiệp bị bỏ phế không thành.  10-  Say là 

gốc sầu muộn, vì sao?  Trong khi say gây nhiều tội lỗi.  11-  Thân lực càng 

kém sút.  12- Thân sắc bại hoại.  13-  Không biết thờ kính cha.  14-  Không 

biết thờ kính mẹ.  15-  Không kính Sa-môn. 15-  Không kính Bà-la-môn.  

16-  Không kính Bác, chú và các vị tôn trƣởng, vì sao?  Vì khi say hôn muội 

hoảng hốt, không phân biệt đƣợc gì.  18-  Không tôn kính Phật.  19-  Không 

kính Pháp.  20-  Không kính Tăng.  21-  Bè bạn với kẻ ác.  22- Xa lìa bậc 

hiền thiện.  23-  Làm ngƣời phá giới.  24-  Không tàm quý.  25-  Không thủ 

hộ các căn.  26-  Phóng túng sắc dục.  27-  Bị ngƣời ganh ghét không ƣa 



thấy.  28-  Bị các thân tộc tôn qúy và các hàng trí thức đuổi bỏ.  29-  Hành 

pháp bất thiện.  30-  Vứt bỏ thiện pháp.  31-  Bị ngừơi sáng kẻ trí không tin 

dùng, vì sao?  Vì phóng dật theo rƣợu.  32-  Xa lìa Niết-bàn.  33-  Gieo nhân 

duyên về sự cuồng si.  34-  Thân hoại mạng chung đọa vào trong địa ngục, 

ác đạo.  35-  Nếu đƣợc làm ngƣời, nơi sanh ra thƣờng phải điên cuồng lẩn 

thẩn.  Vì các điều tai hại nhƣ thế, cho nên không uống, nhƣ kệ nói: 

“Rƣợu, mất tƣớng giác tri, 

Thân sắc trƣợc mà xấu, 

Trí tâm động mà loạn, 

Tàm qúy đã bị cƣớp. 

Thất niệm, tăng sân hận, 

Mất vui, hủy tôn tộc, 

Nhƣ vậy tuy gọi uống, 

Thật là uống độc chết. 

Không đáng giận mà giận, 

Không đáng cƣời mà cƣời, 

Không đáng khóc mà khóc 

Không đáng đánh mà đánh, 

Không đáng nói mà  nói, 

Chẳng khác chi ngƣời cuồng, 

Cƣớp các công đức lành. 

Ngƣời biết hổ không uổng 

Bốn tội
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 nhƣ vậy không làm, là luật nghi thiện của thân.  Không nói dối là 

luật nghi thiện của miệng, gọi là năm giới luật nghi Ƣu-bà-tắc.
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Hỏi:  Nếu giữ tám luật nghi (thân có 3, miệng có 4 và không uống Rƣợu) và 

nuôi sống cách trong sạch, gọi là giới, vậy vì sao Ƣu-bà-tắc đối với 

trong luật nghi của miệng không có 3 luật nghi (nói hai lƣỡi, nói ác, nói thêu 

dệt) và nuôi sống cách trong sạch? 

 

Ðáp:  Hàng cƣ sĩ tại gia, thọ dục lạc ở đời, chỉ kiêm tu phƣớc đức, không thể 

tu hết các giới pháp, cho nên Phật chỉ khiến giữ năm giới. 

Lại nữa, trong bốn thứ khẩu nghiệp, nghiệp nói dối là nặng nhất.  Lại nữa, 

nói dối là sanh tâm cố làm, còn các nghiệp khác (nói hai lƣỡi v.v...) hoặc cố 

tâm làm, hoặc không cố tâm làm. 

Lại nữa, chỉ nói dối là gồm đủ ba thứ kia. 

Lại nữa, trong các thiện pháp, chơn thật là lớn nhất.  Nếu nói lời chơn thật là 

đã gồm đủ đƣợc bốn thứ chánh ngữ. 



Lại nữa, hàng cƣ sĩ ở đời, còn phải làm quan xử lý sự việc, sứ giả của nghiệp 

nhà, cho nên khó giữ đƣợc giới không nói ác.  Nói dối là cố ý làm.  Vì là 

việc trọng nên chẳng nên làm. 

Năm giới này có năm bậc lãnh thọ là năm hạng Ƣu-bà-tắc :  1-  Nhất phần 

hành Ƣu-bà-tắc, 2-  Thiểu phần hành Ƣu-bà-tắc,  3-  Ða phần hành Ƣu-bà-

tắc, 4-  Mãn phần hành Ƣu-bà-tắc, 5-  Ðoạn dâm Ƣu-bà-tắc. 

Nhất phần hành là ở trong năm giới chỉ thọ đƣợc một giới, không thể thọ trì 

bốn giới kia. 

Thiểu phần hành là hoặc thọ đƣợc hai giới, hoặc thọ đƣợc ba giới. 

Ða phần hành là thọ đƣợc bốn giới. 

Mãn phần hành thọ trì đủ năm giới. 

Ðoạn dâm là sau khi thọ ngũ giới, ở trƣớc Thầy lại phát lời thề rằng:  “Tôi 

đối với vợ mình không còn hành dâm”, ấy gọi là năm giới, nhƣ Phật dậy kệ 

rằng: 

“Không giết cũng không trộm. 

Cũng không có tà dâm, 

Thật ngữ, không uống rƣợu 

Chánh mạng với tịnh tâm, 

Nếu làm đƣợc nhƣ vậy, 

Trừ lo sợ hai đời, 

Giới phƣớc thƣờng theo thân, 

Thƣờng cùng với trời ngƣời. 

Hoa sáu thời ở đời,
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Màu tƣơi sáng cùng phát, 

Vì hoa một năm này, 

Trên trời một ngày đủ. 

Cây trời tự nhiên sanh, 

Tràng hoa và anh lạc, 

Hoa đỏ nhƣ đèn chiếu, 

Các màu xen lẫn nhau. 

Ao trời vô ƣơng số, 

Bao nhiêu thứ màu sắc, 

Tinh bạch ánh mặt trời, 

Nhẹ kín không xen hở. 

Thêu dệt chiếu sắc vàng, 

Văn vẻ nhƣ hơi mây. 

Áo thƣợng diệu nhƣ vậy, 

Ðều từ cây trời ra. 

Ngọc sáng hoa tai trời, 

Xa cừ sáng tay chân, 



Áo mặc đẹp tùy tâm, 

Cũng từ cây trời ra. 

Hoa vàng cọng lƣu ly, 

Kim-cƣơng làm tua hoa, 

Mềm dịu hƣơng thơm ngát, 

Ðều từ ao báu ra. 

Ðàn cầm, tranh, không hầu, 

Trang xức bằng bảy báu, 

Ðồ đẹp nên tiếng trong, 

Cũng đều từ cây ra. 

Cây Ba-lỵ-chất-đa, 

Vua giữa các cây trời, 

Tại vƣờn hoan hỷ kia 

Không có đâu sánh bằng. 

Giữ giới là cày ruộng, 

Cây trời từ đó ra, 

Bếp trời vị cam-lồ, 

Uống ăn trừ đói khát. 

Gái trời không giam ngại, 

Không có nạn mang thai, 

Ðƣợc vui vẻ tự nhiên, 

Ăn, khỏi nạn đại tiểu. 

Giữ giới thƣờng nhiếp tâm, 

Ðƣợc sanh chỗ tự do, 

Vô sự cũng vô nạn, 

Thƣờng đƣợc vui thỏa chí. 

Chƣ thiên đƣợc tự tại, 

Lo khổ không còn sanh, 

Nghĩ muốn gì liền đến. 

Thân quang chiếu tối tăm. 

Các thứ vui nhƣ vậy, 

Ðều do thí và giới, 

Nếu muốn đƣợc báo ấy, 

Hãy nên tự gánh sức”. 

 

Hỏi:  Nay nói giới Ba-la-mật sẽ đƣợc thành Phật, vì sao lại tán thán phƣớc 

báo cõi Trời? 

 

Ðáp:  Phật dạy ba sự chắc chắn đƣợc quả báo không sai
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:  Bố thí đƣợc đại 

phƣớc, Trì giới đƣợc sanh chỗ tốt, Tu định đƣợc giải thoát.  Nếu riêng trì 



giới chỉ đƣợc sanh chỗ tốt, nếu tu định, trí tuệ, từ bi hòa hợp thì đƣợc đạo 

quả ba thừa.  Nay chỉ tán thán trì giới hiện đời đƣợc công đức, tiếng tăm, an 

vui, đời sau đƣợc quả báo, nhƣ bài kệ đã tán thán.  Ví nhƣ con nít, lấy đƣờng 

bọc thuốc đắng, sau mới uống đƣợc.  Nay trƣớc hết tán thán phƣớc đức của 

sự trì giới, vậy sau ngƣời ta mới trì giới đƣợc.  Trì giới rồi, lập thệ nguyện 

lớn, đƣợc đi đến Phật đạo, ấy là trì giới sanh Giới Ba-la-mật. 

Lại vì hết thảy ngƣời đều ƣa đắm sự vui.  Trong sự vui của thế gian, vui trên 

trời là hơn cả.  Nếu nghe các thứ khoái lạc trên rời, liền thọ trì giới.  Sau lại 

nghe nói trên trơì vô thƣờng sanh tâm nhàm chán, nên có thể cầu giải thoát.  

Lại nghe vô lƣợng công đức của Phật, nếu có tâm từ bi phát sanh, nƣơng 

giới Ba-la-mật sẽ đƣợc đạt đến Phật đạo.  Do lẽ đó, tuy nói phƣớc báo của 

giới mà không lỗi. 

 

Hỏi:   Hàng cƣ sĩ tại gia, chỉ thọ năm giới ấy hay còn có pháp gì khác? 

 

Ðáp:  Còn có giới thọ trì trong một ngày
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 thọ vào trong sáu ngày trai, công 

đức vô lƣợng.  Hoặc trong mƣời hai tháng, từ một ngày đến mƣời lăm ngày 

thọ trì giới này, đƣợc phƣớc đức rất nhiều. 

 

Hỏi:  Làm sao để thọ giới trong một ngày? 

 

Ðáp:  Cách thọ giới một ngày
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, là quỳ thẳng chắp tay (trƣớc giới sƣ) nói 

nhƣ vầy:  “Con tên ... nay một ngày một đêm Quy y Phật, Quy y Pháp, Quy 

y Tăng”.  Nói nhƣ vậy tiếp quy y lần thứ hai, lần thứ ba. 

“Con tên .... Quy y Phật rồi, Quy y Pháp rồi, Quy y Tăng rồi”.  Nói nhƣ vậy 

tiếp lần thứ hai, lần thứ ba Quy y rồi. 

“Con tên là ... hoặc thân nghiệp bất thiện, khẩu nghiệp bất thiện, ý nghiệp 

bất thiện, vì tham dục sân nhuế, ngu si.  Hoặc đời này hoặc đời trƣớc, có các 

tội nhƣ vậy, ngày nay thành tâm sám hối
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.  Thân đƣợc thanh tịnh, miệng 

đƣợc thanh tịnh, thọ trì tám giới”.  Ấy là Bồ-tát, Tàu dịch là thiện túc (ngủ 

yên lành). 

“Nhƣ chƣ Phật, trọn đời không sát sanh, con tên là ... trong một ngày một 

đêm không sát sanh, cũng nhƣ vậy”. 

“Nhƣ chƣ Phật, trọn đời không trộm cắp, con tên là ... trong một ngày một 

đêm không trộm cắp, cũng nhƣ vậy”. 

“Nhƣ chƣ Phật, trọn đời không dâm dục, con tên là ... trong một ngày một 

đêm không dâm dục, cũng nhƣ vậy”. 

“Nhƣ chƣ Phật, trọn đời không nói dối, con tên là ... trong một ngày một 

đêm không nói dối, cũng nhƣ vậy”. 



“Nhƣ chƣ Phật, trọn đời không uống rƣợu, con tên là ... trong một ngày một 

đêm không đƣợc uống rƣợu, cũng nhƣ vậy”. 

“Nhƣ chƣ Phật, trọn đời không ngồi giƣờng cao lớn, con tên là ... trong một 

ngày một đêm không ngồi giƣờng cao lớn, cũng nhƣ vậy”. 

“Nhƣ chƣ Phật, trọn đời không đeo tràng hoa, không xoa hƣơng, không mặc 

áo ƣớp hƣơng, con tên là ... trong một ngày một đêm không đeo tràng hoa, 

không xoa hƣơng, không mặc áo ƣớp hƣơng, cũng nhƣ vậy”. 

“Nhƣ chƣ Phật, trọn đời không tự ca múa làm vui, không đi xem nghe, con 

tên là ... trong một ngày một đêm không  tự ca múa làm vui, không đi xem 

nghe
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, cũng nhƣ vậy”. 

“Ðã thọ tám giới, nhƣ chƣ Phật, trọn đời không ăn quá ngọ, nay con tên là 

... trọn một ngày một đêm không ăn quá ngọ, cũng nhƣ vậy”. 

“Con tên là ... thọ hành tám giới theo học pháp của chƣ Phật, gọi là Bồ-tát.  

Nguyện giữ phƣớc báo Bồ-tát này, đời đời không bị đọa vào đƣờng ác, tám 

nạn.  Con cũng không cầu cái vui trong thế giới Chuyển luân Thánh vƣơng, 

Phạm-thiên, Ðế-thích-thiên-vƣơng, chỉ nguyện dứt hết các phiền não, kíp 

đƣợc Tát-bà-nhã (trí tuệ) thành tựu Phật đạo”. 

 

Hỏi:  Làm thế nào để thọ năm giới?
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Ðáp:  Quỳ thẳng chắp tay (trƣớc giới sƣ) nói rằng:  “Con tên là...  Quy y 

Phật, Quy y Pháp, Quy y Tăng”.  Nói nhƣ vậy lần thứ hai, lần thứ ba. 

“Con tên là... Quy y Phật rồi, Quy y Pháp rồi, Quy y Tăng rồi”.  Nói nhƣ vậy 

tiếp lần thứ hai, lần thứ ba. 

“Con là Ƣu-bà-tắc của đức Phật Thích-ca Mâu-ni, xin chứng trí cho con tên 

là ... từ ngày nay cho đến trọn đời Quy y”. 

Giới sƣ nên nói:  “Ƣu-bà-tắc, ngƣơi hãy lắng nghe:  Ðức Nhƣ Lai, Ứng 

cúng, Chánh biến tri, biết ngƣời, thấy ngƣời, vì hàng Ƣu-bà-tắc thuyết ra 

năm giới này, ngƣơi hãy trọn đời thọ trì.  Những gì là năm? 

-  Trọn đời không sát sanh là giới Ƣu-bà-tắc.  Trong đây trọn đời không nên 

cố ý sát sanh.  Việc này nếu giữ đƣợc, hãy trả lời:  Dạ, giữ đƣợc. 

- Trọn đời không trộm cắp là giới Ƣu-bà-tắc.  Trong đây trọn đời không nên 

trộm cắp.  Việc này nếu giữ đƣợc, hãy trả lời:  Dạ, giữ đƣợc. 

-  Trọn đời không tà dâm là giới Ƣu-bà-tắc.  Trong đây trọn đời không nên 

tà dâm.  Việc này nếu giữ đƣợc, hãy trả lời:  Dạ, giữ đƣợc.  

-  Trọn đời không nói dối là giới Ƣu-bà-tắc.  Trong đây trọn đời không nên 

nói dối.  Việc này nếu giữ đƣợc, hãy trả lời:  Dạ, giữ đƣợc. 

-  Trọn đời không uống rƣợu là giới Ƣu-bà-tắc.  Trong đây trọn đời không 

nên uống rƣợu.  Việc này nếu giữ đƣợc, hãy trả lời:  Dạ, giữ đƣợc. 

Ấy là năm giới Ưu-bà-tắc, trọn đời thọ trì. 



Nên cúng dƣờng Tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo, Tỳ-kheo Tăng bảo, siêng 

tu phƣớc để cầu Phật đạo. 

 

Hỏi:  Vì sao trong sáu ngày trai, thọ tám giới, tu phƣớc đức? 

 

Ðáp:  Vì các ngày ấy ác Qủy theo dõi ngƣời, muốn cƣớp mạng ngƣời, gây 

tật bệnh, hung dữ suy bại làm cho ngƣời không yên lành. Do vậy lúc kiếp sơ, 

các thánh nhân dạy ngừơi trì trai, tu thiện, làm phƣớc để tránh sự hung, suy.  

Lúc ấy trai pháp không phải thọ tám giới, chỉ trong một ngày không ăn là 

trai.  Sau này Phật ra đời, mới dạy rằng:  “Các ngƣời hãy một ngày, một đêm 

giống nhƣ chƣ Phật giữ tám giới, và quá ngọ không ăn.  Công đức ấy đƣa 

ngƣời đến Niết-bàn”.  Nhƣ trong kinh Tứ-thiên-vƣơng, Phật dạy:  “Mỗi 

tháng sáu ngày trai
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, Thái tử sứ giả và bốn Thiên-vƣơng, tự xuống trần 

gian quan sát chúng sanh, nếu thấy ít ngƣời bố thí, trì giới, hiếu thuận cha 

mẹ, liền trở lên trời Ðao-lợi các với Ðế-thích.  Ðế-thích, chƣ thiên đều 

không vui, nói rằng:  “Giống A-tu-la nhiều, giống chƣ thiên ít”.  Nếu có 

nhiều bố thí, trì giới, hiếu thuận cha mẹ thì Ðế-thích, chƣ thiên tâm đều hoan 

hỷ, nói rằng:  “Chƣ thiên tăng ích, chúng A-tu-la tổn giảm”,  Bấy giờ Thích-

đề-bà-na-dân thấy chƣ thiên tâm hoan hỷ nên thuyết kệ rằng: 

  

“Tháng sáu ngày thần đạo, 

Thọ trì giới thanh tịnh, 

Ngƣời ấy tuổi thọ hết, 

Công đức ắt nhƣ ta”. 

  

Phật bảo với các Tỳ-kheo:  “Thích-đề-hoàn-nhơn không nên thuyết kệ nhƣ 

vậy.  Vì Thích-đề-hoàn-nhơn còn bị năm suy tƣớng và ba độc chƣa trừ, cớ 

sao nói dối là giữ giới một ngày, công đức phƣớc báo ắt nhƣ ta?” 

Nếu nói:  “Thọ trì giới ấy, chắc đƣợc nhƣ chƣ Phật” mới là lời nói thật.  Bởi 

nhân duyên đƣợc các Ðại thiên tôn hoan hỷ nên đƣợc phƣớc tăng nhiều. 

Lại nữa, trong sáu ngày trai ấy, Qủy ác hại ngƣời, não loạn tất cả.  Nếu ở chỗ 

xóm làng, gò đồi, quận huyện, quốc ấp nào có ngƣời lành trì trai, thọ giới, do 

nhân duyên ấy, ác qủy tránh xa, trú xứ an ổn.  Do vậy, nên sáu ngày trì trai, 

thọ giới đƣợc phƣớc tăng nhiều. 

 

Hỏi:  Vì sao các bọn Qủy ác dùng sáu ngày ấy để não hại ngƣời? 

 

Ðáp:  Trong kinh Thiên Ðịa Bổn Khởi nói:  “Lúc kiếp mới thành, có con của 

Dị Phạm-thiên vƣơng là cha các qủy thần, tu khổ hạnh theo Phạm-chí, đủ 



mƣời hai năm trên trời, trong sáu ngày này cắt thịt, xuất huyết, lấy để trong 

lửa.  Do vậy nên các Qủy Thần trong sáu ngày này, bèn có thế lực. 

 

Hỏi:  Cha các Qủy thần, tại sao trong sáu ngày này cắt thịt, xuất huyết, lấy 

để trong lửa? 

 

Ðáp:  Trong các thần, Ma-hê-thủ-la thần là lớn hơn cả, các thần đều có nhật 

phần. Ma-hê-thủ-la mỗi tháng có bốn nhật phần là ngày mồng 8, 2, 3, 14, 29, 

và các thần khác mỗi tháng có hai nhật phần là ngày mồng 1 và ngày 16, 

hoặc ngày mồng 2 và ngày 17, còn ngày 15 và ngày 30 là thuộc tất cả thần.  

Ma-hê-thủ-la là chủ của các Thần, nên đƣợc nhiều ngày hơn.  Kể cả bốn 

ngày kia là trai, còn hai ngày thuộc tất cả Thần cũng kể là trai.  Do vậy nên 

trong sáu ngày này các Qủy Thần có thế lực. 

Lại nữa, cha các Qủy thần, trong sáu ngày này cắt thịt, xuất huyết, lấy để 

trong lửa quá mƣời hai năm, Thiên vƣơng đi xuống nói với con rằng:  

“Ngƣơi cầu nguyện gì?”  Ðáp:  “Cầu có con”.  Thiên vƣơng nói:  “Phép 

cúng dƣờng của tiên nhân là đốt hƣơng, quả ngọt và các vật thanh tịnh.  Sao 

ngƣơi lấy huyết thịt để trong lửa, làm nhƣ pháp tội ác?  Ngƣơi phá thiện 

pháp, ƣa làm việc ác, chỉ khiến ngƣơi sanh con ác, ăn thịt, uống máu”.  Ngay 

trong khi đang nói lời ấy, trong lửa có tám đại Qủy xuất hiện, thân đen nhƣ 

mực, tóc vàng, mắt đỏ, có ánh sáng lớn.  Tất cả các Qủy thần đều từ tám 

Qủy thần này sinh ra.  Do vậy nên trong sáu ngày này cắt thịt, xuất huyết, 

lấy để trong lửa, mà có đƣợc thế lực.  Còn nhƣ trong Phật pháp, ngày không 

có tốt xấu, chỉ tùy theo nhân duyên các ngày hung dữ của thế gian mà dạy trì 

trai thọ giới thôi. 

 

Hỏi:  Năm giới và giới một ngày, giới nào hơn? 

 

Ðáp:  Có nhân duyên nên hai giới bằng nhau.  Nhƣng năm giới thì giữ trọn 

đời, còn tám giới chỉ giữ trong một ngày.  Năm giới thƣờng giữ, thời gian 

nhiều mà giới lại ít.  Còn giới một ngày thì thời gian ít mà giới lại nhiều. 

Lại nữa, nếu không có đại tâm tuy trọn đời giữ giới, không bằng chỉ có đại 

tâm giữ giới một ngày.  Ví nhƣ kẻ mềm yếu làm tƣớng, tuy cầm quân trọn 

đời, mà trí dũng không đủ, cuối cùng không có công danh.  Nếu nhƣ kẻ anh 

hùng hăng hái, lập tức bình định họa loạn, công trạng một ngày mà trùm cả 

thiên hạ.  Hai thứ giới này là pháp của Ƣu-bà-tắc tại gia.  Hạng tại gia trì 

giới có bốn bậc:  Có hạ, trung, thƣợng, có thƣợng thƣợng. 

Hạ nhân trì giới chỉ vì cái vui đời này, hoặc vì sợ hãi, vì vinh dự, tiếng tăm, 

hoặc vì phép nhà, chiều theo ý ngƣời, hoặc tránh khổ dịch, cầu khỏi ách 

nạn.  Các thứ nhƣ vậy gọi là hạ nhân trì giới. 



Trung nhân trì giới, là hạng ngƣời giàu sang, vui chơi thích ý, mà hoặc vì 

mong phƣớc lạc đời sau, khắc kỷ tự gắng, ngày chịu khổ ít mà đƣợc lợi rất 

nhiều.  Suy nghĩ nhƣ vậy, nên kiên cố trì giới.  VÍ nhƣ ngƣời buôn bán, đi ra 

xa vào sâu, đƣợc lợi chắc chắn nhiều.  Phƣớc của sự trì giới, làm cho ngƣời 

ta hƣởng phƣớc lạc đời sau cũng nhƣ vậy. 

Thƣợng nhân trì giới là vì cầu Niết-bàn.  Biết các pháp thảy đều vô thƣờng, 

muốn cầu lìa khổ, thƣờng vui vô vi. 

Lại nữa, ngƣời trì giới tâm không hối hận, tâm không hối hận nên đƣợc vui 

mừng, đƣợc vui mừng nên đƣợc nhất tâm, đƣợc nhất tâm nên đƣợc thật trí, 

đƣợc thật trí nên đƣợc có tâm nhàm chán, đƣợc có tâm nhàm chán nên đƣợc 

ly dục, đƣợc ly dục nên đƣợc giải thoát
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, đƣợc giải thoát nên đƣợc Niết-

bàn.  Trì giới nhƣ vậy là căn bản của các thiện pháp. 

Lại nữa, trì giới là cửa ngõ sơ khởi của tám chánh đạo, cửa ngõ sơ khởi để 

vào đạo, chắc chắn đi đến Niết-bàn. 

  

---o0o--- 

CHƯƠNG 23 - GIẢI THÍCH: TÁN THÁN NGHĨA THI-LA BA-LA-MẬT  

 

Hỏi:  Nhƣ trong Tám chánh đạo, Chánh ngữ, Chánh nghiệp ở giữa, Chánh 

kiến, Chánh hạnh ở đầu.  Nay vì sao nói trì giới là cửa ngõ sơ khởi của Tám 

chánh đạo? 

 

Ðáp:  Lấy số để nói, cái lớn là đầu,  Chánh kiến rất lớn cho nên ở đầu. 

Lại nữa, vì sự hành đạo lấy chánh kiến làm trƣớc tiên; còn các pháp theo thứ 

tự, nên giới ở trƣớc.  Ví nhƣ làm nhà, nóc mái xà nhà tuy lớn, mà do đất 

trƣớc tiên. 

Thƣợng nhân trì giới là vì thƣơng xót chúng sanh, vì Phật đạo, vì biết rõ các 

pháp, cầu thật tƣớng, không vì sợ ác đạo, không cầu vui.  Các thứ nhƣ vậy, 

là thƣợng nhân trì giới, ấy là bốn.  Gọi chung là giới Ƣu-bà-tắc. 

Giới xuất gia  cũng có bốn hạng:  1-  Giới Sa-di, Sa-di-ni, 2-  Giới Thức-

xoa-ma-na, 3- Giới Tỳ-kheo-ni, 4-  Giới Tỳ-kheo-Tăng. 

 

Hỏi:  Nếu giới tại gia đƣợc sanh lên cõi Trời, đƣợc Bồ-tát đạo, cũng đƣợc  

Niết-bàn, thì còn cần gì đến giới xuất gia? 

 

Ðáp:  Tuy cùng đắc độ, nhƣng có khó dễ khác nhau.  Tại gia bị các nghiệp 

vụ sanh kế, nếu muốn chuyên tâm vào Ðạo pháp, thời gia nghiệp bị bỏ phế, 

nếu muốn chuyên lo gia nghiệp thời đạo nghiệp phải bỏ phế.  Không lấy 



không bỏ, mới là cách đáng nên làm, ấy gọi là khó.  Nếu xuất gia lìa tục, dứt 

các rối loạn, một bề chuyên tâm hành đạo là dễ. 

Lại nữa, tại gia ồn ào, nhiều chuyện nhiều việc, là gốc của kiết sử, chỗ chứa 

các điều ác, thế nên rất khó.  Nếu xuất gia, ví nhƣ có ngƣời ra ở chỗ đồng 

trống không ngƣời mà chuyên nhất tâm, không nghĩ không lo, các tƣởng bên 

trong đã trừ, thì các việc bên ngoài cũng mất, nhƣ kệ nói: 

“Ngồi tịnh giữa cây rừng, 

Yên lặng dứt các ác, 

Ðiềm đạm đƣợc nhất tâm, 

Vui ấy hơn vui trời. 

Ngƣời cầu lợi giàu sang, 

Áo đẹp nệm giƣờng tốt, 

Vui ấy chẳng an ổn, 

Vì cầu không nhàm đủ. 

Ca-sa đi khất thực, 

Ðộng chỉ tâm thƣờng nhất, 

Tự lấy mắt trí tuệ, 

Quán biết các pháp thật. 

Trong các thứ pháp môn. 

Ðều bình đẳng quán vào, 

Tâm sáng tuệ vắng lặng, 

Ba cõi không bì kịp”. 

Do vậy nên biết xuất gia tu giới hành đạo là dễ. 

Lại nữa, xuất gia tu giới, đƣợc vô lƣợng thiện luật nghi, tất cả đƣợc đầy đủ; 

vì vậy nên hàng áo trắng nên xuất gia thọ giới. 

Lại nữa, trong Phật pháp, xuất gia pháp là khó tu nhất.  Nhƣ Phạm-chí 

Diêm-phù-khƣ-đề hỏi Xá-lợi-phất:  “Trong Phật pháp việc gì khó nhất?”  

Xá-lợi-phất đáp:  “Xuất gia là khó”.  Lại hỏi:  “Xuất gia khó gì?”   Ðáp:  

“Xuất gia vui thích pháp là khó.  Ðã đƣợc vui thích pháp, còn có gì khó?  Tu 

các thiện pháp khó, vì vậy nên cần xuất gia”. 

Lại nữa, nếu ngƣời khi xuất gia thì Ma vƣơng kinh hãi nghi rằng:  “Ngƣời 

này các kiết sử  sắp mỏng, chắc chứng đƣợc Niết-bàn, đứng vào số Tăng 

bảo”. 

Lại nữa, trong Phật pháp, ngƣời xuất gia tuy hủy phá hình dung, đọa vào chỗ 

tội, mà khi hết tội đƣợc giải thoát.  Nhƣ trong kinh Uất-bát-la-hoa Tỳ-kheo-

ni Bổn Sanh nói:  “Lúc Phật tại thế, Tỳ-kheo-ni này chứng đƣợc A-la-hán, 

đủ sáu thần thông, đi vào nhà quý nhân, thƣờng khen ngợi pháp xuất gia, nói 

với các phụ nữ quý nhân rằng:  “Chị em nên xuất gia!”  Các phụ nữ quý 

nhân nói:  “Chúng tôi thiếu niên tráng kiện, dung sắc đầy đặn tốt đẹp, giữ 

giới rất khó, hoặc sẽ phải phá giới”.  Tỳ-kheo-ni nói:  “Chỉ cần xuất gia, phá 



giới thì phá”.  Hỏi:  “Phá giới thì sẽ bị đọa vào địa ngục, làm sao mà phá 

đƣợc?”  Ðáp:  “Ðọa địa ngục thì đọa”.  Các phụ nữ quý nhân đều cƣời nói 

rằng:  “Ở địa ngục chịu tội, làm sao đọa đƣợc?”  Tỳ-kheo-ni nói:  “Tôi tự 

nhớ thân kiếp trƣớc là con gái làm trò, kể lại sự tích cũ, có khi mặc áo Tỳ-

kheo-ni để làm trò cƣới.  Do nhân duyên ấy, mà thời đức Phật Ca-diếp tôi là 

Tỳ-kheo-ni, tự ỷ giòng họ cao quý, đoan chánh, tâm sanh kiêu ngạo mà phá 

cấm giới.  Vì tội phá giới phải đọa địa ngục chịu đủ các tội.  Chịu tội xong, 

may gặp đức Phật Thích-ca Mâu-ni mà xuất gia, đƣợc chứng đạo quả A-la-

hán, đủ sáu thần thông.  Vì vậy nên biết xuất gia thọ giới, tuy lại phá giới, 

mà do giới nhân duyên nên đƣợc chứng đạo quả A-la-hán.  Nếu chỉ làm ác, 

mà không có giới nhân duyên thì chẳng đắc đạo.   Tôi thửơ trƣớc đời đời đọa 

địa ngục, từ địa ngục ra làm ngƣời ác, ngƣời ác chết lại trở vào địa ngục mà 

chẳng đƣợc gì.  Nay lấy việc này làm chứng mà biết rằng xuất gia thọ giới, 

tuy lại phá giới; song nhờ giới nhân duyên mà có thể đắc đạo quả. 

Lại nữa, nhƣ khi Phật ở tại Kỳ Hoàn, có một Bà-la-môn say đi đến chỗ Phật, 

xin làm Tỳ-kheo.  Phật sai A-nan cạo đầu, cho mặc áo Pháp.  Khi tỉnh dậy, 

thấy thân mình sao nay bỗng thành Tỳ-kheo, liền bỏ chạy.  Các Tỳ-kheo hỏi 

Phật:  “Sao cho ngƣời Bà-la-môn say ấy làm Tỳ-kheo?”  Phật dạy:  “Bà-la-

môn ấy, trong vô lƣợng kiếp, lúc đầu không hề có tâm xuất gia, nay nhân 

say rƣợu nên mới tạm thời phát tâm chút ít.  Nhờ nhân duyên ấy, sau sẽ xuất 

gia đắc đạo”.  Do các thứ nhân duyên nhƣ vậy, cái lợi của sự xuất gia có 

công đức vô lƣợng.  Thế nên hàng cƣ sĩ tuy có thọ năm giới mà không bằng 

xuất gia. 

Luật nghi xuất gia có bốn hạng là Sa-di, Sa-di-ni, Thức-xoa-ma-na, Tỳ-

kheo-ni và Tỳ-kheo. 

Làm thế nào Sa-di, Sa-di-ni đƣợc xuất gia thọ giới pháp?  Hàng cƣ sĩ muốn 

cầu xuất gia, thì nên cầu hai sƣ:  1-  Hòa thƣợng, 2-  A-xà-lê.  Hòa thƣợng 

nhƣ cha, A-xà-lê nhƣ mẹ.  Vì bỏ cha mẹ sanh ra nên cầu cha mẹ xuất gia.  

Mặc y cà sa, cạo bỏ râu tóc, hai tay cầm hai chân Hòa thƣợng .  Vì sao cầm 

chân?  Theo phép ở xứ Thiên Trúc cho việc cầm chân là sự cung kính cúng 

dƣờng cao nhất.  Vị A-xà-lê nên dạy mƣời giới, đúng nhƣ cách thọ giới.  Sa-

di-ni cũng nhƣ vậy, chỉ lấy Tỳ-kheo-ni làm Hòa thƣợng.  Thức-xoa-ma-na 

thọ trì sáu pháp trong hai năm. 

 

Hỏi: Sa-di thọ mƣời giới, bèn thọ Cụ túc giới, còn trong pháp Tỳ-kheo–ni, 

sao lại phải có Thức-xoa-ma-na, sau mới đƣợc thọ Cụ túc giới? 

 

Ðáp:  Lúc Phật còn tại thế, có ngƣời vợ một ông trƣởng giả, không biết 

mình đã mang thai, xuất gia thọ Cụ túc giới.  Sau đó thân càng hiện to lớn, 



các ông trƣởng giả cơ hiềm các Tỳ-kheo.  Nhân đó Phật chế hai năm học 

giới, thọ trì sáu pháp, vậy sau mới cho thọ Cụ túc giới. 

 

Hỏi:  Nếu vì cơ hiềm, Thức-xoa-ma-na há lại không gây cơ hiềm? 

 

Ðáp:  Thức-xoa-ma-na chƣa thọ Cụ túc, ví nhƣ trẻ con, cũng nhƣ ngƣời giúp 

việc, tuy có tội uế, ngƣời ta không cơ hiềm. 

Thức-xoa-ma-na ấy có hai hạng:  Một là đồng nữ 18 tuổi thọ sáu pháp, hai là 

mƣời tuổi gả chồng đƣợc thọ sáu pháp.  Nếu thọ giới Cụ túc thì phải ở giữa 

hai bộ Tăng sắm đủ năm y và bình bát
337

.  Tỳ-kheo-ni làm Hòa thƣợng và 

giáo sƣ.  Tỳ-kheo làm giới sƣ.   Ngoài ra, đúng nhƣ phép thọ giới.  Nói lƣợc 

thì có 500 giới, nói rộng thì có 8 vạn giới
338

.  Khi kiết-ma lần thứ ba xong, là 

đƣợc vô lƣợng luật nghi, thành tựu Tỳ-kheo-ni. 

Tỳ-kheo thời có 3 y và bình bát, 3 sƣ, 10 Tăng, đúng nhƣ pháp thọ giới.  Nói 

lƣợc có 250 giới, nói rộng thời có 8 vạn giới.  Khi kiết-ma lần thứ ba xong, 

là đƣợc vô lƣợng luật nghi (thành Tỳ-kheo), gọi chung là giới, ấy là Thi-la.  

(Hết cuốn 13 theo bản Hán) 

  

--o0o -- 

CUỐN 14  

Giải Thích : BỐ THÍ  BA-LA-MẬT 

 

Hỏi:  Ðã biết tƣớng của Thi-la
339

.  Thế nào là Thi-la Ba-la-mật? 

 

Ðáp:  Có ngƣời nói:  Bồ-tát trì giới, thà tự mất thân, không  hủy phá giới 

nhỏ, ấy là Thi-la Ba-la-mật”.  Nhƣ trên, ở trong kinh Tô-đà-tô Ma-vƣơng 

nói
340

:  “Không tiếc thân mạng để toàn cấm giới‟.  Nhƣ tiền thân Bồ-tát, 

từng làm Rồng độc sức mạnh.  Nếu chúng sanh nào ở trƣớc mặt mà thân lực 

yếu, thì lấy mắt nhìn liền bị chết, còn thân lực mạnh thì phun hơi đến liền bị 

chết”.  Rồng độc ấy thọ giới một ngày, xuất gia cầu yên lặng, đi vào giữa 

rừng cây tƣ duy, lâu quá, mệt mỏi mà ngủ.  Theo pháp của Rồng thì khi ngủ 

hình trạng nhƣ Rắn, thân có văn vẻ, sắc màu bảy báu
341

. 

Ngƣời thợ săn trông thấy kinh dị vui mừng, tự nói rằng:  “Lấy thứ da hiếm 

có khó đƣợc này đem dâng Quốc vƣơng để phục sức, chẳng nên ƣ?”  Nghĩ 

vậy liền lấy gậy đè đầu, lấy dao lóc da. 

Rồng tự suy nghĩ:  “Sức ta làm gì không đƣợc, lật nhào cả nƣớc này nhƣ  lật 

bàn tay.  Ngƣời này bé nhỏ, sao dám làm khốn ta?”  Nhƣng ta nay vì trì giới, 

không kể thân này, nên theo lời Phật”. 
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Thế nên tự nhẫn, mắt không nhìn, ngậm hơi không thở, thƣơng xót ngƣời 

ấy.  Vì trì giới màmột lòng chịu cắt xẻ, không sanh tâm hối hận.  Ðã bị mất 

da, thịt đỏ nằm trên đất, gặp lúc trời rất nóng, quay lăn ra đất, muốn đi đến 

chỗ nƣớc lớn, lại thấy các tiểu trùng rúc ăn thân mình, mà vì trì giới nên 

không dám động.  Tự suy nghĩ:  “Nay thân này của ta, có thể thí cho các loài 

trùng, là vì Phật đạo.  Ngày nay lấy thịt thí để làm sung túc cho thân nó, 

ngày sau thành Phật sẽ lấy pháp thí để làm lợi ích cho tâm nó”.  Thề nguyện 

nhƣ vậy xong, thân khô mạng chết , liền sanh lên cõi trời Ðao-lợi thứ hai. 

Rồng độc bấy giờ chính nay là Thích-ca Văn Phật.  Ngƣời thợ săn chính nay 

là Ðề-bà-đạt-đa và Lục sƣ vậy
342

.  Các tiểu trùng chính là tám vạn chƣ Thiên 

đắc đạo khi đức Phật Thích-ca Văn sơ Chuyển pháp luân.  Bồ-tát hộ giới, 

không tiếc thân mạng, quyết định không hối tiếc.  Việc ấy nhƣ vậy, ấy gọi là 

Thi-la Ba-la-mật. 

 

Lại nữa, Bồ-tát trì giới vì Phật đạo, phát thệ nguyện lớn, quyết độ chúng 

sanh, không cầu cái vui đời này đời sau, không vì tiếng tăm danh lợi, cũng 

không vì sớm cầu Niết-bàn riêng cho mình, chỉ vì chúng sanh chìm đắm 

trong trƣờng lƣu, bị ân ái dối gạt ngu hoặc làm mê lầm, ta sẽ độ đƣợc cho 

đến bến bờ kia.  Một lòng trì giới nên đƣợc          sanh ở chỗ lành, sanh chỗ 

lành nên đƣợc gặp thiện nhân, gặp thiện nhân nên sanh thiện trí, sanh thiện 

trí nên đƣợc hành sáu Ba-la-mật, hành sáu Ba-la-mật nên đƣợc Phật đạo.  Trì 

giới nhƣ vậy nên gọi là Thi-la Ba-la-mật. 

 

Lại nữa, Bồ-tát trì giới, vì tâm ƣa điều thiện thanh tịnh, không phải vì sợ ác 

đạo, cũng không phải vì sanh lên cõi trời mà chỉ cầu thiện thanh tịnh, lấy 

giới huân tập tâm, làm cho tâm ƣa thiện, ấy là Thi-la Ba-la-mật. 

Lại nữa, Bồ-tát do tâm đại bi mà trì giới,  đƣợc đến Phật đạo, ấy gọi là Thi-la 

Ba-la-mật. 

 

Lại nữa, Bồ-tát trì giới có thể phát sanh sáu Ba-la-mật, ấy gọi là Thi-la Ba-

la-mật. 

-  Thế nào là trì giới có thể sanh giới?  Nhân năm giới mà đƣợc Sa-di giới, 

nhân Sa-di giới mà đƣợc Luật nghi giới.  Nhân Luật nghi giới mà đƣợc 

Thiền định giới.  Nhân Thiền định giới mà đƣợc Vô lậu giới, ấy gọi là sanh 

giới. 

- Thế nào là trì giới có thể sanh bố thí?  Bố thí có ba:  1-  Tài thí, 2-  Pháp 

thí, 3-  Vô úy thí.  Trì giới thì tự kiểm thúc không xâm phạm tài vật của hết 

thảy chúng sanh, ấy là tài thí.  Chúng sanh gặp đƣợc, kính mộ việc làm đó, 

nên lại thuyết pháp cho họ, khiến đƣợc khai ngộ.  Lại tự suy nghĩ:  “Ta sẽ 

kiên trì tịnh giới, để làm ruộng phƣớc cho hết thảy chúng sanh cúng dƣờng 



để chúng sanh đƣợc vô lƣợng phƣớc.  Các thứ nhƣ vậy, gọi là pháp thí.  Tất 

cả chúng sanh đều sợ chết, trì giới không làm hại, ấy là vô úy thí. 

 

Lại nữa, Bồ-tát tự suy nghĩ:  “Ta sẽ trì giới, do quả báo của trì giới, mà vì 

các chúng sanh làm Chuyển luân Thánh vƣơng, hoặc làm vua cõi Diêm-phù-

đề, hoặc làm vua trời, khiến cho chúng sanh đƣợc đầy đủ tài vật, không bị 

thiếu hụt, vậy sau mới ngồi dƣới gốc cây Bồ-đề, hàng phục Ma vƣơng, phá 

các Ma quân, thành Vô thƣợng đạo, vì các chúng sanh thyết thanh tịnh pháp, 

khiến vô lƣợng chúng sanh vƣợt qua biển lão, bệnh, tử”.  Ấy là nhân duyên 

trì giới sanh Ðàn Ba-la-mật. 

- Thế nào là trì giới sanh nhẫn nhục?  Ngƣời trì giới tâm tự nghĩ rằng:  “Ta 

nay trì giới vì tự tâm, nếu trì giới mà không nhẫn nhục, sẽ đọa địa ngục.  Tuy 

không phá giới, song vì không nhẫn nên không khỏi sa ác đạo.  Sao đƣợc 

buông lòng giận mà không tự chế tâm?  Chỉ do vì tâm mà đọa vào trong ba 

ác đạo. Thế nên, phải tự khéo cố gắng, siêng tu nhẫn nhục. 

 

Lại nữa, hành giả muốn cho giới đƣợc kiên cƣờng, hãy tu nhẫn nhục, vì sao? 

Vì tu nhẫn là sức lớn, làm bền chắc giới, khiến không lay động.  Lại tự suy 

nghĩ:  “Ta nay xuất gia thân hình khác tục, đâu thể buông thả nhƣ tâm thói 

ngƣời đời.  Nên tự cố gắng, lấy nhẫn điều phục tâm.  Do thân miệng nhẫn, 

mà tâm cũng dƣợc nhẫn, nếu tâm không nhẫn, thân miệng cũng vậy”.  Cho 

nên hành giả nên làm cho thân, miệng, tâm đều nhẫn, dứt hết sự giận dữ. 

Lại nữa, giới ấy lƣợc nói thời có tám vạn, nói rộng thời vô lƣợng, ta phải 

làm sao giữ đủ vô lƣợng giới pháp?  Chỉ phải nhẫn nhục, thì mới tự đầy đủ 

các giới.  Ví nhƣ có ngƣời đắc tội với vua, vua chở ngƣời tội trên xe đao, 

bốn phía đặt mũi nhọn, không chỗ xen hở, rong chạy vội vã, đi không chọn 

đƣờng, nếu khéo giữ mình thì không bị dao đâm, thế là giết mà không chết, 

ngƣời trì giới cũng nhƣ vậy.  Giới là đao bén, nhẫn là giữ mình, nếu tâm 

nhẫn không vững thì đao giới đâm ngƣời.  Lại ví nhƣ ngƣời già đi đêm, 

không gậy là bị té ngã.  Nhẫn là gậy của giới, giúp đỡ ngƣời đi đến đạo, 

nhân duyên phƣớc lạc, không lay động đƣợc. Các thứ nhƣ vậy, gọi là trì giới 

sanh Sằn-đề Ba-la-mật. 

- Thế nào là trì giới sanh tinh tấn?  Ngƣời trì giới, trừ bỏ phóng dật, tự sức 

siêng tu tập quán vô thƣợng, bỏ vui thế gian, vào trong thiện đạo, chí cầu 

Niết-bàn để độ hết thảy, tâm lớn không biếng nhác, lấy việc cầu đạo làm 

gốc, ấy là trì giới sanh tinh tấn. 

 

Lại nữa, ngƣời trì giới chán mệt sự khổ ở đời và cái họa già, bệnh, chết, tâm 

sanh tinh tấn, tự cầu thoát khổ, cũng để độ ngƣời.  Ví nhƣ chồn hoang ở giữa 

rừng cây, nƣơng theo Sƣ tử và Hổ báo, kiếm thịt bỏ thừa để tự nuôi sống.  



Gặp lúc thiếu đói, nửa đêm trèo thành, lẻn vào nhà ngƣời, kiếm thịt không 

có, ngủ nghỉ chỗ kín, không biết đêm đã hết, hoảng sợ không biết tính sao, 

chạy thời sợ không khỏi, ở lại thì sợ chết, bèn tự định tâm, giả chết nằm trên 

đất.  Mọi ngƣời trông thấy, có một ngƣời nói:  “Ta cần tai chồn”, liền cắt lấy 

tai.  Chồn tự nghĩ:  “Cắt tai tuy đau, nhƣng thân còn sống đƣợc”.  Lại một 

ngƣời nói:  “Ta cần đuôi chồn”, liền cắt lấy đuôi.  Chồn lại suy nghĩ:  “Cắt 

đuôi tuy đau, nhƣng còn là việc nhỏ”.  Lại một ngƣời nói:  “Ta cần răng 

chồn”.  Chồn trong tâm suy nghĩ:  “Ngƣời cần lấy càng lúc càng nhiều, hoặc 

giả lấy đầu ta thì không còn đƣờng sống”.  Liền từ đất đứng dậy, tung hết trí 

lực, cố nhảy qua cửa, theo đƣờng tắc mà tự cứu đƣợc.  Tâm của hành giả cầu 

thoát khổ nạn cũng nhƣ thế.  Hoặc khi già đến, còn tự cho thong thả, không 

chịu ân cần quyết đoán tinh tấn.  Khi bệnh đến cũng nhƣ vậy, còn cho có khi 

lành, chƣa chịu quyết đoán.  Khi chết sắp đến, tự biết không còn mong gì 

nữa, nên tự cố gắng, quả cảm ân cần, tu hành rất tinh tấn, từ trong chỗ chết  

đƣợc đến Niết-bàn. 

 

Lại nữa, phép trì giới giống nhƣ ngƣời bắn tên, trƣớc phải đƣợc chỗ đất 

bằng, đƣợc đất bằng rồi sau tâm mới an, tâm an rồi sau kéo cung mới năng, 

kéo cung năng rồi sau mũi tên mới cắm sâu.  Giới là đất bằng, định ý là cây 

cung, kéo năng cung là tinh tấn, mũi tên là trí tuệ. Giặc là vô minh.  Nếu 

nông gắng sức tinh tấn đƣợc nhƣ vậy, chắc đạt đến đại đạo để độ chúng 

sanh. 

 

Lại nữa, ngƣời trì giới thƣờng lấy sức tinh tấn, tự kiềm chế năm căn, không 

thọ năm dục.  Nếu tâm đã chạy đi thì khiến nhiếp trở lại.  Thế là giới hay thủ 

hộ các căn.   Thủ hộ các căn thời phát sanh thiền định, sanh thiền định thời 

sanh trí tuệ, sanh trí tuệ thời đƣợc đến Phật đạo, ấy là trì giới sanh Tỳ-lê-gia 

Ba-la-mật. 

- Thế nào là trì giới sanh Thiền định?  Ngƣời ta có ba nghiệp làm các điều 

thiện.  Nếu thân khẩu nghiệp thiện, thì ý nghiệp tự nhiên vào thiện.  Ví nhƣ 

cây cỏ cùng sanh giữa bụi gai, không chống đỡ mà tự lên thẳng.  Sức trì giới 

hay làm gầy yếu các kiết sử. 

 

Thế nào là làm cho gầy yếu?  Nếu không giữ giới, gặp việc sân nhuế đến, 

tâm sát liền sanh; nếu việc dâm dục đến, tâm dâm liền thành.  Nếu trì giới 

tuy có gặp chút sân, không sanh tâm sát, tuy có niệm dâm, dâm sự không 

thành.   Ấy là trì giới làm cho các kiết sử gầy yếu.  Các kiết sử gầy yếu thì 

Thiền định dễ đƣợc.  Ví nhƣ già bệnh mất sức, sự chết dễ đến.   Kiết sử gầy 

yếu thì Thiền định dễ đƣợc. 

 



Lại nữa, lòng ngƣời chƣa dứt, thƣờng cầu cho thật vui.  Hành giả trì giới, vứt 

bỏ phúc lạc ở đời, tâm không phóng dật, cho nên dễ đƣợc Thiền định. 

Lại nữa, ngƣời trì giới đƣợc sanh trong cõi ngƣời, tiếp đến sanh trong cõi 

trời Lục dục, tiếp đến sanh lên Sắc giới, phá Sắc tƣớng sanh Vô sắc giới, trì 

giới thanh tịnh, dứt các kiết sử, chứng đƣợc đạo quả A-la-hán.  Có tâm đại 

trì giới, thƣờng nghĩ đến chúng sanh, ấy là Bồ-tát. 

 

Lại nữa, giới để kiểm thúc thô hoặc, thiền định để kiểm thúc tế hoặc. 

 

Lại nữa, giới thu nhiếp thân khẩu, thiền định đình chỉ đoạn tâm.  Nhƣ ngƣời 

lên lầu, không có thang không lên dƣợc.  Không đƣợc thang giới, thiền cũng 

không đứng vững. 

 

Lại nữa, ngƣời phá giới, gió kiết sử thổi mạnh, làm tán loạn tâm.  Tâm kia 

đã tán loạn thời không thể thiền định.  Ngƣời trì giới, gió phiền não thổi nhẹ, 

tâm không tán loạn nhiều nên thiền định dễ đƣợc.  Do các nhân duyên nhƣ 

vậy, ấy gọi là trì giới sanh thiền Ba-la-mật. 

- Thế nào là trì giới sanh trí tuệ?  Ngƣời trì giới, quán sát giới tƣớng ấy từ 

đâu mà có.  Biết từ các tội mà sinh.  Nếu không có các tội thời cũng không 

có giới.  Giới tƣớng nhƣ vậy là từ nhân duyên mà có. 

Vì sao tâm sanh đắm trƣớc?  Ví nhƣ Hoa sen sanh từ bùn nhơ, sắc tuy tƣơi 

đẹp mà chỗ sanh ra thì bất tịnh, lấy đó để ngộ tâm, không sanh đắm 

trƣớc, ấy là trì giới sanh Bát nhã Ba-la-mật. 

 

Lại nữa, ngƣời trì giới, tâm tự suy nghĩ:  “Nếu ta cho việc trì giới là quý nên 

đáng chấp thủ, việc phá giới là giặc nên đáng xả bỏ”. 

Nếu còn có tâm ấy thì không phải Bát-nhã.  Lấy trí so lƣờng, tâm không 

chấp trƣớc giới, không thủ không xả, ấy là trì giới sanh Bát nhã Ba-la-mật. 

Lại nữa, ngƣời không trì giới, tuy có lợi trí, mà vì kinh doanh việc đời, cầu 

mong các thứ sự nghiệp sanh sống, thì tuệ căn dần dần ám độn.  Ví nhƣ dao 

bén đem cắt bùn đất, liền thành đồ lụt (đùi).  Nếu xuất gia trì giới, không 

kinh doanh sự nghiệp ở đời, thƣờng quán các pháp thật tƣớng vô tƣớng, thì 

tuy trƣớc là độn căn mà dần dần thành lợi căn.  Do các nhân duyên nhƣ vậy 

gọi là trì giới sanh Bát nhã Ba-la-mật. 

Nhƣ vậy v.v... gọi là Thi-la Ba-la-mật sanh sáu Ba-la-mật. 

 

Lại nữa, Bồ-tát trì giới chẳng vì sợ hãi, cũng chẳng phải ngu si; chẳng phải 

nghi, chẳng phải vì giới đạo cũng chẳng vì cầu Niết-bàn riêng cho mình, mà 

chỉ vì hết thảy chúng sanh, vì đƣợc Phật đạo, vì đƣợc tất cả Phật pháp.  Các 

tƣớng nhƣ vậy, gọi là Thi-la Ba-la-mật. 



 

Lại nữa, nếu Bồ-tát đối với tội không tội chẳng thể có đƣợc, bấy giờ gọi là 

Thi-la Ba-la-mật. 

 

Hỏi:  Nếu ngƣời bỏ ác làm lành, ấy là trì giới, sao lại nói tội không tội 

đều chẳng thể có đƣợc? 

 

Ðáp:  Không phải vì tà kiến thô tâm mà nói chẳng thể có đƣợc, mà chính vì 

thâm nhập pháp tƣớng, thực hành Không tam muội, tuệ nhãn quán thấy 

tội chẳng thể có đƣợc, vì tội vốn không, nên không tội cũng chẳng thể có 

đƣợc. 

Lại nữa, chúng sanh là chẳng thể có đƣợc nên tội sát cũng chẳng thể có 

đƣợc.  Vì tội chẳng thể có đƣợc nên giới cũng chẳng thể có đƣợc, vì sao?  Vì 

có tội sát thời mới có giới sát, nếu không có tội sát thời cũng không có giới 

sát. 

 

Hỏi:  Nay chúng sanh hiện có, sao lại nói chúng sanh chẳng thể có đƣợc? 

 

Ðáp:  Ðều con mắt thịt thấy là chẳng phải thấy.  Nếu tuệ nhãn quán thấy thời 

chẳng có chúng sanh.  Nhƣ trong phần nói về bố thí ở trên đã nói không có 

ngƣời thí, không có ngƣời thọ, không có tài vật.  Ðây cũng nhƣ vậy. 

Lại nữa, nếu có chúng sanh, thời chính là năm uẩn chăng hay lìa ngoài năm 

uẩn chăng?  Nếu chính là năm uẩn, thì năm uẩn có năm, còn chúng sanh là 

một.  Nhƣ vậy năm uẩn chẳng thể làm một, một chẳng thể làm năm.  Ví nhƣ 

ở chợ trao đổi vật trị giá năm con, mà dùng một con đổi lấy là không thể 

đƣợc, vì sao?  Vì một không thể làm năm đƣợc.  Do vậy nên biết năm uẩn 

không thể làm một chúng sanh đƣợc. 

Lại nữa, tƣớng của năm uẩn sanh diệt vô thƣờng, còn chúng sanh thì đời 

trƣớc đến đời sao thọ tội thọ phƣớc ở trong ba cõi.  Nếu năm uẩn là chúng 

sanh, thì cũng nhƣ cây cỏ, tự sanh tự diệt, nhƣ vậy thời không có tội buộc 

cũng không có giải thoát.  Do vậy nên biết chẳng phải năm uẩn là chúng 

sanh.  Nếu lìa ngoài năm uẩn có chúng sanh thời nhƣ đoạn trƣớc đã phá 

thuyết cho rằng thần hồn biến khắp. 

Lại nữa, lìa ngoài năm uẩn thời tâm chấp ngã không sanh.  Nếu lìa ngoài 

năm uẩn  có chúng sanh, là bị rơi vào thƣờng kiến.  Nếu rơi vào thƣờng kiến 

thời không sanh không chết, vì sao?  Vì sanh là trƣớc không mà có, chết là 

đã sanh rồi lại diệt. Nếu chúng sanh thƣờng, thời lẽ trƣớc đã thƣờng có khắp 

trong năm đƣờng, tại sao nay lại còn sanh?  Nếu không có sanh thời không 

có chết. 

 



Hỏi:  Nhất định có chúng sanh, vì sao nói không? Có năm uẩn làm nhân 

duyên nên có chúng sanh, cũng nhƣ có năm ngón tay làm nhân duyên nên có 

nắm tay? 

 

Ðáp:  Nói nhƣ vậy không đúng!  Nếu năm uẩn làm nhân duyên nên có 

chúng sanh, vậy trừ ngoài năm uẩn thời phải riêng có chúng sanh, nhƣng 

không thể có đƣợc. Mắt tự thấy sắc, tai tự nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lƣỡi 

nếm vị, thân biết xúc, ý biết pháp là không, vô ngã, lìa sáu việc này lại 

không có chúng sanh.  Các ngoại đạo vì thấy điên đảo nên nói mắt thấy sắc, 

ấy là chúng sanh, cho đến ý biết pháp, ấy là chúng sanh.  Lại biết nhớ nghĩ, 

biết thọ khổ vui, ấy là chúng sanh.  Chỉ khởi lên cái thấy ấy, nên biết đƣợc 

chúng sanh thật.  Ví nhƣ một vị Ðại đức Trƣởng lão Tỳ-kheo, ngƣời ta gọi 

đó là vị A-la-hán, đến cúng dƣờng rất nhiều.  Sau đó bị bệnh chết, các đệ tử 

sợ mất cúng dƣờng nên ban đêm lén đem xác ra ngoài, rồi tại chỗ nằm của vị 

Tỳ-kheo, sắp đặt mền gối giống nhƣ  thấy đang còn, có vẻ nhƣ nằm.  Ngƣời 

nào đến thăm bệnh hỏi:  “Thầy ở đâu?”  Các đệ tử nói:  “Ngƣơi không thấy 

mền gối trên giƣờng đó sao?”  Ngƣời ngu không xét kỹ, cho là thầy đang 

bệnh nằm, cứ đƣa cúng dƣờng rồi đi, nhƣ vậy chẳng phải một lần.  Sau một 

ngƣời có trí đến hỏi, các đệ tử cũng trả lời nhƣ trƣớc.  Ngƣời trí nói:  “Ta 

không hỏi gối mền, giƣờng nệm, ta cần tìm ngƣời”.  Ngƣời ấy liền kéo mền 

ra tìm, tốt cuộc không có nguời đâu cả.  Trừ ngoài sáu sự tƣớng biết, thấy 

v.v... chứ không có ngã nhân đâu cả.  Ngƣời biết ngƣời thấy cũng nhƣ vậy. 

 

Lại nữa, nếu chúng sanh từ nơi năm uẩn nhân duyên mà có, năm uẩn vô 

thƣờng, chúng sanh cũng phải vô thƣờng, vì sao?  Vì nhân quả giống nhau 

vậy.  Nếu chúng sanh vô thƣờng, thời không đi đến đời sau. 

 

Lại nữa, nếu nhƣ các ông nói:  “Chúng sanh từ xƣa đến nay thƣờng có”. 

Nếu nói vậy, chúng sanh lẽ phải sanh ra năm uẩn, năm uẩn không thể sanh 

ra chúng sanh.  Nay do năm uẩn làm nhân duyên sanh ra danh tự chúng 

sanh, ngƣời vô trí chạy theo vô tự để tìm sự thật, vì sao?  Vì chúng sanh thật 

không có.  Nếu không có chúng sanh, thì cũng không có tội sát.  Vì không 

có tội sát nên cũng không có trì giới. 

 

Lại nữa, năm uẩn ấy, quán sát sâu xa, phân biệt biết nó là không, nhƣ cảnh 

thấy trong mộng, bóng trong gƣơng.  Nếu giết nhƣ cảnh thấy trong mộng, 

bóng trong gƣơng, thời không có tội giết.  Giết chúng sanh của năm uẩn 

không tƣớng cũng nhƣ vậy. 

 

 



Lại nữa, nếu ngƣời không ƣa tội sát, mà ƣa đắm về không tội, thời ngƣời ấy 

khi thấy ngƣời mắc tội phá giới thì khinh mạn, thấy ngƣời lành thích trì giới 

thì yêu thích.  Trì giới với tâm nhƣ vậy, là nhân duyên khởi lên tội.  Vì vậy 

nên nói “đối với tội, không tội đều  chẳng thể có đƣợc”. 

 

---o0o--- 
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LUẬN: Hỏi:  Sao gọi là Sằn-đề? 

 

Ðáp:  Sằn-đề (Tàu dịch là Nhẫn nhục).  Nhẫn nhục có hai là sanh nhẫn và 

pháp nhẫn.  Bồ-tát thực hành sanh nhẫn, đƣợc vô lƣợng phƣớc đức.  Thực 

hành pháp nhẫn Bồ-tát , đƣợc vô lƣợng trí tuệ.  Phƣớc đức và trí tuệ hai việc 

đầy đủ nên đƣợc nhƣsở nguyện.  Ví nhƣ ngƣời có mắt có chân, tùy ý đi 

lại đƣợc.  Bồ-tát nếu gặp ngƣời ác khẩu mắng nhiếc hoặc lấy dao gậy gia 

hại, liền suy nghĩ biết nghiệp tội phƣớc nhân duyên các pháp trong ngoài 

đều rốt ráo không, vô ngã, vô ngã sở.  Lấy ba pháp ấn, ấn vào các pháp, nên 

tuy đủ sức đáp trả mà không sanh ác tâm, không khởi nghiệp ác khẩu, bấy 

giờ, tâm ố pháp sanh ra gọi là nhẫn.  Ðƣợc nhẫn pháp ấy nên nhân trí bền 

chắc, ví nhƣ  vẽ màu, đƣợc có keo thì bền chắc. 

Có ngƣời nói:  “Thiện tâm có hai là:  Có thô, có tế.  Thô gọi là nhẫn nhục, tế 

gọi là thiền định”.  Khi tâm chƣa đƣợc cái vui của thiền định mà có thể ngăn 

chặn các ác, ấy gọi là Nhẫn nhục.  Nhẫn ấy là tâm số pháp, tƣơng ƣng với 

tâm, theo tâm hành động, chớ chẳng phải nghiệp, chẳng phải nghiệp báo, 

theo nghiệp hành động. 

Có ngƣời nói:  “Nhẫn nhục chỉ trói buộc nơi Dục giới, hoặc không trói 

buộc”.  Vì ở Sắc giới không có cái ác bên ngoài đƣa đến để Nhẫn.  Nhẫn 

nhục cũng là hữu lậu cũng là vô lậu, phàm phu và Thánh nhân đều tu đƣợc.  

Nó làm chƣớng ngại pháp bất thiện ở tâm mình và tâm ngƣời, cho nên gọi là 

thiện.  Vì thiện cho nên hoặc do tƣ duy đoạn hoặc chẳng đoạn.  Các thứ 

nhƣ vậy trong Luận tạng có phân biệt rộng. 

 

Hỏi:  Thế nào gọi là sanh nhẫn? 

 

Ðáp:  Có hai hạng chúng sanh đi đến với Bồ-tát:  1-  Cung kính cúng dƣờng, 

2-  Sân mắng đánh hại.  Bấy giờ tâm Bồ-tát hay nhẫn, không yêu hạng chúng 

sanh cung kính cúng dƣờng, không giận hạng chúng sanh gia ác, ấy gọi là 

sanh nhẫn. 



Hỏi:  Thế nào đối với sự cung kính cúng dƣờng mà gọi là nhẫn? 

 

Ðáp:  Có hai thứ kiết sử:  1-  Thuộc ái kiết sử, 2-  Thuộc nhuế kiết sử. Cung 

kính cúng dƣờng tuy không sanh sân nhuế, nhƣng mà nó làm cho tâm ƣa 

đắm, ấy là thứ giặc mềm, cho nên đối với nó tự nhẫn, không đắm không 

yêu.  Làm sao nhẫn?  Hãy quán nó vô thƣờng là nơi phát sanh kiết sử.  

Nhƣ Phật có dạy:  “Mụt nhọt lợi dƣỡng rất sâu, ví nhƣ cắt da đến thịt, cắt thịt 

đến xƣơng, cắt xƣơng đến tủy.  Ngƣời đắm lợi thời phá lớp da trì giới, cắt 

thịt thiền định, phá xƣơng trí tuệ, mất tủy thiện tâm vi diệu”.  Nhƣ Phật khi 

mới đi về nƣớc Ca-tỳ-la-bà với 2500 Tỳ-kheo đông đủ, đều mang thân hình 

Phạm-chí.  Vì là những ngƣời thờ lửa nên hình dung tiều tụy, vì khổ hạnh bỏ 

ăn, da dẻ héo hắt đen điu. 

 

Vua Tịnh-phạn trông thấy trong tâm nghĩ rằng:  “Kẻ theo hầu con ta, tuy tâm 

thanh tịnh tinh khiết, nhƣng đều không có dung mạo.  Ta nên chọn lấy con 

cháu trong nhà nào đông đảo quý trọng cho xuất gia một ngƣời, làm đệ tử 

Phật”.  Suy nghĩ nhƣvậy xong, hạ lệnh trong nƣớc lựa chọn trong hàng con 

em qúy tộc giòng họ Thích, cỡ tuổi học trò khiến cho xuất gia.  Lúc ấy, Ðề-

bà-đạt-đa con của Hộc-phạn-vƣơng, xuất gia học đạo, tụng sáu vạn pháp tụ, 

tu hành tinh tấn đủ mƣời hai năm.  Sau đó vì lợi dƣỡng cúng dƣờng, Ðề-bà-

đạt-đa đi đến chỗ Phật xin học thần thông.  Phật dạy Kiều đàm hãy quán 

năm uẩn vô thƣờng, có thể đƣợc đạo, cũng đƣợc thần thông, nhƣng không 

nói rõ cách thức lấy đƣợc thần thông, ông mới đến cầu Xá-lợi-phất, Mục-

kiền-liên cho đến năm trăm A-la-hán mà không ai dạy cho cả, chỉ nói ông 

hãy quán năm uẩn vô thƣờng là có thể đƣợc đạo, cũng có thể đƣợc thần 

thông.  Cầu không đƣợc, khóc lóc không vui, đi đến chỗ A-nan xin học phép 

thần thông.  Lúc ấy A-nan chƣa đƣợc tha tâm trí, nghĩ vì ông là anh thúc bá, 

nên trao dạy cho ông nhƣ Phật đã dạy. 

 

Ðề-bà-đạt-đa thọ học phép thần thông, vào núi tu không bao lâu liền đƣợc 

ngũ thông.  Ðƣợc ngũ thông rồi tự nghĩ:  “Ai sẽ làm kẻ Ðàn-việt cho ta?”  

Nhƣ Vƣơng tử A-xà-thế, có tƣớng đại vƣơng, Ðề-bà-đạt-đa muốn cùng 

vƣơng tử làm kẻ thân hậu, mới đến cõi trời lấy đồ ăn của trời, trở lại cõi Uất-

đát-la-việt lấy lúa gạo mọc tự nhiên, đến trong rừng Diêm-phù lấy quả 

Diêm-phù, đem tặng cho Vƣơng tử A-xà-thế .  Có khi biến thân làm Voi 

báu, Ngựa báu để mê hoặc tâm Vƣơng tử.  Có khi biến làm hài đồng ngồi 

trên đầu gối Vƣơng tử, Vƣơng tử ôm bế, kêu rên phịp nhỗ.  Có khi tự nói tên 

mình cho Thái tử biết.  Làm đủ cách biến thái để làm lay động tâm Vƣơng 

tử.  Tâm Vƣơng tử đã lầm, lập đại tinh xá ở trong vƣờn xoài, cúng dƣờng tứ 

sự và các thứ khác không thiếu vật gì để cấp cho Ðề-bà-đạt-đa.  Ngày ngày 



sai các đại thần đƣa đến năm trăm chõ cơm canh.  Ðề-bà-đạt-đa đƣợc cúng 

dƣờng nhiều mà đồ chúng thì đƣợc chút ít. Ðề-bà-đạt-đa tự nghĩ:  “Ta có ba 

mƣơi hai tƣớng, thua Phật không mấy, chỉ vì đệ tử chƣa tập hợp mà thôi.  

Nếu có đại chúng vây quanh thì có khác gì Phật.”  Suy nghĩ nhƣ vậy xong, 

sanh tâm phá Tăng, rủ đƣợc năm trăm đệ tử, nhƣng Xá-lợi-phất, Mục-kiền-

liên thuyết pháp giáo hóa, Tăng trở lại hòa hợp. 

Bấy giờ Ðề-bà-đạt-đa lại sanh ác tâm, xô đá đè Phật, nhƣng lực sĩ Kim-cang 

lấy chày Kim-cang từ xa ném đến, đá vụn bay lại, chỉ làm bị thƣơng ngón 

chân Phật.  Tỳ-kheo-ni Hoa Sắc mắng, Ðề-bà lại lấy nắm tay đánh cô, cô 

liền bị lồi mắt mà chết.  Ðề-bà đã gây ba tội nghịch, lại kết làm thân hậu với 

ác tà sƣ ngoại đạo Phú-lan-na v.v..., dứt hết thiện căn, tâm không biết hổ 

thẹn. 

 

Lại lấy thuốc độc tẩm trong móng tay, muốn nhân trong khi lễ Phật để làm 

trúng thƣơng Phật.  Muốn đi, song khi chƣa đến trong thành Vƣơng-xá, thì 

đất tự nhiên nẻ ra, xe có lửa chạy đến đón, Ðề-bà đang sống mà đọa vào địa 

ngục. 

Ðề-bà-đạt-đa thân có ba mƣơi hai tƣớng mà không nhẫn phục tâm mình, chỉ 

vì ham đƣợc lợi dƣỡng cúng dƣờng mà gây tội lớn, nên phải sa vào địa ngục 

trong khi đang sống. 

Do vậy nên nói mụn nhọt lợi dƣỡng rất sâu, phá da đến tủy.  Hãy nên từ bỏ 

tâm ƣa ngƣời cúng dƣờng.  Ấy là Bồ-tát tâm nhẫn, không ƣa ngƣời cúng 

dƣờng cung kính. 

 

Lại nữa, cúng dƣờng có ba loại:  1- Do phƣớc đức nhân duyên đời trƣớc, 2-  

Do công đức đời nay tu giới, thiền định, trí tuệ nên đƣợc ngƣời cúng dƣờng, 

3-  Do hƣ vọng dối hoặc, trong không có thật đức mà bề ngoài nhƣ thanh 

bạch, để gạt ngƣời đời mà đƣợc cúng dƣờng.  Ở trong ba sự cúng dƣờng ấy, 

tâm tự suy nghĩ:  “Nếu do nhân duyên đời trƣớc siêng tu phứơc đức, nên 

nay đƣợc cúng dƣờng, thế là do thân siêng làm mà tự có đƣợc, tại sao vì thế 

mà sanh tâm cống cao?  Vì nhƣ mùa xuân gieo thời mùa thu gặt, do tự sức 

làm đƣợc, đâu đủ để tự kiêu?”  Suy nghĩ nhƣ vậy rồi, nhẫn phục tâm mình, 

không đắm không kiêu. 

 

Nếu do công đức đời nay nên đƣợc cúng dƣờng, hãy tự suy nghĩ:  “Ta do trí 

tuệ mà biết thật tƣớng các pháp, hoặc dứt kiết sử, do công đức ấy nên đƣợc 

ngƣời cúng dƣờng, chớ đối với ta vô sự”.  Suy nghĩ nhƣ vậy rồi, tự chế phục 

tâm mình, không tự kiêu cao.  Cúng dƣờng đó thật do ƣa thích công đức chứ 

không phải ƣa ta.  Ví nhƣ Tam-tạng Tỳ-kheo ở nƣớc Kế-tân (Kasmia) hành 

pháp A-lan-nhã, đi đến một chùa vua.  Chùa đang thiết đại hội, ngƣời giữ 



cửa thấy Tỳ-kheo y phục thô xấu, chận cửa không cho vào.  Nhƣ vậy mấy 

lần, chỉ vì y phục xấu mà không đƣợc vào.  Tỳ-kheo bèn phƣơng tiện mƣợn 

mặc áo đẹp mặc mà đi đến, ngƣời giữ cửa trông thấy cho vào không cấm.   

 

Khi đã đến tại hội ngồi, đƣợc các đồ ăn ngon, trƣớc hết lấyđƣa cho áo ăn.  

Mọi ngƣời hỏi:  “Vì sao nhƣ vậy?”  Ðáp:  “Tôi mấy lần đi đến, đều không 

vào đƣợc, nay nhờ chiếc áo này màđƣợc ngồi ở đây.  Ðƣợc các đồ ăn ngon, 

thật là nhờ áo mà đƣợc, cho nên lấy đồ ăn đƣa mời áo”.  Hành giả do công 

đức tu hành, trì tuế, trí tuệ mà đƣợc cúng dƣờng, tự suy nghĩ đó là do công 

đức chứ chẳng phải do ta.  Suy nghĩ  nhƣ vậy, có thể tự chế phục tâm, ấy gọi 

là nhẫn. 

Nếu do hƣ vọng dối gạt mà đƣợc cúng dƣờng, thế là tự làm hại, không thể 

gần đƣợc.  Hãy tự suy nghĩ:  “Nếu ta do hƣvọng mà đƣợc cúng dƣờng thì 

không khác gì giặc ác trộm cƣớp đƣợc đồ ăn, ấy là bị tội dối gạt”.  Nhƣ vậy 

đối với ba hạng ngƣời cúng dƣờng, tâm không ƣa đắm, cũng không tự cao, 

ấy là sanh nhẫn. 

 

Hỏi:  Ngƣời chƣa đắc đạo thì áo cơm là điều cấp thiết, làm cách gì có thể 

nhẫn đƣợc, để tâm không đắm không yêu ngƣời cấp thí cho mình? 

 

Ðáp:  Dùng sức trí tuệ quán tƣớng vô thƣờng, tƣớng khổ, tƣớng vô ngã, tâm 

thƣờng nhàm chán.  Ví nhƣ ngƣời tội, sắp phải chịu giết, tuy có vị ngon 

trƣớc mặt, gia thất khuyến dụ, nhƣng vì lo chết đến, dù uống ăn đồ ngon vẫn 

không biết tƣ vị.  Hành giả cũng nhƣ vậy, thƣờng quán tƣớng vô thƣờng, 

tƣớng khổ, tuy đƣợc cúng dƣờng, tâm không đắm trƣớc. 

Lại nhƣ con chƣơng, con hƣu tuy khi bị cọp đuổi bắt, chạy theo không rời, 

tuy đƣợc cỏ ngon, nƣớc sạch uống ăn mà tâm không nhiễm trƣớc.  Hành giả 

cũng nhƣ vậy, thƣờng bị cọp vô thƣờng đuổi theo, không rời phút chốc.  Nếu 

cứ suy nghĩ chán ghét, tuy đƣợc vị ngon, cũng không nhiễm trƣớc.  Cho nên 

hành giả đối với ngƣời cúng dƣờng, tâm đƣợc tự nhẫn. 

 

Lại nữa, nếu coù ngƣời nữ, đi đến muốn vui, dối hoặc Bồ-tát.  Khi ấy Bồ-tát 

hãy tự chế phục tâm, an nhẫn không cho tâm khởi.  Nhƣ  Phật Thích-caVăn-

ni tại cội cây Bồ-đề, Ma vƣơng lo sầu, sai ba ngọc nữ, một tên là Ƣa Thấy, 

hai tên là Vui Kia, ba tên là Khát Ái, đi đến hiện thân hình, làm đủ thứ bộ 

điệu, muốn phá hoại Bồ-tát.  Bồ-tát lúc ấy tâm không lay động, mắt không 

hề ngó.  Ba ngƣời nữ nghĩ rằng:  “Lòng ngƣời không đồng, ƣa thích khác 

nhau, hoặc ƣa trẻ, hoặc ƣa trung niên, hoặc ƣa dài ƣa ngắn, ƣa trắng ƣa đen.  

Các sự ƣa nhƣ vậy, đều có sở thích riêng”. 



Bấy giờ ba ngƣời nữ mỗi mỗi hóa làm 500 gái đẹp, mỗi gái đẹp ấy hiện ra 

vô lƣợng biến thái, từ trong rừng đi ra.  Giống nhƣ mây đen, điển chớp sáng 

chốc chốc hiện ra, hoặc nhƣớng mày nhíu mi, nàng dâu trẻ chăm nhìn, làm 

trò múa hát, dáng dấp tƣơi đẹp, đến rƣớc Bồ-tát, muốn lấy trạng thái thân 

hình chạm bức Bồ-tát.  Bấy giờ lực sĩ Kim-cang Mật-tích trợn mắt quát lớn:  

“Ðây là ngƣời nào, mà các ngƣơi yêu mị dám đến xúc nhiễu!?”  Khi ấy Mật-

tích nói kệ mắng: 

“Ngƣơi không biết thiên đế, 

Mất đẹp mà râu vàng, 

Nƣớc biển lớn trong xanh, 

Ngày nay toàn mặn đắng. 

Ngƣơi không biết trăng giảm, 

Bà-tẩu chƣ thiên đọa, 

Lửa vốn từ miệng trời, 

Mà nay ăn hết thảy”. 

-  Ngƣơi không biết việc ấy, mà dám khinh bậc Thánh này?”  Khi ấy, các 

Ma nữ rón rén lùi lại, nói với Bồ-tát rằng:  “Nay chúng nữ này đoan nghiêm 

không ai sánh bằng, có thể tự làm vui lòng, chứ ngồi ngay thẳng làm chi?”  

Bồ-tát nói:  “Các ngƣơi bất tịnh, xú uế đáng gớm, hãy đi đi, chớ nói dối!”  

Bồ-tát liền nói kệ: 

“Thân ấy là ổ nhơ, 

Chứa đồ nhơ thối nát, 

Nó thật là cầu tiêu, 

Ðâu đủ để vui lòng!” 

Các nữ nghe kệ ấy, tự nghĩ:  “Ngƣời này không biết chúng ta có thân Trời 

thanh tịnh, nên nói kệ ấy”.  Liền tự biến thân trở lại thân hình cũ, sáng chói 

rực rỡ, chiếu giữa rừng cây, múa ca nhạc trời, nói với Bồ-tát rằng:  “Thân tôi 

nhƣ vầy, có chi đáng mắng?”  Bồ-tát đáp rằng:  “Thời đến tự biết”.  Hỏi:  

“Lời nói ấy là thế nào?”.  Nói kệ đáp rằng: 

“Trong vƣờn rừng chƣ thiên, 

Ao sen hoa bảy báu, 

Chƣ thiên cùng vui chơi, 

Khi mất, ngƣơi tự biết. 

Lúc ấy thấy vô thƣờng, 

Vui trên trời đều khổ, 

Ngƣơi nên chán dục lạc, 

Ƣa vui đạo chánh chơn”. 

Các nữ nghe kệ xong, tâm nghĩ rằng:  “Ngƣời này trí lớn vô thƣợng, sự vui 

của trời thanh tịnh mà còn biết nó xấu, thì ta đây không thể đƣơng nổi”, liền 



biến mất.  Bồ-tát quán cái vui dâm dục nhƣ vậy, có thể tự chế phục tâm, an 

nhẫn không khuynh động. 

Lại nữa, Bồ-tát quán dục đủ các thứ bất tịnh.  Ở trong các thứ suy, nữ suy 

nặng nhất.  Các loại đao, lửa, sấm, chớp, sét đánh, oan gia, Rắn độc, còn có 

thể tạm gần, chứ ngƣời nữ xan tham, tật đố, sân si, nịnh hót, mỹ miều, ô uế, 

đấu tranh, không thể thân cận, vì sao?  Vì con gái tiểu nhân, tâm cạn trí 

mỏng, chỉ dục là thân, không xét giàu sang, trí đức, tiếng tăm, chuyên làm 

dục ác, phá thiện căn của ngƣời.  Các thứ gông cùm, khóa kẹp, nhốt trói, nhà 

tù, tuy là khó mở mà còn dễ mở, chớ ngƣời nữ khóa trói ngƣời, bén rễ sâu 

bền, kẻ vô trí chết chìm trong đó, khó có thể thoát ra đƣợc.  Trong các thứ 

chết, nữ bệnh nặng nhất, nhƣ kệ nói: 

“Thà lấy sắt đỏ, 

Xoay lăn trong mắt, 

Không đem loạn tâm, 

Tà xem nữ sắc. 

Mỉm cƣời làm dáng, 

Kiêu mạn hổ thẹn, 

Quay mặt, nhíu mắt, 

Nói đẹp, ghen, giận. 

Ði bƣớc lả lơi, 

Ðể mê hoặc ngƣời, 

Lƣới dâm giăng khắp, 

Ngƣời đều chôn thân. 

Ngồi, nằm, đi, đứng, 

Quay liếc xảo đẹp, 

Ngƣời ngu trí mỏng, 

Tâm say mê theo. 

Cầm gƣơng đánh địch, 

Còn có thể thắng, 

Nữ tặc hại ngƣời, 

Là không thể cấm. 

Rắn rết ngậm độc, 

Còn lấy tay bắt. 

Nữ tình mê ngƣời, 

Là không thể đụng. 

Những ngƣời có trí, 

Quyết không nên xem, 

Phải nhƣ mẹ chị. 

Nếu muốn xem đó. 

Quán xem kỹ càng, 



Chứa đầy bất tịnh, 

Lửa dâm không trừ, 

Bị nó cháy tiêu”. 

 

Lại nữa, tƣớng ngƣời nữ là nếu đƣợc trọng đãi thời khiến tâm ngƣời chồng 

cao ngạo; nếu tình cảm trọng đãi bỏ mất thời khiến tâm ngƣời chồng sợ hãi.  

Ngƣời nữ nhƣ vậy, thƣờng đem phiền não lo sợ cho ngƣời, làm sao 

gần đƣợc?  Làm cho chống trái xa lìa giữa ngƣời thân hảo là tội của ngƣời 

nữ, giỏi tìm điều xấu của ngƣời là trí của ngƣời nữ.  Lửa cháy ngƣời còn có 

thể gần, gió thanh vô hình, cũng có thể nắm bắt, rắn rết ngậm độc, cũng còn 

có thể đụng, tâm của ngƣời nữ không thể biết đâu thật, vì sao?  Vì tƣớng của 

ngƣời nữ không cần xem giàu sang, đoan chánh, danh tiếng, trí tuệ, giòng 

họ, nghề nghiệp, biện tài, thân hậu, ái trọng, đều không để tâm, chỉ dâm dục 

là để tâm xem đến.  Ví nhƣ con Thuồng luồng, Rồng, không chọn tốt xấu, 

chỉ muốn giết ngƣời.  Lại nếu ngƣời ta không xem đến thì buồn khổ tiều tụy, 

nếu đƣợc cấp dƣỡng trọng đãi, thì kiêu sa không tự chế. 

 

Lại nữa, nếu ở giữa ngƣời lành, thời tự nuôi tâm cao ngạo, ở giữa ngƣời vô 

trí thời xem họ nhƣ oan gia, ở giữa ngƣời sang giàu thì đi theo cung kính 

thƣơng yêu, ở giữa ngƣời nghèo hèn thời xem họ nhƣ chó,  Thƣờng theo tâm 

dục, chứ không theo công đức. 

Nhƣ truyện nói:  Quốc vƣơng có ngƣời con gái tên là Câu-mâu-đầu, có 

ngƣời thợ đánh cá tên là Thuật-gia-bà, đi dọc theođƣờng, xa thấy vƣơng nữ 

trên lầu cao, nhìn qua trong cửa sổ thấy mặt, liền tƣởng tƣợng đắm nhiễm, 

tâm không tạm dứt, trải qua ngày tháng bỏ ăn bỏ uống.  Mẹ hỏi lý do, đem 

tình thực trả lời mẹ rằng:  “Con thấy vƣơng nữ, tâm không quên nổi!”  

Ngƣời mẹ khuyến dụ con rằng:  “ Con là hạng tiểu nhân, vƣơng nữ là hàng 

quý trọng, không thể đƣợc đâu!”  Ngƣời con nói:  ”Tâm con mong đƣợc 

khoái lạc, không thể tạm quên, nếu không đƣợc nhƣ ý, con không thể 

sống đƣợc”.  Mẹ vì thƣơng con, đi vào cung vua, thƣờng đem các béo thịt 

chìm để tặng cho Vƣơng nữ mà không lấy tiền. Vƣơng nữ  lấy làm lạ mà 

hỏi:  “Muốn cầu mong điều gì?”  Bà mẹ thƣa:  “Xin đuổi hết ngƣời hai bên, 

tôi sẽ đem tình thật thƣa rõ:  Tôi chỉ có một đứa con trai, kính mộ Vƣơng nữ, 

mối tình uất kết thành bệnh, mạng đã gần kề, nguyện dũ lòng thƣơng, cứu 

cho mạng sống của nó”.   Vƣơng nữ nói:  ”Bà đi đi.  Dặn ngày mƣời lăm 

giữa tháng, đến trong đền thờ trời nọ, núp ở sau tƣợng Trời”.  Ngƣời mẹ trở 

về nói với con:  “Ƣớc mong của con đã đƣợc”, và kể lại sự việc nhƣ trên.  

Ngƣời con tắm rửa thay áo mới, đến núp ở sau tƣợng Trời. 

Ðến ngày, Vƣơng nữ thƣa với vua cha:  “Con có việc chẳng lành, phải đến 

đền thờ để cầu phúc lành”.  Vua nói:  “Tốt lắm!”  Vƣơng nữ liền sắm sửa 



500 cỗ xe, ra khỏi cung đi đến đền thờ trời.  Ðến rồi, ra lệnh các ngƣời tùy 

tùng ngƣng lại ngoài cửa, một mình đi vào đền thờ. 

Thiên thần suy nghĩ:  “Việc này không thể nhƣ vậy.  Vua là chủ của cõi đời, 

không thể để kẻ tiểu nhân làm hủy nhục Vƣơng nữ “, liền yểm vào ngƣời ấy 

làm cho ngủ mê không biết.  Khi Vƣơng nữ đi vào, thấy ngƣời kia ngủ mê, 

lay mấy không tỉnh, liền lấy chuỗi anh lạc trị giá mƣời vạn lƣợng vàng để lại 

rồi đi.  Sau khi đi, ngƣời ấy tỉnh lại thấy chuỗi anh lạc, hỏi ngƣời hai bên thì 

biết là Vƣơng nữ đã có đến.  Nguyện tình không toại, ƣu sầu uất hận áo não, 

lửa dâm tự trong thân bốc ra, tự đốt mà chết. 

Do chứng cớ ấy, biết tâm của ngƣời nữ không chọn sang hèn, chỉ mê theo 

dâm dục mà thôi. 

Lại nữa, xƣa có ngƣời con gái quốc vƣơng, đi theo kẻ Chiên-đà-la, cùng 

nhau hành bất tịnh.  Lại có con gái của tiên nhân, đi theo con Sƣ tử.  Những 

điều nhƣ vậy, tâm của ngƣời nữ không lựa chọn gì.  Do các nhân duyên ấy, 

đối với ngƣời nữ phải từ bỏ tình dục, nhẫn nhục không ƣa đắm. 

Làm sao với hạng ngƣời sân si não hại mà nhẫn nhục đƣợc?  Nên tự suy 

nghĩ:  “Hết thảy chúng sanh có nhân duyên tội lỗi, nên xâm hại lẫn nhau, ta 

nay bị bức não cũng do nhân duyên của hành nghiệp cũ, tuy chẳng phải tạo 

tác ở đời nay, mà là ác báo đời trƣớc của ta; ta nay đền trả, hãy nên cam 

chịu, đâu có thể trái đƣợc, ví nhƣ mắc nợ, chủ nợ đến đòi, hãy nên hoan hỷ 

trả nợ, không thể nổi giận đƣợc. 

Lại nữa, thƣờng thực hành từ tâm, tuy có bị não loạn bức thân, phải nên 

nhẫn chịu.  Ví nhƣ tiên nhân Sằn-đề ở trong đại lâm tu hành từ nhẫn, vua 

Ca-lợi đem các thể nữ, vào rừng vui chơi.  Ăn uống xong xuôi, vua tạm ngủ 

nghỉ, để các thể nữ đi hái hoa giữa rừng, thấy vị tiên ấy thì cung kính lễ bái, 

rồi đứng qua một bên.  Bấy giờ tiên nhân nói lời khen ngợi hành từ bi nhẫn 

nhục cho các thể nữ nghe.  Lời nói hay ho, nghe không biết chán nên đã lâu 

mà không đi.  Vua Ca-lợi thức dậy, không thấy thể nữ, rút kiếm đi tìm tông 

tích, thấy đang đứng trƣớc tiên nhân, lòng vua kiêu căng ganh ghét, bừng 

bừng trợn mắt hƣơ kiếm, hỏi tiên nhân rằng:  “Ngƣơi là ngƣời nào?”  Tiên 

nhân đáp:  “Tôi ở nơi này tu hành từ bi nhẫn nhục”.  Vua nói:  ”Nay ta thử 

ngƣơi, sẽ lấy gƣơm bén cắt tai mũi ngƣơi, chặt tay chân ngƣơi.  Nếu ngƣơi 

không giận mới biết là ngƣơi tu nhẫn nhục”.  Tiên nhân nói:  “Mặc ý!”  Vua 

liền rút kiếm cắt tai mũi, chặt tay chân tiên nhân, mà hỏi rằng:  “Tâm ngƣơi 

có động chăng?”  Ðáp:  “Tôi tu từ nhẫn, tâm chẳng động”.  Vua nói:  “Ngƣơi 

một thân ở đây, không có thể lực, tuy miệng nói chẳng động, ai mà 

tin đƣợc?”   Khi ấy tiên nhân liền phát lời thề rằng:  ”Nếu tôi thật tu từ nhẫn 

, thì huyết sẽ thành sữa”.  Tức thì huyết biến thành sữa, vua rất kinh hãi, vui 

mừng, đem các thể nữ đi. 



Lúc ấy, hung thần ở trong rừng, vì tiên nhân này mà sấm chớp, sét đánh 

thình lình, vua bị độc hại, chết không trở về cungđƣợc.  Do vậy nên nói ở 

trong chỗ não loạn hay tu hành nhẫn nhục. 

Lại nữa, Bồ-tát tu hành từ tâm.  Tất cả chúng sanh thƣờng có các khổ, nhƣ ở 

trong thai chịu các đau khổ, khi sanh bức bách, xƣơng thịt bị phá nát, gió 

lạnh chạm thân, quá hơn dao cắt.  Cho nên Phật nói:  “Trong hết thảy khổ, 

sanh khổ hạng nhất”.  Nhƣ vậy, già, bệnh, chết khổ, đủ thứ khổ ách, thế nào 

ngƣời tu hành lại còn gia thêm khổ cho chúng?  Thế là trong mụn nhọt còn 

lấy dao phá. 

Lại nữa, Bồ-tát tự suy nghĩ:  “Ta không nên nhƣ các ngƣời khác, thƣờng trôi 

theo dòng nƣớc sanh tử, ta phải ngƣợc dòng để tìm đến tận nguồn, vào đạo 

Niết-bàn.  Hết thảy ngƣời phàm, hễ ai đụng đến là nổi giận, ai đƣa lợi ích 

đến thì mừng, chỗ sợ thì sợ, còn ta làm Bồ-tát, không thể nhƣ họ.  Tuy chƣa 

dứt kiết sử, hãy tự ức chế, tu hành nhẫn nhục, gặp não hại không giận,đƣợc 

cung kính cúng dƣờng không mừng, các khổ gian nan không nên sợ sệt, hãy 

vì chúng sanh, hƣng khởi tâm đại bi. 

Lại nữa, Bồ-tát  thấy chúng sanh đến làm não loạn, hãy tự suy nghĩ:  “Ðó là 

ngƣời thân  hậu của ta, cũng là thầy ta, càng thêm lòng thân ái, cung kính 

tiếp đãi, vì sao?  Vì nếu kia không đem các sự não loạn đến thời ta không 

thành nhẫn nhục”.  Do lẽ đó, nên  nói kia là ngƣời thân  hậu của ta, cũng là 

thầy ta. 

 

Lại nữa, Bồ-tát tâm biết rõ nhƣ lời Phật dạy:  “Chúng sanh vô thỉ, thế giới vô 

biên, qua lại năm đƣờng, luân hồi vô lƣợng.  Ta cũng từng làm cha mẹ anh 

em của chúng sanh; chúng sanh cũng từng làm cha mẹ anh em của ta, đƣơng 

lai cũng vậy.  Lấy đó mà suy, không nên ác tâm ôm lòng sân hại”. 

Lại nữa, suy nghĩ trong hàng chúng sanh, có rất nhiều hạt giống Phật, nếu ta 

đem ý giận đến chúng sanh, thời là giận Phật.  Nếu ta giận Phật, thời là xong 

chuyện!  Nhƣ truyện nói:  “Chim Bồ câu sẽ đƣợc làm Phật”, nay tuy là chim, 

không thể khinhđƣợc. 

Lại nữa, trong các phiền não, giận là nặng nhất, trong quả báo bất thiện, quả 

báo giận là lớn nhất, các kiết sử khác không có trọng tội đó.  Nhƣ Thích-đề-

bà-na-dân hỏi Phật bằng bài kệ rằng: 

“Giết vật gì, an ổn? 

Giết vật gì, không hối? 

Vật gì gốc của độc? 

Nuốt mất mọi điều thiện? 

Giết vật gì, đƣợc khen? 

Giết vật gì, không buồn?”. 

Phật đáp: 



“Giết giận, tâm an ổn, 

Giết giận, tâm không hối. 

Giận là gốc của độc 

Giận diệt mọi điều thiện 

Giết giận, chƣ Phật khen. 

Giết giận, thời không buồn”. 

Bồ-tát suy nghĩ:  “Ta nay thực hành bi tâm, muốn cho chúng sanh đƣợc vui.  

Giận là nuốt mất mọi điều thiện, độc hại tất cả, tại sao ta làm trọng tội ấy?  

Nếu có sân giận, tự mình mất lợi lạc,  thì làm sao có thể khiến chúng 

sanh đƣợc vui?” 

 

Lại nữa, chƣ Phật, Bồ-tát lấy đại bi làm gốc, do bi mà ra, giận là thứ độc làm 

tiêu diệt bi, đặc biệt không hợp nhau.  Nếu hoại gốc bi, sao gọi là Bồ-tát?  

Bồ-tát từ đâu mà ra?  Vì lẽ đó nên tu nhẫn nhục.  Nếu chúng sanh đem chất 

thêm các sự sân não, hãy nghĩ đến công đức của họ.  Hiện chúng sanh này 

tuy có một tội, song còn tự có các công đức tốt khác.  Vì công đức ấy, không 

nên sân hận. 

Lại nữa, ngƣời ấy hoặc mắng hoặc đánh, ấy là tại ta.  Ví nhƣ thợ luyện vàng, 

cáu bẩn theo lửa đi mất, riêng vàng ròng còn lại.  Ðây cũng nhƣ vậy, nếu ta 

có tội, ấy là do nhân duyên đời trƣớc, nay phải đền trả, không nên sân hận, 

nên tu nhẫn nhục. 

 

Lại nữa, Bồ-tát thƣờng niệm chúng sanh giống nhƣ con đỏ.  Ngƣời ở cõi 

Diêm-phù-đề nhiều các ƣu sầu, ít có ngày vui, nếu có đến mắng nhiếc, bức 

hại mà tâm họ hoan lạc, cái vui đó khó đƣợc, cho ngƣơi tự do mắng, vì sao?  

Vì ta vốn phát tâm muốn cho chúng sanh đƣợc hoan hỷ. 

Lại nữa, chúng sanh ở thế gian, bị các bệnh bức não, lại bị giặc chết theo 

rình, ví nhƣ oan gia thƣờng rình chỗ hở, làm sao ngƣời thiện không thƣơng 

xót mà còn muốn gia khổ cho họ đƣợc?  Khổ chƣa tới ngƣời mà trƣớc tự 

mình đã thọ hại.  Suy nghĩ nhƣ  vậy, không nên giận kia, nên tu nhẫn nhục. 

 

Lại nữa, nên quán sự sân nhuế, tội nó rất sâu.  Trong ba thứ độc, không thứ 

nào nặng bằng nó.  Trong 98 sử, nó là cứng chắc nhất,  Trong các tâm bệnh, 

nó khó trị nhất.  Ngƣời sân nhuế chẳng biết thiện, chẳng biết phi thiện, 

không quán tội phƣớc, không biết tội hại, không tự nhớ nghĩ, sẽ bị đọa ác 

đạo, quên mất câu nói thiện, không tiết danh xƣng, không biết ngƣời khác 

phiền não, không kể thân tâm mình mệt nhọc,  phiền não, giận làm che lấp 

mắt tuệ, chuyên làm não hại ngƣời khác.  Nhƣ một ngũ thông tiên nhân, vì 

lòng sân nhuế, tuy tu tịnh hạnh, mà giết hại một nƣớc nhƣ Chiên-đà-la. 

 



Lại nữa, ngƣời có tâm sân nhuế, giống nhƣ hổ lang, khó thể ở chung.  Lại 

nhƣ mụt độc, dễ phát dễ hoại.  Ngƣời sân nhuế giống nhƣ rắn độc, không 

ai ƣa thấy.  Ngƣời chứa tánh giận, ác tâm lớn dần, đến việc không thể đến, 

nhƣ giết cha, giết vua, ác ý đối với Phật.  Nhƣ chúng Tỳ-kheo ở nƣớc Câu-

diệm-di, vì nhân duyên nhỏ nhặt, tâm sân hận lớn dần, chia thành hai nhóm, 

muốn xử đoán thích đáng, trọn mất ba tháng mà còn không thể xong!  Phật 

đi đến giữa chúng, đƣa cánh tay luân tƣớng lên ngăn mà bảo rằng:  “Tỳ-kheo 

các ngƣơi, chớ đấu tranh nhau.  Ác tâm tƣơng tục, khổ báo rất nặng.  Các 

ông vì cầu Niết –bàn, vứt bỏ lợi lạc ở đời, ở trong thiện pháp, sao còn đấu 

tranh nhau?  Ngƣời đời cáu giận đấu tranh còn tha thứ đƣợc, chứ ngƣời xuất 

gia đâu có thể đấu tranh?  Trong tâm xuất gia mà còn ôm độc, chỉ tự làm hại, 

nhƣ trong mây lạnh tuông lửa đốt thân!”   Các Tỳ-kheo  bạch Phật:  “Phật là 

Pháp vƣơng, xin Ngài tạm yên nghỉ.  Bọn ấy xâm phạm chúng con, chúng 

con không thể không đáp trả lại!”. 

Phật nghĩ hạng ngƣời này không thể độ đƣợc, ngay giữa chúng Tăng, Ngài 

lên không trung mà đi, vào giữa rừng cây, yên lặng tam muội.  Tội sân 

nhƣ vậy, thậm chí không chịu nghe lời Phật.  Vì lẽ ấy nên  hãy trừ sân, tập tu 

hành nhẫn nhục. 

 

Lại nữa, thƣờng tu nhẫn nhục thì dễ đƣợc từ bi.  Ngƣời đƣợc từ bi thời đến 

Phật đạo. 

 

Hỏi:  Nhẫn nhục đều là tốt, song có một việc không thể đƣợc là bị kẻ tiểu 

nhân khinh mạn cho là sợ sệt.  Vì lẽ ấy không nên nhẫn tất cả? 

 

Ðáp:  Nếu vì sợ tiểu nhân khinh mạn cho là sợ chết mà không muốn nhẫn, 

song tội không nhẫn còn quá hơn thế, vì sao?  Vì ngƣời không nhẫn bị ngƣời 

Hiền Thánh thiện nhân khinh chê, ngƣời nhẫn bị tiểu nhân khinh mạn.  

Trong hai thứ khinh ấy, thà bị kẻ vô trí khinh mạn, không thà bị Hiền Thánh 

thiện nhân khinh chê, vì sao?  Vì ngƣời vô trí khinh điều không đáng khinh, 

còn Hiền Thánh chê điều đáng chê.  Vì lẽ ấy nên tu nhẫn nhục. 

 

Lại nữa, ngƣời nhẫn nhục, tuy không bố thí, thiền định mà thƣờng đƣợc 

công đứùc vi diệu.  Ðƣợc sanh vào cõi trời, cõi ngƣời, sau đƣợc Phật đạo, vì 

sao?  Vì tâm nhu nhuyến.  

 

Lại nữa, Bồ-tát suy nghĩ:  “Ðời nay ngƣời bức não ta, hủy nhục cuớp lợi, 

khinh mắng, buộc trói, ta nên làm nhẫn.  Nếu ta không nhẫn, sẽ đọa địa 

ngục, thành sắt đất nóng chịu khổ vô lƣợng, đốt, nƣớng, sấy, nấu, không thể 



nói hết, vì sao?  Vì tuy bị kẻ tiểu nhân vô trí khinh mà là quý, còn không 

nhẫn mà dùng oai, tuy khoái mà là hèn.  Thế nên Bồ-tát nên nhẫn nhục. 

 

Lại nữa, Bồ-tát suy nghĩ:  “Ta ban đầu phát tâm thề vì chúng sanh, trị tâm 

bệnh cho họ.  Nay chúng sanh bị bệnh sân nhuế kiết sử, ta hãy trị bệnh đó, 

cớ sao lại lấy đó làm bệnh của mình?  Hãy nên nhẫn nhục.  Ví nhƣ thầy 

thuốc chữa trị các bệnh, nếu gặp bệnh Quỷ cuồng, rút đao mắng nhiếc, 

không phân biệt tốt xấu.  Thầy thuốc biết bệnh Quỷ ám, chỉ vì trị bệnh chứ 

không sân nhuế”.  Bồ-tát nếu bị chúng sanh đến sân não mắng nhiếc, biết nó 

đang bị bệnh sân nhuế phiền não cuồng tâm xui khiến, thì phải khéo léo 

chữa trị, không hiềm trách chi, cũng nhƣ vậy. 

 

Lại nữa, Bồ-tát nuôi nấng hết thảy, thƣơng yêu nhƣ con, nếu chúng sanh đến 

sân não Bồ-tát, Bồ-tát chỉ thƣơng mà không não, không trách.  Ví nhƣ cha 

lành vỗ nuôi con cháu, con cháu ấu trĩ chƣa có biết gì, hoặc có khi mắng 

nhiếc, đánh đập, không kính, không sợ, cha vẫn thƣơng nó ngu dại, càng 

thƣơng yêu thêm.  Tuy có tội lỗi, không giận, không buồn.   Bồ-tát nhẫn 

nhục cũng nhƣ vậy. 

 

Lại nữa, Bồ-tát suy nghĩ: “Nếu chúng sanh đem sự sân não đến cho ta, ta sẽ 

nhẫn nhục.  Nếu ta không nhẫn, thì đời nay tâm hối hận, đời sau vào địa 

ngục, thọ khổ vô lƣợng.  Nếu sanh vào súc sanh thì làm rồng độc, rắn dữ, 

sƣ tử, hổ lang.  Nếu làm Ngạ quỷ thì lửa từ miệng ra, ví nhƣ ngƣời bị lửa 

đốt, khi đốt đau nhẹ, sau khi đốt đau nặng. 

 

Lại nữa, Bồ-tát suy nghĩ: “Ta làm Bồ-tát, muốn làm lợi ích chúng sanh, nếu 

ta không nhẫn nhục đƣợc, thì không gọi là Bồ-tát, mà gọi là ngƣời ác. 

 

Lại nữa, Bồ-tát suy nghĩ: “Ðời có hai loại:  1-  Chúng sanh số,  2- Không 

phải chúng sanh số.  Ta ban đầu phát tâm, thể vìhết thảy chúng sanh.  Nếu 

có chẳng phải chúng sanh số nhƣ núi đá, cây cỏ, gió rét, lạnh nóng, nƣớc, 

mƣa, xâm hại, thì chỉ lo chế ngự, không chút sân nhuế.  Nay chúng sanh này 

là chính đƣợc ta vì họ, họ gia ác đến ta, ta nên nhẫn chịu, tại sao lại giận?” 

