
KINH TEỦ LĂNG NGHIÊM TKỨC c h ỉ
I

QUYỂN CHÍN

ĐOẠN II 

SẮC GIỚI

CHI 1. S ơ  THIỀN THIÊN

A-nan, tất cả người tu tâm trong th ế  
gian, nếu  không nhờ Thiền-na, thì không có 
trí tuệ.

Thanh Lương Tam Địa Sớ nói: “Thiền- 
na”, là tiếng Tây Vức, Trung Hoa dịch là “T ĩnh  
ỉự”. T ĩnh nghĩa là tịch tĩnh; lự là xét nghĩ. T ĩnh  
thì hay đoạn kiết sử; lự  thì hay chính quán. Các 
trời vô sắc có tĩnh mà không lự, tuy hay đoạn 
kiết sử  m à không th ể  chính quán. Dục giới 
chính g iữ  gìn có lự mà không tĩnh, tuy hay 
chính quán mà không th ể  đoạn kiết sử, nên chỉ 
có sắc giới mới riêng nhận xứng với tên này. 
“Tứ T h iền”: ban đầu một là, có “tầm ” có “tứ”
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tĩnh lự, hai là, “không tầm ” “không tứ” tĩnh  lự; 
ba là, lìa hỷ tĩnh  lự, bốn là lìa lạc tĩnh lự. Nay  
nói không nhờ Thiền-na, thì không có trí tuệ, 
chính bảo rằng người th ế  gian tu tâm phải nhờ  
Thiền-na mới phá t sinh trí tuệ. Sắc giới đây 
chính là lúc phải nhờ vào Thiền-na. N ên từ quả 
ban đầu cho đến quả thứ ba đều tạm  gọi ngôi vị 
nơi này, ngỏ hầu chứng đến vô học. Văn sau 
nói, tuy không phải chân tu Tam-ma-địa, chính  
do loại này dù ở trong Thiền-na, nhưng chưa 
phá t chân trí, không th ề  so với Tam-ma-địa, 
định tuệ bình đẳng vậy.

Người nào giữ được thân không làm việc  
dâm dục, hoặc trong lúc đi lúc ngồi cũng  
không nghĩ nhớ, lòng ái nhiễm không sinh, thì 
không còn ở trong cõi Dục, người ấy liền  đó 
thân dược làm phạm lữ; một loài như thế, gọi 
là Phạm Chúng Thiên.

N gh ĩ nhớ đều không, ái nhiễm  không  
sinh. Đây là lựa ra không phải Dục giới, củng 
đ ể  hiển bày thân tâm xa lìa, bắt đầu vào tĩnh  
lự, nên gọi là Phạm Chúng.

Tập quán ngũ dục dã trừ, tâm ly dục 
hiện ra, vui vẻ thuận theo luật nghỉ, thì người 
ấy liền  có thể thực hành phạm đức; một loài
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người như thế, gọi là Phạm Phụ Thiên.

Tâm ly dục hiện ra, vui vẻ thuận theo, 
đẩy chính là “ly sinh hỷ lạc” vậy. Hay thực 
hành Phạm  đức, lại trợ giúp và tuyên dương 
công đức giáo hóa, nên gọi là Phạm phụ.

Thân tâm hoàn toàn thanh tịnh, oai nghi 
không thiếu, cấm giới trong sạch, lạ i có thêm  
trí sáng, thì người ấy liền  thống lãnh phạm  
chúng, làm Đại Phạm Vương; một loại ngườị 
như thế, gọi là Đại Phạm Thiên.

Thân tâm  hoàn toàn thanh tịnh, bởi đ ể  
chỉ về tâm  giới được giải thoát viên mãn, lộ bày 
khi động khi dừng đều phá t ra thắng giải; nên 
nói là oai nghi không thiểu, lại thêm  được trí 
sáng. Đây chính là chủ trương của Phạm  giáo, 
đ ể  hiểu qua các cõi trời trước.

A-nan, ba lo à i tố t đò, tấ t cả khổ não  
không th ể  bức bách, tuy không p h ả i chân  
ch ính  tu  Tam-ma-dịa của đạo P hật, nhưng  
trong tâm  thanh tịnh, những ỉầm  lạc của  
Dục giớ i không lay động được, n ên  gọ i là  
Sơ T hiềnể

K hổ não sinh nơi các dục, Sơ Thiền lìa 
dục vắng lặng, sức giác quán thù thắng, không
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bị các thứ  thô lậu lay động. Ở đây là từ  khi 
chưa đến được chỗ định, phá t sinh đ ịnh  này từ  
ly dục về sau, thân tâm dứt bặt, ngồi, nằm  rỗng 
rang như  hư  không, có th ể  sinh Sơ  Thiền, nên 
nói trong tâm  thanh tịnh.

CHI 2. NHỊ THIỀN THIÊN

A-nan, thứ nữa là các hàng Phạm Thiên  
thống ỉãnh phạm chúng lại tu tập phạm hạnh  
được viên mãn, tâm đứng lặng không lay 
động, và do sự đứng lặng ấy mà phát sinh  
sáng suốt; một loài như thế, gọi là Thiểu  
Quang Thiên.

Đây là từ  Sơ Thiền, tăng thêm thù thắng 
bền trong vắng lặng sinh ra sáng suốt, do cái 
sáng suốt mới phát sinh, nên gọi là Thiểu Quang. 
Hai thứ  tĩnh lự  ban đầu cái sáng có khác, một 
như hạt châu Ma ni, bên ngoài có ánh sáng, bên 
trong không có ánh sáng; hai, như đen sáng bên 
ngoài phát ra ánh sáng, bên trong tự chiếu rõ, 
hoặc ở trong hoặc ở ngoài đều có ánh sáng.

Hào quang sáng suốt thêm nhiều, chói 
sáng không cùng, ánh vào mười phương th ế  
giới đều thành ngọc lưu ly; một loài như thế, 
gọi là Vô Lượng Quang Thiên.
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Ở đây so với hào quang sáng của cõi trời 
trước càng vượt bực hơn, như ngọc lưu ly trong  
sạch ánh ra càng xa. Mười phương là căn cứ nơi 
th ế  giới này mà nói, chứ không phải khắp mười 
phương th ế  giới.

Nắm giữ ánh sáng viên mãn tạo thành  
giáo thể, phát ra sự giáo hóa thanh tịnh, ứng 
dụng không cùng; một loài như thế, gọi là  
Quang Âm Thỉênệ

Đây là do từ hào quang mà g iữ  g ìn  giáo 
thể, lấy hào quang đ ể  tuyên dương giáo hóa. 
“ứ ng  dụng” là chỉ cho cơ dụng phá t ra đ ể  chỉ 
bày không cùng. Ngài Trường Thủy cho chỗ 
N hị thiền là năm thức trước không phân  biệt vỉ 
ở trong định. Do phàm  phu, ngoại đạo và N hị 
thừa kh i ở trong Đ ịnh, thì năm thức trước 
không khởi, đ ể  phân  biệt cảnh. T h ế  giới chỉ nói: 
Đức Quán Ả m  dùng hào quang làm  tiếng, thì 
chư Thiên các cõi trên đối với các oai nghi, 
động tĩnh  đều là ngôn giáo vậy.

A-nan, ba loài tôt đó, tất cả ỉo buồn xa 
xôi không bức bách được, tuy không phải 
chân chính tu Tam-ma-địa của Phật, nhưng 
trong tâm thanh tịnh; những lầm lạc thô động  
đã dẹp xuống, nên gọi ỉà Nhị Thiền.
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N hị Thiền do đ ịnh  mà sinh hỷ lạc, gọi 
chỗ vui cùng tột, nên không có lo buồn. Sơ  
Thiền thì những lầm lạc về thô không còn 
động, cõi trời này đã hàng phục đựợc cái thô ấy. 
Tam Địa Sớ nói: “Nơi định mà sinh hỷ lạc đó là 
vì cái vui của Sơ Thiền đã trái với dục ác, nên 
gọi là ly sinh, nay vui vì tâm giác quán dứt nên 
gọi là đ ịnh  sinh, như gương sạch nước đứng  
lặng nên thân tâm được vui thích. Dục ác như  
bùn, đ ịnh  của Sơ Thiền như nước đọng đ ể  đứng  
yên. Nay không có dục ác, lại diệt các giác quán 
như nước đã đứng yên. Ả y là Sơ Thiền kia thì 
vui vì đã ly. Đây là cái vui đã sở đắc, vì được 
quên cái chiếu vậy”.

CHỈ 3. TAM THIỀN THIÊN

A-nan, loà i trời như th ế  khi dùng hào 
quang v iên  mãn để làm âm thanh giáo hóa, 
do âm thanh giáo hóa càng lộ rõ lẽ nhiệm  
mầu, phát ra hạnh tinh tiến  thông với cái 
vui yên  lặng; một loài như thế, gọi là Thiểu  
Tịnh Thiên.

Nương hào quang thành tựu pháp âm  ở 
trên, dùng hào quang này đ ể  bày lý, lý và 
hạnh phù  hợp nhau, nên phá t ra cái vui yên  
lặng, d iệ t tâm  hỷ ở trước, thuần hiện bày tịch
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tịnh. Ban đầu p h á t ra nói là thông, cũng gọi là 
Thiểu Tịnh.

Cảnh thanh tịnh rỗng rang hiện  tiền  
dẫn phát không có bờ bến, thân tâm khinh an 
thành tựu được cái vui vắng lặng; một loài 
như thế, gọi là Vô Lượng Tịnh Thiên.

Tướng tịnh không tướng tịnh, nên được 
định. Định tức là không có bờ mé, thành tựu được 
cái vui vắng lặng, vì thản tấm vắng lặng nến gọi 
là khinh an, cái vui ấy đâu có hạn lượng.

Thế giới và thân tâm tất cả đều thanh  
tịnh viên mãn, công đức thanh tịnh thành  
tựu, cảnh giới thù thắng gá nơi h iện  tiền, trở 
về với cái vui tịch diệt; một loài như thế, gọi 
là Biến Tịnh Thiên.

Cái vui ở trước không lường, chỉ ở nơi thân  
tâm, nay thì khắp cả thế  giới đều rỗng rang lặng 
lẽ, trong ngoài đều vắng bặt, thành tựu được chỗ 
an trụ, nên gọi cảnh giới thù thắng gá nơi hiện  
tiền. Trở về tức là trở về nơi đây vậy.

A-nan, ba loạ i tốt đó đầy đủ công  
hạnh đại tùy thuận, thân tâm  yên  lặng  
được cá i vui không lường, tuy không phải 
chân chính được pháp Tam-ma-địa của
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Phật, nhưng trong tâm  an ổn hoan hỷ dầy  
đủ, gọ i là Tam Thiền.

Tam Thiền lìa cái hỷ được cái diệu lạc. Hỷ 
cùng với Ưu đối nhau, chỗ này thì lìa cái hỷ, 
khắp thân th ể  đầy đủ, cái vui không có lỗi, nên 
nói đầy đủ đại tùy thuận. Vui tột thì rời cả cái 
mừng (hỷ) mà nói rằng hoan hỷ đầy đủ là trong 
tâm an ổn, khác hơn cái mừng thô động, cũng 
nói là được cái vui đầy đủ vậy. Luận Trí Độ nói: 
Vui có ba: “Thượng, Trung và H ậ wẽ Hạ là Sơ  
Thiền, trung là N hị Thiền, thượng là Tam  
Thiền. Sơ Thiền có lạc căn và hỷ căn. N ăm  thức 
trước tương ưng với lạc căn, ý  thức tương ưng với 
hỷ 2đn. Trong N hị Thiền ý  thức tương ưng với 
hỷ căn. Trong Tam Thiền ý thức tương ưng với 
lạc căn. N ăm  thức trước không thể  phân biệt, 
chẳng biết được tướng danh tự. N hãn thức sinh, 
như chỉ trong khoảng khảy móng tay ý  thức đã 
sinh; th ế  nên năm thức trước tương ưng với lạc 
căn, cái vui không thể  đầy đủ, ý  thức tương ưng 
lạc căn, cái vui mới hay đầy đủ.

CHI 4. TỨ THIỀN THIÊN

A-nan, lại nữa loài trời đó thân tâm  
không bị bức bách, nguyên nhân của khổ dã 
hết, lạ i xét cái vui không được thường trụ, lâu
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cũng phải tiêu  tan, nên cả hai tâm khổ vui 
đổng thời đều buông bỏ, những tướng thô 
trọng đã diệt, thì phước thanh tịnh sinh ra; 
một loài như thế, gọi là Phước Sinh Thiên.

Câu “Thân tâm không bị bức bách, nhân  
kh ổ  đã h ế t”, là kết lại ban đầu, kh ỉ được N h ị 
Thiền. Câu “xét lại cái vui không được thường 
trụ, lâu rồi cũng phải tiêu tan”, là kết lại khi 
được Tam  Thiền. Câu “Cả hai tâm kh ổ  vui đồng  
thời đều buông bỏ”, chính là chỉ cho Tứ  Thiền  
này. Ba ngôi thiền trước còn niệm chán khổ, ưa 
vui đều là tướng thô trọng, đến cái vui cũng đều  
không thọ, xả niệm thanh tịnh, ấy lằ Phước 
Thanh T ịnh  vậy.

Tâm buông bỏ được viên mãn, sự nhận  
hiểu cao xa càng thanh tịnh, trong cái phước 
không gì trở ngại đó, được sự tùy thuận  
nhiệm  mầu cùng tột mé vị lai; một loài như  
thế, gọi là Phước Ái Thiênế

Tâm  buông bỏ được viên mãn, nghĩa là 
không trụ nơi tâm  xả, trở lại hay huân p h á t ra 
trí vô lậu. Do các bậc Thánh nhân đều nương 
nơi đây mà tu hành trí tuệ và nguyện lực Vô 
Tránh Tam-muội, nên nói: “Được sự tùy thuận  
nhiệm  m ầu”. Cùng tột mé vị lai, tức là cùng tột
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vị lai của chỗ này. Lại nếu hay huân phá t trí vô 
lậu, th ì thông cả ba đời không có hạn lượng 
vậy. Chỗ phước xả cái vui này lần lần thêm  thù  
thắng, đối với th ế  gian không có hai, riêng 
đáng ưa thích vậy.

A-nan, từ cõi trời đó có hai con đường 
tẽ; nếu dùng cái tâm sáng suốt thanh tịnh vô 
lượng trước kia mà tu chứng thì an trụ nơi 
phúc đức viên mãn sáng suốt; một loài như  
thế, gọi là Quảng Quả Thiên.