 

Lại nữa, Bồ-tát biết từ lâu xa đến nay, nhân duyên hòa hiệp, giả danh là 

ngƣời, chứ không thật có pháp ngƣời, thì có ai để giận?  Trong đó chỉ có 

xƣơng, huyết, da, thịt, ví nhƣ bờ hủy, ngói mục.  Lại nhƣ ngƣời gỗ, do máy 

móc động tác mà có đi có lại.  Biết rõ nhƣ vậy, không nên sân giận, nếu ta 

sân giận, thì ta là ngu si, tự chịu tội khổ.  Vì lẽ đó nên tu nhẫn nhục. 

 



Lại nữa, Bồ-tát suy nghĩ: “Vô lƣợng Hằng hà vô số chƣ Phật trong quá khứ 

khi hành Bồ-tát đạo, đều trƣớc hết thực hành “Sanh nhẫn”, vậy sau mới thực 

hành “Pháp nhẫn”.  Ta nay cầu thọ Phật đạo, điều trƣớc hết thực hành “Sanh 

nhẫn”, hãy nên nhƣ pháp của chƣ Phật, không nên khởi tâm sân nhuế, 

nhƣ pháp của cảnh giới Ma.  Vì lẽ ấy, nên tu nhẫn nhục. 

Do vô lƣợng nhân duyên nhƣ vậy, cho nên hay nhẫn.   Ấy gọi là Sanh nhẫn. 

(Hết cuốn 14 theo bản Hán) 

--o0o -- 

CUỐN 15  

GIẢI THÍCH: SẰN-ÐỀ BA-LA-MẬT PHÁP NHẪN 

 

Sao gọi là pháp nhẫn? 

Nhẫn đối với chúng sanh cung kính cúng dƣờng và đối với các ngƣời phiền 

não, dâm dục; ấy gọi là Sanh nhẫn.  Nhẫn đối với pháp cung kính cúng 

dƣờng và pháp phiền não, dâm dục; ấy gọi là Pháp nhẫn.  

 

Lại nữa, Pháp nhẫn là trong không đắm sáu căn, ngoài không thọ sáu trần.  

Ðối với hai thứ đó không khởi tâm phân biệt, vì sao?  Vì tƣớng trong 

nhƣ ngoài, tƣớng ngoài nhƣ trong, cả hai tƣớng đều không thể có đƣợc (bất 

khả đắc), vì là nhất tƣớng, vì là nhân duyên hợp, vì là nó thật không, vì là 

hết thảy pháp tƣớng thƣờng thanh tịnh, vì là nhƣ tánh tƣớng pháp chơn tế, vì 

là bất nhị thập, tuy không hai cũng không một.  Quán các pháp nhƣ vậy, tâm 

tin chắc không lay chuyển, ấy gọi là nhẫn.  Nhƣ trong kinh Tỳ-ma-la-cật 

nói:  ”Bồ-tát Pháp-Trụ nói:  Sanh và diệt là hai, bất sanh bất diệt là nhập 

pháp môn bất nhị.  Cho đến Văn-thù-thi-lỵ nói:  “Không nghe, không thấy, 

tất cả tâm duyệt, không thuyết, không nói là nhập pháp môn bất nhị.  Tỳ-ma-

la-cật thì im lặng không nói.  Các Bồ-tát tán thán:  “Lành thay!  Lành thay!  

Ấy thật là nhập pháp môn bất nhị”. 

 

Lại nữa, hết thảy pháp có hai:  1- Chúng sanh, 2- Các pháp.  Bồ-tát nhẫn đối 

với chúng sanh, nhƣ trƣớc đã nói.  Nay nói nhẫn đối với pháp.  Pháp có hai 

là:  Tâm pháp và phi tâm pháp.  Trong phi tâm pháp có nội có ngoại.  Ngoại 

có rét, nóng, gió, mƣa v.v...  Nội có đói, khát, già, bệnh, chết, v.v...  Các thứ 

nhƣ vậy gọi là phi tâm pháp.  Trong tâm pháp có hai:  1-Sân nhuế,ƣu sầu, 

nghi, v.v... 2- Dâm dục, kiêu mạn, v.v...  Hai thứ đó gọi là tâm pháp.  Bồ-tát 

đối với hai pháp đó, an nhẫn không lay động, ấy gọi là Pháp nhẫn. 
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Hỏi:  Ðối với chúng sanh hoặc làm họ sân hận, làm não hại mạng họ thì mắc 

tội, nếu thƣơng xót họ thì đƣợc phƣớc.  Còn đối với lạnh, nóng, gió, mƣa ... 

không có làm tăng hay tổn gì ai, vì sao mà phải nhẫn? 

 

Ðáp:  Tuy không tăng hay tổn, song tự mình sanh não loạn ƣu khổ thì sẽ làm 

hại Bồ-tát đạo, vì vậy nên phải nhẫn. 

 

Lại nữa, không phải chỉ sát hại bức não chúng sanh nên mắc tội, mà vì ác 

tâm làm nhân duyên nên mắc tội.  Vì sao?  Vì tuy giết chúng sanh mà tâm vô 

ký, là không mắc tội, thƣờng nghĩ tới chúng sanh, tuy không cho gì mà 

rất đƣợc phƣớc.  Lạnh, nóng, gió, mƣa... tuy không làm tăng tổn, nhƣng vì 

ác ý cho nên mắc tội.  Do vậy, nên phải nhẫn. 

 

Lại nữa, Bồ-tát tự biết do nhân duyên của tội đời trƣớc nên sanh vào chỗ khổ 

này.  Ấy là do ta làm, ta nên tự chịu.  Suy nghĩ nhƣ vậy, cho nên hay nhẫn. 

Lại nữa, Bồ-tát suy nghĩ: “Quốc độ có hai thứ:  Có thứ tịnh, có thứ không 

tịnh.  Bồ-tát nếu sanh vào trong Quốc độ không tịnh, chịu cay đắng, đói rét 

các khổ, thì tự phát lời nguyện thanh tịnh rằng:  “Khi ta thành Phật, trong 

Quốc độ không có các thứ khổ ấy...”.  Nhƣ vậy, quốc độ đây tuy không tịnh, 

nhƣng mà có lợi cho ta. 

 

Lại nữa, Bồ-tát suy nghĩ: “Tám pháp của thế gian, Hiền Thánh còn không 

thể tránh đƣợc, huống gì là ta?”  Do vậy, phải nên nhẫn. 

 

Lại nữa, Bồ-tát suy nghĩ: “Biết thân ngƣời đây không bền, không mạnh, bị 

già bệnh chết đuổi theo.  Tuy lại còn có thân trời thanh tịnh, không già 

không bệnh, nhƣng lại đắm mê thú vui cõi trời thì cũng giống nhƣ ngƣời 

say, không thể tu hành phứơc đức Thánh đạo, xuất gia lìa dục.  Vì vậy nên 

đối nhân thân này tự gắng nhẫn nhục tu phứơc, lợi ích chúng sanh”. 

 

Lại nữa, Bồ-tát suy nghĩ: “Ta thọ xác thân tứ đại ngũ uẩn này, tất phải chịu 

phần thống khổ.  Không ai có thọ thân mà không khổ.  Giàu sang, nghèo 

hèn, xuất gia, tại gia, ngu trí, sáng tối, không ai khỏi khổ đƣợc, vì sao?  Vì 

ngƣời giàu sang thƣờng hay sợ hãi, thủ hộ tài vật; giống nhƣ dê béo, phải 

sớm đến máy đồ tể; nhƣ Quạ tha miếng thịt, cả bầy Quạ đuổi theo.  Ngƣời 

nghèo hèn thì có cái khổ đói rét; ngƣời xuất gia, đời nay tuy khổ mà đời sau 

hƣởng phƣớc đắc đạo.  Ngƣời tại gia, đời nay tuy vui, mà đời sau chịu khổ.  

Ngƣời ngu lúc đầu cầu cái vui đời này, nhƣng khi vô thƣờng đối mặt đến, 

sau lại phải chịu khổ.  Ngƣời trí lúc đầu suy nghĩ về cái khổ vô thƣờng, sau 



lại đƣợc thọ vui.  Nhƣ vậy, ngƣời đã có thọ thân, chẳng ai không khổ”.  Cho 

nên Bồ-tát phải nên thực hành nhẫn nhục. 

 

Lại nữa, Bồ-tát suy nghĩ: “Hết thảy thế gian đều khổ, làm sao ta ở trong đó 

mà lại cầu vui đƣợc?” 

 

Lại nữa, Bồ-tát suy nghĩ: “Ta ở trong vô lƣợng kiếp, thƣờng chịu các khổ, 

mà không có lợi ích gì, chƣa từng vì pháp, ngày nay vì chúng sanh, mà cầu 

Phật đạo, tuy có chịu khổ này, song sẽ đƣợc lợi lớn”.  Thế nên đối với các  

khổ trong, ngoài, đều nên nhẫn chịu. 

 

Lại nữa, Bồ-tát đại tâm thề nguyện rằng:  “Nếu gặp cái khổ ở Vô gián địa 

ngục mà ta còn phải nhẫn, huống chi cái khổ nhỏ mà không thể nhẫn sao?  

Nếu khổ nhỏ không nhẫn đƣợc làm sao nhẫn đƣợc khổ lớn?  Nhƣ vậy 

nhẫn đƣợc các pháp bên ngoài, gọi là Pháp nhẫn. 

 

Hỏi:  Làm sao nhẫn đƣợc tâm pháp bên trong? 

 

Ðáp:  Bồ-tát suy nghĩ: “Ta tuy chƣa đắc đạo, các kiết sử chƣa dứt, nếu 

không nhẫn thì chẳng khác gì phàm phu,  chẳng phải là Bồ-tát”.  Lại tự suy 

nghĩ: “Nếu ta đắc đạo, các kiết sử chƣa dứt hết, thời không còn có pháp chi 

để nhẫn”. 

 

Lại nữa, đói khát, lạnh nóng là ma quân bên ngoài; kiết sử, phiền não là Ma 

tặc bên trong.  Hãy phá hai tên quân đó để thành Phật đạo.  Nếu không 

nhƣ vậy thời Phật đạo không thành.  Nhƣ nói trong khi Phật tu khổ hạnh sáu 

năm, Ma vƣơng đến nói”  “Quý nhân giòng Sát-lợi, trong ngàn phần sanh 

của ngƣơi chỉ còn có một phần sống!  Mau mau đứng dậy trở về trong nƣớc, 

bố thí tu phƣớc, thì có thể đƣợc cái vui ở cõi ngƣời cõi trời, đời này và đời 

sau.  Ðạo không thể nào đắc, ngƣơi chỉ luống công cần khổ.  Nếu ngƣơi 

không chịu nghe lời dịu ngọt, cố thủ sự u mê không đứng dậy, thì ta đem 

đoàn đại quân đến đánh phá ngƣơi”.  Bồ-tát nói:  Ta nay còn phá cả đội quân 

sức mạnh bên trong của ngƣơi, huống là đội quân bên ngoài?”  Ma nói:  “  

Những gì là đội quân bên trong của ta?”  Bồ-tát đáp: 

“Dục là quân đầu của ngƣơi, 

Ƣu sầu là quân thứ hai, 

Ðói khát là quân thứ ba, 

Khát ái là quân thứ tƣ, 

Ngủ nghỉ là quân thứ năm, 

Sợ hãi là quân thứ sáu, 



Nghi hối là quân thứ bảy, 

Sân nhuế là quân thứ tám, 

Lợi dƣỡng, hƣ danh chín, 

Tự cao, kiêu mạn mƣời, 

Các tên quân nhƣ vậy, 

Chán ghét ngƣời xuất gia, 

Ta dùng sức thiền, trí, 

Phá quân ấy của ngƣơi, 

Ðƣợc thành Phật đạo rồi, 

Ðộ thoát hết mọi ngƣời”. 

Bồ-tát tuy chƣ athể các thứ quân ấy, nhƣng mặc áo giáp nhẫn nhục, cầm 

gƣơm trí tuệ, cầm cái thuẩn thiền định, chặn các mũi tên phiền não, ấy gọi là 

nội nhẫn. 

 

Lại nữa, Bồ-tát nên tu nhẫn đối với các phiền não, không nên dứt kiết sử, vì 

sao?  Vì nếu dứt kiết sử, thì bị mất mát rất nhiều, bị rơi vào con đƣờng A-la-

hán, không khác gì ngƣời mà các căn bại liệt.   Cho nên ngăn đỡ kiết sử mà 

không dứt.  Do tu nhẫn nhục, không theo kiết sử. 

 

Hỏi:  Làm sao kiết sử chƣa đứt mà không theo nó đƣợc? 

 

Ðáp:  Nhờ Chánh tƣ duy nên tuy có phiền não mà không theo nó. 

 

Lại nữa, nhờ tƣ duy quán sát tƣớng không, vô thƣờng, nên tuy có năm dục 

tốt đẹp, mà không sanh các kiết sử; ví nhƣQuốc vƣơng có một đại thần, tự 

che dấu tội, không ngƣời nào biết.  Vua bảo:  “Ngƣơi hãy chọn lấy một con 

dê béo mà không có mỡ đem lại đây, nếu không đƣợc sẽ bắt tội ngƣơi”.  Vị 

đại thần có trí, cột một con dê lớn, khéo nuôi bằng cỏ, lúa, song mỗi ngày 

cho ba con chó sói đến khủng bố, dê tuy đƣợc nuôi béo mà không mỡ.  Khi 

dắt đến cho vua, vua sai ngƣời giết, quả là béo mà không mỡ.  Vua hỏi:  

“Làm sao đƣợc nhƣ vậy?”  Ðại thần đáp lại việc trên.  Bồ-tát cũng nhƣ vậy, 

vì do thấy chó sói vô thƣờng, khổ, không, nên làm cho mỡ các kiết sử phải 

tiêu, mà thịt các công đức thì béo. 

 

Lại nữa, Bồ-tát do vô lƣợng phƣớc báo công đức, nên tâm đƣợc nhu nhuyến, 

các  kiết sử mỏng, dễ tu nhẫn nhục.  Ví nhƣsƣ tử chúa rống ở giữa rừng, có 

ngƣời trông thấy, cúi đầu cầu xin, thời nó thả cho đi, nhƣng cọp beo là vật 

nhỏ, thì không thể thả nhƣ vậy, vì sao?  Vì sƣ tử chúa là loài thú quý, có trí 

phân biệt , còn cọp beo là loài trùng hèn, không biết phân biệt.  Lại nhƣ quân 

bại trận, gặp đƣợc đại tƣớng thời sống, gặp phải tiểu binh thời chết. 



 

Lại nữa, Bồ-tát công đức trí tuệ lực quán sự sân nhuế có các điều xấu ác, 

quán sự nhẫn nhục có các thứ công đức, cho nên hay nhẫn các kiết sử. 

 

Lại nữa, tâm Bồ-tát có trí lực, hay dứt kiết sử, vì chúng sanh nên trụ lâu tại 

thế gian.  Biết kiết sử  là giặc, cho nên nhẫn mà không theo. Bồ-tát trói giặc 

kiết sử ấy lại, không cho phóng túng, mà lo tu công đức.  Ví nhƣ có giặc, vì 

có nhân duyên nên không giết, chỉ nhốt kỹ một nơi mà tự tu tập sự nghiệp. 

 

Lại nữa, Bồ-tát nhờ thật biết tƣớng các pháp, nên không cho các kiết sử là 

xấu, không cho các công đức là tốt, cho nên đối với kiết sử không sân, đối 

với công đức không ái.  Do trí lực ấy nên hay tu nhẫn nhục, nhƣ kệ nói: 

“Bồ-tát đoạn trừ các bất thiện, 

Cho đến vi tế, dứt không còn, 

Phƣớc đại công đức không có lƣợng, 

Sự nghiệp tạo tác đều thành tựu. 

Bồ-tát nhờ sức đại trí tuệ, 

Nên các kiết sử không não hại. 

Cho nên biết đƣợc các pháp tƣớng. 

Sanh tử Niết-bàn một không hai.” 

Do các nhân duyên nhƣ vậy, tuy chƣa đắc đạo, mà có thể nhẫn đối với các 

pháp phiền não; ấy gọi là Pháp nhẫn. 

 

Lại nữa, Bồ-tát đối với hết thảy pháp, biết là một tƣớng không hai.  Hết thảy 

pháp đều là pháp có tƣớng khả thức, cho nên nói một.  Nhãn thức thức sắc 

cho đến ý thức thức pháp, ấy là pháp có tƣớng khả thức, cho nên nói một.  

 

Lại nữa, hết thảy pháp có tƣớng khả tri, cho nên nói một.  Khổ pháp trí, khổ 

tỷ trí (khổ loại trí), biết Khổ đế.  Tập pháp trí, tập tỷ trí, biết Tập đế.  Diệt 

pháp trí, diệt tỷ trí, biết Diệt đế.   Ðạo pháp trí, đạo tỷ trí, biết Ðạo đế.  Và 

thế trí thiện cũng biết đƣợc Khổ, Tập, Diệt, Ðạo và hƣ không, chẳng phải là 

trí duyên Diệt đế.  Ấy là pháp có tƣớng khả tri cho nên nói một. 

 

Lại nữa, hết thảy pháp có tƣớng khả duyên, cho nên nói một.   Nhãn thức và 

pháp tƣơng ƣng với nhãn thức duyên sắc, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức cũng 

nhƣ vậy.  Ý thức và pháp tƣơng ƣng với ý thức cũng duyên nhãn, cũng 

duyên sắc, cũng duyên nhãn thức, cho đến duyên ý, duyên pháp, duyên ý 

thức.  Hết thảy pháp có tƣớng khả duyên, cho nên nói một. 

 



Lại nữa, hết thảy pháp đều là một, một lại có một gọi là hai, ba lần gọi là ba.  

Nhƣ vậy cho đến ngàn, vạn cũng đều là một mà giả gọi là ngàn, vạn. 

 

Lại nữa, hết thảy pháp có tƣớng, cho nên nói một.  Do một tƣớng gọi là 

một.  Hết thảy vật gọi là pháp.  Hết thảy vật gọi là pháp, tƣớng của pháp gọi 

là một.  Do vô lƣợng nhất môn nhƣ vậy, nên phá tƣớng khác, không đắm 

tƣớng một, ấy gọi là pháp nhẫn. 

 

Lại nữa, Bồ-tát quán hết thảy pháp là hai.  Thế nào là hai?  Hai là tƣớng 

trong và tƣớng ngoài.  Vì có tƣớng trong ngoài, nên tƣớng trong chẳng phải 

ngoài, tƣớng ngoài chẳng phải trong. 

 

Lại nữa, hết thảy pháp hữu tƣớng, vô tƣớng cho nên là hai.  Không, bất 

không; thƣờng, phi thƣờng; ngã, phi ngã; sắc, phi sắc; thấy đƣợc, không thấy 

đƣợc; có đối ngại, không đối ngại; hữu lậu, vô lậu; hữu vi, vô vi; tâm pháp, 

phi tâm pháp; tâm số pháp, phi tâm số pháp; pháp tƣơng ƣng với tâm, pháp 

không tƣơng ƣng với tâm.  Do vô lƣợng nhị môn nhƣ vậy, nên phá tƣớng 

một, không đắm tƣớng hai; ấy gọi là Pháp nhẫn. 

 

Lại nữa, Bồ-tát quán hết thảy pháp là ba.  Thƣợng, trung, hạ; thiện, bất thiện, 

vô ký; có, không, chẳng phải có chẳng phải không; kiến đế đoạn, tƣ duy 

đoạn,  không đoạn; học, vô học, phi học phi vô học; quả báo, có quả báo, 

chẳng phải quả báo chẳng phải có quả báo.  Do vô lƣợng tam môn nhƣ vậy, 

nên phá tƣớng một, không đắm tuớng khác; ấy gọi là Pháp nhẫn. 

 

Lại nữa, Bồ-tát tuy chƣa đƣợc vô lậu đạo, kiết sử chƣa dứt, mà có thể tin 

Thánh pháp  vô lậu, và ba pháp ấn:  Một là pháp ấn: hết thảy pháp hữu vi 

sanh đều vô thƣờng.  Hai là pháp ấn: hết thảy pháp vô ngã.  Ba là pháp ấn: 

Niết-bàn chơn thật.  Bậc Hiền Thánh đắc đạo, tự đƣợc tự biết.  Bồ-tát tuy 

chƣa đắc đạo, mà có thể tin và thọ; ấy gọi là Pháp nhẫn. 

 

Lại nữa, đối với mƣời bốn pháp nạn vấn không đáp.  Có thƣờng hay không 

thƣờng, v.v... quán sát không ngăn ngại, không mất trung đạo, hay nhẫn 

đƣợc pháp ấy; gọi là Pháp nhẫn.  Nhƣ có một Tỳ-kheo đối với mƣời bốn 

pháp nạn vấn ấy, tƣ duy quán sát, không thể thông đạt đƣợc nên tâm không 

nhẫn đƣợc, mới ôm y bát đi đến chỗ Phật, bạch Phật rằng:  “Phật có thể giải 

mƣời bốn nạn vấn này cho con, khiến cho con đƣợc hiểu rõ, thì con sẽ làm 

đệ tử, nếu không thể hiểu rõ, thì con sẽ đi tìm đạo khác”.   Phật dạy:  ”Ngƣời 

ngu!  Ông có từng ƣớc hẹn với Ta, nếu Ta đáp mƣời bốn nạn vấn thì ông 

làm đệ tử  Ta chăng?”  Tỳ-kheo nói:  “Bạch Thế Tôn, không!”   Phật nói:   



”Ông là ngƣời ngu, sao nay lại nói nếu không đáp cho con, con sẽ không làm 

đệ tử?  Ta vì ngƣời già, bệnh, chết mà thuyết pháp tế độ cho họ.  Mƣời bốn 

nạn vấn ấy là pháp đấu tranh, không ích chi đến Chánh pháp, chỉ là hý luận, 

hỏi để làm chi?  Nếu đáp cho ông, tâm ông không rõ, đến chết vẫn không 

hiểu, vẫn không thoát đƣợc sanh, già, bệnh, chết.  Ví nhƣ có ngƣời, thân bị 

tên độc, bà con mời thầy thuốc để rút mũi tên, ngƣời ấy bèn nói:  “Chƣa 

đƣợc rút mũi tên, trƣớc tiên phải nói cho tôi biết họ, tên, thân lý, cha mẹ, 

tuổi tác ngƣời bắn; tôi lại muốn biết mũi tên xuất từ núi nào, cây gì, lông gì, 

bịt nhọn mũi tên là ngƣời nào, làm bằng sắt gì, lại muốn biết chiếc cung làm 

bằng cây ở núi nào, sừng con chi, rồi lại muốn biết cây thuốc sanh ở chỗ 

nào, tên chủng loại gì?  Những việc nhƣ vậy tôi cần biết rõ tất cả, sau tôi 

mới cho ngƣời rút mũi tên và xức thuốc”.  Phật hỏi Tỳ-kheo:  “Ngƣời kia có 

thể cho biết hết mọi việc ấy, sau mới cho rút mũi tên ƣ?”  Tỳ-kheo thƣa:  

“Không thể biết đƣợc.  Nếu chờ cho biết hết, thời đã chết mất rồi!”  Phật 

nói:   ”Ông cũng nhƣ vậy, bị mũi tên tà kiến, bôi thứ thuốc độc ái, đã thấm 

vào tâm ông, trƣớc vì mũi tên ấy nên làm đệ tử Ta, nhƣng nay lại không 

muốn nhổ mũi tên, chỉ muốn tìm biết hết thế gian là thƣờng hay vô thƣờng, 

hữu biên hay vô biên v.v... tìm biết chƣa đƣợc thì đã mất tuệ mạng, chết 

nhƣ súc sanh, tự rơi vào tối tăm!”  Tỳ-kheo hổ thẹn, biết sâu lời Phật, 

liền chứng đƣợc đạo quả A-la-hán. 

 

Lại nữa, Bồ-tát muốn làm ngƣời Nhất thiết trí, nên suy tìm hết thảy pháp, 

biết thật tƣớng của nó, đối trong mƣời bốn nạn vấn không trệ, không ngại, 

biết nó là bệnh nặng của tâm, nên thoát ra đƣợc, nhẫn đƣợc; ấy gọi là Pháp 

nhẫn. 

 

Lại nữa, Phật pháp thậm thâm, thanh tịnh vi diệu, diễn bày vô lƣợng các thứ 

pháp môn, mà có thể nhất tâm tín thọ, không nghi, không hối; ấy gọi là Pháp 

nhẫn.  Nhƣ Phật đã dạy:  “Các pháp tuy không, cũng không đoạn, cũng 

không diệt.  Các pháp nhân duyên tƣơng tục sanh cũng chẳng phải thƣờng.   

Các pháp tuy vô ngã, mà cũng không mất tội phƣớc.  Chỉ trong khoảnh khắc 

một niệm của tâm mà các pháp, các căn, các tuệ nơi thân chuyển diệt không 

ngừng, chẳng kịp đến niệm sau, cứ đổi mới sanh diệt, cũng không mất 

nghiệp nhân duyên của vô lƣợng đời.  Tuy trong năm uẩn, mƣời tám giới, 

mƣời hai nhập đều không, vô ngã, mà chúng sanh vẫn luân chuyển trong 

năm đƣờng chịu sanh tử.  Ðối với các  pháp thậm thâm vi diệu nhƣ vậy, tuy 

chƣa đắc Phật đạo, mà có thể tin thọ, không nghi, không hối; ấy là Pháp 

nhẫn. 

 



Lại nữa, A-la-hán, Bích-chi Phật vì sợ sanh tử xấu ác mà cầu vào Niết-bàn, 

còn Bồ-tát tuy chƣa đƣợc thành Phật, mà muốn cầu Nhất thiết trí, và thƣơng 

xót chúng sanh muốn phân biệt rõ ràng thật tƣớng các pháp.  Nhẫn đƣợc việc 

này, gọi là Pháp nhẫn. 

 

Hỏi:  Làm sao quán đƣợc thật tƣớng các pháp? 

 

 

Ðáp:  Quán các pháp không có tỳ vết, lỗ hổng, không thể phá, không thể 

hoại, ấy là thật tƣớng. 

 

Hỏi:  Tất cả lời nói, đều có thể đáp, có thể phá, có thể hoại; tại sao lại nói 

không thể phá hoại, ấy là thật tƣớng? 

 

Ðáp:  Vì các pháp không thể phá, nên trong Phật pháp tất cả đƣờng ngôn 

ngữ đều vƣợt qua, chỗ tâm đi qua đều dứt bặt, thƣờng bất sanh bất diệt, 

nhƣ tƣớng Niết-bàn, vì sao?  Vì nếu các pháp tƣớng là thật có, thời lúc sau 

chẳng nên không có, nếu các pháp trƣớc có mà nay không, tức là đoạn diệt. 

Lại nữa, các pháp chẳng phải là thƣờng, vì sao?  Vì nếu thƣờng tức không có 

tội, không có phƣớc, không có sát thƣơng, cũng không có thí cho mạng 

sống, cũng không có lợi ích tu hành, cũng không triền phƣợc, không giải 

thoát, thế gian là Niết-bàn.  Do nhân duyên nhƣ vậy, các pháp chẳng phải 

thƣờng.  Nếu các pháp là vô thƣờng thời là đoạn diệt, cũng không có tội, 

không có phƣớc, cũng không thêm bớt, các nghiệp nhân duyên quả báo đều 

mất.  Do nhân duyên nhƣ vậy, các pháp chẳng phải vô thƣờng. 

 

Hỏi:  Ông nói trong Phật pháp thƣờng cũng chẳng thật, vô thƣờng cũng 

chẳng thật, sự ấy không đúng, vì sao?  Vì trong Phật pháp thƣờng cũng thật, 

vô thƣờng cũng thật.  Thƣờng là thƣờng duyên diệt đế, phi thƣờng thƣờng 

duyên diệt đế, chẳng thƣờng thƣờng duyên diệt đế, hƣ không, không sanh, 

không trụ, không diệt, ấy là tƣớng thƣờng.  Tƣớng vô thƣờng là, năm uẩn 

sanh, trụ, diệt là tƣớng vô thƣờng, vì sao ông nói thƣờng và vô thƣờng đều 

chẳng thật? 

 

Ðáp:  Thánh nhân có hai lối nói:  1- Nói phƣơng tiện.  2- Nói thẳng.  Nói 

phƣơng tiện là vì ngƣời, vì nhân duyên.  Vì ngƣời là vì chúng sanh mà nói là 

thƣờng, là vô thƣờng, nhƣ trong đoạn “Ðối trị Tất Ðàn” đã nói:  “Nếu nói vô 

thƣờng là vì muốn cứu chúng sanh khỏi đắm say trong cái vui ba cõi.  Phật 

suy nghĩ nên lấy pháp gì để khiến chúng sanh đƣợc xa lìa dục, cho nên mới 

nói các pháp là vô thƣờng”, nhƣ kệ nói: 



“Nếu quán pháp vô sanh, 

Ðối pháp sanh đƣợc lìa, 

Nếu quán pháp vô vi, 

Ðối hữu vi đƣợc lìa.” 

Thế nào là sanh?  Sanh là nhân duyên hòa hợp, vô thƣờng, không tự tại, 

thuộc nhân duyên, có tƣớng già, bệnh, chết, tƣớng hƣ dối, tƣớng phá hoại; 

ấy gọi là sanh.  Sanh là pháp hữu vi.  Nhƣ trong Ðối trị Tất Ðàn nói:  

“Thƣờng và vô thƣờng đều chẳng phải là tƣớng thật, vì cả hai đều sai lầm”.  

Nếu nói các pháp chẳng phải hữu thƣờng, chẳng phải vô thƣờng, ấy là lối lý 

luận ngu si, vì cớ sao?  Vì nếu chẳng phải có thời phá không,  nếu chẳng 

phải không thời phá có, nếu phá cả hai sự ấy, thì còn có pháp gì nữa để nói? 

 

Hỏi:  Trong Phật pháp thƣờng nói không tƣớng, chẳng có chẳng không.   

Không để trừ có, không không để ngăn không, ấy là chẳng có, chẳng không; 

sao lại cho là lý luận ngu si? 

 

Ðáp:  Thật tƣớng chẳng phải có, chẳng phải không, theo trong Phật pháp nói 

là không lãnh thọ, không chấp trƣớc.  Còn chẳng phải có, chẳng phải không 

của ông nói là có lãnh thọ, có chấp trƣớc, nên cho là lý luận ngu si.  Nếu 

nói:  “Chẳng phải có, chẳng phải không” thế là có thể nói, có thể phá, là chỗ 

tâm sanh khởi, là chỗ đấu tránh.  Phật pháp thời không nhƣ vậy.  Tuy theo 

nhân duyên mà nói:  “chẳng phải có, chẳng phải không “  Nhƣng không sanh 

tâm chấp trƣớc, không sanh tâm chấp trƣớc nên không thể hoại, không thể 

phá.  Các pháp hoặc hữu biên, hoặc vô biên, hoặc vừa hữu biên vừa vô biên, 

hoặc chẳng phải hữu biên vô biên, hoặc còn có đi sau khi chết, hoặc không 

còn có đi sau khi chết, hoặc vừa có đi vừa không đi sau khi chết, hoặc chẳng 

phải có đi chẳng phải không đi sau khi chết, thân xác là phần hồn, hoặc thân 

xác khác phần hồn khác, cũng nhƣvậy, đều chẳng thật.  Quán các pháp theo 

nhƣ trong sáu mƣơi hai kiến chấp cũng đều chẳng thật, khƣớc trừ hết thảy 

những điều nhƣ vậy, tin Phật pháp là tƣớng thanh tịnh bất hoại, tâm không 

hối hận, không lay chuyển; ấy gọi là Pháp nhẫn. 

 

Lại nữa, hữu vô nhị biên, quán các pháp khi sanh, khi trụ, thời là tƣớng hữu 

kiến.  Quán các pháp khi già, khi hoại thời là tƣớng vô kiến.  Chúng sanh 

trong ba cõi phần nhiều đắm trƣớc vào hai kiến đó.  Cả hai thứ pháp ấy 

hƣ dối không thật.  Hữu tƣớng thời chẳng phải vô, vì sao?  Vì nay không 

trƣớc có là rơi vào đoạn diệt, nếu đoạn diệt thời là không đúng. 

 

Lại nữa, hết thảy các pháp, do danh tự hoà hợp, nên mới gọi đó là có.  Do 

vậy, pháp do danh tự hoà hợp sanh là pháp chẳng thể có đƣợc (bất khả đắc). 



 

Hỏi:  Pháp do danh tự hoà hợp sanh, tuy chẳng thể có đƣợc, song vẫn có 

danh tự hoà hợp? 

 

Ðáp:  Nếu không có pháp, thì danh tự hoà hợp vì cái gì?  Thế ấy là không 

danh tự. 

Lại nữa, nếu các pháp thật có, thời không phải cần do tâm thức biết nên mới 

có, thế thời chẳng phải có.  Nhƣ tƣớng cứng của đất, do thân căn, thân thức 

biết nên mới có.  Nếu không có thân căn, thân thức biết thời không có tƣớng 

cứng. 

 

Hỏi:  Thân căn, thân thức, hoặc biết, hoặc không biết, thì đất vẫn thƣờng là 

tƣớng cứng? 

 

Ðáp:  Ðó là do trƣớc đã tự biết có tƣớng ấy, hoặc do ngƣời khác nói mà biết 

là có tƣớng cứng.  Nếu trƣớc không tự biết, không nghe ngƣời nói, thời 

không có tƣớng cứng. 

Lại nữa, đất thƣờng là tƣớng cứng, thời không nên bỏ tƣớng đó, nhƣ sữa 

đặc, sáp ong, nhựa cây, gặp khí nóng tan ra thời bỏ tƣớng cứng mà trở thành 

tƣớng ƣớt; vàng, bạc, đồng, v.v... sắt cũng nhƣ vậy.  Nhƣ nƣớc là tƣớng 

lỏng ƣớt gặp khí lạnh thời chuyển thành tƣớng đặc cứng.  Nhƣ vậy, các thứ 

đều là xả bỏ tƣớng. 

 

Lại nữa, các luận nghị sƣ có thể khiến có thành không, khiến không thành 

có.  Các bậc Hiền Thánh, ngƣời tọa thiền, có thể khiến đất thành nƣớc, nƣớc 

thành đất.  Nhƣ vậy, các pháp đều có thể chuyển đổi; nhƣ nói trong mƣời 

pháp nhất thiết nhập hoặc gọi mƣời biến xứ. 

 

Lại nữa, hữu kiến (chấp có) ấy phát sanh vì có tham dục, sân nhuế, ngu si, 

kiết phƣợc, đấu tránh cho nên chỗ nào sanh tham dục, sân nhuế v.v... ấy là 

không phải Phật pháp, vì sao?  Vì tƣớng của Phật pháp là lành, là trong 

sạch.  Do thế nên chẳng phải thật. 

 

Lại nữa, hết thảy pháp có hai thứ:  Sắc pháp và vô sắc pháp.  Sắc pháp thời 

phân tích cho đến cực vi, tan mất không còn gì, nhƣ đã nói trong chƣơng 

Ðàn Ba-la-mật đoạn phá bác về bố thí.  Vô sắc pháp thì ngũ thức không biết 

đƣợc, khi ý thức sanh, trụ, diệt, quán sát biết tâm có phần đoạn, có phần 

đoạn nên vô thƣờng, vô thƣờng  nên không,  không nên chẳng phải có, trong 

khoảng gảy móng tay có đến sáu mƣơi thì (niệm, thời gian rất ngắn) trong 

mỗi thì, tâm có sanh diệt, do tƣơng tục sanh, nên biết ấy là tâm tham, ấy là 



tâm sân, ấy là tâm si, ấy là tâm tín, ấy là tâm thanh tịnh, trí tuệ, thiền định.  

Hành giả quán tâm sanh rồi diệt nhƣ dòng nƣớc, nhƣ ngọn đèn; ấy là cửa 

ngõ đi vào không trí, vì sao?  Vì nếu tâm một thời sanh, còn trong các thời 

khác diệt, thì tâm ấy nên là thƣờng, vì sao?  Vì trong thời gian tâm sanh rất 

ngắn ấy không có diệt.  Nếu trong một thời ấy đã không có diệt, thời phải 

nên trƣớc sau đều không diệt. 

 

Lại nữa, Phật nói pháp hữu vi đều có ba tƣớng, nếu trong thời gian rất ngắn, 

chỉ sanh mà không diệt, thì đó không phải là pháp hữu vi.  Nếu trong thời 

gian rất ngắn tâm có sanh, trụ, diệt, thời vì sao chỉ trƣớc sanh mà sau diệt, 

chứ không trƣớc diệt mà sau sanh? 

 

Lại nữa, nếu trƣớc có tâm, sau có sanh thời tâm không cần đợi sanh, vì sao?  

Vì trƣớc đã có tâm vậy.  Nếu trƣớc đã có sanh, thời sanh không còn sanh 

làm gì nữa.  Lại sanh và diệt tánh trái nhau, khi sanh thời không thể có diệt, 

khi diệt thời không thể có sanh.  Do lẽ đó, nhất thời cũng không thể có 

đƣợc.  Thế tức là vô sanh, nếu vô sanh thời vô trụ, vô diệt; nếu không sanh, 

trụ, diệt thời không tâm số pháp; không tâm số pháp, thời không có các tâm 

bất tƣơng ƣng hành, sắc pháp, vô sắc pháp đã không thời vô vi pháp cũng 

không, vì cớ sao?  Vì nhân hữu vi nên có vô vi, nếu không có hữu vi thời 

không có vô vi. 

 

Lại nữa, thấy pháp có tạo tác là vô thƣờng, nên biết pháp không tạo tác là 

thƣờng.  Nếu nhƣ vậy, nay thấy pháp tạo tác phải là có pháp, thì pháp không 

tạo tác phải là không pháp.  Vì thế nên pháp “Thƣờng” là không thể có đƣợc 

(bất khả đắc). 

 

Lại nữa, ngoại đạo và đệ tử Phật, nói pháp “Thƣờng” có chỗ đồng nhau, có 

chỗ khác nhau.  Chỗ đồng là nhƣ nói hƣkhông, Niết-bàn; chỗ khác là ngoại 

đạo nói có ngã, thời, phƣơng, vi trần, minh sơ.  Có đệ tử Phật nói, chẳng 

phải thƣờng xuyên diệt đế.  Lại nói pháp nhân duyên là thƣờng; pháp do 

nhân duyên sanh là vô thƣờng.  Trong Ðại thừa nói pháp thƣờng nhƣ nói 

pháp tánh, nhƣ nhƣ, chơn tế; nhƣ vậy gọi là pháp thƣờng.  Còn 

nhƣ hƣ không, Niết-bàn thì nhƣ trong chƣơng Tán thán Bồ-tát trƣớc kia đã 

nói.  Thần, thời, phƣơng, vi trần, cũng nhƣ trƣớc đã nói.  Do vậy không nên 

nói các pháp là có. 

Nếu các pháp không, có hai thứ:  1- Thƣờng không.  2-  Ðoạn diệt nên 

không, hoặc trƣớc có nay không, hoặc nay có sau không, ấy là đoạn diệt.  

Nếu vậy thời không có nhân duyên, không nhân duyên thì trong một vật xuất 

sanh hết thảy vật, mà cũng có thể trong một vật không xuất sanh gì hết.  Ðời 



sau cũng nhƣ vậy.  Nếu dứt mất nhân duyên tội phƣớc thời không thể có sự 

giàu nghèo, sang hèn khác nhau và bị đọa vào trong ác đạo, súc sanh. 

Nếu nói thƣờng không, thời không có Khổ, Tập, Diệt, Ðạo.  Nếu không có 

Tứ đế, thời không có Pháp bảo, thời không có Tám đạo quả Hiền Thánh.  

Nếu không Pháp bảo, Tăng bảo, thời không có Phật bảo.  Nếu nhƣ vậy thời 

phá hoại Tam Bảo.  Lại nữa, nếu hết thảy pháp thật không, thời không có tội 

phƣớc, không có cha mẹ, cũng không có lễ nghĩa phép tắc thế gian, cũng 

không có thiện ác.  Vậy thời thiện ác đồng môn, thị phi nhất quán, hết thảy 

mọi vật đều không, nhƣ thấy trong mộng.  Nếu nói thật không, thì có lỗi 

nhƣ vậy, lời nói ấy ai mà tin đƣợc! 

Nếu cho rằng vì điên đảo nên thấy có, vậy sao đang khi thấy một ngƣời lại 

không thấy thành hai, ba, là vì nó thật không mà điên đảo thấy. 

Nếu không rơi vào hai kiến có, không ấy, thời biết đƣợc trung đạo thật 

tƣớng.  Làm sao biết thật? 

Ðúng nhƣ điều đƣợc biết, đƣợc nói của hằng hà sa chƣ Phật Bồ-tát quá khứ; 

điều đƣợc biết, đƣợc nói của hằng hà sa chƣPhật Bồ-tát vị lai; điều đƣợc 

biết, đƣợc nói của hằng hà sa chƣ Phật Bồ-tát hiện tại, mà sanh lòng tin lớn 

lao không nghi không hối, có sức tin lớn lao nên hay trì hay thọ; ấy gọi là 

Pháp nhẫn. 

 

Lại nữa, do sức thiền định nên tâm nhu nhuyến, thanh tịnh, và khi nghe đến 

thật tƣớng các pháp, tâm liền càng ứng hợp, tin chặt vào sâu, không nghi 

không hối.  Vì cớ sao?  Nghi và hối là pháp hệ thuộc Dục giới, vì nó thô ác 

nên không dính vào trong tâm nhu nhuyến; ấy gọi là Pháp nhẫn. 

Lại nữa, do trí tuệ lực nên khi quán hết thảy các pháp mà không có một pháp 

khả đắc.  Nhẫn đƣợc, thọ đƣợc pháp ấy là không nghi, không hối; ấy gọi là 

Pháp nhẫn. 

 

Lại nữa, Bồ-tát suy nghĩ rằng: “Hàng phàm phu vì cái độc vô minh nên 

đối hết thảy các pháp chuyển thành tƣớng khác, phi thƣờng tƣởng thành 

thƣờng, khổ tƣởng thành vui, vô ngã tƣởng thành có ngã; không mà cho là 

có thật, phi hữu là hữu, hữu là phi hữu”.  Nhƣ vậy trong chủng chủng pháp 

chuyển thành ra tƣớng khác.  Ðƣợc trí tuệ Thánh hiền phá cái độc vô minh, 

biết rõ thật tƣớng các pháp, đƣợc có trí tuệ biết vô thƣờng, khổ, không, vô 

ngã, vứt bỏ không chấp trƣớc.  Nhẫn đƣợc pháp  ấy gọi là Pháp nhẫn. 

 

Lại nữa, quán hết thảy các pháp từ trƣớc đến nay thƣờng không, đời nay 

cũng không, tin đƣợc, thọ đƣợc Pháp ấy gọi là Pháp nhẫn. 

 



Hỏi:  Nếu quán hết thảy các pháp từ trƣớc đến nay thƣờng không, đời nay 

cũng không, thế là ác tà kiến, sao lại nói là Pháp nhẫn? 

 

Ðáp:  Nếu quán các pháp rốt ráo không, tâm thủ trƣớc không ấy, thời đó là 

ác tà kiến.  Nếu quán không mà không thủ trƣớc, không sanh tà kiến, thời đó 

là Pháp nhẫn, nhƣ kệ nói: 

“Các pháp tánh thƣờng không, 

Tâm chẳng thủ trƣớc không. 

Nhẫn đƣợc pháp nhƣ vậy, 

Là sơ tƣớng Phật đạo”. 

Nhƣ vậy các cửa nhập vào trí huệ, quán thật tƣớng các pháp, tâm không thối 

chuyển, không hối hận, không tùy theo các giác quán, cũng không lo buồn, 

đƣợc tự lợi lợi tha; ấy gọi là Pháp nhẫn. 

Pháp nhẫn ấy có ba thứ hành tƣớng thanh tịnh là:  Không thấy pháp nhẫn 

nhục, Không thấy thân mình, không thấy ngƣời nhục mạ; không hý luận các 

pháp, khi ấy gọi là pháp nhẫn thanh tịnh.  Vì lẽ đó, nói Bồ-tát khi trụ trong 

Bát-nhã Ba-la-mật, có thể đƣợc nhẫn nhục Ba-la-mật, vì không lay động, 

không thối chuyển. 

Sao gọi là không lay động, không thối chuyển?  Nghĩa là không sanh sân 

giận, không xuất lời ác, thân không gây ác, tâm không nghi hoặc.  Bồ-tát 

biết thật tƣớng Bát-nhãBa-la-mật, không xuất lời ác, thân không gây ác, tâm 

không nghi hoặc.  Nếu ngƣời đến mắng, hoặc làm đau đớn, giết hại, hết thảy 

đều nhẫn.  Do vậy, nên nói tâm trụ trong Bát-nhãBa-la-mật, thời có thể đầy 

đủ nhẫn nhục Ba-la-mật. 

  

---o0o--- 

CHƯƠNG 25 - GIẢI THÍCH: TỲ-LÊ-GIA BA-LA-MẬT 

 

KINH:  Thân tâm tinh tấn không giải đãi, nên có thể đầy đủ Tỳ-lê-gia 

(tinh tấn) Ba-la-mật. 
 

LUẬN: Hỏi:  Tinh tấn là gốc hết thảy các thiện pháp,  đáng phải ở đầu hết, 

nay cớ sao nó lại ở vào hàng thứ tƣ? 

 

Ðáp:  Bố thí, trì giới, nhẫn nhục ở thế gian thƣờng có; nhƣ cái đạo nghĩa 

giữa khách và chủ theo lẽ phải cung cấp cho nhau, đến nhƣ súc sanh cũng 

biết cách bố thí đó. Hoặc có ngƣời vì lý do này, lý do khác, cho nên bố thí; 

hoặc vì đời này, hoặc vì đời sau, hoặc vì đạo cho nên bố thí mà không cần 

tinh tấn.  Còn nhƣ trì giới là vì thấy ngƣời làm ác, bị phép vua trị tội nên sợ 



hãi mà không dám làm quấy.  Hoặc sẵn có tánh thiện, nên không làm điều 

ác.  Hoặc có ngƣời nghe nói đời này làm ác, đời sau chịu tội mà sợ hãi, cho 

nên trì giới.  Hoặc có ngƣời nghe nói, do trì giới mà xa lìa đƣợc cảnh khổ, 

sanh, già, bệnh, chết, nên trong tâm sanh, miệng nói:  “Ta từ ngày nay không 

còn sát sanh”.  Nhƣ vậy, đó là giới, đâu cần có tinh tấn Ba-la-mật mới 

làm đƣợc ƣ? 

 

Nhƣ trong phép nhẫn nhục, hoặc bị mắng, bị đánh, bị giết mà hoặc vì sợ nên 

không đáp trả, hoặc vì sức kém, vì sợ tội lỗi, hoặc vì tu theo pháp thiện 

nhân, hoặc vì cầu đạo cho nên giữ yên lặng không đáp trả, đều là không cần 

phải có tinh tấn Ba-la-mật mới nhẫn đƣợc. 

Nay muốn đƣợc biết thật tƣớng các pháp,  phải thực hành Bát-nhã Ba-la-mật 

và nên tu hành thiền định.  Thiền định là cánh cửa trí tuệ chơn thật, trong ấy 

phải siêng tu tinh tấn, nhất tâm hành thiền. 

 

Lại nữa, bố thí, trì giới, nhẫn nhục là phƣớc đức lớn, đƣợc an ổn khoái lạc, 

có danh dự tốt, muốn gì đƣợc nấy.  Ðã biếtđƣợc mùi vị của phƣớc lợi ấy, 

nay muốn tinh tấn để tiếp tục có đƣợc thiền định, trí tuệ thắng diệu, thời ví 

nhƣ đào giếng, đã thấy bùn ƣớt, càng thêm tinh tấn, hy vọng chắc chắn có 

nƣớc, lại cũng nhƣ dùi lửa, đã thấy đƣợc khói, gắng sức gấp bội, chắc chắn 

thấy đƣợc lửa. 

 

Muốn thành Phật đạo, phàm có hai môn:  1-  Phƣớc đức, 2-  Trí tuệ.  Tu 

hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, là môn phƣớc đức.  Ðại Bát-nhã Ba-la-mật 

biết thật tƣớng hết thảy các pháp là môn trí tuệ.  Bồ-tát nhập vào phƣớc đức 

môn thì trừ hết thảy tội, sở nguyện đều thỏa mãn.  Nếu không đƣợc thỏa 

mãn, là vì tội cấu ngăn che.  Bồ-tát nhập vào trí tuệ môn thời không chán 

ngán sanh tử, không ƣa vui Niết-bàn, vì hai việc là một
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.  Nay muốn xuất 

sanh Ðại Bát-nhã Ba-la-mật thì phải nhân nơi thiền định môn, và muốn có 

thiền định môn cần phải nhờ đến sức đại tinh tấn, vì cớ sao?  Vì ở Dục giới 

loạn tâm, không thể thấy đƣợc thật tƣớng của các pháp; ví nhƣ đèn ở giữa 

gió, ánh sáng không thể chiếu rõ vật, nhƣng đèn ở trong nhà kín, ánh sáng 

chắc chắn chiếu rõ đƣợc. 

 

Thiền định, trí tuệ ấy, không thể lấy phƣớc đức mà cầu đƣợc, cũng không 

phải quán chiếu sơ sài mà đƣợc, mà phải thậm thâm tinh cần gấp rút bám 

chặt không giải đãi, mới thành tựu đƣợc.  Nhƣ Phật từng nói dù cho huyết, 

thịt, mỡ, tủy kiệt hết, chỉ còn lại da, xƣơng, gân cũng không bỏ tinh tấn, thời 

nhƣ vậy mới đƣợc đƣợc thiền định, trí tuệ.  Ðƣợc hai việc này thời mọi việc 

đều thành.  Do vậy nên tinh tấn đứng vào thứ tƣ, làm căn bản cho thiền định, 



trí tuệ chơn thật.  Trong ba thứ đầu tuy đều có tinh tấn, nhƣng vì ít cho nên 

không nói. 

 

Hỏi:  Có ngƣời nói:  “Chỉ thực hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục là đƣợc đại 

phƣớc đức, khi đƣợc đại phƣớc đức thời sở nguyện đều thành tựu, thiền 

định, trí tuệ tự nhiên đến, vậy cần gì phải có tinh tấn Ba-la-mật? 

Ðáp:  Phật đạo sâu xa khó đƣợc, tuy có sức bố thí, trì giới, nhẫn nhục, song 

cần phải có tinh tấn mới đƣợc thiền định sâu xa, trí tuệ chân thật và vô lƣợng 

Phật pháp.   Nếu không thực hành tinh tấn thời không sanh thiền định, khi 

thiền định không sanh thời cõi Phạm-thiên-vƣơng cũng không thể sanh 

đến đƣợc huống gì muốn cầu đƣợc Phật đạo ƣ?” 

 

Lại nữa, có ngƣời nhƣ Dân Ðại cƣ sĩ v.v... muốn đƣợc vô lƣợng phƣớc báu, 

thời đều đƣợc nhƣ ý.  Nhƣ vua Ðảnh Sanh làm vua cả bốn châu thiên hạ, trời 

mƣa xuống bảy báu và các vật cần dùng, lại còn đƣợc trời Ðế-thích chia chỗ 

cho ngồi. Tuy có phƣớc aáy nhƣng không thể đắc đạo.  Nhƣ Tỳ-kheo La-

tần-châu tuy chứng đƣợc đạo quả A-la-hán, nhƣng khi đi khất thực đến bảy 

ngày mà không có đƣợc vật gì, đành phải mang bình bát không trở về, sau 

dùng lửa thiền định tự thiêu thân mà vào Niết-bàn.  Do đó, nên biết chẳng 

phải chỉ có sức phƣớc đức mà đắc đạo đƣợc.  Muốn thành Phật đạo, cần phải 

đại tinh tấn. 

 

Hỏi:  Bồ-tát xem tinh tấn có lợi ích gì mà siêng tu, không giải đãi? 

 

Ðáp:   Hết thảy đạo đức lợi ích đời này đời sau đều do tinh tấn mà có đƣợc. 

Lại nữa, nếu ngƣời muốn tự độ thân, còn phải cần kíp tinh tấn, huống chi 

Bồ-tát thệ nguyện muốn độ tất cả chúng sanh.  Nhƣ trong bài kệ tán thán 

tinh tấn nói: 

“Ngƣời mà không tiếc thân, 

Tâm trí tuệ quyết định, 

Tinh tấn đúng nhƣ pháp. 

Việc mong cầu không khó. 

Nhƣ nông phu siêng làm, 

Thu hoạch chắc đầy đủ, 

Cũng nhƣ đi đƣờng xa, 

Siêng đi chắc mau đến. 

Nếu đƣợc sanh cõi Trời, 

Và đƣợc vui Niết-bàn, 

Lý do đƣợc nhƣ vậy, 

Ðều do sức tinh tấn.. 



Chẳng trời, chẳng vô nhân, 

Tự làm nên tự đƣợc, 

Ðâu phải ngƣời trí tuệ, 

Mà không tự gắng sức? 

Lửa ba cõi cháy bùng, 

Ví nhƣ ngọn lửa lớn. 

Ngƣời có trí quyết đoán, 

Mới đƣợc thoát ra khỏi! 

Do vậy nên Phật bảo 

A-nan!  Phải tinh tấn! 

Nhƣ vậy không giải đãi, 

Ði thẳng đến Phâït đạo. 

Mạnh mẽ mà siêng làm. 

Ðào đất thông đƣợc suối, 

Tinh tấn cũng nhƣ vậy, 

Không gì không cầu đƣợc. 

Nhƣ hành đƣợc đạo pháp, 

Tinh tấn không giải đãi, 

Chắc đƣợc vô lƣợng quả, 

Báo ấy trọn không mất”. 

 

Lại nữa, pháp tinh tấn là căn bản của mọi điều thiện, có thể xuất sanh hết 

thảy các thiện đạo, cho đến đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng Bồ-đề, huống gì là 

lợi nhỏ!  Tất cả đều từ tinh tấn, không phóng dật mà phát sanh.
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Lại nữa, tinh tấn có thể làm phát động phƣớc đức đời trƣớc, nhƣ mƣa thấm 

hạt giống, làm cho mọc mầm, đây cũng nhƣvậy.  Tuy có phƣớc đức nhân 

duyên đời trƣớc, nếu không có tinh tấn thời không phát sanh đƣợc, cho nên 

đến cái lợi đời này còn không có đƣợc, huống chi đƣợc Phật đạo? 

 

Lại nữa, các đại Bồ-tát cứu vớt chúng sanh, phải chịu đủ thứ khổ, cho đến 

khổ trong địa ngục A-tỳ, tâm cũng không giải đãi; ấy là tinh tấn. 

 

Lại nữa, hết thảy mọi sự, nếu không tinh tấn thời không thành đƣợc.  Ví 

nhƣ thuốc xổ, lấy vị bả đậu làm chủ, nếu bỏ bả đậu thời không đủ để xổ.  

Nhƣ vậy Bốn niệm xứ (ý chỉ), Bốn thần túc, Năm căn, Năm lực, Bảy giác 

chi, Tám chánh đạo, chắc chắn phải cần có tinh tấn; nếu không có tinh tấn 

thời mọi việc không thành.  Nhƣ giới chỉ có trong Tám chánh đạo, các chỗ 

khác không có; tín chỉ chỉ có trong Năm căn, Năm lực, các chỗ khác không 

có; còn tinh tấn thời không chỗ nào không có.  Tinh tấn tuy có khắp trong 



các pháp mà vẫn riêng tự có mặt sai khác; ví nhƣ vô minh sử tuy có khắp 

trong hết thảy các kiết sử, mà vẫn riêng có bất cọng vô minh. 

 

Hỏi:  Bồ-tát muốn đƣợc hết thảy Phật pháp, muốn độ hết thảy chúng sanh, 

muốn diệt hết thảy phiền não, đều đƣợc nhƣ ý; sao còn phải tăng thêm tinh 

tấn  mới có thể đƣợc thành Phật; nhƣ đốm lửa nhỏ không thể đốt rừng lớn,  

phải có thế lửa tăng thêm mới có thể đốt tất cả? 

Ðáp:  Bồ-tát từ khi sơ phát tâm, thệ nguyện sẽ độ hết thảy chúng sanh, làm 

cho họ đƣợc hoan lạc, thƣờng vì hết thảy,không tự tiếc thân, nếu tiếc thân thì 

không thể thành tựu các thieän pháp.  Do vậy phải tăng thêm tinh tấn. 

Lại nữa, Bồ-tát dùng đủ lý do qƣở trách tâm giải đãi, khiến mê say tinh tấn.  

Ðám mây đen giải đãi che lấp ánh sáng trí tuệ, nuốt mất các công đức, tăng 

trƣởng điều bất thiện.  Ngƣời giải đãi lúc đầu tuy đƣợc vui nhỏ mà về sau 

thời bị khổ lớn.  Ví nhƣđồ ăn có độc, lúc đầu tuy thơm ngon, mà lâu thời 

chết ngƣời.  Tâm giải đãi đốt cháy các công đức, ví nhƣ lửa lớn đốt cháy hết 

rừng cây hoang dã.  Ngƣời giải đãi bị mất hết các công đức; ví nhƣ bị giặc 

cƣớp, không còn lại chút gì, nhƣ kệ nói: 

“Ðáng đƣợc mà chẳng đƣợc, 

Ðã đƣợc rồi lại mất, 

Ðã tự khinh thân mình, 

Mọi ngƣời cũng không kính. 

Thƣờng ở chỗ rất tối, 

Không có các uy đức. 

Pháp trí tuệ tôn quý, 

Việc ấy mất vĩnh viễn. 

Nghe các pháp diệu đạo, 

Không thể giúp ích thân, 

Các tội lỗi nhƣ thế, 

Ðều do tâm giải đãi, 

Tuy nghe pháp tăng ích, 

Chẳng thể đƣợc tới trên, 

Các tội lỗi nhƣ thế, 

Ðều do tâm giải đãi, 

Sanh nghiệp không tu lý, 

Không đƣợc vào đạo pháp, 

Các tội lỗi nhƣ thế, 

Ðều do tâm giải đãi. 

Bậc thƣợng trí bỏ xa, 

Trung nhân thƣờng lại gần, 

Hạ ngu vì đó chìm, 



Nhƣ heo ƣa ở chuồng, 

Nếu làm ngƣời ở đời, 

Ba việc đều phế mất, 

Dục lạc và tài vật, 

Phƣớc đức cũng mất luôn. 

Nếu làm ngƣời xuất gia, 

Thời không đƣợc hai việc, 

Sanh Thiên và Niết-bàn, 

Danh dự mất cả hai. 

Những phế mất nhƣ vậy 

Muốn biết lý do nó, 

Trong hết thảy các giặc, 

Không qua giặc giải đãi. 

Vì có các tội ấy, 

Không nên nuôi tâm nhác, 

Hai Tỳ-kheo Mã, Tĩnh, 

Giải đãi sa ác đạo,
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Tuy thấy Phật nghe Pháp, 

Cũng chẳng thoát khỏi đƣợc”. 

Quán các tội lỗi của giải đãi nhƣ vậy, mà tinh tấn đƣợc tăng trƣởng. 

 

Lại nữa, quán sát sự lợi ích của tinh tấn, thời biết cái lợi của đời này đời sau, 

Phật đạo hay Niết-bàn mà có đƣợc, là đều do tinh tấn. 

Lại nữa, Bồ-tát biết hết thảy các pháp đều là không, không có gì, nhƣng 

không chứng Niết-bàn, chỉ vì thƣơng xót chúng sanh, chứa nhóm các điều 

thiện, ấy là sức tinh tấn Ba-la-mật. 

 

Lại nữa, Bồ-tát chỉ là một ngƣời đơn độc không có bằng hữu, chỉ do sức 

phƣớc đức tinh tấn mà phá đƣợc Ma quân và giặc kiết sử, đƣợc thành Phật 

đạo.  Ðã đƣợc Phật đạo, đối với hết thảy các pháp thấy rõ là nhất tƣớng vô 

tƣớng, nó thật đều làkhông, song Bồ-tát vì chúng sanh mà thuyết các danh tự 

về các pháp, dùng các phƣơng tiện khéo léo độ thoát chúng sanh khỏi khổ 

sanh, già, bệnh, chết.  Khi sắp diệt độ đem pháp thân (giáo pháp) trao cho 

Bồ-tát Di-lặc, Ðại Ca-Diếp, A-nan v.v... vậy sau vào Kim-cang tam-muội, tự 

làm nát thân cốt ra nhƣ hạt cải để độ chúng sanh mà không rời bỏ sức tinh 

tấn. 

 

Lại nữa, nhƣ A-nan vì các Tỳ-kheo nói về Bảy giác ý, cho đến tinh tấn giác 

ý, Phật hỏi A-nan:  “Thầy nói tinh tấn giác ýƣ?”  A-nan thƣa:  “Con nói tinh 

tấn giác ý”.  Nhƣ vậy ba lần hỏi ba lần đáp, Phật liền từ chỗ ngồi đứng dậy 



bảo A-nan: “Thầyƣa thích tu hành tinh tấn thì không việc gì 

không đƣợc, đƣợc đến Phật đạo, trọn đời không hƣ dối”.
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Do các nhân duyên nhƣ vậy, quán xét sự lợi ích của tinh tấn mà đƣợc tăng 

trƣởng lợi ích.  Và sự tinh tấn nhƣ vậy, có khi Phật nói là dục, có khi nói là 

tinh tấn,  có khi nói là không phóng dật.  Ví nhƣ ngƣời muốn đi xa, khi bắt 

đầu muốn đi, thế gọi là dục; cất bƣớc không ngừng, thế gọi là tinh tấn;  tự 

khuyến khích cố gắng, không để cho việc làm ngăn trở; thế gọi là không 

phóng dật.  Do vậy biết dục sanh ra tinh tấn, tinh tấn sanh ra không phóng 

dật, không phóng dật nên có thể sanh ra các pháp, cho đến khi chứng thành 

Phật đạo. 

 

Lại nữa, Bồ-tát nếu muốn thoát khỏi sanh, già, bệnh chết, muốn độ thoát 

chúng sanh, thì thƣờng phải tinh tấn, nhất tâm không phóng dật, cũng 

nhƣ ngƣời bƣng bát dầu đầy đi vào giữa đại chúng, nhờ hiện tiền nhất tâm 

không phóng dật, nên đƣợc sanh lợi lớn
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Lại nhƣ tầng gác nghiêng, đƣờng hiểm, dây treo, ven núi rủ xuống, tại các 

chỗ hiểm ác đó, nhờ nhất tâm không phóng dật, nên thân đƣợc an ổn, đời 

này đƣợc sanh lợi lớn.  Cầu đạo mà tinh tấn cũng nhƣ vậy, nếu nhất tâm 

không phóng dật, thì sở nguyện đều đƣợc thành tựu. 

 

Lại nữa, ví nhƣ dòng nƣớc có thể làm vỡ đá lớn, tâm không phóng dật cũng 

nhƣ vậy, chuyên tu khéo léo, thƣờng hành không bỏ, thời có thể phá các núi 

kiết sử phiền não. 

 

Lại nữa, Bồ-tát có ba thứ suy nghĩ:  Nếu ta không làm thời không đƣợc quả 

báo; nếu ta không tự làm thời không từ ngƣời khác đƣa đến; nếu ta làm thì 

cuối cùng không mất.  Suy nghĩ nhƣ vậy rồi, nên quyết tâm tinh tấn vì Phật 

đạo mà chuyên tu, chứ không phóng dật.  Nhƣ một tiểu Tỳ-kheo tu hạnh A-

lan-nhã, một mình ở trong rừng tọa Thiền mà sanh giải đãi, trong rừng có vị 

thần vốn là đệ tử Phật nhập vào trong xƣơng của một tử thi, nói bài kệ: 

“Tiểu Tỳ-kheo trong rừng, 

Vì sao sanh giải đãi, 

Ngày đến nếu không sợ, 

Ðêm lại đến nhƣ vầy”. 

Tỳ-kheo ấy sợ hãi ngồi dậy, trong tâm tự suy nghĩ , để đến nửa đêm lại ngủ, 

vị thần ấy lại đến hiện ra mƣời đầu, trong miệng tuôn lửa, răng vút 

nhƣ kiếm, mắt đỏ nhƣ lửa, ngoái lại nói và đi theo nắm vị Tỳ-kheo giải đãi 

ấy, nói:  “Ở chỗ này không nên giải đãi, sao lại làm vậy?” 



Bấy giờ vị Tỳ-kheo quá sợ, liền khởi tâm suy nghĩ đến việc đó, rồi chuyên 

tâm niệm pháp, chứng đƣợc đạo quả A-la-hán.  Ấy gọi sức tự cƣờng tinh 

tấn, không phóng dật, có thể đƣợc đạo quả. 

Lại nữa, sự tinh tấn ấy không tự tiếc thân mà tiếc quả báo.  Trong bốn oai 

nghi của thân là ngồi, nằm, đi, ở, thƣờng siêng tinh tấn, thà tự mất thân 

không bỏ đạo nghiệp.  Ví nhƣ bị lửa cháy, không dùng bình nƣớc để cứu, cốt 

làm sao để dập tắt lửa, chứ không tiếc cái bình.  Nhƣ vị thầy Tiên nhân dạy 

đệ tử bài kệ rằng: 

“Tâm quyết định vui vẻ, 

Nhƣ đƣợc quả báo lớn, 

Nhƣ khi đƣợc toại nguyện, 

Mới biết tối diệu này”. 

Do các nhân duyên nhƣ vậy, quán xét cái lợi của tinh tấn mà có thể làm cho 

sự tinh tấn tăng thêm. 

Lại nữa, Bồ-tát tu các khổ hạnh, nếu có ngƣời đến xin đầu, mắt, tủy, não, 

thời có thể cho hết, rồi tự nghĩ:  “Ta có sức nhẫn nhục, tinh tấn, trí huệ, 

phƣơng tiện, thế nhƣng khi chịu sự cắt đầu mắt ấy mà vẫn còn thấy đau đớn, 

huống gì chúng sanh ngu si, lẫn thẫn trong ba đƣờng ác.  Ta nên vì các 

chúng sanh ấy, siêng tu tinh tấn để sớm thành Phật đạo, cứu vớt chúng sanh. 

 

(Hết cuốn 15 theo bản Hán) 
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CUỐN 16 

GIẢI THÍCH: TINH TẤN BA-LA-MẬT 

 

Hỏi:  Thế nào là tƣớng của tinh tấn? 

 

Ðáp:  Có khả năng đối với việc làm, phát khởi không khó, ý chí kiên cƣờng, 

tâm không mệt mỏi, làm việc rốt ráo, nhƣ vậy là tƣớng của tinh tấn. 

Lại nữa, nhƣ Phật dạy:  “Tƣớng của tinh tấn là thân tâm không ngừng nghỉ”.  

Ví nhƣ Thích-ca Văn Phật, kiếp trƣớc từng làm chủ khách buôn, đem các 

ngƣời buôn đi vào chỗ hiểm nạn, ở đó có quỷ La-sát đƣa tay ngăn lại nói 

rằng:  “Ngƣơi đứng yên đừng nhúc nhích, không cho ngƣơi đi”.  Chủ khách 

buôn liền lấy nắm tay phải đánh nó, nắm tay liền dính không kéo ra đƣợc, lại 

lấy nắm tay trái đánh nó, cũng không kéo ra đƣợc, lại lấy chân phải đạp nó, 

chân bị dính luôn, lại lấy chân trái đạp nó, cũng dính nhƣ thế, lại lấy đầu húc 

tới, đầu cũng dính luôn.  Quỷ hỏi:  “Ngƣơi nay đã nhƣ vậy, còn muốn làm gì 
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nữa, tâm ngƣơi đã chịu ngừng chƣa?”  Ðáp:  “Tuy cả năm vóc bị trói dính, 

nhƣng tâm ta không bao giờ để cho ngƣơi dẹp, ta sẽ dùng sức tinh tấn đánh 

lộn với ngƣơi, quyết định không giải đãi thối lui”.  Quỷ liền hoan hỷ nghĩ 

rằng:  “Ngƣời này đởm lực rất lớn”.  Liền nói với ngƣời ấy rằng:  ”Sức tinh 

tấn của ngƣơi rất lớn, quyết chắc không ngừng nghỉ, ta để cho ngƣơi đi”.  

Ngƣời tu hành nhƣ vậy, đối với thiện pháp, đầu đêm, giữa đêm, cuối đêm 

tụng kinh, tọa thiền, cầu chứng thật tƣớng các pháp, không để bị các kiết sử 

che lấp, thâm tâm không giải đãi.  Ấy là tƣớng của tinh tấn. 

Tinh tấn là một tâm sở pháp, siêng làm không trụ tƣớng, theo tâm hành, 

cùng tâm sanh, có giác có quán (tầm tứ), hoặc không giác có quán, hoặc 

không giác không quán, nhƣ trong sách A-tỳ-đàm nói rộng. 

Ðối hết thảy thiện pháp, siêng tu không giải đãi, ấy là tƣớng của tinh tấn.  Ở 

trong năm căn, gọi là Tinh tấn căn, căn tăng trƣởng thì gọi là Tinh tấn lực, 

tâm đƣợc khai ngộ thì gọi là Tinh tấn giác chi, có thể đƣa đến thành Niết-bàn 

của Phật đạo, thì gọi là Chánh tinh tấn.  Trong bốn Niệm xứ, siệng năng 

buộc tâm là Tinh tấn phần.  Bốn Chánh cần là Tinh tấn môn. Trong bốn 

Nhƣý túc, dục và tinh tấn là Tinh tấn nhƣ ý túc.  Trong sáu Ba-la-mật gọi là 

Tinh tấn Ba-la-mật. 

 

Hỏi:  Ông trƣớc kia đã nói khen ngợi tinh tấn, nay nói tƣớng của tinh tấn, ấy 

là tinh tấn gì ? 

 

Ðáp: Ấy là tƣớng tinh tấn đối với hết thảy thiện pháp. 

 

Hỏi:  Nay đang luận nghị về Ðại Bát-nhã Ba-la-mật, thì chỉ nên nói Tinh tấn 

Ba-la-mật, chứ sao lại nói tinh tấn đối hết thảy thiện pháp? 

 

Ðáp:  Bồ-tát mới phát tâm, phải tinh tấn đối hết thảy thiện pháp, dần dần 

mới đƣợc Tinh tấn Ba-la-mật. 

 

Hỏi:  Tinh tấn đối với hết thảy thiện pháp thì có nhiều, nay chỉ nói Tinh tấn 

Ba-la-mật là đã nhiếp vào trong sự tinh tấn đối với hết thảy thiện pháp rồi? 

 

Ðáp:  Tinh tấn vì Phật đạo gọi là Ba-la-mật, còn tinh tấn vì các thiện pháp 

khác thì chỉ gọi là tinh tấn mà không gọi là Ba-la-mật. 

 

Hỏi:  Siêng năng đối với hết thảy thiện pháp, sao không gọi là Tinh tấn Ba-

la-mật, mà chỉ gọi Bồ-tát tinh tấn mới Ba-la-mật? 

 



Ðáp:  Ba-la-mật  gọi là đến bờ kia, ngƣời thế gian và Thanh-văn, Bích-chi 

Phật không thể hành tinh tấn một các đầy đủ, cho nên không gọi là Ba-la-

mật.  Lại nữa, ngƣời ấy không có tâm đại từ, đại bi, bỏ rơi chúng sanh, 

không cầu các thiện pháp nhƣ mƣời Lực, bốn Vô sở úy, Mƣời tám pháp bất 

cọng, Nhất thiết trí và Vô ngại giải thoát, Vô lƣợng thân, Vô biên quang 

minh, Vô lƣợng âm thanh, Vô lƣợng trì giới, Thiền định, Trí tuệ, do vậy 

ngƣời ấy tinh tấn mà không gọi là Ba-la-mật. 

 

Lại nữa, Bồ-tát tinh tấn không ngừng không nghỉ, nhất tâm cầu Phật đạo.  Tu 

hành nhƣ vậy gọi là Tinh tấn Ba-la-mật.  Nhƣ  Bồ-tát  Hảo Thí vì cầu ngọc 

Nhƣ ý mà tháo cho chảy cạn biển lớn, dầu gân xƣơng bị khô kiệt, trọn không 

giải đãi phế bỏ, để đƣợc ngọc Nhƣ ý, cấp thí cho chúng sanh, cứu vớt sự khổ 

nơi thân họ.   Bồ-tát làm đƣợc việc khó làm nhƣ vậy; ấy là Bồ-tát Tinh tấn 

Ba-la-mật. 

 

Lại nữa, Bồ-tát lấy lực tinh tấn làm đầu để thực hành năm Ba-la-mật kia, khi 

ấy gọi là Bồ-tát Tinh tấn Ba-la-mật.  Ví nhƣhòa hợp đủ các thứ thuốc mới trị 

lành trọng bệnh, Bồ-tát tinh tấn cũng nhƣ vậy, chỉ thực hành tinh tấn mà 

không thực hành năm Ba-la-mật kia, thời không gọi là Bồ-tát Tinh tấn Ba-la-

mật. 

 

Lại nữa, Bồ-tát tinh tấn không phải vì tài lợi, giàu sang, thế lực; cũng không 

vì thân, không vì sanh lên trời, làm Chuyển luân Thánh vƣơng, Phạm-thiên, 

Ðế-Thích, Thiên-vƣơng, cũng không vì cầu Niết-bàn cho riêng mình, mà chỉ 

vì Phật đạo, lợi ích chúng sanh.  Các tƣớng nhƣ vậy, gọi là Bồ-tát Tinh tấn 

Ba-la-mật. 

 

Lại nữa, Bồ-tát tinh tấn, tu hành hết thảy thiện pháp đều lấy tâm đại bi làm 

đầu, nhƣ cha mẹ lành, chỉ có một đứa con, mà nó bị bệnh nặng, thì nhất tâm 

tìm thuốc, để cứu bệnh cho con.  Bồ-tát tinh tấn, lấy tâm từ làm đầu cũng 

nhƣ vậy, cứu vớt cho hết thảy tâm không tạm rời bỏ. 

 

Lại nữa, Bồ-tát tinh tấn, lấy trí tuệ biết rõ thật tƣớng làm đầu, để thực hành 

sáu Ba-la-mật; ấy gọi là Bồ-tát Tinh tấn Ba-la-mật. 

 

Hỏi:  Thật tƣớng của các pháp là vô vi vô tác, còn tinh tấn là hữu vi hữu tác, 

làm sao lấy thật tƣớng làm đầu? 

 



Ðáp:  Tuy biết thật tƣớng các pháp là vô vi vô tác, nhƣng vì bản nguyện đại 

bi muốn độ chúng sanh nên ở trong vô tác mà dùng lực tinh tấn độ thoát hết 

thảy. 

 

Lại nữa, nếu thật tƣớng các pháp đã là vô vi nhƣ tƣớng Niết-bàn, không một 

không hai thì ông làm sao nói thật tƣớng khác với tƣớng tinh tấn ƣ?  Chính 

là ông không hiểu rõ thật tƣớng các pháp thế nào cả! 

 

Lại nữa, Bồ-tát đƣợc lực thần thông, dùng Thiên nhãn thấy chúng sanh trong 

ba cõi, năm đƣờng vì mất vui nên khổ, thấy chƣ thiên ở cõi Vô sắc vì ham 

vui trong thiền định, tâm mê đắm không giác tỉnh, khi mạng tận phải rơi trở 

lại trong cõi Dục, thọ thân hình cầm thú. 

Thấy chƣ thiên ở cõi Sắc cũng nhƣ vậy, từ chỗ thanh tịnh bị đọa trở lại chịu 

sự dâm dục ở trong bất tịnh. 

Thấy sáu tầng trời ở cõi Dục ƣa đắm ngũ dục, nên trở lại đọa vào địa ngục, 

chịu các khổ thống. 

 

Thấy trong nhân đạo, nhờ phƣớc của mƣời điều thiện đổi đƣợc thân ngƣời, 

thân ngƣời thì nhiều khổ ít vui, mệnh tận phần nhiều bị đoạ vào đƣờng ác. 

Thấy các súc sanh chịu các khổ não, roi gậy đuổi chạy, chở nặng đi xa, cổ 

họng bị đâm thủng, sắt nóng thiêu đốt, đó là những ngƣời vì hạnh nghiệp đời 

trƣớc, trói buộc chúng sanh, roi gậy đánh đập khổ não.  Vì các nhân duyên 

nhƣ vậy cho nên phải chịu mang thân hình cầm thú voi ngựa, trâu dê, hƣu 

nai. 

 

Thấy ngƣời có tính dâm dục nặng, vô minh nhiều thì chịu làm loài ngỗng 

ngang, chim sẻ, uyên ƣơng, tu hú, bồ câu, gà, vịt, anh võ, chim trăm lƣỡi.  

Làm các thứ chim trăm ngàn chủng loại, do tội dâm dục mà thân mọc lông 

vũ, bị cách bức với các thứ xúc trơn mịn, mỏ cựa thô cứng, không phân 

biệt đƣợc sự xúc chạm. 

Thấy ngƣời sân giận nhiều, thì chịu làm loài trùng nhƣ rắn độc, rết, bò cạp, 

sâu bò, ong. làm trăm chân ngậm độc. 

Thấy ngƣời ngu si nhiều, thì chịu làm loài giun, con ngãi, bọ hung, kiến hôi, 

cú mèo, loài chim mạnh tợn, những thứ trùng chim lẫn thẫn. 

Thấy ngƣời kiêu mạn sân giận nhiều, thì chịu mang thân mãnh thú 

nhƣ sƣ tử, hổ báo.  Do tà mạn mà chịu sanh trong loài lừa, heo, lạc đà.   

 

Ngƣời xan tham, tật đố, khinh khi, nóng nảy, ngắt ngặt thì chịu mang hình 

con khỉ, khỉ đột, gấu.  Do nghiệp nhân tà tham ghen ghét thì chịu mang hình 

các loại thú mèo, chồn, cọp đất.  Do nghiệp nhân không biết hổ thẹn, tham 



ăn tham uống nên chịu mang hình hài các loài chim quạ, chim khách, kên 

kên.  Do khinh mạn ngƣời lành nên chịu mang thân gà, chó, chồn.  Làm việc 

bố thí lớn mà tâm sân giận quanh co, do nhân duyên ấy nên chịu mang thân 

loài rồng.  Làm việc bố thí lớn mà tâm cao ngạo lăng ngƣợc, làm khổ não 

chúng sanh nên chịu mang thân chim Kim-sí.  Do các kiết sử hành nghiệp 

nhân duyên nhƣ vậy nên chịu các thống khổ của loài cầm thú súc sanh. 

Bồ-tát đƣợc thiên nhãn quán thấy chúng sanh luân chuyển năm đƣờng, cứ 

quanh quẩn trong đó.  Chết ở cõi trời sanh vào cõi ngƣời, chết ở cõi ngƣời 

sanh lên cõi trời; chết ở cõi trời sanh vào địa ngục, chết ở địa ngục sanh lên 

cõi trời; chết ở cõi trời sanh vào ngạ quỷ, chết ở ngạ quỷ lại sanh lên cõi trời; 

chết ở cõi trời sanh vào súc sanh, chết ở súc sanh lại sanh lên cõi trời; chết 

trên cõi trời trở sanh lại trên cõi trời.  Ðịa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cũng 

nhƣ vậy. 

 

Chết trong cõi Dục sanh trong cõi Sắc, chết trong cõi Sắc sanh trong cõi 

Dục; 

chết trong cõi Dục sanh trong cõi Vô sắc; chết trong cõi Vô sắc sanh trong 

cõi Dục; chết trong cõi Dục lại sanh trong cõi Dục.  Cõi Sắc, cõi Vô sắc 

cũng nhƣ vậy. 

 

Chết trong Hoạt địa ngục sanh trong Hắc-thằng địa ngục, chết trong Hắc-

thằng địa ngục sanh trong Hoạt địa ngục; chết trong Hoạt địa ngục sanh lại 

trong Hoạt địa ngục.  Hợp hội địa ngục cho đến A-tỳ địa ngục cũng 

nhƣ vậy.  Chết trong Thán-khanh địa ngục sanh trong Phất-xí địa ngục, chết 

trong Phất-xí địa ngục sanh trong Thán-khanh địa ngục; chết trong Thán-

khanh địa ngục sanh lại trong Thán-khanh địa ngục.  Thiêu-lâm địa ngục cho 

đến Ðại Ba-đầu-ma địa ngục cũng nhƣ vậy.  Triển chuyển sanh vào trong 

đó. 

 

Chết trong loài noãn sanh lại sanh trong loài thai sanh; chết trong loài thai 

sanh lại sanh trong loài noãn sanh; chết trong loài noãn sanh lại sanh trong 

loài noãn sanh.  Thai sanh, thấp sanh, hóa sanh cũng nhƣ vậy. 

Chết trong châu Diêm-phù-đề sanh trong châu Phất-bà-đề; chết trong châu 

Phất-bà-đề sanh trong châu Diêm-phù-đề; chết trong châu Diêm-phù-đề sanh 

lại trong châu Diêm-phù-đề.  Châu Cù-đà-ni Uất-đơn-la-việt cũng nhƣ vậy. 

Chết ở chỗ Tứ-thiên-vƣơng sanh trong Ðao-lợi thiên; chết trong Ðao-lợi 

thiên sanh ở chỗ Tứ-thiên-vƣơng; chết ở chỗ Tứ-thiên-vƣơng lại trở sanh ở 

chỗ Tứ-thiên-vƣơng. Ðao-lợi thiên cho đến Tha-hóa-tự-tại thiên cũng 

nhƣ vậy. 

 



Chết trong cõi trời Phạm-chúng, sanh trong cõi trời Phạm-phụ; chết trong 

cõi trời Phạm-phụ sanh trong cõi trời Phạm-chúng; chết trong cõi trời Phạm-

chúng sanh trở lại trong cõi trời Phạm-chúng.  Trời Phạm-phụ, trời Thiểu-

quang, Vô-lƣợng-quang, Quang-âm, Thiểu-tịnh, Vô-lƣợng-tịnh, Biến-tịnh, 

A-na-bạt-la-già, Ðắc-sanh, Ðại-quả, Hƣ-không-xứ, Thức-vô-biên-xứ, Vô-sở-

hữu-xứ, Phi-hữu-tƣởng-phi-vô-tƣởng cũng nhƣ vậy.  Chết trong cõi trời Phi-

hữu-tƣởng-phi-vô-tƣởng sanh trong địa ngục A-tỳ.  Nhƣ vậy triển chuyển 

sanh trong năm đƣờng.
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Bồ-tát quán thấy nhƣ vậy rồi, sanh tâm đại bi:  “Ta đối với chúng sanh 

không có lợi ích gì, tuy giúp cho cái vui thế gian, khi vui cùng tột thời khổ.  

Vậy ta hãy lấy cái vui chơn thƣờng của Niết-bàn Phật đạo giúp ích cho tất 

cả.  Làm sao giúp ích?  Phải siêng năng đại tinh tấn, mới đƣợc trí tuệ chơn 

thật, đƣợc trí tuệ chơn thật biết đƣợc thật tƣớng của các pháp, lấy các Ba-la-

mật khác giúp thành để làm lợi ích cho chúng sanh”, ấy là Bồ-tát Tinh tấn 

Ba-la-mật. 

 

Bồ-tát quán thấy trong loài Ngạ quỷ bị đói khát, hai mắt bị hăm sâu, lông tóc 

dài, chạy đông chạy tây; nếu muốn chạy đến chỗ nƣớc thì bị các con quỷ giữ 

nƣớc lấy gậy sắt đánh đuổi lui; nếu không có quỷ giữ gìn thì nƣớc tự nhiên 

khô; hoặc trời có mƣa, nƣớc mƣa hóa thành than.  Hoặc có loài Ngạ quỷ 

thƣờng bị lửa đốt, nhƣ lúc kiếp tận, các núi đều tuôn lửa.  Hoặc có loài Ngạ 

quỷ gầy guộc chạy cuồng, lông tóc rối loạn phủ khắp thân mình.  Hoặc có 

loài Ngạ quỷ thƣờng ăn phân, nƣớc giải, nƣớc mắt, đồ nhơ, mũi, nƣớc cặn 

bã rửa ráy, có khi đi đến đứng bên cầu xí rình chờ đồ bất tịnh.  Hoặc có loài 

Ngạ quỷ thƣờng tìm tàng huyết của sản phụ để uống, thân hình nhƣ cây 

cháy, cổ nhƣ lỗ kim; nếu cho nó nƣớc uống ngàn năm không đủ.  Hoặc có 

loài Ngạ quỷ tự phá đầu mình, lấy tay móc não mà liếm.  Hoặc có loài Ngạ 

quỷ thân hình nhƣ núi đen, bị móc sắt móc cổ, dập đầu cầu thƣơng xót, lạy 

lục lính ngục.  Hoặc có loài Ngạ quỷ, đời trƣớc ác khẩu, ƣa lấy lời thô ác gia 

hại chúng sanh, thấy chúng sanh rất oán ghét, trông thấy nhƣ kẻ thù.  Vì tội 

ấy mà bị đọa vào đƣờng ngạ quỷ chịu vô lƣợng thống khổ. 

 

Bồ-tát quán thấy tám đại địa ngục, khổ độc muôn mối
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ngục “Hoạt” các tội nhân đấu tránh nhau, ác tâm sân giận tranh giành, tay 

cầm dao bén chặt chém lẫn nhau, lấy giáo dài đâm nhau, lấy chĩa sắt thọc 

nhau; lấy gậy đánh nhau, lấy đùi sắt đả nhau, dây sắt quấn nhau; lấy dao bén 

vằm nát nhau, lấy móng tay sắt cào xé nhau, lấy máu nơi thân bôi trét nhau.  

Khổ độc bức thiết mê man không biết gì.  Do nhân duyên của nghiệp trƣớc 

mà có ngọn gió lạnh thổi đến, lính ngục kêu lên:  “Ôi chao!  Tội nhân sống 

lại!”  Liền sống lại.  Sống lại lại tiếp chịu khổ độc.  Do vậy nên gọi là địa 



ngục Hoạt (sống).  Những chúng sanh ở trong đây do nhân duyên hành 

nghiệp đời trƣớc, ham giết sanh vật nhƣ trâu, dê, cầm thú.   Vì ruộng vƣờn 

nhà cửa, nô tỳ vợ con, quốc thổ tiền tài mà giết hại lẫn nhau.  Do các thứ 

nghiệp báo giết hại nhƣ vậy, mà phải chịu tội quá lắm nhƣ vậy. 

Thấy tội nhân trong đại địa ngục “Hắc-thằng” bị quỷ La-sát hung ác, ngục 

tốt, thợ quỷ, thƣờng lấy dây sắt cháy đen đo đạt tội nhân, lấy búa sắt trong 

ngục sai ngƣời đẵn chém dài làm cho ngắn, ngắn làm cho dài; vuông làm 

cho tròn; tròn làm cho vuông; chém đứt tứ chi, xẻo bỏ tai mũi, cắt rớt chân 

tay, lấy cƣa sắt cƣa xẻ chặt đứt, phá phần máu huyết, thái thịt từng miếng 

đem cân. 

Những tội nhân này do hành nghiệp nhân duyên đời trƣớc hay dèm pha kẻ 

trung lƣơng, nói dối, ác khẩu, nói hai lƣỡi, nói thêu dệt, giết oan kẻ vô tội, 

hoặc làm sứ gian, hung bạo xâm lăng sát hại quá lắm.  Do các thứ ác khẩu 

dèm pha nhƣ vậy, nên phải chịu tội ấy. 

 

Thấy trong địa ngục “Hợp-hội” loài ác La-sát, lính ngục làm ra các hình thù 

trâu, ngựa, heo, dê, hƣơu, nai, chồn, chó, cọp, sói, sƣ tử, loài lục bác, voi 

lớn, kên kên, chim cắt, chim nhỏ.  Làm ra các thứ đầu chim, đầu thú đi đến 

nuốt cắn, mổ xé, nghiến ngấu tội nhân.  Hai núi ép lại (hợp hội), vành sắt 

nóng lớn ép nghiến làm cho thân tội nhân tan nát, ở trong cối sắt giã làm cho 

nát; nhƣ ép dầu, ép nho; ví nhƣ bãi chiến trƣờng bị dày xéo, thịt chứa thành 

đống, đầu chất nhƣ núi, huyết chảy thành ao; kên kên, chim cắt, cọp sói lạit 

tranh nhau cấu xé.  Những tội nhân này do nhân duyên hành nghiệp đời 

trƣớc, hay giết trâu, ngựa, heo, dê, hƣơu, nai, chồn, thỏù, cọp, sói, sƣ tử, loài 

lục bác, voi lớn, tàn hại rất nhiều điểu thú nhƣ vậây, cho nên bị các loài điểu 

thú đến làm hại lại.  Lại lấy thế lực lấn áp, ép uổng kẻ hèn kém, nên phải 

chịu tội hai núi ép lại.  Tham xẻn, giận tức, ngu si, sợ hãi, sử đoán việc khinh 

trọng không theo chánh lý.  Hoặc phá chánh đạo,thay đổi chánh pháp, nên 

phải chịu vòng sắt nóng nghiến nát, cối sắt nóng giã tan. 

 

Thứ tƣ, thứ năm là địa ngục “Khiếu-hoán, Ðại-khiếu-hoán”.  Tội nhân ở 

trong địa ngục này bị quỷ La-sát, Ngục tốt đầu vàng nhƣ kim, trong mắt tuôn 

lửa, mặc áo sắt đỏ, thân thịt cứng rắn, chạy nhanh nhƣ gió, tay chân dài to, 

miệng buông lời ác, dùng chĩa ba mũi, tên bay nhƣ mƣa, đâm bắn tội nhân, 

tội nhân cuồng chạy, cúi đầu cầu xin Ðại tƣớng quân buông tha một chút, 

tức thời bị đƣa vào địa ngục sắt nóng, ngang dọc một trăm do tuần, đuổi 

đánh rong chạy, chân đều bị cháy, mỡ tủy chảy ra; nhƣép sữa dầu, gậy sắt 

đánh đầu, đầu vỡ não chảy nhƣ bình sữa; lại chém đâm cắt lóc, thân thể nát 

tan, rồi lại đƣa vào nhàsắt, trong nhà khói đen xông lên, xô đè lẫn nhau; lại 



oán hại lẫn nhau, đều nói:  “Sao lại đè ép ta?”  Vừa muốn tìm ra thì cửa dã 

đóng, cất to tiếng gào khóc, âm vang không ngớt. 

Những ngƣời này do hành nghiệp nhân duyên đời trƣớc đều bởi đo lƣờng 

gian cân dối, đoán sự phi pháp, nhận gởi không trả, lấn hiếp kẻ thấp kém, 

não hại kẻ nghèo cùng, làm cho kêu khóc, phá thành quách ngƣời, phá xóm 

làng ngƣời, làm tổn hại cƣớp bóc, nhà nhà oán ghét, cả thành kêu la, có khi 

lừa bịp dối trá dụ dỗ cho đi ra rồi lại hại tiếp.  Do các nhân duyên nhƣ vậy, 

nên phải chịu tội thế ấy. 

Những ngƣời trong địa ngục “Ðại-khiếu-hoán”, đều là loài ngƣời bắt kẻ 

khác ở trong hang mà hun khói giết, đây là nhà giam đóng kín u tối.  Hoặc 

bắt ở trong hang hun khói tối tăm, hun khói giết chết, hoặc quăng kẻ khác 

xuống giếng mà cƣớp đoạt tài sản ngƣời.  Do các nhân duyên nhƣ vậy, nên 

phải chịu tội ở địa ngục Ðại-khiếu-hoán (kêu la to). 

 

Thứ sáu, thứ bảy là địa ngục “Nhiệt, Ðại nhiệt”.  Trong hai địa ngục này có 

hai cái vạc đồng lớn, là Nan-đà và Bạt-nan-đà, chứa đầy nƣớc mặn sôi, quỷ 

La-sát, ngục tốt bắt tội nhân quăng vào trong đó, nhƣ ngƣời đầu bếp nấu 

thịt.  Ngƣời ở trong vạc, đầu chúc xuống chân chõng ngƣợc lên; giống 

nhƣ nấu đậu nhừ nát, xƣơng tiếc rã rời, da thịt ly tán, biết đã nát rồi, lấy đĩa 

vớt ra.   Do hành nghiệp nhân duyên nên có ngọn gió lạnh thoåi đến liền 

sống lại; lại tiếp quăng vào hầm than, hoặc quăng trong tro nóng, giống 

nhƣ cá ra khỏi nƣớc; lại để trên cát nóng; lại lấy máu mủ mà tự nấu nung. 

Từ trong hầm than lại bỏ trên giuờng lửa, cƣỡng ép bắt ngồi; mắt, tai, mũi, 

miệng và các lỗ chân lông, tất cả đều bốc lửa.  Ngƣời này đời trƣớc làm não 

hại cha mẹ, sƣ trƣởng, Sa-môn, đối trƣớc các phƣớc điền, ngƣời tốt bức não 

làm cho họ nóng bức.  Do tội ấy phải chịu tội ở địa ngục “Nhiệt” nóng.   

Hoặc có ngƣời lấy cây xâu ngƣời nƣớng sống, hoặc thiêu đốt núi rừng, đồng 

nội, làng xóm, tƣợng Phật, tinh xá v.v...; hoặc xô chúng sanh rớt trong hầm 

lửa.   Do các nhân duyên nhƣ vậy, phải sanh trong địa ngục “Nhiệt, Ðại 

nhiệt” này. 

 

Thấy trong A-tỳ địa ngục, dọc ngang bốn ngàn dặm, tƣờng sắt bao quanh, so 

với bảy địa ngục trên thì chỗ này rất sâu.  Ngục tốt, quỷ La-sát lấy chùy sắt 

lớn đánh đập tội nhân, nhƣ thợ rèn đập sắt, lột da từ đầu đến chân, lấy năm 

trăm cái đinh đóng vào thân, nhƣ xẻ da trâu, giằng kéo lẫn nhau bị phá nát 

theo tay kéo.  Xe lửa sắt nóng nghiền thân xác, đuổi vào hố lửa bắt ôm than 

ra lại đuổi vào trong sông phân sôi nóng, có trùng độc mỏ sắt, chui vào từ 

đằng mũi ra đằng chân, hoặc chui từ bàn chân ra đằng mồm.  Hoặc đuổi 

vào đƣờng dựng kiếm, bàn chân rách nát nhƣ nhà bếp nấu thịt; đao, kiếm, 

giáo bén nhọn bay đâm vào thân nhƣ sƣơng xuống lá tụng, theo gió rơi 



xuống.  Tay, chân, tai, mũi các chi tiết đều bị róc lột chặt đứt rơi xuống đất, 

máu chảy thành ao.  Hai con chó dữ lớn là Xa-ma vaø Xa-bà-la mồm sắt 

cứng mạnh, phá nát gân xƣơng ngƣời, sức hơn hổ báo, mạnh nhƣ sƣ tử.  Có 

rừng gai lớn, khua đuổi tội nhân, bắt trèo lên cây; khi tội nhân leo lên thì gai 

chỉa xuống, khi tội nhân trụt xuống thì gai chọc lên.  Rắn độc lớn, rết, bò 

cạp, ác trùng tranh nhau lại cắn cấu.  Chim to mỏ dài, mổ đầu ăn óc.  Vào 

sông nƣớc mặn, theo nƣớc chảy lên xuống; khi ra khỏi phải đạp trên đất sắt 

nóng, đi trên gai sắt; hoặc ngồi trên mác sắt, mác từ dƣới đâm lên, rồi lấy 

kềm vạch miệng rót đồng sôi vào.  Nuốt hòn sắt nóng, vào miệng miệng 

tiêu, vào cổ cổ tan, vào bụng bụng cháy, năm tạng đều tiêu, rơi thẳng uống 

đất, chỉ thấy cảnh xấu ác, thƣờng nghe hơi hôi thối, thƣờng chạm xúc thô rít, 

gặp toàn các thống khổ, mê man ủ rũ.  Hoặc chạy cuồng loạn xông xáo, hoặc 

lẩn trốn quăng vất, hoặc ngã ngiêng toạ lạc. 

 

Ngƣời này đời trƣớc thƣờng tạo trọng tội ngũ nghịch đại ác, dứt hết thiện 

căn, pháp nói là phi pháp, phi pháp nói là pháp; thật nói là không thật, không 

thật nói là thật; phá nhân phá quả, ganh ghét ngƣời lành.  Vì các tội ấy, nên 

vào địa ngục A-tỳ này chịu tội rất kịch liệt. 

Có tám địa ngục lớn nhƣ vậy.  Lại có mƣời sáu địa ngục nhỏ làm quyến 

thuộc, đó là ngục băng lạnh, tám ngục lửa nóng, trong đó tội độc, không thể 

thấy nghe. 

 

Tám địa ngục hỏa nóng là hầm than, phân nóng, rừng cháy, rừng 

gƣơm, đƣờng đao, rừng gai sắt, sông mặn, cọc sắt ấy là tám.  Tám địa ngục 

băng lạnh là Án-phù-đà, Ni-la-phù-đà, A-la-ca, A-bà-bà, Hầu-hầu, Âu-ba-la, 

Ba-đầu-ma, Ðại Ba-đầu-ma, ấy là tám.  Nếu phá giới hạnh thanh tịnh của 

phép xuất gia để kẻ cƣ sĩ khinh rẻ Phật đạo.  Hoặc xô chúng sanh rớt trong 

hố lửa, hoặc khi mạng chúng sanh chƣa hết mà đem nƣớng trên lửa.  Do các 

nhân duyên nhƣ thế, nên bị đọa vào địa ngục hầm than, lửa cháy than nóng 

đến gối, thiêu đốt thân tội nhân. 

Nếu món ăn của ruộng phƣớc tức là Sa-môn, Bà-la-môn mà lấy tay bẩn sờ 

mó vào, hoặc ăn trƣớc, hoặc lấy vật bất tịnh bỏ vào, hoặc lấy nƣớc phân 

nóng đổ vào thân ngƣời ta, phá tịnh mạng lấy tà mạng nuôi sống.  Do các 

nhân duyên nhƣ thế, phải đọa trong ngục phân sôi.  Ðịa ngục phân sôi rộng 

sâu nhƣ nƣớc biển cả trong đó có loài trùng nhỏ, mõ sắt phá đầu tội nhân ăn 

óc, phá xƣơng ăn tủy. 

 

Nếu thiêu đốt cỏ cây, làm thƣơng hại các loài trùng, hoặc đốt rừng săn bắn 

gây hại rất nhiều.  Do các nhân duyên nhƣ thế, phải đọa trong địa ngục rừng 

cháy, lửa cháy cỏ cây để đốt tội nhân. 



Nếu cầm dao kiếm tranh đấu, giết hại, hoặc chặt cây để báo oán cũ, hoặc 

ngƣời đem lòng trung tín thành thật khuyến cáo, lại bí mật cùng nhau hãm 

hại.  Do các nhân duyên nhƣ thế, phải đọa trong địa ngục rừng gƣơm.  Tội 

nhân vào trong địa ngục này gió thổi là gƣơm chém, chặt tay chân, tai mũi 

đều bị rơi rụng,  Khi ấy trong rừng có chim cắt, chó dữ tranh nhau ăn thịt. 

Nếu lấy dao bén đâm ngƣời, hoặc cọc gỗ, hay lấy thƣơng đao đánh giết 

ngƣời, hoặc cắt đứt đƣờng sá, phá đổ cầu cống, phá chánh pháp chánh đạo, 

chỉ bày phi pháp phi đạo.  Do các nhân duyên nhƣ thế, phải đọa trong địa 

ngục đƣờng đao, ở chỗđƣờng hẹp vách cao, dựng đao bén bắt tội nhân đi 

trên ấy mà qua.  Hoặc phạm tà dâm, xâm phạm phụ nữ ngƣời ta, ham hƣởng 

thú vui xúc phạm.  Do các nhân duyên nhƣ thế, phải đọa trong địa ngục rừng 

gai sắt, cây gai cao một do tuần, trên có rắn độc lớn hóa thành thân gái đẹp, 

gọi tội nhân trèo lên cùng hƣởng vui.  Ngục tốt đuổi bắt trèo lên, gai đều 

chĩa xuống đâm suốt tội nhân vào xƣơng thấu tủy.  Khi đã đến trên cây, hóa 

nữ liền trở lại thân rắn, phá đầu rúc vào bụng tội nhân nơi nơi moi thành 

hang lỗ đều bị phá nát, bỗng trở lại thành thân thể bính phục, hoá nữ lại ở 

dƣới cây gọi xuống, ngục tốt lấy cung tên bắn lên, kêu phải trụt xuống, gai 

lại chọc ngƣợc lên.  Khi đã xuống đến đất, thân hóa nữ trở lại làm Rắn độc, 

phá thân tội nhân. 

 

Nhƣ vậy, lâu lâu từ rừng gai sắt nóng đi ra, xa thấy nƣớc sông trong mát 

khoái lạc chạy đến bơi lội vào thì biến thành nƣớc mặn sôi nóng, tội nhân ở 

trong đó chốc lát da thịt rã rời, xƣơng dựng đứng trong nƣớc, quỷ La-sát 

laáy xoa móc ra đem bỏ trên bờ. 

Ngƣời này do nhân duyên hành nghiệp đời trƣớc tàn sát loài thủy tánh, hoặc 

xô ngƣời, các chúng sanh chìm vào trong nƣớc, hoặc ném vào nƣớc sôi, 

nƣớc băng.  Do các nhân duyên ác nghiệp nhƣ vậy, nên phải chịu tội ấy. 

 

Hoặc ở địa ngục “Cọc đồng” Ngục tốt, La-sát hỏi các tội nhân:  “Ngƣơi từ 

đâu đến?”  Ðáp:  “Tôi đau khổ mê man không rõ từ đâu đến, chỉ lo đói 

khát”.  Khi ấy nếu nói khát, thì ngục đồng liền đuổi tội nhân bắt ngồi trên 

cọc đồng nóng, lấy kềm sắt vạch miệng, rót nƣớc đồng sôi vào.  Nếu nói dối 

thì bắt ngồi trên cọc đồng nuốt hoàn sắt nóng, vào miệng miệng tiêu, vào cổ 

cổ tan, vào bụng bụng cháy, năm tạng tiêu hoại, rơi thẳng xuống đất. Ngƣời 

này vì nhân duyên của các hành nghiệp đời trƣớc, hay trộm cƣớp tài sản của 

ngƣời khác để cung cấp cho miệng mình.  Có ngƣời xuất gia đôi khi giả 

bệnh để cầu tìm dầu, sữa, đƣờng phèn cho nhiều, hoặc không trì giới, không 

tham thiền, không có trí tuệ mà lãnh thọ nhiều vật thí của ngƣời.  Hoặc ác 

khẩu làm tổn thƣơng ngƣời.  Do các nhân duyên hành nghiệp đời trƣớc 

nhƣ vậy, phải đọa vào địa ngục Cọc đồng. 



Nếu ngƣời đoạ vào địa ngục “Át-phù-đà”, chỗ này chứa băng lạnh, gió độc 

thổi đến làm cho các tội nhân da lông xé rụng, gân thịt đứt mất, xƣơng phá 

tủy lòi, liền cứng trở lại chịu tội nhƣ lúc đầu. 

Ngƣời này vì nhân duyên của hành nghiệp đời trƣớc, tháng rét lột da ngƣời, 

hoặc trộm cƣớp củi lửa của ngƣời đang lạnh cóng, hoặc làm ác long sân độc 

tức giận đổ mƣa đá lớn, băng rét hại ngƣời, hoặc khinh dễ Phật và đệ tử 

Phật, ngƣời trì giới.  Hoặc bốn nghiệp của các miệng gây các trọng tội.  Do 

các nhân duyên nhƣ vậy, phải đọa vào trong địa ngục Át-phù-đà.  Ðịa ngục 

Ni-la-phù-đà cũng nhƣ vậy.  Ở Át-phù-đà đôi khi có gián đoạn tạm đƣợc 

nghỉ ngơi, còn ở Ni-la-phù-đà không gián đoạn,  không có lúc nghỉ ngơi.  Ba 

địa ngục A-bà-bà, A-la-la, Hầu-hầu gió rét run khóa miệng không mở đƣợc.  

Nhân tiếng kêu rên ấy mà đặt tên ngục.  Trong địa ngục Âu-ba-la băng rét 

thấm khắp, tợ nhƣ hoa sen xanh.  Ngục Ba-đầu-ma hình trạng nhƣ hoa sen 

đỏ.  Ngục Ðại Ba-đầu-ma, trú xứ của Câu-già-ly ở trong đó.  Ngƣời có trí 

nghe nhƣ vậy kinh hãi nói:  “Ôi cha!  Vì vô minh tham ái sân nhuế mới phải 

chịu khổ này!” 

 

Ðƣợc ra rồi lại vào, không cùng không thôi.  Bồ-tát thấy thế suy nghĩ 

nhƣ vầy:  “Nhân duyên của nghiệp khổ này đều là do các phiền não vô minh 

tạo tác, ta phải tinh tấn siêng tu Lục độ, nhóm các công đức để dứt trừ các 

khổ của chúng sanh trong năm đƣờng, hƣng phát lòng thƣơng lớn, tăng thêm 

tinh tấn, nhƣ thấy cha mẹ mình ở trong nhà giam tối tăm bị tra khảo đánh 

đập thì lo buồn muôn mối, tìm cách cầu cứu, tâm không lơi bỏ”.  Bồ-tát thấy 

các chúng sanh chịu khổ trong năm đƣờng tƣởng đó là cha mẹ, cũng 

nhƣ thế. 