Ở trong cõi trời Phước Ả i có chia hai 
đường tẽ. Do Tứ Thiền, tâm xả quá thiên lệch; 
nếu từ trong cõi trời Vô Lượng Quang trợ giúp  
phát khởi tứ vô lượng tâm, thẳng đến cõi Trời 
Quảng Quả, th ì cùng với Trời N gũ T ịnh  đồng 
phần chung ở đ ể  phát m inh trí tuệ, hoặc chứng 
quả A-la-hán, hoặc vào hàng Bồ-tát; nêu một bề 
trụ nơi xả tức vào cõi trời Vô Tưởng; gọi là 
ngoại đạo vậy. Vô Lượng T ịnh Quang, là Tam  
thiền chưa vào ngôi uị xả, tâm này hiện ra viên 
mãn, vốn là nguyên nhân đặc biệt ở đây, 
“Quảng Quả”, ngài Thanh Lương nói, đối với 
quả lành trong loại dị sinh thì ở đây rất rộng 
lớn, chỗ có các công đức thù thắng hơn quả N hị 
Thiền và Tam  Thiền ở dưới vậy.
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N ếu dôi với tâm trước kia nhàm chán cả 
cái khổ cái vui, tinh cần nghiên cứu tâm  
buông bỏ tương tục không gián đoạn, đỉ đến  
cùng tột sự buông bỏ, thân tâm đều diệt, ý 
nghĩ bặt mất trải qua năm trăm kiếp. Song 
người ấy ăã lấy cái sinh diệt làm nhân, thì 
không thể phát minh tính bất sinh bất diệt, 
nên nửa kiếp ban đầu diệt, nửa kiếp sau lại 
sinh; một loài như thế, gọi là Vô Tưởng Thiên.

Tự tính bản giác không có sinh diệt, cũng 
không thủ  xả. Bởi chúng sinh không th ể  ngay 
đó p h á t m inh, hẳn là do pháp tĩnh  lự  m à ly 
dục, chấp tướng tịnh xả cái mừng, ưa cái vui, 
tột nơi cái kh ổ  và cái vui đều bỏ. Cái xả này tuy 
vi tế, nhưng hay làm chướng ngại con m ắt trí 
tuệ, bèn thành không biết xoay trở lại. Nửa kiếp  
ban đầu diệt là do nắm giữ  tâm diệt, nên không  
phải chân tịch diệt; diệt rồi lại sinh, ấy là lấy 
sinh diệt làm  nhân vậy.

A-nan, bốn loại tốt đó, tất cả các cảnh  
khổ vui trong th ế  gian không thể ỉàm ỉay động 
đượcẻ Tuy không phải là chỗ chân thật bất 
động của đạo vô vi, song nơi tâm có sở đắc, 
công dụng đã thuần thục, nên gọi ỉà Tứ Thiền.

Luận Du Già nói: “Từ tịnh lự  ban đầu, thì

885



tất cả tai hoạn của địa dưới đã đoạn, nghĩa là 
tầm tử  hỷ lạc, xuất tức (thở ra), nhập tức (thở 
vào). T h ế  nên, ở trong niệm xả này được thanh  
tịnh rõ ràng. Do đó thiền này trụ tâm  không  
động, nên gọi là tâm có sở đắc, công dụng  
thuần thục. Thiền này nói đủ có bốn chỉ: Chi 
một: không khổ, không vui. Khi xả Tam  Thiền  
mỗi mỗi đều quở trách cái vui, cái vui đã diệt 
hết, thì cái đ ịnh  bất động và cái xả đều phá t 
sinh; nên ở trong tâm vắng lặng, không khổ, 
không vui. Chi hai: xả, đã chứng được chân 
định  bất động của Tứ thiền, thì xả được cái vui 
của Tam  Thiền khó xả, không sanh tâm  ăn 
năn. Chi ba: niệm  thanh tịnh, đã được chân 
định của Tứ  Thiền, thì ngay đương niệm  đã 
qua, chỗ địa dưới, lại suy nghĩ là công đức của 
tự m ình  phương tiện đem nuôi dưỡng, khiến  
không lui sụ t tiến lên vào phẩm  thù thắng. Chi 
bốn: nhất tâm, đã được đ ịnh  của Tứ  Thiền, 
dùng hai chi xả niệm  ở trước đem ủng hộ. N hấ t 
tâm trong định, cũng như gương sáng nước 
đứng yên, vắng lặng mà thường chiếu soi vậy”.

CHI 5. NGỦ TỊNH CƯ THIÊN

A-nan, trong đây lại có năm tầng Bất 
Hoàn Thiên, các vị này đã diệt hết tập khí 
chín phẩm trong cõi dưới, khổ vui đều hết, ở
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bên dưới không có chỗ ở nên an lập chỗ ở nơi 
chúng đồng phần của tâm buông bỏ.

Tập kh í chín phẩm , tức là Dục giới Sơ  
Thiền, N h ị Thiền, Tam Thiền đều có chín  
phẩm . N h ị thừa đoạn cửu địa tư hoặc trong tam  
giới chín lần chín là tám mươi mốt phẩm  thành  
A-la-hán. Quả thứ ba A-na-hàm đều đã đoạn 
Dục giới, Tam Thiền, Tứ Thiền mỗi địa đều có 
chín phẩm  hoặc. Đoạn chín phẩm  của m ột địa 
trong Dục giới thì khổ  đã hết không có chỗ ở 
trong Dục giới. Đoạn ba địa trên, mỗi chỗ có 
chín phẩm  thì cái vui hết, không có chỗ ở trong 
Sắc giới. Đây là N gũ T ịnh Cư Thiên, từ  Tứ  
Thiền mà lập riêng, tên p h ổ  thông là xả niệm  
thanh tịnh. N ên gọi là chúng đồng phần  của 
tâm buông bỏ. Trong kinh  Niết-bàn phẩm  Ca- 
diếp nói: “Trong Tứ  Thiền lại có hai hạng: H -  
Vui trong Thiền định; 21 - Vui trong Trí tuệ”. 
Hạng vui trong Trí tuệ thì vào Ngũ T ịnh  Cư, 
vui trong Thiền đ ịnh  thì vào Vô Sắc giới. Hai 
người như  thế, một là tu Tứ Thiền có năm  giai 
cấp sai biệt; hai là không tu. T h ế  nào là năm  
giai cấp? -  Hạ, trung, thượng, thượng trung, 
th ư ợ n g  th ư ợ n g .  N g ư ờ i  tu  th ư ợ n g  th ư ợ n g  ở  Vô  

Tiểu Thiên; người tu thượng trung ở Thiện Kiên  
Thiên; người tu Thượng phẩm  ở chỗ Thiện Khả
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Kiến Thiên; người tu trung phẩm  ở chỗ Vô 
N hiệt Thiên; người tu hạ phẩm  ở chỗ Tiểu  
Quảng Thiên. Lại có hai thứ: l ị -  Người tu chú 
trọng 'về Thiền định vào Ngũ T ịnh  Cư Thiên. 
21- Người tu không chú trọng về Thiền định  
sanh Vô sắc  Giới, khi thọ mạng đã hết vào Bát 
Niết-bàn ,ằ ấy gọi là thượng lưu Bát Nỉết-bàn. 
Nếu người muốn vào Vô Sắc Giới thì không th ể  
tu năm  thứ  lớp sai biệt của Tứ Thiền; nếu tu  
năm thứ  lớp sai biệt thì hay chê trách cái đ ịnh  
Vô Sắc giới.

A-nan, 'khổ vui cả hai đều diệt, không  
còn tâm niệm  đấu tranh; một ỉoài như thế, gọi 
là Vô Phiền  Thiên.

K hổ vui cả hai đều diệt, thì hai tâm  ưa 
ghét không còn đối đãi nhau, nên nói là không  
còn tâm  niệm  đấu tranh. Tứ Thiền đã xa lìa 
khổ  vui mà không gọi là Vô Phiền; nghĩa là 
phàm  p h u  tạm  thời hàng phục chứ chưa phải 
diệt được rốt ráo.

Tự tại buông xả, không còn năng xả, sỏ  
xả; một loài như th ế  gọi là Vô Nhiệt Thiên.

“Cơ” là cái bẫy nỏ, “Quát” chót đầu m ủi 
tên, chui vào dây cung. Người độc hành là nói 
nơi tay buông thõng, chỉ có đương niệm, lại

888



không có chỗ giao tiếp. Bởi do năng xả, sở xả 
gọi là chỗ giao tiếp, không giao tiếp, thì tuệ 
dụng viên m ãn siêu thoát vậy. í t  nóng gọi là 
nhiệt, không nóng so sánh vỉ tế  hơn.

Khéo thấy mười phương th ế  giới thảy  
đều đứng yên, lạ i không còn tất cả những cấu  
nhiễm trầm trọng của trần cảnh; một loài như 
th ế gọi là Thiện Kiến Thiên.

Trời Ngũ Tịnh Cư đều vui nơi trí tuệ. Cái 
thấy nhiệm mầu nầy, chính là do xả tột cùng mà 
phát trí tuệ. ơ  trong tuệ tâm, thấy khắp cả mười 
phương bên ngoài không có các hình tượng của 
tiền trần, bên trong tâm không có cấu nhiễm  vậy.

Tri k iến  thanh tịnh hiện tiền, nhồi nắn 
hun đúc không ngại; một loài như thế, gọi ỉà  
Thiện Hiện Thiên.

Đây tức là cái thấy khéo léo ở trước, nói 
tri kiến thanh tịnh là do cái dụng của trí tuệ 
được g iữ  lại tự  tạ i. đứng lặng hiện bày cùng tột 
sự biến hóa, như  dùng nước lửa đã nhồi nắn 
hun đúc làm  thành được tất cả đồ dùng.

Quán sát rốt ráo các cực vi cùng tột tính  
của sắc pháp vào tính không bờ bến; một loài 
như thế, gọi là sắc  Cứu Cánh Thiên.
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Quán sắc đến cực vi, gọi là ky (cơ). Tột 
sắc tướng th ì tính  hiện bày, ấy là cùng tột tính  
của sắc pháp. T ính của sắc pháp này, không có 
bờ bến, chính là chỗ của ba quả vị Thánh phát 
tâm trở về nguồn chân vậy. N ên biết, cõi Ngủ  
Bất Hoàn Thiên này, chính là nương nơi tu tập 
đồng phần, tức là đối với chỗ này, chê trách cái 
định Vô Sắc Giới. Đoạn tư hoặc của bốn địa 
trên, không th ể  cho là vào tính  không bờ bến 
được; nghĩa là đại khái đều vào Tứ  không, văn 
sau tự  rõ.

A-nan, những bậc Bất Hoàn Thiên đó, 
bôn vị Tứ Thiên Vương Tứ Thiền chỉ được 
kính nghe, nhưng không thể thấy biết. Như 
hiện nay có các đạo tràng của chư Thánh nơi 
rừng sâu đổng rộng ở th ế gian đều là nơi trụ 
trì của các vị A-la-hán, nhưng những người 
thô th iển  ở th ế  gian không thể thấy đượcề

K inh N hân  Vương nói.Ể “Hàng Thập địa 
Bồ-tát làm  Tứ Thiền Thiên Đại T ịnh  Thiên  
Vương, được Tam-muội tột lý, đồng hành xứ  với 
chư Phật, tột nguồn Tam giới giáo hóa chúng  
s in h "ẽ Đây chính là Bồ-tát vì chư Thánh thị 
hiện dấu vết kỳ đặc khiến phá t trí tuệ nên được 
kính  nghe gồm dụ cho Tứ Thiền, khiến cho ra 
khỏi th ế  gian vậy.
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CHI 6. KẾT LUẬN VỀ SẮC GIỚI

A-nan, mười tám cõi trời dó tâm thường 
ở trong định, không dính dáng với trần cảnh, 
song chưa hết cái lụy của hình hài. Song từ 
đây trở lạ i gọi là sắc giới.

Nói chung mười tám cõi trời, nghĩa là đã  
vượt khỏi cảnh của ngủ dục, nên gọi là tâm, ở 
trong Thiền định, không dính dáng với Trần  
cảnh. Đồng m ột sắc chất làm  chướng ngại, nên  
gọi là chưa hết cái lụy của h ình hài.

ĐOẠN III 

VÔ SẮC GIỚI

CHI 1. KHÔNG XỨ- TRƯỚC LựA CHỖ H ồ i TẦM

Lại nữa, A-nan! Từ trong bờ mé sắc của 
trời Hữu Đảnh lại có hai đường tẽ. Nếu nơi 
tâm buông bỏ phát minh trí tuệ, trí tuệ sáng  
suốt được viên thông bèn ra khỏi cõi trần, 
thành A-la-hán vào Bồ-tát thừa; một loài như  
thế, gọi là Hồi Tâm Đại A-la-hánẳ

“H ữ u” tức là sắc. “Đ ảnh” là cứu cánh. 
“Bờ mé sắc”, nghĩa là chỗ hạn cuộc của sắc 
giới. “T ứ  th iền  có hai đưàng tẽ”: Một, do ưa tu
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Tam -m uội nên sinh thẳng về Tứ  Không. Hai, 
do ưa tu trí tuệ bèn vào cõi N gũ  T ịnh  Cư 
Thiên. Đây chính là lối thường. Đã vào N gủ  
T ịnh  Cư, tự  sẽ p h á t m inh  hết sạch các trần  
lụy, thành  A-la-hán. “Vào Bồ-tát Thừa”, nghĩa  
là do A -la-hán vào Bồ-tát thừa, nên nói rằng  
hồi tâm , ấy là do từ  quả thứ  ba thành  A-la- 
hán rồi sau mới vào vậy.

Nếu nơi tâm buông bỏ thành tựu được 
sự chán bỏ rổỉ lại cảm thấy cái thân là ngại, 
và tiêu  cái ngăn ngại vào hư không; một loài 
như thế, gọi ỉà Không Xứ.

Đây là khái quát chỉ về Tứ Thiền. Nếu ở 
N gũ T ịnh  Cư Thiên làm A-na-hàm, th ì chính  
khi chứng Tu-đà-hoàn, cái kiến chấp về thân đã 
diệt, đâu còn cảm thấy cái thân làm ngại! Song  
Niết-bàn cũng có phàm  phu và ngoại đạo, người 
chẳng do Tu-đà-hoàn mà chứng N h ị quả, Tam  
quả, hoặc tức là loài này.