 

Lại nữa, Bồ-tát tinh tấn, đời đời siêng tu cầu các tài bảo bố thí cho chúng 

sanh, tâm không biếng nhác phế bỏ.  Tự có của cải có thể cho hết, tâm cũng 

không biếng nhác. 

Lại nữa, tinh tấn trì giới, hoặc giới lớn giới nhỏ, hết thảy đều thọ, hết thảy 

đều trì, không hủy không phạm, lớn bằng lông tóc, giả sử có trái phạm, liền 

pháp lộ sám hối ngay từ đầu, không che dấu. 

 

Lại nữa, siêng tu nhẫn nhục, nếu ngƣời dùng dao gậy đánh hại, mắng nhiếc 

hủy nhục, hay cung kính cúng dƣờng, tất cả đều nhẫn, không thọ nhận, 

không dính mắc, cũng không nghi ngờ hối hận, tâm không thối mất đối với 

pháp sâu xa. 

Lại nữa, chuyên tinh một lòng, tu các thiền định có thể trụ vững, có thể học 

tập, đƣợc Bốn tâm vô lƣợng, Năm thần thông, Tám thắng xứ, Tám bội xả, và 



Mƣời Nhất thiết xứ, đủ các công đức, đƣợc Bốn niệm xứ và các Bồ-tát thấy 

Phật tam muội. 

 

Lại nữa, Bồ-tát tinh tấn cầu pháp, thân tâm không giải đãi, siêng năng nỗ lực 

cúng dƣờng pháp sƣ các thứ cung kính cung cấp, sai sử, không hề trái lỗi, 

cũng không phế bỏ thối lui, không tiếc thân mạng, chỉ vì pháp tụng đọc, hỏi 

đáp; đầu đêm, giữa đêm, cuối đeâm tƣ duy ức niệm, trù lƣợng phân biệt, tìm 

nhân duyên của nó, chọn lựa chỗ đồng, chỗ dị để biết thật tƣớng.  Ðối 

với hết thảy các pháp tự tƣớng, dị tƣớng, tổng tƣớng, biệt tƣớng, nhất tƣớng, 

hữu tƣớng, vô tƣớng nhƣ thật tƣớng và vô lƣợng trí tuệ của chƣ Phật, Bồ-tát, 

tâm không thối không mất; ấy gọi là Bồ-tát tinh tấn.  Do các nhân duyên 

nhƣ vậy, có thể làm phát sanh, có thể làm thành tựu các thiện pháp, cho nên 

gọi là tinh tấn Ba-la-mật.  Nghĩa chữ Ba-la-mật nhƣ trƣớc đã nói. 

Lại nữa, Bồ-tát tinh tấn thì gọi là Tinh tấn Ba-la-mật, còn ngƣời khác không 

tinh tấn thì không gọi là Tinh tấn Ba-la-mật. 

 

Hỏi:  Thế nào làtinh tấn đƣợc viên mãn, cụ túc? 

 

Ðáp:  Bồ-tát sanh thân, pháp tánh thân đều có thể đầy đủ công đức, ấy là 

Tinh tấn Ba-la-mật viên mãn cụ túc.  Nghĩa chữ “Mãn túc” nhƣ trên đã nói 

vì thân và tâm tinh tấn không phế bỏ vậy. 

 

Hỏi:  Tinh tấn là một tâm số pháp, sao trong kinh gọi là thân tinh tấn? 

 

Ðáp:  Tinh tấn tuy là một tâm số pháp, mà từ thân lực xuất hiện, nên gọi là 

thân tinh tấn.  Nhƣ thọ là một tâm số pháp, mà thọ tƣơng ƣng với năm thức, 

gọi là thân thọ, thọ tƣơng ƣng với ý thức, gọi là tâm thọ.  Tinh tấn cũng 

nhƣ vậy.  Do thân lực siêng tu, hoặc hay bố thí, miệng tụng lời pháp, hoặc 

giảng thuyết pháp... Tinh tấn nhƣ vậy, gọi là thân tinh tấn. 

Lại nữa, thực hành bố thí, trì giới, ấy là thân tinh tấn.  Thực hành nhẫn nhục, 

thiền định, trí tuệ ấy là tâm tinh tấn.  

Lại nữa, siêng tu việc bên ngoài; ấy là thân tinh tấn.  Tự chuyên tinh bên 

trong; ấy là tâm tinh tấn.  Thô tinh tấn gọi là thân, tế tinh tấn gọi là tâm.   

Tinh tấn vì phƣớc đức gọi là thân, tinh tấn vì trí tuệ gọi là tâm.  Nếu Bồ-tát 

từ khi mới phát tâm cho đến khi chứng đƣợc vô sanh nhẫn, ở khoảng không 

gian ấy gọi là thân tinh tấn, vì sanh thân chƣa xả.  Khi chứng đƣợc vô sanh 

nhẫn, xả nhục sanh thân, đƣợc pháp tánh thân, cho đến khi thành Phật, ấy là 

tâm tinh tấn. 

 



Lại nữa, Bồ-tát khi mới phát tâm, vì công đức chƣa đủ nên gieo ba nhân 

duyên phƣớc báo là bố thí, trì giới, thiện tâm, dần dần đƣợc phƣớc báo đem 

thí cho chúng sanh,  chúng sanh vẫn chƣa đƣợc đầy đủ, lại rộng tu phƣớc, 

phát tâm đại bi:  “Hết thảy chúng sanh không đủ của cải, gây nhiều tội ác, ta 

đem chút của không thể làm cho đầy đủ đƣợc ý họ, ý họ rất bất mãn, thời họ 

không thể siêng năng lãnh thọ giáo hóa, không lãnh thọ đạo giáo thời không 

thể giải thoát sanh, già, bệnh, chết.  Vậy ta phải tạo phƣơng tiện lớn, cung 

cấp của cải cho đầy đủ!”  Bèn vào biển cả, tìm các báu lạ, đạp nguy nan leo 

lên núi để tìm thuốc hay, vào hang đá sâu để tìm vật lạ, nhựa đá, trân bảo để 

cung cấp cho chúng sanh.  Hoặc làm Tát-đà-bà (Sadàprarudita = Tát-đà-ba-

luân:  Thƣờng-đề Bồ-tát) siêng cầu tài bảo để bố thí cho chúng sanh mà mạo 

qua đƣờng hiểm, giặc cƣớp, Sƣ tử, Hổ lang, ác thú vẫn không cho là nạn.  

Cỏ thuốc, chú thuật có thể làm cho đồng biến thành vàng.  Các thứ biến hóa 

nhƣ vậy, làm thành tài vật và vật vô chủ từ bốn phƣơng đem cấp cho chúng 

sanh; ấy là thân tinh tấn.  Ðƣợc năm thần thông, có thể tự biến hóa làm các 

món ăn ngon, hoặc lên trời lấy thức ăn tự nhiên, nhƣ vậy gọi là tâm tinh tấn.  

Chứa các món tài vật để bố thí; ấy là thân tinh tấn.  Do đức bố thí ấy mà 

đến đƣợc Phật đạo; ấy là tâm tinh tấn.  Sanh thân Bồ-tát tu sáu Ba-la-mật; là 

thân tinh tấn.  Phát tánh thân Bồ-tát tu sáu Ba-la-mật; ấy là tâm tinh tấn 

(chƣa đƣợc pháp thân thời tâm theo thân, đã đƣợc pháp thân thời tâm không 

theo thân, thân tâm không hai). 

 

Lại nữa, trong hết thảy pháp đều đƣợc thành tựu, không tiếc thân mạng; ấy 

là thân tinh tấn.  Khi cầu hết cả thiền định, trí tuệ, tâm không biếng nhác mỏi 

mệt; ấy là tâm tinh tấn. 

 

Lại nữa, thân tinh tấn là chịu mọi sự siêng năng khổ nhọc, không bao giờ 

biếng nhác, phế bỏ.  Nhƣ nói:  Vua Phạm-ma-đạt nƣớc Ba-la-nại đi dạo săn 

trong rừng thấy hai bầy Nai, mỗi bầy đều có chủ, mỗi chủ có bầy Nai năm 

trăm con.  Một chủ có thân sắc bảy báu, ấy là Thích-ca Văn Bồ-tát, một chủ 

là Ðề-bà-đạt-đa.  Bồ-tát Chúa nai thấy đại chúng của vua ngƣời giết hại đồ 

đảng Nai, mới khởi tâm đại bi đi thẳng trƣớc vua ngƣời, vua ngƣời đua nhau 

bắn, tên bay nhƣ mƣa.  Vua ngƣời thấy Nai ấy cứ đi thẳng đến mình không 

chút sợ sệt, húy kỵ, liền ra lệnh cho kẻ tùy tùng thu nhiếp cung tên lại, 

không đƣợc làm dứt mất ý muốn đi đến của chúa nai kia. 

 

Chúa nai khi đã đến, quỳ xuống thƣa với vua ngƣời rằng:  “Vua chỉ vì dục 

lạc du hý là việc nhỏ mà bầy Nai trong một lúc đều phải chịu chết khổ.  Nếu 

vì cung cấp cỗ ăn ngon thì chúng tôi sẽ tự chia phiên mỗi ngày đƣa đến một 



con Nai để cung cấp vào nhà bếp vua”.  Vua khen lời ấy, chấp thuận theo ý 

Nai. 

 

Bấy giờ chúa của hai bầy nai họp lại chia phiên cứ tuần tự mỗi bầy ngày nộp 

một con. Trong bầy nai của Ðề-bà-đạt-đa có con đang mang thai, đến phiên 

phải tống nộp, đến thƣa với chúa nó rằng:  “Ngày nay thân tôi phải nộp vào 

chỗ chết, nhƣng tôi đang mang đứa con trong bụng, không phải đến phiên 

nó, xin dũ lòng liệu lý, để cho kẻ chết đƣợc đúng phiên, kẻ sống không bị 

xâm lạm”.  Chúa nai nổi giận nói:  “Ai không tiếc mạng, đến phiên chị phải 

đi, đâu đƣợc từ thác!”  Nai mẹ suy nghĩ:  “Chúa ta bất nhân, không lẽ tha 

thứ, không chịu xét lời ta, nóng giận ngang trái, không để ta thƣa nói gì 

nữa”.  Liền đi đến chỗ Bồ-tát Chúa nai, đem tình thật thƣa đủ.  Chúa hỏi nai 

rằng:  “Chúa ngƣơi nói thế nào?”  Nai đáp:  “Chúa tôi bất nhân, không thấy 

liệu lý mà chỉ thấy nóng giận.   Ðại nhân là nhân từ khắp hết thảy, cho nên 

tôi đến quy mạng.  Nhƣ tôi ngày nay, trời đất tuy rộng mà không biết nơi 

nào để cáo mách”.  Bồ-tát suy nghĩ:  “Ðây rất đáng thƣơng, nếu ta không 

liệu lý thì đứa con kia sẽ bị giết oan uổng!  Nếu chẳng phải phiên mà lại sai 

khiến thì chƣa đến phiên làm sao sai khiến đƣợc, chỉ có ta phải thay thế đó 

thôi”.  Suy nghĩ đã chắc chắn, liền tự đi nộp mình, bảo nai mẹ trở lui:  “Ta 

nay thay thế cho ngƣơi, chớ có lo buồn”.  Nai chúa đi thẳng đến cửa vua, 

mọi ngƣời trông thấy, lấy làm lạ:  “Sao nó tự đi đến!”  Ðem chuyện thƣa lại 

vua, vua cũng lấy làm lạ, bảo đi đến trƣớc mặt hỏi rằng:  “Các con nai đã tiệt 

hết cả hay sao mà ngƣơi đến?”  Chúa nai đáp:  “Ðại vƣơng nhân từ phổ cập 

bầy nai, không cho ai xâm phạm, nên chỉ có đông đúc, đâu có tiệt hết đƣợc!  

Tôi vì trong bầy nai khác có một con nai đang mang thai, sắp sanh con mà 

đến phiên phải thân đƣa đến dao thớt thì đứa con kia phải mất mạng luôn.  

Ðến cáo bày với tôi, tôi nghĩ nếu sai các con nai chƣa đến phiên đi thế cũng 

không đƣợc, nếu để nó trở về mà không cứu đƣợc thì có khác gì cây đá!  

Thân này không bao lâu chắc không khỏi chết, nếu thƣơng xót cứu vớt khổ 

ách thì công đức vô lƣợng.  Nếu ngƣời không có từ tâm thì đâu khác hổ 

lang”.  Vua nghe lời ấy liền từ chỗ ngồi đứng dậy mà nói kệ rằng: 

“Ta thật là súc sanh, 

Gọi là nai đầu ngƣời. 

Ngƣơi tuy là thân nai 

Gọi là ngƣời đầu nai. 

Lấy lý để mà nói, 

Không lấy hình làm ngƣời. 

Nếu có tâm từ huệ, 

Tuy thú, thật là ngƣời. 

Ta bắt đầu từ nay, 



Không ăn mọi thứ thịt, 

Ta thí điều không sợ, 

Và để an ý ngƣời.” 

Các con nai đƣợc ở yên, vua đƣợc tiếng nhân từ tin tƣởng. 

Lại nữa, nhƣ Phạm-chí Ái pháp, mƣời hai tuổi đi khắp cõi Diêm-phù-đề cầu 

biết Thánh pháp mà không đƣợc, vì gặp lúc không có Phật.  Phật pháp cũng 

tận hết.  Có một Bà-la-môn nói:  “Ta có một bài kệ Thánh pháp, nếu thật yêu 

pháp ta sẽ cho ngƣơi”.  Ðáp:  “Thật yêu pháp!”   Bà-la-môn nói:  “Nếu thật 

yêu pháp, hãy lấy da ngƣơi làm giấy, xƣơng ngƣơi làm bút, lấy máu để chép 

thì ta sẽ cho ngƣơi”.  Liền đúng nhƣ lời ấy, phá xƣơng lột da, lấy máu để 

chép kệ: 

“Nhƣ pháp nên tu hành, 

Phi pháp không nên thọ, 

Ðời này và đời sau, 

Ngƣời hành pháp an ổn.” 

 

Lại nữa, xƣa lửa đồng đốt cháy rừng, trong rừng có một con trĩ, tự lực siêng 

năng bay vào trong nƣớc, nhúng ƣớt lông cánh đem về dập tắt lửa lớn, lửa to 

nƣớc ít, bay đi bay lại mệt nhọc không lấy làm khổ.  Khi ấy thiên Ðế-

thích đi đến hỏi rằng:  “Ngƣơi làm gì vậy?”  Ðáp:  “Tôi cứu rừng này, vì 

thƣơng xót chúng sanh, rừng này là chỗ rộng rãi có bóng rợp, nuôi sống mát 

mẻ khoái lạc các chủng loại và các tôn thân của tôi cùng các chúng sanh đều 

nƣơng nhờ nơi đây.  Tôi có thần lực, đâu đƣợc biếng nhác mà không 

cứu”.  Ðế-thích hỏi:  “Ngƣơi thật tinh tấn, nhƣ vậy phải đến bao lâu?”  Trĩ 

đáp:  “Ðến chết là kỳ hạn”. Ðế-thích nói:  “Tâm ngƣơi tuy nhƣ vậy, lấy chi 

làm chứng mà biết?”  Liền tự thệ nguyện:  “Tâm tôi chí thành, nếu chơn thật 

không hƣ dối, thì lửa liền dập tắt”.  Khi ấy trời Tịnh-cƣ biết thệ nguyện của 

Bồ-tát, liền làm cho lửa tắt, nên từ xƣa đến nay, chỉ có độc nhất rừng này 

tƣơi tốt, không bị lửa cháy. 

Các hành sở đời trƣớc nhƣ vậy, việc khó làm mà làm không tiếc thân mạng, 

quốc tài, vợ con, voi ngựa, bảy báu, đầu mắt, tủy não, siêng bố thí không 

biết mệt.  Nhƣ đã nói Bồ-tát vì các chúng sanh mà trong mộït ngày ngàn lần 

chết ngàn lần sống.  Giống nhƣ tinh tấn bố thí, thực hành trì giới, nhẫn nhục, 

thiền định, trí tuệ Ba-la-mật cũng tinh tấn nhƣ vậy. 

Các tƣớng nhân duyên nói ở trong kinh Bồ-tát Bổn Sanh ấy, cũng là thân 

tinh tấn.  Ðối với các thiện pháp, tu hành tin vui, không sanh nghi ngờ hối 

hận, không biếng nhác mỏi mệt, theo các bậc Thánh Hiền xuống đến phàm 

phu, cầu pháp không nhàm chán, nhƣ biển nuốt dòng sông, ấy là Bồ-tát tâm 

tinh tấn. 

 



Hỏi:  Tâm không biết nhàm đủ, việc ấy không đúng, vì cớ sao?  Nếu việc sở 

cầu đã thành tựu, sở nguyện đã viên mãn, thời nên biết nhàm đủ, nếu biết lý 

không thể cầu, sự không thể thành biện, thời cũng nên buông bỏ, chớ sao lại 

thƣờng không biết nhàm đủ?  Nhƣ ngƣời đào giếng tìm suối; dụng công 

càng nhiều càng không thấy dấu hiệu nƣớc, thời phải nên ngừng bỏ; cũng 

nhƣ đi đƣờng đã đến chỗ ở rồi thời không còn đi nữa, chứ sao lại thƣờng 

không biết nhàm chán đủ? 

 

Ðáp:  Bồ-tát tinh tấn không thể lấy việc thế gian ví dụ so sánh, nhƣ đào 

giếng sức ít thì không thể có nƣớc, chứ chẳng phải không nƣớc.  Nếu chỗ 

này không có, các chỗ khác ắt có, nhƣ có chỗ đến chắc chắn là cầu đến Phật, 

đến không nhàm chán, dạy ngƣời không biết mệt mỏi, cho nên nói không 

nhàm chán. 

 

Lại nữa, Bồ-tát tinh tấn, chí nguyện rộng lớn, thệ độ hết thảy, chúng sanh vô 

cùng tận, cho nên tinh tấn cũng không cùng tận.  Ông nói việc xong rồi phải 

ngƣng.  Việc ấy không đúng.  Tuy đã đƣợc đến Phật, mà chúng sanh chƣa độ 

hết thì chẳng nên ngừng nghỉ.  Ví nhƣ tƣớng lửa nếu không tắt thì luôn luôn 

cháy.  Bồ-tát tinh tấn cũng nhƣ vậy, chƣa vào diệt độ thì luôn luôn không 

ngừng nghỉ.  Do vậy trong mƣời tám pháp bất cọng, hai pháp là dục và tinh 

tấn thƣờng tu tập (là dục vô yểm và tinh tấn vô yểm). 

 

Lại nữa, Bồ-tát không trú pháp mà trú trong Bát-nhã Ba-la-mật, không bỏ 

tinh tấn, ấy là Bồ-tát tinh tấn chứ không phải Phật tinh tấn. 

 

Lại nữa, Bồ-tát khi chƣa đƣợc Bồ-tát đạo, với thân sanh tử đem việc tốt mà 

thí cho chúng sanh, chúng sanh lại đem việc không tốt gia hại Bồ-tát.  Hoặc 

có chúng sanh, Bồ-tát khen ngợi lại đem lời hủy nhục, Bồ-tát cung kính lại 

đem tâm khinh mạn, Bồ-tát thƣơng tƣởng lại đi tìm lỗi Bồ-tát, mƣu toan làm 

thƣơng tổn.  Các chúng sanh không có thể lực đến bức não Bồ-tát, Bồ-tát đối 

với các chúng sanh ấy, phát thệ nguyện rộng lớn:  ”Ta đắc Phật đạo cốt để 

độ các chúng sanh ác hơn trong sự ác ấy, đối với các ác ấy, sanh tâm đại bi, 

không giải đãi, ví nhƣ từ mẫu thƣơng con mình bệnh, lo nghĩ không dứt.  

Tƣớng trạng nhƣ vậy, ấy làBồ-tát tinh tấn.  

 

Lại nữa, khi hành Bố thí Ba-la-mật, những kẻ đi xin từ mƣời phƣơng đến 

muốn cầu xin, cái không đáng xin cứ đến xin, và những vật hệ trọng khó xả 

thí, nói với Bồ-tát rằng:  “Cho tôi hai mắt, cho tôi đầu óc, xƣơng tủy, vợ con 

yêu quý và các trân bảo quý giá...”  Những vật khó xả thí nhƣ vậy, kẻ đi xin 

cứ nài xin cho đƣợc, mà tâm Bồ-tát vẫn bất động, không khởi ý keo kiệt, sân 



hận, không sanh tâm nghi ngại mà chỉ một lòng vì Phật đạo nên bố thí.  Ví 

nhƣ núi Tu-di, gió bốn phƣơng thổi đến không làm lay động đƣợc.  Các 

tƣớng trạng nhƣ vậy, gọi là Tinh tấn Ba-la-mật. 

 

Lại nữa, Bồ-tát tinh tấn là tu đủ cả năm Ba-la-mật kia, ấy là Tinh tấn Ba-la-

mật. 

 

Hỏi:  Có ngƣời đến xin ba y, và bình bát, nếu cho thời phá giới, vì sao?  Vì 

Phật không cho phép, nếu cho thời phá Ðàn Ba-la-mật.  Nhƣ vậy tinh tấn 

làm sao mà thực hành đủ cả năm Ba-la-mật kia? 

 

Ðáp:  Nếu Bồ-tát mới tu thời không thể một đời một thời thực hành đủ cả 

năm Ba-la-mật.  Ví nhƣ khi Bồ-tát thực hành Ðàn Ba-la-mật, thấy Cọp đói 

quá muốn ăn con nó, bấy giờ Bồ-tát phát tâm đại bi, liền đem thân thí cho.  

Cha mẹ Bồ-tát vì mất con mình, ƣu sầu áo não, hai mắt bị mù.  Cọp giết Bồ-

tát cũng phải mắc tội, nhƣng không trù tính cha mẹ ƣu khổ, Cọp mắc tội giết 

mà chỉ muốn đầy đủ Ðàn Ba-la-mật, tự đƣợc phƣớc đức. 

 

Lại nhƣ Tỳ-kheo trì giới, tùy theo sự khinh trọng, đuổi các ngƣời phạm giới, 

ngƣời bị đuổi âu sầu phiền não, nhƣng chỉ muốn trì giới, không thƣơng sự 

khổ của ngƣời kia.  Hoặc có khi thực hành Bát-nhã thế tục, dứt tâm từ bi, 

nhƣ Bồ-tát Thích-ca Mâu-ni 

Kiếp trƣớc làm Thái tử của đại Quốc vƣơng, Vƣơng phụ, có ngƣời thầy 

Phạm chí đến dối gạt là không ăn ngũ cốc, mọi ngƣời tin theo cung kính cho 

là kỳ lạ.  Thái tử suy nghĩ:  ”Con ngƣời có tứ chi, phải nhờ ăn ngũ cốc nuôi 

sống mà ngƣời này không ăn, chắc là quanh co để lấy lòng ngƣời chứ không 

phải thật”.  Cha mẹ bảo con:  ”Ngƣời này tinh tấn nên không ăn, đó là điều 

hiếm có trên đời, con sao quá ngu mà không cung kính?”.  Thái tử đáp:  

“Xin tế nhị lƣu ý ngƣời này, không bao lâu chứng nghiệm sẽ tự bại lộ ra”.  

Bấy giờ Thái tử tìm đến chỗ ngƣời ấy ở trong rừng, hỏi kẻ chăn trâu trong 

rừng:   “Ngƣời ấy ăn những thứ gì?”  Kẻ chăn trâu đáp:  “Ngƣời ấy nửa đêm 

ăn ít nhiều váng sữa để toàn mạng”.  Thái tử biết thế rồi trở về cung 

muốn đƣa ra sự chứng nghiệm ấy, liền lấy các thứ thuốc xổ ƣớp vào Hoa sen 

xanh, sáng ngày Phạm chí  đi vào cung ngồi bên vua, Thái tử tay cầm Hoa 

sen ấy đến cúng dƣờng, vái chào xong trao hoa cho Phạm chí.  Phạm chí vui 

mừng nghĩ rằng:  “Vua và phu nhân lớn nhỏ trong ngoài đều phục sự ta, chỉ 

có Thái tử không tin tƣởng cung kính, mà nay đem hoa đẹp cúng dƣờng, thật 

quá tốt không lƣờng!  Ðƣợc hoa đẹp ấy rồi, vì kính ngƣời đã cúng dƣờng 

cho mình, nên đƣa hoa lên mũi ngửi, hơi thuốc trong hoa đi vào bụng, giây 

lát thuốc hành trong bụng, muốn tìm chỗ đi xổ.  Thái tử nói:  “Phạm chí 



không ăn, vì sao đến nhà xí?”  Bắt gấp đi, giây lát mửa ở bên vua, trong đó 

thấy toàn là váng sữa, chứng nghiệm đã rõ ràng, vua và phu nhân mới biết 

nó dối trá.  Thái tử nói:  “Ngƣời này là giặc thật!  Vì cầu danh mà dối gạt cả 

một nƣớc”. 

 

Nhƣ vậy thực hành Bát-nhã thế tục, chỉ muốn cầu đầy đủ trí tuệ mà xâm 

phạm đến lòng thƣơng, không sợ ngƣời ta giận. 

Hoặc có khi Bồ-tát thực hành Bát-nhã xuất thế gian, đối với việc bố thí, trì 

giới tâm không nhiễm trƣớc, vì sao?  Vì đối với ngƣời thí, ngƣời thọ và tài 

vật bố thí, tội và không tội, sân và không sân, tinh tấn và giải đãi, nhiếp tâm 

và tán tâm, đều là không thể có đƣợc (Bất khả đắc) 

 

Lại nữa, Bồ-tát thực hành tinh tấn Ba-la-mật, đối với hết thảy các pháp vốn 

là bất sanh, bất diệt, chẳng phải thƣờng, chẳng phải vô thƣờng, chẳng phải 

khổ chẳng phải vui, chẳng phải không chẳng phải thật, chẳng phải ngã chẳng 

phải vô ngã, chẳng phải nhất chẳng phải dị, chẳng phải có chẳng phải 

không.  Biết rõ các pháp đều do nhân duyên hòa hợp, chỉ có tên gọi, còn thật 

tƣớng là không thể có đƣợc. 

 

Bồ-tát quán nhƣ vậy, biết hết thảy pháp hữu vi đều là hƣ dối, tâm ngƣng 

đứt không tác vi, muốn diệt bỏ tâm, chỉ lấy sự tịch diệt làm an ổn.  Nhƣng 

bấy giờ, vì nhớ đến bổn nguyện thƣơng xót chúng sanh, nên trở lại thực 

hành Bồ-tát pháp, nhóm các công đức.  Bồ-tát tự suy nghĩ:  “Ta tuy biết các 

pháp là hƣ dối, nhƣng chúng sanh không biết việc ấy, nên phải chịu các 

thống khổ trong năm đƣờng, ta nay phải thực hành đầy đủ sáu Ba-la-mật”  

Bồ-tát đƣợc quả báo khi sinh ra có thần thông, cũng chứng đƣợc Phật đạo, 

đủ ba mƣơi hai tƣớng tốt, tám mƣơi vẻ đẹp, tất cả trí tuệ, đại từ đại bi, vô 

ngại giải thoát, mƣời lực, bốn điều không sợ, mƣời tám pháp bất cọng, ba 

đạt minh ... và vô lƣợng các Phật pháp.  Khi đƣợc các pháp ấy, tất cả chúng 

sanh đều có đƣợc tâm tin thanh tịnh, đều lãnh thoï hành trì, ƣa vui Phật 

pháp.  Thành tựu đƣợc việc này là đều do sức của tinh tấn Ba-la-mật, ấy là 

tinh tấn Ba-la-mật.  Nhƣ Phật đã nói:  Bồ-tát tinh tấn không còn thấy thân, 

không còn thấy thân, thân không tạo tác, tâm không nghĩ tƣởng, thân tâm 

nhất mực bình đẳng không phân biệt, cầu Phật đạo để độ chúng sanh, nhƣng 

không thấy chúng sanh là bờ này.  Phật đạo là bờ kia, hết thảy sự tạo tác nơi 

thân tâm đều phóng xả, nhƣ trong mộng có tác vi, khi thức không có làm 

chi, ấy là tịch diệt mọi tinh tấn, nên gọi là Ba-la-mật.  Vì cớ sao?  Vì biết hết 

thảy mọi tinh tấn đều là tà ngụy, vì hết thảy các pháp đều là hƣ vọng không 

thật, nhƣ mộng nhƣ huyễn, các pháp bình đẳng, mới là chơn thật.  Trong 

pháp bình đẳng thì không có sự cầu tín gì.  Cho nên biết hết thảy các 



pháp tinh tấn đều là hƣ vọng.  Tuy biết tinh tấn đều là hƣ vọng, mà vẫn 

thành tựu không thối chuyển, ấy gọi là Bồ-tát tinh tấn chơn thật.  Nhƣ Phật 

nói:  “Ta ở trong vô lƣợng kiếp, thí cả đầu mắt tủy não cho chúng sanh 

khiến đƣợc mãn nguyện. 

 

Khi trì giới, nhẫn nhục, thiền định ở trong rừng núi, thân thể khô khao, hoặc 

trì trai bớt ăn, hoặc dứt các thứ sắc vị, hoặc nhẫn chịu sự tai họa mạ nhục, 

đao gậy, do vậy thân thể tiêu khô.  Lại thƣờng tọa thiền, siêng khổ không kể 

nắng sƣơng, để cầu trí tuệ, tụng kinh, suy nghĩ, vấn nạn, giảng thuyết các 

pháp, dùng trí phân biệt tốt xấu, thô tế, hƣ thật, nhiều ít, cúng dƣờng vô 

lƣợng chƣ Phật, ân cần tinh tấn cầu các công đức ấy, muốn đầy đủ năm Ba-

la-mật.  Ta khi ấy chƣa đƣợc gì; chẳng đƣợc bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh 

tấn, thiền định, trí tuệ Ba-la-mật, thấy đức Phật Nhiên-đăng.  Ta lấy năm 

cành hoa rải trên Phật, trải tóc trên bùn (Ðể Phật đi qua) liền chứng đƣợc Vô 

sanh Pháp nhẫn, tức thời cả sáu Ba-la-mật đƣợc đầy đủ, đứng giữa hƣkhông 

ca ngợi đức Phật Nhiên-đăng, trông thấy mƣời phƣơng vô lƣợng các Phật 

khi ấy mới đƣợc tinh tấn. 

Thân tinh tấn bình đẳng nên tâm đƣợc bình đẳng, tâm bình đẳng nên đƣợc 

các pháp bình đẳng.  Các tƣớng trạng nhân duyên nhƣ vậy, gọi là Tinh tấn 

Ba-la-mật. 

(Hết cuốn 16 theo bản Hán) 
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CUỐN 17  

CHƢƠNG 26 - GIẢI THÍCH: THIỀN BA-LA-MẬT 

KINH:  Do không loạn, không ưa đắm, nên đầy đủ Thiền Ba-la-mật. 
 

LUẬN: Hỏi:  Bồ-tát là lấy việc độ hết thảy chúng sanh làm sự nghiệp, cớ 

sao lại ngồi nhàn trong rừng, chằm, ở yên lặng trong núi, lo tốt riêng cho 

mình mà bỏ rơi chúng sanh? 

 

Ðáp:  Thân Bồ-tát tuy xa lìa chúng sanh, mà tâm thƣờng không bỏ, ở chỗ 

yên vắng cầu định, chứng đƣợc trí huệ chơn thật để độ hết thảy.  Ví nhƣ lúc 

uống thuốc nuôi thân, tạm thời dứt mọi công việc, đến khi khí lực bình phục, 

tráng kiện thời làm việc lại nhƣ cũ.  Bồ-tát ở yên lặng cũng nhƣ vậy, dùng 

sức thiền định, uống thuốc trí tuệ, đƣợc đức thần thông, trở lại ở với chúng 

sanh, hoặc ở với cha mẹ, vợ con, hoặc thầy trò tông trƣởng, hoặc trời hoặc 

ngƣời, xuống đến súc sanh, dùng các thứ ngữ ngôn, phƣơng tiện khai đạo. 
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Lại nữa, Bồ-tát thực hành ba sự là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, gọi là phƣớc 

đức môn, trong vô lƣợng đời đƣợc làm Thiên-vƣơng, Thích-đề-hoàn-

nhơn, Chuyển luân Thánh vƣơng, Diêm-phù-đề vƣơng, thƣờng đem y phục 

bảy báu thí cho chúng sanh, theo sự ƣa muốn của năm căn, đời này đời sau 

đều làm cho đầy đủ, nhƣ trong kinh nói Chuyển luân Thánh vƣơng đem 

mƣời điều thiện dạy dân tu, đời sau đều đƣợc sanh lên cõi trời
352

, đời đời 

làm lợi ích chúng sanh khiến đƣợc khoái lạc. Nhƣng cái vui ấy vô thƣờng, 

còn trở lại chịu khổ, Bồ-tát nhân đó phát tâm đại bi, muốn đem cái Niết-bàn 

thƣờng vui làm lợi ích chúng sanh.   Niết-bàn thƣờng vui nầy từ trí tuệ chơn 

thật sanh, trí tuệ chơn thật lại từ nhất tâm thiền định sanh, ví nhƣ đốt đèn, 

đèn tuy cháy đỏ nhƣng ở giữa gió to thời không thể dùng đƣợc, nếu để nhà 

kín, công dụng của nó mới toàn vẹn.  Trí tuệ ở giữa tán tâm cũng nhƣ vậy, 

nếu không có nhà thiền định yên lặng, thời có trí tuệ mà công dụng của nó 

không toàn, nếu đƣợc có thiền định thời trí tuệ chơn thật sanh.  Do vậy nên 

Bồ-tát tuy xa lìa chúng sanh, ở chỗ xa vắng, để cầu đƣợc thiền định.  Do 

thiền định thanh tịnh nên trí tuệ cũng thanh tịnh, ví nhƣ dầu và tim sạch thì 

ánh sáng trong.  Do vậy nên ngƣời muốn đƣợc trí tuệ thanh tịnh, phải thực 

hành thiền định. 

 

Lại nữa,  nếu muốn cầu việc thiển cận của thế gian, mà không chuyên tâm 

thời sự nghiệp cũng không thành, huống gì cầu Phật đạo thậm thâm mà lại 

không dùng đến thiền định?   Thiền định là thu nhiếp các loạn tâm, loạn tâm 

nhẹ bay hơn cả lông hồng, chạy tán loạn không dừng, nhanh hơn gió lốc, 

không thể cấm chỉ, quá hơn khỉ vƣợn, vừa hiện liền mất, nhanh hơn điện 

chớp.  Tâm tƣớng nhƣ vậy, không thể cấm chỉ, nếu muốn chế ngăn mà 

không tu thiền không thể định đƣợc, nhƣ kệ nói: 

“Thiền là kho giữ trí, 

Là ruộng phƣớc công đức, 

Thiền là nƣớc thanh tịnh, 

Rửa sạch các dục trần. 

Thiền là áo Kim-cang, 

Ngăn mũi tên phiền não, 

Tuy chƣa chứng Vô dƣ, 

Ðã đƣợc phần Niết-bàn. 

Chứng tam muội Kim-cang,
353

 

Xô nát núi kiết sử, 

Ðƣợc sáu thần thông lực, 

Hoá độ vô lƣợng ngƣời. 

Bụi bay che mặt trời, 



Mƣa lớn làm tan mất, 

Gíó giác quán tán tâm, 

Thiền định làm tiêu diệt”. 

 

Lại nữa, thiền định khó đƣợc, hành giả nhất tâm chuyên caàu, mới thành 

tựu đƣợc.  Chƣ thiên và thần tiên còn không thể thành đƣợc huống chi ngƣời 

phàm phu giải đãi!  Nhƣ Phật tọa thiền dƣới gốc cây Ni-câu-lô, ba ngƣời con 

gái của Ma vƣơng thuyết kệ hỏi rằng: 

“Ðộc tọa giữa rừng cây, 

Sáu căn thƣờng tịnh lặng, 

Có ngƣời mất trân bảo, 

Không cứu sầu thống khổ. 

Dung mạo đời không bằng, 

Mà thƣờng nhắm mắt ngồi, 

Lòng chúng tôi có nghi: 

Cầu gì mà ở đây?” 

Bấy giờ Thế Tôn nói kệ đáp: 

“Ta đƣợc vị Niết-bàn, 

Không ƣa chỗ nhiễm ái, 

Giặc trong ngoài đã trừ, 

Cha ngƣơi cũng lui mất. 

Ta đƣợc vị cam-lồ, 

An lạc ngồi trong rừng, 

Chúng sanh bị ân ái, 

Vì chúng khởi bi tâm”. 

 

Khi ấy ba ngƣời con gái sanh hổ thẹn mà tự nói rằng:  “Ngƣời này ly 

dục không thể động đƣợc, liền biến mất không hiện. 

 

Hỏi:  Thực hành phƣơng tiện gì mà đƣợc thiền Ba-la-mật? 

 

Ðáp:  Bỏ năm sự (năm trần), trừ năm pháp (năm triền cái), hành năm hành 

(Sơ thiền năm chi là tầm, tứ, hỷ, lạc, xả). 

Thế nào là bỏ năm sự?  Ðó là phải mắng trách năm dục
354

.  Thƣơng 

thay chúng sanh thƣờng bị năm dục làm bức não, mà vẫn tìm cầu không 

nghĩ.  Năm dục này đƣợc nó càng kịch liệt nhƣ lửa hơ ghẻ; năm dục vô ích 

nhƣ chó gặm xƣơng; năm dục tăng sự tranh giành nhƣ quạ giành thịt; năm 

dục thiêu đốt ngƣời nhƣ ngƣợc gió thành đuốc; năm dục hại ngƣời nhƣ đạp 

rắn độc; năm dục không thật nhƣ vật đƣợc trong mộng; năm dục không bền 

nhƣ vay mƣợn giây lát
355

.  Ngƣời đời u mê tham đắm năm dục, đến 



chết  không bỏ, vì nó mà đời sau chịu vô lƣợng khổ.  Ví nhƣ ngƣời ngu ham 

đắm quả ngon, leo lên cây ăn, không chịu trụt xuống, ngƣời đốn cây, cây 

ngã bị rớt, thân đầu tan nát, thống não mà chết.  Lại năm dục này, khi đƣợc 

vui chốc lát, khi mất khổ quá nhiều.  Mật ngọt dính đầu mũi dao, kẻ thích 

ngọt ham liếm không biết họa đứt lƣỡi.  Năm dục ở chung với súc sanh, 

ngƣời trí biết rõ tự xa lìa đƣợc.  Nhƣ nói có một Ƣu -bà-tắc
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, cùng các 

khách buôn đi xa tìm kế sống, gặp lúc tuyết lạnh, đêm đi lạc bạn, tạm trú 

trong một hang đá, khi ấy thần núi biến làm một ngƣời nữ đi đến muốn thử, 

nói kệ rằng: 

“Tuyết trắng phủ núi rừng, 

Chim thú đều ẩn núp, 

Tôi không nơi nƣơng cậy, 

Xin dũ lòng xót thƣơng” 

Ƣu -bà-tắc lấy hai tay bịt tai mà đáp kệ rằng: 

“Kẻ ác không biết hổ, 

Nói lời bất tịnh ấy, 

Nƣớc trôi lửa cháy đi, 

Không muốn nghe tiếng ấy. 

Có vợ lòng không dục, 

Huống gì tạo tà dâm, 

Các dục vui rất cạn, 

Ðại khổ hoạn rất sâu. 

Các dục đƣợc không chán, 

Mất nó khổ rất lớn. 

Chƣa đƣợc mong cho đƣợc, 

Ðƣợc rồi bị khổ não. 

Các dục vui rất ít, 

Ƣu khổ độc rất nhiều, 

Vì nó mất thân mạng, 

Nhƣ nga sa vào đèn.” 

Thần núi nghe kệ đó xong, liền vác ngƣời ấy đƣa đến giữa chúng bạn.  Ấy là 

kẻ trí qƣở trách dục, không thể để cho đắm trƣớc. 

Năm dục là sắc đẹp, tiếng hay, hƣơng thơm, vị ngon, xúc mịn.  Muốn cầu 

thiền định đều phải xa bỏ nó. 

-  Thế nào là xa bỏ sắc?   Quán xét tai họa của sắc.  Ngƣời đắm sắc, các 

ngọn lửa kiết sử đều bừng cháy, thiêu hại thân ngƣời, cũng nhƣ lửa đốt vàng 

bạc, nƣớc sôi, mật nóng, tuy có sắc đẹp vị ngon, nhƣng làm đốt thân cháy 

miệng, phải gấp xa bỏ nó. Nếu ngƣời nhiễm đắm sắc đẹp, vị ngon cũng 

nhƣ vậy. 

Lại nữa, đẹp xấu tại ngƣời, chứ sắc không nhất định, sao biết?  Nhƣ ở xa 



trông thấy ngƣời đáng yêu liền sanh tâm yêu mừng;  nếu ở xa trông thấy 

ngƣời hung ác oan gia liền sanh tâm oán hại; nếu trông thấy ngƣời không 

oán không thƣơng, thời không giận  không mừng.  Nếu muốn dứt bỏ tánh 

mừng, tánh nóng giận, thì phải trừ tà niệm và sắc, xả bỏ cả hai trong một 

lần.  Ví nhƣ nấu vàng chảy cháy thân, nếu muốn trừ nó không thể chỉ bỏ lửa 

giữ lại vàng, mà phải vàng và lửa đều bỏ.  Nhƣ vua Tần-bà-ta-la
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, vì mê 

sắc nên thân vào nƣớc địch ở một mình trong phòng dâm nữ A-phạm-bà-la.  

Vua Ƣu-điền vì nhiễm đắm sắc nên mới cắt tay chân năm trăm tiên nhân.   

Các nhân duyên nhƣ vậy, gọi là mắng trách sắc dục. 

-  Thế nào là mắng trách tiếng?  Tƣớng của âm thanh không dừng, vừa 

nghe đƣợc liền mất, ngƣời ngu si không hiểu tƣớng âm thanh vô thƣờng biến 

mất nhƣ vậy nên đối với âm thanh, vọng sanh tâm ƣa thích, đối với âm thanh 

đã trôi qua còn nhớ lại mà sanh tâm đắm trƣớc.  Nhƣ năm trăm tiên nhân tu 

ở trong núi, nghe tiếng của gái Chân-đà-la ca lên khi đang tắm trong ao núi 

tuyết, liền mất thiền định, tâm mê say cuồng dật, không còn tự giữ đƣợc.  Ví 

nhƣ gió lớn thổi các cây rừng, nghe tiếng ca dịu dàng êm ái, trong trẻo ấy, 

sanh niệm tƣởng tà vạy, cho nên không tự giác đƣợc tâm cuồng loạn, đời 

này mất các công đức, đời sau phải đọa đƣờng ác.  Ngƣời có trí quán biết âm 

thanh niệm niệm sanh diệt, trƣớc sau không cùng lúc, không theo kịp nhau.  

Biết đƣợc nhƣ vậy thời không sanh tâm nhiễm trƣớc.  Những ngƣời trí 

nhƣ thế, âm nhạc của chƣ Thiên còn không làm loạnđƣợc huống là âm nhạc 

của loài ngƣời?   Các nhân duyên nhƣ vậy, là mắng trách thanh dục. 

-  Thế nào là mắng trách hƣơng?  Có ngƣời nói đắm hƣơng ít tội, nhƣng 

nhiễm ái hƣơng thời sẽ mở cửa cho các kiết sử, nên tuy năm trăm trì giới, có 

thể một ngày mất hết.  Nhƣ vị A-la-hán thƣờng vào Long cung ăn xong đƣa 

bình bát cho Sa-di rửa, trong bát còn thừa vài hạt đồ ăn, Sa-di ngửi thấy rất 

thơm, ăn rất ngon mới tìm cách vào núp dƣới giƣờng dây của Thầy, hai tay 

nắm chặt chân giƣờng, khi Thầy đi thì cả cái giƣờng cùng vào Long cung, 

Rồng nói:  “Ngƣời này chƣa đắc đạo, vì sao đem đến?”  Thấy nói:  “Vì tôi 

không biết... “ 

Sa-di đã đƣợc ăn cơm lại thấy Long nữ thân thể đoan chánh, thơm đẹp 

không ai bằng, tâm rất nhiễm trƣớc, liền ƣớc nguyện rằng:  “Ta sẽ tạo 

phƣớc, chiếm lấy chỗ Rồng ở, vào cung điện Rồng”.  Rồng nói:  “Lần sau 

chớ đem Sa-di ấy đến”. 

Sa-di  trở về rồi, nhất tâm lo bố thí, trì giới, chuyên cầu sở nguyện, nguyện 

sớm đƣợc làm Rồng.  Khi ấy đi nhiễu quanh chùa, dƣới chân có nƣớc trồi 

lên, tự biết chắc đƣợc làm Rồng, liền đi thẳng đến bên ao lớn, chỗ trƣớc kia 

Thầy đi vào, lấy Cà-sa trùm đầu mà vào, liền chết biến làm Rồng lớn, do 

phƣớc đức lớn, nên giết Rồng kia, cả ao đều đỏ.  Trƣớc khi xảy ra việc ấy, 

Thầy và chúng Tăng qƣở trách, Sa-di nói:  “Tâm tôi đã định, tƣớng của tâm 



đã xuất hiện”.  Bấy giờ Thầy đƣa chúng Tăng đi đến ao xem.  Các nhân 

duyên nhƣ vậy là vì mê đắm mùi thơm. 

 

Lại nữa, có một Tỳ-kheo đi kinh hành bên ao sen ở trong rừng, nghe mùi sen 

thơm, mũi ngửi tâm đắm, vị Thần ao nói:  “Sao ông bỏ chỗ ngồi thiền định ở 

trong rừng kia, mà trộm hƣơng của ta?”  Vì đắm hƣơng nên các kiết sử trƣớc 

kia đã nằm xuống nay đều tỉnh dậy.  Khi ấy lại có một ngƣời đi vào ao bẻ 

lấy nhiều hoa đào kéo gốc rễ, bỏ bậy bạ mà đi,  thần ao lặng lẽ không nói gì.  

Tỳ-kheo thấy vậy nói:  “Ngƣời này phá ao ông, lấy hoa ông, ông không nói 

gì cả; còn tôi chỉ đi bên bờ ao, lại bị ông qƣở mắng cho là tôi ăn trộm 

hƣơng?”   Thần ao nói:  “Ngƣời thế gian xấu ác thƣờng ở trong phân nhơ tội 

cấu, bất tịnh, ngập đầu, nên không nói tới.  Còn ông là ngƣời tốt hành thiền, 

mà đắm hƣơng ấy, phá mất việc tốt của ông, cho nên ta qƣởông.  Ví nhƣ lụa 

trắng tinh khiết mà bị dính một điểm đen thì ai cũng thấy, còn ngƣời ác kia 

ví nhƣ áo đen có thêm chấm đen, ngƣời ta cũng không thấy, ai hỏi làm chi.  

Các nhân duyên nhƣ vậy là mắng trách hƣơng dục. 

-  Thế nào là mắng trách vị? Nên tự giác ngộ ta chỉ vì tham đắm vị ngon mà 

phải chịu các khổ, nƣớc đồng sôi rót vào miệng, nuốt hoàn sắt nóng.  Nếu 

không quán sát đồ ăn, tâm ham thích dính cứng, phải đọa trong loài trùng bất 

tịnh, nhƣ một Sa-di tâm thƣờng ƣa thích váng sữa, khi các Ðàn-việt thiết đãi 

Chúng Tăng váng sữa, Sa-di đƣợc mỗi phần thừa, tâm ƣa đắm, vui 

mừng không nguôi, sau khi mạng chung sanh vào trong bình váng sữa thừa 

ấy.  Thầy của Sa-di đã chứng đƣợc đạo quả A-la-hán, mỗi khi Tăng chia 

thứ váng sữa, thì Thầy nói:  “Từ từ!  Chớ làm tổn thƣơng kẻ Sa-di ƣa váng 

sữa ấy”.  Mọi ngƣời nói:  Ðó là loài trùng, sao lại gọi là Sa-di ƣa váng sữa?”  

Thầy đáp:”  Con trùng ấy vốn là Sa-di của tôi, chỉ vì tham váng sữa thừa nên 

sanh ra trong bình đó.”  Thầy đƣợc phần váng sữa, trùng từ trong bò ra, thầy 

nói:  “Ngƣơi ƣa váng sữa hay sao mà ngƣơi đến đây?”  Liền lấy váng 

sữa  đƣa cho. 

 

Lai nữa, nhƣ một Quốc thổ, vua tên là Nguyệt Phần, vua có Thái tử ƣa đắm 

vị ngon, ngƣời giữ vƣờn của vua một ngàyđƣa đến một quả ngon.  Trong 

vƣờn có một cây lớn, trên cây có chim mẹ đang nuôi con, chim mẹ thƣờng 

bay đến trong núi hƣơng lấy trái thơm ngon để nuôi con, bầy con dành nhau, 

một quả rơi xuống đất, ngƣời giữ vƣờn sáng sớm trông thấy cho là phi 

thƣờng kỳ lạ, liền nhặt đem cho vua, vua quý quả ấy thơm đẹp khác thƣờng, 

Thái tử thấy đòi xin, vua thƣơng con liền cho.  Thái tử ăn quả đƣợc mùi vị 

đó, tâm nhiễm đắm sâu xa, muốn đƣợc quả mỗi ngày.  Vua liền gọi ngƣời 

giữ vƣờn đến hỏi lý do của quả ấy.  Ngƣời giữ vƣờn nói quả ấy không có 

trồng, từ đất lƣợm đƣợc, chẳng biết do từ đâu đến. 



Thái tử khóc lóc không chịu ăn, vua thúc dục qƣở trách ngƣời giữ vƣờn:  

“Ngƣơi hãy kiếm cho đƣợc”.  Ngƣời giữ vƣờn đi đến chỗ lƣợm quả, thấy có 

ổ chim, biết chim ngậm quả đem đến, dấu thân trên cây, rình để lấy, khi 

chim mẹ bay đến, liền cƣớp quả đem vua, cứ mỗi ngày nhƣ vậy, chim mẹ 

nổi giận, bay đến trong núi Hƣơng lấy quả độc, huơng vị sắc toàn giống 

nhƣ quả trƣớc, ngƣời giữ vƣờn  cƣớp đƣợc đem nộp cho vua, vua cho Thái 

tử ăn, trong chốc lát thân thịt bị rã nát mà chết.  Các nhân duyên nhƣ vậy là 

mắng trách vị dục. 

-  Thế nào là mắng trách xúc?  Xúc là nguyên nhân lớn sanh ra các kiết sử , 

là gốc rễ trói buộc tâm, vì sao?  Vì bốn căn kia mỗi thứ đƣơng lấy phần của 

mình, còn xúc này biến khắp thân thức, vì chỗ phát sanh rộng, nên sanh 

nhiều nhiễm trƣớc, sựnhiễm trƣớc này khó lìa, vì sao?  

Nhƣ ngƣời nhiễm trƣớc sắc, quán thân có ba mƣơi sáu thứ bất tịnh thời sanh 

tâm nhàm chán, còn nếu sanh nhiễm trƣớc xúc, thời tuy biết là bất tịnh 

nhƣng lòng tham xúc tinh tế êm dịu, quán bất tịnh không có ích, thế nên khó 

lìa. 

 

Lại nữa, vì nó khó xả cho nên thƣờng vì nó mà gây trọng tội.  Nếu đọa địa 

ngục, địa ngục có hai bộ:  Một là băng lạnh, hai lửa cháy.  Trong hai ngục 

này đều lấy thân xúc chịu tội, khổ độc muôn mối.  Xúc là chỗ đại hắc ám, 

là đƣờng hiểm nguy nan... Các nhân duyên nhƣ vậy là mắng trách tế hoạt 

xúc dục.  Nhƣ vậy là mắng trách năm dục. 

Trừ năm cái (che lấp), ngƣời bị tham dục cái thì cách đạo rất xa, vì sao?  Vì 

dục là trú xứ của các thứ não loạn; nếu tâm tham đắm dục thì không do đâu 

gần đạo đƣợc.  Nhƣ bài kệ trừ dục cái nói: 

“Ngƣời vào đạo biết hổ thẹn, 

Ôm bát làm phƣớc chúng sanh. 

Tại sao phóng túng trần dục, 

Chìm đắm vào nơi năm căn. 

Mặc giáp cầm dao gậy, 

Thấy giặc bỏ chạy lui, 

Ngƣời khiếp nhƣợc nhƣ thế, 

Ngƣời đời đều khinh cƣời. 

Tỳ kheo làm khất sĩ, 

Cạo tóc mặc Cà-sa, 

Bị ngựa năm căn cầm. 

Chuốc cƣời cũng nhƣ thế. 

Lại nhƣ ngƣời hào quý, 

Mặc đẹp để nghiêm thân, 

Mà đi xin cơm áo, 



Chuốc cƣời nơi mọi ngƣời. 

Tý-kheo bỏ trang sức, 

Xấu hình để nhiếp tâm, 

Mà còn cầu dục lạc, 

Chuốc cƣời cũng nhƣ thế.. 

Ðã xả năm dục lạc, 

Bỏ đi không ngó lại, 

Tại sao lại muốn đƣợc, 

Nhu ngu mửa lại ăn. 

Ngƣời tham dục nhƣ vậy, 

Không biết xét bản nguyện, 

Cũng không biết  tốt xấu, 

Cuồng say theo khát ái. 

Pháp tôn trọng tàng quý, 

Tất cả đều bỏ hết, 

Hiền trí không thân cận, 

Kẻ ngu si ƣa gần. 

Các dục khi cầu khổ, 

Ðƣợc rồi nhiều sợ hãi, 

Khi mất lòng sầu não, 

Mọi thời đều không vui. 

Các dục hoạn nhƣ vậy, 

Lấy gì xả  bỏ nó? 

Ðƣợc các vui thiền định, 

Thời không bị dối gạt. 

Lạc dục đắm không chán, 

Lấy gì diệt trừ đƣợc? 

Nếu đƣợc bất tịnh quán, 

Tâm ấy tự nhiên không. 

Ðắm dục không tự giác, 

Lấy gì ngộ đƣợc tâm? 

Hãy quán già bệnh chết, 

Mới ra khỏi bốn châu. 

Các dục khó phóng xả, 

Lấy gì xa đƣợc nó? 

Nếu ƣa vui thiện pháp. 

Dục ấy tự nhiên dứt. 

Các dục khó mở đƣợc, 

Lấy gì để mở nó 

Quán thân biết thật tƣớng, 



Thời không bị ràng buộc. 

Các quán pháp nhƣ vậy, 

Diệt đƣợc các lửa dục. 

Ví nhƣ đổ mƣa lớn, 

Lửa nội đều dập tắt”. 

Các nhân duyên nhƣ vậy là diệt trừ đƣợc dục cái. 

Ngƣời bị sân nhuế cái thì mất gốc các thiện pháp, là nguyên nhân đọa vào 

các ác đạo, oan gia của pháp lạc, giặc lớn của thiện tâm, kho chứa các thứ ác 

khẩu.  Nhƣ Phật nói kệ dạy đệ tử hay sân rằng: 

“Ngƣơi nên biết suy ghĩ, 

Thọ thân ở trong thai. 

Nhơ nhớp tối tăm khổ, 

Sanh cũng đƣợc gian nan. 

Ðã đƣợc ý nghĩ này, 

Mà còn không diệt sân. 

Thời nên biết bọn ấy, 

Chính là ngƣởi vô tâm. 

Nếu không quả báo tội, 

Cũng không bị qƣở trách. 

Cho nên phải từ nhẫn, 

Huống ngƣời nhiều khổ quả. 

Hãy quán già bệnh chết, 

Không một ai tránh khỏi. 

Nên khởi tâm từ bi, 

Cớ sao đem ác hại. 

Chúng sanh giặc oán nhau, 

Ðâm chém chịu khổ độc. 

Cớ sao ngƣời tu thiện, 

Mà còn gây khổ hại. 

Thƣờng nên hành từ bi, 

Ðịnh tâm tu các thiện, 

Không nên ôm ác ý, 

Xâm hại đến tất cả. 

Nên siêng tu đạo pháp, 

Việc não hại không làm, 

Thiện ác thế không đều, 

Nhƣ nƣớc lửa trái nhau. 

Sân giận che lấp tâm, 

Không biết đƣợc tốt xấu, 

Cũng không biết lợi hại, 



Không biết sợ ác đạo. 

Không kể ngƣời khổ não, 

Không biết thân tâm mệt, 

Trƣớc tự chịu nhân khổ, 

Sau đem khổ đến ngƣời. 

Nếu muốn dứt sân giận, 

Hãy suy nghĩ từ tâm, 

Tự độc cƣ thanh nhàn, 

Ngừng việc dứt nhân duyên. 

Nên sợ già bệnh chết, 

Chín thứ sân não trừ,
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Nhƣ vậy tƣ duy “từ”. 

Thời dứt đƣợc sân độc”. 

Các nhân duyên nhƣ vậy, trừ sân nhuế cái. 

Thùy miên cái là có thể phá hỏng ba việc của đời này là dục lạc, lợi lạc và 

phƣớc đức, có thể phá hỏng cái vui rốt ráo của đời này đời sau không khác 

gì ngƣời chết, chỉ còn có hơi thở.  Nhƣ một vị Bồ-tát nói kệ qƣở trách đệ 

tử ƣa ngủ rằng:  

“Ngƣơi dậy chớ ôm thân thối nằm, 

Ðủ thứ bất tịnh giả danh ngƣơi, 

Nhƣ mắc trọng bệnh, tên vào thân, 

Các thống khổ nhòm, đâu đƣợc ngủ! 

Lửa chết đốt hết thảy thế gian, 

Ngƣơi đang cầu ra, không đƣợc ngủ! 

Nhƣ ngƣời bị trói đem đi giết, 

Tai hại đến nơi, đâu đƣợc ngủ! 

Giặc kết chƣa dứt, hại chƣa trừ, 

Nhƣ cùng rắn độc ngủ chung nhà, 

Cũng nhƣ lâm trận giữa gƣơm súng. 

Bấy giờ đâu thể đƣợc ngủ nghỉ, 

Ngủ là tối tăm không thấy gì, 

Ngày ngày dối gạt cƣớp sáng ngƣời, 

Vì ngủ che tâm không hiểu gì, 

Tội lỗi nhƣ vậy đâu đƣợc ngủ”! 

Các nhân duyên nhƣ vậy, là mắng trách thùy miên cái. 

Trạo hối
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 cái:  trạo là dao động, phá hại tâm xuất gia, nhƣ ngƣời nhiếp tâm, 

còn không thể trụ đƣợc, huống chi dao động, tán loạn.  Ngƣời dao động tán 

loạn nhƣ voi say không móc câu, nhƣ lạc đà sức mũi, không thể cấm chỉ, 

nhƣ kệ nói: 

“Ngƣơi đã cạo đầu mặc cà-sa, 



Cầm bình bát gốm đi khất thực, 

Tại sao vui đắm sự trạo hý, 

Ðã không pháp lợi, mắt thể lạc”. 

Hối là nhƣ ngƣời phạm tội lớn, thƣờng ôm lòng sợ hãi, mũi tên hối hận găm 

vào lòng, cứng không thể nhổ, nhƣ kệ nói: 

“Không nên làm mà làm, 

Nên làm mà không làm, 

Lửa hối não thiêu đốt. 

Ðời sau đọa ác đạo. 

Nếu ngƣời tội biết hối, 

Hối rồi nên phóng xả, 

Nhƣ vậy tâm an vui, 

Không nên thƣờng chớ nhặt. 

Có hai thứ hối hận, 

Không làm hoặc đã làm, 

Do thế, hối dính tâm, 

Ấy là tƣớng ngƣời ngu. 

Không vì tâm hối hận, 

Không làm mà hay làm, 

Các việc ác đã làm, 

Không thể khiến không làm”. 

Các nhân duyên nhƣ vậy, là mắng trách trạo hối cái. 

Nghi cái là nghi ngờ che lấp nên không đƣợc định tâm đối với các pháp.  

Ðịnh tâm không có nên đối với Phật pháp trống không, không đƣợc gì.  Ví 

nhƣ ngƣời đi vào núi báu, nếu không có tay thì không thể lấy đƣợc gì.  

Nhƣ bài kệ nói về nghĩa “Nghi” rằng: 

“Nhƣ ngƣời ở đƣờng rẽ, 

Nghi hoặc không chỗ tới, 

Ðối các pháp thật tƣớng, 

Nghi hoặc cũng nhƣ vậy. 

Vì nghi không cần cầu. 

Thật tƣớng của các pháp, 

Nghi ấy từ si sanh, 

Tệ ác trong tệ ác. 

Trong pháp thiện bất thiện, 

Sanh, tử và Niết-bàn, 

Là pháp quyết thật có, 

Nơi đó chớ sanh nghi. 

Ngƣơi nếu sanh tâm nghi, 

Thần chết, sứ ngục trói, 



Nhƣ Sƣ tử bắt Nai, 

Không thể đƣợc giải thoát. 

Ở đời tuy có nghi, 

Nên theo pháp diệu thiện, 

Ví nhƣ xem đƣờng rẽ, 

Ðƣờng tốt ấy nên đi”. 

Các nhân duyên nhƣ vậy nên xả bỏ nghi. 

Bỏ đƣợc năm cái (ngăn che) ấy, nhƣ mắc nợ đƣợc thoát, bệnh nặng đƣợc 

lành, ở chỗ đói khát đƣợc đến nƣớc giàu, nhƣtừ ngục đƣợc ra, nhƣ trong chỗ 

giặc ác đƣợc tự thoát khỏi, an ổn không hoạn nạn.  Hành giả cũng nhƣ vậy , 

trừ bỏ năm cái thì tâm đƣợc  an ổn, thanh t ịnh khoái lạc.  Ví nhƣ mặt trời, 

mặt trăng bị năm thứ che mờ là khói, mây, bụi, mù, tay La-hầu A-tu-la che, 

thời không thể soi sáng
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.  Tâm ngƣời cũng nhƣ vậy, bị năm cái che ngăn tự 

mình không lợi cũng không thể ích ngƣời. 

Nếu hay qƣở trách năm dục, trừ năm cái, hành năm pháp là dục, tinh tấn, 

niệm, xảo tuệ, nhất tâm, hành năm pháp này thờiđƣợc năm chi, thành tựu 

Sơ thiền. 

Dục là muốn ra khỏi dục giới, muốn đƣợc Sơ thiền. 

Tinh tấn là xuất gia trì giới, đầu đêm, cuối đêm chuyên tinh không giải đãi, 

tiết chế ăn uống, nhiếp tâm không cho dong ruổi, tán loạn
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. 

Niệm là nghĩ tới cái vui ở Sơ thiền, biết dục giới bất tịnh, cuồng loạn, mê 

hoặc, đáng hèn, còn Sơ thiền là tôn trọng đáng quý. 

Xảo tuệ là quán sát, so lƣờng với cái vui ở dục giới, cái vui ở Sơ thiền nặng 

nhẹ, đƣợc mất. 

Nhất tâm là thƣờng buộc tâm vào trong một duyên không cho phân tán. 

 

Lại nữa, chuyên cầu Sơ thiền, phóng xả cái vui dục giới.  Ví nhƣ sợ kẻ oán 

muốn diệt trừ thời không bị oán làm hại.  Nhƣ Phật vì kẻ Bà-la-môn đắm 

dục nói:  “Ta vốn quán sát dục, dục là sợ hãi, là nhân lo khổ; dục là ít vui 

nhiều khổ
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; dục là lƣới ma, ràng buộc khó ra, dục thiêu đốt, khô kiệt các 

thứ vui.  Ví nhƣ rừng cây, bốn bề bốc lửa; dục nhƣ tới hố lửa rất đáng sợ hãi, 

nhƣép bức rắn độc, nhƣ giặc oán rút dao, nhƣ ác La-sát, nhƣ độc ác vào 

miệng, nhƣ uống nƣớc đồng sôi, nhƣ ba dòng voi điên
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, nhƣ đi tới hố sâu 

lớn, nhƣ sƣ tử chặn đƣờng, nhƣ cá Ma-kiệt hả miệng, các dục cũng nhƣ vậy, 

rất đáng sợ hãi.  Nếu đắm trƣớc các dục, khiến cho ngƣời khổ não.  Ngƣời 

đắm dục cũng nhƣ ngục tù, nhƣ nai giữa vòng vây, nhƣ chim mắc lƣới, 

nhƣ cá nuốt câu, nhƣ beo bắt chó, nhƣ quạ giữa đàn chim cắt, nhƣ rắn gặp 

heo rừng, nhƣ chuột ở giữa mèo, nhƣ bọn mù đi tới hố, nhƣ ruồi đậu dầu 

nóng, nhƣ ngƣời yếu đuối ra trận, nhƣ ngƣời khèo chân gặp lửa, nhƣ vào 

sông nƣớc mặn sôi, nhƣ liếm mật dính đầu lƣỡi dao, nhƣ thái thịt giữa ngã 



tƣ đƣờng, nhƣ vải mỏng phủ rừng dao, nhƣ hoa che bất tịnh, nhƣ mật bôi 

bình độc, nhƣ hòm rắn độc, nhƣ mộng hƣ dối, nhƣ vay mƣợn phải trả về, 

nhƣ trò huyễn gạt trẻ con, nhƣ lửa không thật, nhƣ chìm nƣớc lớn, nhƣ 

thuyền vào miệng cá Ma-kiệt
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, nhƣ mƣa đá hại lúa, nhƣ sấm sét đánh 

ngƣời.  Các dục cũng nhƣ vậy, hƣ dối không thật, không bền không mạnh, 

vui ít khổ nhiều.  Dục là Ma quân phá công đức thiện, thƣờng cƣớp hại 

chúng sanh.  Nhƣ vậy là các thí dụ về dục. 

Mắng năm dục, trừ năm cái, hành năm pháp đƣợc đến Sơ thiền. 

Hỏi:  Tám bội xả, tám thắng xứ và mƣời nhất thiết nhập, bốn vô lƣợng tâm, 

các định tam muội, những định nhƣ vậy, sao không gọi là Ba-la-mật, mà chỉ 

gọi thiền Ba-la-mật? 

Ðáp:  Công đức của các định ấy, đều là tƣ duy tu.  Thiền Trung hoa nói là 

Tƣ duy tu, nói thiền Ba-la-mật là bao gồm tất cả. 

 

Lại nữa, Thiền tối đại nhƣ vua, nói thiền là gồm tất cả, nói định thời không 

gồm đƣợc, vì sao?  Trong Tứ thiền, trí và định ngang nhau nên vui:  Vị đáo 

địa, Trung gian địa, trí nhiều mà định ít.  Ðịnh vô sắc giới thì định nhiều mà 

trí ít, nên các chỗ này không vui.  Ví nhƣ xe một bánh mạnh, một bánh yếu, 

thời không đi an ổn, trí và định không ngang nhau cũng nhƣ vậy. 

 

Lại nữa, nơi Tứ thiền có bốn đẳng tâm, năm thần thông, tám bội xả, tám 

thắng xứ, mƣời nhất thiết xứ, vô tránh tam muội, nguyện trí, đỉnh thiền, tự 

tại định, luyện thiền, mƣời bốn biến hóa tâm
365

, ban châu ban, các tam muội 

Thủ Lăng Nghiêm, v.v... của Bồ-tát, lƣợc nói thời có một trăm hai mƣơi, còn 

các tam muội bất động v.v... của chƣ Phật lƣợc nói thời có một trăm lẻ tám, 

và Phật đắc đạo, xả thọ mạng, các công đức diệu định nhƣ vậy, đều ở trong 

Thiền cả.  Do vậy, nên  gọi Thiền  là Ba-la-mật, các định khác không gọi 

là Ba-la-mật . 

 

Hỏi:  Trƣớc đây, ông nói mắng năm dục, trừ năm cái, hành năm pháp, đƣợc 

Sơ thiền, tu việc gì, nƣơng đạo gì có thể đƣợc Sơ thiền? 

 

Ðáp:  Nƣơng bất tịnh quán và các môn định An-na-ban-na...
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 Nhƣ bài kệ 

thiền nghĩa trong thiền kinh nói:
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“Lìa dục và ác pháp, 

Có giác và có quán, 

Ly sanh đƣợc hỷ lạc, 

Ngƣời ấy vào Sơ thiền. 

Ðã đƣợc lìa lửa dâm, 

Thời đƣợc định trong mát, 



Nhƣ  ngƣời rất nóng bức, 

Vào ao lạnh thời vui. 

Nhƣ nghèo đƣợc kho báu, 

Hỷ giác làm động tâm, 

Phân biệt, ấy là quán. 

Vào Sơ thiền cũng vậy. 

Biết giác quán loạn tâm, 

Tuy thiện mà phải lìa, 

Nhƣ nƣớc lớn đứng lặng, 

Sóng dậy cũng không thấy. 

Ví nhƣ ngƣời rất mệt, 

Khi an ổn nằm ngủ, 

Nếu có tiếng kêu gọi, 

Thì tâm rất não loạn. 

Khi nhiếp tâm vào thiền, 

Vì giác quán làm não, 

Cho nên trừ giác quán, 

Ðƣợc vào nhất thức xứ. 

Nhờ nội tâm thanh tịnh, 

Ðịnh sanh đƣợc hỷ lạc, 

Ðƣợc vào Nhị thiền đây, 

Hỷ tâm mạnh rất vui. 

Nhất tâm đệ nhất định, 

Yên lặng không niệm gì, 

Sợ hỷ muốn bỏ nó, 

Cũng nhƣ bỏ giác quán. 

Do thọ nên có hỷ, 

Mất hỷ thời sanh lo, 

Lìa hỷ lạc thân thọ. 

Xả niệm và phƣơng tiện. 

Thánh nhân hay xả đƣợc, 

Ngƣời khác xả là khó, 

Nếu biết lạc là nạn. 

Thấy bất động rất yên. 

Ƣu hỷ trƣớc đã trừ, 

Khổ lạc nay cũng dứt, 

Xả niệm tâm thanh tịnh, 

Vào trong đệ Tứ thiền. 

Lạc trong đệ Tam thiền, 

Vô thƣờng động nên khổ, 



Trong dục giới đoạn ƣu, 

Sơ Nhị thiền trừ hỷ. 

Cho nên Phật Thế Tôn, 

Nói trong đệ Tứ thiền, 

Trƣớc đã đoạn ƣu hỷ, 

Nay đƣợc trừ khổ lạc”. 

 

Lại nữa, trì giới thanh tịnh, nhàn cƣ một mình, nhiếp giữ các căn, đầu đêm 

cuối đêm chuyên tinh suy nghĩ
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, vứt bỏ thú vui bên ngoài, lấy thiền làm 

vui, lìa các dục và pháp bất thiện, nƣơng vị đáo địa đƣợc Sơ thiền.  Sơ thiền, 

nhƣ trong luận tạng nói:  Thiền có bốn thứ:  1-  Vị tƣơng ƣng, 2-  Tịnh, 3-  

Vô lậu, 4- Năm uẩn do báo đắc nhiếp thuộc Sơ thiền, trong ấy hành giả vào 

tịnh vô lậu.  Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thiền cũng nhƣ vậy.  Nhƣ Phật nói:  

“Nếu có Tỳ-kheo lìa các dục và pháp ác bất thiện, có giác có quán, ly dục 

sanh hỷ lạc vào Sơ thiền”.
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Các dục là năm dục ái trƣớc nhƣ sắc v.v... Suy nghĩ phân biệt, mắng trách 

dục nhƣ trƣớc nói.  Pháp ác bất thiện là năm cái nhƣ tham dục v.v... 

Lìa hai việc trong ngoài ấy nên đƣợc Sơ thiền. Tƣớng của Sơ thiền là có giác 

có quán, hỷ lạc, nhất tâm.  Có giác có quán làđƣợc công đức thiện pháp chƣa 

từng đƣợc của trong Sơ thiền, nên tâm rất kinh ngạc tỉnh ngộ, thƣờng bị lửa 

dục thiêu đốt, nên khi đƣợc  Sơ thiền nhƣ ngƣời vào ao nƣớc trong mát, lại 

nhƣ ngƣời nghèo bỗng đƣợc kho báu.  Hành giả suy nghĩ phân biệt về tội lỗi 

ở Dục giới và biết công đức lợi ích của Sơ thiền rất nhiều, tâm rất hoan hỷ; 

ấy gọi là có giác có quán. 

 

Hỏi:  Có giác có quán là một pháp hay hai pháp? 

 

Ðáp:  Hai pháp, thô tâm mới nghĩ đến, ấy gọi là giác.  Tế tâm phân biệt kỷ, 

ấy gọi là quán.  Ví nhƣ đánh chuông, khi tiếng mới phát lớn, ấy là giác, sau 

tiếng nhỏ lần, ấy gọi là quán. 

 

Hỏi:  Nhƣ luận nói:  “Từ Dục giới cho đến Sơ thiền, trong một tâm có giác 

quán tƣơng ƣng, sao nay nói thô tâm mới nghĩ đến gọi là giác, tế tâm phân 

biệt kỷ gọi là quán ? 

 

Ðáp:  Hai pháp tuy ở một tâm mà hai tƣớng không đều, khi “giác” thời 

“quán” không rõ ràng, khi “quán” thời “giác” không rõ ràng.  Ví nhƣ khi 

mặt trời mọc thì các sao không hiện ra.  Hết thảy tâm tâm số pháp tùy thời 

mà đặt tên cũng nhƣ vậy.  NhƣPhật nói:  “Nếu đoạn đƣợc một pháp.  Ta ấn 

chứng cho chứng đƣợc A-na-hàm”.  Một pháp đó là xan tham
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.  Ðúng thật 



nên phải nói là đoạn hết năm hạ phần kiết thời chứng đƣợc
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 A-na-hàm.  

Thế sao đây nói chỉ đoạn một pháp?  Vì ngƣời ấy xan tham nhiều hơn, các 

kiết sử khác đều từ nơi tham sanh ra, cho nên xan tham hết thì các kiết sử 

cũng đoạn.  Giác và quán cũng nhƣvậy.  Hành giả biết các giác quán ấy, tùy 

là thiện pháp nhƣng nó làm nhiễu loạn định tâm.  Vì tâm muốn lìa nên mắng 

giác quán ấy.  Nghĩ rằng:  “Giác quán nhiễu động thiền tâm, ví nhƣ nƣớc 

trong, sóng nổi dậy thời không trông thấy gì.  Lại nhƣ ngƣời mỏi mệt đƣợc 

nghỉ muốn ngủ, ngƣời bên cạnh kêu gọi thời rất não loạn.  Khi nhiếp tâm nội 

định bị giác quán làm lay động cũng nhƣvậy.  Các thứ nhân duyên nhƣ vậy, 

mắng trách giác quán, giác quán dứt, bên trong thanh tịnh, cột tâm một 

chỗ, không giáckhông quán, định sanh hỷ lạc, vào nhị thiền.  Ðã đƣợc nhị 

thiền thời đƣợc sự hỷ lạc vô tỷ chƣa từng đƣợc của trong nhị thiền. 

Giác quán diệt là biết tội lỗi của giác quán nên diệt; bên trong thanh tịnh
372

 

là vào sâu thiền định, tin rằng xả giác quán của Sơthiền thời sự lợi ích trọng 

đại, sự mất rất ít, sự đƣợc rất nhiều.  Buộc tâm vào một duyên, nên gọi là 

bên trong thanh tịnh.  Hành giả quán tội lỗi của hỷ cũng nhƣ giác quán, tùy 

chỗ có hỷ, hễ nhiều hỷ là nhiều ƣu, vì cớ sao?  Nhƣ ngƣời nghèo đƣợc của 

báu hoan hỷ vô lƣợng, một mai bị mất thì ƣu cũng sâu, hỷ liền chuyển 

thành ƣu, cho nên, nên xả.  Lìa hỷ ấy nên hành xa niệm trí, thọ thân lạc, lạc 

ấy Thánh nhân có thể đƣợc có thể xả, nhất tâm ở nơi lạc, vào đệ Tam thiền. 

Xả là xả hỷ tâm không còn hối tiếc.  Niệm trí là đã đƣợc cái vui Tam 

thiền không làm cho sanh hoạn nạn đối với lạc.  Thọ thân lạc là cái vui Tam 

thiền lan khắp toàn thân đều lãnh thọ.  Thánh nhân có thể đƣợc xả là, cái vui 

ấy là nhất của thế gian hay làm phát sanh tâm đắm trƣớc, kẻ phàm phu ít ai 

xả đƣợc.  Do vậy nên Phật nói:  “Quả báo của sự thực hành lòng từ là thứ 

nhất của trong Biến-tịnh-địa (Biến-tịnh-thiên)
373

.  Hành giả quán xét cái lỗi 

của lạc cũng nhƣ cái lỗi của hỷ, biết chỗ tâm bất động là tối đệ nhất, chỗ có 

lay động thời là có khổ.  Hành giả vì cái vui đệ Tam thiền lay động nên cầu 

chỗ bất động.  Vì dứt khổ lạc trƣớc nên dứt ƣu hỷ, không khổ không vui, xả 

niệm thanh tịnh, vào đệ Tứ thiền. 

 

Trong đệ Tứ thiền ấy, không khổ không vui, chỉ có trí tuệ bất động, vì vậy 

nên nói đệ Tứ thiền là xả niệm thanh tịnh.  Ở đệ Tam thiền có cái vui làm 

lay động nên nói là khổ, cho nên trong đệ Tứ thiền nói có cái vui dứt khổ. 

Nhƣ Phật nói:  “Qua khỏi hết thảy sắc tƣớng, không tƣởng niệm biệt tƣớng, 

diệt hữu đối tƣớng vào Vô biên hƣ không xứ”
374

. 

Hành giả nghĩ rằng:  “Nếu không sắc thời không có cái khổ đói khát, lạnh 

nóng, thân sắc ấy thô trọng tệ ác, hƣ dối không thật, do nhân duyên đời trƣớc 

hoà hợp đƣợc thân quả báo này, là chỗ ở của các khổ não, làm sao thoát 

khỏi đƣợc thân nạn này?  Nên quán thân này trong thân trống không, thƣờng 



quán thân không, nhƣ cái lồng, nhƣ nồi đất, thƣờng niệm nhớ không bỏ 

thời đƣợc qua khỏi sắc, không còn thấy thân.  Giống nhƣ nội không, ngoại 

không cũng vậy.  Bấy giờ có thể quán vô lƣợng vô biên hƣ  không.  Ðƣợc 

quán ấy rồi không khổ không lạc, tâm ấy càng tăng, nhƣ chim nhốt trong 

bình, bình vỡ đƣợc bay ra; ấy gọi là Ðịnh không xứ. 

 

Không ấy vô biên vô lƣợng, lấy thức duyên theo, duyên nhiều thời tán loạn, 

có thể phá định.   Hành giả quán hƣ không, duyên thọ, tƣởng, hành, thức 

nhƣ bệnh, nhƣ ung, nhƣ ghẻ, nhƣ gai nhọn, vô thƣờng, khổ, không, vô ngã, 

giả dối, hòa hợp thời có, chẳng phải thật có.  Niệm nhƣ vậy xong xả tâm 

duyên hƣ  không mà chỉ duyên thức. 

Thế nào mà duyên?  Thức hiện tiền duyên đến vô lƣợng vô biên thức quá 

khứ, vị lai.  Thức ấy vô lƣợng vô biên nhƣ hƣkhông vô lƣợng vô biên; ấy gọi 

là Ðịnh thức xứ. 

Thức ấy vô lƣợng vô biên, lấy thức duyên theo, thức nhiều thời tán loạn, có 

thể phá định.   Hành giả quán duyên thức, thọ tƣởng hành thức nhƣ bệnh, 

nhƣ ung, nhƣ ghẻ, nhƣ gai nhọn, vô thƣờng, khổ, không, vô ngã, giả dối hòa 

hợp mà có, chẳng phải thật có.   Nhƣ vậy quán rồi thời phá thức tƣớng, ấy là 

mắng trách thức xứ, tán thán vô sở hữu xứ, phá các thức tƣớng, cột tâm ở 

trong vô sở hữu xứ, ấy gọi là Ðịnh vô sở hữu xứ. 

Vô sở hữu xứ duyên thọ, tƣởng, hành, thức nhƣ bệnh, nhƣ ung, nhƣ ghẻ, 

nhƣ gai nhọn, vô thƣờng, khổ, không, vô ngã, giả dối hòa hợp mà có, chẳng 

phải thật có.   Nhƣ vậy, tƣ duy vô tƣởng xứ nhƣ ung, hữu tƣớng xứ 

nhƣ bệnh, nhƣ ung, nhƣ ghẻ, nhƣ gai nhọn, diệu xứ đệ nhất là Phi-hữu-

tƣởng-phi-vô-tƣởng-xứ. 

 

Hỏi:  Phi-hữu-tƣởng-phi-vô-tƣởng-xứ có thọ, tƣởng, hành, thức tại sao 

nói Phi-hữu-tƣởng-phi-vô-tƣởng? 

 

Ðáp:  Trong ấy có tƣởng, song vi tế khó biết, nên gọi là Phi-hữu-tƣởng, song 

có tƣởng nên gọi là Phi-vô-tƣởng
375

.  Tâm phàm phu cho ở đó là đƣợc thật 

tƣớng các pháp, ấy là Niết-bàn, còn trong Phật pháp tuy biết ở đó có tƣởng, 

song nhân vì tên gọi cũ của nó, nên gọi là Phi-hữu-tƣởng-phi-vô-tƣởng. 

 

Hỏi:  Thế nào là Vô tƣởng? 

 

Ðáp:  Vô tƣởng có ba là vô tƣởng định, diệt thọ tƣởng định và vô tƣởng 

thiên
376

.  Ngƣời phàm phu muốn diệt tâm để vào vô tƣởng định, còn đệ tử 

Phật muốn diệt tâm để vào Diệt thọ tƣởng định
377

. 



Các thiền định ấy có hai thứ, hoặc hữu lậu hoặc vô lậu.  Hữu lậu là sở hành 

của phàm phu, nhƣ trƣớc đã nói. Vô lậu là mƣời sáu thánh hành
378

.  Nếu là 

hữu lậu đạo thì nƣơng thƣợng địa mà lìa cái dục của hạ địa.  Nếu vô lậu đạo 

thì lìa cả cái dục của tự địa và thƣợng địa.  Vì vậy phàm phu ở Hữu đỉnh 

xứ không đƣợc ly dục, vì không còn có thƣợng địa để nƣơng.  Nếu đệ tử 

Phật muốn lìa cái dục của dục giới.  Phiền não của Dục giới thuộc loại 

tƣ duy đoạn có chín bậc thƣợng, trung, hạ, là thƣợng thƣợng, thƣợng trung, 

thƣợng hạ, trung thƣợng, trung trung, trung hạ, hạ thƣợng, hạ trung, hạ hạ.  

Ðể đoạn chín bậc ấy,  đệ tử Phật hoặc nƣơng hữu lậu đạo, cầu đƣợc 

Sơ thiền.  Bấy giờ ở trong chín vô ngại đạo
379

 (chín vô gián đạo), tám giải 

thoát đạo, của vị đáo địa, hiện tại tu hữu lậu đạo, vị lai tu hữu lậu vô lậu 

đạo.  Trong giải thoát đạo thứ chín ở vị đáo địa,  hiện tại tu hữu lậu đạo, vị 

lai tu vị đáo địa hữu lậu, vô lậu đạo và hữu lậu của biên địa Sơ thiền.  Nếu 

vô lậu đạo muốn đƣợc Sơ thiền cũng nhƣvậy.   Nếu nƣơng hữu lậu đạo, lìa 

cái dục của Sơ thiền, nơi biên địa của đệ Nhị thiền, trong chín vô ngại đạo,  

tám giải thoát đạo, hiện tại tu Nhị thiền biên địa hữu lậu, vị lai tu Nhị thiền 

biên địa hữu lậu đạo, cũng tu Sơ thiền vô lậu và quyến thuộc.  Trong giải 

thoát đạo thứ chín, nơi biên địa của đệ Nhị thiền, hiện tại tu Nhị thiền biên 

địa hữu lậu đạo, vị lai tu Nhị thiền biên địa, Sơthiền vô lậu và quyến thuộc, 

Nhị thiền tịnh vô lậu.  Nếu vô lậu đạo, lìa cái dục của Sơ thiền trong chín vô 

ngại đạo, tám giải thoát đạo, hiện tại tu vô lậu đạo nơi tự địa, vị lai tu 

Sơ thiền và quyến thuộc hữu lậu vô lậu đạo.   Trong giải thoát đạo thứ chín, 

hiện tại tu vô lậu đạo nơi tự địa, vị lai tu Sơ thiền và quyến thuộc hữu lậu vô 

lậu đạo, và tu Nhị thiền tịnh vô lậu, cho đến khi Vô sở hữu xứ lìa dục  cũng 

nhƣ vậy.   Khi ở Phi-hữu-tƣởng-phi-vô-tƣởng lìa dục, thì trong chín vô ngại 

đạo, tám giải thoát đạo chỉ tu hết thảy vô lậu đạo.  Trong giải thoát đạo thứ 

chín, tu thiện căn của tam giới và vô lậu đạo, trừ vô tâm định. 

Tu có hai thứ:  1-  Ðắc tu; 2-  Hành tu
380

.   Ðắc tu  là trứơc vốn không đƣợc 

mà nay đƣợc , đời vị lai tu việc mình cũng tu việc khác.  Hành tu là đã từng 

tu, trong hiện tại tu, vị lai  cũng tu, không tu việc khác.  Nhƣ vậy là lối tu 

trong các thứ thiền định
381

. 

 

Lại nữa, tƣớng của thiền định lƣợc nói có hai mƣơi ba thứ, đó là tám vị 

thiền, tám tịnh thiền, bảy vô lậu thiền. 

Lại có sáu nhân:  Tƣơng ƣng nhân, cọng nhân, tƣơng tợ nhân, biến nhân, báo 

nhân, danh nhân
382

, mỗi mỗi đều vô lậu. 

Bảy vô lậu nhân là tƣơng tợ vô lậu, trong tự địa tăng thêm vô lậu tƣơng ƣng 

và nhân cọng hữu.  Sơ vị định sơ vị định nhân, cho đến hậu vị định hậu vị 

định nhân.  Tịnh cũng nhƣ vậy. 



Bốn duyên là nhân duyên, thứ đệ duyên, duyên duyên, tầng thƣợng 

duyên
383

.  Nhân duyên nhƣ trên đã nói. 

Sơ thiền vô lậu định, thứ lớp sanh sáu định:  1-  Sơ thiền tịnh, 2-  Vô lậu, 3- 

Nhị thiền tịnh, 4-  Vô lậu, 5-  Tam thiền tịnh, 6-  Vô lậu. 

Nhị thiền vô lậu định thứ lớp sanh tám định:  1-  Tự địa tịnh, 2-  Vô lậu, 3-  

Sơ thiền tịnh, 4-  Vô lậu, 5-  Tam thiền tịnh, 6-  Vô lậu, 7-  Tứ thiền tịnh, 8-  

Vô lậu. 

Tam vô lậu định thứ lớp sanh mƣời định là ở Tự địa có hai, ở Hạ địa có bốn, 

ở Thƣợng địa có bốn.  Ðệ tứ thiền và Không xứ cũng thứ lớp sanh mƣời 

định nhƣ vậy. 

Thức xứ vô lậu định, thứ lớp sanh chín định là ở Tự địa có hai, ở Hạ địa có 

bốn,  ở Thƣợng địa có ba. 

Vô sở hữu xứ vô lậu định, thứ lớp sanh bảy định là ở Tự địa có hai, ở Hạ địa 

có bốn,  ở Thƣợng địa có một. 

Phi-hữu-tƣởng-phi-vô-tƣởng-xứ thứ lớp sanh sáu tâm là ở Tự địa có hai, ở 

Hạ địa có bốn.  Các tịnh địa khác cũng nhƣvậy.  Lại đều lợi ích tự địa vị. 

Sơ thiền vị thứ lớp có hai là vị và tịnh, cho đến Phi tƣởng phi phi tƣởng 

xứ vị cũng nhƣ vậy. 

Tịnh vàvô lậu thiền, hết thảy xứ đều duyên.  Vị thiền duyên vị trong tự địa, 

cũng duyên tịnh, ái, vì không có vô lậu duyên, nên không duyên vô lậu. 

Tịnh và vô lậu căn bản vô sắc định, không duyên hữu lậu của hạ địa.  Danh 

nhân và Tăng thƣợng duyên thông hết thảy định. 

Bốn vô lƣợng tâm
384

, tám bội xả
385

, tám thắng xứ
386

, và tám nhất thiết xứ đều 

duyên dục giới. 

Năm thần thông thì duyên dục giới, sắc giới
387

, ngoài ra đều tùy theo chỗ 

thích hợp mà duyên. 

Diệt thọ tƣởng định thì không duyên gì.  Trong Tứ thiền có luyện pháp, lấy 

vô lậu luyện hữu lậu, nên đƣợc Tứ thiền tâm tự tại.  Lấy vô lậu đệ Tứ thiền 

luyện hữu lậu đệ Tứ thiền, vậy sau đệ Tam, đệ Nhị, đệ Nhất thiền đều lấy tự 

địa vô lậu luyện tự địa hữu lậu. 

 

Hỏi:  Sao gọi là luyện thiền?
388

 

Ðáp:  Các thánh nhân thích vô lậu định, không thích hữu lậu.  Khi ly dục, 

tịnh hữu lậu  không thích mà tự đƣợc.  Nay muốn trừ cấu uế đó nên lấy vô 

lậu để luyện nó.  Ví nhƣ luyện vàng bỏ cấu bẩn, vô lậu luyện hữu lậu cũng 

nhƣ vậy.  Từ vô lậu thiền khởi dậy, nhập vào tịnh thiền, luôn luôn nhƣ vậy 

gọi là luyện.  Lại nữa, trong các thiền có đảnh thiền
389

.  Sao gọi là đảnh?  Có 

hai loại A-la-hán là hoại pháp và bất hoại pháp.   Bất hoại pháp A-la-

hán đƣợc tự tại đối với hết thảy thiền định sâu xa, có thể phát khởi đỉnh 



thiền.  Ðƣợc đỉnh thiền ấy, có thể chuyển sự sống lâu thành giàu sang, 

chuyển sự giàu sang thành sống lâu
390

. 

Lại có nguyện trí, tứ biện, vô tránh tam muội. 

Nguyện trí
391

 là nguyện muốn biết việc ba đời, tùy sở nguyện thời đều 

biết đƣợc.  Nguyện trí này nhiếp vào hai nơi là dục giới và đệ Tứ thiền. 

Tứ biện
392

 là pháp biện, từ biện thì nhiếp vào hai nơi là dục giới và Sơ thiền; 

nghĩa biện và lạc thuyết thì nhiếp vào chín nơi làdục giới, bốn thiền, bốn vô 

sắc định. 

Vô tránh tam muội là làm cho tâm ngƣời khác không khởi tranh cãi, 

nó nhiếp vào năm nơi là dục giới và bốn thiền.
393

 

Hỏi:  Ðƣợc các thiền còn có pháp khác nữa ƣ? 

 

Ðáp:  Vì định sanh cũng đƣợc, thối cũng đƣợc.  Tịnh thiền thì khi 

sanh đƣợc, khi ly dục đƣợc, khi vô lậu ly dục đƣợc, khi thối đƣợc. 

Chín địa vô lậu định là bốn thiền, ba vô sắc định, vị đáo địa thiền, trung gian 

thiền, có thể đoạn kiết sử.  Ở vị đáo địa thiền, trung gian thiền có xả căn 

tƣơng ƣng.  Nếu ngƣời thành tựu thiền, tâm biến hoá của hạ địa cũng thành 

tựu.  Nhƣ sơ thiền thành tựu tâm biến hóa, một là Sơ thiền, hai là Dục giới, 

Nhị thiền có ba, Tam thiền có bốn, Tứ thiền có năm, nếu trong Nhị thiền, 

Tam thiền, Tứ thiền khi muốn nghe, thấy, xúc, chạm đều dùng thức của trời 

Phạm thế, khi thức diệt thì ngƣng. 

Bốn vô lƣợng tâm, năm thần thông, tám bội xả, tám thắng xử, mƣời nhất 

thiết nhập, chín thứ đệ định, chín tƣởng, mƣời tƣởng, ba tam muội, ba giải 

thoát môn, ba vô lậu căn, ba mƣơi bảy phẩm trợ đạo.  Các công đức 

nhƣ vậy, đều từ trong thiền Ba-la-mật phát sanh.  Trong đó nên rộng nói. 

 

Hỏi:  Nên phải nói là Thiền Ba-la-mật, cớ sao chỉ nói thiền? 

 

Ðáp:  Thiền là gốc của Ba-la-mật.  Ðƣợc thiền ấy rồi thƣơng xót chúng 

sanh, trong nội tâm có các diệu lạc của thiền định nhƣng không biết cầu, nên 

mới cầu cái vui ở trong pháp khổ bất tịnh bên ngoài.  Quán nhƣ vậy rồi sanh 

tâm đại bi, lập thệ nguyện rộng lớn”  “Ta sẽ làm cho chúng sanh đều đƣợc 

cái vui bên trong thiền định, lìa  cái vui bất tịnh.  Nƣơng cái vui thiền định, 

rồi tiếp đến làm cho đƣợc cái vui của Phật đạo”.  Bấy giờ thiền đƣợc gọi là 

Ba-la-mật. 

Lại nữa, ở trong thiền ấy, không vì lãnh thọ thiền vị, không vì cầu quả báo, 

không vì tùy báo sanh ra, mà vì điều phục tâm nên nhập thiền, dùng trí tuệ 

phƣơng tiện sanh trở lại dục giới, độ thoát hết thảy chúng sanh, bấy giờ 

thiền đƣợc gọi là Ba-la-mật. 



Lại nữa, Bồ-tát nhập thiền định sâu xa, hết thảy trời ngƣời không thể 

biết đƣợc tâm Bồ-tát nƣơng dựa đâu, duyên đâu, trong các pháp thấy nghe 

hay biết
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, tâm không lay động, nhƣ trong Kinh Tỳ-ma-la-cật (Duy-ma-cật) 

vì Xá-lợi-phất mà nói pháp an tọa, không nƣơng dựa thân, không nƣơng dựa 

tâm, không nƣơng dựa ba cõi.  Ở trong ba cõi không tìm thấy thân tâm, nhƣ 

vậy là an tọa
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. 

Lại nữa, nếu ngƣời nghe nói cái vui thiền định hơn cái vui cõi ngƣời, cõi 

trời, bèn bỏ cái vui ngũ dục mà cầu thiền định.  Ấy là tự cầu làm lợi mình, 

không đủ cho là lạ.   Bồ-tát thời không nhƣ thế, chỉ vì đem vui cho chúng 

sanh nên làm cho tâm từ bi thanh tịnh, không bỏ chúng sanh. 

Bồ-tát thiền, trong thiền phát tâm đại bi, thiền có cái vui cực diệu bên trong, 

nhƣng chúng sanh thì bỏ đi mà cầu cái vui bên ngoài.  Ví nhƣ ngƣời mù giàu 

lớn, có nhiều kho báu mà vì không biết, không thấy mà phải đi xin.  Ngƣời 

trí thƣơng xót ngƣời ấy có vật qúy mà không thể thấy biết, nên phải đi 

xin ngƣời khác.  Chúng sanh cũng nhƣ vậy, trong tâm có nhiều cái vui thiền 

định mà không biết phát huy, trở lại cầu cái vui bên ngoài.  

Lại nữa, Bồ-tát biết thật tƣớng các pháp nên vào thiền, trong lòng an ổn 

không đắm thiền vị, các ngoại đạo khác tuy vào thiền định, mà tâm không an 

ổn, không biết thật tƣớng các pháp nên đắm trƣớc thiền vị. 

 

Hỏi:  A-la-hán, Bích-chi Phật đều không đắm trƣớc thiền vị, cớ sao 

không đƣợc Thiền Ba-la-mật? 

 

Ðáp:  A-la-hán, Bích-chi Phật tuy không đắm trƣớc thiền vị, song không 

có tâm đại bi nên không gọi là thiền Ba-la-mật.  Lại không thể hành hết các 

thiền, còn Bồ-tát thì hành hết các thiền thô tế, lớn nhỏ, sâu cạn, nội duyên, 

ngoại duyên, hết thảy đều thực hành.  Do vậy nên trong tâm Bồ-tát gọi 

là thiền Ba-la-mật, các ngƣời khác chỉ gọi là thiền.  Lại nữa, Ngoại đạo, 

Thanh-văn, Bồ-tát đều đƣợc thiền định, nhƣng trong thiền ngoại đạo có ba 

điều hoạn, hoặc đắm trƣớc, hoặc tà kiến, hoặc kiêu mạn.  Trong thiền 

Thanh-văn tâm từ bi mỏng, đối với các pháp không thể dùng lợi trí để thông 

đạt thật tƣớng các pháp, lo tốt riêng cho thân mình, dứt hết hạt giống phật.  

Còn trong thiền Bồ-tát không có việc ấy.  Muốn tập họp hết thảy Phật pháp, 

nên ở trong thiền mà không quên chúng sanh, cho đến côn trùng cũng 

thƣờng gia niệm thƣơng xót.  Nhƣ đức Phật Thích-ca Văn-ni, vốn là tiên 

nhân búi tóc, gọi là Thƣợng-xà-lê, thƣờng hành thiền thứ tƣ, hơi thở ra vào 

dứt, ngồi dƣới một gốc cây cao chót bất động, chim trông thấy nhƣ vậy cho 

là cây, đẻ trứng trong búi tóc.   Bồ-tát từ thiền định khởi giác, biết trên đầu 

có trứng chim, liền suy nghĩ:  “Nếu ta đứng dậy chim mẹ chắc không còn 



đến, chim mẹ không đến trứng chim phải hỏng, liền vào thiền trở lại, cho 

đến khi chim con bay đi, mới đứng dậy. 

Lại nữa, trừ Bồ-tát, các ngƣời khác với tâm dục giới không thể thứ lớp vào 

thiền.  Bồ-tát thực hành thiền Ba-la-mật, với tâm dục giới thứ lớp vào thiền, 

vì cớ sao?  Bồ-tát đời đời tu các công đức, tâm kiết sử mỏng, tâm mềm dịu 

vây. 

 

Lại nữa, các ngƣời khác đƣợc trí tuệ biết tổng tƣớng các pháp mà có thể lìa 

dục, nhƣ quán vô thƣờng, quán khổ, quán bất tịnh.  Bồ-tát có thể phân 

biệt đƣợc biệt tƣớng của hết thảy pháp mà lìa dục.  Nhƣ năm trăm tiên nhân 

khi đang bay đi, nghe tiếng ca của con gái Khẩn-đà-la, sanh tâm đắm trƣớc 

cuồng say, liền mất hết thần túc mà cùng một lúc rớt xuống đất.  Lại 

nhƣhàng Thanh-văn nghe tiếng ca hát gảy đàn của vua Khẩn-đà-la tên là 

Ðôn-luân-ma, đem thật tƣớng các pháp mà tán thán Phật.  Bấy giờ núi Tu-di 

và cây cối đều rung động, các đại đệ tử nhƣ Ðại Ca-diếp v.v... đều không an 

ổn ngay trên chỗ ngối của mình.  Thiên-nam Bồ-tát hỏi Ðại Ca-diếp:  “Ông 

tuổi rất cao, tu hạnh đầu đà bậc nhất, nay vì sao không thể chế tâm an 

ổnđƣợc?”  Ðại Ca-diếp đáp:  “Tôi đối với các dục của ngƣời và trời, tâm 

không khuynh động, nhƣng đây là tiếng của vô lƣợngcông đức quả báo 

của Bồ-tát, lại là tiếng do trí huệ ban phát ra, nên không thể nhịn đƣợc.  Nếu 

gió bốn phƣơng khởi lên thì không thể làm cho núi Tu-di động, nhƣng khi 

kiếp tận gió Tỳ-lam thổi đến thời làm cho núi Tu-di lay động nhƣ cỏ mục.” 

Do vậy nên biết Bồ-tát quán biệt tƣớng mà lìa đƣợc các dục, các ngƣời khác 

chỉ đƣợc gọi là thiền chứ không đƣợc gọi là Ba-la-mật. 

Lại nữa, các ngƣời khác biết tâm Bồ-tát nhập thiền xuất thiền chứ không thể 

biết tâm khi trú thiền duyên đâu đến đâu, biết các pháp sâu cạn ra sao, chính 

A-la-hán, Bích-chi Phật còn không thể biết huống chi các ngƣời khác, ví 

nhƣ Voi chúa lội nƣớc, khi vào khi ra, dấu chân thấy đƣợc, còn khi ở trong 

nƣớc không thể biết đƣợc.  Nếu đƣợc Sơ thiền thì ngƣời đồng đƣợc Sơthiền 

biết đƣợc, nhƣng không thể biết Bồ-tát nhập Sơ thiền.  Có ngƣời đƣợc Nhị 

thiền, quán biết đƣợc tâm ngƣời đƣợc Sơthiền rất rõ ràng nhƣng không thể 

biết tâm Bồ-tát khi nhập Sơ thiền.  Cho đến Phi-hữu-tƣởng-phi-vô-tƣởng-xứ 

cũng nhƣ vậy. 

 

Lại nữa, trong sự siêu việt tam muội, từ Sơ thiền khởi đệ Tam thiền, từ Tam 

thiền khởi nhập Hƣ-không-xứ, từ Hƣ-không-xứ khởi nhập Vô-sở-hữu-xứ.  

Nhị thừa chỉ siêu việt đƣợc một chứ không thể siêu việt đƣợc hai.  Còn Bồ-

tát thì tự tại siêu việt,từ Sơ thiền khởi hoặc nhập Tam thiền nhƣ lệ 

thƣờng, hoặc nhập đệ Tứ thiền, hoặc nhập Không-xứ, Thức-xứ, Vô-sở-hữu-

xứ, Phi-hữu-tƣởng-phi-vô-tƣởng-xứ, hoặc nhập Diệt-thọ-tƣởng-định; từ 



Diệt-thọ-tƣởng-định khởi hoặc nhập Vô-sở-hữu-xứ, hoặc Thức-xứ, Không-

xứ, Tứ thiền cho đến Sơ thiền, hoặc có khi vƣợt một bậc, có khi vƣợt hai 

bậc, cho đến vƣợt chín bậc.  Hàng Thanh-văn không thể vƣợt hai bậc, vì cớ 

sao?  Vì trí tuệ, công đức và sức thiền mỏng.  Giống nhƣ hai loại Sƣ tử.  Một 

huỳnhSƣ tử , hai Sƣ tử  bờm trắng.  Huỳnh Sƣ tử  tuy nhảy đƣợc nhƣng 

không bằng Sƣ tử chúa bờm trắng.  Các nhân duyên nhƣvậy, là phân biệt 

thiền Ba-la-mật. 

 

Lại nữa, bấy giờ Bồ-tát, thƣờng vào thiền định, nhiếp tâm bất động, không 

sanh giác quán, cũng có thể vì  chúng sanh mƣời phƣơng đem vô lƣợng âm 

thanh thuyết pháp để độ thoát; ấy gọi là Thiền Ba-la-mật. 

 

Hỏi:  Nhƣ trong kinh nói
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:  Trƣớc có giác quán tƣ duy sau mới thuyết 

pháp, còn vào trong thiền định không có ngữ ngôngiác quán, thì không thể 

nói pháp đƣợc.Sao nay ông nói thƣờng ở trong thiền định không khởi giác 

quán mà vẫn thuyết pháp cho chúng sanh? 

 

Ðáp:  Cách thức của ngƣời còn sanh tử khi nhập thiền định, trƣớc do có giác 

quán về ngôn ngữ, sau mới thuyết pháp.  Còn pháp thân Bồ-tát lìa thân sanh 

tử, biết hết thảy pháp thƣờng trú nhƣ tƣớng thiền định, không thấy sự tán 

loạn, pháp thân Bồ-tát biến hóa ra vô lƣợng thân thuyết pháp cho chúng 

sanh, mà tâm Bồ-tát không phân biệt.  Nhƣ đàn cầm của A-tu-la thƣờng tự 

phát ra tiếng theo ý muốn, không phải có ai gảy, nó cũng không tán tâm, 

cũng không nhiếp tâm.  Chỉ do phƣớc đức quả báo sanh, tùy ý ngƣời mà 

phát ra tiếng.  Pháp thân Bồ-tát cũng nhƣ vậy, không phân biệt, cũng không 

tán tâm, cũng không có tƣớng thuyết pháp.  Ấy là do vô lƣợng phƣớc đức, trí 

tuệ, thiền định, nên pháp thân Bồ-tát tùy chỗ ứng hợp mà phát ra pháp âm.  