CHI 2. THỨC XỨ

Các chất ngại đã tiêu  trừ, nhưng không  
diệt dược cái không ngại, trong ấy chỉ còn lại 
thức A-lại-da và còn nguyên vẹn phân nửa vi 
tế  của thức Mạt-na; một loài như th ế  gọi là 
Thức Xứ.
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Các chất ngại, tức là thân làm  ngăn  
ngại ở trước. Cái ngăn ngại về thân , nếu  
không tiêu  trừ, th ì tấ t cả các thử  ngăn ngại 
khác không th ể  d iệt được. N ói các chất ngại 
tiêu , th ì cái ngăn ngại y  thân củng tiêu  vậy. 
Đây chẳng những các chất ngại tiêu, m à tâm  
d iệ t các chất ngại cũng tiêu, ơ  đây chẳng biết, 
th ì chỉ y  theo thức A-ỉại-da và nguyên vẹn nơi 
thức M ạt-na vậy. Thức A-lại-da kh i mê, th ì 
mê nơi thức Mạt-na. N ên nói rằng, nguyên  
vẹn phân  nửa vi tế  của thức M ạt-na; tức là 
chỗ thức M ạt-na duyên bởi phân  nửa 'vi tế  của 
thức thứ  sáu. Thức M ạt-na không th ể  duyên  
với ngoại cảnh, chỉ duyên theo cái p h â n  biệt 
của thức thứ  sáu mà phân  biệt. Phân nửa vi 
tế  ở đây kh i chứng Ả-la-hán mới đoạn được. 
Song đã đoạn phân  nửa vi tế  th ì sáu thức 
hoàn toàn đoạn. K inh Lăng Già nói: “Ta nói 
thức phân  biệt diệt, gọi là N iế t-bàn”. Cũng  
cho là N iết-bàn  của N h ị thừa đồng với N ỉết- 
bàn của N h ư  Lai chăng? X ét về thức phân  biệt 
diệt, gọi là Niết-bàn. Ớ đây từ  người tàng  
thức đã biết rõ ràng mà nói. H àng N h ị thừa  
không biết thức thứ  tám  mà chỉ d iệ t được sở 
duyên của thức thứ  sáu, bởi tiền trần của năm  
thức trước thì phân  nửa bên ngoài không khởi
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hiện hành, p h â n  nửa bên trong sở duyên của 
thức M ạt-na cũng diệt. Phân nửa này d iệ t th ì 
chứng được nhân vô ngã, m à sở duyên căn 
bản của thức M ạt-na duyên với thức thứ  tám  
chưa diệt, ấy gọi là bị pháp  chấp làm  chướng 
ngại vậy.

CHI 3. VÔ SỞ HỮU XỨ

Sắc và không đã hết, thức tâm đã diệt 
trừ, mườỉ phương vắng lặng không còn gì nữa; 
một loài như thế, gọi là Vô Sở Hữu Xứ.

Sắc và không đã hết, tiếp theo cõi trời 
trước thức tâm  đều diệt, tức là d iệt phân  nửa 
phần  vi tế. Phân nửa phần  này diệt, sao không  
chứng được N iết-bàn của N h ị thừa? Bởi do 
định  lực nắm  g iữ  nép phục m à chưa đoạn, 
nghĩa là chưa từng chứng được thậ t tính  vô 
ngã. K inh N iết-bàn gọi là hàng Thanh văn, 
Duyên giác, còn chẳng được thậ t tính  vô ngã, 
hà huống thậ t tính  có ngã. Nói là không được, 
nghĩa là từ  vô ngã đối với hữu ngã m à nói, 
chẳng p h ả i th ậ t chẳng được; được củng không  
có chỗ đ ể  ngã chứng. “Lại không còn g ì” tự  diệt 
phần  thức phân  biệt nơi cảnh giới đồng với 
m inh đ ế  vậy.
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CHI 4.- PHI PHI TƯỞNG x ứ

Thức tính vốn không lay động, lạ i dùng 
cái d iệt mà diệt đến cùng, trong chỗ không  
thể hết mà phát minh nhận cho là hết, nên  
hình như còn mà chẳng phải còn, hình như 
hêt mà chẳng phải hết; một loài như thế, gọi 
là Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứề

Đây tức là thức tính đã diệt ở trước, thấy 
cái thực kia chưa từng diệt, do đ ịnh  lực nghiên  
cứu cùng tột, song ở trong cái không th ể  hết mà 
phá t m inh  tính hết, nên nói h ình  như  còn mà 
chẳng phải còn, hình như hết mà chẳng phả i 
hết. Thức này kh i chưa trải qua phá t m inh  thật 
tính, trọn không th ể  hiểu, luống nghiên cứu tột 
nơi cái không hoàn toàn là vọng tưởng, không  
hay tự  giác, nên gọi là Phỉ Phi Tưởng.

CHI 5. KẾT LUẬN VỀ TỨ KHÔNG VÀ NÓI RÕ 
ĐƯỜNG TẼ

Những loài này dã xét cùng tột cái không 
nhưng không tột lý không; nếu từ Thánh đạo 
cõi trời Bất Hoàn mà xét cùng thì một loài như 
thế, gọi là Bất Hồi Tâm Độn A-la-hán. Nếu từ 
cõi trời vô tưởng và ngoại dạo mà xét cùng tột
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cái không, không biết trở về, mê lầm không 
nghe chính pháp thì sẽ vào đường trầm ỉuân.

Trừ ra từ Thánh đạo cõi T ịnh  ,Cư xét 
cùng, gọi là độn A-la-hán không vào luân hồi. 
Bởi cho rằng từng trải qua kiến để, không có 
phần  òỉể luân hồi, chỉ do đắm mê trong thú vị 
của Thiền đ ịnh , nên làm chướng ngại chỗ thấy 
đạo, gần gũi phàm  phu, ngoại đạo, huống chi 
không chỗ thấy mà chỉ cam chịu tịch diệt, thì ít 
ai mà chẳng sai lầm; nghĩa là xét cùng cái 
không mà không biết trở về. Trái lại nếu biết 
trở về thì không lỗi vậy.

CHI 6. KẾT LUẬN CHƯNG VỀ CHƯ THIÊN

A-nan, các cõi trời ấy mỗi mỗi đều là 
những phàm phu hưởng sự báo đáp của nghiệp  
quả, và khi sự báo đáp hết thì trở vào trong 
luân hồi. Thiên vương các cõi kia thường là Bồ- 
tát dùng pháp Tam-ma-đề lần lượt tiến lên hồi 
hướng về đường tu hành của Phật đạo.

“Các cõi trời”, là kết chung về các cỗi trời 
Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. Dùng hoa để  
trang nghiêm gá vào báo thân, không đề cập đến 
Tứ không. Lại trước kết về các cõi trời, sau kết về 
Tứ không, cũng là một điều đ ể  chứng biết vậy.
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Tiêu chỉ nói: “Hàng Thập địa Bồ-tát, nương nơi 
báo thân làm mười vị Thiên Vương: Sơ địa làm  
Diêm Phù Vương, N hị địa làm Tứ Thiên Vương, 
Tam địa làm Đao Lợi Vương, Tứ địa làm Dạ Ma 
Vương, Ngũ địa làm Tri Túc Vương, Lục địa làm  
Hóa Lạc Vương, Thất địa làm Tha Hóa Vương, 
Bát địa làm N hị Thiền Vương, Cửu địa làm Tam  
Thiền Vương, Thập địa làm Tứ Thiền Vương, tức 
là Ma-hê-thủ-la. Bồ-tát tấn tu không thị hiện làm  
Sơ thiền, vì còn mang những kiến chấp khác”. Ớ 
đây đều lấy quyền mà dẫn đến thật, ở trong cõi 
trời, hóa các thật báo của trời, khiến thoát khỏi 
nghiệp trời nên được gọi là Vua.

A-nan, những cõi trời Tứ Không ấy, thân  
tâm diệt hết, dịnh tính hiện tiền, không có 
sắc pháp của nghiệp quả; từ đây đến cuổỉ 
cùng, gọi là Vô Sắc Giới.

Định tính hiện tiền, nghĩa là có sắc pháp  
của định quả hiển bày không sắc pháp của 
nghiệp quả. Cõi trời này thân sắc đều hết, mà 
tâm không diệt, do định lực nghiền ngẫm, nên 
ỉn tuồng như có mà chẳng phải có nên nói là 
“diệt”. K inh Niết-bàn nói: “Trời Vô sắc Giới xoay 
quanh, cúi ngước, không phải hàng Thanh văn, 
Duyên giác thấy được”, thì thân hẳn cũng không  
phải diệt, chỉ vì không có chỗ để thấy vậy.
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Những cõi ấy đều do không rõ Diệu  
Giác Minh Tâm, tích chứa cái vọng, giả dôi 
phát sinh ra ba cõi, trong đó giả dôi theo bảy 
ỉoàỉ mà chìm đắm và có thể thụ sinh cũng  
theo từng ỉoạỉ.

Kết chung về trời Lục Dục đến trời Phi Phi 
Tưởng đều do không rõ Diệu Giác M inh Tâm, từ  
m inh sinh ra mà vọng có ba cõi. “Trong đó” là 
chỉ cho các cõi trời, dụng công một cách lãng p h í 
rốt cuộc cũng giả dối theo bảy thú khởi hoặc tạo 
nghiệp, đều đưa đến kết quả theo từng loại vậy. 
Trong luận Du Già có tám loại chấp ngã m à loài 
thứ  sáu gọi là “Bổ-đặc-già-la” nghĩa là “sổ thủ  
chư thú” (thường nắm giữ  các thú) hoặc sinh nơi 
kia, hoặc sinh nơi đây. Chính cái hay sinh đó, 
tức là chấp ngã. Sáu đường, bốn loài, đều nơi 
đây mà xoay vần mãi không thôi.

ĐOẠN IV

NÓI TH ÊM  CHẲNG PHẢI TRỜI B ốN  LOÀI 
A T ư  LA

Lại nữa, A-nan! Trong tam giới đó, lạ i có 
bôTn loài A-tu-la:

Nếu từ loài quỉ do sức bảo hộ chính
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pháp được thần thông vào hư không thì giống  
A-tu-la này từ trứng sinh ra thuộc về loài quỉ.

K inh Pháp Hoa văn cú nói: “Đây thuộc về 
loài quỷ thường ở nơi bờ biển lớn, quy y  Phật, 
bảo hộ chính pháp, lấy oai lực bảo hộ chính  
pháp, do đó tự  có thần thông nên vào hư  không  
đến đ ể  bảo hộ Phật pháp”.

Nếu từ trong loài trời, do dức kém sa 
đọa chỗ ở gần với mặt trời, mặt trảng; loài A- 
tu-la này từ thai sinh ra, thuộc về loài người.

K inh Khởi T h ế  nói: “Bên m ặt ph ía  Đông 
núi Tu-di, qua m ột ngàn do tuần có th iết lập 
cung thành Ma-bà-đế, bảy lớp vách thành, làm  
bằng thất bảo. Ba m ặt phía  Nam, ph ía  Tây, và 
phía  Bắc đều có cung điện của vua A-tu-la tốt 
đẹp cũng tương tợ, nhưng thấp hơn trời Địa Cư

Ạ |  _  a '  _  »một câp .

Có vua A-tu-la nắm giữ th ế  giới sức 
mạnh đến chỗ không phải sỢ ai, hay tranh  
quyền cùng với Phạm Vương, Đ ế Thích, Tứ 
Thiên Vương. Giống A-tu-la này nhân biến  
hóa mà có thuộc về loài trời.

K inh Quán Phật Tam-muội nói: “Vợ của 
Chất-đa A-tu-la là Hương Sơn Nhạc Thần nữ,
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mang thai 8.000 năm sinh một người con gái, 
tên là Xá-chi. Kiều-thi-ca hỏi cô gái ấy làm  vợ, 
gọi tên là Duyệt Ý. Đ ế Thích đến vườn hoan hỷ, 
các Thái nữ vào ao dạo chơi, cô gái sinh ghen  
ghét, sai Ngũ Dạ Xoa đến thưa với phụ  vương. 
Vua liền đem bổn binh đến đánh Đ ế Thích, làm  
cho nước biển lớn, ngồi xổm trên đảnh núi Tu- 
di, 999 cái đầu đồng thời hiện, lung lay thành  
Thiện Kiến, rung rinh núi Tu-di, nước bốn biển 
lớn đồng thời dậy sóng.

Đ ế Thích sợ hãi, ngồi trên Thiện Pháp 
Đường đốt các thứ danh hương, phát nguyện 
rộng lớn, tụng Bát-nhã Ba-la-mật Đại M inh  
Chú, bỗng giữa hư không, bánh xe đao kiếm (đao 
luânj tự  nhiên rơi xuống, ngay trên Tu-la khiến  
tai, mủi, tay chân A-tu-la đồng thời đều rơi rụng 
và làm cho nước biển lớn đỏ như ngọc trai, Tu  
La không chỗ chạy trốn phải chun vào trong ống 
tơ, ngó sen.

A-nan, riêng có một số  A-tu-la thấp kém  
sinh trong ỉòng biển lớn, lặn dưới cửa thủy 
huyệt, ban ngày dạo chơi trên hư không, tôi 
về ngủ dưới nước; giống A-tu-la này nhân  
thấp khí sinh ra, thuộc về loài súc sinh.

K inh Chính Pháp N iệm  nói: “Tỳ-ma-chất-
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đa-la”, Trung Hoa dịch là Hưởng Cao, củng gọi 
là H uyệt Cư, nghĩa là dưới đáy biển cả phá t ra 
tiếng lớn thấu suốt ngoài biển, nên gọi là Huyệt 
Cư. Lại nói có A-tu-la ở dưới đáy biển một bên 
núi Tu-di, đối trong Dục giới tùy ý  hay hóa 
thân hoặc lớn, hoặc nhỏ ở tại thành Quang 
Minh. Chung cả bốn loài, trên quả báo tuy có 
hơn kém, mà th ế  lực thọ dụng đều tự  tại. N hư  
th ế  xét về nhân, phần nhiều ở trong Tam bảo 
ôm ấp tâm  nghi ngờ và đố  kyẳ, thường muốn hơn 
người khác, tăng trưởng giận tức, nên tuy có 
phước như trời, mà không bằng trời, tuy có 
phước như người nhưng thường bị chướng ngại 
trong việc tiên đạo, tuy ở trong loài quỷ, súc, 
mà hay nhẹ nhàng xa đến. N ên biết, người tu 
hành phải thận trọng trong việc tu nhân, chớ 
khiển vào đường tẽ vậy.



MỤC VII: KHAI THỊ CHỗ HƯ VỌNG CỦA 
BẢY LOÀI, ĐỂ KHUYẾN TU THEO 

CHÍNH PHÁP

ĐOẠN I

KHAI THỊ CHỖ HƯ VỌNG

A-nan, xét rõ bảy loài địa ngục, ngạ quỷ, 
súc sinh, người, thần tiên và trời cho đến A-tu- 
la như thế, đều là những tướng hữu vi tối tăm 
giả dối vọng tưởng thọ sinh, giả dối vọng tưởng 
theo nghiệp; đối với Diệu Viên Minh Bản Lai 
không náng tác sở tác, đều như hoa đốm giữa 
hư không vốn không dính dáng; chỉ một cái hư 
vọng chứ không cội gốc manh mối gì.

Tổng kết bảy loài giả dối, tinh  nghiên, là 
xét kỹ. Nói xét kỹ các tướng hữu vi trong bảy 
loài, đều do mê lầm, nên chiêu cảm có quả báo 
thọ sinh, đều tùy theo nhân của nghiệp, hoặc, 
nghiệp và khổ, cả ba đôi với tâm  tính  Diệu 
M inh vốn không đến nhau, ví như  hoa đốm  
giữa hư không, lại không có cội gốc mối m anh
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gì. X ét về nhân đ ể  so biết quả không sai lầm  
một mảy may, ngược vọng về chân th ì đều  
thành mộng huyễn.

ĐOẠN II

KHAI THỊ VỀ NGHIỆP NHÂN

A-nan, những chứng sinh đó không nhận  
được tâm tính bản lai nên chịu luân hổi, như  
th ế  trải qua vô ỉượng kiếp mà không chứng 
được chân tính thanh tịnh đó đều do chúng  
thuận theo những nghiệp sát, đạo, dâm hoặc 
ngược lạ i ba cái này thì lại sinh ra không sát, 
không đạo, không dâm; có thì gọi là loài quỷ, 
không thì gọi là ỉoài trời, có không thay nhau  
phát khởi ra tính ỉuân hồỉễ

Trên nói tấ t cả các loài, đối với tâm  tính  
diệu m inh  vốn không có gì. Ở đây nói không  
biết bản tâm  thuận theo đường nghiệp, th ì 
nhân quả rõ ràng. Có tức là sát, dạo, dâm ; 
không, tức là không sát, không đạo, không  
dâm  nên gọi là có không thay nhau khởi ra 
tính  luân hồi. B ản diệu m inh  tâm  vốn tự  vắng  
lặng viên m ãn, có không đều dứt, tự  ủy thác 
(giao phó) cho đương nhân.
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ĐOẠN III

CHỈ RÕ Sự Tư HÀNH CHÂN CHÍNH

Nếu người khéo tu tập, phát huy pháp  
Tam-ma-đề, thì bản tính thường diệu thường 
tịch, cái có, cái không đều không, không 
không cũng d ỉệtế Còn không có gì là chẳng  
sát, chẳng đạo, chẳng dâm. Làm sao lại thuận  
theo việc sát, đạo, dâmể

Lại nói phá t m inh bản tâm, thì bản tâm  
tự diệu, “còn không có chẳng sát, chẳng đạo, 
chẳng dâm, làm sao lại có ngay đó viên thành  
pháp Tam-ma-bát-đề (chỉ quán)”. Lại còn không  
phải N h ị thừa thì đâu có th ể  đồng với phàm  
phu và ngoại đạo vậy.

ĐOẠN IV

TỔNG KẾT VỀ QUẢ BÁO ĐồNG PHAN

A-nan, không đoạn được ba ngh iệp  thì 
m ỗi m ỗi chúng sinh  đều có phận riêng, 
nhân những cá i r iên g  ấy mà quả báo đổng  
phần chung của cá i riêng, chẳng phải là  
không có chỗ nhất định, đó là do vọng k iến  
của tự  m ình phát sinh; hư vọng phát sinh
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vôn không có nhân, không thể tìm xét 
nguồn gốc được.

Đây là đáp lại các cái riêng đồng phận, 
chẳng phải không có chỗ nhất đ ịnh , mà lại nói, 
“hư vọng phá t sinh vốn không có nhân, không  
thể  tìm  xét nguồn gốc được”, đ ể  càng biết tất cả 
căn thẩn kh í giới do vọng kiến tạo thành, nếu  
một niệm  tỏ sáng thì hiện tiền đâu có h ình  
trạng gì? Tầm xét nguồn gốc thật không th ể  chỉ 
bày và chú thích vậy.

ĐOẠN V 

KHUYÊN ĐOẠN TRỪ

Ông khuyên người tu hành muốn được 
đạo Bồ-dề, cần yếu phải đoạn trừ ba thứ mê 
lầm; ba thứ mê lầm nếu không hết dù có được 
thần thông đều là những dụng công hữu vi của 
thế gianằ Tập khí mê lầm nếu không dứt trừ 
phải lạc vào dường ma; tuy muốn trừ vọng lại 
c à n g  t ă n g  th ê m  g iả  d ố i ,  Như L a i b ả o  là  r ấ t  
dáng thương xót. Như thế đều do vọng kiến tự 
mình tạo ra chứ không phải lỗi của tính Bồ-đề.

Tất cả pháp thế  gian đều do tâm tạo, từ  
tâm sinh ra không chỗ nào chẳng hiện, nên nói:
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“Dù được thần thông đều là pháp hữu vi”. N ên  
biết, tâm  vốn không sình, sinh ắt về diệt, khi 
tạo ra nghiệp hoặc, chỗ tạo trọn không mất. 
Tâm không biết nghiệp, nghiệp không biết tâm, 
nhân quả trước sau, tự  thành luân chuyển, 
chẳng phải chỗ của tâm thọ vậy.

Người nói như thế ấy, tức là lời nói chân 
chính; nếu nói khác đi tức là lời của ma vương.

Phật lại vì đời m ạt pháp càng thêm  đinh  
ninh chỉ dạy, đ ể  'phòng tà thuyết xen lẫn với 
người chân thật tu hành. Lòng từ  bi của Phật 
rất thắm  th iết người tu hành phải tự  xét kỹ!

*
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MỤC VIII: PHÂN BIỆT CÁC Ấm  m a

ĐOẠN I

NGUYÊN DO KHỞI RA CÁC MA s ự

CHI 1. KHÔNG HỎI MÀ PHẬT T ự  NÓI

Khi bấy giờ gần chấm dứt thời thuyết 
pháp, từ nơi tòa sư tử, đức Như Lai vịn gh ế  
thất bảo xoay về tử kim sơn, trở lạ i dựa nơi 
ghế, bảo khắp đại chúng và ông A-nan rằng:

Gần chấm dứt thời thuyết pháp, Phật 
quyền khai th ị về ngũ ấm ma, khiến cho các 
người chân tu, tùy theo chỗ chứng m à xét nét. 
Đây là bậc-Nhất Thiết Chủng Trí đã biết cùng  
khắp, dùng  lòng từ  bi không duyên cớ đ ể  hộ 
niệm, khuyên gắng sức rửa sạch lòng m ình, ân 
lớn khó đền vậy.

CHI 2. CHỈ MA S ự  KHÓ BIẾT

“Các ông là hàng Thanh văn, Duyên giác 
hữu học hôm nay hồi tâm hướng về Vô Thượng
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Diệu Giác Đại Bồ-đề, và tôi cũng đã chỉ dạy 
pháp tu chân chính, nhưng ông còn chưa biết 
những ma sự nhỏ nhiệm trong lúc tu chỉ, tu 
quán. Nếu cảnh ma hiện ra, ông không biết 
được, thì sẽ tu tâm không đúng, và lạc vào tà 
kiến; hoặc là ma ngũ ấm của ông, hoặc bị Thiên 
ma, hoặc mắc quỉ thần, hoặc gặp loài ly mị, mà 
trong tâm không rõ, nhận giặc làm con.

Bản giác khéo quán sát không khởi phân  
biệt, vừa có sở kiến, thì không phải chân chính tu 
tâm. N hận giặc làm con, tức là văn sau chấp cho 
là chứng Thánh vậy. “Ầm  M a”, nghĩa là các ấm  
huân tập vô lượng tập khí phân biệt, đối trong 
thể tịch chiếu, bỗng nhiên hiện ra trước, nếu 
không giác ngộ quán sát, ắt sinh dị kiến. “Thiên  
Ma”, tức là con của Tha Hóa Tự Tại Thiên; tất cả 
quỷ thần đều là quyến thuộc của y. Song đều do 
người tu hành dụng tâm không chân chính, nên 
ma được dịp thuận tiện, vãn sau sẽ nói rõ.

CHI 3. RĂN NHẮC ĐƯỢC CHÚT ÍT  CHO LÀ ĐẢ 
ĐỦ, KHUYÊN VÂNG NGHE LỜI PHẬT CHỈ DẠ Y

Lại nữa, trong đó được chút ít cho là đã 
đủ, như Tỳ-kheo Vô Văn chứng đệ Tứ Thiền, 
dốt nát nói là chứng Thánh, khi phước báu 
cõi trời hết, tướng suy hiện ra, liền  phỉ báng
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quả A-la-hán, còn phải thọ sinh dọa vào ngục 
A-tỳ. Nay các ông hãy nghe cho kỹ, tôi sẽ vì 
ông phân biệt chín chắn”.

Ông A-nan đứng dậy cùng những hàng  
hữu học trong hội, vui mừng đảnh lễ kính  
vâng nghe lời từ bi chỉ dạy của Phật.

Đây là răn nhắc được chút ít cho là đã 
đủ, nêu lên việc của Tỳ-kheo Vô Văn dùng đ ể  
làm gương soi cho người sau. Đại vọng ngữ tuy 
trừ người tăng thượng mạn; song vì quá chấp 
cái thấy của m ình mới sinh háo thắng, thành  
bệnh tự khi dối không tự biết m ình đã tạo 
nghiệp đọa lạc. Phật vì lòng từ bi thương xót 
phân biệt kỹ càng, chúng ta phải nên ngưỡng 
mộ mà th ể  nhận vậy.

CHI 4ề KHAI THỊ THẺ GIÁC NGỘ KHÔNG HAI 
DO VỌNG KHỞI MÀ CÓ THẾ GIỚI

Phật bảo ông A-nan và cả Đại chúng: Các 
ông nên biết, mười hai loại chúng sinh trong 
thế giới hữu lậu, tâm thể giác viên bản giác 
diệu minh, cùng thập phương Phật không hai 
không khác, do ông vọng tưởng mê chân lý 
thành ra lỗi lầm, si ái phát sinh, sinh mê cùng 
khắp nên có hư không; hóa mãi cái mê không 
thôi nên có thế giới sinh ra; các cõi nước như
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số  vi trần trong mười phương trừ cõi vô lậu  
đều do vọng tưởng mê lầm mà kiến lậpỄ

Đây nguyên là chúng sinh cùng với bản 
giác m inh  tâm  của Phật đồng một tính  diệu  
viên. Bởi do cái vọng m inh trái với chân trí này 
mà chẳng thấy chân lý, nền phá t ra tính  không, 
ấy là nói, “Do mê vọng mà có hư không”. Đã có 
hư không, quốc độ thì trừ cõi vô lậu, nghĩa là 
lựa riêng cõi thậ t báo phương tiện của chư Phật, 
ngoài ra đều do vọng tưởng kiến lập vậy.

CHI 5. KHAI THỊ THẾ GIỚI GỔCLẦ GIẢ DỐI, 
NẾU PHÁT CHẨN THÌ HƯ KHÔNG MẤT

Biết hư không sinh trong tâm ông, ví 
như mảnh mây điểm trong bầu trời xanh, 
huông nữa các th ế  giới sinh trong hư không. 
Một người các ông phát minh chân lý trở về 
bản tính, thì mười phương hư không đó, thảy  
đều tiêu  mất, làm sao các cõi nước trong hư 
không kia lạ i không rúng động và tan nát.

Nương nơi văn trên, do vọng tưởng mà 
kiến lập. Vọng tưởng ở nơi tâm, như bụi trên 
m ặt gương. N ên một người mà phá t m inh được 
chân lý thì đại địa đều tan nát. Lẽ thật hẳn là 
như vậy. N hân mê mà có hư không, nhân hư
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không m à có th ế  giới. Ngộ thì hư không đều diệt, 
th ế  giới đâu còn. Đây là tại nơi đương nhân phải 
tự  biết, cung ma đ ổ  nát, lý ắt có sự vậy.

CHI 6. KHAI THỊ TÂM TINH THÔNG ÁM H ộ p  
THIÊN MA KINH SỢ

Các ông tu thiền trau dồi pháp Tam-ma- 
địa, tâm được thông suốt ám hợp với các vị Bồ- 
tát và những vị Vô Lậu Đại A-la-hán nơỉ mười 
phương, ngay đó vắng lặng, tất cả ma vương và 
các quỷ thần, trời, phàm phu đều thấy cung 
điện mình không cớ gì đổ vỡ, đất liền rung 
động, những loài thủy lục bay nhảy thảy đều  
kỉnh sỢ, hàng phàm phu tối tăm thì không biết 
có sự dời đổi. Còn các loài kia đều được năm 
thứ thần thông trừ lậu tận thông, đương luyến  
tiếc cảnh trần lao, ỉàm sao lại để cho ông phá 
hoại chỗ ở? Vậy nên các loài quỉ thần, thiên ma 
vọng lượng yêu tỉnh, trong lúc ông tu pháp 
Tam-muội đều đến khuấy phá ông.

Người tu hành ở trong Tam-muội, cùng với 
các vị Bồ-tát A-la-hán thấy thể không hai. Đây là 
hiển bày chỗ trở về nguồn chân thì ngay đó vắng 
lặng. Ngộ thành ám hợp, mê hiện trái lìa; tất cả 
ma dục chư Thiên thấy cung điện m ình bị đổ  vỡ, 
củng do mê vọng tự cảnh có khác; hạng quá tối



tăm thì theo đó mà dời đổi, bậc hết mè lầm (lậu 
tận) thì không luyến tiếc, chỉ loài ma dục này, 
nhân có năm phép thần thông tự sinh kinh sợ, 
nên đối với pháp Tam-muội đều cùng nhau đến 
làm não loạn. Vọng lượng yêu quái là kẻ sai 
khiến của bọn kia vậy.

CHI 7. TÍNH DIỆU GIÁC KHÓ ĐỘNG, NHÂN 
HỦY GIỚI NÊN BỊ NGẠI

Song các loài ma kia tuy có giận dữ, 
nhưng bọn chúng ở trong trần lao, các ông ở 
trong Diệu Giác thì cũng như gió thổi ánh 
sáng, như dao chém nước, hẳn không đụng 
chạm nhau dược. Ông như nước sôi, bọn kia 
như băng cứng, tạm gần hơi nóng thì không  
bao lâu sẽ tiêu  tan, chúng nó luông ỷ nơi thần  
lực, nhưng chỉ làm người khách, nếu chúng có 
thể phá rối được, là do người chủ ngũ ấm 
trong tâm ông, nếu người chủ mê lầm, thì 
khách mới được dịp khuấy pháế

Bọn kia ở trong trần lao, còn ông ở trong 
tính Diệu Giác, đây là ma với Phật hoàn toàn 
sai khác. Diệu giác như ánh sáng, như nước sôi, 
như ông chủ; trần lao như gió, như  băng, như  
khách. Giác mê khác xa, dù có dùng thần lực 
cũng luống lao nhọc. Nếu người tu hành tâm
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không thầm  phân biệt, tự khởi nghi ngờ thì 
trọn không có chỗ vào vậy.