Ngƣời có tâm xan tham nhiều, thì nghe âm thanh thuyết về bố thí; ngƣời phá 

giới, sân nhuế, giải đãi, loạn tâm, ngu si nhiều thì nghe âm thanh thuyết về 

trì giới, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ.  Nghe pháp ấy rồi mỗi ngƣời tự suy 

nghĩ, dần dần do tam thừa mà đƣợc độ thoát. 

 

Lại nữa, Bồ-tát quán hết thảy pháp hoặc loạn, hoặc tịnh, đều là tƣớng bất 

nhị, còn ngƣời khác thì từ nơi loạn mà cầu định, vì cớ sao?  Vì trong pháp 

loạn thì khởi sân tƣởng, trong pháp định thì khởi trƣớc tƣởng, nhƣ tiên nhân 

Uất-đà-la-ca đƣợc ngũ thông, ngày ngày bay đến trong cung vua mà 

ăn, đƣợc vƣơng đại phu nhân theo đúng quốc pháp lạy xuống tiếp chân, tay 

phu nhân chạm đến, tiên nhân liền mất thần thông, theo vua xin xe để cỡi mà 

trở về chỗ cũ.  Ði vào giữa rừng, lại cầu ngũ thông, nhất tâm chuyên chú, khi 

sắp chứng đƣợc, có con chim trên cây kêu cấp kíp, làm cho loạn ý, ông bỏ 



gốc cây đi đến bờ nƣớc cầu nhập định, lại nghe tiếng quậy nứơc của bầy cá 

đấu nhau, ông ấy cầu nhập thiền mà không đƣợc, liền sanh sân nhuế:  “Ta sẽ 

giết hết cá chim”.  Ông ấy lâu về sau nhờ tƣ duy đƣợc định, sanh lên Phi-

hữu-tƣởng-phi-vô-tƣởng-xứ.  Tuổi thọ hết ở đây lại sanh xuống làm con cáo 

bay, giết hết cá chim, gây vô lƣợng tội, đọa vào ba ác đạo. 

Ấy là do trong thiền định có tâm đắm trƣớc. Ngoại đạo nhƣ thế, trong hàng 

đệ tử Phật cũng có nhƣ thế.  Nhƣ một Tỳ-kheo tu đƣợc Tứ thiền, sanh tâm 

tăng thƣợng mạn cho là đƣợc bốn đạo quả.  Khi đƣợc Sơ thiền thì cho là đắc 

Tu-đà-hoàn, khiđƣợc Nhị thiền thì cho là đắc Tƣ-đà-hàm, khi đƣợc Tam 

thiền thì cho là đắc A-na-hàm, khi đƣợc Tứ thiền thì cho là đắc A-la-hán.  Ỷ 

vào đó mà ngừng lại, không cầu tiến nữa.  Khi sắp mệnh chung, thấy tƣớng 

trung ấm của tứ thiền hiện đến bèn sanh tà kiến cho là không có Niết-bàn, 

Phật đã dối ta.   Sanh ác tà kiến nhƣ vậy nên mất trung ấm của Tứ thiền bèn 

thấy tƣớng trung ấm của địa ngục A-tỳ.  Các Tỳ-kheo hỏi Phật:  “Tỳ-kheo tu 

A-la-nhã ấy mạng chung sanh về đâu?”  Phật nói:  “Ngƣời ấy sanh trong địa 

ngục A-tỳ”.  Các Tỳ-kheo đều rất kinh ngạc lấy làm lạ hỏi:  “Vị ấy tọa thiền 

trì giới, do đâu mà dẫn đến nhƣ vậy?”  Phật nói:  “Ông ấy tăng thƣợng mạn, 

vì khi đƣợc Tứ thiền thì cho là đƣợc bốn đạo quả.  Khi sắp mệnh chung, thấy 

tƣớng trung ấm của Tứ thiền bèn sanh tà kiến, bảo là không có Niết-bàn:  

“Ta là A-la-hán mà phải sanh trở lại, nhƣ vậy Phật hƣ dối”.   Khi ấy liền 

thấy tƣớng trung ấm của địa ngục A-tỳ.  Mạng chung liền sanh trong địa 

ngục A-tỳ”.  Lúc ấy Phật nói kệ: 

“Ða văn, trì giới, thiền. 

Chƣa đƣợc vô lậu pháp, 

Tuy có công đức ấy, 

Việc ấy không thể tin”. 

 

Tỳ-kheo ấy chịu khổ ở ác đạo.  Cho nên biết chấp thủ loạn tƣớng thì dễ sanh 

các phiền não sân v.v... chấp thủ định tƣớng thì dễ sanh đắm trƣớc.   Bồ-tát 

không chấp thủ loạn tƣớng cũng không chấp thủ thiền định tƣớng.  Tƣớng 

loạn và tƣớng định là một, nên gọi là Thiền Ba-la-mật.  Nhƣ tƣớng Sơ thiền 

là lìa dục, trừ cái, nhiếp tâm một chỗ.   Bồ-tát lợi căn lấy trí tuệ quán sát, nên 

đối với năm cái không có gì phải buông xả, đối với tƣớng thiền định không 

có gì phải chấp thủ, vì tƣớng các pháp là không. 

 

Tại sao đối với năm cái không có gì xả?  Vì tham dục cái chẳng phải ở trong 

chẳng phải ở ngoài, cũng chẳng phải trung gian
397

, vì cớ sao?  Vì nếu nội 

pháp là có, thời không cần chờ ngoài mới sanh.   Nếu ngoại pháp là có thời 

không có hoạn nạn đối với ta, nếu ở trung gian là có, thời trung gian là 

không có chỗ nhất định, cũng không từ đời trƣớc đi đến, vì sao?  Vì hết thảy 



các pháp không đến, nhƣ đồng tử không có lòng dục, nếu đời trƣớc đã có, 

thời ngay khi nhỏ cũng phải có, vì sao?  Vì biết đời trƣớc không đến thì cũng 

không đến đời sau; chẳng từ các phƣơng đến; cũng không thƣờng tự có; 

chẳng phải trong một phần, cũng chẳng phải trong khắp thân; cũng chẳng từ 

năm trần đến; cũng chẳng từ năm căn ra, không từ đâu sanh, không từ đâu 

diệt.  Tham dục ấy hoặc trƣớc sanh, hoặc sau sanh, hoặc cùng một thời sanh, 

đều không đúng, vì sao?  Vì nếu trƣớc có sanh sau mới có tham dục, thế là 

không phải từ tham dục sanh, vì trƣớc chƣa có tham dục; nếu sau có sanh 

thời trƣớc đã có tham dục, thời sanh mà không sanh gì cả; nếu cùng một thời 

sanh, thời không có sự sanh, không có chỗ sanh, vì sự sanh và chỗ sanh 

không có phân biệt. 

 

Lại nữa, tham dục và ngƣời tham dục không phải một, không phải khác, vì 

cớ sao?  Vì lìa sự tham dục không thể có đƣợc, lìa ngƣời tham dục thì sự 

tham dục không thể có đƣợc, nó chỉ từ nhân duyên hòa hợp mà sanh,  Pháp 

do nhân duyên hòa hợp sanh tức là tự tánh không. 

Nhƣ vậy sự tham dục và ngƣời tham dục khác nhau, là không thể có đƣợc.  

Còn nếu một thì giữa sự tham dục và ngƣời tham dục không phân biệt đƣợc.  

Các nhân duyên nhƣ vậy, tham dục sanh là không thể có đƣợc.  Nếu pháp ấy 

đã không sanh thì pháp ấy cũng không diệt.  Vì không sanh không diệt thời 

không định không loạn. 

 

Quán tham dục cái nhƣ vậy cùng với thiền là một.  Bốn triền cái khác cũng 

nhƣ thế.  Nếu rõ đƣợc thật tƣớng các pháp, thời quán thấy năm triền 

cái không có gì, khi ấy liền biết thật tƣớng của năm triền cái là thật 

tƣớng của thiền, thật tƣớng của thiền là thật tƣớng của năm triền cái. 

Bồ-tát biết đƣợc năm dục và năm cái, thiền định và chi tƣớng của thiền 

nhƣ vậy không dựa vào đâu mà vào thiền định, ấylà Thiền Ba-la-mật. 

Lại nữa, khi Bồ-tát hành Thiền Ba-la-mật, có năm Ba-la-mật kia hòa hợp 

giúp thành, ấy gọi là Thiền Ba-la-mật. 

 

Lại nữa, do sức Thiền Ba-la-mật mà đắc thần thông, trong khoảnh khắc một 

niệm 

không khởi định, mà có thể cúng dƣờng mƣời phƣơng chƣ Phật hƣơng hoa, 

trân bảo các thứ. 

 

Lại nữa, Bồ-tát do sức Thiền Ba-la-mật, biến thân vô số khắp vào 

năm đƣờng, lấy pháp Tam thừa giáo hóa chúng sanh. 

 



Lại nữa, Bồ-tát vào trong Thiền Ba-la-mật, trừ các ác bất thiện pháp mà vào 

Sơ thiền cho đến Phi hữu tƣởng phi vô tƣởng định. 

Tâm điều hoà nhu thuận, trong mỗi thiền thực hành đại từ bi, do nhân duyên 

từ bi, mà nhổ hết tội trong vô lƣợng kiếp.  Ðƣợc trí biết thật tƣớng chƣ pháp, 

nên đƣợc mƣời phƣơng chƣ Phật và đại Bồ-tát hộ niệm. 

 

Lại nữa, Bồ-tát vào trong Thiền Ba-la-mật, dùng thiên nhãn quán chúng 

sanh trong năm đƣờng ở mƣời phƣơng, thấy kẻ sanh trong sắc giới, thọ lạc 

của thiền định, trở lại bị đọa vào loài cầm thú chịu đủ thứ khổ,  lại thấy 

chƣ thiên cõi Dục, tự vui thú với hƣơng hoa trong ao thất bảo, sau bị đọa vào 

địa ngục sôi mặn.  Lại thấy trong loài ngƣời kẻ đa văn, thế trí biện thông, vì 

không đắc đạo nên trở lại đọa vào loài heo dê súc thú, không biết gì cả.  

Những thân nhƣ thế, mất hết các thú vui lớn, bị khổ lớn, mất lợi lớn, vị suy 

lớn, mất hết tôn quý, bị ti tiện. 

Ðối với các hạng chúng sanh ấy mà sanh bi tâm, dần dần lớn rộng, đƣợc 

thành đại bi, không tiếc thân mạng, chỉ vì chúng sanh nên siêng tu tinh tấn, 

để cầu Phật đạo. 

 

Lại nữa, không loạn, không đắm trƣớc gọi là thiền Ba-la-mật.  Nhƣ Phật 

bảo Xá-lợi-phất:  “Bồ-tát trú trong Bát-nhã Ba-la-mật, thì đầy đủ Thiền Ba-

la-mật, vì không loạn, không vị vậy”. 

 

Hỏi:  Sao gọi là loạn? 

 

Ðáp:  Loạn có hai:  Một là tế, hai là thô.  Tế loạn có ba:  1-  Ái nhiều, 2-  

Mạn nhiều, 3-  Kiến nhiều. 

Thế nào là ái nhiều?  Ðƣợc cái vui thiền định, tâm ƣa tham ái nhiều. 

Thế nào là mạn nhiều? Khi đƣợc thiền tự cho việc khó đã thành đƣợc, để mà 

tự cao. 

Thế nào là kiến nhiều? Dùng ngã kiến mà vào thiền định.  Phân biệt chấp thủ 

tƣớng cho đây là thật, ngoài ra là vọng ngữ.  Ba điều ấy gọi là vi tế loạn.  Do 

nhân duyên đó mà thối thất thiền định, khởi lên ba độc, ấy là thô loạn. Vị là 

khi mới đƣợc thiền định một lòng ƣa thích ấy là vị. 

 

Hỏi:  Hết thảy phiền não đều có thể làm ái nhiễm đắm trƣớc, sao chỉ gọi là 

ái vị? 

 

Ðáp:  Ái với thiền tƣơng tợ, vì cớ sao?  Thiền thời nhiếp tâm kiên trụ, ái 

cũng chuyên tham đắm khó bỏ.  Lại khi mới cầu thiền, tâm chuyên muốn 

đƣợc.  Tánh của ái là ham muốn ƣa vui, chuyên cầu mong tham muốn, cùng 



với thiền định không trái nhau.   Ðã đƣợc thiền định, nhiễm đắm không bỏ, 

thì hoại thiền định , ví nhƣ bố thí vật cho ngƣời, lại mong quả báo hiện tiền, 

thời không phƣớc đức; ở nơi thiền yên thân, yêu đắm nơi thiền, cũng lại 

nhƣ thế.  Thế nên chỉ lấy ái làm thời vị, không lấy các kiết sử khác làm vị. 

(Hết cuốn 17 theo bản Hán) 
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CUỐN 18 

CHƯƠNG 27 - GIẢI THÍCH: BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 

KINH:  Ðối với hết thảy pháp, tâm không trụ trước, nên đầy đủ Thiền 

Ba-la-mật. 
 

LUẬN: Hỏi:  Thế nào là Bát-nhã Ba-la-mật? 

 

Ðáp:  Chƣ Bồ-tát từ khi mới phát tâm cầu trí Nhất thiết chủng, ở giữa 

khoảng thời gian ấy tuệ biết rõ thật tƣớng các pháp, ấy là Bát-nhã Ba-la-mật. 

 

Hỏi:  Nếu nhƣ vậy, không nên gọi là Ba-la-mật
398

, vì cớ sao?  Vì chƣa đến 

bên bờ trí tuệ? 

 

Ðáp:  Trí tuệ của Phật chứng đƣợc thật là thật Ba-la-mật.  Nhân nơi Ba-la-

mật ấy mà sở hành của Bồ-tát cũng gọi là Ba-la-mật; vì là trong nhân nói 

quả vậy.  Bát-nhã Ba-la-mật ấy, ở trong tâm Phật thì đổi tên là trí Nhất thiết 

chủng.  Bồ-tát thực hành trí tuệ cầu đến bờ kia, nên gọi là Ba-la-mật;  Phật 

đã đến bờ kia, nên gọi trí của Phật là Nhất thiết chủng. 

 

Hỏi:  Hết thảy phiền não và tập khí Phật đã đoạn, con mắt trí tuệ thanh tịnh, 

nên đúng nhƣ thật chứng đƣợc thật tƣớng các pháp; thật tƣớng các pháp tức 

là Bát-nhã Ba-la-mật.  Bồ-tát chƣa diệt tận các lậu, mắt tuệ chƣa thanh tịnh, 

làm sao có thể biết đƣợc thật tƣớng các pháp? 

 

Ðáp:  Nghĩa ấy sẽ nói rộng ở trong chƣơng sau
399

, nay chỉ lƣợc nói.  

Nhƣ ngƣời vào biển, có ngƣời mới vào, có ngƣời tận thấu đáy nguồn, cạn 

sâu tuy khác mà đều gọi là vào.  Phật và Bồ-tát cũng nhƣ thế.  Phật thời cùng 

tận đáy nguồn, còn Bồ-tát chƣa dứt phiền não và tập khí, thế lực ít ỏi, không 

thể sâu vào.  Nhƣ ở trong phẩm sau có nói thí dụ
400

:  Nhƣ ngƣời ở trong nhà 

tối đốt đèn chiếu các vật, mỗi mỗi đều rõ ràng, lại có thêm đèn lớn nữa thì 

lại càng rõ hơn, thời biết bóng tối của ngọn đèn sau chiếu phá cùng với bóng 
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tối của ngọn đèn trƣớc chiếu phá cùng ở trong một chỗ.  Ngọn đèn trƣớc tuy 

cùng bóng tối ở chung, mà cũng chiếu sáng đƣợc các vật.  Nếu ngọn đèn 

trƣớc không có bóng tối ở chung, thời ngọn đèn sau không ích thêm gì
401

.  

Trí tuệ của Phật và Bồ-tát cũng nhƣ vậy.  Trí tuệ của Bồ-tát tuy cùng với 

phiền não và tập khí hợp một chỗ, mà vẫn có thể biết đƣợc thật tƣớng các 

pháp, cũng nhƣ ngọn đèn trƣớc có thể soi đƣợc vật; còn trí tuệ của Phật dứt 

hết các phiền não tập khí và cũng biết đƣợc thật tƣớng các pháp; nhƣ ngọn 

đèn sau lại càng sáng rõ gấp bội. 

 

Hỏi:  Thế nào là thật tƣớng các pháp? 

 

Ðáp:  Mọi ngƣời đều nói đến thật tƣớng các pháp,  tự cho là phải.  Trong 

đây nói thật tƣớng là không thể phá họai, thƣờng trú không đổi khác, không 

ai làm ra đƣợc.  Nhƣ trong chƣơng sau Phật nói với Tu-bồ-đề
402

:  “Nếu Bồ-

tát quán hết thảy pháp chẳng phải thƣờng, chẳng phải vô thƣờng, chẳng phải 

khổ chẳng phải lạc, chẳng phải ngã chẳng phải vô ngã, chẳng phải có chẳng 

phải không v.v...  cũng không tác ý về quán ấy, ấy gọi là Bồ-tát thực hành 

Bát-nhã Ba-la-mật.  Theo nghĩa này là bỏ hết thảy quán, dứt hết thảy ngôn 

ngữ, lìa các tâm hành, từ xƣa lại nay bất sanh bất diệt nhƣ tƣớng Niết-bàn.  

Tƣớng hết thảy pháp cũng nhƣ vậy, ấy là thật tƣớng các pháp.  Nhƣ bài kệ 

khen ngợi Bát-nhã Ba-la-mật rằng: 

“Bát-nhã Ba-la-mật, 

Thật pháp không điên đảo, 

Niệm, tƣởng, quán đã trừ, 

Ðƣờng ngữ ngôn cũng dứt. 

Vô lƣợng tội trừ hết, 

Tâm thƣờng nhất thanh tịnh. 

Ngƣời tôn diệu nhƣ vậy, 

Thời thấy đƣợc Bát-nhã, 

Nhƣ hƣ không vô nhiễm, 

Vô hý, vô văn tự, 

Nếu quán đƣợc nhƣ vậy, 

Ấy tức là thấy Phật, 

Ðúng nhƣ pháp quán Phật, 

Bát-nhã và Niết-bàn, 

Ba điều ấy một tƣớng, 

Ðúng thật không sai khác. 

Chƣ Phật và Bồ-tát, 

Lợi ích cho tất cả, 

Bát-nhã chính là mẹ, 



Hay xuất sanh nuôi nấng, 

Phật là cha chúng sanh, 

Bát-nhã sanh ra Phật, 

Bát-nhã là tổ mẫu, 

Của hết thảy chúng sanh. 

Bát-nhã là một pháp, 

Phật nói ra nhiều tên. 

Tùy sức các chúng sanh, 

Lập ra danh tự khác. 

Nếu ngƣời đƣợc Bát-nhã, 

Tâm nghị luận đều dứt. 

Nhƣ khi mặt trời mọc, 

Sƣơng sớm biến tan liền. 

Oai đức của Bát-nhã, 

Lay động hai hạng ngƣời: 

Kẻ vô trí sợ hãi, 

Ngƣời có trí hoan hỷ. 

Nếu ngƣời đƣợc Bát-nhã, 

Thời là chủ Bát-nhã, 

Ðối Bát-nhã không vƣớng, 

Huống gì đối pháp khác. 

Bát-nhã không đâu đến, 

Cũng lại không đi đâu, 

Ngƣời trí khắp mọi nơi, 

Tìm cầu không thấy đƣợc. 

Nếu không thấy Bát-nhã, 

Ấy là thời bị buộc. 

Nếu ngƣời thấy Bát-nhã, 

Ấy cũng là bị buộc. 

Nếu ngƣời thấy Bát-nhã, 

Ấy thời đƣợc giải thoát. 

Nếu không thấy Bát-nhã, 

Ấy cũng đƣợc giải thoát. 

Việc ấy rất hy hữu, 

Sâu xa có đại danh, 

Thí nhƣ vật huyễn hóa, 

Thấy mà không thể thấy. 

Chƣ Phật và Bồ-tát, 

Thanh-văn, Bích-chi Phật, 

Ðạo giải thoát Niết-bàn, 



Ðều từ Bát-nhã đƣợc. 

Ngôn thuyết là thế tục, 

Vì thƣơng xót hết thảy, 

Giả danh nói các pháp, 

Tuy nói mà chẳng nói. 

Bát-nhã Ba-la-mật, 

Thí nhƣ ngọn lửa lớn, 

Bốn phía không thủ đƣợc, 

Không lấy cũng chẳng lấy, 

(Vô thủ diệc bất thủ). 

Một chấp thủ đã xả, 

Ấy gọi không thể thủ. 

Không thể thủ mà thủ, 

Ấy tức gọi là thủ.
403

 

Tƣớng Bát-nhã không hoại, 

Vƣợt qua mọi ngôn ngữ, 

Vƣà không nƣơng tựa đâu, 

Ai khen đƣợc đức nó, 

Bát-nhã chẳng thể khen. 

Tôi nay đƣợc tán thán, 

Tuy chƣa khỏi đất chết, 

Thì cũng đã  đƣợc ra”. 
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CHƯƠNG 28 - GIẢI THÍCH: TƯỚNG BÁT-NHÃ 

Hỏi:  Sao chỉ gọi riêng Bát-nhã Ba-la-mật là Ðại (Ma ha) mà không gọi năm 

Ba-la-mật kia? 

 

Ðáp:  Ma ha, Trung hoa dịch là Ðại, Bát-nhã dịch là Tuệ.  Bát-nhã Ba-la-

mật dịch là Ðáo bỉ ngạn.  Vì đến đƣợc bờ kia của biển cả trí tuệ, đến bờ mé 

của hết thảy trí tuệ, đến chỗ cùng tột nên gọi là đáo bỉ ngạn.  Chƣ Phật trong 

ba đời mƣời phƣơng lớn bậc nhất, thứ đến là Bồ-tát, Bích-chi Phật, Thanh-

văn; bốn bậc đại nhân ấy đều từ Bát-nhã Ba-la-mật xuất sanh nên gọi là Ðại. 

Lại nữa, nó hay đem lại cho chúng sanh quả báo lớn, vô lƣợng vô tận, 

thƣờng không biến khác, gọi là Niết-bàn.  Còn năm Ba-la-mật kia không 

đƣợc nhƣ vậy.  Bố thí v.v... mà lìa Bát-nhã Ba-la-mật thì chỉ đem lại 

cho chúng sanh quả báo thế gian, cho nên không đƣợc gọi là Ðại. 

 



Hỏi:  Cái gì là trí tuệ? 

 

Ðáp:  Bát-nhã Ba-la-mật thu nhiếp tất cả trí tuệ; vì cớ sao, vì Bồ-tát cầu Phật 

đạo nên phải học tất cả pháp, đƣợc tất cả trí tuệ; đó là tất cả trí tuệ 

của Thanh-văn, Bích-chi Phật, Phật.  Trí tuệ ấy có ba thứ:  Học, vô học, phi 

học phi vô học
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.  Trí phi học phi vô học là nhƣ càn huệ địa
405

, bất tịnh 

quán, an-na-bát-na, tứ niệm xứ thuộc Dục giới, noãn pháp, đảnh pháp, nhẫn 

pháp, thế đệ nhất pháp v.v... Trí học là khổ pháp trí, nhẫn, tuệ cho đến 

hƣớng A-la-hán, Kim-cang tam-muội tuệ trong vô ngại đạo (vô gián đoạn) 

thứ chín.  Trí vô học là A-la-hán với trí giải thoát thứ chín (giải thoát đạo).  

Từ đó về sau, hết thảy trí vô học nhƣ Tận trí, Vô sanh trí v.v... Trí tuệ cầu 

đạo Bích-chi Phật cũng nhƣ vậy. 

 

Hỏi:  Nếu Bích-chi Phật đạo cũng nhƣ vậy, thời làm sao phân biệt giữa 

Thanh-văn và Bích-chi Phật? 

 

Ðáp:  Ðạo tuy một thứ mà dụng trí có khác.  Nếu lúc chƣ Phật không xuất 

hiện, hoặc lúc Phật pháp đã diệt, ngƣời ấy do nhân duyên đời trƣớc, tự xuất 

phát trí tuệ, không theo ngƣời khác nghe, do tự trí tuệ đắc đạo.  Nhƣ một 

Quốc vƣơng đi dạo chơi ở trong vƣờn, ban mai trong sáng trông thấy rừng 

cây hoa quả tốt tƣơi, rất đáng ƣa vui.  Vua ăn xong nằm nghỉ, các đại phu thể 

nữ của vua, chung nhau hái hoa, bẻ phá cây rừng, vua thức dậy, thấy cây bị 

hủy hoại, mà tự giác ngộ:  “Tất cả thế gian vô thƣờng, biến hoại, đều cũng 

nhƣ vậy!”  Suy nghĩ nhƣ vậy, tâm vô lậu phát sanh, dứt hết kiết sử, chứng 

đắc đạo Bích-chi Phật, đủ sáu thần thông, liền bay đến giữa rừng yên vắng.  

Nhân duyên nhƣ vậy, do phƣớc đức, nguyện hạnh, quả báo đời trƣớc, đời 

nay thấy đƣợc một ít nhân duyên mà chứng thành đạo Bích-chi Phật.  Nhƣ 

vậy là sai khác. 

 

Lại nữa, Bích-chi Phật có hai hạng:  Một gọi là Ðộc giác
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, hai gọi là Duyên 

giác nhƣ trên đã nói.  Ðộc giác là ngƣời này trong đời này thành đạo, tự 

mình giác ngộ không theo ngƣời khác nghe, ấy gọi là Ðộc giác Bích-chi-ca 

Phật. 

Ðộc giác Bích-chi-ca Phật có hai hạng:  1-  Vốn là học nhân, sanh trong loài 

ngƣời, lúc bấy giờ không có Phật, Phật pháp đã diệt, vị Tu-đà-hoàn này đã 

mãn bảy phen sanh, không còn phải sanh phen thứ tám, tự đƣợc thành đạo.  

Ngƣời này không gọi là Phật, không gọi là A-la-hán, chỉ gọi là Tiểu Bích-

chi-ca Phật, cùng với A-la-hán không khác.  Hoặc có vị không bằng Ðại A-

la-hán Xá-lợi-phất v.v... 2-  Là Ðại Bích-chi-ca Phật, trong một trăm kiếp 

tạo công đức, tăng trƣởng trí tuệ, đƣợc phần ba mƣơi hai tƣớng, hoặc đƣợc 



ba mƣơi mốt tƣớng, ba mƣơi tƣớng, hai mƣơi chín tƣớng, cho đến một tƣớng 

trong chín hạng A-la-hán
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, trí tuệ thông lợi hơn, vào đƣợc trong tổng 

tƣớng, biệt tƣớng của các pháp thậm thâm, lâu ngày tu tập định, thƣờng ƣa ở 

một mình.  Tƣớng trạng nhƣ vậy, gọi là Ðai Bích-chi Phật, vì thế mà có sai 

khác. 

Ngƣời cầu Phật địa, từ khi mới phát tâm khởi nguyện:  “Nguyện tôi làm 

Phật độ thoát chúng sanh, đƣợc hết thảy Phật pháp, thực hành sáu Ba-la-mật; 

phá chúng Ma quân và các phiền não, đƣợc Nhất thiết trí, thành tựu Phật 

đạo, cho đến vào Vô-dƣ Niết-bàn.  Tùy theo bản nguyện bản hạnh, từ trung 

gian ấy có đƣợc trí tuệ, hết thảy tổng tƣớng, biệt tƣớng đều biết hết; ấy gọi là 

trí tuệ của Phật đạo.  Ba thứ trí tuệ ấy đều biết cả, đến tận cùng bờ mé nó; do 

vậy nên nói là đến bờ trí tuệ. 

 

Hỏi:  Nếu nhƣ đã nói hết thảy trí tuệ đều nên vào, hoặc thế gian, hoặc xuất 

thế gian; sao chỉ nói trí tuệ của ba thừa đến tận cùng bờ nó, mà không nói 

các trí khác? 

 

Ðáp:  Trí tuệ của ba thừa là thật trí tuệ, các trí khác đều là hƣ vọng.  Bồ-tát 

tuy biết mà không chuyên làm.  Nhƣ trừ núi Ma-lê, các núi khác không sản 

xuất cây hƣơng Chiên-đàn.  Hoặc ở chỗ khác có lời nói hay, đều từ trong 

Phật pháp mà có đƣợc.  Từ nơi phi Phật pháp, mới nghe tuy hay ho, mà lâu 

thời không đẹp; thí nhƣ sữa bò sữa lừa, sắc nó tuy giống nhau, mà sữa bò 

thời thành váng sữa, sữa lừa thời thành phân.  Lời Phật pháp và lời của ngoại 

đạo đều nói:  “Không giết, không trộm, từ mẫn chúng sanh, nhiếp tâm lìa 

dục; và quán “không” tuy đồng, nhƣng lời ngoại đạo nói lúc đầu tuy in tuồng 

đẹp, mà cùng tột chỗ về thời là hƣ dối.  Tất cả ngoại đạo đều mắc vào ngã 

kiến.  Nếu thật có ngã thời nó phải rơi vào hai chỗ làtƣớng hủy hoại; hoặc là 

tƣớng không hủy hoại; nếu làtƣớng hủy hoại thời phải nhƣ da bò, nếu là 

tƣớng không hủy hoại thời phải nhƣ hƣ không.  Ở hai chỗ ấy không có tội 

sát, không có phƣớc bất sát.  Nếu nhƣ hƣ không, mƣa móc không thể thấm, 

gió nóng không thể làm khô, thế thời rơi vào tƣớng thƣờng; nếu thƣờng thời 

khổ không thể não hại, lạc không thể làm vui.  Nếu không chịu khổ lạc, thời 

không nên tránh khổ tìm phƣớc.  Nếu nhƣ da Bò, bị gió mƣa làm hƣ hoại, 

thời rơi vào vô thƣờng; nếu vô thƣờng thời không tội phƣớc.  Lời ngoại đạo 

nói nếu đúng thật nhƣ vậy, thời đâu có việc không sát là phƣớc, sát sanh là 

tội? 

 

Hỏi:  Phƣớc đức trì giới của ngoại đạo có lỗi nhƣ vậy, còn thiền định và trí 

tuệ thì thế nào? 

 



Ðáp:  Ngoại đạo lấy tâm chấp ngã chạy theo thiền cho nên phần nhiều còn 

ái, kiến, mạn, không xả hết thảy pháp nênkhông có trí tuệ thật. 

 

Hỏi:  Ông có ngoại đạo quán “không”, quán “không” thời xả hết thảy pháp, 

tại sao nói  ngoại đạo không xả hết thảy pháp, nên không có trí tuệ thật? 

 

Ðáp:  Ngoại đạo tuy quán “không”, mà lại chấp thủ tƣớng không, tuy biết 

các pháp không mà không tự biết ta không; vì ái trƣớc theo trí tuệ quán 

không vậy. 

 

Hỏi:  Ngoại đạo có định vô tƣởng, ở đó tâm tâm số pháp đều diệt; vì đều diệt 

nên không có lỗi thủ tƣớng ái trƣớc trí tuệ? 

 

Ðáp:  Do định lực vô tƣởng cƣỡng làm cho tâm diệt, chẳng phải do sức của 

thật trí tuệ; lại ở trong đó sanh tƣởng cho đó là Niết-bàn, không biết đó có 

đƣợc là chỉ do hòa hợp làm ra, do vậy rơi vào trong điên đảo; trong đó tâm 

tuy tạm diệt, sau khi gặp nhân duyên thì sanh trở lại; ví nhƣ ngƣời ngủ say 

không mộng, tâm tƣởng không hoạt động, nhƣng đến khi thức thời có trở lại. 

 

Hỏi:  

Ðịnh vô tƣởng có lỗi nhƣ vậy,còn có Ðịnh phi hữu tƣởng phi vô tƣởng, ở đó 

không hết thảy vọng tƣởng, cũng chẳng giống nhƣ cƣỡng làm cho tƣởng diệt 

nhƣ ở định vô tƣởng; mà ở trong đây do sức trí tuệ, nên không còn tƣởng? 

 

Ðáp:  Trong ấy có tƣởng, vì tế vi nên không biết; nếu là vô tƣởng thì Phật đệ 

tử còn vì lẽ gì lại cầu đƣợc trí tuệ thật?  Trong Phật pháp, thức của trong Phi-

hữu-tƣởng-phi-vô-tƣởng ấy, nƣơng nơi ba uẩn (thọ, tƣởng, hành) mà trụ.  

Bốn uẩn này thuộc nhân duyên cho nên vô thƣờng, vô thƣờng nên khổ, vô 

thƣờng khổ nên không, không nên vô ngã, không vô ngã nên có thể xả bỏ.  

Các ông ƣa đắm trí tuệ nên không đƣợc Niết-bàn; ví nhƣ con sâu đo, co để 

chân sau an ổn mới cất chân trƣớc, nếu chỗ tựa hết, không còn tiến tới đƣợc 

nữa mà trở lui.  Ngoại đạo nƣơng Sơ thiền để xả tham dục hạ địa, cho đến 

nƣơng phi-hữu-tƣởng-phi-vô-tƣởng-xứ, để xả vô sở hữu xứ, trên đó không 

còn chỗ nƣơng nữa, thời không thể xả phi-hữu-tƣởng-phi-vô-tƣởng-xứ.  Vì 

không còn chỗ nƣơng, nên lo sợ mất ngã, sợ rơi vào trong chỗ vô sở đắc. 

 

Lại nữa, trong kinh ngoại đạo có cho phép sát, đạo, dâm, vọng ngữ, uống 

rƣợu, nói rằng vì tế trời nên chú nguyện mà giếtkhông tội.  Vì hành đạo, nếu 

gặp cấp nạn,muốn toàn thân mà giết ngƣời nhỏ, không tội.  Lại gặp cấp nạn 

mà vì hành đạo, trừ vàng, ngoài ra đƣợc phép trộm lấy để tự cứu toàn, sau sẽ 



trừ ƣơng tội ấy.   Trừ vợ của Thầy, phu nhân của Quốc vƣơng, vợ của thiện 

tri thức, đồng nữ, ngoài ra những nữ nhân khác vì bức bách cấp nạn, đƣợc 

phép tà dâm.  Vì thầy, vì cha mẹ, vì bò, vì thân, vì làm môi giới, đƣợc phép 

nói dối.  Ở xứ lạnh cho phép uống rƣợu thạch mật, trong khi tế trời cho phép 

nếm một hai giọt rƣợu.  Trong Phật pháp thì không nhƣ vậy.  Ðối với hết 

thảy chúng sanh, tâm từ xem bình đẳng, cho đến một con kiến cũngkhông 

cƣớp mạng nó, huống gì giết ngƣời?  Một cây kim, một sợi chỉ không lấy 

huống gì nhiều vật?  Ðối với kẻ dâm nữ vô chủ không lấy tay đụng, huống gì 

là vợ con ngƣời?  Ðùa giỡn còn không đƣợc nói dối, huống chi cố ý nói dối.  

Tất cả rƣợu hết thảy thời không đƣợc uống, huống chi ở xứ lạnh, khi tế 

trời?   Ngoại đạo các ông so với Phật pháp khác xa nhau nhƣ trời với đất.  

Pháp ngoại đạo các ông là chỗ sanh ra các phiền não, còn Phật pháp thời là 

chỗ diệt các phiền não.  Ðó là chỗ khác nhau lớn. 

Pháp của Phật vô lƣợng, giống nhƣ biển lớn, tùy ý dục của chúng sanh mà 

thuyết ra mỗi mỗi pháp; hoặc nói có, hoặc nóikhông; hoặc nói thƣờng, hoặc 

nói vô thƣờng; hoặc nói khổ, hoặc nói vui; hoặc nói ngã, hoặc nói vô ngã; 

hoặc nói siêng làm ba nghiệp, thu nhiếp các thiện pháp; hoặc nói hết thảy 

các pháp không có tác tƣớng.  Nhƣ vậy mỗi mỗi nói sai khác.  Ngƣời vô trí 

nghe đến là cho trái nghịch sai lầm, còn ngƣời trí nhập vào ba pháp môn, 

quán hết thảy lời Phật nói đều là thật pháp, không trái nghịch nhau. 

Những gì là ba pháp môn?  1-  Côn-lặc-môn, 2-  A-tỳ-đàm môn, 3-  Không 

môn? 

 

Hỏi:  Sao gọi là Côn-lặc-môn?  Sao gọi là A-tỳ-đàm môn?  Sao gọi là 

Không môn? 

 

Ðáp:  Côn-lặc có ba triệu hai trăm ngàn lời.  Lúc Phật còn tại thế, Ðại Ca-

chiên-diên viết ra.  Sau khi Phật diệt độ, tuổi thọ con ngƣời giảm dần, sức 

nhớ biết ít, không thể đọc tụng rộng, các vị đắc đạo soạn làm ba trăm tám 

mƣơi bốn ngàn lời.  Nếu ngƣời nào vào Côn-lặc-môn, thời luận nghị sẽ vô 

cùng, trong đó có các môn tùy tƣớng, môn đối trị v.v... 

Tùy tƣớng môn nhƣ Phật nói kệ: 

“Các việc ác chớ làm, 

Các việc lành vâng làm, 

Tự thanh tịnh ý mình, 

Ấy là chƣ Phật dạy”.
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Trong đó nói đủ các tâm số pháp, nay chỉ nói tự thanh tịnh ý mình, thời nên 

biết đã nói đủ các tâm số pháp.  Sao vậy?  Vì hành tƣớng và sở duyên đồng 

nhau vậy.  Nhƣ Phật nói bốn niệm xứ, trong ấy không rời bốn chánh cần, 



bốn nhƣ ý túc, năm căn, năm lực, vì sao?  Trong bốn niệm xứ, bốn tinh tấn 

là bốn chánh cần, bốn định tức là bốn nhƣ ý túc, năm thiện pháp tức là năm 

căn lực.  Phật tuy không nói các pháp môn khác mà chỉ nói bốn niệm xứ, 

nên biết đã nói các pháp môn khác.  Nhƣ Phật ở trong bốn đế, hoặc nói một 

đế, hoặc nói hai, hoặc nói ba.  Nhƣ Mã-tinh Tỳ-kheo (Assaji – A-thuyết-thị:  

Mã- thắng, Mã-sƣ)  nói kệ cho Xá-lợi-phất: 

“Các pháp từ duyên sanh, 

Pháp ấy duyên đến, diệt, 

Thầy tôi Ðại Thánh chủ, 

Nói nghĩa ấy nhƣ vậy”.
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Bài kệ này chỉ nói đến ba đế, nên biết đạo đế đã có ở trong đó, vì không rời 

nhau.  Ví nhƣ một ngƣời phạm lỗi, cả nhà chịu tội.  Nhƣ vậy v.v... gọi là tùy 

tƣớng môn. 

Ðối trị môn là, nhƣ Phật chỉ nói bốn điên đảo, thƣờng điên đảo, lạc điên đảo, 

ngã điên đảo, tịnh điên đảo
410

.  Trong ấy tuy không nói bốn niệm xứ, song 

nên biết đã có nghĩa bốn niệm xứ; ví nhƣ nói thuốc là đã biết bệnh nó, nói 

bệnh là biết thuốc nó.  Nếu nói bốn niệm xứ thời biết đã nói bốn đảo.  Bốn 

đảo là tƣớng tà; nếu nói bốn đảo là đã nói các kiết sử, vì cớ sao?  Vì nói cội 

gốc thời biết đủ cành lá nó.  Nhƣ Phật nói hết thảy thế gian có ba độc; nói ba 

độc nên biết đã nói ba phần
411

, tám chánh đạo.  Nếu nói ba độc, nên biết là 

đã nói hết thảy các phiền não độc.  Mƣời lăm thứ ái là tham dục độc
412

, năm 

thứ sân là sân nhuế độc
413

, mƣời lăm thứ vô minh là ngu si độc
414

; các tà 

kiến, kiêu mạn, nghi thuộc về vô minh.  Nhƣ vậy tất cả các kiết sử đều thu 

vào ba độc.   

Lấy gì để diệt nó?  Lấy ba phần, tám chánh đạo.  Nếu nói ba phần, tám 

chánh đạo, nên biết đã nói ba mƣơi bảy trợ đạo phẩm.  Các tƣớng nhƣ vậy, 

gọi là đối trị môn.  Những pháp tùy tƣớng môn, đối trị môn nhƣ vậy, gọi 

là Côn-lặc-môn. 

 

Sao gọi là môn A-tỳ-đàm?  Hoặc Phật tự nói nghĩa các pháp, hoặc Phật tự 

nói danh tự  các pháp, các đệ tử tập họp thuật giải nghĩa lý của nó.  Nhƣ Phật 

nói:  Có Tỳ-kheo đối với các pháp hữu vi, không chánh ức niệm, mà muốn 

đƣợc đệ nhất pháp của thế gian (thế đệ nhất), không có lẽ đó.  Nếu không 

đƣợc đệ nhất pháp của thế gian mà muốn vào trong chánh vị, không có lẽ 

đó.  Nếu không vào trong chánh vị mà muốn đƣợc quả Tu-đà-hoàn, Tƣ-đà-

hàm, A-na-hàm, A-la-hán, không có lẽ đó.    Nếu có Tỳ-kheo đối với các 

pháp hữu vi, chánh ức niệm, muốn đƣợc pháp đệ nhất của thế gian, việc ấy 

có đƣợc.  Nếu đƣợc pháp đệ nhất của thế gian, nên đƣợc vào chánh vị, vào 

chánh vị nên đƣợc quả vị Tu-đà-hoàn, Tƣ-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, thì 



chắc chắn có lẽ ấy.  Nhƣ Phật nói đi thẳng đến pháp đệ nhất của thế gian mà 

không nói các nghĩa tƣớng của nó nhƣ nó hệ thuộc giới nào, nhân duyên gì, 

quả báo gì?  Từ pháp đệ nhất của thế gian, các pháp sở hành của hàng  

Thanh-văn, cho đến Vô-dƣ Niết-bàn, mỗi mỗi phân biệt nghĩa tƣớng của nó, 

ấy gọi là A-tỳ-đàm môn. 

Không môn là Sanh không, Pháp không; nhƣ trong kinh Tần-bà-ta-la Vƣơng 

Nghinh Phật nói:  “Phật bảo Ðại vƣơng:  “Khi sắc sanh chỉ là ”không” sanh, 

khi sắc diệt chỉ là “không” diệt, khi các hành sanh chỉ là “không” sanh.  Khi 

diệt chỉ là “không” diệt, trong ấy không có tự ngã, không ngƣời, không thần 

ngã, không có ngƣời từ đời này đến đời sau, trừ nhân duyên hòa hợp danh tự 

là chúng sanh; kẻ phàm phu ngu si chạy theo danh để cầu thật”.  Trong các 

kinh
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 nhƣ vậy, Phật nói về sanh không. 

Pháp không là, nhƣ Phật nói ở trong kinh Ðại Không:  Mƣời hai nhân duyên 

từ vô minh cho đến già chết, nếu ngƣời nói đó là già chết , hoặc nói ai già 

chết?  đều là tà kiến.  Sanh, hữu, thủ, thọ, ái, xúc, lục nhập, danh sắc, thức, 

hành, vô minh cũng nhƣ vậy.  Hoặc có ngƣời nói thân tức là thần ngã, hoặc 

nói thân khác thần ngã; hai lời đó tuy khác nhau, song đồng là tà kiến.  Phật 

nói:  Thân tức là thần ngã, tà kiến nhƣ vậy, chẳng phải đệ tử Ta.   Hoặc nói 

thân khác thần ngã, cũng là tà kiến, chẳng phải đệ tử Ta.   Trong kinh ấy 

Phật nói về pháp không.  Nếu nói:  “ai già chết”, nên biết đó là lời hƣ vọng, 

ấy gọi là sanh không.   Nếu nói:  “ấy là già chết”, nên biết đó là lời hƣ vọng,  

ấy gọi là pháp không.  Cho đến vô minh cũng nhƣ vậy. 

Lại nữa,  Phật nói về sáu mƣơi hai kiến trong kinh Phạm Võng
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:  Nếu có 

ngƣời nói “thần ngã thƣờng, thế gian cũng thƣờng”, ấy là tà kiến.   Nếu nói:  

“thần ngã vô thƣờng, thế gian vô thƣờng” ấy cũng là tà kiến.  Nếu nói:  

“thần ngã và thế gian cũng thƣờng cũng vô thƣờng, thần ngã và thế 

gian chẳng phải thƣờng và chẳng phải vô thƣờng” đều là tà kiến.  Do vậy, 

biết các pháp đều là không, ấy mới là thật. 

 

Hỏi:  Nếu nói thần ngã thƣờng, nên là tà kiến vì cớ sao? vì tánh thần ngã 

không có.  Nếu nói thần ngã thƣờng cũng phải là tà kiến, vì cớ sao?  vì thế 

gian thật vô thƣờng, vì điên đảo cho nên nói thƣờng.  Nếu nói thần ngã vô 

thƣờng, cũng là tà kiến, vì cớ sao? vì tánh thần ngã không có, không nên nói 

là vô thƣờng.  Còn nếu nói thế gian là vô thƣờng thì chẳng phải là tà kiến, vì 

cớ sao?  vì tánh hết thảy pháp hữu vi, thật đều vô thƣờng? 

 

Ðáp:  Nếu hết thảy pháp thật đều vô thƣờng, sao Phật nói:  “nói thế gian vô 

thƣờng, ấy gọi là tà kiến.   Thế cho nên biết thế gian chẳng phải thật là vô 

thƣờng. 

 



Hỏi:  Nơi nơi Phật đều nói:  Quán pháp hữu vi vô thƣờng, khổ, không, vô 

ngã, khiến ngƣời ta đắc đạo; sao đây nói vô thƣờng bị rơi vào tà kiến? 

 

Ðáp:  Phật nơi nơi thuyết vô thƣờng, nơi nơi thuyết bất diệt.  Nhƣ Ma-ha-

nam Thích vƣơng đi đến Phật, bạch Phật rằng:  “Ở thành Ca-tỳ-la này dân 

chúng đông nhiều, có khi tôi gặp họ rong xe, ruổi ngựa, voi cuồng, đấu sức, 

bèn mất tâm niệm Phật.  Khi ấy tôi tự nghĩ:  Nếu nay tôi chết, sẽ sanh về 

đâu?”  Phật bảo Ma-ha-nam:  “Ngƣơi chớ sợ hãi. Ngƣơi bấy giờ không sanh 

vào ác thú mà sanh đến thiện thú; ví nhƣ cây thƣờng nghiêng về hƣớng 

đông, nếu có bị đốn, chắc ngã về hƣớng đông; ngƣời lành cũng nhƣ vậy.  

Nếu khi thân tử hoại, thiện tâm ý thức thƣờng lấy tín, giới, văn, thí, huệ huân 

tâm, nên chắc chắn đƣợc lợi ích, đƣợc sanh lên cõi trời
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.  Nếu hết thảy 

pháp niệm niệm sanh diệt vô thƣờng, sao Phật nói có các công đức huân tập, 

cho nên mới chắc chắn đƣợc sanh lên cõi trời.  Do vậy nên biết chẳng phải 

tánh vô thƣờng. 

 

Hỏi:   Nếu vô thƣờng là không thật, sao Phật nói vô thƣờng? 

 

Ðáp:  Phật tùy chỗ thích ứng của chúng sanh mà thuyết pháp.  Vì phá điên 

đảo chấp thƣờng cho nên Phật nói vô thƣờng.  Vì ngƣời không biết không 

tin có đời sau nên Phật nói tâm đi đến đời sau, sanh lên cõi trời do nghiệp tội 

phƣớc, trăm ngàn vạn kiếp không mất.  Ðây là Ðối trị Tất-đàn, chẳng phải 

Ðệ nhất nghĩa Tất-đàn
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.  Thật tƣớng các pháp, chẳng phải thƣờng, chẳng 

phải vô thƣờng.  Nhiều nơi Phật cũng nói các pháp không, trong các pháp 

không, cũng không vô thƣờng.  Do vậy nên nói thế  gian vô thƣờng là tà 

kiến.  Thế nên gọi là pháp không. 

Lại nữa, Phạm-chí ở thành Tỳ-gia-ly tên Luận Lực.  Những ngƣời có tài lợi 

hƣng thịnh đem nhiều vật báu thuê Luận Lực đến tranh luận với Phật.  Nhận 

vật thuê xong, ngay đêm ấy soạn năm trăm nạn vấn, sáng sớm cùng các 

ngƣời tài lực đi đến chỗ Phật, hỏi Phật rằng:  “Một đạo cứu kính hay nhiều 

đạo cứu kính?”  Phật nói:  “Một đạo cứu kính chứ không nhiều”.  Phạm-chí 

nói:  “Phật nói một đạo, các thầy ngoại đạo đều có đạo cứu kính.  Thế là 

nhiều chứ không phải một?”.   Phật nói:  “Tuy tên có nhiều mà đều chẳng 

phải thật đạo, vì cớ sao?  Vì hết thảy đều mắc vào tà kiến, nên không gọi là 

đạo cứu kính”.  Phật hỏi Phạm-chí:  “Lộc Ðầu Phạm-chí đắc đạo chăng?”  

Ðáp:  “Trong hết thảy ngƣời đắc dạo, đây là đệ nhất”.  Khi ấy Tỳ-kheo 

Trƣởng lão Lộc Ðầu Phạm-chí, đang ở sau lƣng Phật hầu quạt cho Phật, 

Phật hỏi Phạm-chí:  “Ông biết Tỳ-kheo này chăng?”  Phạm-chí thƣa biết, rồi 

hổ thẹn cúi đầu.  Bấy giờ Phật nói nghĩa phẩm kệ: 

“Mỗi mỗi cho cứu kính, 



Mà mỗi tự ƣa đắm, 

Cho mình phải ngƣời trái, 

Ấy đều chẳng cứu kính. 

Ngƣời ấy vào luận chúng, 

Khi biện minh nghĩa lý, 

Mỗi mỗi thị phi nhau, 

Hơn thua ôm lo mừng. 

Ngƣời hơn rơi hầm kiêu, 

Kẻ thua sa ngục lo. 

Cho nên ngƣời có trí, 

Không theo hai pháp ấy. 

Luận Lực ông nên biết, 

Pháp của đệ tử Ta, 

Không hƣ cũng không thật. 

Ông muốn cầu việc gì? 

Ông muốn hoại luận tôi, 

Trọn đã không hoại đƣợc, 

Khó thắng bậc đại trí, 

Chỉ đủ tự hủy hoại”. 

Nhƣ vậy, nhiều nơi trong các kinh Thanh-văn, Phật thuyết các pháp không. 

Ðại thừa Không môn là, hết thảy các pháp, tánh thƣờng tự không, không do 

trí tuệ phƣơng tiện quán cho nên không.  Nhƣ Phật nói với Tu-bồ-đề
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: 

”Sắc, sắc tự không, thọ, tƣởng, hành, thức, thức tự không.  Mƣời hai nhập, 

mƣời tám giới, mƣời hai nhân duyên, ba mƣơi bảy đạo phẩm, mƣời lực, bốn 

vô sở úy, mƣời tám pháp bất cọng, đại từ đại bi, Tát-bà-nhã, cho đến Vô 

thƣợng Chánh đẳng Chánh giác đều tự không. 

 

Hỏi:  Tất cả các pháp tánh thƣờng tự không, không có gì, sao không đọa vào 

tà kiến?  Tà kiến gọi là không tội, không phƣớc, không đời này đời sau, cùng 

với đây nói “không” không khác nhau? 

 

Ðáp:  Ngƣời nói không tội, không phƣớc, họ không nói không có đời này, 

chỉ nói không có đời sau; nhƣ loài cây cỏ tự sanh tự diệt.  Hoặc ngƣời sanh, 

hoặc ngƣời giết, chỉ ở trong đời hiện tại, không còn có sanh ở đời sau, mà họ 

không biết quán trong thân ngoài thân tự tƣớng đều không.  Do đó mà có 

khác. 

Lại nữa, ngƣời tà kiến, làm nhiều việc ác, dứt các việc lành, còn ngƣời quán 

không, đối với thiện pháp còn không muốn làm, huống chi làm ác? 

 



Hỏi:  Tà kiến có hai thứ:  thứ phá nhân phá quả, có thứ phá quả không phá 

nhân.  Nhƣ lời ông nói là phá quả không phá nhân.  Phá quả phá nhân là nói 

không nhân không duyên, không tội không phƣớc; ấy là phá nhân.  Nói 

không đời này, đời sau, tội phƣớc quả báo; ấy là phá quả.  Ngƣời quán 

không nói “đều không” thời tội phƣớc nhân quả đều không, thời cùng với tà 

kiến đây có gì khác? 

 

Ðáp:   Ngƣời tà kiến, đối với các pháp đoạn diệt làm cho không; còn ngƣời 

Ðại thừa biết các pháp thật không, không phá không hoại. 

 

Hỏi:  Ba thứ tà kiến:  1- Phá quả báo tội phƣớc, không phá tội phƣớc; phá 

quả báo nhân duyên, không phá nhân duyên; phá đời sau, không pháđời 

này.  2-  Phá quả báo tội phƣớc; cũng phá tội phƣớc; phá quả báo nhân 

duyên, cũng phá nhân duyên; phá đời sau, cũng pháđời này, không phá hết 

thảy pháp.  Phá hết thảy pháp, đều làm cho không có gì.  Ngƣời quán không, 

cũng nói chơn không không có gì, cùng với ngƣời tà kiến thứ ba này có gì 

khác? 

Ðáp:   Ngƣời tà kiến phá các pháp làm cho không; còn ngƣời quán không 

biết các pháp thật không, không phá không hoại. 

Lại nữa, ngƣời tà kiến nói các pháp đều không, không có gì, chấp thủ hý 

luận về tƣớng không của các pháp; còn ngƣời quán không, biết các pháp 

không, không thủ tƣớng, không hý luận. 

 

Lại nữa, ngƣời tà kiến tuy miệng nói hết thảy không, nhƣng ở chỗ ƣa thời 

sanh ƣa, ở chỗ giận thì sanh giận, ở chỗ kiêu mạn thời sanh kiêu mạn, ở chỗ 

ngu si thời sanh ngu si, tự dối gạt mình.  Còn nhƣ đệ tử Phật thật biết không, 

tâm không lay động; hết thảy chỗ kiết sử sanh không còn sanh; ví nhƣ hƣ 

không, khói lửa không thể làm nhơ, mƣa lớn không thể ƣớt.  Quán không 

nhƣ vậy, các thứ phiền não không còn dính vào tâm. 

 

Lại nữa, ngƣời tà kiến nói không có gì, không từ ái (thạch bản ghi là chữ 

thọ?) làm nhân duyên xuất sanh; còn chơn không là từ ái làm nhân duyên 

xuất sanh, thế là khác.  Bốn vô lƣợng tâm, các pháp thanh tịnh, vì sở duyên 

của nó không thật nên còn không bằng với trí tuệ chơn không, huống là tà 

kiến này? 

 

Lại nữa, kiến ấy gọi là tà kiến, còn chơn không kiến gọi là chánh kiến.  

Ngƣời hành tà kiến, đời này gọi là ngƣời tệ ác, đời sau sẽ rơi vào địa ngục.  

Ngƣời hành trí tuệ chơn không, đời này đƣợc khen ngợi, đời sau đƣợc làm 



Phật; ví nhƣ nƣớc khác với lửa; cũng nhƣ cam lồ với độc dƣợc; là phân hôi 

so với vị tô-đà
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, thức ăn của trời. 

Lại nữa, trong chơn không có Không không tam muội
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, tà kiến thấy không, 

tuy có không mà không có Không không tam muội. 

 

Lại nữa, ngƣời quán chơn không; trƣớc hết bố thí, trì giới, thiền định vô 

lƣợng, tâm kia dịu mềm , các kiết sử mỏng, sau mới đắc chơn không.  Ngƣời 

tà kiến  không có các việc ấy, chỉ muốn lấy ức tƣởng phân biệt, tà tâm thủ 

không; ví  nhƣ ngƣời ở nông điền, lúc đầu không biết muối
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, thấy ngƣời ta 

lấy muối bỏ vào rau thịt mà ăn.  Hỏi rằng:  “Vì sao làm nhƣ vậy?”  Trả lời 

rằng:  “Vì muối ấy có thể làm cho đồ ăn ngon lành”.  Ngƣời kia bèn nghĩ 

rằng, muối ấy có thể làm cho đồ ăn ngon thì chất vị nó phải nhiều, liền bốc 

toàn muối bỏ vào miệng mà ăn, muối mặn rách miệng, mới hỏi lại rằng:  

“Sao ông nói muối có thể làm cho ngon?  Ngƣời kia nói:  “Ðồ ngu!  Phải trù 

lƣợng nhiều ít hòa vào mới ngon đƣợc, cớ sao ăn toàn cả muối”, không thực 

hành các công đức, mà chỉ muốn đƣợc không, ấy là tà kiến, dứt các thiện 

căn. 

Các nghĩa nhƣ vậy gọi là Không môn.  Nếu ngƣời nào vào ba môn (Côn-lặc, 

A-tỳ-đàm, Không môn) này thời hiểu nghĩa Phật pháp không hề trái nghịch 

nhau.  Biết đƣợc việc ấy tức là năng lực của Bát-nhã Ba-la-mật, đối với hết 

thảy pháp không gì quái ngại.  Nếu không đƣợc Bát-nhã Ba-la-mật, mà vào 

A-tỳ-đàm môn thời rơi trong chấp hữu, vào Không môn thời rơi trong chấp 

vô; nếu vào Côn-lặc môn thời rơi trong chấp cả hữu cả vô. 

 

Lại nữa, Bồ-tát Ma-ha Tát thực hành Bát-nhã Ba-la-mật, tuy biết các pháp 

nhất tƣớng, cũng biết đƣợc hết thảy pháp chủng chủng tƣớng.  Tuy biết các 

pháp chủng chủng tƣớng, cũng biết đƣợc hết thảy pháp nhất tƣớng.  Trí tuệ 

nhƣ vậy của Bồ-tát, gọi là Bát-nhã Ba-la-mật. 

 

Hỏi:  Bồ-tát Ma-ha Tát làm sao biết hết thảy pháp chủng chủng tƣớng?  Làm 

sao biết hết thảy pháp nhất tƣớng? 

 

Ðáp:  Bồ-tát quán các pháp nhất tƣớng, đó là tƣớng có; nhân tƣớng có ấy, 

trong các pháp có tâm sanh, nhƣ vậy hết thảy có. 

 

Hỏi:  Trong pháp không sao cũng có tâm sanh? 

Ðáp:  Nếu nói “không”, sự ấy tức là có. 

 

Lại nữa, Bồ-tát quán hết thảy pháp nhất tƣớng, đó là vô tƣớng; nhƣ tƣớng 

trâu không có tƣớng dê, nơi dê không có tƣớng trâu.  Nhƣ vậy trong các 



pháp, mỗi mỗi không có tƣớng của pháp khác; nhƣ trƣớc đã nói, nhân có nên 

có tâm sanh, pháp ấy khác với có, vì khác cho nên không.  Nếu pháp “có” là 

trâu thì dê cũng nên là trâu, vì sao?  Vì pháp “có” không khác nhau vậy.  

Nếu khác với có thời là không, nhƣ vậy hết thảy là không. 

 

Lại nữa, Bồ-tát quán hết thảy pháp là một, nhân pháp một ấy mà trong các 

pháp chỉ một tâm sanh.  Các pháp mỗi mỗi có tƣớng một, hợp các một nên 

gọi là hai, gọi là ba ....  Một là thật; hai, ba ... là hƣ. 

 

Lại nữa, Bồ-tát quán các pháp có sở nhân nên có, nhƣ thân ngƣời vô thƣờng; 

vì sao?  Vì là tƣớng sanh diệt.  Hết thảy pháp đều nhƣ  vậy, có sở nhân nên 

có. 

 

Lại nữa, hết thảy pháp không sở nhân nên có, nhƣ thân ngƣời vô thƣờng 

sanh diệt; nhân sanh diệt nên biết vô thƣờng.  Nhân ấy lại nên có nhân.  Nhƣ 

vậy thì vô cùng, nếu vô cùng thời vô nhân.   Nếu nhân ấy lại không có nhân, 

thời nhân vô thƣờng ấy cũng không phải nhân.  Nhƣ vậy, hết thảy không có 

nhân. 

 

Lại nữa, Bồ-tát quán hết thảy pháp có tƣớng, không có pháp gì không tƣớng; 

nhƣ đất có tƣớng cứng nặng, nƣớc có tƣớng lạnh ƣớt; lửa có tƣớng nóng, 

chiếu sáng; gió có tƣớng nhẹ, động; hƣ không có tƣớng dung chứa; phân biệt 

giác tri là tƣớng của thức; có đây có kia là tƣớng của phƣơng; có lâu có mau 

là tƣớng của thời; tâm trƣợc ác não loạn chúng sanh là tƣớng của tội; tâm 

tịnh thiện thƣơng xót chúng sanh là tƣớng của phƣớc; đắm trƣớc các pháp là 

tƣớng của trói buộc;  không đắm trƣớc các pháp là tƣớng của giải thoát.  

Hiện tiền hết thảy pháp, không bị chƣớng ngại  là tƣớng của Phật.  Nhƣ 

vậy, hết thảy đều có tƣớng. 

 

Lại nữa, Bồ-tát quán hết thảy pháp đều không tƣớng, các tƣớng ấy do nhân 

duyên hòa hợp sanh, không có tự tánh cho nên không.  Nhƣ đất; do hƣơng, 

vị, xúc bốn pháp hòa hợp lại gọi là đất
423

.  Không phải chỉ có sắc mà gọi là 

đất; cũng không phải chỉ vị, xúc mà gọi là đất; vì cớ sao, nếu chỉ có sắc là 

đất, còn ba thứ kia không phải là đất, vậy là đất không có hƣơng, vị, xúc?  

Hƣơng, vị, xúc cũng nhƣ vậy. 

 

Lại nữa, bốn pháp ấy sao làm một pháp?  Sao một pháp làm bốn pháp?  Vì 

thế không đƣợc lấy bốn thứ làm đất, cũng thế không đƣợc lìa bốn thứ làm 

đất. 

 



Hỏi:  Tôi không cho bốn pháp là đất, chỉ nhân bốn pháp cho nên có pháp đất 

sanh; đất ấy trụ ở giữa bốn pháp? 

 

Ðáp:  Nếu từ bốn pháp sanh ra đất, thời đất với bốn pháp khác nhau; nhƣ 

cha mẹ sanh ra con, thời con khác với cha mẹ.  Nếu nhƣ vậy, nay con mắt 

thấy sắc, mũi biết hƣơng, lƣỡi biết vị, thân biết xúc; đất nếu khác với bốn 

pháp đó, thời phải nên có căn khác, thức khác để biết đất.  Nếu không có căn 

khác, thức khác để biết đất, thời không có đất. 

 

Hỏi:  Nếu trên kia nói về tƣớng đất có lỗi, phải nên nhƣ A-tỳ-đàm nói về 

tƣớng đất:  Ðất gọi là sắc do bốn đại tạo ra, trong đó chỉ địa chủng là tƣớng 

cứng.  Ðất là sắc có thể thấy?
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Ðáp:  Nếu đất chỉ là sắc, trƣớc kia đã nói lỗi.  Lại đất là tƣớng cứng, nhƣng 

con mắt chỉ thấy sắc, nhƣ thấy trăng dƣới nƣớc, tƣợng trong gƣơng, bóng 

của cây cỏ thời không có tƣớng cứng, tƣớng cứng là do thân căn xúc chạm 

mà biết. 

Lại nữa, nếu con mắt thấy sắc ấy là đất, còn tƣớng cứng là địa chủng; con 

mắt thấy sắc ấy là nƣớc, lửa, còn tƣớng ƣớt là thủy chủng, tƣớng nóng là hỏa 

chủng.  Nếu nhƣ vậy, thì gió và phong chủng, cũng nên phân biệt, nhƣng mà 

không phân biệt đƣợc
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.  Nhƣ nói:  “Thế nào là gió, thế nào là phong 

chủng?  Thế nào là phong chủng?  Thế nào là gió?  Nếu gió và phong chủng 

là một vật, thời không nên đáp hai cách.  Nếu gió và phong chủng không 

khác thời đất và địa chủng cũng không thể khác. 

 

Hỏi:  Bốn đại, mỗi mỗi không lìa nhau; nhƣ trong đất có nƣớc, lửa, gió bốn 

thứ.  Nhƣng trong đất thì đất nhiều hơn hết, nên gọi là đất; trong nƣớc, lửa, 

gió cũng nhƣ vậty? 

 

Ðáp:  Không phải, vì sao?  Vì nếu trong lửa có bốn đại, thì phải nên đều 

nóng cả, vì không có lửa gì không nóng; nếu ba đại kia ở trong lửa mà 

không nóng, thời không gọi là lửa.  Nếu nóng thời đất, nƣớc, gió bỏ mất tự 

tánh, đều gọi là lửa.  Nếu cho là nó vi tế nên không thể biết, thời không khác 

gì với không có.  Nếu có thô có thể biết đƣợc, thời biết có vi tế; nếu không 

thô thời cũng không tế.  Vì các nhân duyên nhƣ vậy, biết  tƣớng đất không 

thể có đƣợc.  Nếu tƣớng đất không thể có đƣợc thời tƣớng của hết thảy 

pháp cũng không thể có đƣợc.  Thế nên hết thảy pháp đều một tƣớng. 

 

Hỏi:  Chẳng nên nói vô tƣớng, vì sao, vì đối với các pháp vô tƣớng tức là 

tƣớng,  Nếu không có vô tƣớng thời không thể phá tƣớng hết thảy pháp, vì 



sao, vì không có vô tƣớng.  Nếu có vô tƣớng ấy, thời không thể nói hết thảy 

pháp vô tƣớng. 

 

Ðáp:  Lấy vô tƣớng để phá tƣớng các pháp; nếu có tƣớng vô tƣớng, thời đọa 

vào trong tƣớng các pháp.  Nếu không đọa vào trong tƣớng các pháp, thời 

không nên hạn hỏi.  Vô tƣớng phá hết tƣớng các pháp, cũng là tƣớng tự diệt; 

ví nhƣ que củi mồi lửa, sau khi đốt hết củi, cũng lại tự đốt.  Thế nên Thánh 

nhân thực hành Vô tƣớng vô tƣớng tam muội
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, để phá vô tƣớng. 

 

Lại nữa, Bồ-tát quán hết thảy pháp không hợp, không tan, không sắc, không 

hình, không đối, không bày, không nói, chỉ có một tƣớng, đó là vô tƣớng.  

Nhƣ vậy các pháp một tƣớng, 

 

Làm sao quán chủng chủng tƣớng?  Hết thảy các pháp thu nhiếp vào hai 

pháp là danh, sắc; sắc, vô sắc; có thể thấy, không thể thấy; có đối, không 

đối; hữu lậu, vô lậu; hữu vi, vô vi v...v... Hai trăm pháp môn hai phần, nhƣ 

trong phẩm Thiên Nạn nói. 

 

Lại nữa, có hai pháp, là nhẫn nhục và nhu hòa.  Lại có hai pháp là thân kính 

và cúng dƣờng.  Hai thí là tài thí và pháp thí.  Hai lực là lực tuệ phân biệt và 

lực tu đạo.  Hai cụ túc là giới cụ túc và chánh kiến cụ túc.  Hai tƣớng là 

tƣớng chất trực và tƣớng nhu nhuyến.  Hai pháp là định và trí.  Hai pháp là 

minh và giải thoát.  Hai pháp là thế gian pháp và đệ nhất nghĩa pháp.  Hai 

pháp là niệm và xảo tuệ.  Hai đế là thế đế và đệ nhất nghĩa đế.  Hai giải thoát 

là đãi thời giải thoát và bất hoại tâm giải thoát.  Hai Niết-bàn là Hữu-dƣ 

Niết-bàn và Vô-dƣ Niết-bàn.  Hai cứu cánh là sự cứu cánh và nguyện cứu 

cánh.  Hai kiến là tri kiến và đoạn kiến.  Hai cụ túc là nghĩa cụ túc và ngữ cụ 

túc.  Hai pháp là thiểu dục và tri túc.  Hai pháp là dễ nuôi và dễ đủ.   Hai 

pháp là pháp tùy và pháp hành.  Hai trí là tận trí và vô sanh trí.  Nhƣ vậy ... 

vô lƣợng pháp môn hai phần. 

 

Lại nữa, biết ba đạo là kiến đạo, tu đạo, vô học đạo.  Ba tánh là đoạn tánh, ly 

tánh, diệt tánh.  Ba tu là giới tu, định tu, tuệ tu.  Ba Bồ-đề là Phật Bồ-đề, 

Bích-chi-ca Phật Bồ-đề, Thanh-văn Bồ-đề.  Ba thừa là Phật thừa, Bích-chi-

ca Phật thừa, Thanh-văn thừa.  Ba quy y là Phật, Pháp, Tăng.  Ba trú là phạm 

trú, thiên trú, thánh trú.  Ba tăng thƣợng là tự tăng thƣợng, tha tăng thƣợng, 

pháp tăng thƣợng.  Chƣ Phật ba thứ bất hộ là thân nghiệp bất hộ, khẩu 

nghiệp bất hộ, ý nghiệp bất hộ.  Ba phƣớc xứ là thí, giới, thiện tâm.  Ba gậy 

khí (cụ) là gậy khí nghe, gậy khí ly dục, gậy khí tuệ.  Ba luân là biến hóa 

luân, thị tha tâm luân, giáo hoá luân.  Ba giải thoát môn là Không giải thoát 



môn, Vô tƣớng giải thoát môn, Vô tác giải thoát môn.  Nhƣ vậy ... vô lƣợng 

pháp môn ba phần. 

 

Lại biết bốn pháp là bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn nhƣ ý túc, bốn Thánh 

đế, bốn Thánh chủng
427

, bốn sa môn quả, bốn tri
428

, bốn tín
429

, bốn đạo
430

, 

bốn nhiếp pháp
431

, bốn y
432

, bốn thông đạt thiện căn, bốn đạo
433

, bốn thiên 

nhân luân, bốn kiên pháp
434

, bốn vô sở úy
435

, bốn vô lƣợng tâm.  Nhƣ vậy ... 

vô lƣợng pháp môn bốn phần. 

 

Lại biết năm vô học chúng
436

, năm xuất tánh, năm giải thoát xứ
437

, năm căn, 

năm lực, năm đại thí
438

, năm trí
439

, năm A-na-hàm
440

, năm chỗ Tịnh-cƣ 

thiên, năm trị đạo, năm trí tam muội
441

, năm Thánh phần chi tam muội
442

, 

năm ngữ đạo nhƣ pháp
443

.  Nhƣ vậy ... vô lƣợng pháp môn năm phần. 

 

Lại biết sáu xả pháp
444

, sáu ái kỉnh pháp
445

, sáu thần thông, sáu hạng A-la-

hán
446

, sáu địa kiến đế đạo
447

, sáu tùy thuận niệm
448

, sáu tam muội
449

, sáu 

Ba-la-mật.  Nhƣ vậy ... vô lƣợng pháp môn sáu phần. 

 

Lại biết bảy giác ý
450

, bảy tài
451

, bảy y chỉ, bảy tƣởng định
452

, bảy  diệu 

pháp
453

, bảy tri
454

, bảy chỗ thiện nhân đi
455

, bảy tịnh, bảy tài phƣớc, bảy phi 

tài phƣớc, bảy trợ định pháp.  Nhƣ vậy ... vô lƣợng pháp môn bảy phần. 

 

Lại biết tám Thánh đạo phần, tám bội xả
456

, tám thăng xứ, tám đại nhân 

niệm
457

, tám thứ tinh tấn
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, tám trƣợng phu, tám A-la-hán lực.  Nhƣ vậy ... 

vô lƣợng pháp môn tám phần. 

 

Lại biết chín thứ đệ định
459

, chín danh sắc (từ danh đến sanh tử là chín)
460

 

vv... diệt, chín vô lậu trí, chín vô lậu địa, chín địa tƣ duy đạo.  Nhƣ vậy ... vô 

lƣợng pháp môn chín phần. 

 

Lại biết mƣời vô học pháp, mƣời tƣởng
461

, mƣời trí
462

, mƣời nhất thiết 

nhập
463

, mƣời đại địa thiện
464

, Phật mƣời lực
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.  Nhƣ vậy ... vô lƣợng pháp 

môn mƣời phần. 

 

Lại biết mƣời một trợ Thánh đạo pháp
466

.  Lại biết mƣời hai nhân duyên 

pháp.  Lại biết mƣời ba xuất pháp, mƣời bốn biến hóa tâm
467

, mƣời lăm tâm 

kiến đế đạo, mƣời sáu An-na-ban-na hạnh
468

, mƣời bảy Thánh hạnh (nên nói 

mƣời sáu)
469

, mƣời tám pháp bất cộng
470

, mƣời chín ly địa.  Một trăm sáu 

mƣơi hai đạo trong tƣ duy đạo, tƣ duy đạo có khả năng phá giặc phiền não.  

Một trăm bảy mƣơi tám Sa-môn quả
471

 gồm tám mƣơi chín hữu vi quả, tám 



mƣơi chín vô vi quả.  Nhƣ vậy các thứ vô lƣợng pháp tƣớng sai khác; sanh, 

diệt, tăng, giảm, đắc, thất, cấu, tịnh đều biết đƣợc cả.  Bồ-tát Ma-ha-tát biết 

các pháp ấy xong, có thể khiến cho các pháp nhập vào tự tánh không, mà đối 

với các pháp không dính mắc; vƣợt quá địa vị Thanh-văn, Bích-chi Phật, mà 

vào địa vị Bồ-tát.  Vào địa vị Bồ-tát xong, lấy đại bi tâm thƣơng xót, lấy sức 

phƣơng tiện phân biệt chủng chủng danh tự các pháp, độ chúng sanh khiến 

chứng đƣợc tam thừa.  Ví nhƣ ngƣời công xảo, dùng sức thuốc có thể biến 

bạc thành vàng, biến vàng thành bạc. 

 

Hỏi:  Nếu các pháp tánh chơn không, sao còn phân biệt chủng chủng danh 

tự? Sao không chỉ nói là tánh chơn không? 

 

Ðáp:  Bồ-tát Ma-ha-tát không nói “không” là có thể đắc, có thể trƣớc, thì 

không nên nói các pháp có chủng chủng tƣớng sai khác.  Không bất khả đắc 

là không có gì quái ngại; nếu có quái ngại ấy là khả đắc chứ chẳng phải bất 

khả đắc không.  Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát biết bất khả đắc không, lại còn phân 

biệt đƣợc các pháp, thƣơng xót độ thoát chúng sanh, ấy là sức của Bát-nhã 

Ba-la-mật,  Lấy chỗ cốt yếu mà nói:  Thật tƣớng các pháp là Bát-nhã Ba-la-

mật. 

 

Hỏi:  Hết thảy kinh sách thế tục và chín mƣơi sáu thứ kinh của xuất gia 

ngoại đạo đều nói có thật tƣớng các pháp?.  Lại trong tam Tạng pháp của 

Thanh-văn, cũng có nói thật tƣớng các pháp, sao không gọi đó là Bát-nhã 

Ba-la-mật, mà chỉ riêng thật tƣớng các pháp nói ở trong kinh này, đƣợc gọi 

là Bát-nhã Ba-la-mật? 

 

Ðáp:  Trong kinh sách thế tục, vì để làm an nƣớc toàn gia, thân mạng thọ 

vui, cho nên chẳng phải thật.  Ngoại đạo xuất gia đọa trong pháp tà kiến, tâm 

ƣa đắm, cho nên cũng chẳng phải thật.  Trong pháp Thanh-văn tuy có bốn 

đế, lấy vô thƣờng, khổ, không, vô ngã quán thật tƣớng các pháp; vì trí tuệ 

không đầy đủ, không thông lợi, không thể vì độ hết thảy chúng sanh; không 

vì cầu đƣợc Phật pháp, nên tuy có thật trí tuệ mà không gọi Bát-nhã Ba-la-

mật.  Nhƣ nói:  Phật vào và ra các tam muội, Xá-lợi-phất còn không nghe 

đƣợc tên nó huống là có thể biết đƣợc, vì cớ sao?  Vì các A-la-hán, Bích-chi 

Phật khi mới phát tâm,không có nguyện lớn, không đại từ đại bi, không cầu 

hết thảy các công đức, không cúng dƣờng hết thảy ba đời mƣời phƣơng 

Phật, không cứu xét cầu biết thật tƣớng các pháp, mà chỉ cầu thoát khỏi khổ 

già bệnh chết.  Còn các Bồ-tát từ khi mới phát tâm đã có thệ nguyện rộng 

lớn, có đại từ bi, cầu hết thảy các công đức, cúng dƣờng hết thảy ba đời 

mƣời phƣơng Phật, có lợi trí lớn, cầu thật tƣớng các pháp, trừ các thứ quán  



là tịnh quán, bất tịnh quán, thƣờng quán, vô thƣờng quán, lạc quán, khổ 

quán, không quán, thật quán, ngã quán, vô ngã quán.  Xả bỏ các quán theo 

tâm lực vọng kiến nhƣ vậy, mà chỉ quán thật tƣớng của ngoại duyên là phi 

tịnh, phi bất tịnh, phi thƣờng, phi vô thƣờng, phi lạc, phi  khổ, phi không, 

phi thật, phi ngã, phi vô ngã.  Ðối các quán nhƣ vậy, không chấp trƣớc, 

không thủ đắc, vì là pháp thế tục, không phải đệ nhất nghĩa.  Thanh tịnh 

cùng khắp, không phá không hoại là chỗ các Thánh nhân hành, ấy gọi là 

Bát-nhã Ba-la-mật. 

 

Hỏi:  Ðã biết thể tƣớng Bát-nhã là pháp vô tƣớng, vô đắc; vậy hành giải làm 

sao có thể đắc pháp ấy? 

 

Ðáp:  Phật dùng phƣơng tiện thuyết pháp, hành giả hành đúng nhƣ Phật nói 

thời đắc; ví nhƣ đƣờng hiểm bờ cao, nhờ thang mà lên đƣợc.  Lại nhƣ nƣớc 

sâu nhờ thuyền mà qua đƣợc.  Bồ-tát mới phát tâm, nếu theo Phật nghe, hoặc 

theo đệ tử Phật nghe, hoặc nghe trong kinh nói:  “hết thảy pháp rốt 

ráo không, không có tánh nhất định khả thủ khả trƣớc, là pháp đệ nhất thật, 

diệt trừ các hý luận”.  Tƣớng Niết-bàn là rất an ổn, tôi muốn độ thoát hết 

thảy chúng sanh, làm sao riêng lấy Niết-bàn?  Tôi nay phƣớc đức, trí tuệ, 

thần thông lực chƣa đầy đủ, nên không thể dẫn dắt chúng sanh, phải đầy đủ 

các nhân duyên ấy, thực hành năm Ba-la-mật là bố thí, v.v... Do tài thí nên 

đƣợc giàu lớn, do pháp thí nên đƣợc trí tuệ, có thể do hai thí ấy mà dẫn dắt 

chúng sanh nghèo cùng vào tam thừa đạo.  Do trì giới nên đƣợc sanh vào cõi 

ngƣời cõi trời tôn quý, tự thoát khỏi ba đƣờng ác; cũng khiến chúng sanh 

thoát khỏi ba đƣờng ác.  Do nhẫn nhục, nên ngăn đƣợc thứ độc nóng giận, 

mà đƣợc thân sắc đoan chánh, oai đức đệ nhất, ai thấy đều hoan hỷ, tâm 

phục kính tin, huống còn thuyết pháp nữa?  Do tinh tấn nên có thể phá sự 

giải đãi đối với phƣớc đức, đạo pháp, mà đƣợc thân kim cang, tâm bất động.  

Dùng thân tâm ấy phá tâm kiêu mạn của phàm phu khiến đƣợc Niết-bàn.  Do 

thiền định, phá tâm tán loạn, lìa cái vui tội lỗi theo ngũ dục, hay vì chúng 

sanh nói về pháp ly dục.  Thiền là chỗ y chỉ của Bát-nhã Ba-la-mật, y nơi 

thiền mà Bát-nhã Ba-la-mật tự nhiên pháp sanh.  Nhƣ trong kinh nói:  “Tỳ-

kheo nhất tâm chuyên định, có thể quán thật tƣớng các pháp. 

 

Lại nữa, biết ở trong Dục giới phần nhiều do tội nghiệp xan và tham, đóng 

cửa các thiện.  Khi thực hành Bố-thí Bát-nhã Ba-la-mật thì phá hai việc ấy, 

mở cửa các  thiện.  Vì muốn đƣợc thƣờng mở, nên thực hành giới Ba-la-mật 

về mƣời thiện đạo.  Vì chƣa đầy đủ thiền định, trí tuệ, chƣa ly dục nên phá 

giới Ba-la-mật.  Do vậy nên thực hành nhẫn nhục, biết ba việc trên có khả 

năng mở cửa phƣớc.  Lại biết phƣớc đức quả báo ấy là vô thƣờng, thọ hết 



vui ở cõi trời ngƣời, trở lại đọa vào đƣờng khổ.  Vì nhàm đủ phƣớc đức vô 

thƣờng ấy, nên cầu thật tƣớng Bát-nhã Ba-la-mật. 

Việc ấy làm sao đƣợc?  Chắc chắn phải do nhất tâm mới có thể đƣợc.  Nhƣ 

xâu ngọc báu của Long vƣơng, nhất tâm quán sát mà không chạm đến rồng 

thì giá trị bằng Diêm-phù-đề.  Nhất tâm thiền định thì trừ bỏ năm dục, năm 

cái; muốn đƣợc tâm vui phải dùng tinh tấn; cho nên tiếp sau nhẫn nhục là 

nói tinh tấn Ba-la-mật.  Nhƣ trong kinh nói hành giả thân ngồi ngay thẳng, 

buộc niệm ở trƣớc, chuyên tinh cầu định, dầu cho thịt xƣơng khô mục, trọn 

không giải đãi thối lui, cho nên tinh tấn tu thiền.  Nếu có tài vật mà bố thí 

không đủ khó; vì sợ đọa đƣờng ác, sợ mất tiếng tốt mà trì giới, nhẫn nhục 

cũng không là khó.  Do vậy nên ở ba độ đầu không nói đến tinh tấn.  Nay vì 

thật tƣớng Bát-nhã Ba-la-mật, mà từ tâm cầu định, việc ấy mới khó, cho nên 

phải cần đến tinh tấn.  Thực hành nhƣ vậy, có thể đắc Bát-nhã Ba-la-mật. 

 

Hỏi: Phải thực hành năm Ba-la-mật, sau mới đắc Bát-nhã Ba-la-mật, hay 

cũng có thể thực hành một, hai Ba-la-mật cũng có thể đắc Bát-nhã ƣ? 

 

Ðáp:  Các Ba-la-mật có hai thứ:  1.  Trong một Ba-la-mật có đủ các Ba-la-

mật tƣơng ƣng tùy hành.  2.  Tùy thời thực hành riêng từng Ba-la-mật.  Hễ 

Ba-la-mật nào nhiều thì theo đó gọi tên ấy.  Ví nhƣ bốn đại chung hợp, tuy 

không lìa nhau, song theo đại nào nhiều mà đƣợc gọi tên. 

 

Tƣơng ƣng tùy hành là, trong một Ba-la-mật có đủ năm Ba-la-mật.  Ấy là 

không lìa năm Ba-la-mật mà đắc Bát-nhã Ba-la-mật. 

Tùy thời đắc danh là, hoặc nhân một, nhân hai Ba-la-mật mà đắc Bát-nhã 

Ba-la-mật.  Nếu ngƣời phát tâm Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác mà bố 

thí, bấy giờ tìm tƣớng bố thí thấy chẳng một chẳng khác, phi thƣờng, phi vô 

thƣờng, phi hữu, phi vô v.v... Nhƣ trong đoạn nói về bố thí ở trƣớc.  Nhân 

thật tƣớng bố thí mà hiểu hết thảy pháp cũng nhƣ vậy.  Ấy gọi là nhân bố thí 

mà đắc Bát-nhã Ba-la-mật. 

 

Hoặc có ngƣời trì giới, không não hại chúng sanh, tâm không có hối tiếc.  

Nếu thủ tƣớng rồi sanh chấp trƣớc thời nổi lên cạnh tranh, ngƣời ấy tuy 

không sân não chúng sanh, song đối với pháp có tâm ƣa ghét cho nên lại sân 

não chúng sanh.  Thế cho nên muốn không sân não chúng sanh, hãy thực 

hành quán chƣ pháp bình đẳng.  Nếu phân biệt là tội là vô tội, thời chẳng 

phải thực hành Giới Ba-la-mật; vì cớ sao, vì ghét tội, yêu không tội, thời tâm 

sanh tự cao, trở lại trong con đƣờng não hại chúng sanh.  Thế cho nên Bồ-tát 

quán ngƣời có tội, ngƣời không tội, tâm không ghét yêu.  Quán nhƣ vậy là 

chỉ thực hành Giới Ba-la-mật mà đắc Bát-nhã Ba-la-mật.  



 

Bồ-tát suy nghĩ rằng:  Nếu không đƣợc pháp nhẫn, thời không thể thƣờng 

nhẫn.  Hết thảy chúng sanh khi chƣa có gì bức bách thời nhẫn đƣợc; khi có 

sự khổ bức thiết rồi thời không thể nhẫn đƣợc.  Ví nhƣ ngƣời tù sợ gậy đánh 

phải đến chết khổ.  Do nhân duyên ấy nên sanh pháp nhẫn:  Không có ngƣời 

đánh, ngƣời mắng, cũng không có ngƣời chịu; chỉ do nhân duyên quả báo 

điên đảo đời trƣớc nên gọi là chịu.  Khi ấy không phân biệt, ấy gọi là sự 

nhẫn.  Pháp nhẫn là thâm nhập tất cánh không, ấy gọi là pháp nhẫn.  Ðƣợc 

pháp nhẫn ấy, thƣờng không còn sân não chúng sanh .  Tuệ tƣơng ứng với 

pháp nhẫn là Bát-nhã Ba-la-mật.  

 

Tinh tấn thƣờng ở trong hết thảy thiện pháp, thành tựu đƣợc hết thảy thiện 

pháp.  Nếu có trí tuệ trù lƣợng phân biệt các pháp, thông đạt pháp tánh, khi 

ấy tinh tấn giúp cho thành trí tuệ. 

 

Lai nhƣ thật tƣớng của tinh tấn là thân lìa tâm, nhƣ thật bất động.  Tinh tấn 

nhƣ vậy, hay sanh ra Bát-nhã Ba-la-mật.  Ngoài ra các sự tinh tấn khác là 

nhƣ huyễn, nhƣ mộng, hƣ dối phi thực, cho nên không nói.  Nếu thâm tâm 

nhiếp niệm, thời nhƣ thật thấy thật tƣớng các pháp.  Thật tƣớng các pháp là 

không thể dùng thấy, nghe, suy nghĩ mà biết đƣợc; vì cớ sao, vì sáu căn, sáu 

trần đều là nhân duyên quả báo hƣ dối.  Những điều thấy biết trong ấy cũng 

là hƣ dối.  Cái biết hƣ dối ấy, hoàn toàn không thể tin.  Ðiều có thể tin là chỉ 

có thật tƣớng trí tuệ của chƣ Phật trải A-tăng-kỳ kiếp chứng đƣợc. Vì trí tuệ 

ấy dựa nơi thiền định nhất tâm, quán thật tƣớng các pháp; ấy gọi là trong 

thiền định phát sanh Bát-nhã Ba-la-mật.  Hoặc có khi lìa năm Ba-la-mật, chỉ 

nghe, đọc tụng, tƣ duy, trù lƣợng thông đạt thật tƣớng các pháp; ấy là trong 

phƣơng tiện trí phát sanh Bát-nhã Ba-la-mật.  Hoặc từ hai, ba, bốn Ba-la-

mật phát sanh Bát-nhã Ba-la-mật; nhƣ nghe một đế mà đƣợc thành đạo quả.  

Hoặc có khi nghe hai, ba, bốn đế mà thành đƣợc thành đạo quả.  

 

Có ngƣời đối với khổ đế còn mê lầm nhiều, nhờ nghe nói khổ đế mà đắc 

đạo.  Ba đế kia cũng nhƣ vậy.  Hoặc có ngƣời mê cả bốn đế, nhờ nghe nói 

bốn đế mà đắc đạo.  Nhƣ Phật nói với Tỳ-kheo:  Nếu ngƣơi dứt đƣợc tham 

dục, Ta bảo nhậm ngƣơi chứng đƣợc đạo quả A-na-hàm.  Nếu dứt đƣợc 

tham dục, thì nên biết sân, si cũng dứt.  Trong sáu Ba-la-mật cũng nhƣ vậy.   

Vì phá tâm xan tham nhiều nên nói pháp bố thí, nên biết các ác khác cũng bị 

phá.  Vì phá các tạp ác nên nói đủ sáu Ba-la-mật cho nên hoặc mỗi mỗi thực 

hành riêng, hoặc hợp lại thực hành.  Khắp vì mọi ngƣời nên nói đủ sáu Ba-

la-mật, chứ không phải vì một ngƣời. 



Lại nữa, nếu Bồ-tát không hành hết thảy pháp, không thủ đắc hết thảy 

pháp nên đắc Bát-nhã Ba-la-mật, vì cớ sao?  Vì các hành đều hƣ vọng không 

thật; hoặc gần có lỗi, hoặc xa có lỗi; nhƣ pháp bất thiện là gần có tội lỗi, còn 

pháp thiện lâu về sau, khi biến đổi thì ngƣời đắm trƣớc nó hay sanh lo khổ, 

ấy là xa có tội lỗi.  Ví nhƣ đồ ăn ngon, đồ ăn dở đều có tạp độc, mà ăn đồ ăn 

dở liền không vui, ăn đồ ăn ngon tức thời ngon vui; song lâu về sau, cả hai 

đều cƣớp mạng sống, nên không nên ăn cả hai.  Các hành thiện, ác cũng nhƣ 

vậy.   

 

Hỏi:  Nếu nhƣ vậy, sao Phật nói có ba hành là Phạm hành, Thiên hành, 

Thánh hành? 

 

Ðáp:   Hành vô hành gọi là Thánh hành, vì cớ sao?  Vì hết thảy Thánh 

hành, không ngoài ba môn giải thoát.  Trong Phạm hành, Thiên hành, nhân 

thủ tƣớng chúng sanh mà sanh, tuy khi hành không có lỗi, nhƣng về sau đều 

có lỗi.  Lại chính ngay đây tìm tánh thật, thì đều là hƣ vọng.  Nếu Hiền 

Thánh đem tâm vô trƣớc thực hành hai hành đó, thời không có lỗi.  Nếu 

đƣợc nhƣ vậy, hành pháp vô hành, hoàn toàn không có gì đắc, thời phiền não 

điên đảo hƣ vọng rốt ráo không sanh.  Nhƣ hƣ không thanh tịnh, nên đắc thật 

tƣớng chƣ pháp, do vô sở đắc là đắc; nhƣ trong đoạn  vô sở đắc Bát-nhã đã 

nói.
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Sắc pháp v.v... không phải không cho nên không, mà từ xƣa đến nay thƣờng 

tự không.   Sắc pháp v.v... không phải vì trí tuệ hiểu không thấu, cho nên nói 

không có gì đƣợc, mà chính từ xƣa đến nay thƣờng tự không có gì đƣợc
473

.  

Thế không nên hỏi thực hành mấy Ba-la-mật thì đắc Bát-nhã!  Các đức Phật 

thƣơng xót chúng sanh, theo nghĩa thế tục mà nói hành, chứ không phải đệ 

nhất nghĩa. 

 

Hỏi:  Nếu không có gì đƣợc, không có gì hành, sao hành giả cầu tìm nó? 

 

Ðáp:  Không có gì đƣợc (vô sở đắc) có hai thứ:  1.  Thế gian có chỗ mong 

cầu mà không đƣợc nhƣ ý, ấy là không có gì đƣợc (vô sở đắc).  2.  Trong 

thật tƣớng các pháp, không có gì là tƣớng quyết định, nên gọi là không có gì 

đƣợc (vô sở đắc), chứ không phải không có phƣớc đức trí tuệ tăng ích thiện 

căn; nhƣ ngƣời phàm phu phân biệt pháp trên thế gian nên có sở đắc.  Các 

công đức thiện cũng nhƣ vậy, tùy theo tâm thế gian nên nói có sở đắc, còn 

trong tâm chƣ Phật thời không sở đắc. 

Ấy là lƣợc nói nghĩa Bát-nhã Ba-la-mật.  Sau sẽ rộng nói. 

 



(Hết cuốn 18 theo bản Hán) 
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KINH:  Bồ-tát Ma-ha-tát do không trụ pháp mà trụ trong Bát-nhã Ba-

la-mật.  Vì bất sanh nên đủ Bốn niệm xứ, Bốn chánh cần, Bốn như ý 

túc, Năm căn, Năm lực, 

Bảy giác phần, Tám thánh đạo phần. 
LUẬN:  Hỏi:  Ba mƣơi bảy phẩm trợ đạo là đạo của Thanh-văn và Bích-chi 

Phật; sáu Ba-la-mật là đạo của Bồ-tát Ma-ha-tát.  Đây vì sao trong Bồ-tát 

đạo còn nói đến pháp Thanh-văn? 

 

Đáp:  Bồ-tát Ma-ha-tát phải học tất cả các thiện pháp, tất cả đạo; nhƣ Phật 

nói với Tu-bồ-đề:  “Bồ-tát Ma-ha-tát thực hành Bát-nhã Ba-la-mật đều phải 

học tất cả các thiện pháp, tất cả đạo; đó là từ Càn huệ địa cho đến Phật 

địa
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.  Chín địa
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 ấy nên học mà không thủ chứng; Phật địa cũng học và 

cũng thủ chứng. 

 

Lại nữa, chỗ nào nói Ba mƣơi bảy phẩm trợ đạo chỉ là pháp Thanh-văn, 

Bích-chi Phật, chứ không phải là pháp Bồ-tát?  Chính trong phẩm Đại thừa 

của kinh Bát-nhã Ba-la-mật, Phật nói bốn niệm xứ, cho đến tám thánh đạo 

phần là Đại thừa
477

.  Trong Tam tạng cũng không nói ba mƣơi bảy đạo phẩm 

chỉ là pháp Tiểu thừa.  Phật vì tâm đại từ nên nói Ba mƣơi bảy đạo phẩm là 

đạo Niết-bàn; tùy nguyện của chúng sanh, tùy nhân duyên của chúng sanh 

đều chứng đƣợc đạo ấy.  Ngƣời muốn cầu Thanh-văn thì đắc Thanh-văn 

đạo; ngƣời muốn gieo giống thiện căn về Bích-chi Phật thì đắc Bích-chi Phật 

đạo; ngƣời cầu Phật đạo thì đắc Phật đạo.  Tùy bản nguyện và các căn lanh 

lợi hay đần độn; có tâm đại bi, không tâm đại bi; ví nhƣ Long vƣơng xuống 

mƣa, mƣa khắp thiên hạ, mƣa không sai khác, cây lớn cỏ lớn, gốc lớn cho 

nên thọ nhận nhiều; cây nhỏ cỏ nhỏ, gốc nhỏ cho nên thọ nhận ít. 

 

Hỏi:  Ba mƣơi bảy đạo phẩm, tuy không chỗ nào nói là đạo riêng của 

Thanh-văn, Bích-chi Phật chứ không phải Bồ-tát đạo.  Song lấy nghĩa suy ra 

khá biết; Bồ-tát ở lâu trong sanh tử, qua lại năm đƣờng, không gấp lấy Niết-

bàn; còn trong Ba mƣơi bảy đạo phẩm thì chỉ nói pháp Niết-bàn, không nói 
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đến Ba-la-mật, cũng không nói đại bi.  Do đó nên biết không phải là Bồ-tát 

đạo? 

 

Đáp:  Bồ-tát tuy ở lâu trong sanh tử cũng phải biết thật đạo, phi thật đạo, là 

pháp thế gian, là pháp Niết-bàn.  Biết thế rồi lập đại nguyện:  “Chúng sanh 

đáng thƣơng, ta sẽ lôi ra và đặt vào chỗ vô vi”.  Do thật pháp ấy, thực hành 

các Ba-la-mật, có thể đạt đến Niết-bàn.  Bồ-tát tuy học, tuy biết pháp ấy, 

song vì chƣa đầy đủ sáu Ba-la-mật nên không thủ chứng.  Nhƣ Phật nói:  Ví 

nhƣ ngửa mặt bắn lên giữa không, mỗi mũi tên dính nhau, không cho rơi 

xuống đất, Bồ-tát Ma-ha-tát cũng nhƣ vậy, lấy mũi tên Bát-nhã Ba-la-mật, 

bắn vào giữa không của ba giải thoát môn; lại dùng mũi tên phƣơng tiện bắn 

vào mũi tên Bát-nhã, không cho rơi xuống đất Niết-bàn.
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Lại nữa, hoặc nhƣ ông vừa nói, Bồ-tát ở lâu trong sanh tử, phải chịu các thứ 

khổ não nơi thân tâm.  Nếu không có đƣợc thật trí thời làm sao nhẫn đƣợc 

việc ấy.  Do vậy, Bồ-tát khi cầu thật trí về đạo phẩm ấy, do sức Bát-nhã Ba-

la-mật mà có thể chuyển thế gian thành đạo quả Niết-bàn, vì cớ sao?  Vì ba 

cõi thế gian đều do hòa hợp sanh; hòa hợp sanh là không có tự tánh. Vì 

không có tự tánh nên là không, vì là không nên không thể thủ; không thể thủ 

tƣớng ấy là Niết-bàn.  Do vậy nói Bồ-tát Ma-ha-tát do không trú pháp nên 

trú trong Bát-nhã Ba-la-mật.  Vì không sanh nên đầy đủ bốn niệm xứ. 

 

Lại nữa, trong pháp của Thanh-văn và Bích-chi Phật không nói thế gian tức 

là Niết-bàn; vì cớ sao, vì trí tuệ không thâm nhập các pháp vậy.  Nhƣ Phật 

nói với Tu-bồ-đề: “Sắc tức là không, không tức là sắc; thọ, tƣởng, hành, thức 

tức là không; không tức là thọ, tƣởng, hành, thức; không tức là Niết-bàn; 

Niết-bàn tức là không”
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.  Trong Trung luận nói kệ:
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“Niết-bàn không khác thế gian, 

Thế gian không khác Niết-bàn. 

Mé thế gian, mé Niết-bàn, 

Một mé không có sai khác” 

Bồ-tát Ma-ha-tát chứng đƣợc thật tƣớng ấy nên không chán thế gian, không 

vui Niết-bàn.  Ba mƣơi bảy đạo phẩm là chỗ thật trí. 

 

Hỏi:  Bốn niệm xứ là pháp có thể đầy đủ đắc đạo; sao còn  nói đến Ba mƣơi 

bảy?  Nếu ông cho vì nói lƣợc nên nói Bốn niệm xứ, nói rộng nên nói Ba 

mƣơi bảy.  Điều ấy không đúng, vì cớ sao, nếu nói rộng thời phải vô lƣợng? 

 

Đáp:  Bốn niệm xứ tuy là đầy đủ để có thể đắc đạo, mà cũng nên nói Bốn 

chánh cần, vì cớ sao?  Vì tâm chúng sanh chủng loại bất đồng; kiết sử cũng 



nhiều thứ, pháp ƣa thích hiểu biết cũng nhiều thứ.  Phật pháp tuy nhất thật 

nhất tƣớng; song vì chúng sanh nên nơi mƣời hai bộ kinh, phân biệt thuyết 

ra tám vạn bốn ngàn pháp tụ.  Nếu không nhƣ vậy, đầu tiên Chuyển pháp 

luân, nói đến Bốn đế là đủ, không cần nói thêm pháp khác.  Vì có hạng 

chúng sanh nhàm khổ, đắm vui, nên thuyết ra Bốn đế.  Những pháp thân tâm 

có đƣợc đều là khổ, không có vui.  Nguyên nhân của khổ ấy là do các phiền 

não tham ái v.v…; Nơi khổ ấy đoạn tận là Niết-bàn; phƣơng tiện đi đến 

Niết-bàn đó gọi là đạo.  Có hạng chúng sanh niệm nhiều loạn tâm điên đảo, 

nên đắm theo thân, thọ, tâm pháp ấy mà làm các hạnh tà.  Vì hạng ngƣời đó 

nên nói ra Bốn niệm xứ.  Các đạo pháp khác cũng nhƣ vậy, vì mỗi chúng 

sanh mà thuyết, ví nhƣ thầy thuốc không dùng một thứ thuốc trị tất cả các 

bệnh.  Các bệnh không đồng, thì thuốc cũng chẳng một thứ.  Phật cũng nhƣ 

vậy, vì tâm bệnh của chúng sanh nhiều thứ nên Phật dùng nhiều thứ thuốc để 

trị. 

Hoặc thuyết một pháp để độ chúng sanh; nhƣ Phật nói với một Tỳ-kheo:  

“Chẳng phải vật của ngƣơi thì chớ lấy”.  Tỳ-kheo nói:  “Biết rồi”.  Phật hỏi:  

“Biết thế nào?”  Tỳ-kheo nói:  “Những pháp không phải vật của tôi thì 

không nên lấy”. 

Hoặc dùng hai pháp để độ chúng sanh, đó là định và tuệ.  Hoặc dùng ba 

pháp là giới định tuệ.  Hoặc dùng bốn pháp là Bốn niệm xứ. 

Thế nên Bốn niệm xứ tuy có thể đắc đạo, nhƣng các pháp khác hành trì có 

khác, phân biệt hơi khác, quán sát cũng khác.  Do vậy nên phải nói các pháp 

nhƣ  Bốn chánh cần, v.v… 

 

Lại nữa, các Bồ-tát Ma-ha-tát vì có tín lực lớn, vì độ hết thảy chúng sanh, 

nên trong một lúc Phật nói đủ Ba mƣơi bảy đạo phẩm.  Nếu nói pháp khác 

làm cửa vào đạo, thời mƣời tƣởng v.v... đều thu nhiếp cả trong Ba mƣơi bảy 

đạo phẩm.  Ba mƣơi bảy đạo phẩm ấy là các thứ thuốc hòa hợp lại, đủ chữa 

lành mọi bệnh của chúng sanh, cho nên không cần thuyết nhiều.  Nhƣ Phật 

tuy có vô lƣợng trí lực, nhƣng chỉ nói mƣời lực là đủ cho việc độ chúng 

sanh. 

Ba mƣơi bảy đạo phẩm này, lấy mƣời pháp
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 làm căn bản.  Những gì là 

mƣời?  Đó là tín, giới, tƣ duy, tinh tấn, niệm, định, tuệ, trừ, hỷ, xả. 

Tín là Tín căn, Tín lực. 

Giới là Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng. 

Tinh tấn là Bốn chánh cần, Tinh tấn căn, Tinh tấn lực, Tinh tấn giác phần, 

Chánh Tinh tấn. 

Niệm là Niệm căn, Niệm lực, Niệm giác phần, Chánh niệm. 

Định là Bốn nhƣ ý túc, Định căn, Định lực, Định giác phần, Chánh định. 

Tuệ là Bốn niệm xứ, Tuệ căn, Tuệ lực, Trạch pháp giác phần, chánh kiến. 



Các pháp ấy, niệm tùy thuận theo cảnh duyên của trí tuệ mà đƣợc chơn 

chánh an trụ, nên bấy giờ gọi là Niệm xứ.  Phá tà pháp, đi trong chánh đạo, 

nên gọi là Chánh cần.  Nhiếp tâm an ổn ở trong quán duyên, nên gọi là Nhƣ 

ý túc.  Trí tâm đƣợc nhu nhuyến, gọi là Căn; tri tâm đƣợc lanh lợi gọi là 

Lực
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.  Dùng để tu đạo nên gọi là Giác, dùng để thấy đạo nên gọi là Đạo.
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Hỏi:  Nên trƣớc nói Đạo, vì cớ sao?  Vì hành đạo rồi sau mới đƣợc các thiện 

pháp; ví nhƣ ngƣời trƣớc tiên đi đƣờng rồi sau mới đƣợc đến nơi.  Nay sao 

điên đảo, nói Bốn niệm xứ trƣớc, rồi sau mới nói Tám chánh đạo? 

 

Đáp:  Không có gì điên đảo.   Ba mƣơi bảy đạo phẩm là tên gọi khi bắt đầu 

muốn vào đạo; cũng nhƣ kẻ hành giả đi đến chỗ thầy, khi nghe đạo pháp, 

trƣớc tiên dùng niệm để thọ trì pháp ấy; khi ấy gọi là Niệm xứ.  Thọ trì rồi, 

từ nơi pháp mà cầu tu chánh quả, cho nên tinh tấn tu hành; khi ấy gọi là 

Chánh cần.  Vì tinh tấn nhiều nên tâm không tán loạn; nhiếp tâm điều nhu 

nên gọi là Nhƣ ý túc. 

 

Tâm điều nhu rồi phát sanh Năm căn: Thật tƣớng các pháp sâu xa khó hiểu, 

do Tín căn nên tín đƣợc; ấy gọi là Tín căn.  Không tiếc thân mạng, nhất tâm 

cầu đạo; ấy gọi là Tinh tấn căn.  Thƣờng niệm đạo không niệm việc khác, ấy 

gọi là niệm căn.  Thƣờng nhiếp tâm ở đạo; ấy gọi là Định căn.  Quán thật 

tƣớng Bốn đế; ấy gọi là Tuệ căn.  Năm căn ấy tăng trƣởng, hay ngăn chặn 

phiền não; nhƣ sức cây lớn hay ngăn nƣớc.  Năm căn này khi tăng trƣởng có 

thể dần vào thâm pháp; ấy gọi là Lực. 

 

Khi lực đƣợc rồi, phân biệt đạo pháp có ba phần:  Trạch pháp giác, Tinh tấn 

giác, Hỷ giác.  Ba pháp này, khi hành đạo nếu tâm bị trầm một thì nó làm 

cho khởi lên, còn Trừ giác (Khinh an giác chi), Định giác, Xả giác, ba pháp 

này, nếu khi hành đạo mà tâm tán động, thì nó thu nhiếp làm cho Định, 

Niệm giác chi ở hai nơi, nhóm tập thiện pháp, ngăn chặn ác pháp; cũng nhƣ 

ngƣời giữ cửa, kẻ có lợi thì cho vào, kẻ vô ích thì đuổi đi.  Nếu khi tâm trầm 

một thì niệm ba pháp làm cho khởi lên; nếu khi tâm tán động thì niệm ba 

pháp làm cho nhiếp lại. 

Bảy việc này (Bảy giác chi) có thể đƣa đến thật giác ngộ của bậc vô học, cho 

nên gọi là phần (chi).  Đƣợc pháp ấy an ổn đầy đủ rồi, vì muốn nhập vào 

thành Niết-bàn vô vi, nên thực hành các pháp ấy, khi ấy gọi là Đạo. 

 

Hỏi:  Những gì là Bốn niệm xứ? 

 



Đáp:  Thân niệm xứ; Thọ, Tâm, Pháp niệm xứ; ấy là Bốn niệm xứ.  Quán 

bốn pháp đều có bốn:  Quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô 

thƣờng, quán pháp vô ngã.  Bốn pháp này tuy đều có đủ bốn tƣớng là bất 

tịnh, khổ, vô thƣờng, vô ngã; song đối với thân phần nhiều quán là bất tịnh; 

đối với thọ phần nhiều quán là khổ; đối với tâm phần nhiều quán là vô 

thƣờng; đối với pháp phần nhiều quán là vô ngã.  Vì cớ sao?  Kẻ phàm phu 

khi chƣa vào đạo, thì đối với bốn pháp này, vì tà hạnh khởi lên bốn điên đảo. 

Trong các pháp bất tịnh điên đảo cho là tịnh; trong khổ điên đảo cho là vui; 

trong vô thƣờng điên đảo cho là thƣờng; trong vô ngã điên đảo cho là ngã.  

Để phá bốn điên đảo ấy nên thuyết Bốn niệm xứ:  Phá tịnh điên đảo nên nói 

Thân niệm xứ; phá lạc điên đảo nên nói Thọ niệm xứ; phá thƣờng điên đảo 

nên nói Thân niệm xứ; phá thƣờng điên đảo nên nói Tâm niệm xứ; phá ngã 

điên đảo nên nói Pháp niệm xứ.  Do vậy nên nói bốn, không ít không nhiều. 

Hỏi:  Làm sao thành đƣợc Bốn niệm xứ ấy? 

Đáp:  Hành giả nƣơng trú tịnh giới, nhất tâm tu hành tinh tấn, quán thân có 

năm tƣớng bất tịnh.  Những gì là năm?  1-  Nơi sinh ra bất tịnh, 2- Chứng tử 

bất tịnh, 3-  Tự tánh bất tịnh, 4-  Tự tƣớng bất tịnh, 5-  Cứu kính bất tịnh. 

-  Thế nào là nơi sinh ra bất tịnh?  Đầu, chân, bụng, lƣng, hông, gân, các vật 

bất tịnh hòa hợp gọi là thân nữ, bên trong có sanh tạng thục tạng, phân, nƣớc 

tiểu bất tịnh, bên ngoài có ngọn gió do phiền não nghiệp thổi thức chủng tử 

vào trong hai tạng, hoặc tám tháng, hoặc chín tháng, nhƣ ở trong hầm xí, 

nhƣ bài kệ nói: 

“Thân ấy là xú uế, 

Không từ hoa nở sanh, 

Cũng không từ Chiêm-bặc, 

Không xuất từ núi báu”. 

Ấy gọi là nơi sanh ra bất tịnh. 

-  Thế nào là chủng tử bất tịnh?  Cha mẹ có ngọn gió vọng tƣởng tà niệm 

thổi lửa dâm dục, thịt tủy cao chảy ra, nóng biến thành tinh.  Do hành nghiệp 

nhân duyên đời trƣớc, thức chủng tử ở trong tinh đỏ trắng; ấy gọi là thân 

chủng, nhƣ kệ nói: 

“Thân này giống bất tịnh, 

Chẳng phải vật diệu bảo. 

Không từ tịnh bạch sanh, 

Chỉ từ đƣờng tiểu ra”. 

Ấy gọi là chủng tử bất tịnh. 

-  Tự tánh bất tịnh là, từ chân đến đầu, bốn phía da mỏng, trong đó đầy dẫy 

thứ bất tịnh; trang sức y phục, tắm gội xoa hƣơng, ăn các thứ hào soạn 

hƣơng vị, trải qua một đêm đều thành bất tịnh.  Giả sử mặc áo trời, ăn đồ ăn 



trời, vì bản tính của thân nên trở thành bất tịnh; huống gì áo cơm của loài 

ngƣời, nhƣ kệ nói: 

“Chất đất nƣớc lửa gió, 

Biến đổi trừ bất tịnh. 

Nghiêng biển rửa thân này, 

Không thể làm thân sạch”. 

Ấy gọi là tự tánh bất tịnh. 

-  Tự tƣớng bất tịnh là, nơi thân này chín lỗ thƣờng chảy đồ bất tịnh: Con 

mắt chảy nƣớc mắt, tai chảy cứt ráy, mũi chảy nƣớc dãi, miệng chảy nƣớc 

miếng, đƣờng đại đƣờng tiểu thƣờng chảy ra phân, nƣớc tiểu, và các lỗ chân 

lông chảy mồ hôi bất tịnh, nhƣ kệ nói:
484

 

“Các thứ vật bất tịnh, 

Chứa đầy ở trong thân, 

Thƣờng chảy ra không ngừng, 

Nhƣ đẫy lủng đựng nƣớc”. 

Ấy gọi là tự tƣớng bất tịnh. 

-  Cứu kính  bất tịnh là, thân này nếu quăng vào lửa thời thành tro, trùng ăn 

thời thành phân, ở đất thời mục nát thành đất, ở nƣớc thời phình trƣớng tiêu 

họai, hoặc bị loài thủy trùng ăn.  Trong hết thảy thây chết, thây ngƣời bất 

tịnh nhất.  Pháp bất tịnh sẽ nói rộng trong đoạn nói về chín tƣởng, nhƣ kệ 

nói: 

“Xét kỹ quán thân này, 

Cuối cùng đến chỗ chết, 

Khó ngăn không đáp trả. 

Bội ân nhƣ tiểu nhân”. 

Ấy gọi là cứu kính bất tịnh. 

 

Lại nữa, thân này khi sanh khi chết, những vật để gần thân, chỗ để an thân 

đều thành bất tịnh; nhƣ nƣớc sạch thơm ngon, theo trăm giòng chảy, khi đã 

vào biển, đều biến thành nƣớc mặn.  Các thứ mỹ vị mà thân ăn vào, dù sắc 

đẹp hƣơng thơm, thƣợng soạn trơn mịn, khi vào biển bụng đều biến thành 

bất tịnh.  Thân này nhƣ vậy, từ sanh đến chết, thƣờng có bất tịnh, rất đáng 

nhàm ghét.  Hành giả suy nghĩ:  Thân này tuy bất tịnh, nếu có chút thƣờng 

thời còn có thể chữa khỏi, nhƣng nó lại vô thƣờng; thân tuy bất tịnh, vô 

thƣờng, nếu có chút vui thời còn có thể chữa khỏi, nhƣng lại đại khổ.  Thân 

này là nơi sanh ra khổ, nhƣ nƣớc từ đất sanh ra, gió từ hƣ không sanh, lửa 

nhân cây mà có.  Thân này nhƣ vậy, các khổ trong ngoài đều từ thân sanh 

ra.  Khổ trong là già, bệnh, chết, v.v...  Khổ ngoài là đao gậy, lạnh nóng, đói 

khát v.v...  Vì có thân này nên có khổ ấy. 

 



Hỏi:  Thân chẳng phải chỉ là khổ; mà cũng từ thân có vui.  Nếu không có 

thân thời năm thứ dục thuận theo ý, ai sẽ lãnh thọ? 

 

Đáp:  Khổ đế trong Bốn Thánh đế, Thánh nhân biết nó thật là khổ, kẻ ngu 

cho đó là vui.  Bậc thánh thật đáng nƣơng, kẻ ngu cần xa bỏ.  Thân này thật 

khổ, vì dứt đại khổ nên lấy tiểu khổ làm vui; cũng nhƣ ngƣời đáng phải chết, 

đƣợc thế mạng bằng sự hình phạt, thì thật rất vui mừng.  Hình phạt thật là 

khổ, nhƣng vì thay thế cái chết, nên cho là vui. 

Lại nữa, khổ mới là vui, khổ cũ là khổ; nhƣ khi mới ngồi thì vui, ngồi lâu 

sanh khổ.  Khi mới đi, đứng, nằm là vui, lâu cũng là khổ.  Co, duỗi, cúi, 

ngƣớc, xem ngó, hít thở, khổ thƣờng theo thân.  Từ khi mới thọ thai, sanh ra 

cho đến chết, không có lúc nào vui.  Nếu ông cho sự lãnh thọ dâm dục là 

vui, bệnh dâm là nặng; đi tìm nữ sắc bên ngoài, tìm đƣợc càng nhiều, hoạn 

đến càng nặng; nhƣ khổ về bệnh ghẻ lở đƣa tay vào lửa hơ, lúc ấy có đƣợc 

chút vui, mà thống khổ lớn lại càng sâu.  Cái vui nhỏ nhƣ vậy, cũng do bệnh 

mà có, chứ không phải thật vui.  Ngƣời không bệnh xem thấy ngƣời hơ lửa 

sanh tâm thƣơng xót.  Ngƣời lìa dục xem ngƣời dâm dục cũng nhƣ vậy; 

thƣơng cho kẻ cuồng mê bị lửa dục thiêu đốt, thọ nhiều thì khổ nhiều. 

 

Các nhân duyên nhƣ vậy, biết rõ tƣớng khổ và nhân khổ của thân.  Hành giả 

biết thân chỉ là vật bất tịnh, vô thƣờng, khổ, bất đắc dĩ mà phải nuôi nấng nó; 

ví nhƣ cha mẹ sanh con, con lại tệ ác bạo ngƣợc, nhƣng vì tự mình sanh ra 

nên phải nuôi nấng nó thành tựu.  Thân thật vô ngã, vì cớ sao?  Vì không tự 

tại.  Ví nhƣ ngƣời bệnh phong, không thể cúi ngƣớc đi lại; ngƣời bị bệnh tắc 

cổ họng không thể nói năng; do vậy nên biết thân không tự tại.  Nhƣ ngƣời 

có vật, tùy ý sử dụng nó; còn thân thì không đƣơc nhƣ vậy, vì không tự tại, 

nên xét biết vô ngã.  Hành giả suy nghĩ:  Thân này bất tịnh, vô thƣờng, khổ, 

không vô ngã nhƣ vậy, có vô lƣợng tội ác nhƣ vậy.  Các lối quán thân nhƣ 

vậy, gọi là Thân niệm xứ. 

 

Thành tựu thân niệm xứ quán ấy, rồi lại suy nghĩ:  Chúng sanh vì nhân 

duyên gì mà tham đắm thân này?  Vì lạc thọ vậy; vì cớ sao, do sáu căn bên 

trong hòa hợp với sáu trần bên ngoài sanh ra sáu thức, trong sáu thức sanh 

ba thứ thọ:  Khổ thọ, lạc thọ, bất khổ bất lạc thọ.  Lạc thọ là điều tất cả 

chúng sanh ƣa muốn; khổ thọ là điều hết thảy chúng sanh không ƣa muốn; 

bất khổ bất lạc thọ thì không thủ không xả, nhƣ kệ nói: 

“Hoặc làm ngƣời ác, hoặc xuất gia, 

Chƣ thiên, ngƣời đời và động vật. 

Trong hết thảy mƣời phƣơng ngũ đạo, 

Tất cả đều ƣa vui ghét khổ. 



Vì cuồng hoặc điên đảo vô trí, 

Không biết chỗ Niết-bàn thƣờng vui” 

Hành giả quán lạc thọ ấy, thật biết nó không có gì vui, mà chỉ có khổ; vì sao, 

vui là thật vui thì không có điên đảo, hết thảy cái vui của thế gian hƣởng thọ, 

đều từ điên đảo sanh, không có chút thật. 

Lại nữa, theo lạc thọ ấy, tuy muốn cầu vui, lại chỉ có thể bị đại khổ, nhƣ kệ 

nói: 

“Nếu ngƣời vào biển gặp gió dữ, 

Sóng biển quật khởi nhƣ núi đen, 

Nếu ngƣời vào trận lớn chiến đấu, 

Trải đƣờng hiểm lớn giữa núi dữ, 

Hào qúy trƣởng giả uốn cong mình, 

Gần gũi tiểu nhân vì sắc dục. 

Các thứ đại khổ sự nhƣ vậy, 

Đều do tâm tham đắm vui thích”. 

Do vậy nên biết lạc thọ sanh ra các thứ khổ. 

Lại nữa, tuy Phật nói ba thứ thọ, có lạc thọ, vì lạc thọ nên gọi là khổ; nhƣ 

một đấu mật, rót vào sông lớn, thời mất hết ý vị. 

 

Hỏi:  Nếu cái vui của thế gian, do nhân điên đảo nên khổ.  Vậy các Thánh 

nhân thiền định sanh ra cái vui vô lậu, phải là thật vui, vì cớ sao.  Vì cái vui 

ấy không từ ngu si điên đảo mà có, tại sao cái vui ấy là khổ? 

 

Đáp:  Chẳng phải là khổ.  Tuy Phật nói vô thƣờng tức là khổ, vì là pháp hữu 

lậu nên nói khổ; vì ngƣời phàm phu đối với pháp hữu lậu sanh tâm nhiễm 

trƣớc, vì pháp hữu lậu vô thƣờng biến hoại cho nên sanh khổ.  Còn đối với 

pháp vô lậu  thì tâm không nhiễm trƣớc, nên tuy vô thƣờng không sanh ra ƣu 

bi khổ não, nên không gọi là khổ, cũng không bị các kiết sử sai sử vậy. 

Lại nữa, nếu cái vui vô lậu là khổ thời Phật không thuyết riêng Đạo đế, vì đã 

nhiếp vào Khổ đế rồi vậy. 

 

Hỏi:  Có hai thứ vui, là vui hữu lậu và vui vô lậu.  Vui hữu lậu thì hạ tiện tệ 

ác, vui vô lậu thì thƣợng diệu.  Vì sao, vì trong cái vui hạ tiện thì sanh tâm 

nhiễm trƣớc, còn trong cái vui thƣợng diệu thì không sanh tâm nhiễm 

trƣớc?  Trong cái vui thƣợng diệu mới sanh tâm nhiễm trƣớc nhiều; nhƣ đối 

với vàng bạc bảo vật thì tham đắm nặng, chứ đâu phải đồng nhƣ cây cỏ? 

 

Đáp:  Trong cái vui vô lậu thƣợng diệu thì trí tuệ nhiều, trí tuệ nhiều nên có 

thể xa lìa sự nhiễm trƣớc.  Trong cái vui hữu lậu, các kiết sử tham ái v.v... 



nhiều; ái là gốc đắm trƣớc, thật trí tuệ, có thể xa lìa ái.  Do vậy cho nên 

không nhiễm trƣớc. 

 

Lại nữa, trí tuệ vô lậu, thƣờng quán hết thảy vô thƣờng, quán vô thƣờng nên 

không sanh ra các kiết sử tham ái v.v...; Ví nhƣ dê ở gần cọp, tuy đƣợc cỏ 

non nƣớc tốt, mà không thể béo mập.  Nhƣ vậy, Thánh nhân tuy thọ cái vui 

vô lậu, nhƣng quán vô thƣờng, không, nên không sanh tâm nhiễm trƣớc. 

Lại nữa,  cái vui vô lậu không lìa ba tam muội, mƣời sáu Thánh hạnh, 

thƣờng không có tƣớng chúng sanh.  Nếu có tƣớng chúng sanh, thời sanh 

tâm nhiễm trƣớc.  Do vậy nên cái vui vô lậu tuy thƣợng diệu mà không sanh 

tâm nhiễm trƣớc. 

Do các nhân duyên nhƣ vậy, quán lạc thọ của thế gian là khổ.  Quán khổ thọ 

nhƣ mũi tên.  Quán bất khổ bất lạc thọ là tƣớng vô thƣờng bại hoại.  Quán 

nhƣ vậy thời trong lạc thọ không sanh dục trƣớc, trong khổ thọ không sanh 

sân nhuế, trong bất khổ bất lạc thọ không sanh ngu si; ấy gọi là thọ niệm xứ. 

Hành giả suy nghĩ: Vì vui nên tham đắm thân.  Ai thọ cái vui đó?  Suy nghĩ 

rồi biết do tâm thọ.  Chúng sanh tâm cuồng điên đảo cho nên thọ cái vui đó, 

hãy nên quán tƣớng của tâm ấy là vô thƣờng sanh diệt, không an trụ đƣợc 

trong một niệm nên không thể thọ lạc.  Nhƣng con ngƣời vì điên đảo nên 

cho là đƣợc thọ lạc, vì cớ sao?  Vì khi bắt đầu muốn thọ vui tâm sanh ra 

khác, trong khi cái vui sanh ra tâm lại khác, tâm trƣớc tâm sau không bắt kịp 

nhau, làm sao nói tâm thọ vui đƣợc?  Tâm quá khứ đã diệt nên không thọ 

vui; tâm hiện tại chỉ trụ trong một niệm quá mau chóng nên không biết thọ 

vui. 

 

Hỏi:   Quá khứ, vị lai không thể thọ vui; tâm hiện tại khi trụ trong một niệm 

có thể thọ vui.  Vì sao nói không thọ? 

 

Đáp:  Tôi đã nói vì nó đi quá nhanh nên không biết thọ vui. 

Lại nữa, tƣớng các pháp là vô thƣờng, nên không có lúc ngƣng trụ; nếu tâm 

ngƣng trụ đƣợc trong một niệm, thì đến niệm thứ hai nó cũng có thể trụ, thế 

là thuờng trụ không có tƣớng diệt.  Nhƣng nhƣ Phật nói:  Hết thảy pháp hữu 

vi đều có ba tƣớng, trong trụ tƣớng cũng có diệt tƣớng; nếu không diệt, thời 

không phải là tƣớng hữu vi. 

 

Lại nữa, nếu pháp lúc sau có diệt, thời nên biết lúc đầu cũng đã có diệt.  Ví 

nhƣ ngƣời mặc áo mới, ngày mới mặc nếu không cũ, ngày thứ hai cũng 

không thể cũ; cho đến mƣời năm áo vẫn cứ mới mãi, không thể cũ, mà kỳ 

thật nó đã cũ; cho nên biết cũ với mới cùng có một lúc, chỉ vì vi tế nên 

không nhận biết, đến khi sự cũ đã hiện ra mới biết.  Do vậy biết các pháp 



không có lúc ngƣng trụ, làm sao có khi tâm trụ để đƣợc thọ vui?  Nếu không 

trụ mà thọ vui, việc ấy không đúng!  Do vậy nên biết thật không có cái chi 

thọ vui, chỉ theo pháp thế tục, vì các tâm nối nhau, nên gọi đó là một tƣớng 

thọ vui. 

 

Hỏi:   Làm sao biết hết thảy pháp hữu vi đều vô thƣờng? 

 

Đáp:  Trƣớc tôi đã nói, nay sẽ đáp thêm.  Pháp hữu duy ấy đều phải tùy 

thuộc nhân duyên nên vô thƣờng, trƣớc không nay có, nay có sau không, nên 

vô thƣờng. 

Lại nữa, tƣớng vô thƣờng thƣờng theo dõi pháp hữu vi, pháp hữu vi không 

có tăng giảm; hết thảy pháp hữu vi cứ xung khắc nhau nên vô thƣờng. 

Lại nữa, pháp hữu vi có hai tƣớng già thƣờng theo dõi:  1- Sắp già,  2- Hƣ 

hoại già.  Có hai tƣớng chết thƣờng theo dõi:  1-  Tự chết, 2-  Kẻ khác giết 

chết.  Do vậy nên biết hết thảy pháp hữu vi đều vô thƣờng.  Đối trong các 

pháp hữu vi, tâm vô thƣờng rất dễ thấy biết.  Nhƣ Phật nói kẻ phàm phu có 

khi biết thân vô thƣờng, nhƣng không thể biết tâm vô thƣờng.  Nếu phàm 

phu nói thân thƣờng là còn chữa trị đƣợc; nếu nói tâm là thƣờng thì là mê 

lầm quá lớn; vì cớ sao, thân trụ đƣợc mƣời năm, hoặc hai mƣơi năm; còn 

tâm thì ngày, tháng, giờ, khắc, phút chốc qua đi, sanh diệt đổi khác, niệm 

niệm không dừng, sắp muốn sanh lại khác sanh, sắp muốn diệt lại khác diệt.  

Nhƣ sự huyễn thuật, thật tƣớng bất khả đắc. 

Do vô lƣợng các nhân duyên nhƣ vậy, biết tâm vô thƣờng; ấy gọi là Tâm 

niệm xứ. 

Hành giả suy nghĩ:  “Tâm ấy thuộc ai?  Ai sai khiến tâm ấy?  Quán xong, 

không thấy có chủ.  Hết thảy pháp do nhân duyên hòa hợp nên không tự tại; 

không tự tại nên không tự tánh; không tự tánh nên vô ngã.  Nếu vô ngã, thì 

ai sai khiến tâm?” 

 

Hỏi:  Nên có ngã, vì cớ sao?  Vì tâm sai khiến thân, cũng nên có ngã sai 

khiến tâm?  Ví nhƣ vua sai sử tƣớng, tƣớng sai sử binh.  Nhƣ vậy nên có ngã 

sai sử tâm, có tâm sai sử thân để thọ năm dục lạc? 

Lại nữa,  mỗi ngƣời đều có ngã tâm, nên biết thật có ngã.  Nếu chỉ có thân, 

vì tâm điên đảo nên chấp ngã; sao không ở trong thân khác khởi chấp ngã?  

Do tƣớng ấy nên biết mỗi ngƣời đều có ngã? 

 

Đáp:  Nếu tâm sai sử thân, có ngã sai sử tâm, thời lại phải có cái khác sai sử 

ngã; nếu lại có cái khác sai sử ngã, ấy thời vô cùng.  Lại còn có cái sai sử 

ngã thời sẽ có hai thần ngã.  Nếu lại vô ngã, mà ngã sai sử tâm, thì cũng nên 

chỉ tâm sai sử thân.  Nếu ông cho tâm thuộc thần ngã, trừ tâm ra thời thần 



ngã không  biết gì; nếu không  biết gì, làm sao sai sử tâm?  Nếu thần ngã có 

tƣớng biết, thời còn dùng tâm làm gì?  Do vậy nên biết chỉ có tâm là tƣớng 

thức tri, tự sai sử thân, không có đợi thần ngã.  Nhƣ tánh lửa hay thiêu đốt 

vật, không cần đến ngƣời. 

 

Hỏi:  Lửa tuy có sức thiêu đốt, song không có ngƣời thì vô dụng; tâm tuy có 

tƣớng thức tri, không có thần ngã thì không sai sử đƣợc? 

 

Đáp:  Các pháp có tƣớng nên có, thần ngã ấy không tƣớng nên không.  Ông 

dù muốn lấy hơi thở ra vào và sự khổ vui v.v... cho là tƣớng thần ngã; việc 

ấy không đúng, vì cớ sao?  Vì hơi thở ra vào là tƣớng của thân, thọ khổ vui 

v.v... là tƣớng của tâm; sao lại lấy thân và tâm làm tƣớng của thần ngã? 

Lại nữa, hoặc thời lửa tự có thể thiêu đốt, không đợi ngƣời; chỉ vì đời theo 

danh từ mà gọi là ngƣời đốt lửa.  Luận lý của ông bị thua, vì sao?  Thần ngã 

chính là ngƣời, không nên lấy ngƣời ví dụ ngƣời.  Lại ông còn nói mỗi 

ngƣời đều có ngã tâm, nên biết thật có ngã.  Nếu chỉ có thân, mà vì tâm điên 

đảo nên chấp ngã, sao không ở trong thân  ngƣời khác khởi tâm chấp ngã.  

Đối với lý hữu ngã vô ngã ông còn chƣa rõ, mà lại hỏi sao không ở trong 

thân ngƣời khác khởi tâm chấp ngã?  Tự thân tha thân đều từ ngã mà có, ngã 

cũng không thể có đƣợc.  Hoặc sắc tƣớng, hoặc vô sắc tƣớng; hoặc thƣờng 

hoặc vô thƣờng; hoặc biên, hoặc vô biên; có đi, không đi; tự tại, không tự 

tại; các tƣớng ngã nhƣ vậy đều không thể có đƣợc.  Nhƣ đã nói ở trong đoạn 

“Ngã văn” ở trƣớc. 

 

Do các nhân duyên nhƣ vậy, quán các pháp do  nhân duyên hoà hợp sanh, 

không có thật pháp có ngã; ấy gọi là pháp niệm xứ. 

Bốn niệm xứ này có ba loại là Tánh niệm xứ, Cộng niệm xứ, Duyên niệm 

xứ.
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-  Thế nào là Tánh niệm xứ?  Trí tuệ quán thân gọi là Thân niệm xứ, trí tuệ 

quán các thọ gọi là Thọ niệm xứ;  trí tuệ quán các tâm gọi là Tâm niệm xứ,  

trí tuệ quán các pháp gọi là Pháp niệm xứ; ấy là Tánh niệm xứ. 

-  Thế nào là Cọng niệm xứ?  Quán thân trên hết, làm nhân duyên phát sanh 

đạo; hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu; gọi là Thân niệm xứ.  Quán thọ, quán tâm 

hay quán pháp trên  hết, làm nhân duyên phát sanh đạo; hoặc hữu lậu, hoặc 

vô lậu; gọi là Thọ, Tâm, Pháp niệm xứ; ấy là Cọng niệm xứ. 

-  Thế nào là Duyên niệm xứ?  Hết thảy sắc pháp tức là mƣời nhập và một 

phần pháp nhập; gọi là Thân niệm xứ.  Sáu thọ là nhãn xúc sanh thọ; nhĩ, tỷ, 

thiệt, thân, ý xúc sanh thọ, gọi là Thọ niệm xứ.  Sáu thức là nhãn thức, nhĩ, 

tỷ, thiệt, thân, ý thức; gọi là Tâm niệm xứ.  Tƣởng ấm, hành ấm và ba vô vi; 

gọi là Pháp niệm xứ; ấy là Duyên niệm xứ. 



Tánh niệm xứ:   Lấy trí tuệ làm tánh; không có sắc, không thể thấy, không 

đối ngại; hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu; hữu lậu hữu báo, vô lậu vô báo, đều là 

pháp hữu vi nhân duyên sanh, nhiếp thuộc vào ba đời; nhiếp vào danh, nhiếp 

vào ngoại nhập, do tuệ biết.  Nếu hữu lậu đoạn biến tri, vô lậu là chẳng phải 

đoạn biến trí.  Hữu lậu là có thể đoạn, vô lậu là không thể đoạn; là pháp tu, 

vô cấu; là quả và cũng có quả.  Hết thảy chẳng phải pháp thọ, chẳng phải do 

bốn đại tạo thành; là pháp hữu thƣợng (chứ không phải pháp vô thƣợng).  

Hữu lậu niệm xứ là có, vô lậu niệm xứ là chẳng có; đều là tƣơng ƣng nhân. 

Bốn niệm xứ nhiếp vào một phần thiện thuộc hành uẩn của trong sáu thiện; 

và phần thiện hành uẩn nhiếp vào bốn niệm xứ, chứ không nhiếp vào trong 

bất thiện và vô ký lậu. 

Hoặc có Bốn niệm xứ chẳng phải pháp hữu lậu, hoặc pháp hữu lậu chẳng 

phải Bốn niệm xứ; hoặc có Bốn niệm xứ cũng là pháp hữu lậu, hoặc chẳng 

phải Bốn niệm xứ cũng chẳng phải pháp hữu lậu.  Có Bốn niệm xứ chẳng 

phải pháp hữu lậu là Bốn niệm xứ vô lậu tánh.  Pháp hữu lậu chẳng phải Bốn 

niệm xứ là, trừ Bốn niệm xứ hữu lậu tánh, phần hữu lậu còn lại. 

Có Bốn niệm xứ cũng là hữu lậu là, Bốn niệm xứ thuộc tánh hữu lậu.  Chẳng 

phải Bốn niệm xứ cũng chẳng phải pháp hữu lậu là trừ Bốn niệm xứ thuộc 

tánh vô lậu, các pháp vô lậu khác còn lại.  Bốn câu về vô lậu cũng nhƣ vậy. 

Cọng niệm xứ:   Trong Cọng niệm xứ này, thân nghiệp, khẩu nghiệp là thuộc 

sắc, còn lại chẳng phải sắc.  Hết thảy chẳng thể thấy, đều là pháp không có 

đối ngại; hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu; đều là pháp hữu vi.  Hữu lậu niệm xứ có 

báo, vô lậu niệm xứ thì không báo; là pháp nhân duyên sanh, nhiếp thuộc ba 

đời, nhiếp vào sắc của thân khẩu nghiệp; còn lại nhiếp thuộc vào danh, nhiếp 

thuộc vào tâm, ý, thức, nội nhập còn lại nhiếp thuộc ngoại nhập, do tuệ biết.  

Nếu hữu lậu là đoạn biến tri
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, vô lậu  chẳng phải đoạn biến tri.  Hữu lậu có 

thể đoạn, vô lậu không thể đoạn
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; đều là pháp tu, đều vô cấu; là quả và 

cũng có quả
488

; hết thảy chẳng phải pháp thọ.  Thân, khẩu nghiệp do bốn đại 

tạo ra, còn lại chẳng phải do bốn đại tạo; đều là pháp hữu thƣợng.  Hữu lậu 

niệm xứ là có, vô lậu niệm xứ là chẳng phải có.  Thân, khẩu nghiệp và các 

tâm tƣơng ƣng hành là chẳng phải tƣơng ƣng nhân; phần còn lại là tƣơng 

ƣng nhân.  Năm thiện phần thu nhiếp bốn niệm xứ, bốn niệm xứ cũng thu 

nhiếp năm thiện phần; phần còn lại không thu nhiếp nhau, không nhiếp trong 

pháp bất thiện và vô ký lậu. 

Hoặc có Bốn niệm xứ chẳng phải pháp hữu lậu, hoặc có pháp hữu lậu chẳng 

phải Bốn niệm xứ; hoặc có Bốn niệm xứ cũng là pháp hữu lậu, hoặc chẳng 

phải Bốn niệm xứ cũng chẳng phải pháp hữu lậu.  Có Bốn niệm xứ chẳng 

phải pháp hữu lậu là, Bốn niệm xứ vô lậu tánh.  Có pháp hữu lậu chẳng phải  

Bốn niệm xứ là, trừ Bốn niệm xứ hữu lậu tánh, phần pháp hữu lậu còn lại.   

 



Có Bốn niệm xứ cũng là pháp hữu lậu, là Bốn niệm xứ hữu lậu tánh.  Chẳng 

pháp Bốn niệm xứ, chẳng phải pháp hữu lậu là hƣ không, thƣờng duyên Diệt 

đế, chẳng thƣờng thƣờng duyên Diệt đế. 

Hoặc có Bốn niệm xứ chẳng phải vô lậu, hoặc có pháp vô lậu chẳng phải 

Bốn niệm xứ; hoặc có Bốn niệm xứ cũng pháp vô lậu, hoặc chẳng phải Bốn 

niệm xứ chẳng phải pháp vô lậu.  Có Bốn niệm xứ chẳng phải pháp vô lậu là 

Bốn niệm xứ hữu lậu tánh.  Có pháp vô lậu chẳng phải Bốn niệm xứ là ba 

pháp vô vi.  Có Bốn niệm xứ cũng là vô lậu là Bốn niệm xứ vô lậu tánh.  

Chẳng phải Bốn niệm xứ chẳng phải pháp vô lậu là trừ Bốn niệm xứ hữu 

lậu, phần pháp hữu lậu còn lại. 

 

Duyên niệm xứ:  Trong Duyên niệm xứ, Thân niệm xứ là sắc, ba niệm xứ kia 

chẳng phải sắc.  Ba niệm xứ kia không thể thấy; Thân niệm xứ thì cần phân 

biệt:  Thân niệm xứ có phần khả thấy có phần không thể thấy.  Phần khả 

thấy là sắc nhập, phần không thể thấy là chín nhập kia và một phần pháp 

nhập.  Ba niệm xứ không có đối ngại, một Thân niệm xứ thì cần phân biệt:  

Thân niệm xứ có đối ngại là Mƣời nhập, từ Sắc nhập đến Thân nhập và một 

phần Pháp nhập.  Thân niệm xứ hữu lậu là Mƣời nhập và một phần Pháp 

nhập; vô lậu là một phần Pháp nhập.  Thọ niệm xứ tƣơng ƣng với hữu lậu ý 

là hữu lậu; tƣơng ƣng với vô lậu ý là vô lậu.  Tâm niệm xứ cũng nhƣ vậy, 

Pháp niệm xứ thuộc hữu lậu tƣởng ấm và hành ấm là hữu lậu; thuộc vô lậu 

tƣởng ấm, hành ấm và pháp vô vi là vô lậu. 

Ba niệm xứ là hữu vi, một Pháp niệm xứ thì cần phân biệt:  Pháp niệm xứ 

thuộc tƣởng ấm và hành ấm là hữu vi; ba vô vi pháp là vô vi. 

Thân niệm xứ bất thiện và Thân niệm xứ hữu lậu thiện là có quả báo; Thân 

niệm xứ vô ký và vô lậu là không có quả báo.  Thọ niệm xứ, Tâm niệm xứ, 

Pháp niệm xứ cũng nhƣ vậy. 

 

Ba niệm xứ từ nhân duyên sanh, Pháp niệm xứ thì cần phân biệt:  Pháp niệm 

xứ nếu là pháp hữu vi thì từ nhân duyên sanh; nếu là pháp vô vì thì không từ 

nhân duyên sanh. 

Ba niệm xứ nhiếp về ba đời, Pháp niệm xứ thì cần phân biệt:  Pháp niệm xứ 

nếu là pháp hữu vi thì nhiếp vào ba đời; nếu là pháp vô vì thì chẳng nhiếp 

vào ba đời. 

Thân niệm xứ nhiếp về sắc, ba Niệm xứ kia nhiếp về danh. 

Tâm niệm xứ nhiếp về nội nhập:  Thọ niệm xứ, Pháp niệm xứ nhiếp về 

ngoại nhập; một Thân niệm xứ thì cần phân biệt: Thân niệm xứ hoặc nhiếp 

về nội nhập, hoặc nhiếp về ngoại nhập.  Năm nội nhập là nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, 

thân thì nhiếp về nội nhập, năm ngoại nhập là sắc, thanh, hƣơng, vị, xúc và 

một phần pháp nhập là nhiếp về ngoại nhập; do tuệ biết.  



 

Pháp hữu lậu là đoạn kiến (là đoạn biến tri); pháp vô lậu chẳng phải đoạn 

kiến (là đoạn biến tri).  Pháp hữu lậu là có thể đoạn; pháp vô lậu là không 

thể đoạn. 

Sự tu cần phân biệt: thân niệm xứ thiện thì nên tu, bất thiện và vô ký thì 

không nên tu.   Thọ, Tâm niệm xứ cũng nhƣ vậy.  Pháp niệm xứ nếu là thiện 

pháp hữu vi thì nên tu; nếu bất thiện, vô ký và thƣờng thƣờng duyên Diệt đế 

thì không nên tu. 

Cấu uế cần nên phân biệt:  Thân niệm xứ ẩn mất là cấu, không ẩn mất là 

chẳng cấu.  Thọ, Tâm, Pháp niệm xứ cũng nhƣ vậy. 

Ba niệm xứ là quả và cũng có quả
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; còn một Pháp niệm xứ thì cần phân 

biệt:  Pháp niệm xứ là quả mà chẳng có quả; hoặc là quả và cũng có quả; 

hoặc chẳng phải quả chẳng phải có quả.  Thƣờng thƣờng duyên diệt đế là 

quả chẳng phải có quả.  Hữu vi pháp niệm xứ là quả và cũng có quả.  Hƣ 

không và thƣờng thƣờng duyên diệt đế là chẳng phải quả chẳng phải có quả. 

Ba niệm xứ không thọ
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, một Thân niệm xứ thì cần phân biệt:  Nếu Thân 

niệm xứ rơi vào thân hữu tình số là có thọ; không rơi vào thân hữu tình số là 

chẳng phải thọ 

Ba niệm xứ chẳng phải do bốn đại tạo thành; một thân niệm xứ thì cần phân 

biệt:  Thân niệm xứ chín nhập là sắc, hƣơng, vị, xúc, nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân 

và một phần của thanh nhập
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, pháp nhập là do bốn đại tạo; còn một phần 

pháp nhập chẳng phải do bốn đại tạo. 

Ba niệm xứ là pháp hữu thƣợng; một pháp niệm xứ thì cần phân biệt:  Pháp 

niệm xứ thuộc pháp hữu vi, hƣ không và chẳng phải thƣờng thƣờng duyên 

diệt đế là pháp hữu thƣợng, Niết bàn là pháp vô thƣợng.
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Bốn niệm xứ nếu là hữu lậu là có, nếu là vô lậu là chẳng phải có. 

Hai niệm xứ là Thọ và Tâm niệm xứ thuộc tƣơng ƣng nhân.  Một Thân niệm 

xứ không thuộc tƣơng ƣng nhân; còn Pháp niệm xứ thì nếu thuộc tƣởng uẩn 

và tƣơng ƣng hành uẩn là tƣơng ƣng nhân; những pháp còn lại là bất tƣơng 

ƣng nhân. 

Bốn niệm xứ phân nhiếp sáu thiện pháp, sáu thiện pháp cũng phân nhiếp bốn 

niệm xứ.  Phần bất thiện, phần vô ký cũng tùy chủng loại nhiếp nhau nhƣ 

thế. 

 

Ba lậu là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu thì nhiếp một phần niệm xứ; một 

phần niệm xứ cũng nhiếp ba lậu. 

Hữu lậu nhiếp bốn niệm xứ phần; bốn niệm xứ phần cũng nhiếp vô lậu. 

Các nghĩa nhƣ vậy, nói rộng trong Thiên nạn. 

 



Hỏi:  Những gì là nội thân?  Những gì là ngoại thân?  Nếu nhƣ nội thân 

ngoại thân đều đã nhiếp hết tất cả; sao còn nói quán nội ngoại thân? 

 

Đáp:  Nội là tự thân, ngoại là tha thân.  Tự thân có hai:  1-  Các bất tịnh 

trong thân, 2-  Da, lông, móng, tóc ngoài thân. 

Lại nữa, hành giả quán tử thi phình trƣớng, tiêu hoại.  Lấy tƣớng đó để tự 

quán thân cũng nhƣ tƣớng ấy.  Sự việc ấy, ta chƣa lìa đƣợc tƣớng ấy.  Thây 

chết là ngoại thân, thân hành giả là nội thân.  Nếu nhƣ hành giả khi thấy nữ 

nhân đoan chánh mà sanh tâm nhiễm trƣớc, thì liền quán thân ấy là bất tịnh, 

là ở bên ngoài; và tự biết thân ta cũng nhƣ vậy, là ở bên trong. 

Lại nữa, năm căn nhãn, nhĩ v.v... là nội thân; năm trần, sắc, hƣơng là ngoại 

thân.  Bốn đại đất, nƣớc, lửa, gió là nội thân; bốn đại sở tạo sắc, hƣơng, vị, 

xúc là ngoại thân.  Nơi có cảm giác khổ, vui là nội thân; nơi không có cảm 

giác khổ, vui là ngoại thân.  Tự thân và các căn nhãn v.v... là nội thân; vợ 

con và các vật cần dùng nhƣ  tài của ruộng nhà là ngoại thân, vì cớ sao?  Vì 

hết thảy sắc pháp đều là thân niệm xứ.  Hành giả tìm nơi một thân ấy có 

thƣờng, lạc, ngã, tịnh chăng?  Tìm xét kỹ càng đều không thể có đƣợc.  Nhƣ 

trƣớc đã nói trong đoạn quán pháp. 

Quán bên trong đã là không thể có đƣợc; vậy quán bên ngoài hoặc là sẽ có 

ƣ?  vì sao?  Vì vật bên ngoài là chỗ hết thảy chúng sanh nhiễm trƣớc; nhƣng 

khi quán ngoại thân cũng không thể có đƣợc.  Lại suy nghĩ rằng:  Ta quán 

bên trong là không thể có đƣợc, vậy ta hãy quán bên ngoài hoặc là có 

chăng?  Nhƣng quán bên ngoài cũng lại không thể có đƣợc!.  Tự suy nghĩ 

rằng:  Hay tại ta sai lầm, vậy nay ta sẽ quán chung cả nội ngoại.  Quán trong 

quán ngoài ấy là tƣớng biệt, quán trong ngoài cùng lúc gọi là tƣớng tổng.  

Tổng quán biệt quán rốt ráo không thể có đƣợc.  Sự quán nhƣ vậy đã trọn 

vẹn. 

 

Hỏi:  Thân niệm xứ có thể có trong có ngoài, còn các thọ là nhiếp về ngoại 

nhập; tại sao phân biệt có nội thọ ngoại thọ? 

 

Đáp:  Phật nói có hai thứ thọ là thân thọ và tâm thọ.  Thân thọ là ngoài, tâm 

thọ là trong.  

Lại có thọ tƣơng ƣng với năm thức là ngoài, thọ tƣơng ƣng với ý thức là 

trong.  Do mƣời hai nhập làm nhân duyên nên có các thọ phát sanh, thọ sanh 

từ phía sáu nội nhập gọi là trong; thọ sanh từ phía sáu ngoại nhập gọi là 

ngoài.  Thô thọ là ngoài, tế thọ là trong.  Hai thứ khổ là nội khổ và ngoại 

khổ.  Nội khổ có hai là thân khổ và tâm khổ.  Thân khổ là thân bị bốn trăm 

lẻ bốn bệnh nhƣ đau thân, đau đầu v.v...; ấy là thân khổ. Tâm khổ là lo, 

buồn, giận, sợ, ghen ghét, nghi ngờ v.v...; ấy là tâm khổ.  Hai khổ ấy hợp lại 



là nội khổ.  Ngoại khổ có hai:  Một là vua hơn mình, ác tặc, sƣ tử, hổ lang, 

rắn rết bức hại mình.  Hai là gió, mƣa, lạnh, nóng, sấm chớp, sét đánh v.v...  

Hai thứ khổ này gọi là ngoại khổ. 

Thọ vui, thọ không khổ không vui cũng nhƣ vậy. 

Lại nữa, duyên nội pháp là nội thọ, duyên ngoại pháp là ngoại thọ. 

Lại nữa, một trăm linh tám thọ là nội thọ, phần còn lại là ngoại thọ. 

 

Hỏi:  Tâm là nhiếp về nội nhập; sao nói quán ngoại tâm? 

 

Đáp:  Tâm tuy nhiếp về nội nhập; song vì duyên ngoại pháp nên gọi là ngoại 

tâm.  Ý thức là nội tâm, ngũ thức là ngoại tâm.  Nhiếp tâm vào thiền là nội 

tâm, tâm tán loạn là ngoại tâm.  Tâm tƣơng ƣng với nội năm cái, nội bảy 

giác; ấy là nội tâm.  Tâm tƣơng ƣng với năm triền cái bên ngoài, bảy giác 

bên ngoài; ấy là ngoại tâm. 

Các thứ phân biệt trong ngoài nhƣ vậy; ấy là nội tâm ngoại tâm. 

 

Hỏi:  Pháp niệm xứ là nhiếp về ngoại nhập; tại sao nói quán nội pháp? 

 

Đáp:  Trừ thọ, các tâm số pháp khác hay duyên nội pháp tâm số pháp, là nội 

pháp; hay duyên ngoại pháp tâm số pháp, vô vi, tâm bất tƣơng ƣng hành; ấy 

là ngoại pháp. 

Lại nữa, pháp của ý thức duyên gọi là pháp.  Nhƣ Phật nói:  “Nƣơng duyên 

sanh ý thức”.  Trong đây trừ thọ, các tâm số pháp khác là nội pháp, các tâm 

bất tƣơng hành và pháp vô vi; ấy là ngoại pháp. 

Bốn chánh cần có hai:  1-  Tánh chánh cần, 2-  Cọng  chánh cần.  Tánh 

chánh cần  là vì Đạo nên tu bốn thứ tinh tấn, là tinh tấn ngăn ngừa hai pháp 

bất thiện và tu tập hai pháp thiện.  Khi quán bốn niệm xứ, nếu có tâm giải 

đãi; hoặc các phiền não nhƣ năm cái che tâm hay khi xa lìa năm thiện căn là 

tín, tấn v.v... các pháp bất thiện đó, nếu đã sanh thì siêng tinh tấn dứt trừ, nếu 

chƣa sanh thì siêng tinh tấn không để cho sanh.  Còn năm thiện căn tín, tấn 

v.v... nếu chƣa sanh thì siêng tinh tấn làm cho sanh, nếu đã sanh thì siêng 

tinh tấn làm cho tăng trƣởng.  Pháp tinh tấn đối với bốn niệm xứ nhiều thì 

đƣợc gọi là chánh cần. 

 

Hỏi:  Sao trong bảy loại pháp là Bốn niệm xứ, Bốn chánh cần, Bốn nhƣ ý 

túc, Năm căn, Năm Lực, Bảy giác chi, Tám chánh đạo; chỉ bốn hạnh này gọi 

là Chánh cần, và tám thứ sau thì gọi là Chánh đạo, ngoài ra đều không gọi là 

chánh? 

 



Đáp:  Bốn tinh tấn thì tâm dõng mãnh phát động, sợ sai lầm nên gọi là 

Chánh cần; hành đạo hƣớng đến pháp, sợ đọa tà pháp, nên gọi là Chánh đạo. 

Tánh là bốn tánh tinh tấn.  Cọng là bốn tánh tinh tấn đều làm nhân duyên 

đầu tiên phát sanh Chánh đạo.  Hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu; hoặc sắc, hoặc vô 

sắc; nhƣ trên đã nói. 

Khi thực hành Bốn chánh cần, nếu tâm hơi bị tán loạn, lấy định thu nhiếp 

lại, đó gọi là Nhƣ ý túc.  Ví nhƣ đồ ăn ngon, thiếu muối thời vô vị, đƣợc 

muối thời vị đầy đủ nhƣ ý.  Lại nhƣ ngƣời có hai chân, lại có đƣợc ngựa tốt, 

xe tốt thì đi đến nơi nhƣ ý.  Hành giả nhƣ vậy, đƣợc thật trí tuệ về bốn niệm 

xứ, chánh tinh tấn trong bốn chánh cần, do tinh tấn nên trí tuệ tăng nhiều mà 

định lực giảm yếu, đƣợc có bốn định thu nhiếp tâm lại, làm cho định tuệ 

ngang nhau, mà sở nguyện đều thành tựu; ấy gọi là Nhƣ ý túc. 

 

Hỏi:  Trong Bốn niệm xứ, Bốn chánh cần đã có định; cớ sao không gọi là 

Nhƣ ý túc? 

 

Đáp:  Kia tuy có định, mà trí tuệ tinh tấn lực nhiều, định lực yếu hành giả 

không đƣợc nhƣ ý nguyện.  Bốn định là, do dục làm chủ mà đắc định, do 

tinh tấn làm chủ mà đắc định, do định làm nhân duyên phát sanh đạo; hoặc 

hữu lậu, hoặc vô lậu.  Do tâm làm chủ mà đắc định, do tƣ duy làm chủ mà 

đắc định, do định làm nhân duyên phát sanh đạo; hoặc hữu lậu, hoặc vô 

lậu.   Cọng với thiện ngũ uẩn gọi là cọng nhƣ ý,  Bốn định do dục làm chủ 

phát sanh v.v... gọi là Tánh nhƣ ý.  Bốn chánh cần, Bốn nhƣ ý túc, nhƣ trong 

tánh niệm xứ, cọng niệm xứ đã phân biệt nói rộng. 

Năm căn là tin vào đạo và thiện pháp trợ đạo, gọi là Tín căn.  Khi thực hành 

đạo và pháp trợ đạo ấy; siêng cầu không ngừng, gọi là Tinh Tấn căn.  Nhớ 

nghĩ đạo và pháp trợ đạo, không còn nghĩ gì khác, gọi là Niệm căn.  Nhất 

tâm nhớ nghĩ không tán lọan gọi là Định căn.  Vì đạo và pháp trợ đạo quán 

mƣời sáu hành tƣớng nhƣ  vô thƣờng, khổ v.v... gọi là Tuệ căn.  Năm căn 

tăng trƣởng không bị phiền não phá hoại thì gọi là Năm lực.  Nhƣ đã nói 

trong Năm căn. 

Năm căn, năm lực này nhiếp thuộc trong hành uẩn, thƣờng chung tƣơng 

ƣng, theo tâm hành động, là tâm số pháp, chung với tâm sanh, chung với tâm 

trú, chung với tâm diệt.  Nếu có năm pháp này là theo chánh định, nếu 

không có năm pháp này là rơi vào tà định. 

Nghĩa của Bảy giác phần, nhƣ trƣớc đã nói. 

 

Hỏi:  Trƣớc tuy đã nói nghĩa Bảy giác phần, song chẳng phải nói theo pháp 

A-tỳ-đàm? 

 



Đáp:  Nay sẽ nói tiếp.  Cũng nhƣ nghĩa của Bốn niệm xứ, Bảy giác phần này 

là vô sắc, không thể thấy, không đối ngại; là vô lậu, hữu vi, nhân duyên 

sanh, nhiếp về ba đời, nhiếp về danh, nhiếp về ngoại nhập; do tuệ biết, chẳng 

phải đoạn biến tri, chẳng phải đoạn; là pháp tu, pháp vô cấu; là quả và cũng 

có quả; chẳng phải pháp thọ, chẳng phải do bốn đại tạo; là pháp hữu thƣợng, 

chẳng phải có; là tƣơng ƣng nhân.  Hai thiện phần (hữu lậu thiện, vô lậu 

thiện) nhiếp Bảy giác phần; Bảy giác phần nhiếp hai thiện phần, không 

nhiếp vào pháp bất thiện, vô ký lậu và hữu lậu.  Hai phần vô lậu (hữu vi vô 

lậu, vô vi vô lậu) nhiếp Bảy giác phần; Bảy giác phần nhiếp hai phần vô lậu. 

Các nghĩa nhƣ vậy v.v... nhƣ trong Thiên nạn có nói rộng. 

Tám Tánh đạo phần nhƣ trƣớc đã nói.  Chánh kiến là trí tuệ, nhƣ đã nói 

trong Bốn niệm xứ, tuệ căn, tuệ lực, trạch pháp giác.  Chánh tƣ duy là khi 

quán Bốn đế có tâm vô lậu tƣơng ƣng, suy nghĩ phát động, giác biết đo 

lƣờng.  Chánh phƣơng tiện là nhƣ đã nói trong Bốn Chánh cần, Tinh tấn căn, 

Tinh tấn lực, Tinh tấn giác.  Chánh niệm là nhƣ đã nói trong Niệm căn, 

Niệm lực, Niệm giác.  Chánh định là nhƣ đã nói trong ý túc, định căn, định 

lực, định giác.  Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng nay sẽ nói.  Trừ bốn 

thứ tà mạng thuộc về khẩu nghiệp, dùng vô lậu trí tuệ trừ bỏ xa lìa các khẩu 

tà nghiệp; ấy là Chánh ngữ.  Chánh nghiệp cũng nhƣ vậy.  Dùng trí tuệ vô 

lậu trừ bỏ xả ly năm thứ tà mạng; gọi là Chánh mạng. 

Hỏi:  Những gì là năm thứ tà mạng? 

Đáp:  1-  Nếu hành giả vì lợi dƣỡng, dối trá hiện tƣớng kỳ đặc.  2- Vì lợi 

dƣỡng tự nói công đức của mình.  3- Vì lợi dƣỡng, xem tƣớng cát hung để 

nói cho ngƣời.  4-  Vì lợi dƣỡng, to tiếng hiện oai khiến ngƣời khiếp sợ.  5- 

Vì lợi dƣỡng, khen ngợi công đức cúng dƣờng để khích động lòng ngƣời.  

Dùng nhân duyên tà vạy để nuôi sống, ấy gọi là tà mạng. 

Tám chánh đạo này gồm ba phần:  Ba thứ là Giới phần, ba thứ là Định phần, 

hai thứ là Huệ phần.  Tuệ phần, Định phần nhƣ trƣớc đã phân biệt nói, riêng 

Giới phần nay sẽ nói.  Giới phần là sắc tánh (vô biểu sắc), không thể thấy, 

không có đối ngại; thuộc vô lậu, hữu vi, không báo, nhân duyên sanh, nhiếp 

về ba đời, nhiếp về sắc chẳng phải nhiếp về danh, nhiếp về ngoại nhập, do 

tuệ biết.  Chẳng phải đoạn kiến ( nên hiểu là đoạn biến tri) chẳng thể đoạn; 

là pháp tu, pháp vô cấu; là quả và cũng có quả, chẳng phải pháp thọ, do bốn 

đại tạo; là pháp hữu thƣợng, pháp chẳng phải có, chẳng phải tƣơng ƣng 

nhân.  Một thiện phần (hữu lậu thiện) nhiếp ba chánh (ngữ, nghiệp, mạng). 

ba chánh nhiếp một thiện phần, không nhiếp vào bất thiện, hữu lậu, vô ký 

lậu.  Một pháp vô lậu nhiếp ba chánh; ba chánh cũng nhiếp một pháp vô lậu. 

Các lối phân biệt nhƣ vậy, nhƣ trong A-tỳ-đàm đã nói rộng. 

Ba mƣơi bảy đạo phẩm này, ở Sơ thiền địa có đủ, trong Vị đáo địa có ba 

mƣơi sáu, trừ hỷ giác.  Trong đệ Nhị thiền cũng có ba mƣơi sáu; trừ Chánh 



hạnh (chánh cần).  Trong trung gian thiền, đệ Tam, đệ Tứ thiền đều có ba 

mƣơi lăm; trừ hỷ giác, chánh hạnh.  Trong ba vô sắc định có ba mƣơi hai; 

trừ hỷ giác, chánh hạnh, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng.  Trong Hữu 

đảnh địa có hai mƣơi hai; trừ bảy giác phần, Tám thánh đạo phần.  Trong 

Dục giới có hai mƣơi hai, cũng nhƣ vậy.  Đây là phân biệt nói ở trong pháp 

Thanh văn. 

 

Hỏi:  Trong Đại thừa nói nghĩa ba mƣơi bảy đạo phẩm nhƣ thế nào? 

 

Đáp:  Bồ-tát Ma-ha-tát thực hành Bốn niệm xứ, quán nội thân là vô thƣờng, 

khổ, nhƣ bệnh nhƣ ung, thịt xƣơng tụ tập bại hoại, đầy dẫy bất tịnh, chín lỗ 

thƣờng chảy ra, đó là nhà xí.  Nhƣ vậy quán thân lộ bày xâu xa, không một 

chỗ sạch, thịt lấp xƣơng vóc, gân buộc, da bọc.  Do chịu nghiệp nhân hữu 

lậu đời trƣớc và do đời nay tắm rửa, hƣơng hoa, y phục, ăn uống, ngọa cụ, 

thuốc men v.v... tạo thành.  Nhƣ xe có hai bánh, do sức bò kéo có thể đi đến 

đƣợc.  Do nhân duyên hai đời làm thành xe thân, do con Bò “thức” kéo qua 

lại quanh co.  Thân này do bốn đại đạo hòa hợp tạo thành giống nhƣ bọt 

nƣớc, trống rỗng không kiên cố.  Thân này vô thƣờng, lâu chắc phải bị phá 

hoại.  Tƣớng của thân này không thể tìm thấy ở trong thân, cũng không ở 

ngoài thân, cũng không ở chặng giữa.  Thân tự không biết, vô tri vô tác, 

giống nhƣ tƣờng vách ngói đá.  Trong thân này không có thân tƣớng nhất 

định, không có ai làm ra thân này, cũng không có ai sai khiến làm.  Thân này 

đời trƣớc, đời này, đời này đều không thể có đƣợc.  Có tám vạn hộ trùng, vô 

lƣợng các bệnh và các thứ đói khát, lạnh nóng, hình thể suy tàn, v.v... 

thƣờng bức não thân này. 

Bồ-tát Ma-ha-tát quán thân nhƣ vậy, biết chẳng phải thân ta, cũng chẳng 

phải thân ngƣời khác, không đƣợc tự tại làm và không làm.  Thân tƣớng của 

thân này trống, do nhân duyên hƣ vọng sanh ra.  Thân này là giả có, thuộc 

nghiệp nhân duyên của đời trƣớc.  Bồ-tát tự suy nghĩ:  Ta không nên tiếc 

thân này; vì cớ sao, vì thân tƣớng này không hợp không tán, không đến 

không đi, không sanh không diệt, không nƣơng tựa.  Men theo thân, quán 

thân này là vô ngã, vô ngã sở cho nên không, không cho nên không các 

tƣớng nam nữ.  Không các tƣớng cho nên không ƣớc nguyện.  Quán nhƣ vậy 

đƣợc vào môn Vô tác trí, biết thân không làm, không có kẻ làm, chỉ do các 

pháp nhân duyên hòa hợp sanh.  Các nhân duyên làm ra thân này cũng lại từ 

hƣ vọng điên đảo mà có, chính trong nhân duyên ấy cũng không có tƣớng 

nhân duyên.  Nhân duyên ấy sanh, cũng không có tƣớng sanh.  Suy nghĩ nhƣ 

vậy biết thân này từ xƣa đến nay không có tƣớng sanh, biết thân này là vô 

tƣớng, không thể chấp thủ.  Vô sanh nên vô tƣớng, vô tƣớng nên vô sanh.  

Chỉ dối gạt kẻ phàm phu nên gọi là thân. 



Bồ-tát khi quán thật tƣớng của thân nhƣ vậy, lìa xa các ái trƣớc dục nhiễm.  

Tâm thƣờng buộc niệm ở nơi thân, men theo thân quán nhƣ vậy, gọi là Bồ-

tát quán thân niệm xứ.  Quán ngoại thân, quán nội ngoại thân cũng nhƣ vậy. 

-  Bồ-tát quán Thọ nhƣ thế nào?  Quán nội thọ.  Thọ này có ba thứ là hoặc 

khổ, hoặc vui, hoặc không khổ không vui.  Các thọ ấy không từ đâu đến, diệt 

không đi về đâu, chỉ theo hƣ cuồng điên đảo vọng tƣởng sanh; là báo quả, 

thuộc nhân duyên nghiệp đời trƣớc.  Bồ-tát cầu tìm các thọ nhƣ vậy, không 

ở trong quá khứ, không ở vị lai, không ở hiện tại; biết các thọ ấy là không, 

vô ngã, vô ngã sở, vô thƣờng phá hoại.  Quán các thọ ba đời ấy là không, vô 

tƣớng, vô tác, đƣợc vào môn giải thoát.  Cũng quán các thọ sanh diệt, cũng 

biết các thọ không hợp không tan, không sanh không diệt, nhƣ vậy đƣợc vào 

môn vô sanh.  Biết các thọ vô sanh nên vô tƣớng, vô tƣớng nên vô sanh.  

Biết nhƣ vậy rồi, buộc tâm ở trong quán duyên, hoặc có khổ, có vui, không 

khổ không vui đƣa đến, tâm không lãnh thọ, không ái trƣớc, không nƣơng 

tựa. 

Do các nhân dyên nhƣ vậy quán các thọ, ấy gọi là Thọ niệm xứ.  Quán ngoại 

thọ, quán nội ngoại thọ cũng nhƣ vậy. 

-  Bồ-tát quán tâm niệm xứ nhƣ thế nào?  Bồ-tát quán nội tâm.  Nội tâm ấy 

có ba thứ là sanh, trụ, diệt.  Suy nghĩ rằng:  Tâm này không từ đâu đến, diệt 

cũng không đi về đâu, chỉ theo nhân duyên trong ngoài hoà hợp sanh, tâm ấy 

không có thật tƣớng nhất định, cũng không thật sanh, trụ, diệt; cũng không ở 

trong quá khứ vị lai, hiện tại.  Tâm ấy không ở trong, ở ngoài, không ở 

chặng giữa.  Tâm ấy cũng vô tánh vô tƣớng, cũng không ai sanh, không ai 

khiến sanh.  Do bên ngoài có nhân duyên của sáu trần, bên trong có tâm 

tƣởng điên đảo, sanh diệt tiếp nối nên miễn cƣỡng gọi là tâm.  Trong tâm 

nhƣ vậy, thật tƣớng của tâm không thể có đƣợc.  Tánh của tâm ấy bất sanh 

bất diệt, thƣờng là tƣớng tịnh, bị tƣớng khách trần phiền não nhiễm trƣớc 

nên gọi là tâm bất tịnh. 

 

Tâm không tự biết tâm; vì cớ sao, vì tâm ấy, tƣớng của tâm là không.  Tâm 

ấy gốc ngọn không có thật pháp.  Tâm ấy với các pháp không hợp không 

tan; cũng không đời trƣớc, đời sau, đời giữa; không sắc, không hình, không 

đối ngại; chỉ là điên đảo hƣ vọng sanh.  Tâm ấy là không, vô ngã, vô ngã sở, 

không thƣờng, không thật; ấy gọi là tùy thuận quán tâm.  Biết tƣớng của tâm 

vô sanh, đƣợc vào trong vô sanh pháp; vì cớ sao, vì tâm ấy vô sanh, vô tánh, 

vô tƣớng, ngƣời trí biết đƣợc.  Ngƣời trí tuy quán tƣớng sanh diệt của tâm 

cũng không thấy có pháp thật sanh thật diệt, không phân biệt nhơ sạch, mà 

tâm đƣợc thanh tịnh
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.  Do tâm thanh tịnh nên không bị khách trần phiền 

não cấu nhiễm.  Nhƣ vậy v.v... quán nội tâm.  Quán ngoại tâm, quán nội 

ngoại tâm cũng nhƣ vậy. 



-  Bồ-tát quán pháp niệm xứ nhƣ thế nào?  Quán hết thảy pháp không ở 

trong, không ở ngoài, không ở chặng giữa; không ở trong đời quá khứ vị lai, 

hiện tại; chỉ theo nhân duyên hòa hợp vọng kiến sanh ra, không có thật 

tƣớng nhất định, không có pháp ấy, không có pháp ấy của ai.  Trong các 

pháp, tƣớng của pháp là không thể có đƣợc, cũng không có pháp hoặc hợp 

hoặc tan.  Hết thảy pháp không có gì có nhƣ hƣ không.  Hết thảy pháp hƣ 

dối nhƣ huyễn, tánh các pháp vốn tịnh, không ô nhiễm nhau.  Các pháp 

không có thọ; các pháp không có gì; các pháp không thể biết đƣợc, vì tâm số 

pháp hƣ dối vậy.  Khi quán nhƣ vậy, không thấy có pháp hoặc tƣớng một, 

hoặc tƣớng khác.  Quán hết thảy pháp là không, vô ngã, không có tự tánh; ấy 

thật là không, thật không nên không có tƣớng, không có tƣớng nên không có 

tạo tác; không tạo tác nên không thấy pháp hoặc sanh hoặc diệt.  Trụ trong 

trí tuệ ấy, đƣợc vào môn Vô sanh pháp nhẫn.  Bấy giờ tuy quán các pháp 

sanh diệt cũng vào môn vô tƣớng; vì cớ sao, vì hết thảy pháp lìa các tƣớng, 

ngƣời trí đã biết rõ. 

Khi quán nhƣ vậy, buộc tâm vào trong quán duyên, thuận theo các pháp 

tƣớng, không nhớ niệm thân, thọ, tâm, pháp; biết bốn pháp ấy không có nơi 

chỗ; ấy là nội pháp niệm xứ.  Ngoại pháp niệm xứ, nội ngoại pháp niệm xứ 

cũng nhƣ vậy. 

Bốn chánh cần, bốn nhƣ ý túc cũng cần phân biệt nhƣ vậy, quán nó là 

không, không có nơi chỗ. 

-  Bồ-tát thực hành năm căn nhƣ thế nào?  Bồ-tát Ma-ha-tát quán Năm căn, 

tu Năm căn. 

Tín căn là tin hết thảy pháp do nhân duyên sanh, do tâm điên đảo vọng kiến 

sanh; nhƣ vòng lửa quay, nhƣ mộng nhƣ huyễn.  Tin các pháp là bất tịnh, vô 

thƣờng, khổ, không, vô ngã; nhƣ bệnh nhƣ ung, nhƣ gai nhọn, tai biến bại 

hoại.   Tin các pháp không gì có; nhƣ nắm tay không dối trẻ nhỏ
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.  Tin các 

pháp không ở trong quá khứ,  không ở trong vị lai, không ở trong hiện tại, 

không từ đâu đến, diệt không đi về đâu.  Tin các pháp là không, vô tƣớng vô 

tác, bất sanh bất diệt.  Vô tác vô tƣớng mà tin sự trì giới, thiền định, trí tuệ, 

giải thoát, giải thoát tri kiến.  Đƣợc tín căn ấy, không còn bị thối chuyển.   

 

Lấy tín căn làm đầu, khéo trì tịnh giới, trụ trong sự trì giới rồi thì tín tâm 

không động không chuyển.  Nhất tâm tin chắc nƣơng nghiệp có quả báo, xa 

lìa các tà kiến, không còn tin các lời lẽ khác, chỉ trọ trì Phật pháp, tin chúng 

Tăng.  Trụ trong thật đạo, trực tâm nhu nhuyến hay nhẫn, thông đạt vô ngại, 

không lay động không biến hoại, đắc lực tự tại; ấy gọi là Tín căn. 

Tinh tấn căn là ngày đêm thƣờng tu hành tinh tấn, khƣớc trừ năm điều che 

lấp, nhiếp hộ năm căn, muốn đƣợc, muốn biết, muốn thực hành, muốn tụng, 

muốn đọc, cho đến muốn nghe các kinh pháp thâm diệu.  Nếu các pháp ác 



bất thiện khởi lên, liền khiến nó tiêu diệt; nếu chƣa sanh khởi khiến cho 

không sanh khởi; còn các pháp thiện chƣa sanh thì làm cho sanh, đã sanh 

làm cho tăng trƣởng rộng lớn.  Cũng nhƣ không ghét pháp bất thiện, cũng 

không ƣa pháp thiện, đƣợc sự tinh tiến bình đẳng, tiến thẳng không lui 

chuyển, đƣợc chánh tinh tiến định tâm, nên gọi là Tinh tấn căn. 

Niệm căn là Bồ-tát thƣờng nhất tâm niệm tƣởng muốn đầy đủ bố thí, trì giới, 

thiền định, trí tuệ, giải thoát, muốn tịnh thân khẩu ý nghiệp, thƣờng nhất tâm 

niệm ở trong trí biết về các pháp sanh, diệt, trú, dị.  Nhất tâm niệm khổ, tập, 

diệt, đạo.  Nhất tâm niệm phân biệt căn, lực, giác, đạo, thiền định, giải thoát, 

sanh diệt vào ra.  Nhất tâm niệm các pháp bất sanh bất diệt, không làm 

không nói, để đƣợc trí tuệ vô sanh nên đầy đủ các Phật pháp.  Nhất tâm niệm 

không để cho tâm Thanh-văn, Bích-chi Phật xen vào.  Thƣờng niệm không 

quên các pháp thậm thâm thanh tịnh nhƣ vậy, quán hạnh thành tựu, đƣợc 

niệm tự tại nhƣ vậy; ấy gọi là Niệm căn. 

Định căn là Bồ-tát khéo thủ lấy tƣớng định, hay sanh các thứ thiền định, rõ 

ràng biết các môn định, khéo biết vào định, khéo biết trú định, khéo biết xuất 

định; nơi định không đắm trƣớc, không ƣa thích, không nƣơng tựa; khéo biết 

sở duyên, khéo biết duyên hoại
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, tự tại dạo qua các thiền định; cũng biết 

định vô duyên, không theo lời ngƣời khác, không chuyên theo hạnh thiền 

định, tự tại ra vào vô ngại; ấy gọi là Định căn. 

Tuệ căn là Bồ-tát vì để dứt hết khổ, thành tựu trí tuệ bậc Thánh.  Trí tuệ ấy 

là vì xa lìa các pháp, vì Niết-bàn.  Dùng trí tuệ quán hết thảy ba cõi vô 

thƣờng, bị ba thứ suy, ba lửa dục thiêu đốt.  Quán xong, trong ba cõi, trí tuệ 

cũng không đắm hết thảy ba cõi, mà chuyển thành môn Không, Vô tƣớng, 

Vô tác giải thoát.  Nhất tâm cầu Phật pháp nhƣ cứu lửa cháy dầu.  Trí tuệ ấy 

của Bồ-tát không ai phá hoại đƣợc.  Không nƣơng tựa trong ba cõi, tâm 

thƣờng xa lìa năm dục tùy ý, do tuệ căn lực, chứa nhóm vô lƣợng công đức, 

thông lợi chứng nhật thật tƣớng các pháp, không nghi không nạn; đối thế 

gian không ƣu, đối Niết-bàn không hỷ, đƣợc trí tuệ tự tại; ấy gọi là Tuệ căn 

Bồ-tát thành đƣợc Năm căn này, khéo biết tƣớng căn của chúng sanh, biết 

căn của chúng sanh nhiễm dục, biết căn của chúng sanh ly dục, biết căn của 

chúng sanh sân nhuế, biết căn của chúng sanh  lìa sân nhuế, biết căn của 

chúng sanh  ngu si, cũng biết căn của chúng sanh lìa ngu si.  Biết căn của 

chúng sanh muốn đọa ác đạo, biết căn của chúng sanh muốn sanh trong cõi 

ngƣời, biết căn của chúng sanh muốn sanh lên cõi trời; biết căn của chúng 

sanh độn, biết căn của chúng sanh lợi, biết căn của chúng sanh có bậc 

thƣợng, trung, hạ; biết căn của chúng sanh có tội, biết căn của chúng sanh vô 

tội; biết căn của chúng sanh thuận nghịch; biết căn của chúng sanh sẽ sanh 

vào cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô sắc; biết căn của chúng sanh có căn lành thâm 

hậu, căn lành mỏng; biết căn của chúng sanh chánh định, tà định, bất định 



tụ; biết căn của chúng sanh khinh tháo, biết căn của chúng sanh trì trọng, 

biết căn của chúng sanh xan tham, biết căn của chúng sanh hay buông thả, 

biết căn của chúng sanh cung kính, biết căn  của chúng sanh không cung 

kính; biết căn của chúng sanh tịnh giới, bất tịnh giới; biết căn của chúng 

sanh sân nhuế hay nhẫn nhục; biết căn của chúng sanh tinh tấn hay giải đãi; 

biết căn của chúng sanh loạn tâm, nhiếp tâm, ngu si hay trí tuệ; biết căn của 

chúng sanh không sợ có sợ; biết căn của chúng sanh tăng thƣợng mạn hay 

không tăng thƣợng mạn; biết căn của chúng sanh chánh đạo hay tà đạo; biết 

căn của chúng sanh có thủ hộ hay không thủ hộ; biết căn của chúng sanh cầu 

Thanh-văn; biết căn của chúng sanh cầu Bích-chi-Phật; biết căn của chúng 

sanh cầu Phật đạo.  Đối với trong sự biết căn của chúng sanh, đƣợc sức 

phƣơng tiện tự tại; gọi là biết căn. 

Bồ-tát thực hành Năm căn tăng trƣởng, phá đƣợc phiền não, độ chúng sanh 

đƣợc Vô sanh Pháp nhẫn; ấy là lực.  Lại thiên ma ngoại đạo không thể hủy 

hoại; ấy là lực. 

 

Bảy giác phần
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 là Bồ-tát đối với hết thảy pháp không nhớ không nghĩ; ấy 

gọi là niệm giác phần.  Trong hết thảy pháp tìm thiện pháp, bất thiện pháp, 

vô ký pháp không thể có đƣợc; ấy là trạch giác giáp phần.  Không vào ba 

cõi, phá hoại ba cõi; ấy gọi là tinh tấn giác phần.  Đối với hết thảy tạo tác 

không sanh tâm ƣa đắm, vì tƣớng lo mừng hƣ hoại lẫn nhau; ấy là hỷ giác 

phần.  Đối với hết thảy pháp, tâm khinh an duyên không thể có đƣợc;  ấy gọi 

là trừ giác phần.  Biết hết thảy pháp tƣớng thƣờng định, không loạn không 

tán; ấy gọi là định giác phần.  Đối với hết thảy pháp không đắm trƣớc, 

không nƣơng tựa, cũng không thấy tâm xả ấy; ấy gọi là xả giác phần.  Bồ-tát 

quán bảy giác phần đều “không” nhƣ vậy. 

 

Hỏi:  Bảy giác phần này, sao chỉ nói lƣợc? 

 

Đáp: Trong Bảy giác phần, Niệm, Tuệ, Tinh tấn, Định trên kia đã nói rộng, 

ba giác phần còn lại nay sẽ nói:  Bồ-tát thực hành Hỷ giác phần, quán hỷ ấy 

không thật, vì cớ sao?  Vì hỷ nấy do nhân duyên sanh, là pháp tạo tác, pháp 

có, pháp vô thƣờng, pháp có thể ƣa đắm.  Nếu sanh tâm ƣa đắm, khi tƣớng 

vô thƣờng ấy biến hoại thì sanh lo, kẻ phàm phu vì tâm điên đảo nên sanh 

tâm đắm trƣớc.   Nếu biết các pháp thật là không, bấy giờ tâm sanh hối hận 

rằng, ta phải chịu hƣ dối; ví nhƣ ngƣời ở trong chỗ tối, bị đói khát bức bách, 

ăn nhằm vật bất tịnh, ban ngày quán biết, mới biết đó là lầm.  Nếu quán nhƣ 

vậy ở trong thật trí tuệ sanh mừng; ấy là chơn hỷ.  Đƣợc chơn hỷ này, trƣớc 

hết trừ đƣợc thân thô trọng, thứ đến trừ đƣợc tâm thô trọng, sau mới trừ hết 

thảy pháp tƣớng, đƣợc sự khoái lạc biến hết trong thân tâm; ấy là trừ giác 



phần (khinh an giác chi).  Đã đƣợc hỷ và trừ giác phần thì bỏ các quán hạnh, 

là vô thƣờng quán, khổ quán, không, vô ngã quán, sanh diệt quán, bất sanh 

bất diệt quán, hữu quán, vô quán, phi hữu phi vô quán.  Nhƣ vậy xả hết các 

hý luận; vì cớ sao, vì vô tƣớng, vô duyên., vô tác, vô hý luận, thuờng tịch 

diệt là pháp tƣớng thật .  Nếu không thực hành việc xả bỏ, liền có các tranh 

cãi.  Nếu cho có là thật, thời cho không là hƣ dối; nếu cho không là thật, thời 

cho có là hƣ dối.  Đối với thật thì ƣa đắm, đối với hƣ thì giận ghét.  Nơi sanh 

ra lo mừng nhƣ vậy cớ sao không xả? 

Đƣợc hỷ, trừ, xả giác phần nhƣ vậy thời bảy giác phần  đƣợc đầy đủ viên 

mãn. 

 

Tám thánh đạo phần thì chánh kiến, chánh phƣơng tiện, chánh niệm, chánh 

định nhƣ trên đã nói. 

Chánh tƣ duy nay sẽ nói:  Bồ-tát đối với các pháp không, vô sở đắc.  Trú ở 

trong chánh kiến nhƣ vậy, quán xét tƣớng của chánh tƣ duy; biết tất cả tƣ 

duy đều là tà tƣ duy, cho đến tƣ duy Niết-bàn, tƣ duy Phật, đều cũng nhƣ 

vậy, vì cớ sao?  Vì dứt hết thảy tƣ duy phân biệt; ấy gọi là Chánh tƣ duy 

 

Các tƣ duy phân biệt đều do bất thật hƣ dối điên đảo nên có, tƣớng phân biệt 

tƣ duy đều không.  Bồ-tát trụ trong Chánh tƣ duy nhƣ vậy, không còn thấy là 

chánh là tà, vƣợt qua mọi tƣ duy phân biệt; ấy gọi là chánh tƣ duy.  Hết  thảy 

tƣ duy phân biệt đều bình đẳng, đều bình đẳng cho nên tâm không đắm 

trƣớc; nhƣ vậy là tƣớng chánh tƣ duy của Bồ-tát. 

Chánh ngữ là Bồ-tát biết hết thảy ngôn ngữ đều do phân biệt thủ tƣớng hƣ 

vọng bất thực điên đảo mà sanh ra.  Khi ấy Bồ-tát nghĩ rằng:  Trong ngôn 

ngữ không có tƣớng ngôn ngữ, dứt hết thảy các khẩu nghiệp, biết thật tƣớng 

các ngôn ngữ; ấy là chánh ngữ.  Các ngữ ấy không từ đâu lại, diệt cũng 

không đi về đâu;  ấy là Bồ-tát thực hành chánh ngữ.  Có nói năng gì đều trú 

ở trong thật tƣớng mà nói ra, do vậy nên các kinh nói:  Bồ-tát trụ ở trong 

chánh ngữ, hay khởi các khẩu nghiệp thanh tịnh; biết chơn tƣớng của hết 

thảy ngữ ngôn, tuy nói mà không bị rơi vào tà ngữ. 

Chánh nghiệp là Bồ-tát biết hết thảy tà tƣớng của nghiệp, hƣ vọng không 

thật, đều không có tƣớng tạo tác; vì cớ sao, vì không có một nghiệp nào 

đƣợc có tƣớng nhất định. 

 

Hỏi:  Nếu hết thảy nghiệp đều không, tại sao Phật nói bố thí v.v... là thiện 

nghiệp, sát sanh v.v... là bất thiện nghiệp; siêng làm các việc khác là nghiệp 

vô ký? 

 



Đáp:  Trong các nghiệp còn không có một huống gì có ba. Vì cớ sao?  Nhƣ 

lúc đi đã đến thời không có nghiệp đi (sự đi), chƣa đến cũng không có 

nghiệp đi, hiện tại đang đi cũng không có nghiệp đi.  Do vậy nên không có 

nghiệp đi.
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Hỏi:  Đã đến nơi thời có thể không, chƣa đến nơi thời có thể không, còn hiện 

tại chỗ đang đi thì phải là có đi chứ? 

 

Đáp:  Chỗ hiện đang đi cũng không có đi, vì cớ sao?  Vì trừ nghiệp đi, chỗ 

hiện đang đi không thể có đƣợc.  Nếu trừ nghiệp đi, có chỗ hiện đang đi, thì 

trong đó có thể có đi, nhƣng không phải vậy.  Trừ chỗ hiện đang đi thời 

không có nghiệp đi, trừ nghiệp đi thời không có chỗ hiện đang đi; vì cùng 

làm duyên chung với nhau nên không đƣợc chỉ nói chỗ hiện đang đi là có 

đi.  Lại nữa, nếu  chỗ hiện đang đi có nghiệp đi, thời lìa nghiệp đi nên phải 

có chỗ hiện đang đi, lìa chỗ hiện đang đi nên phải có nghiệp đi.
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Hỏi:  Nếu nhƣ vậy có lỗi gì? 

 

Đáp:  Vì trong một lúc có hai nghiệp đi.  Nếu có hai nghiệp đi thời có hai 

ngƣời đi; vì cớ sao, trừ ngƣời đi thời không có đi.  Nếu trừ ngƣời đi, chỗ 

hiện đang đi không thể có đƣợc; không có chỗ hiện đang đi thời cũng không 

có ngƣời đi.
499

 

Lại nữa, ngƣời không đi cũng không đi, cho nên không có nghiệp đi.  Nếu 

trừ ngƣời đi và ngƣời không đi, thì lại không có ngƣời đi thứ ba.
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Hỏi:  Ngƣời không đi, thì không đi là nhƣ vậy; còn ngƣời đi cớ sao nói là 

không đi? 

 

Đáp:  Trừ nghiệp đi, ngƣời đi không thể có đƣợc
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.  Trừ ngƣời đi, nghiệp đi 

không thể có đƣợc.   Nhƣ vậy, hết thảy pháp nghiệp đều không; ấy gọi là 

Chánh nghiệp. 

Các Bồ-tát chứng nhập lý các nghiệp bình đẳng, không cho tà nghiệp là ác, 

không cho chánh nghiệp là thiện.  Không tạo tác gì, không tác chánh nghiệp, 

không tác tà nghiệp; ấy gọi là thật trí tuệ, tức là chánh nghiệp. 

Lại nữa, trong các pháp bình đẳng, không chánh không tà, nhƣ thật biết các 

nghiệp, biết nhƣ thật rồi không tạo tác, không ngừng nghỉ, nhƣ vậy ngƣời trí 

thƣờng có chánh nghiệp, không có tà nghiệp; ấy gọi là chánh nghiệp của Bồ-

tát. 

Chánh mạng là hết thảy đồ giúp nuôi mạng sống đều chánh chứ không tà.  

Trụ trong trí bất hý luận, không thủ chánh mạng, không xả tà mạng, cũng 



không ở trong chánh pháp, cũng không ở trong tà pháp, mà thƣờng ở trong 

trí thanh tịnh, chứng nhập lý bình đẳng chánh mạng, không thấy mạng, 

không thấy phi mạng.  Thực hành thật trí tuệ nhƣ vậy, nên gọi là Chánh 

mạng. 

Nếu Bồ-tát quán đƣợc Ba mƣơi bảy đạo phẩm ấy thời vƣợt qua Thanh-văn, 

Bích-chi Phật địa mà vào trong địa vị  Bồ-tát, dần dần thành đƣợc Nhất thiết 

chủng trí. 

(Hết cuốn 19 theo bản Hán) 
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CUỐN 20 

CHƯƠNG 30 - GIẢI THÍCH: BA TAM MUỘI, BỐN THIỀN, BỐN VÔ 

LƯỢNG TÂM, BỐN VÔ SẮC ĐỊNH 

KINH:  Không tam muội, Vô tướng tam muội, Vô tác tam muội, Bốn 

thiền, Bốn vô lượng tâm, Bốn vô sắc định; Tám bội xả, Tám thắng xứ; 

Chín thứ đệ định, Mười nhất thiết xứ. 
 

LUẬN:  Hỏi:  Vì sao sau Ba mƣơi bảy đạo phẩm nói tám loại pháp? 

 

Đáp:  Ba mƣơi bảy đạo phẩm là con đƣờng đi đến Niết-bàn.  Đi trọn con 

đƣờng ấy là đƣợc đến thành Niết-bàn.  Thành Niết-bàn có 3 cửa là Không, 

Vô tƣớng, Vô tác.  Đã nói con đƣờng thì tiếp theo phải nói cửa vào đến nơi.  

Bốn thiền v.v... là pháp giúp mở cửa. 

Lại nữa, Ba mƣơi bảy đạo phẩm là pháp thƣợng diệu; tâm ở Dục giới tán 

loạn, hành giả phải nƣơng đất nào, phƣơng tiện nào mới đƣợc?  Phải nƣơng 

các thiền định  Sắc giới, Vô sắc giới.  Đối với trong Bốn vô lƣợng tâm, Bốn 

vô sắc định, Tám bội xả, Tám thắng xứ, Chín thứ đệ định, Mƣời nhất thiết 

xứ, thử nghiệm tâm để biết đã đƣợc nhu nhuyến tự tại tùy ý chăng?  Ví nhƣ 

ngƣời cầm cƣơng thử Ngựa chạy quanh co tùy ý, vậy sau mới vào trận chiến 

đấu.  Mƣời nhất thiết xứ cũng nhƣ vậy, quán lấy một vật có sắc xanh, rồi 

đem hết thảy vật đều khiến xanh cả, hết thảy vàng cả, hết thảy đỏ cả, hết 

thảy trắng cả, đều nhƣ vậy.  Lại đối trong các duyên của Tám thắng xứ đƣợc 

tự tại.  Sơ và nhị bội xả là quán thân bất tịnh, đệ tam bội xả là quán thân trở 

lại tịnh.  Bốn vô lƣợng tâm, từ vô lƣợng thì quán chúng sanh đều vui; bi vô 

lƣợng thì quán chúng sanh đều khổ; hỷ thì quán chúng sanh đều mừng.  Xả 

ba tâm ấy, chỉ quán chúng sanh mà không có tâm thƣơng ghét. 

Lại nữa, có hai thứ quán:  1- Đƣợc liễu giải quán.  2-  Thật quán.  Thật quán 

là Ba mƣơi bảy đạo phẩm.  Vì thật quán khó đƣợc nên lần lƣợt nói đƣợc liễu 
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giải quán.  Trong liễu giải quán thì tâm đƣợc nhu nhuyến, dễ đƣợc thật 

quán.  Dùng thật quán đƣợc vào ba cửa Niết-bàn.   

 

Hỏi:  Thế nào là cửa không của Niết-bàn? 

 

Đáp:  Quán các pháp không có ngã, ngã sở.  Các pháp do nhân duyên hoà 

hợp sanh, không có ai làm, không có ai chịu; ấy gọi là cửa không. 

Lại nữa, cửa không nhƣ trong chƣơng Nhẫn Trí đã nói. 

Biết là vô ngã, ngã sở; tại sao chúng sanh đối với các pháp sanh tâm ƣa 

đắm?  Hành giả suy nghĩ rằng:  Các pháp do nhân duyên sanh, không có 

pháp thật, chỉ có tƣớng; các chúng sanh thủ lấy tƣớng ấy chấp là ngã, ngã 

sở.  Nay ta hãy quán tƣớng ấy là có thể có thật hay chăng?  Quán xét kỹ 

càng đều thấy không thể có đƣợc.  Hoặc tƣớng nam, tƣớng nữ, tƣớng nhất, 

dị v.v... các tƣớng ấy thật sự đều không thể có, vì cớ sao?  Vì các pháp vô 

ngã, ngã sở cho nên không; không cho nên không có pháp nam, nữ, nhất dị.  

Trong ngã ngã sở có danh tự là nhất là dị.  Vì thế pháp nam, nữ, nhất, dị thật 

sự không thể có đƣợc. 

 

Lại nữa, bốn đại và bốn đại sở tạo sắc (là sắc, hƣơng, vị, xúc) bao bọc chỗ 

trống không nên gọi là thân.  Trong ấy do nhân duyên của nội nhập và ngoại 

nhập hòa hiệp sanh thức chủng, thân đƣợc hòa hiệp với thức chủng ấy mà 

làm mọi công việc, nói năng, ngồi đứng, đi lại
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.  Nói trong chỗ hƣ không 

có sáu đại chủng (đất, nƣớc, gió, lửa, không, thức) hòa hiệp, miễn cƣỡng gọi 

là nam, miễn cƣỡng gọi là nữ.  Nếu sáu đại chủng là nam, thời phải có sáu 

nam chứ không thể lấy một làm sáu, sáu làm một; trong địa chủng cũng 

không có tƣớng nam nữ, cho đến trong thức chủng cũng không có tƣớng 

nam nữ.  Nếu trong mỗi địa chủng không có tƣớng nam nữ, thời trong khi 

hòa hiệp cũng không thể có.  Ví nhƣ sáu con chó, mỗi con không thể sanh ra 

sƣ tử; sáu con hợp lại cũng không thể sanh, vì vô tự tánh. 

 

Hỏi:  Vì sao không có nam nữ?  Tuy thần ngã không có phân biệt, nhƣng 

chính thân thì có phân biệt nam nữ khác nhau.  Thân ấy không thể lìa thân 

phần, thân phần cũng không thể lìa đƣợc thân; nhƣ thấy phần chân của thân, 

là biết có pháp để có phần ấy (hữu phần pháp); pháp ấy gọi là thân.  Phần 

chân v.v... của thân khác với thân; thân tức là tƣớng nam nữ? 

 

Đáp:  Thần ngã đã bị phá trƣớc kia, thì thân tƣớng cũng bị hoại, nay sẽ nói 

lại:  Nếu có pháp hữu phần ấy gọi là thân, thân ấy có đủ ở trong các phần 

(của nó) hay là thân phần chia ở khắp các phần?  Nếu trong các phần đầy đủ 

các thân, thời trong phần đầu phải có phần chân, vì cớ sao?  Vì trong phần 



đầu đầy đủ có thân vậy.  Nếu thân phần chia ở khắp trong các phần, thời 

thân và từng phần không có khác nhau.  Thân hữu phần tùy thuộc theo các 

phần vậy. 

 

Hỏi:  Nếu phần chân của thân v.v... với pháp có ra phần đó khác nhau, thời 

có lỗi.  Còn nay phần chân của thân v.v... với thân có ra phần ấy không khác 

nhau, nên không có lỗi? 

 

Đáp:  Nếu phần chân của thân v.v... với thân có ra phần ấy không khác 

nhau, thì đầu tức là chân, vì cớ sao?  Vì hai thứ đó là thân không khác nhau.   

Lại từng phần của thân có nhiều, mà thân có ra từng phần đó chỉ có một, 

không thể nhiều làm một, một làm nhiều đƣợc. 

Lại nữa, vì nhân không có nên quả không có, chẳng phải quả không có nên 

nhân không có.  Nếu từng phần của thân với thân có ra phần ấy không khác 

nhau, thì có thể quả không có nên nhân không có, vì cớ sao?  Vì nhân quả là 

một vậy.  Trong hoặc một, hoặc khác, tìm thân đều không thể có đƣợc.  

Thân đã không có, thời ở chỗ nào có nam nữ?  Nếu có nam nữ, thì nam nữ 

ấy là thân, hay khác thân?  Là thân thời không thể có đƣợc.  Nếu cho nó ở 

nơi pháp khác, thời pháp khác chẳng phải là sắc, nên không có tƣớng nam 

nữ sai khác.  Chỉ do nhân duyên hai đời hòa hiệp, vì tâm điên đảo cho nên 

gọi là nam nữ, nhƣ kệ nói: 

“Cúi, ngƣỡng, co, duỗi, đứng, đi, lại, 

Trong, xem, ngó, nói năng, không thật. 

Gió nghiệp nƣơng thức có tạo tác, 

Thức ấy diệt mất, niệm niệm không. 

Kia dây nam nữ khởi tâm ta, 

Vì không trí tuệ vọng thấy có, 

Xƣơng móc liền nhau da thịt phủ, 

Máy móc động tác nhƣ ngƣời gỗ. 

Trong tuy không thật, ngoài tợ ngƣời , 

Ví nhƣ nấu vàng rót trong nƣớc, 

Cũng nhƣ lửa đồng đốt rừng tre, 

Do nhân duyên hợp phát ra tiếng”. 

Các tƣớng nhƣ vậy, nhƣ trƣớc đã nói rồi, ở đây nói rộng thêm, ấy gọi là 

môn Vô tƣớng. 

Vô tác là đã biết vô tƣớng đều vô tác, ấy gọi là môn Vô tác. 

 

Hỏi:  Ba thứ ấy, do trí tuệ quán Không, Vô tƣớng, Vô tác.  Trí tuệ ấy vì sao 

gọi là Tam muội? 

 



Đáp:  Ba thứ trí tuệ ấy, nếu không ở trong định, thời là cuồng tuệ, phần 

nhiều rơi vào tà nghi, không thể làm đƣợc gì.  Nếu ở trong định thời có thể 

phá các phiền não, ngộ đƣợc thật tƣớng các pháp. 

Lại nữa, đạo lý này khác với thế gian, trái ngƣợc thế gian.  Các thánh nhân ở 

trong định, chứng đƣợc thật tƣớng mà nói ra, chẳng phải do cuồng tâm nói 

ra. 

Lại nữa, trong các thiền định mà không có ba pháp này, thời không gọi là 

Tam muội, vì cớ sao?  Vì còn thối thất, đọa vào sanh tử, nhƣ kệ nói: 

“Hay trì tịnh giới, gọi Tỳ-kheo, 

Hay quán không, gọi ngƣời tu định, 

Ngƣời nhất tâm thƣờng siêng tinh tấn, 

Gọi là ngƣời chân thật hành đạo. 

Vui nhất ở trong các thứ vui, 

Đoạn hết khát ái dứt pháp cuồng, 

Bỏ thân ngũ uẩn vào đạo pháp, 

Ấy là thƣờng vui đƣợc Niết-bàn”. 

Do vậy Phật nói ba môn giải thoát là Tam muội. 

 

Hỏi:  Sao gọi là giải thoát môn? 

 

Đáp:  Thực hành pháp ấy thì đƣợc giải thoát, vào Vô-dƣ Niết-bàn; do vậy 

gọi là cửa giải thoát.   Vô-dƣ Niết-bàn là chơn giải thoát, thoát khỏi khổ nơi 

thân tâm, lấy Hữu-dƣ Niết-bàn làm cửa.  Ba pháp này tuy chẳng phải là 

Niết-bàn, song là nhân của Niết-bàn, nên gọi là Niết-bàn.  Thế gian trong 

nhân nói quả, trong quả nói nhân.  Không, Vô tƣớng, Vô tác này là tánh 

định, là tâm tâm số pháp tƣơng ƣng với định, thân nghiệp khẩu nghiệp hành 

động theo; trong đây khởi lên các tâm bất tƣơng ƣng hành hoà hiệp, đều 

đƣợc gọi là Tam muội.  Ví nhƣ vua đến, chắc chắn có đại thần và kẻ hầu hạ 

đi theo.  Tam muội nhƣ vua, trí tuệ nhƣ đại thần, các pháp khác nhƣ kẻ hầu 

hạ.  Tên các pháp khác tuy không nói ra, nhƣng chắc chắn phải có, vì cớ 

sao?  Vì định lực không đơn độc phát sanh, không thể đơn độc làm gì đƣợc.   

Đây là do các pháp cọng sanh, cọng trụ, cọng diệt, cọng thành; làm lợi ích 

cho nhau. 

- Không Tam muội có hai hành tƣớng:  1- Quán năm thọ uẩn không có nhất 

tƣớng, dị tƣớng cho nên không.  2- Quán ngã, ngã sở pháp, không thể có 

đƣợc nên vô ngã. 

- Vô tƣớng Tam muội có bốn hành tƣớng là tận, diệt, diệu, xuất.  Quán Niết-

bàn hết sạch tất cả khổ, nên gọi là tận.  Lửa ba độc phiền não v.v... diệt hết, 

nên gọi là diệt; thứ nhất trong hết thảy pháp nên gọi là diệu; lìa khỏi thế gian 

nên gọi là xuất. 



- Vô tác Tam muội có mƣời hành tƣớng:  Quán năm thọ uẩn do nhân duyên 

sanh nên vô thƣờng:  thân tâm bị phiền não nên khổ.  Quán nhân của năm 

thọ uẩn có bốn hành tƣớng:  Phiền não và nghiệp hữu lậu hoà hiệp sanh ra 

khổ quả, nên gọi làtập; do sáu nhân sanh khổ quả, nên gọi là nhân; do bốn 

duyên sanh khổ quả, nên gọi là duyên; nhân duyên bằng nhau không nhiều 

không ít sanh ra khổ quả, nên gọi là sanh.  Quán năm bất thọ uẩn có bốn 

hành tƣớng:  Tám thánh đạo phần có thể đƣa đến Niết-bàn; nên gọi là đạo; 

không điên đảo nên gọi là Chánh.  Chỗ đi của hết thảy Thánh nhân nên gọi 

là tích.  Phiền não ái và kiến không ngăn trở đƣợc nên gọi là đáo. 

Ba giải thoát môn này ở trong chín địa là bốn thiền, vị đáo địa, trung gian 

thiền và ba vô sắc định, nó thuộc tánh vô lậu.  Hoặc có ngƣời nói:  Ba giải 

thoát môn, một mực  vô lậu, còn ba Tam muội thì hoặc hữu lậu hoặc vô lậu; 

do vậy nên có hai tên là Tam muội và Giải thoát.  Nói nhƣ vầy:  Trong Mƣời 

một địa là Sáu địa đầu, Ba vô sắc, Dục giới và Hữu đảnh địa.  Nếu là hữu lậu 

thì buộc vào ở cả mƣời một địa; nếu là vô lậu thì không bị buộc mà có hỷ 

căn, lạc căn, xả căn tƣơng ƣng.  Khi Sơ học thì ở tại cõi Dục, thành tựu thì ở 

tại trong cõi Sắc và Vô sắc.  Nhƣ vậy, thành tựu không thành tựu, tu không 

tu; nhƣ trong A-tỳ-đàm nói rộng. 

Lại nữa, có hai nghĩa “không” để quán hết thảy pháp không; đó là chúng 

sanh không và pháp không.  Chúng sanh không nhƣ trên đã nói, còn Pháp 

không là các pháp tự tƣớng không.  Nhƣ Phật nói với Tu-bồ-đề:  “Sắc, sắc 

tƣớng không; thọ, tƣởng, hành, thức, thức tƣớng không”.
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Hỏi:  Nói chúng sanh không, pháp chẳng không là có thể tin đƣợc, còn nói 

pháp tự tƣớng không là không thể tin đƣợc, vì cớ sao?  Vì nếu pháp tự tƣớng 

không, thời không sanh,  không diệt; không sanh không diệt nên không tội 

không phƣớc; không tội không phƣớc cho nên cần gì học đạo? 

 

Đáp:  Có pháp “không” nên mới có tội phƣớc, nếu không có pháp “không” 

thì không thể có tội phƣớc, vì cớ sao?  Vì nếu các pháp thật có tự tánh, thời 

không thể biến hoại.  Tƣớng của tánh không từ nhân duyên sanh; nếu từ 

nhân duyên sanh, bèn là pháp có tạo tác.  Nếu pháp tánh là pháp có tạo tác, 

thời có thể phá hoại; nếu nói pháp tánh pháp có tạo tác có thể phá hoại, việc 

ấy không đúng!  Tánh gọi là pháp không tạo tác, không chờ nhân duyên mới 

có.  Các pháp tự tánh vốn có, vốn có thì không sanh, vì tánh đã có trƣớc rồi 

vậy.  Nếu không sanh thì không diệt, sanh diệt không có nên không có tội 

phƣớc.  Vì không có tội phƣớc nên cần gì học đạo?  Nếu chúng sanh có chơn 

tánh, thời không ai hại đƣợc, không ai làm lợi đƣợc, vì tự tánh cố định vậy.  

Những ngƣời nhƣ vậy thời không biết ân nghĩa, phá hoại nghiệp nhân và quả 

báo.  Trong pháp “không” cũng không có tƣớng pháp không.  Ông biết pháp 



không mà ông mang tâm nhiễm trƣớc, nên mới nạn vấn nhƣ vậy.  Pháp 

không này, chính chƣ Phật vì lòng lân mẫn, nên mới nói ra để dứt ái kiết, trừ 

tà kiến cho chúng sanh. 

Lại nữa, thật tƣớng của các pháp hay dứt hết các khổ và là chỗ chơn thật 

hành của các Thánh nhân.  Nếu pháp không này có tự tánh, thì khi nói hết 

thảy pháp không, làm sao nó cũng tự không?  Nếu không có tự tánh của 

pháp không, thời ông nạn cái gì? 

Do hai không ấy có thể quán các pháp đều không, tâm lìa đƣợc các pháp, 

biết thế gian hƣ dối nhƣ huyễn. 

Quán không nhƣ vậy, nếu còn chấp thủ tƣớng không của các pháp, do nhân 

duyên ấy mà sanh ra các kiết sử kiêu mạn v.v... nói rằng  “Ta biết đƣợc thật 

tƣớng của các pháp”.  Lúc này nên phải học môn Vô tƣớng, để dứt tâm chấp 

thủ tƣớng không ấy đi.  Nếu trong vô tƣớng mà còn sanh tâm hý luận, muốn 

phân biệt có sự tạo tác, chấp trƣớc vào vô tƣớng ấy thì khi này phải tự suy 

nghĩ rằng:  “Ta bị sai lầm rồi, trong các pháp không vô tƣớng, làm sao có 

tƣớng đƣợc, mà chấp thủ tƣớng nổi lên hý luận?”  Lúc này, nên phải hành 

theo không và vô tƣớng.  Thân, khẩu, ý, không nên có sự tạo tác gì; chỉ nên 

quán tƣớng vô tác, diệt ba độc, không nên khởi thân nghiệp ý nghiệp, không 

nên cầu sanh thân trong ba cõi.  Khi tƣ duy nhƣ vậy, trở lại vào môn Vô tác 

giải thoát. 

Ba môn giải thoát này, ở trong Đại thừa chỉ là một pháp, vì nhân duyên thực 

hành, nên mới có ba thứ. 

Quán các pháp không, ấy gọi là không, ở trong không không thể thủ tƣớng.  

Bấy giờ “Không” chuyển lại gọi là “Vô tƣớng”.  Trong Vô tƣớng không nên 

có tạo tác để sanh vào ba cõi.  Bấy giờ “Vô tƣớng” chuyển lại gọi là Vô tác”; 

ví nhƣ thành có ba cửa, một ngƣời không thể một lúc từ cả ba cửa đi vào, 

nếu vào thời chỉ từ một cửa.  Thật tƣớng các pháp là thành Niết-bàn, thành 

có ba cửa là Không, Vô tƣớng, Vô tác.  Nếu ngƣời vào cửa không, mà không 

thủ đắc Không ấy, cũng không thủ tƣớng, ngƣời ấy đi thẳng vào. Sự việc 

xong, không cần đến hai cửa kia nữa.  Nếu ngƣời vào cửa Không này, mà 

còn thủ tƣớng đắc, thời Không ấy, đối với ngƣời này không đƣợc là cửa; vì 

đƣờng thông thƣơng đã bị bít lại.  Hoặc trừ tƣớng Không, bấy giờ theo cửa 

Vô tƣớng mà vào, nếu đối với tƣớng Vô tƣớng mà tâm còn chấp thủ, sanh hý 

luận, bấy giờ hãy trừ tâm chấp thủ tƣớng Vô tƣớng mà vào cửa Vô tác. 

Trong nghĩa của A-tỳ-đàm thì Không giải thoát môn này duyên Khổ đế, gồm 

năm uẩn; Vô tƣớng giải thoát môn duyên một pháp, đó là thƣờng thƣờng 

duyên Diệt đế; Vô tác giải thoát môn duyên ba đế gồm năm uẩn. 

Trong nghĩa của Đại thừa, ba giải thoát môn này duyên thật tƣớng các pháp, 

vì ba giải thoát môn này xem thế gian tức là Niết-bàn; vì cớ sao, vì Niết-bàn 

là Không, Vô tƣớng, Vô tác.  Thế gian cũng nhƣ vậy. 



 

Hỏi:  Nhƣ kinh nói:  “Một cửa Niết-bàn”; sao nay nói có ba? 

 

Đáp:  Trên kia đã nói, pháp tuy một mà nghĩa có ba.  Lại nữa, ngƣời đáng 

đƣợc độ có ba hạng: Hạng tham ái nhiều, hạng chấp kiến nhiều, hạng ái và 

kiến ngang nhau. 

Hạng chấp kiến nhiều thì nói Không giải thoát môn cho họ thấy hết thảy các 

pháp do nhân duyên sanh, không có tự tánh.  Không tự tánh nên không; 

không cho nên các chấp kiến diệt. 

Hạng tham ái nhiều thì nói Vô tác giải thoát môn cho họ thấy hết thảy pháp 

là vô thƣờng, khổ, do nhân duyên sanh.  Thấy rồi thì tâm sẽ nhàm chán mà 

lìa ái, liền đƣợc vào đạo. 

Hạng ái và kiến ngang nhau thì nói Vô tƣớng giải thoát môn cho họ nghe 

biết tƣớng nam nữ là không có, cho nên dứt ái; tƣớng nhất dị là không có, 

cho nên dứt kiến. 

Phật hoặc một lúc nói hai môn, hoặc một lúc nói ba môn.  Hàng Bồ-tát nên 

phải học khắp, biết hết thảy đạo, cho nên Phật nói ba môn.  Lại có khi vì 

muốn thực hành các việc khác, cho nên chỉ nói lƣợc nghĩa của ba môn. 