Đương lúc tu thiền, giác ngộ không lầm, 
thì các ma sự kia không làm gì ông được. Khi 
năm ấm dã tiêu trừ vào tính sáng suốt, thì bọn 
tà ma kia là kẻ tối tăm. Sáng phá được tối, đến 
gần tự phải tiêu mất, làm sao còn dám ở lại 
khuấy phá thiền địnhỄ Nếu chẳng tỏ ngộ bị ngũ 
ấm làm mê lầm, thì chính ông A-nan ắt phải 
làm con của ma và thành người ma. Như nàng 
Ma-đăng-già sức còn hèn kém chỉ dùng chú 
thuật bắt ông phá luật nghỉ của Phật, trong 
tâm muôn hạnh chỉ hủy phạm một giới; nhưng 
vì tâm ông thanh tịnh nên vẫn chưa bị trầm 
luân. Bọn ma này thì phá hoại toàn thân bảo 
giác của ông. Như quan tể thần bỗng nhiên bị 
tước hêt, tịch hết lỉnh đỉnh quanh lộn không 
thể thương cứu.

Đây là chỉ cho người tu Thiền định, 
thường giác ngộ và xét nét. Nếu mê lầm thì 
không giác ngộ, còn giác ngộ thì không có mê 
lầm. “A m ”, là thói quen hay phân biệt của ấm, 
thói quen này một khi đã tiêu thì ngay đó sáng 
tóễ Lấy sáng đ ể  phá tối, như thuận gió tung bụi, 
đâu có gì khó khăn hiểm trở! Nếu còn có chút ít 
nghi ngờ tức bị tối tăm vậy. Phạm chú so sánh
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với m a còn kém, mà có thể dùng thần chú bắt 
các ông là nguyên chú lực của ma, chỉ cố th ể  làm  
cho ông hủy phạm  một giới cấm, nhưng vì ông 
đã chứng được sơ quả, thấy được lý Tứ  đế; do 
thấy mà ngăn được sự suy tư. Nên nói là tâm  
thanh tịnh, vẫn chưa bị chìm đắm. Đây chính là 
nương sự hủy phạm  giới cấm ở trên, cho đến phá  
hoại toàn thân bảo giác của ông, nếu tâm  ông 
chẳng thanh tịnh thì như tể  thần bị tước hêt, 
tịch hết linh đinh, quanh lộn không th ể  thương 
cứu. T ề  thần nếu bị phạm  pháp nặng trong nước 
thì bị tước hết, tịch hết, đồng như người thường, 
nên gọi là linh đinh quanh lộn vậy.

ĐOẠN II 

KHAI THỊ CÁC Ấ m  m a

CHI 1. SẮC ẤM

TIẾTA. PHẠM VI SẮC ẤM

A-nan nên biết, ông ngồi đạo tràng tiêu  
hết các niệm, niệm đó nếu hêt, th ì tâm ly 
niệm được sáng tỏ tất cả, động tịnh không  
dời, nhớ quên như một. Đương khi an trụ chỗ 
đó mà vào Tam-ma-địa, như người sáng mắt ở 
chỗ rất tối tăm, tính biết được diệu  tịnh,
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nhưng tâm chưa phát trí sáng suốt, như th ế  
thì gọi là phạm vỉ của sắc ấmễ

Tiêu hết các niệm, không phải tất cả niệm  
không sinh, chính ngay nơi niệm  m à lìa niệm , 
củng không có niệm  đ ể  lìa, nên nói “thì tâm  lìa 
niệm được sáng tỏ tất cả”. K inh Viên Giác nói: 
“ơ  trong tất cả thời, không khởi vọng niệm, đối 
với các vọng tâm  cũng không dứt diệt, trụ nơi 
cảnh vọng tưởng mà không thêm  liễu tri, đối 
với chỗ không liễu tri, củng không phân  biệt 
chân th ậ t”; tức là chỗ này vậy. Nói động tịnh  
không dời, nhớ quên như một mới là tương ưng, 
song đã khởi cái hiểu này thì chẳng phải là 
Tam-ma-địa. N hư  người m ắt sáng dụ cho người 
tu pháp  Tam-ma-địa đã được tính  sáng suốt 
thanh tịnh , mà gọi là ở chỗ rất tối tăm, là dụ  
cho chưa phá  sắc ấm, nghĩa là tâm chưa p h á t ra 
sáng suốt, chứ chẳng phải thật như  ở trong chỗ 
tối tăm. Song người tu hành đến chỗ này tính  
biết được diệu tịnh, nhưng không tự  biết, vì tâm  
chưa phá t sáng vậy.

TIẾT B. TƯỞNG SẮC ẤM HẾT

N êu con mắt sáng tỏ, mười phương 
rộng mở không còn tố i tăm nữa, gọi là hết 
sắc ấm. Người ấy có thể vượt ra khỏi k iếp
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trưỢc, xét lạ i nguyên do, th ì cộ i gốc là vọng  
tưởng k iên  cô".

Trước đã dụ cho con mắt sáng, nay do sức 
định cùng tột mà phát sáng. Cái dụ con m ắt 
sáng tỏ mười phương mở rộng, không còn tôi 
tăm nữa. Đây là cảnh giới khi phá sắc ấm vậy. 
“Kiếp trược” là th ể  ban đầu của bốn đại; chính  
khi không đại và kiến đại chưa phân, nếu phá  
sắc ấm bèn có th ể  vượt khỏi. X ét lại nguyên do 
kia là quán nguyên do của sắc ấm, do cái giác 
m inh chấp cứng vọng tưởng mà thành ngăn 
ngại, thì biết người dụng tâm vào chính đ ịnh  
vẫn có phương tiện vậy.

TIẾT c. NHỮNG CẢNH THUỘC SẮC ẤM CÓ SAI KHÁC 

Cì. THẢN HAY LÀM NGĂN NGẠI

A-nan, chính ở trong đây, chính xét tính  
dỉệu minh, tứ đại không kêt hợp, thì trong 
một thời gian ngắn thân có thể ra khỏi các 
ngăn ngại, ấy gọi là tinh minh trào ra tiền  
cảnh; đó chỉ là do dụng công tạm được như 
thế, không phải là chứng bậc Thánh; không 
khởi tâm chứng Thánh gọi là cảnh giới tốt, 
nếu nghĩ là chứng bực Thánh, thì liền  mắc 
các tà kiến.
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C hính xé t tính  diệu  m inh, củng tức là 
tùy thuận  tính  d iệu m inh, không  m ấ t thời 
tiế t ấy. Tâm  không có bốn đại th ì tự  nh iên  
chẳng kê t hợp, không th ể  riêng có ch ính  xét. 
Bốn đạ i bên trong, bên ngoài bị tâm  làm  
ngăn ngại, chẳng p h ả i bốn đại có ngăn ngại, 
tin h  m in h  trào ra liền  đó được dung  thông. 
Ra và không  ra đều không  phả i có hai cảnh. 
Do đây tự  biết, mới không khởi cái nghi 
chứng T h ánh  vậy.

C2 . LƯỢM GIUN SÁN TRONG THẢN THỂ

A-nan, lạ i đem tâm ấy chính xét tính  
diệu  minh, trong thân trở nên  rỗng suổt, 
người đó bỗng nhiên từ trong thân lượm ra 
những con giun con sán mà thân vẫn y 
nguyên không bị tổn thương, ấy gọi là tinh  
m inh trào vào hình thể. Đây chỉ do tu hành  
tinh tiên  tạm thấy được như vậy, không phải 
là chứng bậc Thánh. Nếu không khởi tâm  
chứng Thánh gọi là cảnh giới tô't, nếu  nghĩ 
là chứng bậc Thánh, liền  mắc các tà k iến .

T ính  diệu m inh tự  nhiên rỗng suốt, 
không phả i ở trong thân, ngoài thân. Thấy  
lượm giun sán trong thân ra, như  lấy ở trước 
m ắt mà thân th ể  vẫn y  nguyên, đâu phả i tự
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ngày nay. N ếu  có th ể  hiểu như  thế\ th ì từ  đâu  
mà ngh ĩ là chứng T h á n h ĩ

C3. NGHE NGHĨA BÍ MẬT TỪ HƯ KHÔNG

Lại do tâm chính xét trong ngoài, khỉ ấy 
ý thức tư tưởng ngoài bản thân ra xen vào các 
nơi khác đắp đổỉ làm khách, làm chủ. Bỗng 
dưng ở giữa hư không nghe tiếng thuyết 
pháp, hoặc nghe mười phương đồng diễn bày 
nghĩa thâm mật. Đây gọi là tỉnh thần đắp đổỉ 
khi ly khi hợp thành tựu thiện chủng thì tạm 
được như thế, không phải là chứng bậc 
Thánh; không khởi tâm chứng Thánh là cảnh  
giởi tốt, nếu  nghĩ là chứng bậc Thánh liền  
mắc vào tà kiến.

Ý  thức tư  tưởng mỗi thứ đều có chỗ riêng, 
củng như  sáu căn mỗi căn đều có mỗi thức. Nay  
trừ cái chấp thọ thân thể, đều xen vào nơi khác 
đắp đổi lẫn nhau làm  chủ làm  khách. Đây là do 
tính  Diệu m inh  dung thông và rỗng suốt, củng  
như sáu căn lẫn nhau làm dụng lẫn nhau, làm  
khách, làm  chủ vậy. “Nghe pháp diễn bày nghĩa  
thâm m ậ t”ẳ Đây tức là việc chứng nghiệm, 
nghĩa là ý  thức tư  tưởng hợp ly, lại không phải 
việc khác vậy.
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C4. PHẬT HIỆN HOA SEN MỌC LÊN

Lại dùng tâm ấy đứng ỉặng h iện  ra sáng  
suốt. Tâm quang phát minh khắp cả mười 
phương thành sắc Diêm Phù Đàn, tất cả các 
ỉoài hóa làm Như Lai; khỉ ấy bỗng thấy Phật 
Tỳ-lô-giá-na, ngồi trên đài thiên quang, ngàn  
đức Phật vây quanh, trảm ức cõi nước cùng  
với hoa sen đổng thời h iện  ra. Đây là ý thức 
tiêm  nhiễm  sự linh ngộ khỉ tâm quang phát 
mỉnh, soi các th ế  giới thì tạm thời được như  
thế, không phải là chứng bậc Thánh; chẳng  
khởi tâm cho là chứng Thánh, gọi ỉà cảnh  
giới tốt, nếu  cho là chứng bậc Thánh thì mắc 
vào tà k iến ẵ

Chân tính  được phá t m inh thì hiểu biết 
thấu suốt trong ngoài khắp cả mười phương, 
đều là Đại thân Phật Tỳ-lô-gỉá-na đẩy khắp, 
sắc tâm  không hai; th ể  dụng đồng thời. X ét chỗ 
thấy hôm nay đều không phải thần Thánh khác 
lạ, m à là do tâm  thức linh ngộ vậy. K inh Hoa 
N ghiêm  nói: “Thân Phật đầy khắp cả pháp giới, 
khắp hiện trước tất cả quần sinh, tùy duyên  
cảm ứng đều khắp đủ, mà hành giả thường ở 
nơi tòa Bồ-đề”. T ính  diệu m inh được ngưng kết, 
thì tùy theo chỗ m à hiện bày, thực không phải 
việc khác. Cổ đức nói: “Tất cả tiếng đều là tiếng
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của Phật, tất cả sắc đều là sắc của P hật”. B iết 
sâu như thế, chớ nên khởi quán khác vậy.

C5. SẮC BÁU ĐẦY HƯ KHÔNG

Lạỉ dùng tâm ấy, chính xét tính diệu  
minh, quán sát không dừng, đè nén uốn dẹp, 
dứt trừ thái quá; bấy giờ bỗng nhiên mười 
phương hư không thành sắc thất bảo, hoặc 
sắc bách bảo, đổng thời đầy khắp không ngăn 
ngại lẫn nhau; các sắc, xanh, vàng, đỏ, trắng, 
mỗi thứ thuần hiện ra. Đây gọi là công sức đè 
nén quá phần nên tạm được như thế, chẳng  
phải là chứng bậc Thánh; chẳng khởi tâm  
chứng Thánh, thì gọi là cảnh giới tốt, nếu  
nghĩ chứng bậc Thánh, liền  mắc vào tà kiến.

Đây củng là một thứ  sắc được lộ hiện. Bởi 
do người tu hành chưa giải thoát được tri kiến, 
sức bặt dứt thù thắng, nên tâm cảnh sinh khác. 
Nếu hay giác ngộ liền tự bình phục vậy.

C6. BAN ĐẾM ĐỒNG NHƯ BAN NGÀY

Lại dùng tâm ấy ỉặng suốt, chính xét  
trong sáng không tán loạn, bỗng ở giữa đêm  
thây các thứ vật trong nhà tối, không khác gì 
ban ngày, mà những đổ vật trong thâ't tôi đó 
cũng không diệt m ấtẵ Ây gọi là tâm thầm kín
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lặng đứng cái thấy nhìn suốt chỗ tô i tăm, 
tạm được như thế, không phải chứng bậc 
Thánh; không khởi tâm chứng Thánh, gọi ỉà  
cảnh giới lành, nếu nghĩ chứng bậc Thánh, 
thì mắc tà kiến.

Tính  diệu m inh đứng lặng, lặng cùng tột, 
khi phá t ra sáng suốt, tất cả chỗ tối tăm che 
khuất không che tối được, mà những đồ vật ở 
trong thất tối cũng không trừ diệt là trước m ắt 
không pháp, cảnh giới nghiễm nhiên, tâm  
quang thấu triệt, đâu cho có ngày đêm, trong 
Tam-ma-địa vốn tự  như vậy.

C7. CHÍNH XÉT THẨN THỂ KHÔNG CÓ CẢM GIÁC

Lại dùng tâm ấy khắp vào tính hư dung, 
toàn thân bỗng nhiên đổng như cỏ cây, lửa 
đốt, dao cắt cũng không hay biết, khi thì lửa 
không thể đốt cháy, dù cắt thịt cũng như chẻ 
cây. Đây gọi là năm trần đều tiêu, khi bài trừ 
tính tứ đại, một mặt vào chỗ thuần nhất, tạm  
dược như vậy, không phải chứng bậc Thánh; 
nếu không khởi tâm chứng Thánh, gọi là cảnh  
giới tốt, nếu nghĩ là chứng bậc Thánh, thì mắc 
vào tà kiến.

Tính Diệu trạm trái với thân, thân thì 
không có tri giác. Xưa thì lấy tứ đại làm  thân,
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xoay vần khiến cho hiểu biết, nay thì năm  trần  
đều tiêu, bốn đại không kết hợp, công dụng  vào 
chỗ thuần nhất, pháp như vậy đâu có khác.

C 8 . KHẮP NƠI ĐỀU THÀNH CÕI PHẬT

Lại dùng tâm ấy, thành tựu tính thanh  
tịnh, công dụng tịnh tâm đã cùng tột, bỗng  
thấy đất liền, núi sông, trong mười phương 
đều thành cõỉ Phật, đầy đủ bảy báu sáng suốt 
đầy khắp; lạ i thấy hằng sa chư Phật Như Lai 
đầy khắp cõi hư không, lâu đài hoa lệ. Dưới 
thấy địa ngục, trên xem Thiên cung được 
không ngăn ngạiẾ Đây gọi là tư tưởng ưa chán  
ngưng lắng ngày một sâu, tưởng lâu mà thành  
như thế, không phải là chứng bậc Thánh; 
không khởi tâm chứng Thánh gọi là cảnh giới 
tốt, nếu nghĩ là chứng bậc Thánh, tức là mắc 
các tà kiến.

Tư tưởng ưa chán ngưng lắng sâu, tưởng 
càng lâu m à hóa thành như thế. Trạng thái này 
ở trong Tam-ma-địa không nên có, song tự  phá t 
m inh biết thấu như thế, tức tâm biết này liền 
thành cảnh giới. N hư  chứng sinh tạo nghiệp  
cũng lại tự  biết, tức tẩm biết này hiện ra tướng 
tam đồ, ban đầu do tự tạo riêng, rốt cuộc đều  
vào chỗ đồng phận; các pháp củng như thế.
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Lại dùng tâm ấy nghiên cứu sâu xa, 
bỗng ở giữa đêm thấy rõ chợ búa, làng mạc, 
bà con quyến thuộc phương xa, hoặc nghe lời 
họ nói. Đây gọi là do dằn ép tâm cùng tột mà 
nó phóng h iện  ra, nên thấy dược cách xa như  
thế, không phải là chứng bậc Thánh; nếu  
không khởi tâm chứng Thánh, gọi là cảnh giởi 
tốt, nếu nghĩ là chứng bậc Thánh, tức là mắc 
các tà kiến.

Cảnh giới xa gần, người vật xưa nay, đối 
với trong tự  tâm  nguyên không ngại nhau, vừa 
khởi n iệm  liền  bị sắc ấm làm  ngại mới có 
mười phương ba đời, người tu hành p h á t m inh  
dùng  lý đ ể  chứng biết, nay từ  công dụng  đè 
nén m à hiện  ra việc như  vậy, không đáng lấy  
làm  lạ.

CIO. HÌNH THỂ THAY Đ ổi, THÔNG ĐẠT DIỆU NGHĨA

Lại dùng tâm ấy nghiên cứu cùng tột, 
thấy hình thể vị thiện tri thức biến đổi không  
duyên cớ gì, trong giây lát thay đổi nhiều thứ. 
Đây gọi là tâm tà, bị loài ly mị và thiên  ma 
nhập vào tâm thức, tự nhiên lại b iết thuyết 
pháp thông suốt các diệu nghĩa, chẳng phải là 
chứng bậc Thánh; nếu không khởi tâm chứng

C9. BAN ĐÊM XEM THẤY PHƯƠNG XA
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Thánh thì ma sự tiêu  diệt, nếu nghĩ là chứng 
bậc Thánh, tức là mắc các tà kiến.

Tâm ban đầu phá t sáng, tuần tự vào 
Tam-ma-địa. Do thời gian tiệm  chứng, ban đầu  
thấy h ình  th ể  thiện tri thức biến đổi, k ế  lại 
thông suốt được các diệu nghĩa, đều do công 
quán quá sâu, có một ít động niệm, tức là 6ỉẻ 
khuấy nhiễu. Chín cảnh giới trước, còn là cảnh 
giới của Thiền định, đến đây mới khắc đ ịnh  đi 
đến chỗ chứng ngộ, chỉ tự biết là không phải, 
thì củng không lỗi vậy.

TIẾT D. KẾT LUẬN KHIẾN TRUYỀN BÁ V/ì CHỈ DẠ Y

A-nan, mười thứ cảnh hiện ra trong thiền  
định như thế, dều do sắc ấm và tâm công dụng 
giao xen, nên hiện ra những việc ấy. Chúng 
sinh mê muội không tự xét lường, gặp nhân 
duyên này, mê không tự biết cho là chứng bậc 
Thánh, thành tội đại vọng ngữ, phải đọa vào 
địa ngục Vô gián. Sau khỉ Như Lai diệt độ ở 
trong đời mạt pháp, các ông nương theo lời dạy 
mà tuyên nói nghĩa này, không để cho Thiên 
ma dược dịp khuấy phá; gìn giữ che chở cho 
chúng sinh thành đạo Vô Thượng.

Tâm  thiền định đứng lặng, các ấm  giả dối
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làm ngăn ngại do tin tức lẫn nhau có khác, nên  
phần nhiều có cảnh giới hiện ra như vậy. Người 
tu hành sáng suốt, thấy rõ tâm giác ngộ, tùy 
thuận tâm  giác ngộ đối tất cả cảnh giới không  
có chỗ mong cầu, như trong sữa có chất men, 
công dụng thuần thục tự chứng biết. Đây chính  
là tính  phàm  tình  hết mới được như vậy. Đức 
N hư  Lai ba phen đinh ninh che chở bảo hộ rất 
thiết tha. Nếu đại vọng ngữ, lại tâm  Thiền thô 
động thì mê muội càng lắm vậy.

CHỈ 2. THỌ ẤM

TIẾTA. PHẠM VI THỌ ẤM

A-nan, thiện nam tử kia tu pháp Tam- 
ma-đề, ở trong Xa-ma-tha (chỉ) khi sắc ấm diệt 
hết, thấy tâm chư Phật như bóng hiện  ra 
trong gương sáng hình như có chỗ được mà 
chưa có thể dùng, cũng như người bị bóng 
mộc đè, tay chân y nguyên, thấy nghe không  
lầm, nhưng tâm bị khách tà mà không cử 
động dược; ấy gọi là phạm vi của thọ ấm.

Trước hết, nếu m ắt sáng suốt xem mười 
phương rỗng rang không còn chỗ tối tăm, gọi là 
hết sắc ấm. ơ  đây nói “hết sắc ấm ” là thấy được 
tâm của chư Phật, như trong gương sáng hiện
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rõ các h ình  tượng. Khi chưa chứng th ì chỉ nói là 
cảnh giới, ở đây đã thân chứng nên chỉ luận  
tâm  ấy. Tâm  ban đầu phá t m inh  tức Phật tức 
tâm, lần lần chứng rõ hiện lộ, tức tâm  tức Phật 
th ể  vốn là đồng, bởi lẫn xen nhau thành khác. 
“H ình  như  có được mà chưa có th ể  dùng”, bởi 
tính th ể  đầy đủ mà diệu dụng không ngang  
đồng. “Người bị bóng mộc đè, tay chân vẫn y  
nguyên, thấy nghe không saỉ”, cũng như  chính  
m ình thấy tâm  Phật, tợ h ình  tượng ở trong 
gương tâm  vậy. “Bị khách tà mà không cử động  
được” là dụ cho có mà không th ể  dùng; ấy là 
phạm  vi của thọ ấm.

TIẾT B. TƯỚNG THỌ ẨM DIỆT

Nếu bóng mộc đè hết, thì tâm rời khỏi 
thân, trở lạ i xem được cái mặt, đi ở tự do, 
k h ô n g  b ị n găn  n gạ i, gọ i là  h ế t  thọ  ấm . N gười 
ấy mới có thể vượt khỏi k iến trược, xét lại 
nguyên do thì cội gốc là vọng tưởng hư minh.

Vọng thấy thân ta chấp là thật có, do đây 
mà thành thọ ấm. Nếu đã phá thọ ấm, tự nhiên 
rời thân đi ở không ngại vậy. Thân ông hiện lấy 
tứ đại làm thể; nước, lửa, gió, đất xoay vần khiến  
cho có hiểu biết. Cái tâm hiểu biết này gọi là hư  
minh; do chấp chặt cái hư m inh ấy là cội gốc vậy.
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TIẾTC. CẢNH GIỚI THỌ ẨM SAI KHÁC  

C l. THẤY LOÀI VẬT SINH THƯƠNG XÓT

A-nan, thiện nam tử kia chính khi ở 
trong dó, tâm rất sáng suốt, do bên trong đè 
nén quá phần, bỗng nhiên phát sinh thương 
xót vô hạn; như thế cho đến xem thấy muỗi 
mòng như là con dỏ, tâm sinh thương xót, bất 
giác rơi lệ. Đây gọi là dụng công đè nén thái 
quá; nhận biết như thế thì không có lỗi, không 
phải chứng bậc Thánh, hiểu biết không còn  
lầm lẫn nữa, lâu rồi tự tiêu  hết. Nếu nghĩ là 
chứng ngộ, thì bị giống ma sầu bi nhập vào tim  
gan, thấy người thì thương xót kêu khóc không 
thôi, mất hết chính định sẽ bị trầm luân.

Sắc ấm đã tiêu, thì thọ ấm hiện tiền. “Đè 
nén”, tức là kềm  chế nơi đây. “Bên trong đè nén  
quá p h ầ n ”, tức là ở trong ấy thấy các chúng  
sinh vốn đồng m ột thể\ chỉ vì bất giác mà luông  
chịu chìm  đắm, nên khởi lòng buồn thương. 
K inh T ịnh  Danh ngài La Thập chú thích rằng: 
“Nếu chưa có th ể  thâm  nhập vào tướng thiền  
định, th ì khi thấy chúng sinh, tâm  sinh ái 
trước, nhân đây mà sinh tâm  bi, gọi là ái kiến  
đại b i”. Người có tâm  ái kiến đại bi thì đối với 
sinh tử  có tâm  nhọc nhằn, nhàm  chán. N ếu hay
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xa lìa được tâm ấy, thì dù sinh nơi nào vẫn 
không bị “ái k iến” che đậy vậy.

C2. CHÍ DŨNG MÃNH Đ ồN G  VỚI PHẬT

A-nan, lạ i các thiện nam tử kia, khi ở 
trong định, thấy sắc ấm tiêu, thọ ấm tỏ rõ, 
cảnh tốt h iện  ra trước, cảm khích quá phần, 
bỗng nhiên ở trong ấy tâm sinh dũng mãnh vô 
hạn. Tâm mạnh mẽ chí bằng với chư Phật, 
bảo là ba a-tăng-kỳ kiếp, một niệm  có thể  
vượt khỏiẽ Đây gọi là dụng công lấn lướt thái 
quá. Nhận b iết thì không có lỗi, không phải 
chứng bậc Thánh, biết rõ không lầm, lâu sẽ tự  
tiêu  hết. Nếu nghĩ là chứng ngộ thì bị giống  
ma ngông cuồng nhập vào tim gan, thấy người 
thì khoe khoang, tâm ngã mạn vô kể, cho đến  
trên không thấy có Phật, dưới không thây có 
người, mất hết chính thọ sẽ bị chìm đắm.

Thọ ấm tỏ rõ là biết sâu lỗi lầm của thọ 
ấm. Nương nơi cảnh tốt của đ ịnh lực, và cảm  
khích quá m ạnh mẽ, không tự  xét lường, liền  
bảo là vượt khỏi a-tăng-kỳ, sinh tâm đại ngã 
mạn, làm  chướng ngại chính thọ. N ên biết 
người tu hành tinh tấn, chỉ tùy theo Tam-muội, 
tự làm tiêu tức (tăm hơi), chỉ có nhất tâm  lại 
không có niệm  khác, mà có chỗ mong cầu ấy gọi
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là chân thật Tam-ma-địa; từ đầu đến cuối, sẽ 
không có đường tẽ vậy.

C3. TÂM SINH CHÌM TRONG CÁI NHỚ

Lại các thiện nam tử ở trong định kia, 
thấy sắc ấm tiêu, thọ ấm tỏ rõ, trước không có 
chỗ chứng mới, lui về thì mất chỗ cũ, trí lực 
suy kém, vào trong chỗ tiêu hủy, bặt không 
thấy gì; trong tâm bỗng nhiên sinh rất khô 
khao, dối với trong tất cả thời thầm nhớ 
không thôi, rồi cho như th ế là tướng tinh tấnề 
Đây gọi là tu hành mà không có trí tuệ, nên  
tự sinh lầm lạc. Nhận biết thì không lỗi, 
không phải là chứng bậc Thánh, nếu nghĩ là  
chứng ngộ, thì bị giống ma nhớ nhập vào tim  
gan, ngày dêm như nắm cái tâm treo vào một 
chỗ, mất hêt chính thọ, sẽ bị chìm đắm.

Ngài Trường Thủy nói: “Thọ ấm chưa 
không, trước không có chỗ chứng mới; sắc ấm  
đã hết, lui về thì mât chỗ cũ. Trước và sau m ất 
chuẩn đích, rơi vào hai bên, không chỗ nương 
gá gọi là vào trong chỗ tiêu hủy. Đã ở chỗ này, 
tâm không có chỗ nương gá, bèn sinh thầm  nhớ, 
lấy đây gọi là tu hành, nhận làm tinh tấn”. X ét 
về thọ ấm nếu chưa không, trước không có chỗ 
chứng mới là phải. Thọ ấm đã hết, ấy là chỗ
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chứng trước, mà gọi là m ất chỗ cũ có th ể  được 
ưĩ Tôi (Hàm Thị) cho rằng, người tu Tam-ma- 
địa, chỉ phải tùy thuận theo bản giác, sâu vào 
Tam-muội, không có tâm thủ chứng, không hay, 
không biết, tự  nhiên trôi vào biển Tát-bà-nhã  
(Pháp thân). N ếu tâm chấp trước chứng ngộ 
m ạnh, thì nội lực ắt suy yếu; ấy gọi là lui về thì 
m ất chỗ cũ, cũng gọi là người vào trong chỗ tiêu 
hủy mà sinh tâm  tinh tấn, chỉ thành thầm  nhớ; 
nghĩa là không phải tùy thuận bản giác vậy.

C4. ĐƯỢC ÍT CHO LÀ ĐỦ

Lại các thiện nam tử ở trong định kia 
thây sắc ấm tiêu, thọ ấm tỏ rõ, sức tuệ nhiều  
hơn định, bị cái lỗ i quá mạnh mẽ sắc bén; 
dem cái thắng tính ôm nhớ trong tâm, tự nghĩ 
mình là Lô-xá-na, được chút ít cho là đã đủ. 
Đấy gọi là dụng tâm quên mất suy xét thường 
xuyên nên chìm nơi tri kiến. Nhận b iết thì 
không lỗi, chẳng phải là chứng bậc Thánh. 
Nếu nghĩ là chứng ngộ, thì có giống ma hạ liệt 
dễ thấy là đủ vào trong tim gan, thấy người 
thì tự xưng đã dược Vô Thượng Đệ Nhất 
Nghĩa Đế, mất hết chính thọ sệ bị chìm đắm.

Sức tuệ quá hơn định, liền bị cái lỗi quá 
m ạnh nên gọi là cái lỗi quá m ạnh mẽ sắc bén.
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Tự hay g iữ  cái thắng tính  ấy cho là rốt ráo, nên  
tuy là có trí tuệ mà chỉ thành tri kiến. K inh  
Nỉết-bàn nói: “H àng N hị thừa đ ịnh  nhiều tuệ ít, 
nên không thấy Phật tính, hàng Thập trụ Bồ- 
tát tuệ nhiều đ ịnh  ít, nên thấy chút ít Phật 
tín h ”. Đây chính là ở trong cái thấy chút ít, 
được m ột ít mà cho là đã đủ vậy.