 

Tứ thiền có hai thứ:  1-  Tịnh thiền.  2-  Vô lậu thiền
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.  Sao gọi là tịnh?  Là 

năm uẩn hữu lậu thiện.  Sao gọi là vô lậu?  Là năm uẩn vô lậu.  Khẩu nghiệp 

nhiếp vào trong Tứ thiền là sắc pháp, phần nghiệp còn lại là vô sắc pháp.  

Hết thảy đều không thể thấy, không đối ngại; hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu.  

Hữu lậu là năm uẩn thiện hữu lậu; vô lậu là năm uẩn vô lậu, đều là hữu vi.  

Hữu lậu thì bị trói buộc vào sắc, vô lậu thì không bị trói buộc.  Thân nghiệp 

khẩu nghiệp và các tâm bất tƣơng hành nhiếp vào trong thiền, là chẳng phải 

tâm, chẳng phải tâm số, chẳng phải tâm tƣơng ƣng. 

 

Thọ uẩn, tƣởng uẩn và tƣơng ƣng hành uẩn nhiếp vào trong thiền là tâm sở 

pháp, cũng là tâm tƣơng ƣng.  Tâm, ý, thức nhiếp vào trong thiền chỉ là tâm. 

Tứ thiền hoặc theo tâm hành chẳng phải thọ uẩn tƣơng ƣng, hoặc thọ uẩn 

tƣơng ƣng chẳng phải theo tâm hành; hoặc theo tâm hành cũng thọ uẩn 

tƣơng ƣng; hoặc chẳng phải tâm hành chẳng phải thọ uẩn tƣơng ƣng. 

Tứ thiền theo tâm hành chẳng phải thọ uẩn tƣơng ƣng là, thân nghiệp, khẩu 

nghiệp, các tâm bất tƣơng ƣng hành theo tâm hành và thọ uẩn nhiếp trong 

Tứ thiền. 

Tứ thiền thọ uẩn tƣơng ƣng chẳng phải theo tâm hành là, tâm ý thức nhiếp 

trong Tứ thiền. 

Tứ thiền theo tâm hành cũng thọ uẩn tƣơng ƣng là hành uẩn, tƣởng uẩn 

tƣơng ƣng hành ấm nhiếp trong Tứ thiền. 



Tứ thiền chẳng phải theo tâm hành cũng chẳng phải thọ uẩn tƣơng ƣng là, 

phần các tâm bất tƣơng ƣng hành còn lại ngoài theo tâm hành, các tâm tƣơng 

ƣng hành nhiếp trong Tứ thiền. 

 

Tƣởng ấm, hành ấm tƣơng ƣng cũng nhƣ vậy. 

Trong Tứ thiền, ba thiền sau chẳng phải theo giác hành cũng chẳng phải 

quán tƣơng ƣng. Còn Sơ thiền thì hoặc có khi theo giác hành chẳng phải 

quán tƣơng ƣng; hoặc có khi quán tƣơng ƣng chẳng phải theo giác hành; 

hoặc có khi theo giác hành cũng quán tƣơng ƣng; hoặc có khi chẳng phải 

theo giác hành chẳng phải quán tƣơng ƣng. 

Sơ thiền theo giác hành chẳng quán tƣơng ƣng là thân nghiệp khẩu nghiệp 

và các tâm bất tƣơng ƣng hành theo giác hành và quán. 

Sơ thiền có quán tƣơng ƣng chẳng phải theo giác hành đó là giác. 

Sơ thiền theo giác hành cũng có quán tƣơng ƣng là các tâm tâm số pháp có 

giác và quán tƣơng ƣng. 

Sơ thiền chẳng phải theo giác hành cũng chẳng phải quán tƣơng ƣng là trừ 

các tâm bất tƣơng ƣng hành theo giác hành,  phần các tâm bất tƣơng ƣng 

hành còn lại. 

 

Tứ thiền đều có nhân duyên và cũng cho nhân duyên. 

Trong Tứ thiền, Sơ thiền hoặc là thứ đệ duyên, chẳng cho thứ đệ duyên; 

hoặc là thứ đệ duyên cũng cho thứ đệ duyên; hoặc chẳng phải thứ đệ duyên 

cũng chẳng cho thứ đệ duyên.   Sơ thiền là thứ đệ duyên chẳng cho thứ đệ 

duyên là tâm tâm số pháp sắp muốn sanh trong đời vị lai.  Sơ thiền là thứ đệ 

duyên cũng cho thứ đệ duyên là tâm tâm số pháp trong quá khứ, hiện tại.  Sơ 

thiền chẳng phải thứ đệ duyên cũng chẳng cho thứ đệ duyên là trừ tâm tâm 

số pháp sắp muốn sanh trong đời vị lai; phần còn lại của tâm tâm số pháp, 

thân nghiệp, khẩu nghiệp và các tâm bất tƣơng ƣng hành trong đời vị lai. 

Đệ Nhị, đệ Tam thiền cũng nhƣ vậy. 

Đệ Tứ thiền là thứ đệ duyên chẳng cho thứ đệ duyên là tâm tâm số pháp sắp 

muốn sanh vào vô tƣởng định hoặc sanh hoặc sắp muốn sanh trong đời vị 

lai.  Đệ Tứ thiền là thứ đệ duyên cũng cho thứ đệ duyên là tâm tâm số pháp 

trong quá khứ, hiện tại.  Đệ Tứ thiền chẳng phải thứ đệ duyên cũng chẳng 

cho thứ đệ duyên là trừ tâm tâm số pháp sắp muốn sanh trong đời vị lai, 

phần còn lại của tâm tâm số pháp trong đời vị lai, và trừ tâm thứ đệ, các tâm 

bất tƣơng ƣng hành; phần còn lại của các tâm bất tƣơng ƣng hành và thân 

nghiệp, khẩu nghiệp. 

 



Thân nghiệp, khẩu nghiệp, và các tâm bất tƣơng ƣng hành nhiếp thuộc trong 

Tứ thiền là cho duyên và chẳng phải duyên; phần còn lại cũng là duyên cũng 

cho duyên. 

Tứ thiền cũng là tăng thƣợng duyên cũng cho tăng thƣợng duyên.  Những 

nghĩa nhƣ vậy đã phân biệt rộng trong A-tỳ-đàm. 

Thiền phƣơng tiện, thiền tƣớng, thiền chi của Bồ-tát đạt đƣợc đều đã nói rõ 

ở trong Thiền Ba-la-mật. 

 

Hỏi:  Trong phần luận nghị về Bát-nhã Ba-la-mật, chỉ nói các pháp tƣớng 

không;   Bồ-tát làm sao ở nơi không pháp lại có thể khởi lên thiền định? 

 

Đáp:  Bồ-tát biết các năm dục và năm thứ ngăn che do nhân duyên sanh 

không có tự tánh, là không, không có gì, nên xả bỏ nó rất dễ.  Chúng sanh vì 

nhân duyên điên đảo đắm say chút ít thứ vui tệ xấu của năm dục, năm thứ 

ngăn che, nên xa lìa thứ vui thâm diệu của trong thiền.  Bồ-tát vì hạng chúng 

sanh đó, khởi tâm đại bi, tu hành thiền định, buộc tâm trong quán duyên, lìa 

năm dục, trừ năm thứ ngăn che mà vào Sơ thiền rất mừng.  Diệt giác quán, 

nhiếp tâm vào sâu thanh tịnh bên trong, đƣợc sự mừng vi diệu mà vào đệ 

Nhị thiền.  Vì sự mừng thâm diệu làm tán loạn định cho nên lìa hết thảy 

mừng, đƣợc cái vui biến khắp viên mãn mà vào đệ Tam thiền.  Lìa hết thảy 

khổ vui, trừ hết thảy ƣu hỷ và hơi thở ra vào; lấy tâm xả thanh tịnh vi diệu 

để tự trang nghiêm mà vào đệ Tứ thiền. 

Ấy là Bồ-tát tuy biết các pháp là không, vô tƣớng, mà vì chúng sanh không 

biết, nên lấy thiền tƣớng để giáo hóa chúng sanh.  Nếu thật có “các pháp 

không” thì không gọi là không; cũng không thể xả bỏ đƣợc năm dục mà đắc 

thiền.  Và không có gì bỏ không có gì đƣợc, nên không tƣớng của các pháp 

cũng bất khả đắc, cho nên không nên nạn rằng “nếu các pháp không thì làm 

sao mà đắc thiền”. 

 

Lại nữa, Bồ-tát không phải do chấp thủ tƣớng, ái trƣớc mà hành thiền; ví 

nhƣ ngƣời uống thuốc, cốt để trừ bệnh, chứ không phải vì ngon.  Do giới 

thanh tịnh, trí tuệ thành tựu cho nên hành thiền.  Bồ-tát trong mỗi mỗi thiền, 

thực hành tâm đại từ quán không; đối với thiền không nƣơng tựa gì.  Do 

năm dục thô trọng, dối trá điên đảo cho nên dùng pháp thâm tế vi diệu hƣ 

vọng để đối trị, cũng nhƣ lấy độc trị độc. 

Bốn vô lƣợng tâm là từ, bi, hỷ, xả.  Từ là ái niệm chúng sanh; thƣờng tìm 

việc vui thích an ổn làm lợi ích cho chúng sanh.  Bi là mẫn nhiệm chúng 

sanh phải chịu mọi sự thân khổ tâm khổ ở trong năm đƣờng.  Hỷ là muốn 

làm cho chúng sanh từ sự vui đƣợc hoan hỷ.  Xả là xả bỏ ba thứ tâm trên, chỉ 

nghĩ đến chúng sanh mà không ghét không thƣơng.  Tu từ tâm để trừ giác 



tƣởng sân hận đối với chúng sanh
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; tu bi tâm để trừ giác tƣởng não hại đối 

với chúng sanh; tu hỷ tâm để trừ sự không vui vẻ đối với chúng sanh; tu xả 

tâm để trừ sự yêu ghét đối với chúng sanh. 

 

Hỏi:  Trong Tứ thiền đã có bốn vô lƣợng tâm, cho đến mƣời nhất thiết xứ; 

sao nay còn nói riêng? 

 

Đáp: Tuy trong Tứ thiền đều có các pháp đó, song nếu không nói riêng danh 

tự thời không nói rõ đƣợc công đức của nó; cũng nhƣ bảo vật ở trong đãy, 

nếu không mở ra thời ngƣời ta không biết.  Nếu ngƣời muốn đƣợc đại phƣớc 

đức thì nói cho họ bốn vô lƣợng tâm; nếu ngƣời lo sợ nhàm chán sắc nhƣ ở 

trong lao ngục thì nói cho họ bốn vô sắc định; nếu ngƣời đối với các cảnh 

duyên không đƣợc tự tại, muốn quán cảnh duyên theo ý mình thì nói cho họ 

tám thắng xứ; nếu ngƣời có bị ngăn đạo không đƣợc thấu suốt thì nói cho họ 

tám bội xả; nếu ngƣời tâm không điều hòa nhu nhuyến không thể từ thiền 

khởi dậy thứ lớp nhập thiền, thì nói cho họ chín thứ đệ định; nếu ngƣời 

không đƣợc hết thảy cảnh duyên soi khắp để tùy ý đƣợc hiểu rõ, thì nói cho 

họ mƣời nhất thiết xứ . 

Nếu trong khi nghĩ tới mƣời phƣơng chúng sanh, muốn làm cho họ đƣợc an 

vui; trong tâm tâm số pháp phát sanh một pháp gọi là từ.  Thọ, tƣởng, hành, 

thức uẩn tƣơng ƣng với từ; ấy gọi là tâm số pháp.  Từ đó khởi lên thân 

nghiệp khẩu nghiệp và các tâm bất tƣơng ƣng hành, các pháp này hòa hợp, 

đều gọi là từ.  Do từ mà các pháp ấy sanh; lấy từ làm chủ, cho nên đƣợc gọi 

là từ.  Cũng nhƣ hết thảy tâm tâm số pháp, tuy đều là nghiệp làm nhân duyên 

cho đời sau, nhƣng chỉ có tâm sở tƣ đƣợc gọi là nghiệp; vì trong sự tạo 

nghiệp,  tâm sở tƣ có sức mạnh hơn cả.  Bi, hỷ, xả cũng nhƣ vậy. 

Tâm từ này ở tại Sắc giới hoặc hữu lậu hoặc vô lậu; hoặc có thể đoạn hoặc 

không thể đoạn.  Từ cũng có trong căn bản thiền, cũng có trong trung gian 

thiền. 

 

Từ tƣơng ƣng với ba căn hỷ, lạc, xã, trừ khổ căn, ƣu căn.  Các nghĩa nhƣ vậy 

trong A-tỳ-đàm có phân biệt nói rõ. 

Chấp thủ tƣớng chúng sanh nên tâm từ thành hữu lậu; thủ tƣớng rồi đi vào 

thật tƣớng của các pháp, nên từ thành vô lậu.  Do vậy trong câu hỏi của Vô 

Tận Ý Bồ-tát nói từ có ba thứ là chúng sanh duyên từ, pháp duyên từ và vô 

duyên từ. 

Hỏi:  Bốn vô lƣợng tâm này làm sao thực hành? 

Đáp:  Nhƣ Phật nói trong các kinh:  Có vị Tỳ-kheo do tâm tƣơng ƣng với 

từ:  không sân không hận, không oán không não, quảng đại vô lƣợng, khéo 

tu.  Tâm từ rải khắp chúng sanh thế giới phƣơng đông; tâm từ rải khắp 



chúng sanh mƣời phƣơng thế giới, phƣơng Nam, Tây, Bắc, bốn góc, trên 

dƣới.  Tâm tƣơng ƣng với bi, hỷ, xả cũng rải khắp nhƣ vậy. 

Tâm tƣơng ƣng với từ, từ là tâm số pháp, có thể trừ sự rối rắm ô trƣợc trong 

tâm; đó là các phiền não sân hận xan tham v.v...; ví nhƣ viên ngọc tịnh thủy 

bỏ vào nƣớc, nƣớc liền trong. 

Không sân hận là, đối với chúng sanh hoặc có nhân duyên hoặc không có 

nhân duyên mà nổi sân; hoặc muốn ác khẩu mắng nhiếc, sát hại cƣớp đoạt; 

ấy gọi là sân.  Chờ thời tiết, đƣợc nơi chốn, có thế lực thì sẽ làm hại; ấy gọi 

là hận.  Lấy tâm từ trừ hai sự ấy, gọi là vô sân vô hận. 

Không oán không não là, hận tức là oán, khi mới hiềm khích là hận, hận lâu 

thành oán, khởi thân khẩu nghiệp làm hại gọi là não. 

Lại nữa, khi mới sanh sân kết gọi là sân, sân tăng trƣởng, tính toán, ôm giữ 

trong lòng chƣa đƣợc giải quyết, gọi là hận; cũng gọi là oán.  Nếu tâm đã 

quyết định, không còn úy kỵ gì, thì gọi là não.  Lấy sức của tâm từ trừ bỏ, xa 

lìa ba việc ấy; ấy gọi là không sân không hận.  Phật lấy sự không sân không 

hận, không oán không não ấy mà tán thán tâm từ. 

Hết thảy chúng sanh đều sợ khổ mà tham vui; sân là nhân duyên của khổ, từ 

là nhân duyên của vui.  Chúng sanh nghe đƣợc Từ tam muội này có công 

năng trừ khổ, có công năng cho vui, nên nhất tâm siêng tinh tấn, thực hành 

Tam muội ấy.  Do vậy nên không sân không hận, không oán không não. 

Quảng, đại, vô lƣợng là, một tâm từ mà phân biệt có ba tên:  Quảng là một 

phƣơng, đại là cao xa, vô lƣợng là hạ phƣơng và chín phƣơng kia. 

Lại nữa, hạ phƣơng là quảng, trung phƣơng là đại, thƣợng phƣơng là vô 

lƣợng. 

Lại nữa, duyên đến tâm chúng sanh trong bốn phƣơng gọi làquảng, duyên 

đến tâm chúng sanh ở bốn góc gọi là đại; duyên đến tâm của chúng sanh ở 

thƣợng hạ phƣơng gọi là vô lƣợng. 

Lại nữa, phá tâm sân hận gọi là quảng, phá tâm oán gọi là đại, phá tâm não 

gọi là vô lƣợng. 

Lại nữa, hết thảy tâm phiền não, kẻ tiểu nhân thi hành thì sanh tiểu sự, nên 

gọi là nhỏ.  Lại nhỏ hơn thế nên gọi là sân hận, oán não.  Phá cái nhỏ trong 

cái nhỏ ấy, gọi là quảng đại vô lƣợng; vì cớ sao?  Vì đại nhân duyên thƣờng 

phá đƣợc tiểu sự. 

Quảng tâm là sợ tội, sợ đọa địa ngục nên trừ bỏ ác pháp trong tâm. 

Đại tâm là tin ƣa quả báo phƣớc đức nên trừ bỏ điều ác trong tâm. 

Vô lƣợng tâm là vì muốn đƣợc Niết-bàn nên trừ bỏ điều ác trong tâm. 

Lại nữa, hành giả giữ giới thanh tịnh, ấy là tâm rộng; thiền định đầy đủ ấy là 

tâm lớn; trí tuệ thành tựu ấy là tâm lƣợng.  Lấy từ tâm này nghĩ đến bậc 

Thánh nhân đắc đạo; ấy gọi là vô lƣợng tâm.  Dùng vô lƣợng pháp phân biệt 

bậc Thánh nhân, nghĩ tới chỗ tôn qúy của chƣ thiên và loài ngƣời nên gọi là 



đại tâm.  Nghĩ đến các nơi hạtiện khác và chúng sanh trong ba ác đạo; ấy gọi 

là quảng tâm.  Lấy tâm từ nghĩ đến chúng sanh đƣợc thƣơng yêu rộng hơn 

nghĩ đến mình; gọi là quảng tâm.  Tâm từ nghĩ đến ngƣời không yêu không 

ghét; gọi là đại tâm.  Đem tâm từ nghĩ đến kẻ oán ghét, công đức ấy rất 

nhiều nên gọi là vô lƣợng tâm.
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Lại nữa, vì đối với tâm duyên cảnh hạn hẹp, nên gọi là quảng; vì đối với tâm 

duyên cảnh nhỏ nên gọi là đại; vì đối với tâm có lƣợng nên gọi là vô lƣợng.  

Phân biệt các nghĩa nhƣ vậy. 

Khéo tu  là tâm từ bền chắc.  Khi mới có đƣợc tâm từ, không gọi là tu.  

Chẳng phải chỉ đối với chúng sanh mình thƣơng yêu; chẳng phải chỉ đối với 

chúng sanh tốt; chẳng phải chỉ đối với chúng sanh có ích cho mình; chẳng 

phải đối với chúng sanh trong một phƣơng mà gọi là khéo tu.  Nhƣng thực 

hành lâu ngày đƣợc sâu xa ƣa thích; đối với ba hạng chúng sanh thƣơng, 

ghét và không thƣơng không ghét, xem bình đẳng không khác.  Đối với 

mƣời phƣơng chúng sanh trong năm đƣờng, lấy một tâm từ xem đó nhƣ cha 

nhƣ mẹ, nhƣ anh em, chị em con cháu, tri thức; thƣờng cầu sự tốt đẹp cho 

họ; muốn làm cho họ đƣợc lợi ích an ổn. 

Tâm nhƣ vậy biến khắp chúng sanh trong mƣời phƣơng.  Tâm từ nhƣ vậy, 

gọi là chúng sanh duyên từ.  Tâm từ này phần nhiều hạng phàm phu, hạng 

hữu học chƣa dứt  hết lậu thực hành. 

Pháp duyên từ là hàng A-la-hán lậu tận, Bích-chi Phật và chƣ Phật.  Các bậc 

Thánh nhân phá hết tƣớng tự ngã, diệt hết tƣớng nhất dị; chỉ quán tất cả đều 

do nhân duyên tƣơng tục sanh các dục.  Khi bậc Thánh thƣờng nghĩ đến 

chúng sanh, thấy đều do nhân duyên hòa hợp tƣơng tục sanh, chỉ là không.  

Năm uẩn tức là chúng sanh, nghĩ đến năm uẩn ấy, nên đem từ tâm nghĩ đến 

chúng sanh vì không biết pháp không ấy nên thƣờng một mặt mong muốn 

đƣợc vui.  Thánh nhân thƣơng xót làm cho đƣợc vui theo ý muốn.  Đây là vì 

theo phép thế tục, nên gọi là pháp duyên từ. 

Vô duyên từ là tâm từ chỉ chƣ Phật mới có, vì cớ sao?  Vì tâm chƣ Phật 

không trụ trong tánh hữu vi, vô vi; không nƣơng tựa vào đời quá khứ, vị lai, 

hiện tại; biết các duyên không thật, đều là điên đảo hƣ dối, nên tâm không 

duyên gì.  Song vì thấy chúng sanh không biết thật tƣớng của các pháp, mà 

phải bị qua lại năm đƣờng, tâm đắm theo các pháp, phân biệt lấy, bỏ; nên 

Phật đem trí tuệ biết về thật tƣớng các pháp, khiến cho chúng sanh ngộ 

đƣợc; ấy gọi là vô duyên từ.  Cũng nhƣ cấp thí cho ngƣời nghèo hoặc tài vật, 

hoặc vàng bạc bảo vật, hoặc nhƣ ý trân châu.  Tâm từ duyên chúng sanh, 

duyên pháp, duyên vô duyên cũng nhƣ vậy.  Ấy là lƣợc nói nghĩa của tâm 

từ.  Tâm bi cũng nhƣ vậy, đem tâm lân mẫn xem thấy mƣời phƣơng chúng 

sanh chịu khổ, suy nghĩ rằng:  Chúng sanh thật đáng thƣơng, chớ để chúng 



sanh chịu các khổ ấy, cho nên tâm không sân không hận, không oán không 

não; cho đến khắp cả mƣời phƣơng cũng nhƣ vậy. 

 

Hỏi:  Có ba hạng chúng sanh:  Có hạng thọ vui, nhƣ chƣ thiên và một phần 

loài ngƣời; có hạng thọ khổ, nhƣ chúng sanh ở ba đƣờng ác và một phần loài 

ngƣời; có hạng thọ không khổ không vui, nhƣ một ít trong năm đƣờng.  Tại 

sao ngƣời thực hành tâm từ xem thấy chúng sanh đều thọ vui; ngƣời thật 

hành tâm bi xem thấy hết thảy chúng sanh đều thọ khổ? 

 

Đáp:  Hành giả khi muốn học tâm từ vô lƣợng thì trƣớc tiên phát nguyện 

rằng:  Nguyện chúng sanh đƣợc thọ các thứ vui.  Nắm lấy tƣớng ngƣời thọ 

vui, nhiếp tâm vào thiền, tƣớng ấy dần dần tăng rộng; tức thấy chúng sanh 

đều thọ vui; ví nhƣ cọ lửa, trƣớc tiên lấy cỏ mịn, phân bò khô, khi thế lửa 

càng lớn có thể đốt cây tƣơi lớn,  Từ tam muội cũng nhƣ thế, khi mới phát 

sanh tâm nguyện từ thì chỉ cập đến thân tộc, tri thức; đến khi tâm từ càng 

rộng lớn, thì kẻ oán ngƣời thân đồng đẳng đều thấy họ đƣợc vui; ấy là thiền 

định về tâm từ đƣợc tăng trƣởng thành tựu vậy.  Bi, hỷ, xả cũng nhƣ vậy. 

 

Hỏi:  Trong tâm bi nắm lấy tƣớng ngƣời thọ khổ, trong tâm hỷ nắm lấy 

tƣớng ngƣời thọ mừng; còn trong tâm xả thì nắm lấy tƣớng gì? 

 

Đáp:  Nắm lấy tƣớng ngƣời thọ không khổ không vui.  Hành giả do tâm ấy 

dần dần lớn rộng thì thấy hết thảy đều thọ không khổ không vui. 

 

Hỏi:  Trong ba thứ tâm từ, bi, hỷ đều phải có phƣớc đức; còn tâm xả đối với 

chúng sanh thọ không khổ không vui thì có đƣợc lợi ích gì? 

 

Đáp:  Hành giả nghĩ rằng:  Hết thảy chúng sanh khi hết vui thời bị khổ; khi 

đang khổ thời là khổ; nếu đƣợc không khổ không vui thời an ổn.  Đó là lợi 

ích.  Hành giả thực hành tâm từ tâm hỷ, thì hoặc có khi tâm tham đắm phát 

sanh; thực hành tâm bi, thì hoặc có khi tâm u sầu phát sanh, vì tham và ƣu 

nên tâm loạn.  Nhập vào tâm xả này thì trừ tâm tham và ƣu ấy, tâm tham và 

ƣu trừ nên gọi là tâm xả. 

 

Hỏi:  Tâm bi, tâm xả khác nhau có thể biết đƣợc; còn tâm từ làm cho chúng 

sanh vui, tâm hỷ làm cho chúng sanh mừng; vui và mừng có gì sai khác? 

 

Đáp:  Thân vui gọi là vui, tâm vui gọi là mừng.  Vui tƣơng ƣng với năm 

thức gọi là vui, vui tƣơng ƣng với ý thức gọi làmừng.  Trong năm trần sanh 

vui gọi là vui, trong pháp trần sanh vui gọi là mừng.  Trƣớc tiên cầu vui, 



nguyện cho chúng sanh đều đƣợc; từ nhân của vui làm cho chúng sanh đƣợc 

mừng; nhƣ ngƣời thƣơng kẻ nghèo, trƣớc cho bảo vật, gọi là vui, sau dạy 

cho buôn bán đƣợc thọ năm dục lạc gọi là mừng. 

Lại nữa, nguyện cho chúng sanh đƣợc cái vui cõi Dục gọi là vui; nguyện cho 

chúng sanh đƣợc cái vui cõi Sắc gọi là mừng. 

Lại nữa, cái vui tƣơng ƣng với năm thức ở cõi Dục gọi là vui, cái vui tƣơng 

ƣng với ba thức ở Sơ thiền, tất cả cái vui trong Tam thiền gọi là vui; cái vui 

tƣơng ƣng với ý thức ở cõi Dục và Sơ thiền, tất cả cái vui ở Nhị thiền gọi là 

mừng. 

Vui thô gọi là vui, vui tế gọi là mừng.  Khi ở trong nhân gọi là vui, khi ở 

trong quả gọi là mừng.  Khi mới đƣợc vui gọi là vui; tâm hân hoan phát ra 

bên trong, tƣớng vui hiện ra bên ngoài, ca múa nhảy nhót, gọi là mừng.  Ví 

nhƣ khi mới uống thuốc gọi là vui, khi thuốc ngấm khắp thân gọi là mừng. 

 

Hỏi:  Nếu nhƣ vậy, sao không hoà hiệp hai tâm làm một vô lƣợng, mà lại 

chia ra làm hai pháp? 

 

Đáp:  Hành giả sơ tâm chƣa nhiếp phục đƣợc, chƣa có thể thƣơng chúng 

sanh một cách sâu xa, nên chỉ cho vui.  Khi tâm nhiếp phục,  thƣơng chúng 

sanh một cách sâu xa, cho nên mới cho mừng.  Do vậy nên trƣớc vui rồi sau 

mừng. 

 

Hỏi:  Nếu nhƣ vậy, sao không theo thứ lớp “từ” tiếp đến “hỷ”?? 

 

Đáp:  Khi thực hành tâm từ, yêu chúng sanh nhƣ con đẻ, nguyện cho nó vui; 

ra khỏi từ Tam muội nên thấy chúng sanh chịu đủ thứ khổ, mới phát tâm 

thâm ái thƣơng xót chúng sanh làm cho nó đƣợc cái vui sâu xa; ví nhƣ cha 

mẹ tuy thƣơng yêu con, nếu con bị bệnh nguy cấp, khi ấy tâm thƣơng yêu 

càng nặng.  Bồ-tát cũng nhƣ vậy. Nhập vào tâm bi xem thấy chúng sanh 

khổ, sanh lòng thƣơng xót bèn cho cái vui sâu xa.  Do lẽ đó, tâm bi ở chặng 

giữa. 

 

Hỏi:  Nếu thâm ái chúng sanh nhƣ vậy, sao lại còn thực hành tâm xả? 

 

Đáp:  Hành giả thuờng quán sát nhƣ vậy:  Thƣờng không xả bỏ chúng sanh, 

mà chỉ xả bỏ ba tâm ấy; vì cớ sao, vì để phòng việc bỏ rơi các pháp môn 

khác.  Cũng là do tâm từ muốn làm chúng sanh vui, mà thực tế không làm 

cho vui đƣợc;  tâm bi muốn làm chúng sanh lìa khổ, mà thực tế không làm 

cho đƣợc lìa khổ.  Khi thực hành tâm xả cũng không thể làm cho chúng sanh 

đƣợc đại hỷ.  Đây mới chỉ là nhớ tƣởng, chứ chƣa có thật sự.  Muốn làm cho 



chúng sanh đƣợc thật sự lìa khổ đƣợc vui, thì phải phát tâm làm Phật, thực 

hành sáu Ba-la-mật, đầy đủ Phật pháp, mới làm cho chúng sanh đƣợc thật sự 

vui.  Do vậy nên bỏ ba tâm ấy, mà vào tâm xả này.  Từ, bi, hỷ có tâm yêu 

thƣơng sâu xa nên bỏ chúng sanh khó, còn tâm xả này dễ rời bỏ đƣợc. 

 

Hỏi:  Bồ-tát thực hành sáu Ba-la-mật cho đến khi thành Phật, cũng không 

thể làm cho hết thảy chúng sanh lìa khổ đƣợc vui; vậy tại sao chỉ nói ba tâm 

từ, bi, hỷ ấy chỉ là sanh tâm nhớ tƣởng mà không có thật sự? 

 

Đáp:  Vị Bồ-tát khi đƣợc làm Phật, tuy không thể làm cho hết thảy chúng 

sanh đƣợc vui, nhƣng Bồ-tát phát thệ nguyện rộng lớn, từ đại nguyện ấy 

đƣợc quả báo phƣớc đức lớn; nhờ đƣợc quả báo lớn nên có thể làm lợi ích 

lớn.  Hàng phàm phu, Thanh-văn thực hành bốn vô lƣợng tâm, chỉ vì tự điều 

phục, tự lợi ích, cũng chỉ nhớ suông đến chúng sanh; còn các Bồ-tát thực 

hành tâm từ là muốn làm cho chúng sanh lìa khổ đƣợc vui.  Do nhân duyên 

của tâm từ ấy, cũng tự đƣợc phƣớc đức, cũng giáo hoá ngƣời khác  

làm phƣớc đức.  Khi thọ quả báo, hoặc Chuyển luân Thánh vƣơng, làm đƣợc 

nhiều việc lợi  ích.  Bồ-tát hoặc xuất gia hành thiền, dẫn đạo chúng sanh, dạy 

cho hành thiền, đƣợc sanh vào thế giới thanh tịnh, thọ tâm vui vô lƣợng; 

hoặc khi làm Phật, cùng với vô lƣợng vô số chúng sanh, vào Vô-dƣ Niết-

bàn.  So với sự lợi ích của tâm nguyện suông, thì đây là lợi ích lớn; cho đến 

còn lƣu lại Xá-lợi và pháp cũng làm lợi ích rất nhiều. 

Lại nữa, nếu một đức Phật độ hết tất cả chúng sanh, thời các đức Phật khác 

không còn độ ai; thế là không có Phật vị lai, là dứt giống phật.  Có các lỗi 

nhƣ vậy, do đó có một đức Phật không độ hết tất cả chúng sanh. 

Lại nữa, tính của chúng sanh từ ngu si mà có, không có thật pháp nhất định; 

các đức Phật trong ba đời mƣời phƣơng tìm tính chúng sanh thật không thể 

có đƣợc, làm sao độ hết tất cả. 

 

Hỏi:  Nếu chúng sanh là trống không, không thể độ hết, thời một ít chúng 

sanh cũng đều là không; làm sao có thể độ phần ít ấy? 

 

Đáp:  Tôi nói các đức Phật trong ba đời mƣời phƣơng tìm thật tánh của hết 

thảy chúng sanh không thể đƣợc, nên không có độ; mà ông thì nạn hỏi rằng 

sao Phật không độ hết, thế là ông bị thua.  Ông bị thua không tự cứu đƣợc, 

mà còn nạn hỏi rằng trong chỗ không có chúng sanh, thì nhiều và ít cùng 

một loại, cớ sao độ phần ít; thế là ông bị thua thêm một lần nữa. 

Lại nữa, trong thật tƣớng đệ nhất nghĩa của các pháp thời không có chúng 

sanh cũng không có độ; chỉ vì theo pháp thế tục mà nói là có độ.  Ông ở 



trong pháp thế tục tìm đệ nhất nghĩa, việc ấy không thể đƣợc; cũng nhƣ 

trong ngói đá tìm trân bảo là không thể đƣợc. 

Lại nữa, chƣ  Phật từ khi mới phát tâm, cho đến khi pháp tận, ở khoảng 

trung gian ấy, có công đức gì đều là pháp có tạo tác, có hạn có lƣợng, có 

trƣớc có sau; cho nên có độ chúng sanh cũng phải có lƣợng.  Không thể đem 

pháp theo nhân duyên quả báo có lƣợng mà độ hết vô lƣợng chúng sanh; 

nhƣ đại lực sĩ, thế mạnh của cây cung tuy lớn mà mũi tên bay xa thì phải rớt; 

cũng nhƣ ngọn lửa lớn lúc kiếp tận
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, đốt cháy ba ngàn thế giới, sáng rực vô 

lƣợng, nhƣng lâu cũng phải tắt.  Bồ-tát thành Phật cũng nhƣ vậy.  Từ khi 

mới phát tâm, cầm cây cung tinh tấn, dùng mũi tên trí tuệ, găm sâu vào Phật 

pháp, làm Phật sự to lớn cũng sẽ phải dứt. Khi Bồ-tát  đƣợc Nhất thế chủng 

trí, thân phóng ra ánh sáng, chiếu soi vô lƣợng thế giới; mỗi mỗi ánh sáng 

biến hóa làm vô lƣợng thân, độ mƣời phƣơng vô lƣợng chúng sanh.  Sau khi 

nhập Niết-bàn, Xá-lợi và tám vạn bốn ngàn pháp tu hóa độ chúng sanh; ví 

nhƣ ngọn lửa lúc kiếp tận chiếu ra, lâu cũng phải dứt. 

 

Hỏi:  Ông tự nói ánh sáng biến hóa làm vô lƣợng thân, để độ mƣời phƣơng 

vô lƣợng chúng sanh; nay sao lại nói vì nhân duyên có lƣợng nên độ chúng 

sanh cũng có lƣợng? 

 

Đáp:  Vô lƣợng có hai thứ:  1-  Thật vô lƣợng.  Các thánh nhân không thể 

lƣợng đƣợc; ví nhƣ hƣ không, Niết-bàn, tính chúng sanh; đó là không thể 

lƣờng.  2-  Pháp có thể lƣợng nhƣng vì sức kém không lƣờng đƣợc; nhƣ núi 

Tu-di, nƣớc biển cả, cân lƣợng, số giọt nhiều ít, chƣ Phật Bồ-tát biết đƣợc; 

còn chƣ thiên và ngƣời đời không thể biết đƣợc.  Phật độ chúng sanh cũng 

nhƣ vậy.   Các đức Phật biết đƣợc nhƣng chẳng phải các ông biết đƣợc, cho 

nên nói là vô lƣợng. 

Lại nữa, các pháp nhân duyên hòa hiệp sanh, không có tự tánh; tự tánh 

không có cho nên thƣờng không; trong thƣờng không, không thể có chúng 

sanh đƣợc, nhƣ Phật nói: 

“Khi ta ngồi đạo tràng, 

Trí tuệ không thể đƣợc, 

Tay không gạt trẻ nhỏ, 

Để độ thoát hết thảy. 

Thật tƣớng của các pháp, 

Là tƣớng của chúng sanh, 

Nếu nắm tƣớng chúng sanh, 

Thời xa lìa thật đạo. 

Thƣờng niệm tƣớng “thƣờng không”, 

Ngƣời ấy chẳng hành đạo, 



Trong pháp không sanh diệt, 

Mà khởi tƣớng phân biệt, 

Nếu phân biệt nhớ tƣởng, 

Ấy chính là lƣới Ma, 

Không động, không nƣơng tựa, 

Ấy chính là pháp ấn”. 

 

Hỏi:  Nếu vui có hai phần là tâm từ và tâm hỷ.  Tâm bi quán khổ sao 

không có hai phần? 

 

Đáp:  Vui là chỗ yêu trọng của chúng sanh nên làm hai phần; còn khổ thì 

chúng sanh không yêu không nhớ.  Lại khi thọ vui, tâm mềm; khi thọ khổ, 

tâm cứng.  Nhƣ Vi-đà-du em của vua A-dục
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, đƣợc phép làm vua cõi 

Diêm-phù-đề trong bảy ngày, với năm dục thƣợng diệu tùy ý thụ hƣởng.  

Qua khỏi bảy ngày, vua A-dục hỏi:  “vua Diêm-phù-đề hƣởng vui sung 

sƣớng chăng?”  Em không thấy, không nghe, không biết, vì cớ sao?  Tên 

Chiên-đà-la cứ mỗi ngày rung linh hô lớn:  “Trong bảy ngày đã qua đi một, 

hai v.v... ngày, quá bảy ngày thì ông phải chết”.  Em nghe âm thanh ấy nên 

tuy làm vua Diêm-phù-đề có đầy đủ năm dục thƣợng diệu, nhƣng vì nỗi lo 

khổ sâu xa mà không nghe không thấy gì cả. 

Do đó nên biết thế lực của khổ nhiều, thế lực của vui yếu.  Nếu ngƣời toàn 

thân thọ vui, mà chỉ bị đâm một chỗ, là sự vui đều biến mất, chỉ còn thấy 

khổ; vì thế lực của vui yếu vậy.  Sự vui có hai phần là mạnh; nhƣng thế lực 

của khổ nhiều, nên chỉ một chỗ khổ cũng đủ thấy rõ ràng. 

 

Hỏi:  Thực hành bốn vô lƣợng tâm ấy đƣợc quả báo gì? 

 

Đáp:  Phật nói:  Vào Từ tam muội, hiện tại đƣợc năm công đức là:  Vào lửa 

không cháy, trúng độc không chết, binh đao không tổn thƣơng, trọn đời 

không bị hoạnh tử và thiện thần ủng hộ; do làm lợi ích cho vô lƣợng chúng 

sanh nên đƣợc vô lƣợng phƣớc đức ấy.  Do tâm hữu lậu vô lƣợng duyên theo 

chúng sanh ấy nên đƣợc sanh chỗ thanh tịnh; đó là Sắc giới. 

 

Hỏi:  Sao Phật nói quả báo của tâm từ đƣợc sanh vào cõi Phạm-thiên? 

 

Đáp:  Vì Phạm-thiên  là chỗ chúng sanh tôn qúy, ai nấy đều nghe đều biết.  

Phật ở nƣớc Thiên Trúc, tại nƣớc Thiên Trúc thƣờng có nhiều Bà-la-môn; 

mà pháp của Bà-la-môn hễ có phƣớc đức gì đều nguyện sanh cõi Phạm-

thiên.  Nếu chúng sanh nghe nói hành từ tâm đƣợc sanh cõi Phạm-thiên, thì 

đa số theo thực hành pháp từ.  Do vậy Phật nói hành từ sanh Phạm-thiên. 



Lại nữa, vì trời dứt bỏ dâm dục đều gọi là Phạm vậy, và nói Phạm là gồm cả 

Sắc giới.  Do vậy nên đoạn dâm dục gọi là phạm hạnh.  Lìa dục cũng gọi là 

Phạm.  Nếu nói Phạm thời gồm cả Tứ thiền, Tứ vô sắc định. 

Lại nữa, giác và quán khó dứt nên không nói theo tên cõi trên; ví nhƣ trong 

năm giới, về giới miệng chỉ có nói một điều bất vọng ngữ, là đã gồm cả ba 

điều kia. 

 

Hỏi:  Tâm từ có năm công đức: tâm, bi, hỷ, xả sao không nói có công đức? 

 

Đáp:  Nhƣ trên đã ví dụ, nói một là gồm cả ba.  Đây cũng nhƣ vậy, nếu nói 

từ là đã nói bi, hỷ, xả. 

Lại nữa, từ là chơn vô lƣợng, từ ví nhƣ vua; ba sự kia là tùy tùng nhƣ nhân 

dân, vì cớ sao?  Vì trƣớc lấy tâm từ muốn làm cho chúng sanh đƣợc vui; khi 

thấy có kẻ không đƣợc vui mới sanh tâm bi muốn làm cho chúng sanh lìa 

khổ; tâm đƣợc pháp lạc, cho nên sanh tâm mừng.  Đối với ba việc không 

ghét không yêu, không tham không ƣu, cho nên sanh tâm xả. 

Lại nữa, Từ là đem vui cho chúng sanh, nên trong kinh Tăng-nhất A-hàm 

nói Từ có năm công đức.  Tâm bi nhƣ trong kinh Đại thừa, nơi nơi đều nói 

công đức của Bi; nhƣ trong KinhVõng Minh Bồ-tát nói rằng:  Bồ-tát ở giữa 

chúng sanh thực hành ba mƣơi hai thứ bi, dần dần lớn rộng chuyển thành đại 

bi.  Đại bi là cội gốc công đức của hết thảy chƣ Phật, Bồ-tát; là mẹ của Bát-

nhã Ba-la-mật; là tổ mẫu của chƣ Phật.  Bồ-tát do tâm đại bi nên đƣợc Bát-

nhã Ba-la-mật; đƣợc Bát-nhã Ba-la-mật nên đƣợc làm Phật
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.  Nhƣ vậy 

nhiều cách tán thán tâm đại bi.  Tâm hỷ, tâm xả các chỗ khác cũng có tán 

thán.  Hai tâm từ, bi biến khắp to lớn nên tán thán công đức nó; vì từ là công 

đức khó có, vì bi là có khả năng thành tựu đại nghiệp. 

 

Hỏi:  Phật nói bốn công đức vô lƣợng, từ tâm giỏi tu, khéo tu, đƣợc phƣớc 

cùng tột đến Biến-tịnh-thiên; bi tâm giỏi tu, khéo tu, đƣợc phƣớc cùng tột 

đến Hƣ-không-vô-biên-xứ; hỷ tâm giỏi tu, khéo tu, đƣợc phƣớc cùng tột đến 

Thức-vô-biên-xứ; xả tâm giỏi tu, khéo tu, đƣợc phƣớc cùng tột đến Vô-sở-

hữu-xứ.  Sao đây nói quả báo của từ tâm đƣợc sanh cõi trời Phạm-thiên?
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Đáp:  Pháp của chƣ Phật không thể tƣ nghì, tùy mỗi chúng sanh đáng đƣợc 

độ nhƣ thế nào thì nói nhƣ thế ấy. 

Lại nữa, từ nơi từ định khởi dậy hồi hƣớng đến đệ Tam thiền dễ; từ nơi bi 

định khởi dậy hồi hƣớng đến Hƣ-không-vô-biên-xứ dễ; từ nơi hỷ định khởi 

dậy mà nhập vào Thức-vô-biên-xứ dễ; từ nơi xả định khởi dậy hồi hƣớng mà 

nhập vào Vô-sở-hữu-xứ dễ. 



Lại nữa, tâm từ nguyện làm cho chúng sanh đƣợc vui, quả báo ấy tự nhiên 

đƣợc thọ vui.  Trong ba cõi, cõi trời Biến tịnh là rất vui vậy, nên nói phƣớc 

cùng tột đến Biến tịnh thiên.  Bi tâm quán thấy chúng sanh bị khổ sanh già 

bệnh chết, tàn hại; hành giả sanh tâm thƣơng xót, làm thế nào để họ đƣợc lìa 

khổ?  Nếu trừ nội khổ, thì ngoại khổ lại đến.  Hành giả suy nghĩ:  “Có thân 

là có khổ; chỉ có vô thân mới là không khổ”.  Hƣ không có thể phá sắc, cho 

nên phƣớc cùng tột là đến Hƣ-không-vô-biên-xứ.  Tâm hỷ muốn cho chúng 

sanh tâm thức đƣợc vui, ngƣời tâm thức đƣợc vui là tâm đƣợc lìa thân; nhƣ 

chim ra khỏi lồng.  Tâm ở Hƣ-không-xứ, tuy đƣợc lìa khỏi thân mà tâm còn 

buộc nơi hƣ không.  Thức xứ vô lƣợng, ở trong hết thảy pháp đều có tâm 

thức, thức đƣợc tự tại vô biên; do vậy nên phƣớc cùng tột của hỷ tâm là ở tại 

Thức-vô-biên-xứ. 

Xả tâm là xả khổ lạc trong chúng sanh.  Khổ lạc đã xả nên đƣợc chơn xả 

pháp; đó là Vô-sở-hữu-xứ.  Do vậy nên phƣớc của tâm xả cùng tột đến Vô-

sở-hữu-xứ.  Bốn vô lƣợng tâm nhƣ vậy, chỉ Thánh nhân có đƣợc; chẳng phải 

phàm phu có đƣợc.
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Lại nữa, Phật biết các đệ tử đời vị lai vì căn độn nên phân biệt chấp trƣớc 

các pháp, nói sai về tƣớng của bốn vô lƣ ợng nhƣ vầy:  “Bốn vô lƣợng tâm 

này duyên theo chúng sanh nên chỉ là hữu lậu; chỉ duyên theo Dục giới nên 

không có ở trong Vô sắc giới, vì cớ sao?  Vì Vô sắc giới không duyên Dục 

giới”.  Để dứt vọng kiến của hạng ngƣời ấy, nên Phật nói bốn vô lƣợng tâm 

ở trong Vô sắc giới.  Phật nói vì bốn vô lƣợng tâm duyên khắp mƣời phƣơng 

chúng sanh nên cũng phải duyên Vô sắc giới; nhƣ trong lời hỏi của Vô-tận-ý 

Bồ-tát nói:  “Từ có ba thứ là chúng sanh duyên, pháp duyên và vô duyên”.  

Ngƣời viết luận nói:  “Chúng sanh duyên là hữu lậu, vô duyên là vô lậu”.  

Pháp duyên hoặc hữu lậu hoặc vô lậu.  Các nghĩa nhƣ vậy, đƣợc nói về Bốn 

vô lƣợng tâm. 

Bốn vô sắc định là Hƣ-không-xứ, Thức-xứ, Vô-sở-hữu-xứ, Phi-hữu-tƣởng-

phi-vô-tƣởng-xứ.  Bốn vô sắc này có ba loại:  1-  Có cấu nhiễm, 2- Sanh ra 

đã có đƣợc, 3-  Thực hành mà có đƣợc
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.   Có cấu nhiễm là trong Vô-sắc 

giới gồm có ba mƣơi mốt kiết sử
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, và tâm bất tƣơng ƣng hành pháp từ kiết 

sử ấy khởi lên.  Sanh ra có đƣợc là thực hành vô sắc định; do nhân duyên 

của nghiệp báo ấy, nên khi sanh vào vô sắc giới, đƣợc có bốn uẩn vô ký 

không ẩn mất
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.  Thực hành mà có đƣợc là quán sắc ấy thô xấu, khổ trọng, 

già bệnh, sát hại v.v... là nhân duyên của các khổ não; nhƣ trọng bệnh, nhƣ 

ung nhọt, nhƣ mũi độc, đều là vọng ngữ hƣ dối, nên phải trừ bỏ.  Suy nghĩ 

nhƣ vậy rồi, vƣợt qua hết thảy các sắc tƣớng, dứt hết thảy tƣớng có đối ngại; 

không nghĩ nhớ đến hết thảy tƣớng sai khác, mà nhập vào định Vô biên hƣ 

không xứ. 

 



Hỏi:  Làm sao diệt đƣợc ba loại tƣớng ấy? 

 

Đáp:  Ba loại tƣớng ấy đều do nhân duyên hoà hợp sanh, nên không có tự 

tánh; tự tánh không có nên ba loại tƣớng ấy hƣ dối không thật, dễ có thể diệt 

đƣợc. 

Lại nữa, sắc ấy phân biệt từng phần phá tan, sau đó hoàn toàn không có; do 

sau không có nên nay cũng không.  Chúng sanh vì điên đảo nên đối với sắc 

hòa hiệp chấp thủ tƣớng nhất tƣớng dị, tâm nhiễm trƣớc theo sắc tƣớng; ta 

nay không nên học theo ngƣời ngu, mà nên tìm sự thật; trong sự thật không 

có tƣớng nhất, tƣớng dị. 

Lại nữa, suy nghĩ rằng:  Nếu ta trừ khƣớc, xa lìa các pháp, thời đƣợc lợi ích 

sâu xa.  Trƣớc hết ta xả bỏ tài vât, vợ con mà xuất gia, trì giới thanh tịnh, 

tâm đƣợc an ổn không sợ không hãi, lìa các dục, các pháp ác bất thiện.  Lìa 

dục sanh hỷ lạc, đƣợc vào Sơ thiền; lìa giác quán, bên trong thanh tịnh mà 

đƣợc vui mừng lớn trong đệ Nhị thiền, lìa thứ mừng của Nhị thiền mà ở vào 

đệ Tam thiền, đƣợc thứ vui đệ nhất trong các thứ vui.  Bỏ thứ vui này mà 

đƣợc xả niệm thanh tịnh trong đệ Tứ thiền.  Nay xả bốn thiền ấy nên lại 

đƣợc diệu định.  Do vậy, vƣợt qua tƣớng sắc, diệt tƣớng có đối ngại, không 

niệm đến tƣớng sai khác. 

 

Phật nói có ba thứ sắc:  Có thứ sắc có thể thấy và có đối ngại, có thứ sắc 

không thể thấy và có đối ngại, có thứ sắc không thể thấy và không đối 

ngại
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  Vƣợt qua tƣớng sắc là chỉ cho sắc có thể thấy và có đối ngại; diệt 

tƣớng có đối ngại là chỉ cho sắc không thể thấy có đối ngại; không niệm 

tƣớng khác là chỉ cho sắc không thể thấy không đối ngại. 

Lại nữa, mắt thấy sắc biến hoại, gọi là vƣợt qua sắc; tai nghe tiếng, mũi ngửi 

mùi, lƣỡi nếm vị, thân cảm xúc biến hoại, gọi là vƣợt qua tƣớng sắc có đối 

ngại.  Các sắc còn lại ngoài hai sắc trên, và vô giáo sắc (vô biểu sắc) các thứ 

phân biệt, gọi là tƣớng  sắc sai khác.  Quán nhƣ vậy thì xa lìa phần ô nhiễm 

trong sắc giới mà đƣợc vào Hƣ-không-vô-biên-xứ.  Phƣơng tiện nhân duyên 

để đƣợc ba vô sắc ấy, nhƣ trong Thiền Ba-la-mật nói rõ. 

Bốn cõi định vô sắc ấy, một thƣờng là hữu lậu (chỉ Phi-phi-tƣởng-xứ), ba 

định kia cần phân biệt:  Hƣ-không-xứ hoặc hữu lậu hoặc vô lậu.  Hữu lậu là 

bốn uẩn hữu lậu nhiếp thuộc Hƣ-không-xứ; vô lậu là bốn uẩn vô lậu nhiếp 

thuộc Hƣ-không-xứ, Thức-xứ, Vô-sở-hữu-xứ cũng nhƣ vậy.  Tất cả đều là 

hữu vi. 

Hƣ-không-xứ thiện hữu lậu là hữu báo; Hƣ-không-xứ vô ký và vô lậu là vô 

báo; Thức-xứ, Vô-sở-hữu-xứ cũng nhƣ vậy. 

Phi-hữu-tƣởng-phi-vô-tƣởng-xứ; Phi-hữu-tƣởng-phi-vô-tƣởng-xứ thiện là 

hữu báo; Phi-hữu-tƣởng-phi-vô-tƣởng-xứ vô ký là vô báo. 



Bốn vô sắc định thiện là khả tu; bốn vô sắc định vô ký là không khả tu. 

Ẩn mất là có cấu nhiễm, không ẩn mất là không có cấu nhiễm.  Một Phi-phi-

tƣởng-xứ là có cấu nhiễm; trong ba xứ kia, nếu hữu lậu thì có cấu nhiễm, vô 

lậu thì không có cấu nhiễm. 

Tâm tâm số pháp nhiếp thuộc bốn vô sắc định, là tƣơng ƣng nhân.  Các tâm 

bất tƣơng ƣng hành là chẳng phải tƣơng ƣng nhân. 

Có thiện pháp chẳng ở trong bốn định vô sắc, có trong  bốn định vô sắc 

chẳng phải thiện pháp, cũng có thiện pháp cũng ở trong bốn định vô sắc, có 

chẳng thiện pháp cũng chẳng phải ở trong bốn định vô sắc. 

Có thiện pháp không ở trong bốn định vô sắc là, tất cả sắc uẩn thiện và bốn 

uẩn thiện, và trí duyên tận đế không nhiếp thuộc bốn định vô sắc. 

Có thứ ở trong bốn định vô sắc chẳng phải thiện pháp là bốn vô sắc vô ký. 

Có thiện pháp cũng có bốn định vô sắc là bốn định vô sắc thiện. 

Có thứ chẳng phải thiện pháp cũng chẳng phải bốn định vô sắc là, tất cả năm 

uẩn bất thiện; và sắc uẩn vô ký; và bốn uẩn vô ký nhiếp thuộc bốn định vô 

sắc; và hƣ không, và chẳng phải trí duyên tận đế. 

Bốn định vô sắc và phép bất thiện không nhiếp thuộc nhau. 

Có pháp vô ký chẳng phải bốn định vô sắc; có bốn định vô sắc chẳng phải 

vô ký pháp; có cũng vô ký pháp cũng bốn định vô sắc; có chẳng phải vô ký 

pháp chẳng phải bốn định vô sắc. 

Có vô ký pháp chẳng phải bốn định vô sắc là sắc uẩn vô ký và bốn uẩn vô ký 

không nhiếp thuộc bốn định vô sắc; và hƣ không; và chẳng phải trí duyên 

tận đế. 

Có bốn định vô sắc chẳng phải vô ký pháp là bốn định vô sắc thiện. 

Có cũng vô ký pháp cũng bốn định vô sắc là, bốn định vô sắc vô ký. 

Có chẳng phải vô ký pháp cũng chẳng phải bốn định vô sắc là, năm uẩn bất 

thiện, sắc uẩn thiện; bốn uẩn thiện không nhiếp thuộc vô sắc và trí duyên tận 

đế. 

Hoặc lậu mà chẳng phải bốn định vô sắc; hoặc bốn định vô sắc chẳng phải 

lậu; hoặc lậu và cũng bốn định vô sắc; hoặc chẳng phải lậu cũng chẳng phải 

bốn định vô sắc. 

Lậu mà chẳng phải bốn định vô sắc là, một lậu (chỉ dục lậu) và một phần của 

hai lậu (hữu lậu, vô minh lậu). 

Bốn định vô sắc chẳng phải lậu là, bốn định vô sắc không nhiếp thuộc về 

lậu. 

Cũng lậu mà cũng bốn định vô sắc là, một phần của hai lậu (hữu lậu, vô 

minh lậu). 

Chẳng phải lậu chẳng phải bốn định vô sắc là, sắc uẩn và bốn uẩn không 

nhiếp thuộc bốn định vô sắc lậu, và pháp vô vi. 



Hoặc hữu lậu mà chẳng phải bốn định vô sắc; hoặc bốn định vô sắc mà 

chẳng phải hữu lậu; hoặc hữu lậu cũng bốn định vô sắc; hoặc chẳng phải 

hữu lậu chẳng phải bốn định vô sắc. 

Hữu lậu mà chẳng phải bốn định vô sắc là, sắc uẩn hữu lậu và bốn uẩn hữu 

lậu không nhiếp thuộc vô sắc. 

Bốn định vô sắc mà chẳng phải hữu lậu là, một phần của ba vô sắc. 

Cũng hữu lậu cũng bốn định vô sắc là, một vô sắc và một phần của ba vô 

sắc. 

Cũng chẳng phải hữu lậu cũng chẳng phải bốn định vô sắc là, sắc uẩn vô lậu 

và bốn uẩn vô lậu không nhiếp thuộc vô sắc, và ba vô vi pháp (hƣ không vô 

vi, trạch diệt vô vi, phi trạch diệt vô vi). 

Hoặc vô lậu mà chẳng phải bốn cõi định vô sắc; hoặc bốn định vô sắc mà 

chẳng phải vô lậu; hoặc cũng vô lậu cũng bốn định vô sắc; hoặc chẳng phải 

vô lậu chẳng phải bốn định vô sắc. 

Vô lậu mà chẳng phải bốn định vô sắc là, sắc uẩn vô lậu và bốn uẩn vô lậu 

không nhiếp thuộc vô sắc, và ba pháp vô vi. 

Bốn định vô sắc mà chẳng phải vô lậu là, một định vô sắc và một phần của 

ba định vô sắc kia. 

Cũng vô lậu mà cũng bốn định vô sắc là, một phần của ba định vô sắc. 

Chẳng phải vô lậu chẳng phải bốn định vô sắc là, sắc uẩn hữu lậu và bốn uẩn 

hữu lậu không nhiếp thuộc vô sắc. 

Hƣ không xứ hoặc kiến đế  đoạn; hoặc tƣ duy đoạn; hoặc chẳng đoạn. 

Kiến đế  đoạn là ngƣời hành theo lòng tin vàngƣời hành theo chỗ biết pháp, 

dùng kiến đế nhẫn (khổ pháp trí nhẫn, tập pháp trí nhẫn v.v...) mà đoạn, là 

thế nào?  Là hai mƣơi tám sử
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 và Hƣ-không-xứ tƣơng ƣng với hai mƣơi 

tám sử; và các tâm bất tƣơng ƣng hành khởi lên từ nó. 

Tƣ duy đoạn là, học theo kiến đạo và dùng tƣ duy mà đoạn là thế nào?  Là tƣ 

duy đoạn ba sử và Hƣ-không-xứ tƣơng ƣng với ba sử
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 và các tâm bất 

tƣơng ƣng hành khởi lên từ nó; và Hƣ-không-xứ vô cấu, vô lậu (không ẩn 

mất), hữu lậu. 

Chẳng đoạn là Hƣ-không-xứ vô lậu, Thức-xứ, Vô-sở-hữu-xứ cũng nhƣ vậy 

Phi-hữu-tƣởng-phi-vô-tƣởng-xứ hoặc kiến đế  đoạn, hoặc tƣ duy đoạn.  Kiến 

đế  đoạn, là ngƣời hành theo lòng tin vàngƣời hành theo chỗ hiểu pháp, dùng 

kiến đế đoạn mà đoạn là thế nào?  Là hai mƣơi tám sử và Phi-hữu-tƣởng-

phi-vô-tƣởng-xứ  tƣơng ƣng với hai mƣơi tám sử , và các tâm bất tƣơng ƣng 

hành khởi lên từ nó. 

Tƣ duy đoạn là, học theo kiến đạo và dùng tƣ duy mà đoạn là thế nào?  Là tƣ 

duy đoạn ba sử, và phi hữu tƣởng phi vô tƣởng xứ  tƣơng ƣng với ba sử , và 

các tâm bất tƣơng ƣng hành khởi lên từ nó, và phi hữu tƣởng phi vô tƣởng 

xứ vô cấu. 



Các tâm bất tƣơng ƣng hành nhiếp thuộc bốn định vô sắc là, chẳng phải tâm, 

chẳng phải tâm số pháp, chẳng phải tâm tƣơng ƣng.  Thọ uẩn, tƣởng uẩn và 

hành uẩn tƣơng ƣng với thọ.  Tƣởng là tâm số pháp, cũng là tâm tƣơng ƣng; 

còn tâm, ý, thức thì chỉ là tâm. 

Bốn định vô sắc hoặc tùy tâm hành mà không phải thọ tƣơng ƣng; hoặc thọ 

tƣơng ƣng mà không phải tùy tâm hành; hoặc tùy tâm hành và cũng thọ 

tƣơng ƣng; hoặc chẳng phải tùy tâm hành và chẳng phải thọ tƣơng ƣng. 

Tùy tâm hành mà chẳng thọ tƣơng ƣng là, các tâm bất tƣơng ƣng hành tùy 

tâm hành và thọ.  Thọ tƣơng ƣng mà chẳng tùy tâm hành là tâm. 

Tùy tâm hành và cũng thọ tƣơng ƣng là, tƣởng uẩn và hành uẩn tƣơng ƣng 

với nó. 

Chẳng phải tùy tâm hành cũng chẳng phải thọ tƣơng ƣng là, trừ các tâm bất 

tƣơng ƣng hành tùy theo tâm hành, phần còn lại của các tâm bất tƣơng ƣng 

hành. 

Tƣởng uẩn tƣơng ƣng, hành uẩn tƣơng ƣng, nên biết cũng nhƣ vậy. 

Hƣ-không-xứ hoặc do thân kiến làm nhân, không trở lại làm nhân cho thân 

kiến; hoặc  do thân kiến làm nhân cũng trở lại làm nhân cho thân kiến; hoặc 

không do thân kiến làm nhân cũng không trở lại làm nhân cho thân kiến. 

Do thân kiến làm nhân không trở lại làm nhân cho thân kiến là, trừ các kiết 

sử do thấy Khổ đế đoạn ở đời quá khứ, hiện tại, và Hƣ-không-xứ tƣơng ƣng 

với nó; cũng trừ các biến kiết sử do thấy Tập đế đoạn ở trong quá khứ, hiện 

tại, và Hƣ-không-xứ tƣơng ƣng với nó; và trừ Hƣ-không-xứ tƣơng ƣng với 

thân kiến ở trong đời vị lai cũng trừ thân kiến sanh, già, trụ, diệt, phần còn 

lại của Hƣ-không-xứ hữu cấu. 

Do thân kiến làm nhân cũng trở lại làm nhân cho thân kiến là, những gì ở 

trên kia làm ra. 

Không do thân kiến làm nhân cũng không trở lại làm nhân cho thân kiến là, 

Hƣ-không-xứ vô cấu. 

Thức-xứ, Vô-sở-hữu-xứ, Phi-hữu-tƣởng-phi-vô-tƣởng-xứ cũng nhƣ vậy. 

Bốn định vô sắc, tất cả đều có nhân duyên và cũng cho nhân duyên. 

Hƣ-không-xứ hoặc là thứ đệ duyên (đẳng vô gián duyên) mà không cho thứ 

đệ duyên.  Hoặc là thứ đệ duyên cũng cho thứ đệ duyên; hoặc chẳng phải 

thứ đệ duyên cũng chẳng cho thứ đệ duyên. 

Hƣ-không-xứ là thứ đệ duyên mà không cho thứ đệ duyên là, trừ tâm tâm số 

Hƣ-không-xứ muốn sanh ra trong đời vị lai, và tâm tâm số Hƣ-không-xứ 

thuộc quá khứ  hiện tại của A-la-hán trong lúc tối hậu chấm dứt. 

Hƣ-không-xứ là thứ đệ duyên cũng cho thứ đệ duyên là, từ tâm tâm số Hƣ-

không-xứ lúc tối hậu chấm dứt thuộc quá khứ, hiện tại A-la-hán; phần còn 

lại của  tâm tâm số nhƣ Hƣ-không-xứ quá khứ, hiện tại. 



Hƣ-không-xứ chẳng phải thứ đệ duyên cũng chẳng cho thứ đệ duyên là, tâm 

tâm số Hƣ-không-xứ muốn sanh trong đời vị lai, phần còn lại của tâm tâm số 

Hƣ-không-xứ trong đời vị lai và các tâm bất tƣơng ƣng hành. 

Thức-xứ, Vô-sở-hữu-xứ cũng nhƣ vậy. 

Phi-hữu-tƣởng-phi-vô-tƣởng-xứ hoặc là thứ đệ duyên mà chẳng cho thứ đệ 

duyên; hoặc là thứ đệ duyên mà cũng cho thứ đệ duyên; hoặc chẳng phải thứ 

đệ duyên cũng chẳng cho thứ đệ duyên. 

Thứ đệ duyên chẳng cho thứ đệ duyên là, tâm tâm số trong  Phi-hữu-tƣởng-

phi-vô-tƣởng-xứ muốn sanh trong đời vị lai và tâm tâm số trong Phi-hữu-

tƣởng-phi-vô-tƣởng-xứ đời quá khứ, hiện tại; lúc tối hậu diệt của A-la-hán 

và diệt thọ tƣởng hoặc đã sanh hoặc muốn sanh. 

Thứ đệ duyên cũng cho thứ đệ duyên là, trừ tâm tâm số trong  Phi-hữu-

tƣởng-phi-vô-tƣởng-xứ lúc tối hậu diệt của A-la-hán đời quá khứ, hiện tại; 

phần còn lại của  tâm tâm số trong  Phi-hữu-tƣởng-phi-vô-tƣởng-xứ đời quá 

khứ, hiện tại. 

Chẳng phải thứ đệ duyên cũng chẳng cho thứ đệ duyên là, tâm tâm số trong  

Phi-hữu-tƣởng-phi-vô-tƣởng-xứ sắp muốn sanh trong đời vị lai, phần còn lại 

của tâm tâm số Phi-hữu-tƣởng-phi-vô-tƣởng-xứ trong đời vị lai; trừ tâm thứ 

đệ, các tâm bất tƣơng ƣng hành; phần còn lại của các tâm bất tƣơng ƣng 

hành. 

Các tâm tâm số pháp nhiếp thuộc bốn định vô sắc đều có duyên và cũng cho 

sở duyên duyên. 

Các tâm bất tƣơng ƣng hành nhiếp thuộc trong bốn định vô sắc chẳng phải 

duyên mà cho sở duyên duyên. 

Bốn định vô sắc đều là tăng thƣợng duyên cũng cho tăng thƣợng duyên. 

Các cách phân biệt bốn định vô sắc nhƣ vậy, nhƣ trong A-tỳ-đàm đã nói 

rộng. 

 

Hỏi:  Trong Đại thừa nói bốn định vô sắc thế nào? 

 

Đáp:  Các pháp thật tƣớng cùng đi chung với trí tuệ, đó là bốn định vô sắc 

theo Đại thừa. 

 

Hỏi:  Thế nào là thật tƣớng các pháp? 

 

Đáp:  Các pháp, các pháp tự tánh không. 

 

Hỏi:  Sắc pháp do nhân duyên hoà hợp phân biệt cho nên không, còn trong 

vô sắc làm sao không? 

 



Đáp:  Sắc là thứ thô phù do mắt thấy, tai nghe đƣợc mà còn có thể thành 

không; huống các thứ không thể thấy, không đối ngại, không biết khổ vui, 

thì sao mà chẳng không? 

Lại nữa, phân chia các pháp cho đến cực nhỏ, đều tán diệt về không; huống 

gì tâm tâm số pháp này chỉ ở trong khoảng ngày tháng, thời tiết, giây phút 

cho đến chỉ một niệm cũng không thể nắm bắt đƣợc. 

Ấy gọi là nghĩa của Bốn định vô sắc. 

Các nghĩa nhƣ vậy, lƣợc nói về Bốn định vô sắc. 

(Hết cuốn 20 theo bản Hán) 

  

  

---o0o--- 

KHÁI QUÁT SỰ TRUYỀN DỊCH KINH BÁT-NHÃ 

KINH BÁT-NHÃ PHẠN BẢN 

(Hiện  còn 5 thứ) 

  

1. Satasahasrika Prajnaparamita sutra (Bát-nhã 10 vạn bài tụng).  Năm 1902 

ông Prata pacandra Glosa tục san tại Gulcutta.  Ông Rajendralala Mitra cho 

bản kinh này do 113.670 bài tụng chia làm 72 phẩm, tạo thành. 

2.  Astasahasrika Prajnaparamita (Bát-nhã 8.000 bài tụng) lấy bản chữ Phạn 

truyền ở Népal làm để bản.  Ông Mitra xuất bản ở Gulentta (Giáp-cốc) cọng 

32 phẩm, tƣơng đƣơng tiểu phẩm Bát-nhã.  

3.  Vajrashedika Prajnamita (Kim-cang Bát-nhã) tƣơng đƣơng Năng đoạn 

Kim-cang của Huyền Tráng dịch. 

4. Paneavimsatisahasrika Prajnaparamita, hiện có 8 phẩm 28.000 bài tụng.  

Tƣơng đƣơng Đại phẩm Bát-nhã và Hội thứ hai trong Đại Bát-nhã kinh. 

5. Prajnàparamita Brdayasutre (Bát-nhã tâm kinh). 

 

BÁT-NHÃ HÁN DỊCH 

(Có 10 thứ) 

Kinh Bát-Nhã Hán dịch tổng cọng có 747 cuốn.  Trong đó bộ Đại Bát-nhã 

do ngài Huyền Tráng dịch có 600 cuốn nói ở 4 chỗ gồm 16 Hội, 255 phẩm, 

200.000 bài kệ. Bốn chỗ là:  1-  Tại Linh-thứu sơn, 6 hội.  2-  Thệ-đa-lâm, 8 

hội.  3-  Ma ni bảo điện ở Tha-hóa-tự-tại thiên, 1 hội.  4-  Bên ao Bạch-hạc 

trong vƣờn Trúc-lâm, 1 hội. 

1.  TIỂU PHẨM BÁT-NHÃ 

(Có 13 bản Hán Dịch) 



1.  Đạo hành Bát-Nhã 1 cuốn 1 phẩm.  Trúc pháp hộ dịch năm 172 T.L 

(mất). 

2.  Bát-Nhã Đạo hành phẩm 10 (8) cuốn 30 phẩm. Chi-lâu-ca-sấm dịch năm 

179 TL. 

3.  Đại Minh Độ Vô cực 6 (4) cuốn 30 phẩm.  Chi Khiêm dịch năm223-228. 

4.  Ngô phẩm 5 cuốn 10 phẩm.  Khang-tăng-hội dịch năm 251 (mất). 

5.  Tiểu phẩm 7 cuốn.  Trúc-pháp-hội dịch năm 272 (mất). 

6.  Ma-ha Bát-Nhã Đạo hành, 2 cuốn.  Vệ-sĩ-độ dịch năm 290-306 (mất). 

7.  Đại Trí Độ 4 cuốn.  Kỳ-đà-mật dịch năm 317-420 (mất). 

8.  Ma-ha Bát-Nhã Ba-la-mật sao, 5 (4) cuốn, 13 phẩm.  Đàm-ma-phật-hộ 

dịch năm 382. 

9.  Tiểu phẩm Bát-Nhã Ba-la-mật, 10 cuốn, 29 phẩm.  Cƣu-ma-la-thập dịch 

năm 408. 

10.  Đại Minh Độ 4 cuốn.  Đạo Cung dịch năm 397-418 (mất). 

11.  Đại Bát-Nhã đệ tứ hội, 18 cuốn, 29 phẩm.  Huyền Tráng dịch năm 660-

663. 

12.  Phật mẫu xuất sanh tam pháp tạng Bát-Nhã Ba-la-mật, 25 cuốn, 32 

phẩm.  Thi-hộ dịch năm 980-1000. 

13.  Phật mẫu bảo đức Bát-Nhã Ba-la-mật 3 cuốn, 32 phẩm.  Pháp Hiền dịch 

năm 980-1000. 

2.  ĐẠI PHẨM BÁT-NHÃ 

(Có 4 bản dịch) 

1.  Phóng quang Bát-Nhã Ba-la-mật, 20 (30) cuốn, 90 phẩm, Vô-la-xoa dịch 

năm 291 T.L. 

2.  Quang Tán Bát-Nhã Ba-la-mật, 10 (15) cuốn, 21  (27) phẩm,  Trúc-pháp-

hộ dịch năm 286. 

3.  Ma-ha Bát-Nhã Ba-la-mật 27 (30) cuốn, 90 phẩm, Cứu-ma-la-thập dịch 

năm 403. 

4.  Đại Bát-Nhã kinh hội thứ hai, 78 cuốn, 85 phẩm.  Huyền Tráng dịch năm 

660. 

3.  NHÂN-VƢƠNG BÁT-NHÃ 

(Có 2 bản dịch) 

1.  Nhân vƣơng hộ quốc Bát-Nhã Ba-la-mật, 2 cuốn, 8 phẩm, Cứu-ma-la-

thập dịch năm 403. 

2.  Đại Đƣờng tân dịch Hộ quốc nhân vƣơng Bát-Nhã kinh 2 cuốn 8 phẩm. 

Bất-không dịch năm 765. 

4.  KIM-CANG BÁT-NHÃ 

(Có 6 bản dịch) 

1.  Kim-cang Bát-Nhã Ba-la-mật 1 cuốn.  Cƣu-ma-la-thập dịch. 

2.  Kim-cang Bát-Nhã Ba-la-mật 1 cuốn. Bồ-đề-lƣu-chi dịch. 



3.  Kim-cang Bát-Nhã Ba-la-mật 1 cuốn. Chân-đế dịch. 

4.  Kim-cang Năng đoạn Bát-Nhã Ba-la-mật 1 cuốn. Đạt-ma-cấp-đa dịch. 

5.  Năng đoạn Kim-cang Bát-Nhã Ba-la-mật 1 cuốn. Huyền Trang dịch. 

6.  Năng đoạn Kim-cang Bát-Nhã Ba-la-mật 1 cuốn. Nghĩa Tịnh dịch năm 

703. 

5.  BÁT-NHÃ TÂM KINH 

(Có 11 bản dịch) 

1.  Ma-ha Bát-Nhã Ba-la-mật đại minh chú 1 cuốn.  Cƣu-ma-la-thập dịch. 

2.  Bát-Nhã Ba-la-mật-đa tâm kinh 1 cuốn. Huyền Trang dịch. 

3.  Phật thuyết Bát-Nhã Ba-la-mật-đa tâm 1 cuốn. Nghĩa-Tịnh dịch. 

4.  Bát-Nhã Ba-la-mật-đa 1 cuốn.  Bồ-đề-lƣu-chi dịch năm 693. 

5.  Ma-ha Bát-Nhã tùy tâm 1 cuốn. Thật-xoa-nan-đà dịch năm 695. 

6.  Phổ-thông Trí-độ Bát-Nhã Ba-la-mật đa tâm 1 cuốn. Pháp Nguyệt dịch 

năm 738. 

7.  Bát-Nhã Ba-la-mật đa tâm1 cuốn (mất ngƣời dịch).  

8.  Bát-Nhã Ba-la-mật đa tâm,1 cuốn, Bát-nhã Cùng Lợi dịch. 

9.  Bát-Nhã Ba-la-mật đa tâm1 cuốn. Trí Tuệ luận dịch năm 487-859. 

10.  Thánh Phật mẫu Bát-Nhã Ba-la-mật-đa 1 cuốn, Thi-hộ dịch năm 980-

1000. 

11.  Bát-Nhã Ba-la-mật đa-tâm 1 cuốn, Pháp Thành dịch. 

 

6.  NHU THỦ BÁT-NHÃ 

(Có 3 bản dịch) 

1.  Nhu Thủ Bồ-tát Vô thƣợng thanh tịnh phân vệ, 2 cuốn.  Nghiêm Phật 

Điều dịch năm 188. 

2.  Nhu Thủ Bồ-tát Vô thƣợng thanh tịnh phân vệ, 2 cuốn.  Tƣờng Công dịch 

năm 420 đến 478. 

3.  Đại Bát-Nhã kinh đệ bát hội, Huyền Trang dịch.  

Văn-thù Bát-nhã có 3 bản dịch: 

 

7.  VĂN THÙ BÁT-NHÃ 

(Có 3 bản dịch) 

1.  Văn-thù-sƣ-lợi sở thuyết Bát-Nhã Ba-la-mật, 2 cuốn, Mạn-đà-la dịch năm 

506-511. 

2.  Văn-thù-sƣ-lợi sở thuyết Bát-Nhã Ba-la-mật, 1 cuốn, Tăng-giàø-la dịch 

năm 515 đến năm 520. 

3.  Đại Bát-Nhã kinh đệ thất hội, 2 cuốn, Huyền Trang dịch.  

 

8.  THẮNG THIÊN VƢƠNG BÁT-NHÃ 

(Có 2 bản dịch) 



1.  Thắng thiên vƣơng Bát-Nhã Ba-la-mật, 7 đến 16 cuốn, Nguyệt-bà-thủ-na 

dịch năm 565. 

2.  Đại Bát-Nhã kinh đệ lục hội, cuốn 3 đến cuốn 17, Huyền Trang dịch.  

 

9.  LÝ THỦ BÁT-NHÃ 

(Có 5 bản dịch) 

1.  Đại Bát-Nhã kinh đệ thập hội, 1 cuốn, Huyền Tráng dịch.  

2.  Thật tƣớng Bát-Nhã Ba-la-mật, 1 cuốn, Huyền Tráng dịch.  

3.  Kim-cang-đảnh-Du-già Lý-thủ Bát-Nhã, kinh đệ thất hội, Bồ-đề-lƣu-chi 

dịch. 

4.  Đại lạc kim-cang bất không chân thật Tam ma-gia kinh Bát-Nhã Ba-la-

mật-đa Lý-thủ phẩm, 1 cuốn, Bất-Không dịch năm 720 đến 774. 

5. Biến chiếu Ba-la-mật, 1 cuốn, Thi Hộ dịch 

 

10.  ĐẠI BÁT-NHÃ KINH 

(600 cuốn, 275 phẩm. Huyền Trang dịch) 

Trên đây, từ Tiểu phẩm đến Đại phẩm, Hán dịch gồm có 10 thứ.  Ngoài ra 

còn có bản dịch của Tống Thi Hộ nhƣ:  Phật thuyết liễu nghĩa Bát-Nhã Mật-

đa kinh 1 cuốn, Phật thuyết Ngũ thập tụng Thánh Bát-Nhã Ba-la-mật kinh 1 

cuốn, Phật thuyết Đế-thích Bát-Nhã Mật-đa Tâm kinh 1 cuốn, Phật thuyết 

Thánh mẫu Ba-la-mật-đa kinh 1 cuốn. 

-  Các bản dịch của Thiên Tức Tai nhƣ:  Phật mẫu tiểu tự Ba-la-mật-đa kinh 

1 cuốn, Phật thuyết quán tƣởng Phật mẫu Bát-Nhã Ba-la-mật Bồ-tát đa kinh 

1 cuốn. 

-  Bản dịch của Dung Tịnh v.v... nhƣ:  Phật thuyết Viên giác tự tại Bát-nhã 

Ba-la-mật-đa kinh 4 cuốn. 

-  Bản dịch của Đƣờng Bát-nhã Tam tạng nhƣ:  Đại thừa Lý thú lục Ba-la-

mật kinh 10 cuốn. 

-  Bản dịch của Tống Pháp Hiền nhƣ:  Phật thuyết Tối thƣợng căn bản đại 

lạc Kim-cang Bất không tam muội đại giáo vƣơng kinh 7 cuốn. 

Các bản dịch trên, danh mục tuy khác nhau nhiều, nhƣng đều thuộc hệ thống 

Bát-nhã bộ. 

Còn có Nhân vƣơng Bát-nhã kinh, mà theo các bản sớ của Thiên Thai, Viên 

Trắc thì có 3 bản dịch: 

1.  Nhân vƣơng Bát-nhã kinh 2 cuốn.  Trúc Pháp Hộ dịch năm 307-312 TL. 

2.  Phật thuyết Nhân vƣơng hộ quốc Bát-nhã Ba-la kinh 2 cuốn.  Cƣu-ma-la-

thập dịch năm 402 TL. 

3.  Nhân vƣơng Bát-nhã kinh 2 cuốn.  Chơn Đế dịch năm 525-545 TL. 



Ngoài ra, theo Xuất tam tạng ký tập của Lƣơng-tăng-hựu thì Bát-nhã Tâm 

kinh còn có một bản dịch tên là Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật thần chú 1 cuốn, 

mất tên ngƣời dịch. 

Hoặc trong Chúng kinh Mục lục đƣợc san định thời Châu Võ có ghi câu:  

“Ngô Chi Khiêm truyền dịch mật chú”. 

  

  

--o0o -- 

Hết 
                                                 
1
 T. 2: Tăng nhất a-hàm  kinh (Ekottara-āgama-增一阿含經), quyển 26, 

đẳng kiến phẩm (等見品), tr.  694a-696a. T. 2: Tần tỳ-bà-sa la vƣơng nghệ 

phật cúng dƣờng kinh (頻毘娑羅王詣佛供養經), tr. 855c-857a 
2
 T. 27: A-tỳ-đạt-ma đại tỳ-bà-sa luận (Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra-

阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 141, tr. 725a28-b3: Bốn thần túc: 1. Dục tam-

ma-địa đoạn hành thành tựu thần túc, 2. Cần tam-ma-địa đoạn hành thành 

tựu thần túc, 3. Tâm tam-ma-địa đoạn hành thành tựu thần túc, 4. quán tam-

ma-địa đoạn hành thành tựu thần túc. Hỏi rằng: Thế nào gọi là thần thế nào 

gọi là túc? Có ngƣời đáp rằng: Tam-ma-địa gọi là thần, dục v.v.. gọi là túc. 

Hỏi rằng: Thế nào gọi là thần? thế nào gọi là túc? Có ngƣời đáp rằng: Tam-

ma-địa gọi là thần, dục v.v… bốn gọi là túc, do bốn pháp này nhiếp thọ 

khiến tam-ma-địa chuyển biến. 
3
 T. 26: Thập trụ tỳ-bà-sa  luận (Daśabhūmivibhāsā śāstra-十住毘婆沙論), 

quyển 10-11, tr. 73c29-79a7. 
4
 T. 23: Thập tụng luật (十誦律), quyển 9, tr. 71b1-2; T. 22: Ma ha tăng kỳ 

luật (Mahāsāṃghika-vinaya-摩訶僧祗律), quyển 13, tr. 336a21: Pháp do 

Phật thuyết, Phật ấn khả. Phật thuyết: Phật tự miệng nói; Phật ấn khả là đệ tử 

Phật và những ngƣời khác nói, ấy là Phật sở ấn khả; T. 22: Tứ phần luật 

(Dharmagupta –vinaya-四分律), quyển 11, tr. 639a16: Cú pháp là Phật nói, 

Thanh-văn nói, tiên nhơn nói, chƣ thiên nói. Luật này cùng Luật Pāli tƣơng 

đồng; T. 23: Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ nại da (Mūla-sarvāstivāda-

vinaya-根本說一切有部毘奈耶), quyển 26, tr. 771b22: Pháp hoặc Phật nói 

hoặc Thanh-văn nói.; T. 49: Đại A-la-hán đề mật đa la sở thuyết pháp trú ký 

(大阿羅漢難提蜜多羅所說法住記), tr. 14b9: Bồ-tát đƣợc liệt vào thuyết 

pháp: trong chánh pháp tạng nhƣ vậy, hoặc là Phật nói, hoặc Bồ-tát nói, hoặc 

Thanh-văn nói, hoặc chƣ tiên nói, hoặc chƣ thiên nói, hoặc trí giả nói đều 

dẫn dắt  nghĩa lợi … 
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 T. 8: Ma ha bát nhã ba la mật kinh (Mahāprajñāpāramitā-

摩訶般若波羅蜜經), quyển 9, tr. 285c; T. 32: Thành thật luận (Satyasiddhi-

śāstra-成實論), quyển 1, pháp bảo luận sơ tam thiện phẩm đệ lục 

(法寶論初三善品第六), tr. 243: Hỏi rằng: Lời nói của ông nên đãnh lễ 

Pháp. Vì sao nói công đức nên đãnh lễ pháp? Đáp: Phật tự tán thán rằng, 

Pháp của Ta nói ra, đầu, giữa, cuối thiện, thiện nghĩa, thiện ngữ. Riêng pháp 

đầy đủ, thanh tịnh điều nhu, tùy thuận phạm hạnh. Đầu, giữa, cuối thiện là 

Phật pháp không lúc nào không thiện, đối với niên thiếu, trung niên và già 

ba thời đều thiện. khi vào, khi đi, khi ra cũng thiện. 
6
 T. 12: Đại bát niết bàn kinh (Mahā-parinirvāṇa sūtra-大般涅槃經),quyển 

2, tr. 378b27-29: Nhƣ sâu ăn cây thành chữ là: sâu này không biết là chữ 

(akara) phi chữ. Ngƣời trí biết không thể nói: sâu hiểu chữ. 

(如虫食木有成字者, 此虫不知是字非字. 智人見之終不唱言: 是虫解字) 
7
 T. 1: Trƣờng a-hàm kinh (Dīrghāgama-長阿含經), quyển 4, tr. 26b28; T. 1 

Bát nê hoàn kinh (parinirvāṇa-sūtra-般泥洹經), quyển hạ, tr. 188b26; T. 1: 

Phật bát nê hoàn kinh (佛般泥洹經), 205a10; T. 24: Căn bản thuyết nhất 

thiết hữu bộ tỳ nại da tạp sự (Mūla-sarvāstivāda-vinaya-kṣudraka-vastu-根 

本 說 一 切 有 部 毘 奈 耶 雜 事), quyển 38, tr.  399b6. 
8
 Trƣờng bộ kinh I, kinh số 16: Kinh Đại-bát Niết-bàn (Mahāparinibbāna 

sutta); T. 1: Trƣờng a-hàm kinh (Dīrghāgama-長阿含經), quyển 2, tr. 15b; 

T. 24: Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ nại da tạp sự (Mūla-sarvāstivāda-

vinaya-kṣudraka-vastu-根本說一切有部毘奈耶雜事), quyển 36, tr. 387b 
9
 T. 27: A-tỳ-đạt-ma  đại tỳ-bà-sa  luận (Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra-

阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 79, tr. 411a18-26: Nhƣ Khế kinh nói: Phật 

bảo các tỳ-kheo: “Ta đối với bốn Thánh đế, ba chuyển mƣời hai hành tƣớng, 

nhãn sanh, trí, minh, giác sanh … Trong đây nhãn là pháp trí nhẫn. Trí là các 

pháp trí. Minh là các loại trí nhẫn. Giác là các loại trí. Lại nữa, nhãn là nghĩa 

quán thấy. Trí là nghĩa quyết đoán. Minh là nghĩa chiếu liễu. Giác là nghĩa 

cảnh sách (răng dạy).; T. 23: Thập tụng luật (十誦律), quyển 60, tr. 448b; T. 

2: Tạp a-hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含經), quyển 15, kinh số 379, tr. 

103c-104a; T. 2: Phật thuyết tam chuyển pháp luân kinh (佛說三轉法輪經), 

tr. 504a-b 
10

 T. 49: Ca diếp kết kinh (迦葉結經), tr. 4b-7a 
11

 T. 2: Tạp a-hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含經), quyển 43, kinh số 

1172, tr. 313b14-314a: Phật trú tại nƣớc Câu-diệm-di (Kauśāmbī) vƣờn Cù-

sƣ-la (Ghoṣira). Lúc bấy giờ Thế-tôn bảo các tỳ-kheo, ví nhƣ có bốn con rắn, 



                                                                                                                                                 

hung ác độc hại, giữ trong một cái hòm. Lúc đó có ngƣời trí thông minh 

không ngu, có trí tuệ, cầu vui, chán khổ, cầu sống chán chết… 
12

 T. 39: Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ nại da tạp sự (根 本 說 一 切 有 

部 毘 奈 耶 雜 事), quyển 39, tr. 402c7-9: Tôn-giả xá-lợi-phất cùng tám vạn 

đại tỳ-kheo đồng nhập Niết-bàn; Tôn giả Đại-mục-kiền-liên cùng bảy vạn 

tỳ-kheo cũng nhập Niết-bàn; Thế-tôn cùng một vạn tám ngàn tỳ-kheo cũng 

bát Niết-bàn. 
13

 T. 24: Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ nại da tạp sự (根 本 說 一 切 有 

部 毘 奈 耶 雜 事), quyển 39, tr. 404b; T. 50: A dục vƣơng kinh (阿 育 王 

經), quyển 6, tr. 151b 
14

 T. 1: Trƣờng a-hàm kinh (Dīrghāgama-長 阿 含 經), quyển 3, kinh số 2: 

Kinh du hành, tr. 19c13 
15

 T. 1: Trƣờng a-hàm kinh (Dīrghāgama-長 阿 含 經), quyển 2, kinh số 2: 

Kinh du hành, tr. 15b; T. 1: Phật bát nê hoàn kinh (佛 般 泥 洹 經), tr. 165a; 

T. 1: Bát nê hoàn kinh (般泥洹經), tr. 180b; T. 24: Căn bản thuyết nhất thiết 

hữu bộ tỳ nại da tạp sự (根 本 說 一 切 有 部 毘 奈 耶 雜 事), quyển 36, tr. 

387c 
16

 T. 22: Ngũ phần luật (五 分 律), quyển 30, tr. 190c17; T. 22: Tứ phần luật 

(四 分 律), tr. 967a; T. 22: Ma-ha tăng kỳ luật (摩 訶 僧 祗 律), tr. 491b 
17

 T. 49: Ca diếp kết kinh (迦 葉 結 經), tr. 496b; T. 22: Ma-ha tăng kỳ luật 

(摩 訶 僧 祗 律), 491b 
18

 T. 55: Xuất tam tạng ký tập (出 三 藏 記 集), quyển 1, tr. 4a18-20: Một 

thời, 500 La-hán đều quỳ gối chấp tay mà thƣa rằng: “Con theo Phật nghe 

pháp, nên nói là con nghe. 
19

 T. 23: Thập tụng luật (十 誦 律), quyển 60, tr. 449a 
20

 Sphutārthā I.2, tr. 12: Luận (śāstram) đƣợc hiểu là A-tỳ-đạt-ma luận 

(Abhidharma-śāstram), tức luận tạng (Abhidharma-piṭaka), và luận ở đây chỉ 

cho thân luận và lục túc luận (tasya śarīra-bhūtasya ṣaḍ pādāḥ). Phát Trí luận 

(jñānaprasthāna) là bộ luận làm thân, nên gọi là thân luận; Phẩm Loại Túc 

luận (Prakaraṇapāda), Thức Thân Túc luận (vijñānakāya), Pháp Uẩn Túc 

luận (dharmaskandha), Thi Thiết Túc Luận (prajñapti-śāstram), Giới Thân 

Túc luận (dhātukāya) và Tập Dị Môn Túc luận (saṅgītiparyāya) là sáu bộ 

luận làm chân, nên gọi là lục túc. 
21

 T. 26: A-tỳ-đạt-ma  phát trí luận (Jñānaprasthāna śāstra-阿 毘 達 磨 發 智 

論);  T. 26: A-tỳ-đạt-ma  bát kiền độ luận- 阿 毘 曇 八 犍 度 論) 
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 T. 27: A-tỳ-đạt-ma  đại tỳ-bà-sa  luận (Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra- 

阿 毘 達 磨 大 毘 婆 沙 論) 
23

 T. 28: Xá lợi phất a-tỳ-đàm luận (舍利弗阿毘曇論). 
24

 T. 26: A-tỳ-đạt-ma  phẩm loại túc luận (Abhidharma-prakaraṇapāda-

śāstra-阿 毘 達 磨 品 類 足 論), quyển 10, Biện thiên vấn phẩm 7 (辯 千 問 

品 第 七), tr. 734a5-c1 
25

 T. 29: A-tỳ-đạt-ma  câu xá luận (Abhidharmakośa-śāstra-阿 毘 達 磨 俱 

舍 論), quyển 19, tr. 98c; T. 2: Tạp a-hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜 阿 含 

經), quyển 18, kinh số 490, tr. 127a28 
26

 T. 26: Chúng sự phần a tỳ đàm luận (眾 事 分 阿 毘 曇 論), quyển 1, tr. 

628b-c; T. 26: A-tỳ-đạt-ma  phẩm loại túc luận (Abhidharma-

prakaraṇapāda-śāstra-阿 毘 達 磨 品 類 足 論), quyển 1, tr. 693-694a; T. 28: 

A tỳ đàm cam lồ vị luận (Abhidharmāmṛta- 阿 毘 曇 甘 露 味 論), quyển 2, 

tr. 974, T. 29: A-tỳ-đạt-ma  câu xá luận (Abhidharmakośa-śāstra-阿 毘 達 磨 

俱 舍 論), quyển 26, tr. 134c 
27

 T. 2: Tạp a-hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜 阿 含 經), quyển 35, kinh số 

981, tr. 255b; T. 2: Tăng nhất a-hàm kinh (Ekottara-āgama-增一阿含經), 

quyển 40, tr. 615a 
28

 T. 25: Đại trí độ luận: Khéo phân biệt tổng tƣớng, biệt tƣớng, gọi là Bà-

già-bà. 
29

 T. 31: Đại thừa a-tỳ-đạt-ma tập luận (Mahāyānābhidharma–samuccaya-大 

乘 阿 毘 達 磨 集 論), quyển 7, tr. 691; T. 31: Đại thừa a-tỳ-đạt-ma tạp tập 

luận (Mahāyānābhidharma–samuccayabhaṣya-大 乘 阿 毘 達 磨 雜 集 論), 

quyển 14, tr. 761b25 
30

 T. 31: Nhiếp đại thừa luận, Vô tánh dịch (Mahāyāna-saṃparigraha-śāstra-

攝 大 乘 論 -無 性 釋), quyển 9, tr. 44a26-29; Xem Đại trí độ luận quyển 

26, 27 
31

 T. 2: Tăng nhất a-hàm kinh (Ekottara-āgama -增 一 阿 含 經), quyển 7, tr. 

173c. 
32

 T. 22: Ma-ha tăng kỳ luật (Mahāsāṃghika-vinaya-摩 訶 僧 祇 律), quyển 

30, tr. 467c 
33

 Xem Đại trí độ luận quyển 9, 27, 38 
34

 T. 26: Thập trụ tỳ-bà-sa luận (Daśabhūmivibhāsā śāstra-十 住 毘 婆 沙 

論), quyển 1, tr. 25a-b 
35

 T. 29: A-tỳ-đạt-ma câu xá luận (阿 毘 達 磨 俱 舍 論), quyển 27, tr. 

143b23-24 
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 T. 27: Đại tỳ-bà-sa luận (Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra-大 毘 婆 沙 

論), quyển 102, tr. 529c 
37

 T. 2: Tạp a-hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含經), quyển 33, kinh số 923, 

tr. 234b-c 
38

 T. 12: Đại bát niết bàn kinh (Mahā-parinirvāṇa sūtra-大 般 涅 槃 經), 

quyển 16, tr. 712b; T. 26: Phật địa kinh luận (Buddha-bhūmi Sūtra-佛 地 經 

論), quyển 1, tr. 291b; T. 27: Đại tỳ-bà-sa luận (Abhidharma-mahāvibhāsā-

śāstra-大 毘 婆 沙 論), quyển 143, tr. 735b; T. 44: Đại thừa nghĩa chƣơng 

(大 乘 義 章), quyển 2, tr. 864; Xem Đại trí độ luận quyển 70. 
39

 T. 29: A-tỳ-đạt-ma câu xá luận (Abhidharmakośa-śāstra- 阿 毘 達 磨 俱 

舍 論), quyển 7, tr. 38a, quyển 19, tr. 100a-b 
40

 Ma hê thủ la thiên, Vĩ nữu thiên, Cƣu ma la thiên. 
41

 T. 2: Tạp a-hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜 阿 含 經), quyển 47, kinh số 

1249, tr. 342c-343b; T. 2: Phật thuyết phóng ngƣu kinh (佛 說 放 牛 經), tr. 

546a-547a; T. 2: Tăng nhất a-hàm kinh (Ekottara-āgama-增 一 阿 含 經), 

quyển 46, phóng ngƣu phẩm 49 (放 牛 品 第 四 十 九), tr. 794a-795b 
42

 Xem Đại trí độ luận quyển 25: trong chúng Sƣ-tử hống là: chúng gọi là 

tám chúng: Sa-môn chúng, Bà-la-môn, Sát-lợi, thiên, chúng tứ-thiên-vƣơng, 

tam-thập-tam, ma và phạm chúng. Chúng sanh đối với tám chúng này hy 

vọng trí tuệ, ấy nên trong kinh chỉ nói là tám chúng 
43

 T. 1: Trƣờng a-hàm thập báo pháp kinh (長 阿 含 十 報 法 經), quyển hạ, 

tr. 241b12; T. 26: Thập trụ tỳ-bà-sa luận (Daśabhūmivibhāsā śāstra-十 住 毘 

婆 沙 論), quyển 11, tr. 82b6-83a24; Xem Đại trí độ luận quyển 48. 
44

 T. 1: Trung a-hàm kinh (Madhyamāgama-中 阿 含 經), quyển 11, kinh số 

60, tr. 494b10-496a12. 
45

 T. 27: A-tỳ-đạt ma đại tỳ-bà-sa luận (Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra-

阿毘達磨大毘婆沙論),quyển 82, tr. 424b20-26: Có ba loại phƣớc-nghiệp-

sự (puṇyakriyāvastus) là: (1) bố thí phƣớc nghiệp sự: nghĩa là đem các thứ 

ăn uống, y phục, hƣơng hoa, rộng nói cho đến thuốc thang v.v… cúng 

dƣờng cho Sa-môn và Bà-la-môn.  

(2) giới tánh phƣớc nghiệp sự là: từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà 

hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo và từ bỏ uống rƣợu v.v…  

(3) tu tánh phƣớc nghiệp sự là: tu tập tâm từ, không oán, không đối, không 

não, không hại, rộng nhƣ nói ở trƣớc, tu tập tâm bi, tâm hỷ và tâm xả cũng 

lại nhƣ vậy. 
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 T. 30: Du già sƣ địa luận (Yogācāryabhūmi-śāstra-瑜 伽 師 地 論), quyển 

34, tr. 477a20-23: Thánh trú là: không trú, vô nguyện trú, vô tƣớng trú, diệt 

tận định trú. Thiên trú là: các tịnh lự, các vô sắc trú. Phạm trú là: Từ trú, bi 

trú, hỷ trú và xả trú.; Yogācāryabhūmi - śāstra - Bodhisattvabhūmi - tatra 

śūnyatānimittāpraṇihitavihārā nirodhasamāpattivihāras cāryavihāra ity 

ucyate. Catvāri dhyānāny ārūpyasamā-pattayaś ca divyo vihāra ity ucyate. 

catvāry apramāṇāni brāhmo vihāra ity ucyate 
47

 T. 27: Đại tỳ-bà-sa luận (Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra-大毘婆沙論), 

quyển 74, tr. 385c27-a1: Thọ hóa hữu tình có tám vạn hạnh. Vì đối trị tám 

vạn hạnh của hữu tình. Thế-tôn vì chúng sanh nói tám vạn pháp uẩn. Các 

loài hữu tình y vào Phật đã dạy tám vạn pháp uẩn vào trong Phật pháp. Nên 

sở tác mỗi mỗi đƣợc cứu cánh 
48

 T. 51: Đại đƣờng tây vực ký (大唐西城記), quyển 9, tr. 923a-b4 
49

 T. 34: Diệu pháp liên hoa kinh văn cú (妙法蓮華經文句), quyển 1, tr. 

5b28-c6: Núi Kỳ-xà-quật: dịch là Linh-thứu; cũng gọi là Thứu-đầu; cũng gọi 

là Lang-tích. Lại giải thích rằng:  Núi Phong giống nhƣ chim kênh kênh nên 

lấy phong đặt tên cho núi. Núi phía nam có Ni-đà-lâm (Śītavana), kênh kênh 

(chim thứu) thƣờng đến ăn rồi trở lại đậu ở đầu núi, ngƣời bấy giờ gọi là 

Thứu sơn; Lại giải thích rằng Phật qúa khứ và hiện tại đều ở trên núi này, 

nếu sau khi phật diệt độ A-la-hán (Arhat) ở, Pháp diệt thời Bích-chi-phật ở 

(trú), không có Bích-chi-phật quỷ thần ở, đã là nơi cƣ trú của Thánh linh, 

tổng có ba việc, nhân đó gọi là Linh thứu sơn. 
50

 T. 3: Chúng hứa ma ha đế kinh (眾許摩訶帝經), quyển 5, tr. 947c-948a, 

T. 4: Phật sở hành tán (Buddhacarita-佛所行讚), quyển 3, tr. 19-20. T. 24: 

Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ nại da phá tăng sự 

(根本說一切有部毘奈耶破僧事), quyển 4, tr.  118b-119a. T.  29: A-tỳ-đạt-

ma  câu xá luận (Abhidharmakośa-śāstra-俱舍論), quyển 3, tr. 119a 
51

 T. 15: Long vƣơng huynh đệ kinh (龍王兄弟經), quyển 1, tr. 131a-c 
52

 Tham khảo T.  24: Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ nại da tạp sự (根 本 

說 一 切 有 部 毘 奈 耶 雜 事), quyển 40, tr. 409a. T. 50: A dục vƣơng 

truyện (阿育王傳), quyển 4: tr. 115a. T. 27: Đại tỳ-bà-sa luận (Abhidharma-

mahāvibhāsā-śāstra-大 毘 婆 沙 論), quyển 135, tr.  698b; T. 51: Đại đƣờng 

tây vực ký (大 唐 西 域 記), quyển 9, tr.  919. T. 2: Tăng nhất a-hàm kinh 

(增 一 阿 含 經), quyển 44, tr. 789a; T. 14: Di lặc đại thành Phật kinh (彌 勒 

大 成 佛 經), quyển 1, p.433b 
53

 Tham khảo Tƣơng Ƣng bộ III, 28.10: Kinh Tịnh diện (Sūcimukhī-sutta), 

tr. 238-240: Ekaṃ samayaṃ āyasmā sāriputto rājagahe viharati veḷuvane 



                                                                                                                                                 

kalandakanivāpe. Atha kho āyasmā sāriputto pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā 

pattacīvaramādāya rājagahe piṇḍāya pāvisi. Rājagahe sapadānaṃ piṇḍāya 

caritvā taṃ piṇḍapātaṃ aññataraṃ kuṭṭamūlaṃ [kuḍḍamūlaṃ (sī. syā. kaṃ.), 

kuḍḍaṃ (pī.)] nissāya paribhuñjati. Atha kho sūcimukhī paribbājikā 

yenāyasmā sāriputto tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā āyasmantaṃ sāriputtaṃ 

etadavoca  ……. 

Atha kho sūcimukhī paribbājikā rājagahe rathiyāya rathiyaṃ, siṅghāṭakena 

siṅghāṭakaṃ upasaṅkamitvā evamārocesi – „„dhammikaṃ samaṇā 

sakyaputtiyā āhāraṃ āhārenti; anavajjaṃ [anavajjena (ka.)] samaṇā 

sakyaputtiyā āhāraṃ āhārenti. Detha samaṇānaṃ sakyaputtiyānaṃ piṇḍa 

‟nti. Dasamaṃ.; T. 2: Tạp a-hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含經), quyển 

18, kinh số 500, tr. 131c9-132a. 
54

 T. 23: Thập tụng luật (十誦律), quyển 1, tr. 2b9. 
55

 T. 13: Địa tạng thập luân kinh (地藏十輪經), tr.  749c, T.  29: Thuận 

chánh lý luận (順正理論), tr. 557c; T. 23: Tát bà đa tỳ ni tỳ-bà-sa 

(薩婆多毘尼毘婆沙), quyển 2, tr. 513b: Tăng có năm hạng: Tăng nhƣ dê 

câm, Tăng không biết xấu hổ, Tăng biệt chúng, Tăng thanh tịnh và Tăng đệ 

nhất nghĩa đế.  

(1) Tăng nhƣ dê câm: không biết yết-ma bố tát, hành trù, thuyết giới, tự tứ, 

hết thảy tăng sự đều không biết. Giống nhƣ đàn dê, nên gọi là Tăng nhƣ dê 

câm.  

(2) Tăng không biết xấu hổ: cùng chúng cọng hành phi pháp, nhƣ hành dâm 

dục, uống rƣợu, ăn quá giờ ngọ, phàm là phạm giới phi pháp hết thảy đồng 

ở, ấy gọi là Tăng không biết xấu hổ.  

(3) Tăng biệt chúng: nhƣ yết-ma vật của tỳ-kheo chết, vì tâm tham, dù tỳ-

kheo khách đến không đồng yết-ma. Phàm là tùy tâm yết-ma biệt chúng, ấy 

gọi là Tăng biệt chúng.  

(4) Tăng thanh tịnh: Hết thảy phàm phu tăng trì giới thanh tịnh, trong chúng 

không ai không theo pháp, ấy gọi là Tăng thanh tịnh.  

(5) Tăng đệ nhất nghĩa đế: bốn quả bốn hƣớng, ấy gọi là Tăng đệ nhất nghĩa 

đế 
56

 T. 24: Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ bách nhất yết ma (根 本 說 一 切 

有 部 百 一 羯 磨), quyển 10, tr. 498c29-499a5; T. 23: Đại sa môn bách 

nhất yết ma pháp (大沙門百一羯磨法), tr. 489a; 

T. 22: Ma-ha tăng kỳ luật (Mahāsāṃghika-vinaya-摩訶僧祇律), quyển 8, tr. 

295b22-28. 
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 T. 42: Thập nhị môn luận sớ (十二門論疏), quyển 1, tr. 181b22-23: Nói 

đại phần, có ngƣời nói: nhƣ (đại phẩm) số lớn năm ngàn phần, hoặc tăng, 

hặc giảm, nên nói là số lớn 
58

 Tham khảo T. 1: Trung a-hàm kinh (中阿含經), quyển 27, kinh số 111, tr. 

599b25-26: Ba lậu: Dục lậu (kāmāsrava), hữu lậu (bhavāsrava) và vô minh 

lậu (avidyāsrava); T. 27: A-tỳ-đạt-ma  đại tỳ-bà-sa luận (阿 毘 達 磨 大 毘 

婆 沙 論), quyển 47, tr. 246b15-16: Thắng nghĩa lậu có ba thứ:  Dục lậu, 

hữu lậu và vô minh lậu; T. 30: Du già sƣ địa luận (Yogācāryabhūmi-śāstra-

瑜伽師地論), quyển 8, tr. 314c25-26: Lậu có ba lậu: Dục lậu, hữu lậu và vô 

minh lậu. 
59

 Tham khảo T. 1: Trƣờng a-hàm (Dīrghāgama-長阿含經), du hành kinh 

(Mahāsudassanasutta-遊行經), quyển 4, tr. 25a-b; T. 1: Phật bát nê hoàn 

kinh (Mahāparinirvāṇa Sutra-佛般泥洹經), quyển 2, tr. 171c-172a; Bát nê 

hoàn kinh (parinirvāṇa-sutra-般泥洹經), quyển 2; Đại bát niết bàn kinh 

(Mahā-parinirvāṇa-sūtra-大般涅槃經), quyển 3, tr. 203b-204b, quyển 36. T. 

2: Tạp a-hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含經), quyển 35, kinh số 979; Tăng 

nhất a-hàm kinh (Ekottara-āgama-增一阿含經), quyển 37; T. 24: Căn bản 

thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ nại da tạp sự (Mūla-sarvāstivāda-vinaya-

kṣudraka-vastu-根 本 說 一 切 有 部 毘 奈 耶 雜 事), quyển 37, tr. 396; 

Phạn bản-Avadānajātaka 1, tr. 227-240; T. 4: Soạn tập bách duyên kinh 

(撰集百緣經), quyển 4 kinh số 37, tr. 220-221b. T. 51: Đại đƣờng tây vực 

ký (大唐西域記), quyển 6, tr. 903c 
60

 Tham khảo T.  29: A-tỳ-đạt-ma  câu xá luận (阿毘達磨俱舍論釋論), 

quyển 25, Phân biệt Hiền thánh phẩm (分別賢聖品), tr. 129a. 

A-la-hán có sáu hạng là: Thối pháp cho đến Bất động. Năm hạng đầu sinh từ 

tín giải, đều gọi là thời giải thoát. Hạng cuối là bất thời giải thoát. Sinh từ 

Kiến chí trƣớc đó. 

Luận: Kinh nói có sáu loại A-la-hán là Thối pháp (parihāṇadharman), Tƣ 

pháp (cetanādharman), Hộ pháp (anurakṣaṇādharman), An trụ pháp 

(sthitākampya), Kham đạt pháp (prativedhanādharman), Bất động pháp 

(akpopyadharman). 

Năm loại đầu sinh từ loại tín giải (śraddhādhimukta). Sự giải thoát về tâm 

(cetovimukti) của năm loại A-la-hán này mang tính chất thời cơ (samayikī) 

và đáng ƣa (kāntā) bởi vì họ luôn luôn giữ gìn sự giải thoát này. Vì thế các 

A-la-hán này đƣợc gọi là Thời giải thoát (samayavimukta). Phải tùy thuộc 

vào (apekṣa) thời cơ thì các hạng A-la-hán này mới đƣợc giải thoát 

(vimukta); vì thế tên gọi trên đây (samayavimukta) đã đƣợc lập thành bằng 



                                                                                                                                                 

cách lƣợc bỏ một từ ở giữa (sơ ngôn) là apekṣa (đãi), cũng giống nhƣ khi nói 

“bình bơ” (ghṛtaghaṭa) là để chỉ cho cái bình đựng bơ. 

Đối với hạng A-la-hán này, sự tu định (samādhisaṃmukhibhāva) phải tùy 

thuộc vào thời cơ, tức phải đợi đến khi có các vật dụng cần thiết 

(upakaraṇa), khi không mang bệnh và có đƣợc nơi tu tập. Sự giải thoát của 

các A-la-hán Bất động không thể bị lay động bởi vì họ không thể thối thất sự 

giải thoát này; vì thế họ có tên là Bất động. Họ còn đƣợc gọi là Bất thời giải 

thoát (asamayavimukta). Họ nhập định tùy theo ý muốn của mình cho nên 

đƣợc giải thoát mà không phải tùy thuộc vào thời cơ (samaya). 

Samaya Còn có nghĩa là thời gian; có nghĩa là năm loại A-la-hán đầu tiên 

còn bị thối đọa từ sự giải thoát này (vimukti) vì thế họ thuộc loại “đƣợc giải 

thoát trong một thời gian” (kālātara, tạm thời giải thoát) trong khi loại thứ 

sáu không còn bị thối đọa và đã đƣợc giải thoát vĩnh viễn (atyanvimukti) vì 

thế gọi là Bất thời giải thoát. Các A-la-hán này sinh khởi từ loại Kiến chí 

(dṛṣṭiprāpta); Abhidharmakośa-śāstra-Mārgapudgalanirdeśaḥ, tr. 327: 

Ṣaḍarhanto matāḥ,  sūtra uktam-“ṣaḍarhantaḥ-parihāṇadharmā, 

cetanādharmā, anurakṣaṇādharmā, sthitākampyaḥ, prativedhanābhavyaḥ, 

akopyadharmā ca iti. Teṣāṃ pañca śraddhādhimuktajāḥ, akopyadharmāṇaṃ 

varjayitvā‟nye pañca śraddhādhimuktapūrvakāḥ, vimuktiḥ sāmayikyeṣām, 

eṣāṃ ca pañcānāṃ sāmayikī kāntā cetovimuktirveditavyāḥ, 

nityānurakṣyatvāt, ata eva ete samayavimuktā ucyante. 

Samayāpekṣāścaite‟dhimuktāśceti samayavimuktāḥ, madhyapadalopāt; 

ghṛtaghaṭavat, eṣāṃ hi samayāpekṣāsamādhisammukhībhāvaḥ, 

upakaraṇārogyadeśaviśeṣāpekṣatvāt, akopyākopyadharmaṇaḥ (56) 

akopyadharmaṇastvakopyā vimuktiḥ; kopayitumaśakyatvādaparihāṇitaḥ (56) 

ato‟samayamukto‟sau,  ata eva asamayavimukta ucyate. Sa hy 

asamayāpekṣāvimuktaś ca; icchātaḥ samādhisammukhībhāvāt, 

kālāntarātyantavimuktito vā;  kopyākopyadharmaṇoḥ samayāsamaye 

vimuktatvaṃ parihāṇisambhavāsambhavataḥ, dṛṣṭiprāptānvayaśca saḥ. 
61

 T. 2: Tạp a-hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含經), quyển 39, kinh số 

1091, tr. 286a-b; T. 2: Biệt dịch tạp a-hàm kinh (別 譯 雜 阿 含 經), quyển 

2, kinh số 30, tr. 382c-383a; T. 27: Đại tỳ-bà-sa luận (Abhidharma-

mahāvibhāsā-śāstra-大 毘 婆 沙 論), quyển 16, tr. 312 
62

 T. 2: Tạp a-hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含經), quyển 29, tr. 212c20: 

Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, tự biết không 

còn thọ thân sau nữa. (我生已盡, 梵行已立, 所作已作, 自知不受後有). 
63

 Tƣơng ƣng bộ kinh III, 22.22: Kinh gánh nặng (Bhārahāra sutta), tr. 25-

26; T. 2: Tạp a-hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含經), quyển 3, kinh 73, 



                                                                                                                                                 

Kinh trọng đởm, tr. 19a: Phật trú ở nƣớc Xá-vệ trong vƣờn ông Cấp-cô-độc. 

Lúc bấy giờ Thế-tôn bảo các tỳ-kheo: Ta nay sẽ nói trọng đởm, thủ đởm, xả 

đởm, đởm. Hãy lắng nghe và khéo tác ý, Nhƣ-lai sẽ vì các ông nói. Thế nào 

là trọng đởm (gánh nặng)? đó là năm thọ ấm. Năm thọ ấm: sắc thọ ấm, thọ, 

tƣởng, hành và thức thọ ấm. Thế nào là thủ đởm (kẻ mang lấy gánh nặng)? 

đƣơng lai có ái, tham, hỷ câu hữu, đắm trƣớc đây và kia. Thế nào là xả đởm 

(bỏ gánh nặng)? nếu đƣơng lai có ái, tham, hỷ câu hữu, đắm trƣớc đây và kia 

vĩnh viễn đoạn tận không còn dƣ tàn khát ái, đã diệt, từ bỏ, ly dục, đoạn diệt, 

không còn chấp thủ. Thế nào là đởm (gánh)?  là sĩ phu (ngƣời) vậy, ngƣời 

này có tên nhƣ thế này, sanh nhƣ vậy, dòng họ nhƣ thế này, ăn uống nhƣ thế 

này, thọ khổ lạc nhƣ thế này, trƣờng thọ nhƣ thế này, trú lâu nhƣ thế này, thọ 

mạng giới hạn nhƣ thế này. Ấy gọi là gánh nặng, mang lấy gánh nặng, bỏ 

gánh nặng và gánh. Bấy giờ Thế-tôn nói kệ rằng: Đã bỏ gánh nặng rồi, lại 

không còn chấp thủ, gánh nặng là đại khổ, bỏ gánh nặng là lạc, nên đoạn hết 

thảy ái, thời đoạn hết thảy hành, hiểu rõ cảnh hữu dƣ, không còn tái sanh 

nữa. Đức Phật nói kinh nay rồi, Các tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 

phụng hành.; T. 2: Tăng nhất a-hàm kinh (Ekottara-āgama-增一阿含經), 

quyển 17, kinh 4, tr. 631c-632a. 
64

 T. 26, số 1542: A-tỳ-đạt-ma  tập di môn túc luận (阿毘達磨集異門足論), 

quyển 4, tr. 383b25: Có ba hữu: dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Thế nào là 

dục hữu: nếu nghiệp và thủ hệ thuộc vào dục giới làm nhân duyên cho dục 

sanh ra ở đời sau, nghiệp dị thục ấy gọi là dục hữu.Thế nào là sắc hữu? nếu 

nghiệp và thủ hệ thuộc vào sắc giới làm nhân duyên cho dục sanh ra ở đời 

sau, nghiệp dị thục ấy gọi là sắc  hữu. Thế nào là vô sắc hữu? nếu nghiệp và 

thủ hệ thuộc vào vô sắc giới làm nhân duyên cho dục sanh ra ở đời sau, 

nghiệp dị thục ấy gọi là vô sắc  hữu; T. 26, số 1542: A-tỳ-đạt-ma  phẩm loại 

túc luận (阿毘達磨品類足論), quyển 6, tr. 717b12: Thế nào là dục hữu: nếu 

nghiệp hệ thuộc vào dục giới, thủ làm nhân duyên có thể sanh ra đời sau 

nghiệp dị thục ấy. Gọi là dục hữu. Thế nào là sắc hữu: nếu nghiệp hệ thuộc 

vào sắc giới, thủ làm nhân duyên có thể sanh ra đời sau nghiệp dị thục ấy. 

Gọi là sắc hữu. Thế nào là vô sắc hữu: nếu nghiệp hệ thuộc vào vô sắc giới, 

thủ làm nhân duyên có thể sanh ra đời sau nghiệp dị thục ấy. Gọi là vô sắc 

hữu. 
65

 T. 2: Tăng nhất a-hàm kinh (Ekottara-āgama-增一阿含經), quyển 24, tr. 

681a-b: Phật trú ở nƣớc Xá-vệ trong vƣờn ông Cấp-cô-độc. Lúc bấy giờ 

Thế-tôn bảo các tỳ-kheo: Nếu đàn việt cúng dƣờng có năm công đức. Thế 

nào là năm? Sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và biện tài ….. Lúc bấy giờ 

Thế-tôn liền nói kệ rằng: thí mạng, sắc và an, lực, biện làm thành năm, năm 



                                                                                                                                                 

công đức đầy đủ, sau thọ phƣớc vô cùng. ngƣời trí nên niệm thí, trừ bỏ tâm 

tham dục, nay thân có danh dự, sanh thiên cũng nhƣ vậy. Nếu có thiện nam 

tử, thiện nữ nhân nào muốn đƣợc năm công đức ấy, nên thực hành năm việc 

này, này các tỳ-kheo! nên học nhƣ vậy. Lúc bấy giờ, các tỳ-kheo nghe lời 

Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.; T. 2: Phật thuyết thực thí hoạch ngũ phƣớc 

báo kinh (食施獲五福報經), quyển 1, tr. 854c 
66

 T.  2: Tạp a-hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含經), quyển 14, kinh số 345, 

p.95b-c 
67

 . 1: Trung a-hàm kinh (Madhyamāgama-中阿含經), quyển 36, Tƣợng tích 

dụ kinh đệ ngũ (象跡喻經第五), tr. 656a; 
68

 T. 17: Phật thuyết chiên đàn thọ kinh (佛說栴檀樹經), quyển 1, tr. 

750b11. 
69

 Xem Đại trí độ luận quyển 100. 
70

 Tham khảo T.  22: Tứ Phần Luật (Dharmagupta-vinaya-四分律), tr. 967a; 

T. 24: Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ nại da tạp sự 

(根本說一切有部毘奈耶雜事), quyển 39, tr. 406a; T. 49: Ca diếp kết kinh 

(迦葉結經), quyển 1, tr. 6b; T.  50: A dục vƣơng truyện (阿育王傳), quyển 

4, tr. 113a; T. 50: A dục vƣơng kinh (阿育王經), quyển 6, tr. 151a; T. 2: 

Tạp a-hàm kinh (雜阿含經), truyển 50, kinh số 1341, tr. 369c 
71

 T. 2: Tạp a-hàm kinh (雜阿含經), quyển 12, kinh số 293, tr. 82c. 
72

 T. 27: Đại tỳ-bà-sa luận (大毘婆沙論), quyển 176-177, tr. 886c-894c. 

Kośa iv, tr. 220-230, T. 29: A-tỳ-đạt-ma câu xá luận (Abhidharmakośa 

śāstra-阿毘達磨俱舍論), tr. 94c-95b, T. 29: Thuận chánh lý luận 

(順正理論), quyển 44, tr. 590a-591b 
73

 T.  3: Bồ tát bản duyên kinh (菩薩本行經), quyển 1, tr. 109a24-b29; T.  3: 

Lục độ tập kinh (六度集經), quyển 1, tr. 1b12-c25; T. 4: Hiền ngu kinh 

(賢愚經), quyển 1, tr. 351c16-352-b18 
74

 T. 3: Lục độ tập kinh (六度集經), kinh số 41, tr. 22b-24b; T. 4: Hiền ngu 

kinh (賢愚經), kinh số 52, tr.  425c-427a; T. 4: Cựu tạp thí dụ kinh 

(舊雜譬喻經), kinh số 40, tr. 517a-c; T. 8: Nhân vƣơng bát-nhã ba-la-mật  

kinh (仁王般若波羅蜜), quyển hạ; T. 8: Lăng già kinh (楞伽經); T. 53: 

Kinh luật dị tƣớng (經律異相), tr. 139a-b. 
75

 T. 3: Lục độ tập kinh (六度集經), kinh số 44; T. 4: Tăng già la sát sở tập 

kinh (僧伽羅剎所集經), 119a; T. 4: Đại trang nghiêm luận kinh 

(大莊嚴論經), kinh số 63, 65, tr. 320a; T.  4: Hiền ngu kinh (賢愚經), kinh 

số 12, tr. 359c-360b; T. 8: Kim cang bát-nhã ba-la-mật  kinh 



                                                                                                                                                 

(金剛般若波羅蜜經), tr. 750b; T. 12: Đại bát niết bàn kinh (大般涅槃經), 

quyển 31, tr. 551a-b; T. 13: Đại phƣơng đẳng đại tập kinh (大方等大集), 

quyển 50, tr. 330b; T.  50: A dục vƣơng truyện (阿育王傳), quyển 5, tr. 

119b; T. 51: Đại đƣờng tây vực ký (大唐西域記), quyển 3, tr. 882b; T. 53: 

Kinh luật dị tƣớng (經律異相), quyển 8, tr. 40b-c 
76

 T. 1: Trƣờng a-hàm kinh (長阿含經), tr. 1c; T. 1: Thất Phật kinh 

(七佛經), tr.  150a; T. 1: Thất phật phụ mẫu tính tự kinh (七佛父母姓字經), 

tr. 159b; T. 2: Tăng nhất a-hàm kinh (增一阿含經), quyển 45, tr. 790b-c; T. 

2: Xuất diệu kinh (出曜經), quyển 2, tr. 615c; T. 27: Đại tỳ-bà-sa luận 

(大毘婆沙論), quyển 135, tr. 700c; Kośa III, tr. 193, T.  29: A-tỳ-đạt-ma câu 

xá luận (阿毘達磨俱舍論), tr.  64a16-21. 
77

 T. 31: Nhiếp đại thừa luận (攝大乘論), quyển thƣợng, tr. 135c-136a 
78

 Trƣờng bộ kinh II, Đại bổn kinh (Mahāpadānasutta), tr. 17-19; T.  25: Đại 

trí độ luận (大智度論), quyển 88; T. 1: Trƣờng a-hàm kinh (長阿含經), 

quyển 1, tr. 5a-b; Trƣờng bộ kinh III, kinh tƣớng  (Lakkhaṇa sutta), tr. 143-

144; Trung Bộ kinh II, kinh số 91: Kinh Brahmāyu (Brahmāyusutta), tr. 136-

137; T. 1: Trung a-hàm kinh (中阿含經), quyển 41, tr. 686a-c; T. 1: Phạm 

ma du kinh (梵摩渝經), tr. 883c-884a; T. 24: Căn bản thuyết nhất thiết hữu 

bộ tỳ nại da phá tăng sự (根本說一切有部毘奈耶破僧事), quyển 2, tr. 

108c-109a; Mahāvastu I, tr. 226; II, tr. 29; T. 3: Phổ diệu kinh (lalitavistara-

普曜經), quyển 2, tr. 496a-b; T. 3, Phƣơng quảng đại trang nghiêm kinh 

(方廣大莊嚴經), quyển 3, tr. 557a; T. 3: Thái tử thụy ứng bản khởi kinh 

(太子瑞應本起經), tr.  474a, T. 3: Quá khứ hiện tại nhân quả kinh 

(過去現在因果經), quyển 3, tr. 627a-b; T. 3: Phật bản hành tập kinh 

(佛本行集經), quyển 9, tr. 692c-693a; T. 3: Chúng hứa danh số kinh 

(眾許摩訶帝經), tr. 661b; T. 27: Đại tỳ-bà-sa luận (大毘婆沙論), quyển 

177, tr. 888a; T. 30: Du già sƣ địa luận (瑜伽師地論), quyển 49, tr. 560c. 
79

 Kośa VI, tr. 282, VII, tr. 10, T. 29: A-tỳ-đạt-ma câu xá luận 

(Abhidharmakośa-śāstra-阿毘達磨俱舍論), tr. 135a23-28: Thế nào là tận 

trí? Nghĩa là địa vị vô học, nếu tự biết Ta đã biết khổ, ta đã đoạn tập, ta đã 

chứng diệt, ta đã tu đạo, do đây mà có trí, kiến , minh, giác, giải, tuệ, quang, 

quán, ấy gọi là tận trí. Thế nào gọi là vô sanh trí? Nghĩa là ta đã biết khổ, 

không còn thọ khổ, rộng nói cho đến ta đã tu đạo, không còn tu lại, do đây 

mà có rộng nói cho đến, ấy gọi là vô sanh trí 
80

 Tham khảo, T. 31: Nhiếp đại thừa luận (攝大乘論), quyển hạ, tr. 150a2-

17b 
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 Tham khảo T. 15: Phật thuyết thủ lăng nghiêm tam muội kinh 

(佛說首楞嚴三昧經), quyển 2, tr. 638c12-639b11 
82

 Tăng chi bộ kinh I, tr. 27-28; Mahāvastu-đại sự, III, tr. 199; trƣờng bộ 

kinh II, tr. 225, III, tr. 114; Trung bộ kinh III, tr. 65; T. 1: Trƣờng A-hàm 

kinh, quyển 5, tr. 31a, quyển 12, tr. 79a; T. 1: Trung a-hàm kinh (中阿含經), 

quyển 47, tr. 724a; Kośa III, tr. 198-201, T. 29: A-tỳ-đạt-ma câu xá luận 

(阿毘達磨俱舍論), tr. 64c-65a; Bodhisattvabhūmi (Bồ-tát địa), tr. 92, 

Madhyāntavibhaṅga (Biện trung biên luận), tr. 152; T. 31: Nhiếp đại thừa 

luận (攝大乘論), quyển hạ, tr. 151c18-20; 132b. 
83

 Tăng chi bộ kinh I (Aṅguttara), tr. 87; T. 31: Nhiếp đại thừa luận 

(攝大乘論), quyển thƣợng, tr. 136b15-16; T. 1: Trung a-hàm kinh 

(中阿含經), quyển 58, tr. 791a1-3; T. 2: Tăng nhất a-hàm kinh 

(增壹阿含經), quyển 7, tr. 578a5-8. 
84

 T. 85: Đại thông phƣơng quảng sám hối diệt tội trang nghiêm thành phật 

kinh (大通方廣懺悔滅罪莊嚴成佛經), quyển 3, tr. 1351b12-19 
85

 T. 13: Đại phƣơng đẳng đại tập kinh (大方等大集經), quyển 29, vô tận ý 

bồ tát phẩm 12 chi 3, tr. 199b22-c16; 
86

 Tham khảo T. 9: Đại phƣơng quảng phật hoa nghiêm kinh 

(大方廣佛華嚴經), quyển 47, (60 quyển), tr.  698c25-699b23; T. 20: Đại 

phƣơng quảng phật hoa nghiêm kinh (大方廣佛華嚴經), quyển 64, (80 

quyển), tr. 344b2-345a20; T. 9: Đại phƣơng quảng đại trang nghiêm kinh 

(大方廣佛華嚴經), quyển 8, (40 quyển), tr. 695c6-697a24. 
87

 Tham khảo T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật đa kinh 

(摩訶般若波羅蜜多經), quyển 4, Kim cang phẩm, tr. 243b9-244a17; T. 8: 

Phóng quang bát-nhã kinh (放光般若經), quyển 3, ma-ha tát phẩm đệ thập 

ngũ, tr. 19c1-20a14; T. 8: Quang tán kinh (光讚經), quyển 5, ma-ha tát 

phẩm đệ thập nhất, tr. 180b21-181b11. 
88

 T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh (摩訶般若波羅蜜經), quyển 4, Lạc 

thuyết phẩm đệ thập tứ, tr. 244a20-247a18; T. 25: Đại trí độ luận 

(大智度論), quyển 45, Thích đoạn kiến phẩm đệ thập tứ. 
89

 Tham khảo T. 29: A-tỳ-đạt-ma câu xá luận  (阿毘達磨俱舍論 ), quyển 1, 

phân biệt giới đệ nhất, tr. 4a10-17 
90

 T. 26: A-tỳ-đạt-ma phẩm loại túc luận (阿毘達磨品類足論), quyển 8, tr. 

723c27-724a4. 
91

 T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh (摩訶般若波羅蜜經), quyển 17, 20, 

22, 25, tr. 342c2-402a12. 
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 Xem T. 25: Đại trí độ luận, quyển 28, 49 
93

 T. 25: Đại trí độ luận, quyển 28 
94

 T. 2: Tăng nhất a-hàm kinh (增壹阿含經), quyển 16, tr. 630a29-17; T. 27: 

A-tỳ-đạt-ma Đại tỳ-bà-sa luận (阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 104, tr. 

538a19-541c16, T. 29: A-tỳ-đạt-ma câu xá luận (阿毘達磨俱舍論), quyển 

28, T. 31: Thành duy thức luận (成唯识论), quyển 8, Câu xá quang ký 

(俱舍論光记), quyển 28. 
95

 T. 27: A-tỳ-đạt-ma Đại tỳ-bà-sa luận (阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 33, 

tr. 172a10-27. 
96

 T. 4, Pháp cú kinh (法句經), quyển 2, Nê hoàn phẩm đệ tam thập lục 

(泥洹品第36), tr. 573b14-574a6: 見有則恐怖, 見無亦恐怖, 是故不著有,  

亦復不著無. 
97

 Xem Đại trí độ luận (大智度論), quyển 15 
98

 Thập bát không (aṣṭādaśa śūnyatā): 1. Nội không (adhyātma-śūnyatā); 2. 

Ngoại không (bahirdhā-śūnyatā); 3. Nội ngoại không (adhyātma-bahirdhā-

śūnyatā); 4. Không không (śūnyatā-śūnyatā); 5. Đại không (mahā-śūnyatā); 

6. Đệ nhất nghĩa không (paramārtha-śūnyatā); 7. hữu vi không (saṃskṛta-

śūnyatā); 8. Vô vi không (asaṃskṛta-śūnyatā); 9. Tất cánh không (atyanta-

śūnyatā); 10. Vô thỉ không (anavarāgra-śūnyatā); 11. tán không (anavakāra-

śūnyatā); 12. Tánh không (prakṛti-śūnyatā); 13. Tự tƣớng không 

(svalakṣaṇa-śūnyatā); 14. Chƣ pháp không (sarvadharma-śūnyatā); 15. Bất 

khả đắc không (anupalambha-śūnyatā); 16. Vô pháp không (abhāva-

śūnyatā); 17. Hữu pháp không (svabhāva-śūnyatā); 18. Vô pháp hữu pháp 

không (abhāva- svabhāva-śūnyatā); Tham khảo Đại phẩm bát-nhã kinh, 

quyển 1, phóng quang bát-nhã kinh, quyển 1, Quang tán bát-nhã kinh, quyển 

1, đại bát-nhã quyển 479, 480, Nhân vƣơng hộ quốc bát-nhã ba-la-mật  kinh, 

quyển thƣợng, Đại trí độ luận, quyển 31. 
99

 T. 27: Đại tỳ-bà-sa luận (Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra-大毘婆沙論), 

quyển 161, tr. 815c13-19: trong đây vị tƣơng ƣng tịnh lự vô sắc là hữu phú 

vô ký, hay chƣớng ngại thánh đạo và thánh đạo gia hành nên nói là hữu phú, 

không chiêu cảm quả dị thục nên nói là vô ký; các phiền não khác là kiến, 

nghi, mạn, vô minh các phiền não này khôngnhiễm ô tịnh lự, vô sắc, triển 

chuyển tƣơng tục mà hiện hữu, khiến các hành giả Du-già gọi là ái thƣợng 

tịnh lự, kiến thƣợng tịnh lự, nghi thƣợng tịnh lự và mạn  thƣợng tịnh lự. 

Cũng có các triền khác, tùy phiền não, cấu và nghĩa tƣơng ƣng, phiền não 

hơn nên chỉ nói phiền não 
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 Xem quyển 17, T.  29: A-tỳ-đạt-ma câu xá luận (阿毘達磨俱舍論), 

quyển 28, phân biệt định phẩm, tr. 146b17-24. T. 27: A-tỳ-đạt-ma Đại tỳ-bà-

sa luận (阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 169, tr. 852c3-5: Lại nữa nhƣ trƣớc 

đã nói, lƣợc có 23 thứ: Tịnh-lự có 12, tức bốn vị tƣơng ƣng, bốn tịnh lự, bốn 

vô lậu; vô sắc có 11, tức bốn vị tƣơng ƣng, bốn tịnh lự và ba vô lậu. 
101

 Tham khảo T. 27: A-tỳ-đạt-ma Đại tỳ-bà-sa luận 

(阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 169, tr. 852c5-7; T. 26:  Thập trụ tỳ bà sa 

luận (十住毘婆沙論), quyển 12, tr. 85b10-16: 23 thứ rộng kiến lập 65 loại: 

nghĩa là trƣớc 23 thêm bốn vô lƣợng, bốn vô ngại giải, tám giải thoát, tám 

thắng xứ, mƣời biến xứ, sáu thông, vô tránh, nguyện trí sở y. 
102

 Tham khảo T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh (摩訶般若波羅蜜經), 

quyển 15, tr. 251a8-253b16; T. 8: Phóng quang bát-nhã kinh (放光般若經), 

quyển 4, Ma ha diễn phẩm đệ thập cửu; T. 8: Quang tán kinh (光讚經), 

quyển 6, Tam muội phẩm đệ thập lục, tr. 190a18-193a10. 
103

 T. 85: Đại thông phƣơng quảng sám hối diệt tội trang nghiêm thành phật 

kinh (大通方廣懺悔滅罪莊嚴成佛經), quyển 3, tr. 1351b20-c6. 
104

 Mādhyamaka-śāstra, pratyaya parīkṣā: Anirodham-anutpādam-

anucchedam-aśāśvatam, Anekārtham-anānārtham-anāgamam-anirgamam. 

yaḥ pratītyasamutpādaṃ prapañcopasamaṃ śivaṃ deśayāmāsa 

saṃbuddhastaṃ vande vadatāṃ varaṃ (1& 2); T. 30: Trung Luận, quyển 1, 

tr.  1c8-11; T. 30: Bát-nhã đăng luận, tr. 51c15: 

不滅亦不起  ,不斷亦不常 , 非一非種種,  不來亦不去,  

緣起戲論息 , 說者善滅故 , 禮彼婆伽婆 , 諸說中最上.  
105

 T. 14: Duy ma cật sở thuyết kinh (維摩詰所說經), quyển 2, Nhập bất nhị 

pháp môn phẩm đệ cửu, tr. 550b26-551c27. 
106

 T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật đa kinh (摩訶般若波羅蜜經), quyển 1, tự 

phẩm đệ nhất, tr. 217a15. 
107

 xem Đại trí độ luận, quyển 5. 
108

 Tham khảo T. 27: A-tỳ-đạt-ma Đại tỳ-bà-sa luận (Abhidharma-mahā-

vibhāṣa-śāstra-阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 141, tr. 727b22-728b28, T. 

31: Đại thừa A-tỳ-đạt-ma tập luận (Abhidharmasamuccaya-

大乘阿毘達磨集論), quyển 7, tr.  691b1-19, T. 31: Đại thừa A-tỳ-đạt-ma 

tạp tập luận (Abhidharmasamuccayabhasya-大乘阿毘達磨雜集論), quyển 

14, tr. 759c17-760a12; T. 32: Thành thật luận (Satyasiddhi-成實論), quyển 

16, lục phẩm trí phẩm đệ 197, tr.  369b10-370c21 
109

 T. 29: A-tỳ-đạt-ma câu xá luận (Abhidharmakośa-śāstra-

阿毘達磨俱舍論), quyển 27, phân biệt trí phẩm đệ thất, tr.  143c22-144a3. 
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 Tham khảo T. 27: A-tỳ-đạt-ma Đại tỳ-bà-sa luận (Abhidharma-mahā-

vibhaṣa-śāstra-阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 149-150, tr. 763b29-767b5; 

T. 29: A-tỳ-đạt-ma câu xá luận (Abhidharmakosśa-śāstra-

阿毘達磨俱舍論), quyển 27, phân biệt trí phẩm đệ thất, tr. 144c5-23. 
111

 T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh (摩訶般若波羅蜜經), quyển 23, nhất 

niệm phẩm đệ 76, tr.  387c29. 
112

 T. 29: A-tỳ-đạt-ma câu xá luận (Abhidharmakośa-śāstra-阿 

毘達磨俱舍論 ), quyển 27, phân biệt trí phẩm đệ thất, tr. 143a25-28; T. 27: 

A-tỳ-đạt-ma Đại tỳ-bà-sa luận (阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 150, tr. 

767a28-b4: Thiên nhãn của Thanh-văn, Độc giác và Phật có thể thấy bao 

nhiêu thế giới? Đáp: thiên nhãn Thanh-văn không dụng tâm thấy đƣợc tiểu 

thiên thế giới; nếu dụng tâm thấy đƣợc trung thiên thế giới. Thiên nhãn Độc-

giác không dụng tâm thấy đƣợc trung thiên thế giới, nếu dụng tâm thấy đƣợc 

đại thiên thế giới. Thiên nhãn Thế-tôn không dụng tâm thấy đại thiên thế 

giới, nếu dụng tâm thấy đƣợc vô lƣợng vô biên thế giới. Nhƣ thiên nhãn 

thông, thiên nhĩ thông cũng nhƣ vây 
113

 T. 29: A-tỳ-đạt-ma câu xá luận (Abhidharmakośa-śāstra-

阿毘達磨俱舍論 ), quyển 27, phân biệt trí phẩm đệ thất, tr. 143a25-28. 
114

 Xem Đại trí độ luận, quyển 28. 
115

 T. 29: A-tỳ-đạt-ma câu xá luận (Abhidharmakośa-śāstra-阿 

毘達磨俱舍論 ), quyển 27, Phân biệt trí phẩm đệ thất chi nhị, tr. 143a7-11: 

Tu tha tâm thông, trƣớc quán sát thân mình, tâm nhị tƣớng, trƣớc sau biến 

đổi, triển chuyển tƣơng tùy sau lại quán tâm tƣớng của ngƣời khác, do dụng 

tâm này lần lần đƣợc thành tựu. Đã thành tựu rồi, không quán tự tâm, các 

sắc; đối với tâm của ngƣời đều nhƣ thật biết. 
116

 Tham khảo T. 2: Tăng nhất a-hàm kinh (增壹阿含經), quyển 40, tr. 

764b14-18. 
117

 T. 54:  Nhất thiết âm nghĩa (一切經音義), quyển 4, tr. 330b6-7. 
118

 T. 4: Đại trang nghiêm luận kinh (大莊嚴論經), quyển 7, tr. 292c12-

293a21. 
119

 Tham khảo T. 2: Tăng nhất a-hàm kinh (增壹阿含經), quyển 40, tr. 

635a2-b2. 
120

 T. 1: Trƣờng a-hàm kinh (長阿含經), quyển 10, Đại duyên phƣơng tiện 

kinh đệ cửu, tr. 60a25-62b29, T. 1: Trung a-hàm kinh (中阿含經), quyển 24, 

Đại nhân duyên đệ nhất, tr. 578b3-582b8; T. 2: Tăng nhất a-hàm kinh 

(增壹阿含經), quyển 46, tr. 797c22-28. 
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 T. 1: Trƣờng a-hàm kinh (長阿含經), quyển 14, Phạm động kinh đệ 21, 

tr. 88b12-94a14, T. 1: Phạm võng lục thập nhị kiến kinh (梵網六十二見經), 

tr. 266a. 
122

 Tham khảo T. 8: Tiểu phẩm bát-nhã ba-la-mật kinh 

(小品般若波羅蜜經), quyển 7, tr. 566a11-19; T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật 

kinh (摩訶般若波羅蜜經), quyển 17, tr. 344a3-22; T. 7: Đại bát-nhã ba-la-

mật-đa kinh (大般若波羅蜜多經), quyển 450, tr. 269a5-c2; T. 7: Đại bát-

nhã ba-la-mật-đa kinh (大般若波羅蜜多經), quyển 515, tr. 635a12-c3; T. 8: 

Phật thuyết phật mẫu xuất sanh tam pháp tạng bát-nhã ba-la-mật-đa kinh 

(佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經), quyển 17, tr. 644a24-b8. 
123

 T. 11: Phật thuyết đại thừa bồ tát tạng chánh pháp kinh 

(佛說大乘菩薩藏正法經), quyển 13, nhƣ lai bất tƣ nghì phẩm đệ tứ chi thất 

(如來不思議品第四之七), tr. 809c16-811c6; T. 25: Đại trí độ luận 

(大智度論), quyển 25; T. 31: Đại thừa A-tỳ-đạt-ma tập luận 

(大乘阿毘達磨集論), quyển 7, tr. .691c4-14; quyển 14, tr. 760c13-761a18. 
124

 Tham khảo T. 13: Tự tại vƣơng bồ tát kinh (自在王菩薩經), quyển 2, tr. 

932c27-933a7; T. 14: Phật thuyết trừ cái chƣớng bồ tát sở vấn kinh 

(佛說除蓋障菩薩所問經), quyển 7, tr. 722b11-19; T. 14: Đại thừa nghĩa 

chƣơng (大乘義章), quyển 11, tr. 694a16-b5; T. 25: Đại trí độ luận 

(大智度論), quyển 25, tr. 246a13-246a22. 
125

 Xem Đai trí độ luận quyển 68, 56, 64; T. 29, T. 30: Du già sƣ địa luận 

(Yogācārabhūmiśāstra-瑜伽師地論), quyển 29, tr.  447c15-448b4. 
126

 Tham khảo T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh (摩訶般若波羅蜜經), 

quyển 13, ma sự phẩm đệ 46 (摩事品第46), tr. 318b13-320b9; T. 8: Ma-ha 

bát-nhã ba-la-mật kinh (摩訶般若波羅蜜經), quyển 14, lƣỡng quá phẩm đệ 

thập thất (兩過品第17), tr. 320b12-322a21; T. 8: Phóng quang bát-nhã kinh 

(放光般若經), quyển 10, giác ma phẩm đệ tứ thập thất (覺魔品第), tr. 

72c25-74b6; T. 8: phóng quang bát-nhã kinh (放光般若經), quyển 11, bất 

khả tƣ nghì đệ tứ thập bát (不和合品第48), tr. 74b10-76a10. 
127

 T. 9: Đại phƣơng quảng phật hoa nghiêm kinh (大方廣佛華嚴經), quyển 

42, tr.  663a13-b18. 
128

 T. 2: Tạp a-hàm kinh (雜阿含經), quyển 6, kinh số 120, 124, 124, tr. 

39b25-c28. 
129

 T. 27: A-tỳ-đạt-ma Đại tỳ-bà-sa luận (阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 115, 

tr. 599b15-601b27; T. 29: A-tỳ-đạt-ma câu xá luận (阿毘達磨俱舍論 ), 



                                                                                                                                                 

quyển 17, tr. 92b23-93a11; T. 29: A-tỳ-đạt-ma thuận chánh lý luận 

(阿毘達磨順正理論), quyển 43, tr. 586a20-587a28. 
130

 T. 29: A-tỳ-đạt-ma câu xá luận (阿毘達磨俱舍論 ), quyển 18, phân biệt 

nghiệp phẩm, tr. 93a18-94c11; T. 27: A-tỳ-đạt-ma Đại tỳ-bà-sa luận 

(阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 116, tr. 601c7-607a9 
131

 T. 27: Đại tỳ-bà-sa luận (大毘婆沙論), quyển 179, tr. 897b26; T. 29: 

Thuận chánh lý luận (順正理論), tr. 444b23. 
132

 Tham khảo, T. 54: Nhất thiết âm nghĩa tập (一切經音義), quyển 15, tr. 

398a11 
133

 T. 27: A-tỳ-đạt-ma Đại tỳ-bà-sa luận (阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 23-

25, tr. 116b28-131b24; T. 29: A-tỳ-đạt-ma câu xá luận (阿毘達磨俱舍論 ), 

quyển 9-10, phân biệt nghiệp, tr. 48a20-56c23. 
134

 Mƣời dụ (daśa-upama): nhƣ huyễn (如幻-māyā-upama), nhƣ diệm (如焰-

marīci-upama), nhƣ thuỷ trung nguyệt (如水中月-udaka-candra-upama), 

nhƣ hƣ không (如虛空-ākāśa-upama), nhƣ hƣởng (如響-pratiśrutkā-upama), 

nhƣ càn thát bà thành (如犍闥婆城-gandharva-nagara-upama), nhƣ mộng 

(如夢-svapna-upama), nhƣ ảnh (如影-pratibhāsa-upama), nhƣ kính trung 

tƣợng (如鏡中像-pratibimba-upama), nhƣ hoá (如化-nirmita-upama); Tham 

khảo T. 7: Đại bát-nhã ba-la-mật-đa kinh (大般若波羅蜜多經), tr. 1b22; T. 

8: Phóng quang bát-nhã kinh (放光般若經), quyển 1, tr. 1a17; T. 8: Ma-ha 

bát-nhã ba-la-mật kinh (摩訶般若波羅蜜經), tr. 217a; T. 10: Đại phƣơng 

quảng phật hoa nghiêm kinh (大方廣佛華嚴經), quyển 44, tr. 232b; T. 31: 

Nhiếp đại thừa luận (攝大乘論), quyển trung, tr. 140b12-c1 
135

 T. 14: Phạm chí nữ thủ ý kinh (梵志女首意經), tr. 939c-949a; T. 14: 

Hữu đức nữ sở vấn đại thừa kinh (有德女所問大乘經), tr. 941a-b. 
136

 T. 30: Trung Luận (Madhyamaka-śāstra-中論), quyển 5, Quáng lục 

chủng phẩm đệ ngũ (觀六種品第五), tr. 7b8-23 
137

 Tham khảo T. 8: Đại phẩm bát-nhã kinh (Mahāprajñāparamitā-sūtra-

大品般若經), quyển 6, đẳng không phẩm đệ nhị thập tam (等空品第23), tr. 

262c; T. 8: Phóng quang bát-nhã kinh (放光般若經), quyển 5, đẳng không 

phẩm đệ nhị thập tam, tr. 31c; T. 8: Quang tán bát-nhã kinh (光讚般若經), 

quyển 8, đẳng không phẩm đệ nhị thập nhất (等空品第21), tr. 202ac 
138

 Tham khảo T. 46: Tu tập chỉ quán toạ thiền pháp yếu 

(修習止觀坐禪法要), quyển 1, tr. 471c15-17; T. 54: Phiên dịch danh nghĩa 

tập (翻譯名義集), quyển 6, tr. 116a20-22 
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 Xem Đại trí độ luận, quyển 30 
140

 Tƣơng ƣng bộ kinh III, kinh bọt nƣớc (pheṇapiṇḍa), tr. 142; T. 2: Tạp a-

hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含經), kinh số 265, tr. 69a18-20; T. 2: Ngũ 

ấm thí dụ kinh (pañcaskandha-upama-sūtra五陰譬喻經), tr. 501b18-20; T. 

2: Thuỷ mạt sở phiêu kinh (水沫所漂經), tr. 502a26-28: 色如聚沫, 受如泡, 

想如野馬, 行如芭蕉, 識如幻 
141

 T. 29: A-tỳ-đạt-ma thuận chánh lý luận (Abhidharma-nyāyanusāra-

阿毘達磨順正理論), quyển 4, tr. 350c: Đức Phật bảo chƣ thánh đệ tử đa 

văn, các ông nên học nhƣ vậy: các pháp quá khứ, vị lai, hiện tại, mắt thấy 

sắc, ở trong đó vô thƣờng tánh, hằng tánh, rộng nói cho đến vô điên đảo 

tánh, xuất thế thánh đế, đều là hƣ ngụy 
142

 Tƣơng ƣng bộ kinh IV, tr. 194-195; T. 2: Tạp a-hàm kinh 

(Saṃyuktāgama-雜阿含經), quyển 43, kinh số 1175, tr. 315b-316a 
143

 T. 27: Đại tỳ-bà-sa luận (Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra-大毘婆沙論), 

quyển 8, tr. 36a25-29: Saéc aám laø ngaõ, saéc laø ngaõ sôû, saéc ôû trong 

ngaõ, ngaõ ôû trong saéc. Gioáng nhö saéc, thoï, töôûng, haønh, thöùc cuõng 

nhö vaäy. Boán nhaân naêm thaønh hai möôi caùch chaáp ngaõ. Khi ñaéc 

ñaïo thaät trí tueä giaùc ngoä roài, thôøi bieát khoâng thaät. [1)色陰是我, 

2)色是我所, 3)我中色, 4)色中我. 如色, 受, 想, 行, 識亦如是; 四五二十. 

得道實智慧覺已, 知無實] 
144

 Xem Đại trí độ luận, quyển 18: 般若波羅蜜, 譬如大火焰, 四邊不可取, 

無取亦不取. 
145

 Tham khảo Dhammasangani (pháp tập luận), tr.  617, tr. 139; T. 27: Đại 

tỳ-bà-sa luận (Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra-大毘婆沙論), quyển 13, tr. 

64a5; Abhidharmakośa-śāstra I, tr. 16; T. 29: A-tỳ-đạt-ma câu xá 

luận(阿毘達磨俱舍論), 2c 
146

 T. 27: Đại tỳ-bà-sa luận (Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra-大毘婆沙論), 

quyển 75, tr. 389c26 
147

 T. 27: Đại tỳ-bà-sa luận (Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra-大毘婆沙論), 

quyển 76, tr. 393a14-15 
148

 T. 27: Đại tỳ-bà-sa luận ( Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra-大毘婆沙論), 

quyển 76, tr. 394a29-b2: hữu pháp (saddharma) đã sanh (jāta), hữu (bhūta), 

tác (kṛta), hữu vi (saṃskṛta), hữu sở tác (sakaraṇīya). Duyên sanh 

(pratīyasamutpanna), pháp hữu tận (kṣyadharman), pháp hữu phí 

(vyayadharman), pháp hữu ly (virāgadharman), pháp hữu diệt 

(nirodhadharman), pháp hữu hoại (naṣyanadharmaka), muốn khiến không hƣ 

hoại là điều không thể có 
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 T. 2: Tạp a-hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含經), quyển 45, tr. 327b-c; 

T. 2: Biệt dịch tạp a-hàm kinh (別譯雜阿含經), quyển 12, kinh số 219, tr. 

455a; Abhidharmakośa-śāstra, III, tr. 34-36; T. 29: A-tỳ-đạt-ma câu xá luận 

(阿毘達磨俱舍論), tr. 44c 
150

 T. 30: Trung luận ( Madhyamaka-śāstra-中論), quyển 1, Quán nhân 

duyên phẩm đệ nhất (觀因緣品第1), tr. 2b: 諸法不自生, 亦不從他生, 

不共不無因, 是故知無生; Madhyamaka-śāstra, pratyaya-parīkṣa: Na hi 

svabhāvo bhāvānāṃ pratyayādiṣu vidyate, avidyamāne svabhāve parabhāvo 

na vidyate.; T. 2: Tạp a-hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含), quyển 12, kinh 

số 288, tr. 81a24-b8: chẳng phải tự tác, chẳng phải tha tác, chẳng phải tự tha 

tác, chẳng phải không nhân tác. (非自作，非他作，非自他作，非無因作) 
151

 T. 30: Trung Luận (Madhyamaka-śāstra-中論), quyển 3, Quán nhân quả 

phẩm đệ nhị thập (觀因果品第二十), tr. 26b4-12: nếu các duyên hòa hiệp 

mà có  quả sinh ra, quả ấy sẵn có trong hòa hiệp rồi, cần gì phải hòa hiệp 

mới sinh (1). Nếu trong các duyên hòa hiệp không sẵn có quả, thời làm sao 

từ các duyên hòa hiệp mà có quả sinh. Madhyamaka-śāstra, sāmagrī-parīkṣā: 

hetośca pratyayānāṃ ca sāmagryā jāyate yadi, phalamasti ca sāmagryāṃ 

sāmagryā jāyate katham (1). Hetośca pratyayānāṃ ca sāmagryā jāyate yadi, 

phalaṃ nāsti ca sāmagryāṃ sāmagryā jāyate katham (2) 
152

 T. 30: Trung luận (Madhyamaka-śāstra-中論), quyển 2, Quán hành phẩm 

đệ thập tam (觀行品第十三), tr. 18b29-c5: Nếu chính pháp ấy tức là pháp 

khác, thời có thể sữa tức là lạc (kem, phô-ma), lìa ngoài sữa còn có pháp gì 

có thể làm lạc. (若是法即異, 乳應即是酪, 離乳有何法, 而能作於酪); 

Madhyamaka-śāstra, saṃskāra-parīkṣa: Tasya cedanyathābhāvaḥ kṣīrameva 

bhaveddadhi, kṣīrādanyasya kasya ciddadhibhāvo bhaviṣyati 
153

 T. 30: Trung Luận (Madhyamaka-śāstra-中論), quyển 3, Quán nhân quả 

phẩm đệ nhị thập (觀因果品第二十), tr. 26b16-22: Nếu trong các duyên hòa 

hiệp đã sẵn có quả, vậy trong các hoà hiệp đều phải có quả, song thật sự 

không thể có đƣợc. Nếu trong các duyên hoà hiệp không sẵn có quả, thế thời 

trong các duyên với trong các phi duyên giống nhau.; Madhyamaka-śāstra, 

sāmagrī parīkṣa: Hetośca pratyayānāṃ ca sāmagrīyāmasti cetphalaṃ, 

gṛhyeta nanu sāmagryāṃ sāmagryāṃ ca na gṛhyate (3). Hetośca 

pratyayānāṃ ca sāmagryāṃ nāsti cetphalaṃ, hetavaḥ pratyayāśca 

syurahetupratyayaiḥ samāḥ 
154

 T. 8: Đại phẩm bát-nhã kinh (Mahāprajñāparamitā-sūtra-大品般若經), 

quyển 17, mộng hành phẩm 58 (夢行品58), tr.347b-349b: 29 lời nguyện của 



                                                                                                                                                 

Bồ-tát (có thuyết nói 28 lời nguyện, có thuyết nói 30 lời nguyện). Xem Đại 

trí độ luận, quyển 75. 
155

 Tham khảo T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh (mahāprajñāpāramitā-摩 

訶 般 若 波 羅 蜜 經), quyển 11, tín hủy phẩm 41 (信 毀 品 第 四 十 一), 

tr.304c7-28, Tiểu phẩm bát-nhã ba-la-mật kinh (Mahā-prajñā-pāramitā-

sūtra-小 品 般 若 波 羅 蜜 經), quyển 8, ma-ha bát-nhã ba-la-mật nê lê 

phẩm đệ bát (摩 訶 般 若 波 羅 蜜 泥 犁 品 第 八), tr. 550c, T. 8: Phóng 

quang bát-nhã kinh (放 光 般 若 經), quyển 9, nê lê phẩm đệ 42 (泥 犁 品 

第 四 十 二), tr.62b26-63a25; Đại bát-nhã ba-la-mật đa kinh (Mahā-prajñā-

pāramitā-sūtra-大 般 若 波 羅 蜜 多 經), quyển 435, địa ngục phẩm (地 獄 

品 第 五), tr.187c2-29; Ma ha bát-nhã sao kinh (摩 訶 般 若 鈔 經), quyển 

3, địa ngục phẩm đệ ngũ (地獄品), tr.523a; Phật thuyết phật mẫu xuất sanh 

tam tạng bát-nhã ba-la-mật đa kinh (佛 說 佛 母 出 生 三 法 藏 般 若 波 羅 

蜜 多 經), quyển 8, Địa ngục duyên phẩm (地 獄 緣 品), tr.615a16-b4 
156

 T.  1: Trung a-hàm kinh (Madhyamāgam-中 阿 含 經), quyển 27, A nô 

ba kinh (阿 奴 波 經), kinh số 112, tr.600c18-21; T. 1: A nậu phong kinh 

(阿 耨 風 經), quyển 1, tr.854a14-20; T. 2: Tăng nhất a-hàm kinh 

(Ekottarikāgama -增 壹 阿 含 經), quyển 5, p.567c10-13; T. 27, Đại tỳ-bà-sa 

luận (Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra-大 毗 婆 沙 論), quyển 116, 

tr.601c8-602b5 
157

 T. 4: Hiền ngu kinh (賢愚經), tr.394b6-18 
158

 Tham khảo T. 9: Diệu pháp liên hoa kinh (Saddharmapuṇḍarīka-sūtra-

妙法蓮華經), quyển 4, tr.32b-34b 
159

 T. 27: Đại tỳ-bà-sa luận (Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra-大毘婆沙論), 

quyển 182, p.914a13-20; T. 41: Câu xá luận sớ (俱舍論疏), tr.455b2-9 
160

 T. 30: Trung luận (Madhyamaka-śāstra-中論), quyển 2, quán pháp phẩm 

đệ thập bát (觀 法 品 第 十 八), tr. 24a5-6: 一 切 實 非 實 ,  亦 實 亦 非 實, 

非 實 非 非 實, 是 名 諸 佛 法.; Mūlamadhyamaka śāstra, ātmaparīkṣā: 

Sarvaṃ tathyaṃ na vā tathyaṃ  tathyaṃ cātathyameva ca, naivātathyaṃ 

naiva tathyametaddbuddhānuśāsanaṃ (8) 
161

 T. 30: Trung Luận (Madhyamaka-śāstra-中論), quyển 4, quán tà kiến 

phẩm đệ nhị thập thất (觀 邪 見 品 第 二 十 七): 瞿 曇 大 聖 主, 憐 愍 說 

是 法, 悉 斷 一 切 見, 我 今 稽 首 禮; Mūlamadhyamikakārikā, 

dṛṣṭiparīkṣā: Sarvadṛṣṭiprahāṇāya yaḥ saddharmamadeśayat, 

Anukampāmupādāya taṃ namasyāmi gautamaṃ. (30) 
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 T. 2, Tăng nhất a-hàm kinh (Ekottarikāgama-增壹阿含經), quyển 7, 

tr.577b112: Lúc bấy giờ đức Thế-tôn bảo các tỳ-kheo rằng, có hai kiến này. 

Thế nào là hai kiến? hữu kiến và vô kiến. Thế nào là hữu kiến? đó là dục 

hữu kiến, sắc hữu kiến, vô sắc hữu kiến. Thế nào là vô kiến? đó là hữu 

thƣờng kiến,  vô thƣờng kiến, hữu đoạn diệt kiến, vô đoạn diệt kiến, hữu 

biên kiến, vô biên kiến, hữu thân kiến, vô thân kiến hữu mạng kiến, vô mạng 

kiến, dị thân kiến, dị mạng kiến. Đây là 62 kiến, gọi là vô kiến, cũng là phi 

chơn kiến, ấy gọi là vô kiến. Thế nên, này các tỳ-kheo! Nên bỏ hai kiến này, 

các tỳ-kheo nên học nhƣ vậy.; T. 1: Phạm võng lục thập nhị kiến kinh 

(梵網六十二見經), tr.264a 
163

 T. 29: A-Tỳ-đạt-ma câu xá luận (Abhidharmakośa-śāsrtra-

阿毗達磨俱舍論), quyển 19, tr.99a3-6: phiền não thùy vị gọi là tùy miên, ở 

trong giác vị gọi là triền. Vì sao gọi là thùy? Nghĩa là không hiện hành 

chủng tử. Vì sao gọi là giác? Nghĩa là các phiền não hiện khởi trói buộc 

tâm.; T. 29: A-tỳ-đàm  tâm luận kinh (Abhidharmahṛdaya-śāstra-

阿毘曇心論經), quyển 3, tr.846c27-847a1: hỏi? Sử nghĩa là gì? Đáp? Nghĩa 

vi tế gọi là sử, (kiết) sử hiện hạnh vi tế, thô gọi là triền. Nghĩa thƣờng tùy 

nhập gọi là sử, nhƣ cây vừng tƣớng của nó nƣơng tựa. nghĩa đắm trƣớc gọi 

là sử, nhƣ trẻ con bám vào sữa mẹ, nghĩa tƣơng tục gọi là sử. 
164

 T. 27: Đại tỳ-bà-sa luận (Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra-大毘婆沙論), 

quyển 50, tr.258a3-4: chín kiết: ái kiết, nhuế, mạn, vô minh, kiến, thủ, nghi, 

tật và san kiết; Quyển 50, tr.257a18-25: bảy tùy miên: dục tham tùy miên, 

sân nhuế, hữu tham, mạn, vô minh, kiến và nghi tùy miên. Hỏi? bảy tùy 

miên này lấy gì làm tự tánh. Đáp: lấy 98 kiết làm tự tánh. Nghĩa là dục tham 

và sân nhuế tùy miên mỗi tùy miên dục giới có năm làm thành 10 kiết, hữu 

tham tùy miên sắc vô sắc giới mỗi giới có năm làm thành 10 kiết, mạn và vô 

minh tùy miên mỗi tam giới có năm làm thành 30 kiết, kiến tùy miên tam 

giới mỗi giới có 12 làm thành 36 kiết, nghi tùy miên tam giới mỗi giới có 

bốn tạo thành 12 kiết. Do bảy tùy miên  này lấy 98 kiết sử làm tự tánh. 
165

 T. 28: A-tỳ-đàm  tỳ-bà-sa luận (Abhidharmamahāvibhāṣā -śāstra -

阿毘曇毘婆沙論), quyển 26, tr.189a18-26: Hỏi? thể tánh ba lậu này nhƣ thế 

nào? Đáp: có 108 phiền não. Dục lậu có 41 kiết sử: dục ái có 5, nhuế có 5, 

mạn có 5, kiến có 12, nghi có 4, triền có 10 phiền não, 41 kiết sử này là thể 

tánh của dục lậu. Hữu lậu có 52 kiết sử: ái có 10, mạn có 10, nghi có 8, kiến 

có 24, 52 kiết sử này là thể tánh của hữu lậu. Vô minh lậu có 15 kiết sử: dục 

giới vô minh có 5, sắc giới vô minh có 5, vô sắc giới vô minh có 5, 15 kiết 

sử này là thể tánh của vô minh lậu. 108 kiết sử này là thể của ba lậu, cũng 

gọi là 108 phiền não 

http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E9%98%BF%E6%AF%97%E8%BE%BE%E7%A3%A8%E4%BF%B1%E8%88%8D%E8%AE%BA
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 T.  13: Ban chu tam muội kinh (pratyutpannasamādhi-般舟三昧經), 

quyển 1, tr.899a25-27 
167

 T. 2: Tạp a-hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含經), quyển 18, kinh số 501, 

tr.132a18-29: Nếu tỳ-kheo có giác có quán, nội tịnh nhất tâm. Không giác 

không quán tam muội sanh hỷ lạc, trú đệ nhị thiền, ấy gọi là thánh mặc 

nhiên. … không giác không quán tam muội sanh hỷ lạc trú đệ tam thiền.; T. 

1: Trung a-hàm kinh (Madhyamāgama-中阿含經), quyển 18, trƣờng thọ 

vƣơng phẩm da dà chi la kinh (長壽王品郁伽支羅經), tr.544a11-15: Này 

các tỳ-kheo! Nhƣ định này, thời quá khứ, thời vị lai nên khéo tu tập. Khi đi, 

đứng, nằm, ngồi, ngủ, thức cũng nên tu tập. Lại nữa, cũng nên tu tập có giác 

có quán định, không giác có quán tu tập không giác không quán định, cũng 

nên tu tập hỷ và câu định, lạc và câu định. Định và câu định, tu tập xả và câu 

định 
168

 T. 8: Phóng quang bát-nhã kinh (放光般若經), quyển 1, tr.1a26-27; T. 8: 

Quang tán kinh (光讚經), quyển 1, tr.147a29-b1; T. 11: Đại bảo tích kinh ( 

Ratnakūṭa-sūtra-大寶積經), quyển 16, tr.91c14 
169

 T. 13: Đại phƣơng đẳng đại tập kinh hiền hộ phần (Mahāvaipulya-

mahāsaṃnipāta-sūtra-大方等大集經賢護分), quyển 1, tr.872a-b; T. 13: Ban 

chu tam muội kinh (pratyutpannasamādhi-sūtra-般舟三昧經), quyển 3, 

Thỉnh Phật phẩm 10 (請佛品10), tr.914b29-915c17 
170

 T. 13: Ban châu tam muội kinh (pratyutpannasamādhi-般舟三昧經), 

quyển 1, tr.901c3-5, quyển 2, ủng hộ phẩm 8 (擁護品8), tr.912b18-26: Phật 

bảo A-nan: Đài-đà-hòa v.v… 500 ngƣời, thầy của vị ấy thƣờng trì chánh 

pháp, tùy thuận giáo hoá, đều rất hoan hỷ, tùy thuận thị giả tâm thanh tịnh vô 

dục. Lúc bấy giờ 500 ngƣời  đều chắp tay đứng trƣớc Phật. 
171

 T. 1: Trƣờng a-hàm kinh (Dīrghāgama-長阿含經), quyển 6, tr.41c22-29: 

khi loài ngƣời tám vạn tuổi … có đức Phật xuất hiện, gọi là Di-lặc Nhƣ-lai; 

T. 1: Trung a-hàm kinh (Madhyamāgama-中阿含經), quyển 13, tr.511a13-

15: Phật lại bảo rằng: này Di-lặc! ở trong đời vị lai khi loài ngƣời tám vạn 

tuổi , ông sẽ thành Phật hiệu là Di-lặc 
172

 T. 2: Tăng nhất a-hàm kinh (Ekottarikāgama-增壹阿含經), quyển 41, 

kinh số 6, tr.773c7-16; T. 2: Tạp a-hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含經), 

quyển 9, kinh số 236, tr.57b9-13: Phật bảo Xá-lợi-phất: nay nhập thiền nào? 

Xá-lợi-phất bạch Phật rằng: Bạch Thế-tôn! Con nay đang ở trong rừng vào 

không tam-muội thiền trú. Phật bảo Xá-lợi-phất: lành thay! Lành thay! Xá-

lợi-phất! ông nay nhập thƣợng tòa thiền trú mà tọa thiền, nếu nhƣ có các tỳ-

kheo muốn nhập thƣợng tòa thiền trú, nên học nhƣ vậy 
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 T. 27: Đại tỳ-bà-sa luận (Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra-大毘婆沙論), 

quyển 39, tr.204b3-9: Hỏi? trong các oai nghi đều là tu thiện, vì sao chỉ nói 

kiết già phu tọa, đây là oai nghi Hiền thánh. nghĩa là quá khứ, vị lai, quá 

căng già sa số lƣợng chƣ Phật và đệ tử Phật đều trú oai nghi này nhập định. 

Lại nữa, oai nghi nhƣ vậy thuận thiện phẩm. Nghĩa là nếu thân đi, đứng mau 

mỏi mệt, nếu nằm tăng trƣởng thùy miên, chỉ có ngồi kiết già không có lỗi, 

vì thế nên tu tập thiện phẩm sai khác… 
174

 T.  2: Tạp a-hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含經), quyển 35, kinh số 

977, tr.252c23-29 
175

 T. 29, số 1559: A-Tỳ-đạt-ma câu xá luận (阿毗达磨俱舍论), Chân-đế 

dịch, quyển 3, tr.183c5-18: Bồ-tát đắc đƣợc Bồ-đề là nhờ ba mƣơi bốn niệm 

trụ. Đó là mƣời sáu niệm trụ tạo thành sự “liễu biệt các đế” (đế hiện quán, 

satyābhisamaya); và mƣời tám niệm trụ tạo thành sự xả ly các phiền não 

thuộc Hữu đảnh (ly Hữu đảnh tham), tức chín vô gián đạo 

(ānantaryamārga) và chín giải thoát đạo (vimuktamārga). Niệm trụ thứ 

mƣời tám là tận trí. - Ba mƣơi bốn niệm trụ này cũng đã đủ bởi vì Bồ-tát 

trƣớc khi nhập vào kiến đạo, tức khi vẫn còn là dị sinh, thì đã nhờ vào thế 

gian đạo mà xả ly tất cả các địa ngoại trừ Hữu đảnh. - Mƣời tám niệm trụ 

này lập thành một thánh đạo mà trong đó thánh giả không hề sinh khởi một 

loại tâm có thể tánh khác đi, tức chỉ có một loại tâm thế tục hữu lậu, tỷ dụ 

nhƣ loại tâm muốn nhập vào Diệt tận định; Abhidharmakośa-śāstra, 

Indriyānirdeśaḥ-44: kiṃ kāraṇaṃ? catustriṃśatkṣaṇāptitaḥ, catustriṃśatā 

kila cittakṣaṇairbodhisattvo bodhimanuprāptaḥ, satyābhisamaye ṣoḍaśabhiḥ, 

bhavāgravairāgye cāṣṭādaśabhirnavaprakārāṇāṃ kleśānāṃ prahāṇāya;  

navānantaryavimuktimārgotpādanāt, ta ete catustriṃśat bhavanti, 

ākiñcanyāyatanavītarāgasyāsya niyāmāvakramaṇādadhobhūmikā na punaḥ 

praheyā  ata etasminnantare visabhāgacittā sambhavānnirodhasamāpattera-

yoga iti 
176

 T. 32: Gải thoát đạo luận (解脫道論), quyển 5, tr. 420b14-20 
177

 Xem Đại trí độ luận, quyển 39 
178

 T. 9: Diệu pháp liên hoa kinh (妙法蓮華經), quyển 1, Phƣơng tiện phẩm 

(方便品), tr.9a24-25: Ngay cả ngƣời tâm tán loạn, vào trong tháp miếu; chỉ 

niệm Nam-mô phật, đều đã thành Phật đạo. Đối với chƣ Phật quá khứ, hiện 

tại hoặc đã diệt độ, nếu có ngƣời nghe pháp, đều đã thành Phật đạo; 

Saddharmapuṇḍarīka-sūtra, Upayākauśalyaparivarta: 

Namo‟stu buddhāya kṛtaikavāraṁ yehī tadā dhātudhareṣu teṣu, 

vikṣiptacittairapi ekavāraṁ, te sarvi prāptā imamagrabodhim (96) 



                                                                                                                                                 

Sugatāna teṣāṃ tada tasmi kāle pārinirvṛtānāmartha tiṣṭhatāṃ vā, 

Ye dharmanāmāpi śruṇiṃsu sattvāste sarvī bodhāya abhūṣi lābhīnaḥ (97) 
179

 T. 2: Tạp a-hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含經), quyển 16, kinh số 424-

426, tr.11c10-112a7: Ngàn mặt trời, ngàn mặt trăng, chiếu ngàn thế giới, 

ngàn núi tu-di, ngàn phất-bà-đề, ngàn Diêm-phù-đề, ngàn Cù-đàm-dà-ni 

…… từ trung thiên thế giới số đầy đến cả ngàn, ấy gọi là tam thiên đại thiên 

thế giới 
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 T. 1: Khởi thế nhân bản kinh (起世因本經), quyển 1, tr.365c7-15 
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 T. 1: Trƣờng a-hàm kinh (Dīrghāgama-長阿含經), quyển 22, thế ký kinh 

tam trung kiếp phẩm 11 (世記經三中劫品11), tr.144a19-21: đức Phật bảo 

các tỳ-kheo: có ba trung kiếp, thế nào là ba? (1) đao binh kiếp, cốc quý kiếp, 

tật dịch kiếp; T. 27: Đại tỳ-bà-sa luận (Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra-

大毘婆沙論), quyển 134, tr.693a7-11: trung kiếp có ba thứ phá hoại (tiểu 

tam tai): đao binh, tật dịch, cơ cẩn 
182

 T. 1: Trung a-hàm kinh (Madhyamāgama-中阿含經), quyển 9, Vị tằng 

hữu pháp phẩm địa động kinh đệ ngũ (未曾有法品地動經第五), tr.477c8-

13: Có ba nhân duyên khiến địa đại chấn động: khi địa đại chấn động, bốn 

phía gió lớn nổi lên, bốn phƣơng sao chổi xuất hiện, nhà cửa tƣờng vách đổ 

nát. Thế nào gọi là ba? Này a-nan! địa tai dừng thời nƣớc dâng, thuỷ tai 

dừng phong tai đến, gió nƣơng vào hƣ không. Này A-nan! Có khi trong hƣ 

không gió lớn nổi lên, gió nổi lên thời nƣớc quấy rối, nƣớc quấy rối  thời địa 

đại chấn động, ấy là nhân duyên thứ nhất khiến địa đại chấn động 
183

 T. 2: Tăng nhất a-hàm kinh (Ekottarikāgama-增壹阿含經), quyển 21, 

kinh số 9, tr.658b27-29: Thế-tôn bảo các tỳ-kheo: có bốn con sông lớn từ A-

nậu-đà (Anavatapta) phát ra. Thế nào gọi là bốn? đó là Hằng-già (sông 

Hằng-gaṅga), Tân-đầu, Bà-xoa, Tƣ-đà. Nƣớc sông hằng đó hình đầu trâu 

miệng chảy vào biển đông …; T. 28: A-tỳ-đàm  tỳ-bà-sa luận (Abhidharma-

mahāvibhāsā-śāstra-阿毘曇毘婆沙論), quyển 2, tr.14c25-29.  Lại có bốn 

sông lớn, từ con sông A-nậu-đạt (Anavatapta) phát xuất chảy vào biển lớn. 

(1) Hằng-già, (2) Tân-đầu (Indus), (3) Phƣợc-xoa (Vaku), (4) tƣ-đà (Sītā). 

Sông hằng hình voi vàng, từ miệng chảy ra vòng quanh A-nậu-đạt một vòng 

rồi chảy vào biển đông. Sông Tân-đầu từ miệng trâu bạc phát xuất ra, cũng 

xoay quanh sông lớn một vòng rồi chảy vào biển nam; sông phƣợc-xoa từ 

miệng ngựa lƣu ly chảy ra …… 
184

 T. 24: Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ nại da phá tăng sự 

(根本說一切有部毘奈耶破僧事), quyển 13, tr.166a9-19; T. 3: Phƣơng 

quảng đại trang nghiêm kinh (Lalitavistara-sūtra-方廣大莊嚴經), quyển 6, 



                                                                                                                                                 

tr.566b10-11; T. 3: Phật bản hành tập kinh (Buddhacarita-佛本行集經), 

quyển 60, tr.931c 
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 T. 3: Quá khứ hiện tại nhân quả kinh (過去現在因果經), quyển 1, 

tr.627b6-7; T. 3: Chúng hứa ma ha đế kinh (眾許摩訶帝經), quyển 1, 

tr.933c16-18 
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 T. 54: Thích thị yếu lãm (釋氏要覽), quyển thƣợng tải (卷上載), 

tr.258b5-10: Cù-đàm, Cam-giá, Thích-ca, Nhật-chủng, Xá-di, liệt làm ngũ 

tánh, gọi là năm tên của Phật. Năm tên (danh xƣng) của Phật trƣớc khi ngài 

chứng ngộ: Cù-đàm (Gautama) một nhánh của bộ tộc Thích-ca (Śakya); 

Cam-giá (Ikṣvāku) một trong những tổ tiên của Phật; Nhật chủng 

(Sūryavaṃśa), chủng tộc mặt trời; Xá-di; Thích-ca là tên bộ tộc của đức 

Phật. 
187

 T. 50: Thích-ca phổ (釋迦譜), quyển 1, tr.3a18-b12: Bốn vua: Tịnh- phạn 

vƣơng, Bạch-phạn vƣơng, Hộc-phạn vƣơng  và Cam-lộ-phạn vƣơng, cả bốn 

vị vua này là con của Sƣ-tử-giáp vƣơng (Siṃhahanu) 
188

 T. 54: Phiên thích danh nghĩa tập (翻譯名義集), quyển 3, tr.1102a14-16: 

Ni-câu-luật-đà, cũng gọi là Ni-câu-lô-đà, cũng gọi là vô tiết, lại gọi là túng 

quảng. Lá của nó giống nhƣ lá cây thị, quả gọi là đa-lặc, lớn nhƣ năm thăng 

bình, ăn vào trừ đƣợc bệnh nóng và đờm giãi. (尼拘律陀, 又云:尼拘盧陀, 

此云無節, 又云: 縱廣. 葉如此方柿葉, 其果名多勒, 如五升瓶大, 

食除熱痰). 
189

 T. 20: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh (mahāprajñāpāramitā-

摩訶般若波羅蜜經), quyển 20, lụy giáo pháp 66 (累教品66), tr.363c1-2 
190

 T. 12: Phật thuyết vô lƣợng thọ kinh (Aparimitāyus Sūtra-

佛說無量壽經), quyển hạ, tr.277c26-278a10.a 
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 T. 4: Tạp thí dụ kinh (雜譬喻經), tr.529b9-19 
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 T. 27: A-Tỳ-đạt-ma đại tỳ-bà-sa luận (Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra-

阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 149, tr.719c3-4: Vì ngăn sự chấp trƣớc, chỉ 

bày không có hai tâm đồng hành. 
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 T. 30: Trung luận (Madhyamaka-śāstra-中論), quyển 3, Quán nghiệp 

phẩm 17 (觀業品17), tr.23b27-29: Nhƣ đức Thế-tôn dùng thần thông hóa ra 

ngƣời biến hóa, ngƣời biến hóa nhƣ vậy lại biến ra ngƣời biến hóa khác. 

(如世尊神通, 所作變化人, 如是變化人, 復變作化人); Madhyamaka-

śāstra, Karmaphala-parīkṣā: Yathā nirmitakaṃ śāstā nirmimita 

ṛddhisaṃpadā, Nirmito nirmimītānyaṃ sa ca nirmitakaḥ punaḥ. (31); T. 27: 

Đại tỳ-bà-sa luận (Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra-大毘婆沙論), quyển 

135, tr.699a; T. 41: Câu xá luận ký (俱舍論記), quyển 27, tr.415a 
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 T. 3: Bi hoa kinh (悲華經), quyển 8, tr.220c1-2: Có sƣ tử du hý tam 

muội, nhập vào tam-muội, đối với các tam muội có năng lực nhƣ sƣ tử du 

hý. 
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 T. 1: Trƣờng a-hàm kinh (Dīrghāgama-長阿含經), quyển 2, Du hành 

kinh (遊行經), tr.15c28-16a15: Phật dạy: Này A-nan! Phàm cõi đất rung 

động là do tám nhân duyên. Thế nào là tám? Vì cõi đất nƣơng trên nƣớc, 

nƣớc nƣơng trên gió, gió nƣơng trên hƣ không mà tồn tại, nếu trong hƣ 

không có gió lớn nổi đậy thì nƣớc lớn bị lay động, nƣớc lớn bị lay động thì 

quả đất bị lay động, đó là duyên có thứ nhất; khi có vị tỷ-kheo, tỷ-kheo ni 

đắc đạo, hoặc có vị đại thiên thần tu quán về tánh nƣớc nhiều, quán về tánh 

đất ít, họ muốn thử sức thần thông của mình thời làm cho quả đất rung động, 

đó là duyên cớ thứ hai; khi có vị Bồ-tát từ cung trời đâu-xuất bình tỉnh sáng 

suốt giáng thần vào thai mẹ, thời làm cho quả đất rung động, đó là duyên cớ 

thứ ba; khi có vị Bồ-tát bình tỉnh sáng suốt từ thai mẹ theo hông tay mặt xuất 

sinh, thời làm cho quả đất rung động, đó là duyên cớ thứ tƣ; khi vị Bồ-tát 

vừa thành ngôi chánh giác, thời làm cho quả đất rung động, đó là duyên cớ 

thứ năm; khi Phật chuyển pháp luân đầu tiên mà các Ma thiên, Sa-môn, Bà-

la-môn, trời hay ngƣời khác không thể chuyển đƣợc, thời làm cho quả đất 

rung động, đó là duyên cớ thứ sáu; khi Phật giáo hóa xong, bình tĩnh sáng 

suốt mà xả bỏ tuổi thọ, thời làm cho quả đất rung động, đó là duyên cớ thứ 

bảy; khi đức Nhƣ-lai ở trong cõi Vô dƣ Niết-bàn mà nhập Niết-bàn thời làm 

cho quả đất rung động, đó là duyên cớ thứ tám. 
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 T. 30: Trung luận (Madhyamaka-śāstra-中論), quán nghiệp phẩm 17 

(觀有無品17), tr.22c21-22: Tuy không cũng chẳng đoạn, tuy có mà chẳng 

thƣờng, nghiệp quả báo chẳng mất, ấy là lời phật dạy. (雖空亦不斷, 

雖有亦不常, 業果報不失, 是名佛所說); Madhyamaka-śāstra, karmaphala-

parīkṣa: Śūnyatā ca na cocchedaḥ saṃsāraśca na śāśvatam, 

karṃaṇo‟vipraṇāśaśca dharmo buddhena deśitaḥ (20) 
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 T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh (mahāprajñāpāramitā-

摩訶般若波羅蜜經), quyển 1, phẩm tựa, tr.217c11-13. 
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 Abhidharmakośa śāstra III tr. 115-116: catastro yoyanastatra sattvānām 

aṇḍaja ādayaḥ, caturdhā naraka tiryañcaḥ, nārakā upapādukāḥ, antarābhva 

devāśca pretā api jarāyujāḥ. (Trong đó có bốn loại sinh của hữu tình. Đó là 

sinh từ trứng, v.v. Ngƣời và bàng sinh có cả bốn loại. Địa ngục, chƣ thiên 

Và trung hữu chỉ có hóa sinh. Quỷ gồm cả thai sinh và hóa sinh). 

Tham khảo T. 1: Trƣờng a-hàm kinh (長阿含經), quyển 8, tr.50c8; T. 27: A-

Tỳ-đạt-ma đại tỳ-bà-sa luận (阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 120, tr.626c17-



                                                                                                                                                 

628a4; T. 54: Phiên dịch danh nghĩa tập (翻譯名義集), quyển 6, tr.1165b7-

14: ngƣời và bàng sanh có đầy đủ bốn cách [(catasro-yonayaḥ) laø noaõn 

sanh (aṇḍaja-yoni), thaáp sanh (saṃsvedajā-yoni), hoùa sanh (upapādukā-

yoni), thai sanh (jarāyujā-yon)], địa ngục và chƣ thiên đều do hóa sanh, ngạ 

quỷ thông cả hai thai sanh và hóa sanh; T. 29: Câu-xá luận 
199

 Abhidharmakośa śāstra III tr. 115-116: Ngƣời sinh từ trứng: Nhƣ Thế-la 

(Śaila), và Ổ-ba-thế-la (Upaśaila) sinh ra từ trứng chim hạc; ba mƣơi hai 

ngƣời con của Tỳ-xá-khƣ (Viśākhā); năm trăm hoàng tử của vua Bàn-già-la 

(Pañcala). Ngƣời sinh từ thai: Nhƣ tất cả loài ngƣời ngày nay. Ngƣời sinh từ 

sự ẩm thấp: Nhƣ Mạn-đà-la (Māndhātar), Già-lô (Cāru) và Ổ-ba-già-lô 

(Upacāru), Cáp-man (kapotamalinī), Am-la-vệ (Āmrapālī), v.v. Ngƣời sinh 

từ sự hóa sinh, nhƣ những ngƣời sinh ra từ thời kỳ đầu tiên của một kiếp. 

Đối với loại vật, ba loại sinh đầu ai cũng có thể thấy biết đƣợc; về hóa sinh 

thì có Rồng (nāga) và Yết-lộ-trà (garuḍa), v.v. Tất cả địa ngục, chƣ thiên và 

trung hữu chỉ có hóa sinh. Quỷ có hai loại thai sinh và hóa sinh. Trƣờng hợp 

sinh từ thai có thể biết đƣợc qua lời nói sau đây của một con quỷ cái đối với 

Mục-liên (Maudgalyāyana): “Ban đêm ta sinh đƣợc năm đứa con trai, sinh 

đƣợc đứa nào ta liền ăn đứa đó, ban ngày cũng sinh đƣợc năm đứa và cũng 

ăn hết nhƣng vẫn không no; T. 41: Câu xá luận sớ (俱舍論疏), quyển 8, 

tr.591a1-2. 
200

 Tham khảo, T. 1: Trƣờng a-hàm kinh (長阿含經), quyển 2, Du hành kinh 

1 (遊行經1), tr.15c28-16b11 
201

 Kiết là Chín kiết: ái kiết, nhuế kiết, mạn kiết, vô minh kiết, kiến kiết, 

tham kiết, nghi kiết, tật kiết, san kiết. Sử là 10 sử: thân kiến, biên chấp kiến, 

tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, ái, nhuế, mạn, vô minh, nghi. 
202

 T. 4: Tạp thí dụ kinh (雜譬喻經), tỳ-kheo đạo lƣợc tập 17 

(比丘道略集17), tr.118 
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 T. 2: Tạp thí dụ kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含經), quyển 12, tr.81c15-17: 

Nhƣ con khỉ trong rừng cây, trong chốc lát chuyền từ cành cây này qua cành 

cây khác, bỏ cây này lại bám vào cây khác, tâm, ý, thức của chúng sanh 

cũng lại nhƣ, vậy, sanh diệt liên tục. 
204

 T. 42: Bách luận sớ (百論疏), quyển thƣợng, tr.247b3-6: Ngoại đạo cho 

rằng sông hằng là sông tốt, ngƣời nào tắm ở sông Hằng thì có thể diệt trừ tội 

lỗi. Thấy các bậc thƣợng nhân vào tắm sông Hằng liền thành Thánh đạo, từ 

sáng, tối và giữa ngày ba thời tắm. Đại trí độ luận phá rằng: nƣớc sông Hằng 

có thể tiêu tội cũng có thể tiêu phƣớc vậy. (外 道 謂 恒 河 是 吉 河 ,入 中 



                                                                                                                                                 

洗 者 便 得 罪 滅, 彼 見 上 古 聖 人 入 中 洗 浴 便 成 聖 道 故, 就 朝 瞑 

及 日 中 三 時 洗 也. (智 度 論) 破 云: 河 水 既 洗 罪 亦 應 洗 福 也.) 
205

 T. 3: Tu hành bản khởi kinh (修行本起經), quyển hạ, tr.466c20-21: 

Ngƣời có bốn đại: đất, nƣớc, gió, lửa. Mỗi đại có 101 bệnh, nhƣ vậy bốn đại 

có 404 bệnh. 
206

 T. 2: Tăng nhất a-hàm kinh (Ekottarikāgama-增壹阿含經), quyển 40, 

kinh số 3, cửu chúng sanh cƣ phẩm 44 (九眾生居品44), tr.766b21-767b5; 

T. 3: Sanh kinh (Jātaka-sūtra-生經), quyển 3, Phật thuyết tỳ-kheo tật bệnh 

kinh 26 (佛 說 比 丘 疾 病 經 26), tr.89b14-90a13; T. 3: Bồ tát bản sanh 

man luận (菩薩本生鬘論), quyển 4, Phật vi bệnh tỳ-kheo quán đảnh hoạch 

an duyên khởi đệ 10 (佛為病比丘灌頂獲安緣起第), tr.342b10-c19; T. 4: 

Pháp cú thí dụ kinh (法句譬喻經), quyển 2, đao trƣợng phẩm 18 (刀仗品) , 

tr.591b8-c16; T. 22: Di sa tắt bộ hoà ê ngũ phần luật 

(彌沙塞部和醯五分律), quyển 20, đệ tam phần chi ngũ y pháp thƣợng 

(第三分之五衣法上), tr.139c8-25; T. 22: Ma-ha tăng kỳ luật 

(Mahāsāṃghika-vinaya-摩訶僧祇律), quyển 28, Minh tạp tụng bạt cừ pháp 

chi lục (明雜誦跋渠法之六), tr.455a25-460a28; T. 22: Tứ phần luật 

(四分律), quyển 41, y kiền độ chi tam (衣 揵 度 之 三), tr.861b3-862b1; T. 

23: Thập tụng luật (十 誦 律), quyển 28, Thất pháp trung y pháp đệ thất chi 

hạ (七 法 中 衣 法 第 七 之 下), tr.205a18-206a3; T. 51: Đại đƣờng tây vực 

ký (大 唐 西 域 記), quyển 6, tr.899b23-c1 
207

 Tham khảo T. 24: Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ nại da tạp sự (根 

本 說 一 切 有 部 毘 奈 耶 雜 事), quyển 26, đệ lục môn đệ tứ tử nhiếp tụng 

chi dƣ Phật hiện đại thần thông sự (第 六 門 第 四 子 攝 頌 之 餘 佛 現 大 

神 通 事), tr. 330b14-c12 
208

 T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh (mahāprajñāpāramitā-

摩訶般若波羅蜜經), quyển 1, tựa phẩm (序品), tr.217c18-23 
209

 T. 1: Trung a-hàm kinh (中阿含經), quyển 18, kinh số 76, Trƣờng thọ 
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248

 T. 2: Tạp a-hàm  kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含經), quyển 22, kinh số 

594, tr. 159a 
249

 T. 17: Chƣ Phật yếu tập kinh (諸佛要集經), quyển hạ, tr. 765c21-766c15 
250

 T. 4: Soạn tập bách duyên kinh (撰集百緣經), quyển 4, tr. 218a23-b6 
251

 T. 16: Phật thuyết hoa thủ kinh (佛說華手經), quyển 1, tr. 130b17-19 
252

 T. 9: Diệu pháp liên hoa kinh (Saddharmapuṇḍarīka-sūtra-妙法蓮華經), 

quyển 6, Dƣợc vƣơng bồ tát bản sự phẩm 23 (Bhaiṣajya-rāja Bodhisattva-

藥王菩薩本事品第二十三), tr. 53a4-53b18. 
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 Xem Đại trí độ luận, quyển 100 
254

 T. 22: Tứ phần luật (Dharmagupta –vinaya-四分律), quyển 1, tr.  572b6-

c4; T. 23: căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ nại da (Mūla-sarvāstivāda-

vinaya-根本說一切有部毘奈耶), tr. 635b2-636c24 
255

 T. 10: Thập trú kinh (十住經), quyển 3, tr. 520c10-521b6; Xem Đại trí độ 

luận, quyển 48.  
256

 T. 1: Trung a-hàm  kinh (Madhyamāgama-中阿含經), quyển 47, kinh số 

180, Tâm phẩm cù đàm di kinh đệ cửu (心品瞿曇彌經第九), tr. 722b27-c2: 

Có bốn loại bố thí, ba tịnh thí. thế nào là bốn? hoặc có ngƣời thí thanh tịnh, 

ngƣời thọ không thanh tịnh, 2- Ngƣời thí không thanh tịnh, ngƣời thọ thanh 

tịnh, 3- Ngƣời thí thanh tịnh, ngƣời thọ cũng thanh tịnh, 4- Ngƣời thí không 

thanh tịnh, ngƣời thọ không thanh tịnh 
257

 T. 42: Bách luận sớ (百論疏), quyển 3, tr. 298b29-c2: Trí độ luận nói: 

Trong bốn pháp tạng của các ông không nói phƣơng, nhƣng trong sáu pháp 

tạng của thắng luận chúng tôi nói có. Bốn pháp tạng không thời tứ đế không 

nhiếp, trong lục đế, chín pháp “phƣơng” là một trong những pháp đó, nên 

nói sáu pháp tạng có 
258

 T. 32: Phƣơng tiện tâm luận (方便心論), quyển 1, tr. 23c2-4: Các ngoại 

đạo có luận pháp không? Đáp: có. Nhƣ Vệ-thế sƣ có lục đế: Đà-la-phiêu, 

cầu-na, tổng đế, biệt đế, tác đế và bất tác đế 
259

 T. 1: Trƣờng a-hàm  kinh (Dīrghāgama-長阿含經), quyển 22, Thuyết 

trƣờng a-hàm  đệ tứ phần thế kỷ kinh-thế bản duyên phẩm 12 
260

 Đại trí độ luận quyển 6: 14 biến hóa Tâm: sơ thiền hai: dục giới và sơ 

thiền, nhị thiền ba: dục giới, sơ thiền và nhị thiền, tam thiền bốn: dục giới, 

sơ thiền, nhị thiền và tam thiền, tứ thiền năm: dục giới, sơ thiền, nhị thiền, 

tam thiền và tứ thiền 
261

 T. 12: Phật thuyết vô lƣợng thọ kinh (Aparimitāyus Sūtra-

佛說無量壽經), quyển 1, tr. 267b20-c6 
262

 T. 2: Phật thuyết thủ lăng nghiêm tam muội kinh (佛說首楞嚴三昧經), 

quyển 2, tr. 642a26-b2 
263

 T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh (mahāprajñāpāramitā-

摩訶般若波羅蜜經), quyển 12, tr. 310a3-29; T. 8: Phóng quang bát nhã 

kinh (放光般若經), quyển 9, vô tác phẩm đệ 44, tr. 66c16-23 
264

 T. 54: Phiên dịch danh nghĩa tập (翻譯名義集), quyển 2, tr. 1077a21-23: 

Thích-đề-hoàn-nhơn. Đại luận nói rằng: Thích-ca dịch là Năng, Đề-bà dịch 

là Thiên, Nhân-đề dịch là chủ, hiệp lại gọi là Thích-đề-bà-na-dân, hoặc 

Thích-ca-đề-bà-nhân-đà-la, nay lƣợc nói Đế thích. 
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 T. 49: Phật tổ thống ký (佛祖統紀), quyển 31, tr. 310b11-12: Đế-thích 

làm chủ hai cõi trời: Tứ vƣơng thiên  (caturmahārajika-deva) và Đao lợi 

thiên (Trāyastriṃśa-deva- tam thập tam thiên) , Ma vƣơng làm chủ dục giới 

(Kāmadhātu) (cƣ trú ở dục giới), Đại phạm vƣơng làm thiên chủ tam giới 

(trayo-dhātavaḥ) 
266

 T. 29: A-tỳ-đạt-ma câu xá luận (阿毘達磨俱舍論), quyển 2, tr. 7b28-c2: 

Luận rằng: Hệ có nghĩa là hệ thuộc, tức bị trói buộc. Tất cả mƣời tám giới 

đều hệ thuộc Dục giới. Sắc giới chỉ có mƣời bốn loại, tức trừ hai cảnh 

hƣơng, vị và hai thức của chúng là tỷ thức và thiệt thức. Hƣơng và vị không 

có ở sắc giới vì chúng thuộc về đoạn thực (kavadīkārāhāra). Phải xả bỏ tham 

muốn về đoạn thực mới có thể sinh vào Sắc giới. Trừ hai thức tỷ và thiệt vì 

chúng không có sở duyên; Abhidharmakośa-śāstra, dhātunirdeśaḥ, tr. 20: 

eṣām aṣṭādaśadhātūnāṃ kati kāmadhātvāptāḥ? kati rūpadhātvāptāḥ? 

kāmadhātvāptāḥ sarve,  

āptā aviyuktāḥ kāmadhātupratisaṃyuktā ity arthaḥ, rūpe caturdaśa, 

rūpadhātau caturdaśa dhātavaḥ, vinā 

gandharasaghrāṇajihvāvijñānadhātubhiḥ…tatra hi gandharasau na staḥ; 

tayoḥ kavalīkārāhāratvāt, tadvītarāgāṇāṃ ca tatropapatteḥ, tato 

ghrāṇajihvāvijñāne api na staḥ; ālambanābhāvāt (30) 
267

 T. 1: Trƣờng a-hàm  kinh (Dīrghāgama-長阿含經), quyển 22, Thế bản 

duyên phẩm 12 (世本緣品第十二), tr. 145a6-19. 
268

 T. 53: Kinh luật dị tƣớng (經律異相), quyển 1, tr.  2b24-26: Tha hóa tự 

tại thiên cung, cũng vì phong luân giữ ở giữa hƣ không, vua gọi là tự tại. Ái-

thân thiên: ở trong cõi dục một mình đƣợc tự tại nên gọi là Ái-thân thiên. 
269

 T. 1: trƣờng a-hàm  kinh (Dīrghāgama-長阿含經), quyển 20, tr. 133a23-

26; T. 29: A-tỳ-đạt-ma câu xá luận (阿毘達磨俱舍論), quyển 11, tr. 61b6-9: 

Thọ mạng ở Bắc-cu-lô châu (Uttarakuru) là một ngàn năm. Ở Tây-ngƣu-hóa 

châu (Godānīya) là năm trăm năm. Ở Đông-thắng-thân châu (Pūrvavideha) 

là hai trăm năm mƣơi năm. Thọ mạng ở Nam-thiệm-bộ châu (Jambudvīpa) 

không nhất định, khi dài khi ngắn. Ở cuối mƣời kiếp (kalpa) thọ mạng tối đa 

là mƣời năm; nhƣng ở đầu kiếp (prāthamakalpika) thì không tính đƣợc: 

Không thể đếm bằng các số trăm, ngàn, v.v... Abhidharmakośa-śāstra-

lokanirdeśaḥ: sahasramāyuḥ kuruṣu, varṣāṇām; dvayorardhārdhavarjitam. 

Dvayordvīpayorardhārdhaṃ varjayitvā pañca varṣaśatāni godānīyānām. 

Ardhatṛtīye varṣaśate pūrvavidehānām. ihāniyatam, jambūdvīpe nāstyāyuṣo 

niyamaḥ, kadācit bhūyo bhavati kadācidalpīyaḥ. Ante tu daśābdāḥ, abdaḥ= 

saṃvatsaraḥ. Ante hīyamānaṃ daśa varṣāṇyāyurbhavati. ādito‟mitam (78) 



                                                                                                                                                 

āditaḥ prāthamakalpikānāṃ manuṣyāṇāmaparimāṇamāyurbhavati. 

Sahasrādisaṃkhyayā parimātuṃ na śakyate (78) 
270

 T. 2: Tạp a-hàm  kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含經), quyển 22, kinh số 

583, tr. 155a7-b4. 
271

 T. 2: Tạp a-hàm  kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含經), quyển 22, kinh số 

583, tr. 155a27-28: Cù-đàm dùng kệ mà dạy tôi, không nhanh nhả răng, đầu 

vở bảy phần, thọ các tử khổ đáng thƣơng. (瞿曇說呪偈, 不速捨月者, 

或頭破七分, 受諸隣死苦.) 
272

 T. 27: A-tỳ-đạt-ma đại tỳ-bà-sa luận (Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra-

阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 172, tr. 868c5-27 
273

 T. 2: Tạp a-hàm  kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含經), quyển 49, kinh số 

1322, tr. 362c23-363a20; T. 2: Biệt dịch tạp a-hàm  kinh (別譯雜阿含經), 

quyển 15, kinh số 321, tr. 481a4-29 
274

 T. 15: Đại thọ khẩn na la vƣơng sở vấn kinh (大樹緊那羅王所問經), 

quyển 1, tr. 370b22-371b5 
275

 T. 27: A-tỳ-đạt-ma đại tỳ-bà-sa luận (Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra-

阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 2, tr. 8b10-25: Đây là Độc-tử-bộ, Bộ sƣ kia 

chấp là Thế đệ nhất pháp, tín v.v… năm căn lấy làm tự tánh (trung lƣợc) lập 

A-tố-lạc làm thú thứ sáu bổ-đặc-già-la 
276

 Xem Đại trí độ luận, quyển 30. 
277

 Tăng chi bộ kinh I, chƣơng 1: một pháp, 14: Phẩm ngƣời tối thắng, tr. 23: 

Trong các đệ tử Tỷ-kheo đã lâu ngày của Ta, này các Tỷ-kheo, tối thắng là 

Aññā Kondañña (A-nhã Kiều-trần-nhƣ). Trong các vị đại trí tuệ... tối thắng 

là Sàriputta (Xá-lợi-phất). Trong các vị có thần thông... tối thắng là 

Mahāmoggalāna (Mục-kiền-liên)…;  T. 2: Tăng nhất a-hàm kinh 

(Ekottarikāgama-增壹阿含經), quyển 3, đệ tử phẩm (弟子品), kinh số 2, tr. 

557b4-7: Trong số đệ tử Thanh-văn của Ta trí tuệ vô cùng, giải quyết rõ 

ràng các nghi ngờ, đó là tỳ-kheo xá-lợi-phất. Thần thông nhẹ nhàng, bay đến 

mƣời phƣơng đó là tỳ-kheo Mục-kiền-liên. 
278

 T. 2: Tạp a-hàmkinh (Saṃyuktāgama-雜阿含經), quyển 23, kinh số 604, 

tr. 167c21-25: Trí hết thảy chúng sanh, muốn sánh Xá-lợi-phất, một trong 

mƣời sáu phần, chỉ trừ Phật Thế Tôn, Nhƣ-lai chuyển pháp luân, có khả 

năng tuỳ chuyển, kia (Xá-lợi-phất) có vô lƣợng đức, lại có thể tuyên thuyết. 

(一切眾生智, 比於舍利弗, 十六之一分,  以除如來智, 如來轉法輪, 

是則能隨轉, 彼有無量德 誰復能宣說). 
279

 Tham khảo T. 46: Chỉ quán phụ hành truyền hoằng khuyết 

(止觀輔行傳弘決), quyển 6, tr. 334c12-17: Các pháp nhân duyên sanh, 



                                                                                                                                                 

pháp ấy là nhân duyên, pháp ấy nhân duyên diệt, Đại sƣ nói nhƣ vậy. Tôi 

nghe pháp này chứng đƣợc sơ quả … ấy là lƣợc nói ba đế trong tứ đế. Các 

pháp nhân duyên sanh là khổ đế, pháp ấy là nhân duyên tập đế, pháp ấy nhân 

duyên diệt là diệt đế. (諸 法 從 緣 生, 是 法 說 因 緣, 是 法 緣 及 盡, 我 師 

如 是 說. 身 子 聞 已 而 得 初 果 … 是 故 略 說 四 諦 中 三. 諸 法 從 緣 

生 苦 諦 也, 是 法 說 因 緣 集 諦 也, 是 法 緣 及 盡 滅 諦 也.) 
280

 Tham khảo T. 3: Phật bản hạnh tập kinh (Buddhacarita-佛本行集經), 

quyển 48, tr. 878a16-23 
281

 T. 1: Trung a-hàm kinh (Madhyamāgama-中阿含經), quyển 43, tr. 703c; 

Tăng chi bộ I, tr. 24; T. 27: Đại tỳ-bà-sa  luận (Abhidharma-mahāvibhāsā-

śāstra-大毘婆沙論), quyển 179, tr. 898a. 
282

 T. 2: Tăng nhất a-hàm kinh (Ekottarikāgama-增壹阿含經), quyển 28, 

Thính pháp phẩm (聽法品), kinh số 5, tr. 707c15-708a28; T. 4: Nghĩa túc 

kinh (義足經), kinh số 14, tr. 185c; T. 16: Đại thừa tạo tƣợng công đức kinh 

(大乘造像功德經), tr. 792c-793a; T. 25: Phân biệt công đức luận 

(分別功德論), quyển 3, tr. 38a-38a; T. 51: Tây vực ký (西域記), quyển 4, 

tr. 893b. 
283

 Tham khảo T. 2: Tăng nhất a-hàm kinh (Ekottarikāgama-增壹阿含經), 

quyển 6, lợi dƣỡng phẩm (利養品), kinh số 7, tr. 575b1-2; quyển 28, Thính 

pháp phẩm (聽法品), kinh số 5, tr. 707c12. 
284

 Tham khảo T. 27:  A-tỳ-đạt-ma đại tỳ-bà-sa luận (Abhidharma-

mahāvibhāsā-śāstra-阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 31, tr. 161a14-19; T. 29: 

A-tỳ-đạt-ma câu-xá luận (Abhidharmakośa-śāstra-阿毘達磨俱舍論), quyển 

1, tr. 161a26-b2. 
285

 Tham khảo T. 26: Chúng sự phần a-tỳ-đàm luận (眾事分阿毘曇論), 

quyển 4, tr. 644b8-646b24 
286

 T. 26, A-tỳ-đạt-ma phẩm loại túc luận (Abhidharmaprakaraṇa-śāstra-阿 

毘 達 磨 品 類 足 論), quyển 2, tr. 716a6-7: Thế nào là pháp xa? Nghĩa là 

quá khứ, vị lại. Thế nào là pháp gần? Nghĩa là hiện tại và vô vi phátr. 
287

 Tham khảo T. 11: Phụ tử hợp tập kinh (父子合集經), quyển 16, tr. 

964c17-20: Đại địa dày tám vạn bốn ngàn du-thiện-na,  rộng sáu vạn du- 

thiện- na. Lại sanh luân, đại luân bao quanh núi, an trú kiên cố đồng với kim 

cƣơng. 
288

 T. 3: Đại phƣơng tiện phật báo ân kinh (大方便佛報恩經), quyển 6, tr. 

156b6-15; T. 27: A-tỳ-đạt-ma đại tỳ-bà-sa luận (Abhidharma-mahāvibhāsā-



                                                                                                                                                 

śāstra-阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 83, tr. 430b28-c7; T. 53: Kinh luật dị 

tƣớng (經律異相), quyển 48, tr. 254b-c. 
289

 Tham khảo T. 29: A-tỳ-đạt-ma câu-xá luận (abhidharmakośa-śāstra-阿 毘 

達 磨 俱 舍 論), quyển 23, tr. 121b23-c9; Abhidharmakośa, quyển 7, tr. 393 
290

 Tham khảo, T. 12: Bệ bà sa luận (鞞婆沙論), quyển 12, tr. 504b-c 

 
291

 T. 15: Phật thuyết thuần chân đà la sở vấn Nhƣ-lai tam muội kinh 

(佛說伅真陀羅所問如來三昧經), quyển 1, tr. 351c23-28; T. 15: Đại thọ 

khẩn na la vƣơng sở vấn kinh (大樹緊那羅王所問經), quyển 1, tr. 371a10-

24; xem Đại trí độ luận, quyển 17 
292

 T. 2: Tạp a-hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含經), quyển 43, kinh số 

1164, tr. 310b20-311a3 
293

 T. 1: Trung a-hàm kinh (Madhyamāgam-中阿含經), quyển 28, lâm phẩm 

chƣ pháp bản kinh (林品諸法本經), kinh số 113, tr. 602c2-4 
294

 Tham khảo T. 2: Tăng nhất a-hàm kinh (Ekottarikāgama-增壹阿含經), 

quyển 24, Thiện tụ phẩm (善聚品), kinh số 10-12, tr. 680c; quyển 51, Đại ái 

đạo bát niết bàn phần phẩm (大愛道般涅槃分品), kinh số 6, tr. 826a 
295

 Tham khảo T. 4: Chúng kinh soạn tạp thí dụ (眾經撰雜譬喻), quyển 1, 

kinh số 1, tr. 531. 
296

 T. 30, Du già sƣ địa luận (Yogācāra-bhūmi-śāstra-瑜伽師地論), quyển 

43, tr. 510a13-17 
297

 Abhidharmakośavyākhyā, tr. 221 a9: Na praṇaśyanti karmāṇi 

kalpakoṭiśatair api, sāmagriṃ prāpya kālaṃ ca phalanti khalu dehinām 

(nghiệp tạo từ muôn kiếp trƣớc không bao giờ mất đi, dù trăm kiếp trôi qua, 

khi nhân duyên hội ngộ, quả báo tự nhận lấy); Tham khảo T.  24: Căn bản 

thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ nại da phá tăng sự (根 本 說 一 切 有 部 毘 奈 

耶 破 僧 事), quyển 17, tr.  187b14: 假 令 經 百 劫, 雖 作 業 不 亡; 因 緣 

會 遇 時, 果 報 還 自 受; T. 31: Đại thừa thành nghiệp luận (大 乘 成 業 

論), tr. 7831: 業 雖 經 百 劫, 而 終 無 壞 失; 遇 眾 緣 合 時, 要 當 酬 彼 

果 
298

 Tham khảo T. 2: Tăng nhất a-hàm kinh (Ekottarikāgama -增壹阿含經), 

quyển 24, Thiện tụ phẩm (善聚品), kinh số 11, tr. 681b: Nếu thí chủ đàn việt 

bố thí, đƣợc năm công đức: thế nào là năm? Sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức 

mạnh và biện tài; T. 2: Phật thuyết thực thí hoạch ngũ phƣớc báo kinh 

(佛說食施獲五福報經), quyển 1, tr. 854c 
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 T. 1: Trƣờng a-hàm kinh (dīrghāgama-長阿含經), quyển 3, Du hành kinh 

(遊行經), tr. 21c11-13: Bảy báu: kim luân báu, bạch tƣợng báu, cam giá 

báu, thần châu báu, ngọc nữ báu, cƣ sĩ báu và chủ binh báu.; Quyển 6, 

Chuyển luân thánh vƣơng tu hành kinh (轉輪聖王修行經), tr. 39b6-9 
300

 T. 1: Trung a-hàm kinh (Madhyamāgama-中阿含經), Thất pháp phẩm, 

Thế gian phƣớc kinh (七法品世間福經), kinh số 7, tr. 427c; T. 2: Tăng nhất 

a-hàm kinh (Ekottarikāgama -增壹阿含), quyển 35, thất nhật phẩm 

(七日品), kinh số 7, tr. 741c 
301

 T. 4: Đại trang nghiêm luận kinh (Sūtrālaṃkāra-śāstra-

大莊嚴論經),p,278a-280a; T. 4, Tạp bảo tạng kinh (雜寶藏經), kinh số 42, 

tr. 468a-b; T. 53: Kinh luật dị tƣớng (經律異相), tr. 228c 
302

 Tham khảo T. 29: A-tỳ-đạt-ma câu-xá luận (Abhidharmakośa-śāstra- 

阿毘達磨俱舍論), quyển 7, tr. 39a11-16: Học tâm từ bốn vô gián sanh, 

nghĩa là học tâm và tam giới thiện. tức vô gián này có thể sanh năm tâm, 

nghĩa là bốn tâm trƣớc và một vô học. Còn lại, nghĩa là vô học từ năm vô 

gián sanh. Nghĩa là tam giới thiện, học và vô học. Tức vô gián này có thể 

sanh bốn tâm. Nghĩa là tam giới thiện và một vô học. Nói là 12 tâm hỗ tƣơng 

sanh.; T. 44: Đại thừa nghĩa chƣơng (大乘義章), quyển 7, tr. 518c19-25: Vô 

học tâm không sanh học tâm. ở trong địa trên, sanh phƣơng tiện thiện và vô 

học tâm; nghĩa là A-la-hán du hý các địa, hoặc từ vô lậu khởi hữu lậu. Đối 

với hạ dục giới, sanh phƣơng tiện thiện và sanh đắc thiện, cũng lấy dục giới 

sanh đƣợc lợi ích lớn, ấy gọi là đắc sanh. đồng giới hạ địa, sanh phƣơng tiện 

thiện và vô học tâm thƣợng giới sanh không đƣợc lợi lớn, vì vậy bất sanh. 