C5. TÂM SINH GIAN NAN HIEM t r ở

Lại các th iện  nam tử trong định kia, 
thấy sắc âm tiêu , thọ âm tỏ rõ, chỗ chứng  
mới chưa được, còn tâm cũ dã mất, xem  qua 
hai mé tự  cho là nguy hiểm , tâm bỗng nhiên  
sinh ra buồn vô tận, như ngồi trên  giường  
sắt, như uông thuốc độc, tâm không m uốn  
sống, thường cầu người khác hại thân mình  
để sớm được g iả i thoátẵ Đây gọi là tu hành  
sai m ất phương tiện; ngộ thì không có lỗi, 
không phải là chứng bậc Thánh. N ếu nghĩ là  
chứng Thánh, th ì có một phần giông ma 
thường lo rầu vào trong tim gan, tay cầm  
dao gươm tự cắ t thịt mình, thích dược bỏ 
mạng, hoặc thường lo rầu, chạy vào trong  
núi rừng, không thích  thấy người, sa i m ất 
chính thọ, sẽ bị chìm đắm. Chỗ chứng mới 
chưa được, còn tâm cũ đã m ấỉ, nên  đối trong  
hai mé tự  cho là nguy hiểm.
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Đây tức là tu hành sai m ấ t phương tiện. 
H ành giả  tu pháp  Tam -m a-địa, ch ính  kh i 
p h á t m in h  tự  tâm , p h ả i dùng  sức Đ ại Tổng  
trì đ ể  thành  tựu tính  kiên  nhẫn, pháp  chứng  
và người chứng đều không có chỗ thọ, th ì tự  
nh iên  lo và m ừng cả hai đều  m ất, nhớ và 
quên đều  như  một. N ếu  thấy có hai bên bèn  
m ất ch ính  thọ; tự  chỗ mới ngộ chưa viên  
m ãn, hoặc giữa đường bị thối lùi, lại s in h  ra 
niệm  khác, chỉ phả i nên tỉnh  xét vậy.

Cổ. TÂM VUI KHÔNG THẺ D ỪNG

Lại các thiện nam tử ở trong định kia, 
thấy sắc ấm tiêu, thọ ấm tỏ rõ, ở trong chỗ 
vắng vẻ tâm dược an ổn, bỗng nhiên sinh ra 
vui mừng vô hạn. Trong tâm mừng rỡ không  
thể tự dừng. Đây gọi là tâm khinh an, nhưng 
không có trí tuệ tự kềm chế; ngộ thì không  
lỗi, không phải chứng bậc Thánh. Nêu nghĩ là 
chứng bậc Thánh thì có một phần giống ma 
thích vui mừng vào trong tim gan, thấy người 
thì cười, ở bên dường cái tự ca, tự múa, tự  
xưng là đã được vô ngại giải thoát sai mất 
chính thọ, sẽ bị chìm đắm.

Thiền đ ịnh  được thâm sâu, ngỗ hầu đối 
với giải thoát được an ổn kh inh  an, thân tâm
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lợi ích vui mừng, pháp ấy là như vậy. Vì không  
có trí tuệ tự  kềm  chế, bất giác dong ruổi, nên 
ma có dịp đ ể  khuấy phá.

C7. KHỞI ĐẠI NGÃ MẠN

Lại thiện nam tử trong định kia, thấy  
sắc ấm  tiêu , thọ  ấm  tỏ rõ, tự  cho là  d ã  dủ; 
không  duyên  cớ bỗng khởi đại ngã m ạn. Như 
thê cho dên ỉòng mạn và mạn quá mạn, hoặc 
lòng tăng thượng mạn, ty liệt mạn một lúc 
đều phát ra; trong tâm khỉnh mười phương 
N hư Lai, huống  là  những  quả vị dưới n h ư  
Thanh văn, Duyên giác. Đấy gọi là thắng giải 
quá cao, không  có tr í  tuệ  tự  cứu; ngộ th ì 
không  lỗi, không  p h ải chứng bậc T hánh. N ếu 
nhận là chứng bậc Thánh, thì có một phần  
giống ma đại ngã mạn vào trong tim gan, 
không  lễ chùa th áp , p h á  hủy k inh  tượng, bảo 
đàn  v iệ t rằng : Đó là  vàng  đồng, hoặc là  cây 
đất, kỉnh là lá cây, hoặc là giấy lụa; thân xác 
thịt là chân thường mà không tự cung kính, 
trở lạ i sùng bái cây đất, thật là điên đảoễ 
Những người quá tin theo lời dạy phá phách  
hoặc chôn bỏ trong đất, do gây nghi ngờ lầm  
lạc cho chúng sinh, phải đọa vào địa ngục Vô 
gián, sai mất chính thọ, sẽ bị chìm đắmỀ
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Đây gọi là thắng giải quá cao, m à không  
có trí tuệ tự  cứu. Nghĩa là ở trong Thiền đ ịnh  
bỗng được thắng giải. Thắng giải này ở trong 
Phật pháp gọi là quá lượng. N ếu không có trí 
tuệ chân thật, không đạt-được ý  chỉ ắt sinh ra 
cuồng vọng. Hạng cuồng thiền thời gần đây 
phần nhiều kẹt trong bệnh này, tự  mê lầm  và 
làm mê lầm  cho người khác, nên phải cẩn thận  
giản trạch vậy. Ngài Tư Trung nói: “Ở đây có 
bảy thứ  ngã mạn: 1 /- Ý  tài m ình  lấn lướt người, 
tính tình cao cử gọi là “ngã m ạn”. 21- M ình và 
người tương đương, so sánh đức hạnh đồng  
nhau, thì chỉ gọi là “m ạn”. 31- Đối với người 
khác, m ình  chỉ bằng họ, mà cho là m ình  hơn họ 
gọi là “quá m ạn”. 41 - Người khác hơn m ình, mà 
cho là m ình  hơn người, gọi là “m ạn quá m ạn”. 
51- Chưa được nói là được, gọi là  “tăng  thượng  
m ạn”. 61- Tuy biết là thấp kém  mà cố tự  kiêu  
căng, gọi là “ty liệt m ạn”. 7 / - Nếu phá  hủy kinh  
tượng là “tà m ạn”. Tôi bảo củng tức là đại ngã 
mạn vậy.

C8. TẤM SỈNH KHINH AN

Lại các thiện nam tử trong định kia, thấy 
sắc ấm tiêu, thọ ấm tỏ rõ, chỗ tỉnh minh viên  
ngộ tinh lý, dược pháp đại tùy thuận, tâm bỗng
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sinh khỉnh an không ỉường, bảo mình đã thành  
bậc Thánh được đại tự tại. Đây gọi là nhân trí 
tuệ mà được các sự trong sáng nhẹ nhàng; ngộ 
thì không lỗi, không phải là chứng bậc Thánh. 
Nếu nhận là chứng bậc Thánh, thì có một phần  
giống ma thích trong sáng nhẹ nhàng vào 
trong tỉm gan, tự bảo là đầy đủ, lại không cầu 
tiến lên  nữa, những người này phần nhiều là 
như Tỳ-kheo Vô Văn, gây nghi ngờ lầm lạc cho 
chúng sinh, đọa vào địa ngục A-tỳ, sai mất 
chính thọ, sẽ bị chìm đắm.

Viên ngộ tinh lý được pháp đại tùy thuận, 
mà phá t sinh ra kh inh  an, cũng là cảnh trong 
Tam-ma-địa m à có ứng hiện ra; lại nói đấy là 
nhân trí tuệ mà được các trong sáng nhẹ nhàng, 
chính cũng y  nơi thắng giải mà tự biết như  vậy, 
chứ không phải chân thật kh inh  an. Lại, kia đã  
bảo là chứng Thánh, tự cho là đã đầy đủ, đây 
chính là tự  m ình  lầm lẫn và làm lầm  lẫn cho 
người khác, nên cùng với Tỳ-kheo Vồ Văn 
không hai vậy.

C9. TẨM HƯỚNG VẾ ĐOẠN DIỆT

Lại các thiện nam tử trong định kia, thấy 
sắc ấm tiêu, thọ ấm tỏ rõ, trong chỗ tỏ ngộ 
được tính hư minh, lúc ấy bỗng xoay lại hướng
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về tính đoạn diệt, bác không nhân quả, một 
mực hướng về rỗng không, tâm rỗng không 
hiện tiền, cho đến phát sinh nhận định là đoạn 
diệt mãi mãi; ngộ thì không có ỉỗi, không phải 
chứng bậc Thánh. Nếu nhận là chứng Thánh, 
thì có giống ma rỗng không vào trong tim gan, 
bèn chê bai người giữ giới ỉà Tỉểu thừa, Bồ-tát 
ngộ tính không thì có gì là trì và phạm. Người 
ấy ở nhà thiện tín đàn việt uống rượu, ăn thịt, 
làm nhiều điều dâm uế; nhân có sức ma nhiếp  
phục người ta không sinh ỉòng nghi báng, tâm 
ma thâm nhập lâu ngày, hoặc ăn đại tiện, tiểu  
tiện và ăn thịt uống rƯỢu v.v... vì cho tất cả 
đều không, phá hoại luật nghỉ của Phật, làm 
cho người khác lầm lạc mắc tội, sai mất chính 
thọ, sẽ bị chìm đắm.

Đây là ở trong chỗ tỏ ngộ được tính  hư  
minh. Â y là ở trong Thiền định, thấy tâm  trong 
ngoài đều hư  m inh không ngăn ngại, cho đó là 
tất cả pháp rỗng không, nên sinh tà kiến; chẳng 
biết các pháp vốn không, do người tự  chấp cớ. 
Tâm ở trong cái có thì theo đó mà có đắm  trước. 
Đã có nhân triền phược, thì không th ể  tránh  
khỏi quả triền phược! Đến như chẽ bai giới luật, 
vu báng Thánh hiền, làm nghi lầm  cho người 
sau, nên bị chìm đắm mãi mãi. Gần đây cái
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thấy bị bệnh của người tu Thiền củng đều như  
vậy, thật đáng thương xót!

CIO. KHỞI RA YẾU THÍCH THAM CUồNG

Lại các thiện nam tử trong định kia, thấy 
sắc ấm tiêu, thọ ấm tỏ rõ, nghiền ngẫm cái hư  
minh, ghi sâu vào tỉm cốt, trong tâm bỗng sinh  
yêu thích vô hạn; yêu thích quá độ mà phát 
điên, bèn làm việc tham dục. Đây gọi là cảnh 
trong định an thuận vào tâm, không có trí tuệ 
tự giữ mình, mê lầm vào trong ngũ dục; ngộ 
thì không có lỗi, không phải chứng bậc Thánh. 
Nếu nhận là chứng bậc Thánh, thì có giống ma 
tham dục vào trong tỉm gan, một bề nói tham  
dục là  dạo Bồ-đề, dạy hàn g CƯ s ĩ b ìn h  đẳn g  
hành dâm dục, những ngưòỉ hành dâm gọi là 
giữ gìn pháp tử. Do sức của tà ma nhiếp phục 
kẻ phàm  p h u  tro n g  đời m ạt pháp , số  đ ến  cả 
trảm. N hư th ế cho đến một trăm, hai trăm, 
hoặc năm trảm, sáu trăm, nhiều đến ngàn vạnề 
Khỉ ma sinh  chán, rời bỏ th ân  thể người kia, 
oai đức đ ã  hết, liền  sa vào lưới p h áp  luậ t. Do 
gây nghi lầm cho chúng sinh, nên vào ngục Vô 
gián, sai m ất ch ính  thọ, sẽ bị chìm đắm .

Đây gọi là cảnh giới rỗng không an thuận  
vào tâm, không có trí tuệ tự giữ m ình, lầm  vào
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trong ngũ dục. Ngẫm  nghĩ kỹ lời này thật là 
thâm  thiết mà răn chừa. Xét ra đ ịnh  là dùng  đ ể  
ước đ ịnh  cho tuệ, tuệ đó không phải là cuồng 
tuệ; tuệ dùng đ ể  giữ  gìn định, đ ịnh  đó mới 
không say mê (sỉ định), ơ  trong đây chính là có 
đ ịnh  m à không tuệ, thích thú các thứ  an thuận, 
hay p h á t sinh  tâm  yêu thích, mê lầm  thành  
cảnh dục. Đây là do tư hoặc ẩn núp trong tàng  
thức, nên dễ bị lưu nhiễm. Một phen đến trạng  
thái này, thiền giả phải rất tỉnh  sát, nó đâu  
những tự  lầm  cho m ình mà còn gây mê lầm  cho 
người khác, phá  hoại Phật pháp, chìm  đắm  khi 
nào cùng! Ngộ thì không có lỗi, pháp vốn không  
cố định, sẽ không cam bỏ qua vậy.

TIẾTD. KẾT LUẬN VẢ BẢO TRUYỀN d ạ y

A-nan, mười thứ cảnh h iện  ra trong  
th iền  định như thế, đều do thọ ấm và tâm  
công dụng giao xen, nên  h iện  ra như vậy. 
Chứng sinh  ngu m ê, không b iế t lượng xét, 
gặp nhân duyên  dó, mê không tự  b iết, bảo  
là chứng bậc Thánh, thành tộ i đại vọng  
ngữ, phải sa vào địa ngục Vô g ỉán ẻ Sau khi 
tô i d iệ t độ, các ông nên  đem lờ i n ó i này  
tru yền  dạy trong đời m ạt pháp, k h iến  cho 
chúng sinh  đều  tỏ ngộ nghĩa này, không dể
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cho thiên ma có dịp tiện  khuấy phá; giữ gìn  
che chở cho chúng sinh, khiến thành tựu dạo 
Vô Thượng.

Kết luận đồng như sắc ấm, nhưng sắc ấm  
giao xen, phần  nhiều hiện ra trong cảnh thiền  
đ ịn h ,ể thọ ấm giao xen, phần nhiều mắc vào tà 
kiến. Bởi vì sắc ấm thuộc về cân, cảnh m à thọ 
ấm, th ì hay nắm  giữ  thuộc tư hoặc nên khó nhổ, 
tuy ở trong thiền đ ịnh  mà biến hiện càng rộng 
lớn vậy.

CHI 3. NHỮNG CẢNH THUỘC TƯỞNG ẤM

TIẾT A. PHẠM VI CỦA TƯỞNG ẤM

A-nan, thiện nam tử kia tu pháp Tam- 
ma-địa, khi thọ ấm đã hết, tuy chưa sạch mê 
lầm, nhưng tâm đã rời khỏi hình hài, như  
chim ra khỏi lồng. Điều ấy đã thành tựu, thì 
từ thân phàm đó tiến lên trải qua sáu mươi 
thánh vị Bồ-tát, được ý sinh thân, tùy ý đi ở, 
không bị ngăn ngại. Thí như có người ngủ say 
nói mớ người ấy tuy không hay b iết gì, nhưng 
lời nói kia vẫn có âm vận thứ tự, khiến cho 
người không ngủ đều hiểu biết, ấy gọi ỉà 
phạm vi của tưởng ấm.