 Vô sắc vô học đối với trong tự địa, cũng sanh phƣơng tiện và vô học tâm 
303

 T. 30: Du già sƣ địa luận (Yogācāra-bhūmi-śāstra-瑜伽師地論), quyển 

39, tr. 505b12-17: Thế nào là Bồ-tát bố thí tất cả? Tất cả có hai thứ: (1) bố 

thí vật bên trong. (2) bố thí vật bên ngoài. Nếu chƣ Bồ-tát chỉ bỏ thân mình, 

ấy chỉ gọi là bố thí vật bên trong. Nếu chƣ Bồ-tát thƣơng xót mạng sống của 

chúng sanh, thƣờng đem thức ăn bố thí, ấy gọi là tạp thí vật bên trong và bên 

ngoài. Nếu chƣ Bồ-tát trừ loại bố thí vừa nói ở trên, ngoài ra hết thảy nên bố 

thí, ấy gọi là bố thí vật bên ngoài 
304

 T. 2: Tăng nhất a-hàm kinh (Ekottarikāgama -增壹阿含經), quyển 1, tr. 

550c-9, T. 24: Tỳ ni mẫu kinh (毘尼母經), quyển 3, tr. 818a26-27; T. 25: 

Phân biệt công đức luận (分別功德論), quyển 1, tr. 32b6-8 
305

 Tham khảo T. 4: Đại trang nghiêm luận kinh (Sūtrālaṃkāra-śāstra-

大莊嚴論經), kinh số 55, tr. 309c-310b; T. 50: A dục vƣơng truyện 



                                                                                                                                                 

(阿育王傳), quyển 7, tr. 128b-c; T. 4: Chúng kinh soạn tạp thí dụ 

(眾經撰雜譬喻), kinh số 41, tr. 541c-542a. 
306

 T. 2: Tạp a-hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含經), quyển 23, kinh số 604, 

tr. 165b4-9; T. 50: A dục vƣơng truyện (阿育王傳), quyển 1, tr. 102a, T. 50: 

A dục vƣơng kinh (阿育王經), quyển 1, tr. 135a 
307

 Tham khảo Trƣờng bộ kinh I (Dīghanikāya), Kinh Kassapa   

(=Mahāsīhanāda sutta), tr. 166; T. 1: Trƣờng a-hàm kinh (Dīrghāgama-

長阿含經), quyển 16, kinh số 25, Lõa hình phạm chí kinh (倮形梵志經), tr. 

103b25-c13, quyển 19, kinh số 30, Thế ký kinh (世記經), Long điểu phẩm 

(龍鳥品), tr. 128a7-17; T. 2: Tăng nhất a-hàm kinh (Ekottara-āgama-

增一阿含經), quyển 23, Tăng thƣợng phẩm (增上品), tr. 670c2-672b3; T. 

4: Xuất diệu kinh (出曜經), tr. 768c16-769a3 
308

 Tham khảo Tăng chi bộ kinh I, tr. 226; Pháp cú (Dhammapada) V, kệ 54; 

Bản sanh kinh (jātaka) III, tr. 291; Di lan vƣơng vấn kinh (Milinda sutta), tr. 

333; T. 29: A-tỳ-đạt-ma câu xá luận (阿毘達磨俱舍論), quyển 11, tr. 60a; 

T. 2: Tạp a-hàm kinh (Saṃyuktāgama- 雜阿含經), quyển 38, kinh số 1073, 

tr. 278c-279a; T. 2: Tăng nhất a-hàm kinh (Ekottara-āgama-增一阿含經), 

quyển 13, địa chủ phẩm (地主品), tr. 613b-c; T. 2: Phật thuyết giới đức 

hƣơng kinh (佛說戒德香經), tr. 507b-c; T. 2: Phật thuyết giới hƣơng kinh 

(佛說戒香經), tr. 508a-b 
309

 T. 29: A-tỳ-đạt-ma câu xá luận (Abhidharmakośa-śāstra-阿 毘 達 磨 俱 

舍 論), quyển 13, tr. 67c; T. 31: Nghiệp thành tựu luận 

(Karmasiddhiprakaraṇa-大 乘 成 業 論),tr.  64-68 
310

 T. 29: A-tỳ-đạt-ma câu xá luận (Abhidharmakośa-śāstra-

阿毘達磨俱舍論), quyển 3, tr. 13c-15c; quyển 16, tr. 86c 
311

 T. 29: A-tỳ-đạt-ma câu xá luận (Abhidharmakośa-śāstra-

阿毘達磨俱舍論), quyển 14, tr. 72b; T. 31: Đại thừa thành tựu nghiệp luận 

(大乘成業論), tr. 78 
312

 Tùy tâm hành: Định cọng giới; không tùy tâm hành: năm giới 
313

 T. 8: Đại phẩm bát-nhã kinh (Mahāprajñāparamitā-sūtra-大品般若經), 

quyển 8, tán hoa phẩm 29 (散花品第29), tr. 279b12-23; T. 8: Phóng quang 

bát-nhã kinh (放光般若經), quyển 6, Vũ pháp vũ phẩm đệ 30 

(雨法雨品第30), tr. 42c27-43a9; T. 8: Quang tán bát-nhã kinh 

(光讚般若經), quyển 10, vũ pháp bảo phẩm đệ 27 (雨法寶品第27), tr. 

216a24-b7; Xem Đại trí độ luận, quyển 14, 
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 T. 16: Phật thuyết ngũ đại thí kinh (佛說五大施經), tr. 813b 
315

 T. 2: Tạp a-hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含經), quyển 30, kinh số 855, 

tr. 217c; kinh số 856, tr. 218c; T. 2: Phật thuyết nan đề thích kinh 

(佛說難提釋經), tr.  505b 
316

 Tham khảo T. 27: Đại tỳ-bà-sa luận (Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra-

大毘婆沙論), quyển 116, tr.  605c17-606a17; T. 29: A-tỳ-đạt-ma câu xá 

luận (Abhidharmakośa-śāstra-阿毘達磨俱舍論), quyển 16, tr. 85b-c14; 

Thiên thí dụ (Divyāvadāna), tr. 257 
317

 T. 2: Phân biệt thiện ác nghiệp báo kinh (分別善惡業報經), quyển 2, tr. 

899b19-23 
318

 T. 29: A-tỳ-đạt-ma câu xá luận (Abhidharmakośa-śāstra-

阿毘達磨俱舍論), quyển 16, Phân biệt nghiệp phẩm (分別業品), tr. 87b 
319

 T. 1: Trƣờng a-hàm kinh (Dīrghāgama-長阿含經), quyển 8, kinh số 9, 

chúng tập kinh (眾集經), tr. 50b; T. 1: Trung a-hàm kinh (Madhyamāgama-

中阿含經), quyển 49, kinh số 187, tr. 732b-c; T. 27: Đại tỳ-bà-sa luận 

(Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra-大毘婆沙論), quyển 171, tr. 861c; T. 29: 

A-tỳ-đạt-ma câu xá luận (Abhidharmakośa-śāstra-阿毘達磨俱舍論), quyển 

16, tr. 87b 
320

 T. 2: Tạp a-hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含經), quyển 44, kinh số 

1993, tr. 323b-c; T. 2: Biệt dịch tạp a-hàm kinh (別譯雜阿含經), quyển 5, 

kinh số 106, tr. 411b-c; Tƣơng ƣng bộ I, tr. 148-149 
321

 T. 2: Tạp a-hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含經), quyển 48, kinh số 

1278, tr. 351b-352a; T. 2: Biệt dịch tạp a-hàm kinh (別譯雜阿含經), quyển 

14, kinh số 279, tr. 470-b; T. 2: Tăng nhất a-hàm kinh (Ekottara-āgama-

增一阿含經), quyển 12, tr.  603b-c 
322

 Tham khảo Trung bộ kinh II, kinh số 61: Kinh giáo giới La-hầu-la ở rừng 

Am-bà-la (Ambalaṭṭhikārāhulovāda sūtta); T.  1: Trung a-hàm kinh 

(Madhyamāgama-中阿含經), quyển 3, kinh số 14, La vân kinh (羅雲經), tr. 

436a-437b; T. 4: Pháp cú thí dụ kinh (法句譬喻經), quyển 3, tr. 599c19-

600a 
323

 T. 1: Phân biệt thiện ác báo ứng kinh (分別善惡報應經), quyển 2, tr. 

899c23-26. 
324

 T. 29: A-tỳ-đạt-ma câu xá luận (阿毘達磨俱舍論), quyển 14, tr. 77b7: 

Trong các tội không vâng lời, chỉ xả ly uống rƣợu. Vì để giữ gìn các giới 

khác. Những ngƣời uống rƣợu say sẽ không thể gìn giữ các giới luật khác. 

Các luận sƣ A-tỳ-đàm cho rằng các chất uống làm say không có tính chất 



                                                                                                                                                 

của loại tánh tội (rakṛtisāvadya). Tánh tội chỉ bị phạm bởi ngƣời có tâm 

nhiễm ô (kliṣṭa); trong khi vì để chữa bệnh, ngƣời ta có thể uống rƣợu với 

một lƣợng không thể làm say. Tâm sẽ bị nhiễm ô nếu ngƣời uống biết rằng 

lƣợng rƣợu uống vào sẽ làm say; nhƣng tâm sẽ không nhiễm ô nếu biết rằng 

lƣợng rƣợu uống vào không thể làm say. Tuy nhiên, đó không phải là quan 

điểm của các luận sƣ trì luật (Vinayadharas). Theo họ, các chất uống làm 

say đều thuộc tánh tội. 

Tôn giả Upāli (Ổ-ba-ly) hỏi: “Phải nên chăm sóc ngƣời bệnh nhƣ thế nào?”. 

Thế Tôn trả lời: “Này Upāli, chỉ trừ những gì thuộc về tánh tội.” Ngoài ra 

Thế Tôn cũng không cho phép những ngƣời thuộc dòng họ Thích-ca 

(Śākyas) dùng rƣợu khi đau ốm: “Những ai đã nhận ta làm thầy thì không 

đƣợc uống rƣợu, cho dù chỉ là một lƣợng nhỏ nhƣ đầu ngọn cỏ.” Thế Tôn 

chỉ ngăn cấm tánh tội trong trƣờng hợp đau ốm (Upālisūtra) đồng thời lại 

không cho phép uống rƣợu cho nên biết rõ rằng uống rƣợu thuộc về tánh tội. 

Thánh giả, ở trong đời sống kế tiếp, không uống rƣợu và cũng không còn 

phạm các tánh tội khác nhƣ giết hại, v.v.. [Nếu có ngƣời đổ sữa có trộn rƣợu 

vào miệng họ thì chỉ có sữa chảy vào mà không rƣợu. Khế kinh 

(Nandikasūtra, v.v) còn xếp rƣợu vào số các ác hạnh của thân 

(kāyaduścarita). Các luận sƣ Đối pháp (Ābhidārmikas) giải thích: Nói chung 

thì các tội thuộc loại “không vâng lời” đã đƣợc cho phép trong trƣờng hợp bị 

bệnh nhƣ câu trả lời cho U-ba-ly trên đây đã chứng minh. Tuy nhiên trƣờng 

hợp uống rƣợu thì có ngoại lệ: Cho dù chỉ thuộc loại tội không vâng lời 

nhƣng vẫn bị cấm đối với ngƣời bệnh và làm nhƣ vậy là để ngăn ngừa 

những hậu quả không hay do rƣợu gây ra bởi vì không thể xác định rõ lƣợng 

rƣợu nhƣ thế nào mới có thể làm say. Nếu thánh giả đã đắc đƣợc luật nghi 

bất tác đối với rƣợu thì không phải vì việc uống rƣợu thuộc về tánh tội mà 

chỉ vì thánh giả có đầy đủ lực tàm quý; thì đó chỉ vì rƣợu làm cho họ bị mất 

chánh niệm (smṛtināśa); nếu họ không uống cho dù chỉ một giọt thì đó là vì 

lƣợng rƣợu làm say không xác định đƣợc, cũng giống nhƣ thuốc độc. Khế 

kinh đã xem uống rƣợu là một ác hạnh của thân bởi vì rƣợu là “nhân” của sự 

phóng dật (pramādasthāna). Thật vậy, giới luật về việc uống rƣợu có ghi 

câu này: “Khi đoạn trừ nguyên nhân phóng dật là uống rƣợu, rƣợu gạo 

(surā) và rƣợu trái cây (maireya), tôi từ bỏ nguyên nhân phóng dật…”. Đây 

không phải là trƣờng hợp đối với các tội khác: Ngƣời ta không nói: “tôi từ 

bỏ nguyên nhân phóng dật là sự giết hại”; bởi vì các tội khác đều là tánh tội. 

Kinh Nandikasūtra nói rằng tái sinh vào địa ngục là do thƣờng hay uống 

rƣợu. Nhân vì uống rƣợu mà có sự hoạt động liên tục của một chuỗi các tâm 

bất thiện; từ đó phát sinh một loại nghiệp mới chiêu cảm địa ngục, hoặc làm 

hiện hành một nghiệp cũ vào lúc lâm chung. Thành ngữ “tốt-la-mê-lệ-da-



                                                                                                                                                 

mạt-đà phóng dật xứ  có nghĩa là gì? Surā là một thức uống có men nấu từ 

gạo; maireya là thức uống có men nấu từ nhiều vị khác (nhƣ nƣớc mía, v.v.). 

Có lúc các thức uống này làm say rất ít, có lúc chúng hoàn toàn không làm 

say: Chính vì thế mà đã thêm vào từ madya, làm say. Quả cau, cỏ sâu rọm 

(kodrava, v.v) khi ăn vào bị say cũng gọi là surā và maireya. Uống rƣợu chỉ 

là một tội thuộc loại không vâng lời. Vì thế từ “phóng dật xứ” 

(pramādasthāna) nên đƣợc hiểu là ngƣời ta phải từ bỏ sự uống rƣợu bởi vì 

nó là nguyên nhân của tất cả các trƣờng hợp bị liệt trí nhớ 

(sarvapramādānām āspadatvāt); Abhidharmakośa-śāstra, karmanirdeśaḥ, tr.  

219: Kiṃ punaḥ kāraṇaṃ  pratikṣepaṇasavadyācchikṣāpadasya na 

vyavasthāpitam, pratikṣepaṇasavadyānmadyādeva, kiṃ kāraṇaṃ madyādeva 

nānyasmāt, anyaguptaye. (34) Madyaṃ pibato‟nyānyapyaṅgānyaguptāni 

syuḥ, kathaṃ punarmadyapānaṃ pratikṣepaṇasāvadyaṃ gamyate, 

prakṛtisāvadyalakṣaṇābhāvāt,  prakṛtisāvadyaṃ hi kliṣṭenaiva 

cittenādhyācaryate, śakyaṃ tu madyaṃ pratīkārabuddhyaiva pātuṃ yāvanna 

madayet, kliṣṭameva taccittaṃ yanmadanīyaṃ jñātvā pibati, na tat kliṣṭaṃ 

yadamadanīyamātrāṃ viditvā pibati, prakṛtisāvadyaṃ madyamiti 

vinayadharāḥ. Kathaṃ bhadanta glāna upasthānatvyaḥ, 

prakṛtisāvadyamupālin sthāpayitvā, ityuktaṃ bhagavatā, śākyeṣu ca glāneṣu 

madyapānaṃ nābhyanujñātam, idaṃ coktaṃ “māṃ bhikṣavaḥ 

śāstāramuddiśadbhiḥ kuśāgreṇāpi madyaṃ na pātavyami‟tyataḥ 

prakṛtisāvadyamiti jñāyate, āryaiśca janmāntaragatairapyanadhyācārāt, 

prāṇivadhādivat, kāyaduścaritavacanaaddurgatigamanācceti, 

netyābhidhārmikāḥ, utsargavihitasyāpiglāneṣu prajñaptisāvadyasya 

punarmadyasyāpavādaḥ prasaṅgaparihārārthaṃ madanīyamātrāniyamanāt, 

tatra eva kuśāgrapānapratiṣedhaḥ, āryairanadhyaacaraṇaṃ hrīmattvāttena ca 

smṛtināśāt, alpakasyāpyapānamaniyamādviṣavat, duścaritavacanaṃ 

pramādasthānatvāt, ata evātra pramādasthānagrahaṇaṃ nānyeṣu teṣāṃ 

prakṛtisāvadyatvāt, atyāsevitena durgatigamanābhidhānam, tat 

prasaṅgenābhīkṣṇamakuśalasaṃtatipravṛtterāpāyikasya karmaṇa 

ākṣepādvṛttilābhādvā, surāmaireyamadyapramādasthānamiti ko‟rthaḥ, surā 

annāsavaḥ, maireyaṃ dravāsavaḥ, te ca kadācidaprāptacyuta madyabhāve 

bhavataḥ ityato madyagrahaṇaṃ, pūgaphalakodravādayo‟pi madayantīti 

surāmaireyagrahaṇam, prajñaptisāvadyasyādareṇa praheyatve kāraṇa 

jñāpanārthaṃ pramādasthānavacanam, sarvapramādāspadatvāditi. 
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 T. 1: Phân biệt thiện ác báo ứng kinh (分別善惡報應經), quyển 2, tr. 

899b26-c12 
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 Não hại, trộm cƣớp, tà dâm và uống rƣợu. 
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 Tham khảo T. 2: Tạp a-hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含經), quyển 33, 

kinh số 927, 928, tr. 236b-c; T. 29: A-tỳ-đạt-ma câu xá luận 

(Abhidharmakośa-śāstra-阿毘達磨俱舍論), quyển 14, phân biệt nghiệp 

phẩm (分別業品), tr. 76a:  Xƣng Cận sự (Ƣu-bà-tắc) tức phát khởi giới; 

nhƣng phải giảng giải thêm nhƣ trƣờng hợp của Bí-sô. 

Luận:  Luật nghi Cận sự có thể phát khởi ở một ngƣời thọ nhận các phẩm 

tánh của một Cận sự khi ngƣời này nói: “Kể từ hôm nay cho đến suốt đời, 

hãy xem tôi là một Cận sự “xả sanh” (prāṇāpeta)”. Xả sanh có nghĩa là gì? 

Ý kinh nói là “xả sát sinh” (prāṇātipātāpeta), đƣợc nói ra sau khi đã từ bỏ sự 

giết hại. Nên trƣớc khi đắc năm giới, một ngƣời có thể đắc đƣợc luật nghi 

ngày [bởi vì ngƣời này đã tự chứng tỏ là xả ly sự giết hại]. Tuy nhiên để 

giúp ngƣời này hiểu đƣợc các giới khác (śikṣāpada). Lại vì nói lìa sát sanh 

v.v… năm trọng giới tƣớng khiến nhận biết đƣợc kiên trì. Nhƣ đắc tỳ-kheo 

cụ túc giới. Nói học xứ quan trọng khiến nhận biết đƣợc kiên trì. Đối với 

Cần sách cũng nhƣ vậy. Và đối với trƣờng hợp của Cận sự cũng nhƣ thế. 

Nếu phải đủ luật nghi, Làm sao Cận sự có thể là “nhất phần”, v.v.. Nói vậy 

là dựa vào trì giới. 

Luận:  Nếu tất cả Cận sự phải có đủ luật nghi Cận sự thì làm thế nào Thế 

Tôn có thể mô tả bốn loại Cận sự: Cận sự một giới (ekadeśakārin), Cận sự 

hai giới (pradeśakārin), Cận sự ba hoặc bốn giới (yadbhūyaskārin), Cận sự 

năm giới (paripūṇakārin)? Nói nhƣ vậy là căn cứ vào sự trì giới. Thật vậy, 

khi Cận sự thọ trì (rakṣati) một trong các giới thì đƣợc nói là có khả năng 

hành trì (kar) giới này. Và tất cả những ngƣời thuộc hàng Cận sự đều ở trong 

luật nghi nhƣ nhau. 

(Kinh bộ) Chủ trƣơng trên trái ngƣợc với kinh (utsūtra). Các ông nói rằng 

ngƣời ta đắc đƣợc luật nghi chỉ cần dựa vào việc thọ nhận các phẩm tánh của 

Cận sự “xả sinh”, nhƣ: “hãy xem đệ tử… là Cận sự xả ly.” Tuy nhiên, những 

gì trích dẫn trên đây không có trong kinh văn. Bản kinh chúng tôi muốn nói 

đến là kinh Đại danh (Mahānāmasūtra) có đƣa ra một định nghĩa về Cận sự 

và ngoài ra không còn một kinh nào khác. Nhƣng kinh Đại danh lại không 

có thêm từ “xả sanh” (prāṇāpeta). Nếu nhƣ các ông nói rằng các ông đã căn 

cứ vào một bộ kinh khác, trong đó có ghi: “Kể từ hôm nay cho đến trọn đời 

[hãy xem đệ tử là một Cận sự] liều bỏ mạng sống của mình (prāṇopeta), sau 

khi đã quy y tam bảo, và tin tƣởng hoàn toàn (abhiprasanna)”; thì đoạn kinh 

văn này chỉ nhằm chỉ cho những ngƣời nhìn thấy đƣợc tứ đế, đã đắc đƣợc 

chánh tín, và vì thế mà đã quyết chí đi theo chánh pháp cho dù hy sinh cả 

mạng sống: “Chúng tôi không thể buông bỏ chánh pháp, ngay cả khi cần cứu 

lấy mạng mình.” Nhƣ vậy đoạn kinh trên không hề đƣa ra một định nghĩa về 

luật nghi Cận sự. Hơn nữa, từ “xả sanh” mà các ông đã dựa vào đó để đƣa ra 



                                                                                                                                                 

những giải thích trên không đƣợc nơi nào nói đến, không có trong kinh Đại 

danh mà cũng không có trong kinh Kiến đế (Dṛṣṭasatyasūtra). Ai có thể 

thừa nhận những thành ngữ mà ý nghĩa lại thiếu chính xác nhƣ vậy? Và nếu 

chỉ dựa vào sự tin tƣởng ý nghĩa của từ trên đây thì ai có thể thừa nhận rằng 

Cận sự đã đắc đƣợc năm giới trƣớc khi có hành động thọ giới? Nếu từ “xả 

sanh” là để chi cho trƣờng hợp của ngƣời phạm giới thì câu hỏi đƣợc nêu ra 

trong bản kinh trên còn không hợp lý huống hồ là câu trả lời. Bởi vì có 

ngƣời nào đã hiểu rất rõ về luật nghi Cận sự và đã biết rằng loại luật nghi 

này có tất cả năm chi nhƣng lại không thể giải thích đƣợc việc: “Ngƣời nào 

không phạm một giới thì trì đƣợc một giới” và các giới còn lại. Trái lại chỉ 

có những ngƣời không hiểu đƣợc số lƣợng nhiều hay ít của luật nghi Cận sự 

và chỉ thấy đƣợc những ngƣời chỉ có thể hành trì một, hai, ba hoặc tất cả các 

giới (tanmātraśikṣamān prati) thì mới đƣa ra câu hỏi: “phải làm thế nào để 

trở thành Cận sự thọ trì một giới?... Phải là thế nào để trở thành Cận sự thọ 

trì tất cả các giới?” 

(Tỳ-bà-sa) Nếu trở thành Cận sự mà không cần phải thành tựu luật nghi Cận 

sự thì ngƣời ta vẫn có thể trở thành Bí-sô hoặc Cần sách mà không cần phải 

thọ đủ luật nghi. (kinh bộ) Bằng cách nào chúng tôi biết đƣợc số lƣợng 

nhiều hay ít của các luật nghi Cận sự, Cần sách và Bí-sô? Chắc chắn là nhờ 

sự thuyết giáo của bậc Đại sƣ. Và ngài đã nói về Cận sự không thành tựu tất 

cả luật nghi; nhƣng ngài không nói về trƣờng hợp Bí-sô hay Cần sách chỉ 

thành tựu một số luật nghi. Tuy nhiên các luận sƣ Tỳ-bà-sa ở Kaśmīr không 

chấp nhận ý kiến trên; Abhidharmakośa-śāstra-karmanirdeśaḥ, tr. 215-216:  

Upāsakatvopagamāt saṃvṛt. 

Upāsakatvābhyupagamādevāsyopāsakasaṃvaro jāyate, 

 “yadevābhyupagacchati-„upāsakaṃ māṃ dhāraya‟ ityādyagreṇa yāvajjīvaṃ 

prāṇāpetam” iti, prāṇātipātādyapetamityarthaḥ; madhyapadalopāt, 

laghusaṃvarasyāpi vyutpādanārthaṃ śikṣāpadānām 

uktistu bhikṣuvat (30) 

Yathaivaṃ bhikṣurlabdhasaṃvaro‟pi punaḥ śikṣāpadāni grāhyate, 

śrāmaṇeraśca vyutpādanārthamitaścāmutaśca tava saṃvara iti, 

tathopavāsako‟pi na tu vinā saṃvareṇopāsako‟sti. Sarve cet saṃvṛtā 

ekadeśakāryādayaḥ katham? yadi sarva evopāsakā upāsakasaṃvarasthāḥ, 

kathaṃ bhagavatā ekadeśakārī, pradeśakārī, yadbhūyaḥkārī, paripūrṇakārī 

copāsaka uktaḥ? tatpālanāt kila proktāḥ, yo hi yacchikṣāpadaṃ pālayati sa 

tatkārītyuktaḥ, sarve tu samaṃ saṃvarasthāḥ, idam utsūtraṃ vartate? kim 

atra utsūtram? upāsakatvābhyupagamādeva saṃvaralābhaḥ, yasmāt 

prāṇātipātamityāheti? na hyeva sūtrapāṭhaḥ uktaḥ, yathā 

mahānāmasūtrapāṭhaḥ, tatraiva copāsakalakṣaṇāpadeśaḥ, nānyatra, yatra 



                                                                                                                                                 

tveṣa pāṭhaḥ-“yāvajjīvaṃ prāṇāpetaṃ śaraṇagatamabhiprasannam” iti. 

tataste dṛṣṭasatyāḥ pudgalāḥ “avetyaprasādānvayaṃ prāṇairapi 

saddharmopagamanaṃ darśayanti sma, jīvitahetorapyabhavyā vayamenaṃ 

dharmaṃ parityaktum” iti, na tveṣa lakṣaṇāpadeśaḥ saṃvarasya, prāṇāpetaṃ 

tu na kvacit paṭhyate, kaścaitadaparipuṣṭārthaṃ paṭhet! ekadeśakāryādīṃstu 

khaṇḍitaśikṣānadhikṛtya praśna eva na yujyate, kuto 

visarjanamāveṇikadharmāṇām! ko hyupāsakasaṃvaraṃ jānan etanna 

jñāsyate - yo hi yacchikṣāpadaṃ na khaṇḍayati sa tatkārī bhavatīti. 

Upāsakasaṃvarasya tu parimāṇānabhijñāṃstanmātraśikṣākṣamān pratyeṣa 

praśno yujyate - “kiyatā bhadantopāsaka ekadeśakārī bhavati yāvat 

paripūrṇakārī bhavati?” yadi tarhi vinā saṃvareṇopāsakaḥ syād, vikalena vā, 

bhikṣuśrāmaṇerāvapi syātām, kathaṃ 

tāvedaṣāmupāsakasaṃvarādīnāmaṅgapratiniyamo bhavati? 

śāstṛprajñaptivaśāt, upāsakatvādipratiniyamo‟pi śāstṛprajñaptivaśādiṣyatām, 

vināpi hi saṃvareṇopāsakaḥ prajñapitaḥ, na tu bhikṣuśrāmaṇerāviti, te tv 

etan necchanti kāśmīrāḥ, sarveṣāṃ tu saṃvarāṇām 
328

 Thế gian lục thời hoa-世間六時華; Tham khảo T. 54: Nam hải ký quy 

nội pháp truyện (南海寄歸內法傳), quyển 2, tr. 219c27 
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 T. 29: A-tỳ-đạt-ma câu xá luận (阿毘達磨俱舍論), quyển 18, phân biệt 

nghiệp phẩm (分別業品), tr. 95b27-c15: Kinh dạy rằng có ba loại phƣớc - 

nghiệp - sự (puṇyakriyāvastus) là bố thí, giới hạnh và tu tập; nhƣ vậy, làm 

thế nào ba loại này lại đƣợc gọi là phƣớc - nghiệp - sự? 

Tụng đáp: Ba loại thí giới tu, tùy điều kiện tƣơng ƣng, Có tên là phƣớc - 

nghiệp - sự; khác nhau nhƣ nghiệp đạo. 

Luận:  Ba loại bố thí, trì giới và tu tập, tùy theo thể tánh của mỗi loại, có khi 

đều là phƣớc (puṇya), nghiệp (kriyā) - tức hành động - và sự  (vastu) - tức là 

nơi hành động đƣợc thực hiện - có khi chỉ là phƣớc, nghiệp hoặc sự; cũng 

giống nhƣ trƣờng hợp của nghiệp đạo có khi vừa là nghiệp vừa là nghiệp 

đạo, có khi chỉ là nghiệp đạo. 

Trƣớc tiên hãy xét đến loại phƣớc - nghiệp - sự thuộc về bố thí: (1) Thân 

nghiệp và ngữ nghiệp đều là phƣớc, nghiệp và sự: Chúng là phƣớc vì là có 

quả dị thục đáng ƣa; chúng là nghiệp (puṇyakriyā), vì thể của chúng vốn là 

nghiệp; chúng là sự, tức là nơi hành động hoặc là cảnh sở duyên (vastu, 

adhiṣṭhāna) của loại tƣ bố thí có khả năng dẫn khởi chúng; (2) tƣ (cetanā) 

bố thí chỉ là phƣớc (puṇya) và nghiệp (puṇyakriyā, phƣớc nghiệp); (3) các 

pháp (thọ, v.v.) đi kèm theo thân và ngữ nghiệp chỉ là phƣớc. 

Loại phƣớc - nghiệp - sự thuộc về giới chỉ có thân nghiệp, ngữ nghiệp nhƣng 

lại có đủ cả phƣớc, nghiệp và sự. Đối với loại phƣớc - nghiệp - sự thuộc về 



                                                                                                                                                 

tu tập, hãy xét đến sự tu tập tâm từ (maitrī): (1) Sự tu tập này là phƣớc và 

cũng là sự vì đó là nơi thực hiện hành động phƣớc đức (puṇyakriyāyāś ca 

vastu), tức là loại tƣ tƣơng ƣng với tâm từ bởi vì trong thế gian thì loại tƣ 

này mang hình thái của tâm từ; (2) loại tƣ này vừa là phƣớc vừa là nghiệp; 

cũng giống nhƣ loại giới tạo thành luật nghi tịnh lự (dhyānasaṃvara) đƣợc 

thành tựu bởi ngƣời tu tập tâm từ; (3) các pháp khác (tín, v.v.) đi kèm theo tu 

chỉ là phƣớc. 

Hoặc từ phƣớc nghiệp (puṇyakriyā) còn có nghĩa là tác phƣớc 

(puṇyakāraṇa) hay phƣớc gia hành (puṇyaprayoga); và thí, giới cũng nhƣ tu 

đều là sự của phƣớc nghiệp, bởi vì việc thực hiện chúng cũng có ý nghĩa là 

sự chuẩn bị cho phƣớc đức (khởi phƣớc gia hành). 

Có thuyết khác cho rằng nếu nói thật chính xác thì phƣớc nghiệp chính là 

thiện tƣ; và thí, giới cũng nhƣ tu đều là sự, tức là nền tảng để thực hiện loại 

tƣ này. Abhidharmakośa-śāstra-karmanirdeśaḥ, tr. 267: 

Tiṣyasto‟treṇa vīryasya dhīsamādhyoranantaram 

Puṇyaṃ kriyā‟tha tadvastu trayaṃ karmapathā yathā. 

Sūtra uktaṃ “trīṇi puṇyakriyāvastūni, dānamayaṃ puṇyakriyāvastu 

śīlamayaṃ bhāvanāmayami‟ti, kathametattayaṃ puṇyakriyāvastu. 

Puṇyamapyettayaṃ kriyā‟pi vastvapi yathāyogamiti puṇyakriyāvastu, 

tadyathā karma ca te panthānaśca panthāna eva na karmaṇa iti karmapathā 

uktāḥ, tatra dānamaye tāvat puṇyakriyāvastuni kāyavākkarma tridhā bhavati, 

tatsamutthāpikā cetanā puṇyaṃ ca kriyā ca, tatsahabhuvo dharmāḥ 

puṇyameva, śīlamayaṃ tu kāyabākkarmaiveti tridhā bhavati. Bhāvanāmayo 

maitrī puṇyaṃ ca puṇyakriyāyāśca vastu, tatsaṃprayuktāyāścetanāyā 

maitrīmukhenābhisaṃskaraṇāt tatsahabhuvaścetanā śīla ca puṇyaṃ ca kriyā 

ca, anye tatsahabhuvaḥ puṇyameva puṇyasya vā kāraṇaṃ puṇyakriyā 

puṇyaprayogastasyā etāni trīṇi vastūni, eṣāṃ saṃpādanārthaṃ 

puṇyaprayogārambhāditi, kuśalacetanāparamārthena puṇyakriyā, tasya etāni 

vastūnītyapare, kimidaṃ dānaṃ nāma, yadapi dīyate taddānam 
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 T. 2: Tăng nhất a-hàm kinh (Ekottara-āgama-增一阿含經), quyển 15, tr. 

624b-626a; T. 27: Đại tỳ-bà-sa luận (Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra-

大毘婆沙論), quyển 124, tr. 647b; T. 29: A-tỳ-đạt-ma câu xá luận 

(阿毘達磨俱舍論), quyển 14, Phân biệt nghiệp phẩm (分別業品), tr. 74c8-

c25: Luật nghi biệt giải thoát, đƣợc thọ trì suốt đời hoặc chỉ một ngày đêm. 

Luận:  Bảy chúng đầu tiên trong số các luật nghi thuộc biệt giải thoát đƣợc 

thọ trì trọn đời; luật nghi thuộc về Cận trú (upvāsastha) chỉ đƣợc thọ trì chỉ 

trong một ngày đêm. Điều này đã thành luật. 

Tại sao nhƣ vậy? - Bởi vì chỉ có hai thời khoảng (thời biên tế, kālāvadhi) là 

thời khoảng dài bằng cả mạng sống (thọ biên tế) và thời khoảng một ngày 



                                                                                                                                                 

một đêm (trú dạ biên tế). Các thời khoảng mƣời lăm ngày (bán nguyệt) và 

các thời khoảng khác đều đƣợc bao hàm trong thời khoảng một ngày một 

đêm này. Pháp có tên là “thời” (kāla) là pháp gì? Đây không phải là một 

thực pháp (padārtha) thƣờng hằng, nhƣ có ngƣời đã từng tin tƣởng nhƣ thế. 

Chữ “thời” chỉ là một cách nói mà qua đó ngƣời ta muốn chỉ cho các hành 

(saṃskāras) ở quá khứ, vị lai và hiện tại. Ngày là khi trời sáng ở bốn đại 

châu; và đêm là khi trời tối. (Kinh bộ) Chúng tôi thừa nhận luật nghi biệt 

giải thoát có thể chỉ đƣợc sinh khởi trong suốt cả một đời sống. Thật vậy, 

ngay cả khi chúng ta phát nguyện giữ giới trong đời sống kế tiếp thì chúng ta 

cũng không phát khởi đƣợc loại giới này cho đời sống đó; bởi vì (1) thân sở 

y (āśraya) lúc đó sẽ khác (nikāyasabhāga), (2) thân sở y mới sẽ không có 

tính chất thích dụng đối với các luật nghi đã thọ trì, (3) thân sở y mới cũng 

sẽ không nhớ đƣợc sự phát nguyện thọ giới. Tuy nhiên, nếu một ngƣời thọ 

trì các giới của Cận trú trong hơn một ngày một đêm, trong năm ngày, trong 

mƣời ngày, v.v., thì có chƣớng ngại nào đối với việc phát khởi nhiều giới 

Cận trú ở ngƣời này không? (Hữu bộ) Chắc chắn phải có chƣớng ngại nào 

đó bởi vì Thế Tôn có nói trong kinh rằng Cận trú giới chỉ đƣợc thọ trì trong 

một ngày một đêm. (Kinh bộ) Nhƣ vậy vấn đề nảy sinh ở đây là tại sao Thế 

Tôn lại tuyên thuyết nhƣ vậy. Có phải ngài đã nghĩ rằng luật nghi Cận trú 

không thể phát khởi trong một thời khoảng lâu dài hơn? Hay là ngài nghĩ 

rằng căn cơ chúng sinh rất khó điều phục, vì thế chỉ nên thọ Cận trú giới 

trong một ngày một đêm thì việc giữ giới có thể dễ dàng hơn? Bởi vì thật ra 

chẳng có gì trái ngƣợc nếu phát khởi đƣợc luật nghi Cận trú trong một 

khoảng thời gian dài hơn một ngày. Tuy nhiên, Tỳ-bà-sa cho rằng không thể 

thừa nhận cách giải thích trên bởi vì Thế Tôn không nói đến việc thọ luật 

nghi Cận trú trong một thời khoảng dài hơn. Abhidharmakośa-śāstra-

karmanirdeśaḥ, tr. 212: 

Yāvaj jīvaṃ samādānamahorātraṃ ca saṃvṛteḥ. Saptanaikāyikasya 

prātimokṣasaṃvarasya yāvajjīvaṃ samādānam, upavāsasaṃvarasya 

ahorātram ity eṣa niyamaḥ, kiṃ kāraṇam? dvau hi kālaparyantau, 

ahorātraparyantaḥ, jīvitaparyantaśca, ahārotrāṇāṃ paunaruktyena 

pakṣādayaḥ. Kālo nāma ka eṣa dharmaḥ? 

saṃskāraparidīpanādhivacanametat, ālokāvasthā hi dvīpeṣu „divasaḥ‟ 

ityucyate, tamo‟vasthā „rātriḥ‟, yuktaṃ tāvajjīvitādūrdhvaṃ satyapi 

samādāne saṃvarasyānutpattiḥ. Visabhāgatvādāśrayasya tena ca 

tatrāprayogādasmaraṇācca, athāhorātrādūrdhvaṃ pañcarātraṃ daśarātraṃ vā 

upavāsasamādānasya kaḥ pratibandho 

bahūnāmupavāsasaṃvarāṇāmutpattau? itthamasti pratibandho 

yadbhagavānāhorātrikamevopavāsaṃ sūtre śāsti sma, idamidānīṃ 



                                                                                                                                                 

sampradhāryam-kiṃ tāvadahorātrādūrdhvaṃ saṃvarasyānutpattiṃ paśyatā 

tathāgatenāhorātrika upavāso deśitaḥ, utāho durbalendriyāṇāmāhorātrike‟pi 

saṃvarasamādānena saṃniyojanārthamiti, kutastvetadevaṃ tarkyate? 

ahorātrāt pareṇāpi saṃvarotpattau yuktyavirodhāt, tadetat 

kasyacidapyahorātrādūrdhvamadeśānāṃ necchanti vaibhāṣikāḥ. 
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quyển 5, tr. 387b21-28; T. 29: Câu xá luận (Abhidharmakośa-śāst-俱舍論), 

quyển 8, tr. 41a15-22: Thiền thứ nhất có ba: Phạm chúng thiên, Phạm-phụ 
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ābhāsvarāḥ; tṛtīyam- parīttaśubhāḥ, apramāṇaśubhāḥ, śubhakṛtsnāḥ, 

caturtham-  anabhrakāḥ, puṇyaprasavāḥ, bṛhatphalāḥ; abṛhāḥ, atapāḥ, 

sudṛśāḥ, sudarśanāḥ, akaniṣṭhāḥ. 
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vô sắc định là Phật nói. Nghĩa là tỳ-kheo, lìa hết thảy sắc, không đối không 
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quán hành tƣớng này, gọi là thức vô biên xứ định. Lại lìa thức xứ, mà phi sở 

quán, chỉ quán hết thảy đều vô sở hữu, quán hành tƣớng này, gọi là vô sở 

hữu xứ định. Lại lìa vô sở hữu xứ hành tƣớng, gọi là phi tƣởng phi phi tƣởng 

xứ định. Nhƣ vậy gọi là Tứ vô sắc định 
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saṃjñeti, yady api tatra apy evaṃ prayujyante saṃjñārogaḥ saṃjñāgaṇḍaḥ 

saṃjñāśalyaḥ asaṃjñakaḥ sammoham 
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阿毘達磨俱舍論), quyển 5, tr. 25a1-8: Diệt tận định cũng giống nhƣ vô 

tƣởng, và vô tƣởng định bởi vì pháp này làm cho tâm và tâm sở bị diệt. Nhƣ 
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tr. 70: Yathaivāsaṃjñisamāpattiḥ tathāśabdena kaḥ prakāro gṛhyate? 

“nirodhaścittacaittānām” iti, ayaṃ tvasyā viśeṣaḥ- iyaṃ vihārārthaṃ, 

 śāntavihārasaṃjñāpūrvakeṇa manasikāreṇa enāṃ samāpadyante, tāṃ tu 

niḥsaraṇasaṃjñāpūrvakeṇa, sā khalvapi caturthadhyānabhūmikā, iyaṃ tu 

bhavāgrajā, naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanabhūmikaiva. (43) 
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trƣớc mỗi mỗi có ba, Hữu đảnh chỉ có hai, ở địa này muội liệt không vô lậu.; 
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năm năng sở đều vong, câu thứ sáu tổng kết, câu thứ bảy và tám vì vô thủ 

nên gọi là đắc. 
404

 T. 29: A-tỳ-đạt-ma câu xá luận (Abhidharmakośa-śāstra-俱舍論), quyển 

24, Hiền thánh phẩm (Mārgapudgalanirdeśa-分別賢聖品), tr. 126a 
405

 Tham khảo Đại trí độ luận, quyển 75. 
406

 T. 29: Câu xá luận (Abhidharmakośa-śāstra-俱舍論), quyển 12, tr. 64a, 

quyển 23, tr. 120c. 
407

 T. 1: Trung a-hàm  kinh (Madhyamāgama-中阿含經), quyển 30, Đại 

phẩm phƣớc điền kinh (大品福田經), tr. 516a17-19: Thế nào gọi là chín Vô 

học nhơn? 1. Tƣ pháp, 2. thăng tấn pháp, 3. bất động pháp, 4. thối pháp, 5. 

bất thối pháp, 6. hộ pháp: hộ thời không thối, bất hộ thời thối, 7. thật trú 

pháp, 8. tuệ giải thoát, 9. câu giải thoát, ấy là chín vô học nhơn 
408

 T. 2: Tăng nhất a-hàm kinh (增壹阿含經), quyển 1, tr. 551a13-14. 
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 T. 22: Di sa tắc bộ hòa ế ngũ phần luật (彌沙塞部和醯五分律), quyển 

16, p.110b17-19: 我師所說, 法從緣生, 亦從緣滅, 一切諸法, 空無有主. 
410

 T. 29: Câu xá luận (Abhidharmakośa-śāstra-俱舍論), quyển 21, tr. 100b, 

T. 32: Đại thừa bồ-tát học luận (Śikṣāsamuccaya-大乘集菩薩論), tr. 198 
411

 Tham khảo Đại trí độ luận, Quyển 19. 
412

 T. 26: A-tỳ-đạt-ma phẩm loại túc luận ( Abhidharma-prakaraṇapāda-

śāstra-阿毘達磨品類足論), quyển 1, tr. 693b28-c5: tùy miên có bảy thứ: 

dục tham tùy miên, sân tùy miên, hữu tham tùy miên, mạn tùy miên, vô 

minh tùy miên, kiến tùy miên và nghi  tùy miên. Dục tham tùy miên có năm 

loại: Dục giới hệ thấy khổ, tập, diệt, đạo, tu sở đoạn tham … Hữu tham tùy 

miên có 10 thứ: sắc giới hệ năm, vô sắc giới hệ năm. Sắc giới hệ năm: sắc 

giới hệ thấy khổ, tập, diệt, đạo, tu sở đoạn tham. Vô sắc giới hệ năm cũng 

nhƣ vậy 
413

 T. 26: A-tỳ-đạt-ma phẩm loại túc luận ( Abhidharma-prakaraṇapāda-

śāstra-阿毘達磨品類足論), quyển 1, tr. 693c2-3: Sân tùy miên có năm thứ: 

thấy khổ, tập, diệt, đạo, tu sở đoạn sân. 
414

 T. 26: A-tỳ-đạt-ma phẩm loại túc luận (Abhidharma-prakaraṇapāda-

śāstra-阿毘達磨品類足論), quyển 1, tr. 693c8-11: Vô minh tùy miên có 15 

thứ: Dục giới hệ năm, sắc giới hệ năm và vô sắc giới hệ năm. Dục giới hệ 

năm: Dục giới hệ thấy khổ, tập, diệt, đạo, tu sở đoạn vô minh, sắc và vô sắc 

giới hệ mỗi mỗi có năm cũng lại nhƣ vậy 
415

 T. 1: Trung a-hàm  kinh (Madhyamāgama-中阿含經), quyển 11, kinh số 

62, Thất bảo kinh (七寶經), tr. 498b10-14: Ngu si phàm phu không nghe lời 

Phật dạy, nên thấy ngã là ngã mà đắm trƣớc nơi ngã, chỉ là vô ngã, vô ngã 

sở; không ngã, không ngã sở. Pháp sinh thời sinh, pháp diệt thời diệt, đều do 

nhân duyên hòa hợp sinh khổ. Nếu vô nhân duyên các khổ liền diệt. Chúng 

sanh do nhân duyên hòa hợp tƣơng tục, thời sinh các pháp. 
416

 T. 1: Trƣờng a-hàm  kinh (Dīrghāgama-長阿含經), quyển 14, Phạm động 

kinh đệ nhị (梵動經第二), tr. 89c19-94a12. 
417

 T. 2: Tạp a-hàm  kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含經), quyển 33, kinh số 

930, tr. 237b22-c8; T. 2: Biệt dịch tạp a-hàm kinh (別譯雜阿含經), quyển 8, 

kinh số 155, tr.  432b14-27; T. 2: Tăng nhất a-hàm  kinh (Ekottara-āgama-

增一阿含經), quyển 35, tr.  744a-4. 
418

 Xem Đại trí độ luận, quyển 1 
419

 T. 8: Đại phẩm bát-nhã kinh (Mahāprajñāparamitā-sūtra-大品般若經), 

quyển, 3, Tập tán phẩm (集散品), quyển 16, Đại nhƣ phẩm (大如品), quyển 

21, Tam huệ phẩm (三慧品). T. 8:  Phóng quang bát-nhã kinh 



                                                                                                                                                 

(放光般若經), quyển 2, Bổn vô phẩm (本無品), quyển 12, Khuyến thâm 

phẩm (歎深品), quyển 16. 
420

 T. 54: Nhất thiết kinh âm nghĩa (一切經音義), quyển 43, tr. 597b16; T. 

54: Phiên thích danh nghĩa tập (翻譯名義集), quyển 7, tr. 1174b22 
421

 T. 29: A-tỳ-đạt-ma câu xá luận (Abhidharmakośa-śāstra-

阿毘達磨俱舍論), quyển 28, tr. 149c-150a 
422

 T. 4:  Bách dụ kinh (百喻經), quyển 1, tr. 543a 
423

 T. 29: Câu xá luận (Abhidharmakośa-śāstra-俱舍論), quyển 1, tr. 3b, tr. 

18c 
424

 T. 29: Câu xá luận (Abhidharmakośa-śāstra-俱舍論), quyển 4, tr. 18b24-

25. 
425

 T. 29: Câu xá luận (Abhidharmakośa-śāstra-俱舍論), quyển 1, tr. 3b. 
426

 T. 29: Câu xá luận (Abhidharmakośa-śāstra-俱舍論), quyển 28, Phân biệt 

định phẩm (samāpattinirdeśa-分別定品), tr. 150a. 
427

 T. 26: Chúng sự a phần a-tỳ-đàm luận (眾事分阿毘曇論), quyển 4, tr.  

645a28-b2: Tứ thánh chủng: tùy khất thực đƣợc y tri túc thánh chủng, tùy 

khất thực đƣợc thực tri túc thánh chủng, ngọa cụ v.v… tri túc thánh chủng, 

nhạo tịnh lạc thánh chủng.  
428

 T. 1: Trƣờng a-hàm  kinh (Dīrghāgama-長阿含經), quyển 8, tr. 51a25-

26: Bốn tri: khả thọ tri thọ, khả hành tri hành, khả lạc tri lạc, khả xả tri xả. 
429

 T. 44: Đại thừa nghĩa chƣơng (大乘義章), quyển 11, tr.  683a7-8: Đại 

thừa nói bốn tín giống nhƣ Tỳ-đàm nói, lại nói bốn tín là Bất hoại tín. 
430

 T. 1: Trƣờng a-hàm  kinh (Dīrghāgama-長阿含經), quyển 8, chúng tập 

kinh, tr. 51a12-13: Bốn đạo: khổ trì đắc, khổ tốc đắc, lạc trì đắc, lạc tốc đắc.  
431

 T. 1: Đại tập pháp môn kinh (大集法門經), quyển 1, p.229b28-29: Tứ 

nhiếp pháp: Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. 
432

 T. 11: Đại bảo tích ( Ratnakūṭa-sūtra-大寶積經), quyển 52, tr.  303b24-

28: Bồ-tát ma-ha-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật, đối với tứ y thú hƣớng thiện 

nên đầy đủ. Thế nào là bốn? y nghĩa, không y thú văn; y trí, không y thú 

thức; y liễu nghĩa kinh, không y thú bất liễu nghĩa kinh; y pháp, không y 

nhân. 
433

 T.  27: A-tỳ-đạt-ma đại tỳ-bà-sa luận ( Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra-

阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 29, tr. 150b26-27: Lại nữa nếu có hành tƣớng 

gia hạnh, vô gián, giải thoát, thắng tấn bốn đạo có thể đắc. 
434

 T. 32: Thành thật luận ( Satyasiddhi-śāstra-成實論), quyển 2, tr. 250b26-

c2: Bốn kiên pháp: Thuyết kiên, định kiên, kiến kiên và giải thoát kiên. 



                                                                                                                                                 

Thuyết kiên: Nếu nói hết thảy hữu vi đều vô thƣờng, khổ, vô ngã, tịch diệt 

niết-bàn ấy gọi là thuyết kiên. Văn tuệ đầy đủ, nhơn đây mà đƣợc định ấy 

gọi là tƣ tuệ mãn; nhân định này quán hữu vi pháp vô thƣờng, khổ v.v… có 

đƣợc chánh kiến gọi là tu tuệ mãn, ba tuệ đầy đủ đắc quả gọi là giải thoát 

kiên 
435

 Xem Đại trí độ luận, quyển 25. 
436

 Xem Đại trí độ luận, quyển 27. 
437

 T. 32: Thành thật luận (Satyasiddhi-śāstra-成實論), quyển 14, tr. 355a2-

8: Năm giải thoát xứ: 1. Nếu Phật vì chúng sanh thuyết pháp, nghe rồi thời 

có thể thông đạt nghĩa thú ngữ ngôn, vì thông đạt nên tâm hoan hỷ, hoan hỷ 

thời thân thƣ thái, thân thƣ thái thời thọ lạc, thọ lạc thời tâm nhiếp, ấy là sơ 

giải thoát xứ, hành giả trú ở giải thoát xứ này, nên ý niệm đƣợc kiên cƣờng, 

tâm thời nhiếp định, các lậu tận đều diệt trừ thời đƣợc Niết-bàn. 2. Khéo 

phúng tụng kinh, 3. Vì ngƣời khác thuyết pháp, 4. Một mình ở nới vắng tƣ 

duy các pháp, 5. khéo giữ tƣớng định. 
438

 T. 2: Tăng nhất a-hàm  kinh (Ekottarikāgama -增壹阿含經), quyển 20, 

tr.  648a15-19: Thế nào là năm đại thí? Mục-liên đáp rằng: 1. không đƣợc 

sát sanh, đây gọi là đại thí hành giả nên trọn đời tu hành. 2. Không trộm cắp 

gọi là đại thí, nên trọn đời tu hành. 3. không dâm dục. 4. không nói dối. 5. 

không uống rƣợu, nên trọn đời tu hành. 
439

 T. 28:  A-tỳ-đàm tỳ-bà-sa luận (Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra-

阿毘曇毘婆沙論), quyển 16, tr. 121b28: Năm trí: pháp trí, tỷ trí, đạo trí, tận 

trí và vô sanh trí. 
440

 T. 27: A-tỳ-đạt-ma đại tỳ-bà-sa luận (Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra-

阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 174, tr. 873c12-13: Năm Bất-hoàn: trung ban 

Niết-bàn, sanh ban Niết-bàn, hữu hành ban niết-bàn, vô hành ban Niết-bàn 

và thƣợng lƣu vãng sắc cứu cánh. 
441

 T. 1: Trƣờng a-hàm  kinh (Dīrghāgama-長阿含經), quyển 9, tr. 53c23-

28: Thế nào là năm sanh pháp? Nghĩa là năm trí định của Hiền thánh: 1. tu 

tam muội hiện lạc hậu lạc, sanh nội ngoại trí; 2. Hiền thánh vô ái, sanh nội 

ngoại trí; 3. chỗ tu hành của chƣ phật hiền thánh, sanh nội ngoại trí; 4. tƣớng 

tịch diệt, độc cƣ không bạn bè, mà sanh nội ngoại trí; 5. đối với tam muội 

nhất tâm vào, nhất tâm khởi, sanh nội ngoại trí; T. 30: Du già sƣ địa luận 

(Yogācāra-bhūmi-śāstra-瑜伽師地論), quyển 12, tr. 339a24-b12; T. 32: 

Thành thật luận (Satyasiddhi-śāstra-成實論), quyển 12, tr. 337c29-338a17. 
442

 T. 32: Du già sƣ địa luận (Yogācāra-bhūmi-śāstra-瑜伽師地論), quyển 

12, tr. 339b13-c29; T. 32: Thành thật luận ( Satyasiddhi-śāstra-成實論), 

quyển 12, tr. 337c24-29: trong Kinh nói năm thánh chi tam muội là: hỷ, lạc, 



                                                                                                                                                 

thanh tịnh tâm, minh tƣớng, quán tƣớng; hỷ là sơ thiền, tƣớng hỷ nhị thiền 

đồng nên gọi là một chi, thiền thứ ba lấy ly hỷ lạc riêng làm một chi, thiền 

thứ tƣ trong tâm thanh tịnh, gọi là chi thứ ba, nƣơng vào ba chi này hay sinh 

minh tƣớng, quán tƣớng, lấy minh tƣớng và quán tƣớng làm nhân, có thể 

hoại ngũ ấm, quán năm ấm không (pañcaskandha svaśūnyatā paśyati) nên 

gọi là quán tƣớng, cho đến Niết-bàn, ấy gọi là Thánh. 
443

 T.  23: Thập tụng luật (十誦律), quyển 49, tr. 360b24-26: Năm nhƣ pháp 

ngữ: thật chẳng phải không thật, thời chẳng phải không thời, thiện chẳng 

phải không thiện, từ chẳng phải không từ và ích chẳng phải không ích. 
444

 T. 1: Đại tập pháp môn kinh (大集法門經), quyển 2, tr. 231c15-18: Lại 

nữa sáu xả hành, là Phật đã nói, nghĩa là thấy sắc hành là sắc xả xứ, nghe 

tiếng hành là thanh xả xứ, mũi ngửi hƣơng hành là hƣơng xả xứ, lƣỡi nếm vị 

hành là vị xả xứ,  thân biết xúc hành là xúc xả xứ, ý biết pháp hành là pháp 

xả xứ. 
445

 T. 1: Trƣờng a-hàm  kinh (Dīrghāgama-長阿含經), quyển 9, tr. 54a24-

26: Sáu kỉnh pháp: kỉnh Phật, kỉnh pháp, kỉnh tăng, kỉnh giới, kỉnh định và 

kỉnh phụ mẫu. 
446

 T. 28: A-tỳ-đàm tỳ-bà-sa luận (阿毘曇毘婆沙論), quyển 35, tr. 261a19-

20: Sáu hạng A-la-hán: thối pháp, ức pháp, hộ pháp, đẳng trú, năng tấn và 

bất động. 
447

 T. 27: A-tỳ-đạt-ma đại tỳ-bà-sa luận (Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra-

阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 4, tr. 19b3-4: kiến đạo nhƣ vậy, là dục đối trị 

kiến sở đoạn hoặc an bố sáu địa: vị chí địa cho đến thứ sáu đệ tứ tịnh lự. 
448

 T. 26: A-tỳ-đạt-ma tập dị môn túc luận (Abhidharmaprakaraṇapāda-

śāstra-阿毘達磨集異門足論), tr. 433a2-3: Sáu tùy niệm: Phật tùy niệm, 

pháp tùy niệm, tăng tùy niệm, giới tùy niệm, xả tùy niệm và thiên tùy niệm 
449

 T. 32: Thành thật luận ( Satyasiddhi-śāstra-成實論), quyển 12, tr. 

338a20-29: Hỏi: trong Kinh nói sáu tam muội: 1. hữu nhất tƣớng tu vi nhất 

tƣớng, 2. hữu nhất tƣớng tu vi chủng chủng tƣớng, 3.  hữu nhất tƣớng tu vi 

nhất tƣớng chủng chủng tƣớng, 4-6. chủng chủng tƣớng tu cũng lại nhƣ vậy. 

Nhất tƣớng là thiền định, thiền định đối với một duyên nhất tâm hành, nên 

chủng chủng tƣơng ƣng biết và thấy, biết các pháp chủng chủng tánh, đối 

với năm ấm v.v… các pháp trong phƣơng tiện. Hỏi: thế nào nhất tƣớng tu vi 

nhất tƣớng? Đáp: hoặc ngƣời nhân nơi  định có thể sanh định. Nhất tƣớng tu 

vi chủng chủng tƣớng:  hoặc ngƣời nhân nơi định hay sanh tri kiến vậy. Nhất 

tƣớng tu vi nhất tƣớng chủng chủng tƣớng: hoặc ngƣời nhân nơi định hay 

sanh thiền định và ngũ ấm phƣơng tiện vậy, chủng chủng tƣớng tu cũng nhƣ 

vậy. 
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 T. 1: Trƣờng a-hàm  kinh (Dīrghāgama-長阿含經), quyển 8, tr. 52b7-9: 

Lại có bảy pháp là thất giác ý: Niệm giác ý, pháp giác ý, tinh tấn giác ý, hỷ 

giác ý, y giác ý, định giác ý và hộ giác ý. 
451

 T.  1: Trƣờng a-hàm  kinh (Dīrghāgama-長阿含經), quyển 9, tr. 54b15-

16: Bảy tài: tín tài, giới tài, tàm tài, quý tài, văn tài, thí tài và tuệ tài ấy là bảy 

tài.  
452

 T. 32: Thành thật luận ( Satyasiddhi-śāstra-成實論), quyển 12, tr. 339a9: 

Bảy tƣởng định tức là bảy y vậy. ; tr. 338c18-20: có bảy y: y sơ thiền đƣợc 

lậu tận, cho đến y vô sở hữu xứ đƣợc lậu tận. Y vào nhân của bảy xứ đƣợc 

thánh trí tuệ, nhƣ nói nhiếp tâm hay sanh thật trí. 
453

 T. 26: A-tỳ-đạt-ma tập di môn túc luận (Abhidharmaprakaraṇapāda-

śāstra-阿毘達磨集異門足論), quyển 17, tr. 437a7-8: Bảy diệu pháp: tín, 

tàm, quý, tinh tấn, niệm, định và tuệ. 
454

 T. 1: Trƣờng a-hàm  kinh (dīrghāgama-長阿含經), quyển 9, tr. 54c6-9: 

Thế nào là bảy tri pháp, nghĩa là bảy cần (tinh tấn-vīrya): tinh tấn đối với 

giới hạnh, tinh tấn diệt tham dục, tinh tấn phá tà kiến, tinh tấn đối với đa 

văn, tinh tấn đối với tinh tấn, tinh tấn đối với chánh niệm, tinh tấn đối với 

thiền định; T. 1: Thất tri kinh (七知經), quyển 1, tr.  810a7-10: có bảy pháp 

đạo đệ tử, hiện thế an ổn vui hành, quán pháp tinh tấn khiến tập khí đoạn 

tận. thế nào là bảy pháp? Tri pháp, tri nghĩa, tri thời, tri tiết, tự tri, tri chúng 

và tri nhân. 
455

 T. 1: Trung a-hàm  kinh (Madhyamāgama-中阿含經), quyển 2, Thất 

pháp phẩm (七法品), thiện nhân vãng kinh (善人往經), tr. 427a13-c22; 
456

 Xem Đại trí độ luận, quyển 21. 
457

 T. 1: Trƣờng a-hàm  thập báo pháp kinh (長阿含十報法經), quyển 2, tr. 

238b3-12: Hiệp có tám đại nhân niệm, thế nào là tám? 1. niệm đạo pháp: ít 

muốn không muốn nhiều; 2. đạo pháp: đầy đủ, không đầy đủ không có đạo 

pháp; 3. Đạo pháp: thọ hành; không thọ hành không có đạo pháp. 4. đạo 

pháp: tinh tấn; không tinh tấn không có đạo pháp. 5. Đạo pháp: thủ ý; không 

thủ ý không có đạo pháp. 6. đạo pháp: định ý, không định ý không có đạo 

pháp. 7. Đạo pháp: trí tuệ; không trí tuệ không có đạo pháp. 8. đạo pháp: 

không có nhà vui; không có nhà không vui cùng ở; có nhà vui cùng ở không 

có đạo pháp, ấy là tám đại nhân niệm.  , 
458

 T. 1: Trƣờng a-hàm  kinh (Dīrghāgama-長阿含經), quyển 9, tr. 55b9-c5: 

Thế nào là tám tinh tấn? tỳ-kheo vào làng khất thực, ăn rồi nên suy nghĩ 

rằng: 1.  thân thể ta nhẹ nhàng, ít đối với ngủ nghỉ, có thể tinh tấn tọa thiền, 

kinh hành, chƣa đắc liền đắc, chƣa đƣợc lại đƣợc, chƣa chứng lại chứng. Đối 

với các việc đó, tỳ-kheo tức liền tinh tấn, ấy là tỳ-kheo  sơ tinh tấn. 2. khất 



                                                                                                                                                 

thực đƣợc đầy đủ, liền suy nghĩ rằng: ta nay vào thôn làng khất thực ăn  no, 

khí lực sung túc … tỳ-kheo tức tầm cầu tinh tấn. 3. tỳ-kheo tinh tấn mặc dù 

có chấp sự, liền suy nghĩ rằng: ta hƣớng đến chấp sự, ta phát nguyện hành 

đạo, nay nên tinh tấn tọa thiền, kinh hành … tỳ-kheo tức liền tinh tấn. 5. tỳ-

kheo tinh tấn dù có đi đến, liền suy nghĩ rằng, ta sáng sớm đi đến, ta phế bỏ 

hành đạo … tỳ kheo liền tầm cầu tinh tấn. 6. tỳ-kheo tinh tấn muốn đi đến, 

liền suy nghĩ rằng, ta biết nên đi … tỳ-kheo tức liền tinh tấn. 7.  tỳ-kheo tinh 

tấn khi gặp hoạn nạn, liền suy nghĩ rằng, ta bị bệnh nặng hoặc có thể mạng 

chung, nay nên tinh tấn…. 8. tỳ-kheo tinh tấn bị hoạn nạn nhẹ: ta bị bệnh 

nhẹ, hoặc lại gia tăng, ta phế bỏ hành đạo… tỳ-kheo tức liền tinh tấn tọa 

thiền, kinh hành, ấy là tám tinh tấn 
459

 T. 28: Xá-lợi-phất a-tỳ-đàm luận (舍利弗阿毘曇論), quyển 15, tr. 

643b5-8: Thế nào là chín thứ đệ định? Nhƣ tỳ-kheo, ly dục ác bất thiện 

pháp, có giác có quán, ly sanh hỷ lạc, thành tựu hạnh sơ thiền, cho đến phi 

tƣởng phi phi tƣởng xứ, thành tựu diệt thọ tƣởng định, ấy gọi là chín thứ đệ 

định. 
460

 1. Danh sắc diệt, 2. sáu nhập xứ, 3. xúc diệt, 4. thọ diệt, 5. ái diệt, 6. thủ 

diệt, 7. hữu diệt, 8. sanh diệt, 9. lão, bệnh, tử, ƣu, bi, não, khổ diệt 
461

 T. 5: Đại bát-nhã ba la mật đa kinh (Mahā-prajñā-pāramitā-sūtra-

大般若波羅蜜多經), quyển 3, tr. 12a21-23: 10 tƣởng: tƣởng vô thƣờng, 

tƣởng khổ, tƣởng vô ngã, tƣởng bất tịnh, tƣởng chết, tƣởng hết thảy thế gian 

không thể vui, tƣởng nhàm chán ăn, tƣởng đoạn, tƣởng ly và tƣởng diệt. 
462

 Xem Đại trí độ luận, quyển 2: 10 trí: pháp trí, tỷ trí, thế trí, tha tâm trí, 

khổ trí, tập trí, diệt trí, đạo trí, tận trí và vô sanh trí. 
463

 T.  26: Chúng sự phần a-tỳ-đàm luận (眾事分阿毘曇論), quyển 4, tr. 

646b8-11: 10 nhất thiết nhập là: địa  nhất thiết nhập, một tƣớng sanh phƣơng 

trên phƣơng dƣới và các phƣơng, không có hai vô lƣợng, ấy gọi là sơ nhất 

thiết xứ nhập. Thủy, hoả, phong nhập, xanh vàng, đỏ, trắng, không nhất thiết 

nhập xứ, thức nhất thiết nhập xứ, một tƣớng sanh phƣơng trên, phƣơng  dƣới 

và các phƣơng, không hai vô lƣợng. ấy gọi là 10 nhất thiết nhập xứ. 
464

 T. 44:  Đại thừa nghĩa chƣơng (大乘義章), quyển 13, tr. 725a22-23: 10 

đại địa thiện: vô tham, vô sân, tàm, quý, tín, y, bất phóng dật, bất hại, tinh 

tấn và xả. 
465

 T. 29: A-tỳ-đạt-ma câu xá luận (Abhidharmakośa-śāstra-

阿毘達磨俱舍論), quyển 27, tr. 140b9-17: Phật 10 lực: 1. Xứ phi xứ trí lực, 

Nhƣ-lai lấy 10 trí làm tánh; 2. Nghiệp dị thục trí lực, Nhƣ-lai lấy tám trí làm 

tánh, nghĩa là trừ diệt và đạo; 3. tịnh lự giải thoát đẳng trì đẳng chí trí lực. 4. 

Căn thƣợng hạ trí lực. 5. Chủng chủng thắng giải trí lực. 6. Chủng chủng 



                                                                                                                                                 

giới trí lực, bốn lực này đều lấy chín trí làm tánh, nghĩa là trừ diệt trí. 7. Biến 

thú hành trí lực, hoặc tiếng hiển nghĩa này có hai cách: hoặc chỉ duyên năng 

thú làm cảnh chín trí, trừ diệt, hoặc cũng duyên sở thú làm cảnh 10 trí làm 

tánh. 8. Túc trú tùy niệm trí lực. 9. Tử sanh trí lực, hai trí lực này đều lấy tục 

trí làm tánh. 10. Lậu tận trí lực; Abhidharmakośa-śāstra, jñānanirdeśaḥ: 

Sthānāsthānajñānabalaṃ daśa jñānāni, aṣṭau karmaphale, 

karmavipākajñānabalamaṣṭau jñānāni, nirodhamārgajñāne hitvā, nava (28) 

dhyānādhyakṣādhimokṣeṣu, dhātau ca, 

dhyānavimokṣasamādhisamāpattijñānabalaṃ nava jñānāni, nirodhajñānaṃ 

hitvā, evamindriyaparāparajñānabalaṃ veditavyam, pratipatsu tu, daśa vā, 

„nava vā‟ iti matavikalpārtho vāśabdaḥ, yadi saphalā pratipad gṛhyate, 

sarvatragāminī pratipajjñānabalaṃ daśa jñānāni, na cet, nava;  jānāni 

nirodhajñānaṃ hitvā, evamindrriyaparāparajñānavalaṃ veditavyām, 

pratipatsu tu, kaśa vā nava vā iti matavikalpārtho vāśabdaḥ, yadi saphalā 

pratipada gṛhyate sarvatragāminīpratipajjñānavalaṃ daśa jñānāni, na cet 

nava  anyatra nirodhajñānāt, saṃvṛtijñānaṃ dvayoḥ, 

pūrvanivāsānusmṛtijñānabalaṃ cyutyupapattijñānabalaṃ ca saṃvṛtijñānam, 

ṣaṭ daśa vā kṣaye (29)  āsravakṣayajñānabalaṃ ṣaḍ jñānāni 

dharmānvayanirodhakṣayānutpādasaṃvṛtijñānāni, yadi nirodhajñānam eva, 

āsravakṣayajñānam. 
466

 T. 29: A-tỳ-đạt-ma câu xá luận (Abhidharmakośa-śāstra-

阿毘達磨俱舍論), quyển 25, tr. 132b9-23: Luận rằng: giác phần này tuy gọi 

là 37 phẩm trợ đạo, thật sự chỉ có 10, tức tuệ, cần v.v…: 1. tứ niệm trú: tuệ 

căn, tuệ lực, trạch pháp giác chi, và chánh kiến, lấy tuệ làm thể. 2. tứ chánh 

cần: tinh tấn căn, tinh tấn lực, tinh tấn giác chi, và chánh tinh tấn, lấy cần 

làm thể. 3. tứ thần túc: định căn, định lực, định giác chi và chánh định, lấy 

định làm thể. 4. tín căn và tín lực, lấy tín làm thể. 5. niệm căn, niệm lực, 

niệm giác chi và chánh niệm, lấy niệm làm thể. 6. hỷ giác chi lấy hỷ làm thể. 

7. xả giác chi lấy hành xả làm thể. 8. khinh an giác chi lấy khinh an làm thể. 

9. chánh ngữ, chánh mạng và chánh nghiệp, lấy giới làm thể. 10. chánh tƣ 

duy lấy tầm làm thể, nhƣ vậy giác phần thật sự chỉ có 10, tức là tín 

v.v…năm căn lực trên, lại thêm hỷ, xả, khinh an, giới, tầm. Tỳ-bà-sa sƣ nói 

11 trợ thánh đạo pháp: thân nghiệp, ngữ nghiệp không tƣơng tạp, giới phân 

làm hai.; Abhidharmakośa-śāstra, Mārgapudgalanirdeśaḥ: Saptatriṃśat tu 

tatpakṣāḥ, bodheranulomatvād bodhipakṣyāḥ saptatriṃśad utpadyante, 

nāmato dravyato daśa (67) daśa dravyāṇi sarve bodhipakṣyāḥ (67) katamāni 

daśa? śraddhā vīryaṃ smṛtiḥ prajñā samādhiḥ prītyupekṣaṇe, 

praśrabdhiśīlasaṅkalpāḥ, ity etāni daśa dravyāṇi, kathaṃ kṛtvā? prajñā hi 

smṛtyupasthitiḥ (68)  vīryaṃ samyakprahāṇākhyam, ṛddhipādāḥ 



                                                                                                                                                 

samādhayaḥ, prajñāvīryasamādhisvabhāvā hi 

smṛtyupasthānasamyakprahāṇarddhipādāḥ, ata indriyāṇi tāvad balāni ca 

nāmagrāhikayā śraddhāvīryasmṛtisamādhiprajñādravyāṇi pañca, 

samṛtyupasthānāni dharmapravicayasambodhyaṅgaṃ samyagdṛṣṭiśca 

prajñaiva, samyakprahāṇāni vīryasambodhyaṅgaṃ samyagvyāyāmaśca 

vīryam eva, ṛddhipādāḥ samādhisambodhyaṅgaṃ samyaksamādhiśca 

samādhireva, smṛtisambodhyaṅgaṃ samyaksmṛtiśca smṛtireva, 

kimavaśiṣyate? prītiprasrabdhyupekṣāsambodhyaṅgāni, samyaksaṅkalpaḥ, 

śīlāṅgāni ca, tānyetāni pañca dravyāṇi, evamete bodhipakṣyā daśa dravyāṇi 

bhavanti, vaibhāṣikāṇām ekādaśa kāryavākkarmaṇorasambhinnatvāt 

śīlāṅgāni dve dravye iti. 
467

 T. 29: A-tỳ-đạt-ma câu xá luận (Abhidharmakośa-śāstra-

阿毘達磨俱舍論), quyển 27, tr. 144a24-28: Thần cảnh thông quả có thể 

biến hóa tâm lực, có thể hóa sanh hết thảy hóa sự, có 14 tâm này, nghĩa là y 

căn bổn tịnh tứ tịnh lự sanh có sai khác, y sơ tịnh lự có hai hóa tâm, dục giới 

nhiếp và sơ tịnh lự; tịnh lự thứ hai có ba hóa tâm: dục giới nhiếp, sơ tịnh lự 

thêm tịnh lự thứ hai; tịnh lự thứ ba có bốn; tịnh lự thứ tƣ có năm; 

Abhidharmakośa-śāstra-jñānanirdeśaḥ: tāni punaścartudaśa nirmāṇacittāni 

(49) yathākramaṃ dhyānaphalaṃ dhyānaphalaṃ dve yāvat pañca, 

prathamadhyānaphalaṃ dve kāmadhātuprathamadhyānabhūmike 

nirmāṇacitte. dvitīyadhyānaphalaṃ trīṇi 

kāmadhātuprathamadvitīyadhyānabhūmikāni. evaṃ 

tṛtīyacaturthadhyānabhūmikāni catvāri pañca ca yojyāni. 
468

 Trung bộ kinh I, kinh số 10: Kinh niệm xứ (Satipaṭṭhāna sutta); T. 30: Du 

già sƣ địa luận (Yogācāra-bhūmi-śāstra-瑜伽師地論), quyển 27, tr. 432a28-

b28: Thế nào gọi là 16 an-na-bát-na? Niệm hơi thở vào tôi biết niệm hơi thở 

vào, niệm hơi thở ra tôi biết niệm hơi thở ra. 1. hoặc ngắn 2. hoặc dài. 3. 

Cảm giác toàn thân thở vô tôi biết toàn thân thở vô, vị ấy tập. cảm giác toàn 

thân thở ra tôi biết toàn thân thở ra, vị ấy tập. 4. An tịnh thân hành thở vô tôi 

biết an tịnh thân hành thở vô, vị ấy tập. An tịnh thân hành thở ra tôi biết an 

tịnh thân hành thở ra, vị ấy tập. 5. Cảm giác hỷ thở vào tôi biết cảm giác hỷ 

thở vào, vị ấy tập. Đối với cảm giác hỷ thở ra tôi biết cảm giác hỷ thở ra, vị 

ấy tập. Đối với cảm giác lạc thở vào tôi biết cảm giác lạc thở vào, vị ấy tập. 

Đối với cảm giác lạc thở ra tôi biết cảm giác lạc thở ra, vị ấy tập. 6. Tuệ tri  

tâm hành thở vào tôi biết tâm hành thở vào, vị ấy tập. 7. Tuệ tri tâm hành thở 

ra tôi biết tâm hành thở ra, vị ấy tập. 8. Diệt trừ tâm hành thở vô tôi biết diệt 

trừ tâm hành thở vô, vị ấy tập. Diệt trừ tâm hành thở ra tôi biết diệt trừ tâm 

hành thở ra, vị ấy tập. 9. Giác liễu tâm thở vô tôi biết tâm thở vô, vị ấy tập. 

Giác liễu tâm thở ra tôi biết tâm thở ra, vị ấy tập. 10. Hỷ duyệt tâm thở vô 



                                                                                                                                                 

tôi biết hỷ duyệt tâm thở vô, vị ấy tập. Hỷ duyệt tâm thở ra tôi biết hỷ duyệt 

tâm thở ra, vị ấy tập. 11. Chế trì tâm thở vô tôi biết chế trì tâm thở vô, vị ấy 

tập. chế trì tâm thở ra tôi biết chế trì tâm thở ra, vị ấy tập. 12. Giải thoát tâm 

thở vô tôi biết giải thoát tâm thở vô, vị ấy tập. Giải thoát tâm thở ra tôi biết 

giải thoát tâm thở ra, vị ấy tập. 13. Vô thƣờng tùy quán thở vô tôi biết vô 

thƣờng tùy quán thở vô, vị ấy tập. Vô thƣờng tùy quán thở ra tôi biết vô 

thƣờng tùy quán thở ra, vị ấy tập. 14. Đoạn tùy quán thở vô tôi biết đoạn tùy 

quán thở vô, vị ấy tập. Đoạn tùy quán thở ra tôi biết đoạn tùy quán thở ra, vị 

ấy tập. 15. 

Ly dục tùy quán thở vô tôi biết ly dục tùy quán thở vô, vị ấy tập. Ly dục tùy 

quán thở ra tôi biết ly dục tùy quán thở ra, vị ấy tập. 16. Diệt tùy quán thở vô 

tôi biết diệt tùy quán thở vô, vị ấy tập. Diệt tùy quán thở ra tôi biết diệt tùy 

quán thở ra, vị ấy tập.; Yogācāra-bhūmi-śāstra-Śrāvakabhūmiḥ: yeṣāṁ 

prahāṇāya ṣoḍaśākāraparicayaṁ karoti. Katame punaḥ ṣoḍaśākārāḥ. smṛta 

āśvāsaḥ (ta āśvasan) smṛta āśvasimīti śikṣate. smṛtaḥ praśvasan praśvasimīti 

śikṣate. dīrghaṁ hrasvaṁ sarvakāyapratisamvedī. āśvasan 

sarvakāyapratisaṁvedī. āśvasimīti śikṣate, sarvakāyapratisaṁvedī praśvasan. 

sarvakāyapratisaṁvedī praśvasimīti śikṣate. praśrabhya 

kāyasaṁskārānāśvasanpraśrabhyakāyasaṁskārānāśvasimīti śikṣate. 

praśrabhya kāyasaṁskārān praśvasan, praśrabhya kāyasaṁskārān 

praśvasimīti śikṣate. prītipratisaṁvedī sukhapratisaṁvedī śikṣate. 

cittasaṁskārapratisamvedī praśrabhya cittasaṁskārānāśvasan, praśrabhya 

cittasaṁskārānāśvasimīti śikṣate. praśrabhya cittasaṁskārān praśvasan, 

praśrabhya cittasaṁskārān praśvasimīti śikṣate. cittapratisaṁvedī, 

abhipramodayaṁścittaṁ, samādadhaccittaṁ, vimocaccittaṁ āśvasan 

vimocayan cittaṁ vimocayatīti māśvasimīti śikṣate. vimocayaṁścittaṁ 

praśvasan vimocayaṁścittaṁ praśvasimīti śikṣate. anityānudarśī, 

prahāṇānudarśī, virāgānudarśī āśvasannirodhānudarśī āśvasimīti śikṣate. 

nirodhānudarśī praśvasannirodhānudarśī praśvasimīti śikṣate. 
469

 T. 29: A-tỳ-đạt-ma câu xá luận (Abhidharmakośa-śāstra- 

阿毘達磨俱舍論), quyển 23, tr. 119b14-19: Noãn thiện căn phân vị này có 

thể quán sát đầy đủ tứ thánh đế cảnh và có thể tu đầy đủ 16 hành tƣớng: 

quán khổ thánh đế tu bốn hành tƣớng: vô thƣờng, khổ, không, vô ngã; quán 

tập thánh đế tu bốn hành tƣớng: nhân, tập, sanh và duyên; quán diệt thánh đế 

tu bốn hành tƣớng: diệt, tịnh, diệu và ly; quán đạo thánh đế tu bốn hành 

tƣớng: đạo, nhƣ, hành và xuất.; Abhidharmakośa-śāstra-

mārgapudgalanirdeśaḥ: Tadūṣmagataṃ prākarṣikatvāc catuḥsatyālambanam. 

ṣoḍaśākāram, duḥkhaṃ caturbhirākāraiḥ paśyati- anityataḥ, duḥkhataḥ, 

śūnyataḥ, anātmataś ca;  samudayaṃ caturbhiḥ- hetutaḥ, samudayataḥ, 



                                                                                                                                                 

prabhavataḥ, pratyayataś ca; nirodhaṃ caturbhiḥ- nirodhataḥ, śāntataḥ, 

praṇītataḥ, niḥsaraṇataś ca; mārgaṃ caturbhiḥ-- mārgataḥ, nyāyataḥ, 

pratipattitaḥ, nairyāṇikataś ca. 
470

 T. 8: Ma ha bát-nhã ba la mật kinh (mahāprajñāpāramitā-

摩訶般若波羅蜜經), quyển 5, tr. 255c25-256a5: 18 Bất cọng pháp: chƣ 

Phật thân vô thất, khẩu vô thất, niệm vô thất, vô dị tƣớng, vô bất định tâm, 

vô bất tri kỷ xả tâm, dục vô giảm, tinh tấn vô giảm, niệm vô giảm, tuệ vô 

giảm, giải thoát vô giảm, giải thoát tri kiến vô giảm, hết thảy thân nghiệp tùy 

trí tuệ hành, hết thảy khẩu nghiệp tùy trí tuệ hành, hết thảy ý nghiệp tùy trí 

tuệ hành, trí tuệ biết thấy đời quá khứ không ngại không chƣớng, trí tuệ biết 

thấy đời vị lai không ngại không chƣớng và trí tuệ biết thấy đời hiện tại 

không ngại không chƣớng. 
471

 T. 27: A-tỳ-đạt-ma đại tỳ-bà-sa luận (Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra-

阿毘達磨大毘婆沙論), quyển 65, tr. 338a7-16: Sa-môn quả nghĩa là thế 

nào? Đáp: có thánh đạo là sa-môn tánh, hữu vi, vô vi và các trạch diệt, đây 

là quả, nên gọi là sa-môn quả. Hỏi: Nếu nhƣ vậy, quả này không nên chỉ có 

bốn, nghĩa là kiến đạo trong phẩm tám nhẫn là Sa-môn tánh, phẩm tám trí là 

hữu vi sa-môn quả, trong tám bộ pháp đoạn là vô vi Sa-môn quả, khi ly dục 

giới nhiễm chín vô gián đạo là Sa-môn tánh, chín giải thoát đạo là hữu vi sa-

môn quả, chín phẩm pháp đoạn là vô vi Sa-môn quả, nhƣ vậy cho đến ly phi 

tƣởng phi phi tƣởng xứ nhiễm nên biết cũng nhƣ vậy, vì vậy có 89 hữu vi 

Sa-môn quả và 89 vô vi Sa-môn quả. 
472

 T. 8: Đại phẩm bát-nhã kinh (大品般若經), quyển 1, tr. 221b25-c10, 

Phụng bát phẩm (奉鉢品); T. 8: Phóng quang bát-nhã kinh (放光般若經), 

quyển 1, tr. 4c18-28, Vô kiến phẩm (無見品); T. 8: Quang tán bát-nhã kinh 

(光讚般若經), quyển 1, tr. 152a16-b2, Thuận không phẩm (順空品). 
473

 Sắc pháp v.v... không phải không cho nên không, mà từ xƣa đến nay 

thƣờng tự không. Sắc pháp v.v... không phải vì trí tuệ hiểu không thấu, cho 

nên nói không có gì đƣợc, mà chính từ xƣa đến nay thƣờng tự không có gì 

đƣợc; T. 7: Đại bát-nhã kinh (Mahā-prajñāpāramitā-sūtra-大般若經), quyển 

402, tr. 11b26-c16; T. 8: Phóng quang bát-nhã kinh (放光般若經), quyển 1, 

tr. 4c18-28; T. 8: Quang tán kinh (光讚經), quyển 1, tr. 152a16-b2; T. 8: Ma 

ha bát-nhã ba la mật kinh (mahāprajñāpāramitā-摩訶般若波羅蜜經), quyển 

1, tr. 221b25-25-c10; Pañcaviṃśati (二萬五千頌般若): Iha bodhisattvo 

mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ  caran, bodhisattva eva san bodhisattvaṃ na 

samanupaśyati… rūpam api na samanupaśyati… Tathā hi rūpaṃ 

rūpasvabhāvena śūnyam…Na śūnyatayā rūpaṃ śūnyam…nānyatra rūpāc 



                                                                                                                                                 

chūnyatā…rūpam eva śūnyatā… śūnyataiva… rūpam…Nāmamātram idam  

yad idaṃ rūpam…Tathā hi māyopamaṃ rūpam…māyā ca nāmamātram… 

Māyādarśanasvabhāvasya hi notpādo na saṃkleśo na vyavadānam… Tathā 

hi kṛtrimaṃ nāma… Tāni bodhisattvaḥ  prajñāpāramitāyāṃ  caran 

sarvanāmāni na samanupaśyati, asamanupaśyan nābhiniviśate 
474

 Tham khảo T. 1: Đại phẩm bát-nhã kinh (Mahāprajñāparamitā-sūtra-

大品般若經), quyển 1, tr. 219a6-7: Bất sanh nên đầy đủ bốn niệm xứ, bốn 

chánh cần, bốn nhƣ ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác phần, tám thánh đạo 

phần.; T. 27: Đại tỳ-bà-sa luận (Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra-

大毘婆沙論), quyển 96, tr. 495c27, 724a8-726c6; T. 26: Pháp uẩn túc luận, 

quyển 1, 12, tr. 458c26-27, 460c16-17, 511b13-15; T. 1: Trƣờng a-hàm kinh 

(長阿含經), quyển 3, tr. 16c10-11: Ta nhờ pháp này tự thân chứng thành vô 

thƣợng chánh đẳng chánh giác, đó là bốn niệm xứ, bốn ý đoạn, bốn thần túc, 

năm căn, năm lực, bảy giác phần, tám thánh đạo phần….bát thánh đạo; T. 1: 

Bát nê hoàn kinh (般泥洹經), quyển thƣợng, tr. 181b8-9; T. 27:  Đại tỳ-bà-

sa luận (Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra-大毘婆沙論), quyển 96, tr. 

499a14-15: Đạo đế (thánh chủng thứ tƣ) cũng là giác phần. Luận phân biệt 

lập 41 bồ-đề phần pháp, nghĩa là thánh chủng thứ tƣ đầy đủ 37 giác phần. 
475

 T. 8: Ma-ha  bát-nhã ba-la-mật đa kinh (mahāprajñāpāramitā-摩 訶 般 若 

波 羅 蜜 經), quyển 6, xuất đáo phẩm (出到品), tr. 259c10-14, quyển 6, 

phát thú phẩm (發 趣 品); Phóng quang bát-nhã kinh (放 光 般 若 經), 

quyển 4, trì địa phẩm (治地品); Quang tán kinh (光 讚 經), quyển 7, thập trú 

phẩm (十住品). 
476

 T. 8: Ma-ha  bát-nhã ba-la-mật kinh (mahāprajñāpāramitā-

摩訶般若波羅蜜經), quyển 6, Xuất đáo phẩm (出到品), tr. 259c10-14: Bồ-

tát ma-ha-tát trú trong thập địa, dùng lực phƣơng tiện, thực hành lục ba-la-

mật, hành tứ niệm xứ cho đến 18 pháp bất cọng, từ Càn-huệ địa, tánh địa, 

bát nhân địa, kiến địa, bạc địa, ly dục địa, dĩ tác địa, Bích-chi Phật địa, Bồ-

tát địa, vƣợt qua chín địa , trú ở phật địa 
477

 T. 8: Ma-ha  bát-nhã ba-la-mật kinh (mahāprajñāpāramitā-

摩訶般若波羅蜜經), quyển 5, Quảng thừa phẩm (廣乘品), tr. 253b-254. 
478

 T. 8: Đạo hành bát-nhã kinh (道行般若經), quyển 7, tr. 458c16; T. 8: Đại 

minh độ kinh (大明度經), quyển 4, tr. 497c10; T. 8: Ma-ha  bát-nhã sao 

kinh (摩訶般若鈔經), quyển 5, tr. 531c11; T: Tiểu phẩm bát-nhã kinh 

(小品般若經), quyển 7, tr. 569a16; T. 8: Phóng quang bát-nhã kinh 

(放光般若經), quyển 14, tr. 94c21; T. 8: Phật thuyết phật mẫu xuất sanh tam 

pháp tạng bát-nhã ba-la-mật kinh (佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經), 



                                                                                                                                                 

quyển 18, tr. 649c8; T. 7: Đại bát-nhã kinh ( Mahā-prajñāpāramitā-sūtra-

大般若經), quyển 452, 517. 
479

 T. 8: Ma-ha  bát-nhã ba-la-mật kinh (mahāprajñāpāramitā-

摩訶般若波羅蜜經), quyển 1, tr. 221c1, 223a14, quyển 3, 235c11. 
480

 T. 30: Trung luận (Madhyamaka-śāstra-中論), quyển 4, quán niết bàn 

phẩm (觀涅槃品), tr. 36a4-11; Madhyamaka-śāstra, Nirvāṇa-parīkṣa: Na 

saṁsārasya nirvāṇātkiṁcidasti viśeṣaṇam, na nirvāṇasya saṁsārātkiṁcidasti 

viśeṣaṇam. (19) 
481

 T. 27: Đại tỳ-bà-sa luận (Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra-大毘婆沙論), 

quyển 96, tr. 496a-b; T. 28: A-tỳ-đàm cam lồ vị luận (Abhidharmāmṛta-

阿毘曇甘露味論), quyển 2, tr. 977c11-12; T. 29: Câu xá luận 

(Abhidharmakośa-śāstra-俱舍論), quyển 25, 29, tr. 132b. 
482

 T. 29: Câu xá luận (Abhidharmakośa-śāstra-俱舍論), quyển 25, tr. 132c-

133a. 
483

 T. 27: Đại tỳ-bà-sa luận (Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra-大毘婆沙論), 

quyển 96, tr. 496c25-497a2; T. 29: Câu xá luận (Abhidharmakośa-śāstra-

俱舍論), quyển 25, tr. 132c; T. 30: Du già sƣ địa luận (Yogācāra-bhūmi-

śāstra-瑜伽師地論), quyển 29, tr. 445a7-12: Bấy giờ đắc đƣợc tối sơ bảy 

giác chi nên gọi là sơ hữu giác, thấy dấu tích thánh đạo rồi, vĩnh viễn đoạn 

diệt kiến đạo sở đoạn hết thảy phiền não, chỉ tu đạo sở đoạn phiền não. Vì 

đoạn kia (tu đạo sở đoạn phiền não) nên tu tập ba uẩn nhiếp vào tám chi 

thánh đạo. Trong đó chánh kiến, chánh tƣ duy nhiếp vào tuệ uẩn. Chánh 

nghiệp, chánh mạng nhiếp vào giới uẩn. chánh tinh tấn, chánh niệm và 

chánh định nhiếp vào định uẩn. 
484

 T. 1: Phật bát nê hoàn kinh ( Mahāparinirvāṇa-sūtra-佛般泥洹經), tr. 

171a16; T. 1: Đại bát niết bàn kinh (Mahā-parinirvāṇa sūtra-大般涅槃經), 

194c13; T. 1: Trung a-hàm  kinh (Madhyamāgama-中阿含經), quyển 5, 

kinh số 24, Sƣ tử hống kinh (獅子吼經); T. 2: Tăng nhất a-hàm  kinh 

(Ekottara-āgama-增一阿含經), quyển 30, Thất xứ tam quáng kinh 

(七處三觀經), tr. 713a28, T. 3: Tu hành bản khởi kinh (修行本起經), quyển 

2, tr. 466c16; T. 4: Đại trang nghiêm luận kinh (Sūtrālaṃkāra-śāstra-

大莊嚴論經), quyển 2, tr. 324b28; T. 4: Pháp cú kinh (Dharmapāda-sūtra-

法句經), tr. 573c27. 
485

 T. 29: Câu xá luận (Abhidharmakośa-śāstra-俱舍論), quyển 23, tr. 118c-

119a. T. 27: Đại tỳ-bà-sa luận (Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra-

大毘婆沙論), quyển 187, tr. 936c-937a. 
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 T. 2: Tạp a-hàm  kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含經), quyển 6, kinh số 112, 

tr. 37c27-27-38a2: Kính bạch Thế-tôn! thế nào là sắc đoạn tri? thọ, tƣởng, 

hành, thức đoạn tri? Phật bảo La-đà, lành thay khéo hỏi, Nhƣ-lai sẽ vì ông 

nói. Sắc, ƣu, bi, não, khổ tận, ly dục, diệt, tức, không, ấy gọi là sắc đoạn tri; 

đối với thọ, tƣởng, hành, thức, ƣu, bi, não, khổ tận, ly dục, diệt, tức, không, 

ấy gọi là thọ, tƣởng, hành, thức đoạn tri. 
487

 T. 26: Chúng sự phần A-tỳ-đàm luận (眾事分阿毘曇論), quyển 9, tr. 

669a20-22: Hết thảy là trí tri. Hữu lậu là đoạn tri tri và đoạn; Vô lậu là phi 

đoạn tri tri, và không thể  đoạn. 
488

 T. 26: A-tỳ-đạt-ma phẩm loại túc luận (Abhidharma-prakaraṇapāda-

śāstra-阿毘達磨品類足論), quyển 6, tr. 715a29-b1: Thế nào là pháp hữu 

quả? Nghĩa là pháp hữu lậu, và thế tục đạo tu chứng đoạn kiết sử. Thế nào là 

pháp phi hữu quả (không có quả)? Nghĩa là trừ hữu quả vô lậu pháp. 
489

 T. 26: A-tỳ-đạt-ma phẩm loại túc luận (Abhidharma-prakaraṇapāda-

śāstra-阿毘達磨品類足論), quyển 12, tr. 741a15-17: Là quả và không có 

quả: đó là trạch diệt. Là quả và cũng có quả là tƣởng và hành uẩn. Chẳng 

phải quả chẳng phải có quả là hƣ không, phi trạch diệt. 
490

 T. 26: Chúng sự phần A-tỳ-đàm luận (眾事分阿毘曇論), quyển 6, tr. 

669b8-9: Ba không thọ một phân biệt. Thân niệm xứ hoặc thọ hoặc chẳng 

thọ. Thế nào gọi là thọ? Nghĩa là nội nhập tự tánh thọ. Thế nào gọi là chẳng 

thọ? Nghĩa là chẳng phải tự tánh thọ.  
491

 T. 26: A-tỳ-đạt-ma phẩm loại túc luận (Abhidharma-prakaraṇapāda-

śāstra-阿毘達磨品類足論), quyển 1, tr.  692b24-27: Thế nào gọi là sắc? 

nghĩa là các sở hữu sắc, hết thảy tứ đại chủng, và tứ đại chủng sở tạo sắc. 

bốn đại chủng: địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới. Sở tạo sắc là: nhãn 

căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn; sắc, thanh, hƣơng, vị, xúc nhất phần 

và vô biểu sắc. 
492

 T. 26: Chúng sự phần A-tỳ-đàm luận (眾事分阿毘曇論), quyển 9, tr. 

669b13-16: Ba hữu thƣợng; một phân biệt: Pháp niệm xứ hoặc hữu thƣợng 

hoặc vô thƣợng. Thế nào là hữu thƣợng? đó là tƣởng ấm, hành ấm, hƣ 

không, phi số diệt. Thế nào là vô thƣợng? nghĩa là số diệt. 
493

 T. 8: Tiểu phẩm bát-nhã ba-la-mật kinh (Aṣṭasāhasrikā-prajñāpāramitā-

小品般若波羅蜜經), quyển 8, tr. 574b2-6; T. 8: Ma-ha  bát-nhã ba-la-mật 

kinh (mahāprajñāpāramitā-摩訶般若波羅蜜經), quyển 12, tr. 310b25-29. 
494

 T. 3: Phật bản hành tập kinh (Buddhacarita-佛本行集經), quyển 18, tr. 

737a4; T. 32:  Tân đầu lô đột la xà vi ƣu đà diên vƣơng thuyết pháp kinh 



                                                                                                                                                 

(賓頭盧突羅闍為優陀延王說法經), tr. 786b11; xem quyển 20, 43; T. 11: 

Đại bảo tích kinh (Ratnakūṭa-sūtra-大寶積經), quyển 90, tr. 519a7-8. 
495

 T. 29:  Câu xá luận (Abhidharmakośa-śāstra-俱舍論), quyển 28, tr. 149. 
496

 Tham khảo T. 15: Chƣ pháp vô hành kinh (諸法無行經), quyển thƣợng, 

tr. 754c2-15. 
497

 T. 30: Trung luận (中論), quyển 1, Quán khứ lai phẩm (觀去來品), tr. 

3c8-9; Mūlamadhyamakakārikā, Gatāgata parīkṣā: Gataṁ na gamyate 

tāvadagataṁ naiva gamyate, gatāgatavinirmuktaṁ gamyamānaṁ na 

gamyate. (1) 
498

 T. 30: Trung luận (Madhyamaka-śāstra-中論), quyển 1, Quán khứ lai 

phẩm (觀去來品), tr. 3c13-14; Mūlamadhyamakakārikā, Gatāgata parīkṣā: 

Ceṣṭā yatra gatistatra gamyamāne ca sā yataḥ, na gate nāgate ceṣṭā 

gamyamāne gatistataḥ. (2) 
499

 T. 30: Trung luận (中論), quyển 1, Quán khứ lai phẩm (觀去來品), tr. 

4a24-25: Nếu tách rời ngƣời đi thời động tác đi không thể có đƣợc, bởi vì 

không có động tác đi, thời làm sao có ngƣời đi đƣợc; 

Mūlamadhyamakakārikā, Gatāgata parīkṣā: Gantāraṁ cettiraskṛtya 

gamanaṁ nopapadyate, Gamane‟sati gantātha kuta eva bhaviṣyati. (7) 
500

 T. 30: Trung luận (中論), quyển 1, Quán khứ lai phẩm (觀去來品), tr. 

4a28-29: Ngƣời đi thời không đi, ngƣời không đi cũng không đi, ngoài 

ngƣời đi và ngƣời không đi, không có ngƣời đi thứ ba khác; 

Mūlamadhyamakakārikā, Gatāgata parīkṣā: Gantā na gacchati tāvadagantā 

naiva gacchati, anyo ganturagantuśca kastṛtīyo hi gacchati. (8) 
501

 T. 30: Trung luận (中論), quyển 1, Quán khứ lai phẩm (觀去來品), tr. 

4b5: Vì nếu tách rời động tác đi, thời ngƣời đi không thể có đƣợc; 

Mūlamadhyamakakārikā, Gatāgata parīkṣā: Gamanena vinā gantā yadā 

naivopapadyate. (9) 
502

 Tham khảo, T. 2: Trƣờng a-hàm kinh (Dīrghāgama-長阿含經), quyển 9, 

chúng tập kinh (眾集經); T. 2: Trung a-hàm kinh (Madhyamāgama-

中阿含經), quyển 3, Nghiệp tƣơng ƣng phẩm (業相應品), độ kinh (度經), 

quyển 7, phân biệt thánh đế kinh- (分別聖諦經), quyển 21, thuyết xứ kinh 

(說處經), quyển 42, phân biệt lục giới kinh (分別六界經), quyển 47, đa giới 

kinh (多界經), quyển 49, thuyết trí kinh (說智經); T. 2: Tạp a-hàm kinh 

(Saṃyuktāgama-雜阿含經), quyển 9, 17, 37, 43. T. 2: Tăng nhất a-hàm kinh 

(Ekottara-āgama-增一阿含經), quyển 29; T. 11: Phụ tử hợp tập kinh 



                                                                                                                                                 

(父子合集經), quyển 16; T. 29: Câu xá luận (Abhidharmakośa-śāstra-

俱舍論), quyển 2, tr. 8c21 
503

 T. 8: Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh (mahāprajñāpāramitā-

摩訶般若波羅蜜經), quyển 3, Tập tán phẩm (集散品), quyển 16, Đại nhƣ 

phẩm (大如品), quyển 21, Tam huệ phẩm (三慧品); T. 8: Phóng quang bát-

nhã  kinh (放光般若經), quyển 2, Bổn vô phẩm (本無品), quyển 12, Thán 

thâm phẩm (歎深品) 
504

 T. 29: Câu xá luận (Abhidharmakośa-śāstra-俱舍論), quyển 28, tr. 146b 
505

 T. 27: Đại tỳ-bà-sa luận (Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra-大毘婆沙論), 

quyển 83, tr. 427b10-24; T. 29: Câu xá luận (Abhidharmakośa-śāstra-

俱舍論), quyển 29, tr. 150c. 
506

 T. 27: Đại tỳ-bà-sa luận ( Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra-大毘婆沙論), 

quyển 82, tr. 421c15-22; T. 29: Câu xá luận (Abhidharmakośa-śāstra-

俱舍論), quyển 29, tr. 150c28 
507

 T. 29: Câu xá luận (Abhidharmakośa-śāstra-俱舍論), quyển 12, tr. 62c, 

66a 
508

 T. 50: A dục vƣơng kinh (阿育王經), quyển 2, tr. 106a-107c, quyển 3, tr. 

141b-144a; T. 4: Xuất diệu kinh (出曜經), quyển 6, tr. 641a-c; T. 25: Phân 

biệt công đức luận (分別功德論), quyển 3, tr. 39c 
509

 T. 15: Trì tâm phạm thiên sở vấn kinh (持心梵天所問經), tr. 9a24-

10a16; T. 15: Tƣ ích phạm thiên sở vấn kinh (思益梵天所問經), quyển 2, tr. 

41c6-42a25; T. 15: Thắng tƣ duy phạm thiên sở vấn kinh 

(勝思惟梵天所問經), quyển 2, tr. 72b26-73b9; T. 14: Trừ cái chƣớng bồ tát 

sở vấn kinh (除蓋障菩薩所問經), quyển 8, tr. 723a8-c11. 
510

 T. 2: Tạp a-hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含經), quyển 27, kinh số 743, 

tr. 197c11-13; T. 27: Đại tỳ-bà-sa luận ( Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra-

大毘婆沙論), quyển 83, tr. 430c22-24; T. 29: Thuận chánh lý luận 

(Abhidharma-nyāyānusāra- 順正理論), quyển 79, tr. 770c3-8. 
511

 T. 2: Tạp a-hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含經), quyển 27, tr. 197c: 

Nếu tỳ-kheo tu tập từ tâm, tu tập nhiều, đƣợc quả lớn, lợi ích lớn. … là tỳ-

kheo tâm và từ  tu niệm giác phần, y viễn ly, y vô dục, y diệt, hƣớng đến xả 

bỏ; cho đến tu tập xả giác phần,  y viễn ly, y vô dục, y diệt, hƣớng đến xả 

bỏ.; T. 27: Đại tỳ-bà-sa luận (Abhidharma-mahāvibhāsā-śāstra-

大毘婆沙論), quyển 83, tr. 427c19-25; T. 32: Thành thật luận (Satyasiddhi-

śāstra-成實論), quyển 12, tr. 337b27-c2; T. 26:  Phát trí luận 

(Jñānaprasthāna-śāstra-發智論), quyển 17, tr. 1010c5-8. 
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 T. 29: Câu xá luận (Abhidharmakośa-śāstra-俱舍論), quyển 28, tr. 145c. 
513

 T. 29:  Câu xá luận (Abhidharmakośa-śāstra-俱舍論), quyển 29, tr. 99b6; 

T. 26: Phát trí luận (Jñānaprasthāna-śāstra-發智論), quyển 5: Vô sắc giới có 

31 loại tùy miên: 

Kiến hoặc: Khổ 9 (tham, mạn, vô minh, nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, 

kiến thủ và giới cấm thủ) 

                    Tập 6 (tham, mạn, vô minh, nghi, tà kiến, kiến thủ) 

                    Diệt 6 (tham, mạn, vô minh, nghi, tà kiến, kiến thủ) 

Đạo 7 (tham, mạn, vô minh, nghi, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ) 

Tu hoặc 3 (tham, mạn, vô minh).      
514

 T. 29: Câu xá luận (Abhidharmakośa-śāstra-俱舍論), quyển 28, tr. 145c; 

A-tỳ-đạt-ma đăng luận (Abhidharmadīpa -阿毘達磨燈論), tr. 412. 
515

 Tham khảo T. 2: Tạp a-hàm kinh (Saṃyuktāgama-雜阿含經), quyển 13, 

kinh số 322, tr. 91c. 
516

 Vô sắc giới 28 sử: kiến hoặc: 

Khổ có 9 (tham, mạn, vô minh, nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ 

và giới cấm thủ). 

Tập có 6 (tham, mạn, vô minh, nghi, tà kiến, kiến thủ). 

Diệt có 6 (tham, mạn, vô minh, nghi, tà kiến, kiến thủ). 

Đạo có 7 (tham, mạn, vô minh, nghi, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ). 
517

 Vô sắc giới tƣơng ƣng với ba sử: 3 tu hoặc (Tham, mạn, vô minh). 
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