Sắc ấm làm  chướng ngại thân, thọ ấm
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làm chướng ngại tâm. Hai ấm đã hết, tự  tâm có 
thể mặc tình ra vào, không bị hình hài ràng 
buộc. Tuy chưa hết mê lầm, mà có thể  ngay nơi 
thân phàm  phu  đó tiến lên trải qua sáu mươi 
thánh vị Bồ-tát được ý  sinh thân. Đây là từ căn 
viên thông mà phát m inh vào Tam-ma-địa, phá  
được thọ ấm, không đồng với người chưa phát 
m inh, thì các ấm sau chưa hết, nhưng ma sự lại 
ít vậy. “Ngủ say nói mớ”, đây là dụ cho tưởng ấm  
che đậy, ban ngày bị vọng tưởng, ban đêm thành  
ra thấy mộng, tức đ ể  thiết lập th í dụ, cũng tự có 
chỗ tiêu biểu. Đây là th í dụ khái quát, tưởng ấm  
khi chưa phá, tức nơi phát m inh viên căn, tưởng 
ấm chưa hết ắt cũng chẳng hay làm chướng 
ngại. Người không ngủ, là chỉ cho người đã 
chứng được quả cao tột. Hiểu được lời nói của 
người kia, nghĩa là không bị lầm lẫn vậy.

TIẾTB. TƯỚNG TƯỞNG ẨM HẾT

Nếu hết động niệm, tư tưởng hư vọng 
thô phù tiêu  trừ, thì nơi Tâm Giác Minh như  
bỏ bụi nhơ, một dòng sinh tử đầu đuôi soi 
khắp, gọi là hết tưởng ấm. Người ấy mới có 
thể vượt khỏi phiền não trứỢc, xét lạ i nguyên  
do, cội gốc là vọng tưởng dung thông.

Tưởng từ trên tâm nhớ nghĩ tất cả cảnh
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giới quá khứ, hiện tại và vị lai m à có niệm. 
Niệm  này không dừng, làm chướng ngại cho 
tâm giác m inh, như bụi nhơ trên m ặt gương, 
bụi nhơ hết th ì gương chiếu sáng tỏ rõ,Ể cái sinh  
tử ban đầu và rốt sau, như ở trước mắt. Tuy 
sinh tử  chưa hết, mà không bị làm  mê hoặc. 
Chữ luân là loại. Một dòng sinh tử  là chỉ cho 
hành ấm; hành ấm tuy còn mà không bị làm  
ngăn ngại. Phiền não từ tưởng sinh, nghĩa là 
nhớ biết tụng tập; tính nó phát sinh ra thấy 
biết, nên tưởng hết, thì có th ể  chóng vượt qua. 
Tưởng hay dung biến, khiến tâm theo căn cảnh 
và củng khiến căn cảnh theo tâm; như tưởng me 
chua th ì nước bọt trong miệng chảy ra. Căn, 
cảnh, thức cả ba đồng thời đều biến khắp. Nên  
nói là vọng tưởng dung thông.

TIẾT c . CẢNH GIỚI TƯỞNG ẤM CÓ SAI KHÁC

Cl. THAM CẦU THIỆN XẢO

A-nan, thiện nam tử kia thọ ấm đã hư 
diệu không còn mắc các thứ tà lự, viên  định  
phát minh; trong Tam-ma-địa, tâm lại ưa được 
viên minh, thúc dục tư tưởng, tham cầu 
những việc thiện  xảo. Khi ấy Thiên ma được 
dịp thuận tiện  cho tỉnh thần gá vào người
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khác, m ỉệng nói kỉnh pháp, người ấy thật 
không b iết ỉà bị ma gá vào, tự nói ỉà được 
Niết-bàn Vô thượng; đến chỗ người thiện  nam  
cầu thiện xảo kia, trải tòa thuyết pháp; thân  
hình người đó giây lát, hoặc làm Tỳ-kheo, cho 
người kia thấy, hoặc làm Đ ế Thích, hoặc làm  
phụ nữ, hoặc Tỳ-kheo-ni, hoặc nằm trong nhà 
tô'i, thân có hào quang chói sáng; người tu 
hành ngu mê, lầm cho là Bồ-tát, tin sự giáo 
hóa của họ, tâm bị lay chuyển, phá hủy luật 
nghỉ của Phật, lén  ỉàm việc dâm dục. M iệng 
ma ưa nói những việc may rủi, biến đổi, hoặc 
nói Như Lai ra đời chỗ ấy, hoặc nói có kiếp  
hỏa, hoặc nói có đao bỉnh làm khủng bô' 
người, khiến gia sản vô cớ bị hao mất. Đây gọi 
là giống quỷ quái tuổi già thành ma, khuấy 
rối người tu hành, khỉ ma khuấy rôi chán rổỉ, 
bỏ thân người không gá nữa, thì đệ tử và thầy 
đều sa vào lưới pháp luật. Ông phải b iết trước 
thì không vào ỉuân hồi, nếu mê lầm không  
biết thì đọa vào ngục Vô gián.

Thọ ấm tiêu, tâm đã hư diệu. Lại do tâm  
trong Tam-ma-địa sáng suốt càng thấu triệt, 
yêu thích cái sáng suốt đó lại cầu thiện xảo. 
Thiện xảo là tất cả diệu dụng làm  thành việc 
lợi tha, m ột phen khởi tâm ấy, thì ma được dịp

942



tiện vậy. N ên biết người tu thiền cấp th iết ở chỗ 
công dụng, sinh tâm chấp trước tức là ma sự, 
sai m ất chính thọ. Cổ Đức nói: “Chỉ nhận được 
gốc, chớ lo nơi ngọn”. Chẳng phải không dùng  
ngọn, nhưng cái ngọn kia tự đến vậy. “T inh  
thần gá vào người khác”, nghĩa là riêng gá vào 
một người khác, khiến họ không biết; m iệng nói 
lời hư  dôi, thân biến hóa làm mê hoặc người tu  
thiền; hoặc hiện làm Bồ-tát khiến tin  sự giáo 
hóa của người kia đ ể  làm việc tham  dục, đều do 
người tu thiền tâm yêu thích thiện xảo, cho đến  
làm  ph iền  não rối loạn người khác. N ếu biết thì 
tự  điều phục, không đợi phương tiện vậy.

C2. THAM CẦU DẠO CHƠI

A-nan, thiện nam tử thọ ấm đã hư diệu, 
không bị các tà lự, tính viên định phát minh; 
trong Tam-ma-địa, tâm thích di dạo chơi, cho 
tư tưởng bay đi tham cầu trải qua nhiều nơi. 
Khi ấy Thiên ma dược dịp thuận tiện  cho tỉnh  
thần gá vào người khác, m iệng nói kinh pháp; 
người dó thật không biết bị ma gá vào, cũng  
tự bảo đã được Vô thượng Niết-bàn, và đến 
chỗ th iện  nam tử muôn đi dạo chơi kia, trải 
tòa thuyết pháp. Tự thân hình người đó 
không thay dổi, song những người nghe pháp,
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bỗng dưng tự thấy thân mình ngồi trên đài 
sen báu, toàn thân hóa thành đống vàng chói 
sáng, cả chúng nghe pháp mỗi người dều như  
thế, được việc chưa từng cóề Người tu hành 
ngu mê lầm là Bồ-tát, tâm hóa dâm dật, phá 
hủy luật nghi của Phật, lén ỉàm việc tham  
dục. Miệng ma ưa nói, chư Phật ứng hóa ra 
đời ở chỗ ấy, người ấy ch ính  vị P h ậ t ấy, hóa 
thân đến đây, người ấy tức là vị Bồ-tát ấy 
(v.v...) đến giáo hóa th ế gian; vì người tu hành  
thấy th ế  tâm sinh hâm mộ, tà k iến thầm thầm  
nổi lên, chủng trí tiêu  dỊệt. Đây gọi là giống 
Bạt quỷ tuổi già thành ma, khuấy rôi người tu  
hành, khi tâm ma đã nhàm chán, bỏ thân  
người không gá nữa, thì đệ tử và thầy đều sa 
vào lưới pháp ỉuậtể Ông nên giác ngộ trước thì 
không bị luân hồi, nếu mê lầm không biết, sẽ 
rơi vào địa ngục Vô giánẳ

Tâm ưa thích dạo chơi lang thang là cũng 
muốn nương cái hư diệu này, được trải qua các 
cõi nước, biến các thính chúng mỗi người đều  
thành Phật.

Lại nói Phật, Bồ-tát ấy, từ chỗ ấy đến, đều 
là căn cứ nơi tâm niệm thích dạo chơi lang 
thang, dễ bị nó khéo dẫn dắt làm động niệm. Tự  
biết được niệm này, thì ma sự liền tiêu, trọn

944



không phải Thiên ma, không mai mối mà tự gá  
vào vậy. Loài Bạt quỷ gặp gió thành hình, cùng 
uới tâm thích dạo chơi lang thang cảm nhau vậy.

C3. THAM CẦU KHẾ HỢP

Lại thiện nam tử thọ ấm hư diệu, không  
bị các tà lự, viên định được phát minh; trong  
Tam-ma-địa, tâm lại Ưa thầm hợp, tư tưởng 
đứng ỉặng, tham cầu khế hỢpẾ Khi bấy giờ 
Thiên ma được dịp tỉện, cho tinh thần bay gá 
vào người khác, m iệng nói kinh pháp; người 
ấy thật không biết bị ma gá vào, cũng tự nói 
được Vô Thượng Niêt-bàn, đến chỗ thiện nam  
tử cầu hợp kia, trải tòa nói pháp. Thân hình  
người đó và những người nghe pháp, bề ngoài 
không có thay dổi, nhưng lại khiến cho các 
thính giả trước khi nghe pháp, tâm tự khai 
ngộ, niệm niệm đổi dời, hoặc dược túc mạng 
thông, hoặc có tha tâm thông, hoặc thấy địa 
ngục, hoặc biết các việc hay dở trong nhán  
gian, hoặc trong m iệng nói kệ, hoặc tự tụng  
kỉnh, mỗi mỗi đều vui vẻ, được việc chưa từng  
có. Người ngu mê lầm cho là Bổ-tát, tâm sinh  
luôn yêu thích, nên phá hủỹ luật nghi của  
Phật, lén  làm việc tham dục. Miệng ma Ưa nói 
Phật có Phật lớn Phật nhỏ; đức Phật ấy là 
Phật trước, đức Phật ấy là Phật sau, trong đó
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cũng có Phật thiệt, Phật giả, Phật nam, Phật 
nữ, Bồ-tát cũng như thế. Vì người tu hành kia 
không rửa sạch các tâm trước, dễ vào tà ngộệ 
Đây gọi là giống Mỵ quỷ tuổi già thành ma 
khuấy phá người tu hành, khi tâm ma khuấy 
phá chán rồi, bỏ thân người không gá nữa, thì 
dệ tử và thầy đều sa vào lưới pháp luật. Ông 
nên giác ngộ trước, thì không vào luân hồi, 
nếu mê lầm không biết, thì sẽ rơi vào địa 
ngục Vô gián.

Tâm  ưa thích thầm  hợp, là m uốn thầm  
kh ế  hợp với chân lý. Người tu thiền sinh tâm  
m uốn thầm  kh ế  hợp, nên ma gá vào người, 
khiến người ấy và th ính  giả chỉ tự  khai ngộ, tự  
biết túc m ạng thông, tự biết tha tâm  thông, và 
mỗi mỗi các việc khác đều tương ưng với chỗ 
thầm  kh ế  hợp. Đây là chỗ mong m uốn của 
người ở trong thiện xảo, nên dễ sinh mê lầm, 
trong kh i tu pháp Tam-ma-địa, tùy m ột niệm  
nào nặng, liền bị lấn diệt. Rửa sạch các tâm  
trước, nghĩa là cái cội gốc của tâm ban đầu, từ  
đây đều rửa sạch.

C4. THAM CẦU PHÂN BIỆT CHIA CHẺ

Lại th iện  nam tử thọ ấm hư diệu, không  
bị các tà lự, tính viên định phát miìih, trong
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Tam-ma-địa, tâm lia bỉêt cội gốc, nơi sví vật 
chuyển hóa, muốn xét biết cùng tột gốc ngọn  
trước sau, thúc đẩy cái tâm sáng suô't thêm, 
tham cầu nhận biết chia chẻỂ Khi bấy giờ 
Thiên ma chờ dược dịp, cho tinh thần bay gá 
vào người khác, m iệng nói kinh pháp. Người 
dó thật không b iết bị ma gá vào, cũng tự bảo 
đã được Vô Thượng Niết-bàn, đến chỗ thiện  
nam tử cầu cội gôc kia, trải tòa thuyết phápế 
Người đó th â n  có oai th ầ n  làm  cho nhữ ng  
người cầu pháp kính phục, khiến cho thính  
chúng dưởi pháp tòa, tuy chưa nghe pháp, tự  
nhiên tâm dã kính phục. Tất cả bọn ấy đều  
cho rằng Niết-bàn, Bồ-đề, Pháp thân của Phật, 
tức là cái xác thân thịt hiện tiền  của ta đây, 
cha con sinh nhau đời này đến đời khác, tức 
là pháp thân thường trụ không mất, đều chỉ 
hiện tại tức là cõi Phật, không riêng có cõi 
tịn h  cư  và th â n  kim  sắc nào  k h ácẾ Người tu  
hành tin nhận những diều đó, bỏ mất tâm  
trước, đem hết thân mạng mà quy y, cho là 
được việc chưa từng có. Người dó ngu mê lầm 
cho là Bồ-tát, suy xét cái tâm như thế, phá 
hủy luật nghỉ của Phật; lén làm việc tham  
dục. M iệng ma thường nói: mắt, tai, mũi, lưỡi 
đều là tịnh độ, hai căn của nam nữ là chỗ 
chân thật Bồ-đề Niết-bàn. Bọn người không
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biết kia đều tin lời nói nhơ bẩn đó. Đây gọi là 
giống quỷ Cổ độc ác thắng quỷ, tuổi già thành  
ma phá khuấy người tu hành. Khi tâm ma 
nhàm chán, rời bỏ thân người không gá nữa, 
thì đệ tử và thầy đều sa vào lưới pháp ỉuật. 
Ông nếu  giác ngộ trước thì không bị luân  
hồi, nếu  mê lầm không biết, sẽ rơi vào địa 
ngục Vô gián.

Người tu Thiền muốn phân tách cùng tột 
cội gốc sinh hóa của muôn vật, mà bị ma gá vào 
người, dạy người ta nơi thân th ịt hiện tiền, cha 
con sinh nhau, đời này đến đời khác, tức là pháp  
thân thường trụ không mất. Cái thấy như th ế  là 
trái nhau, mà thật thầm hợp với nhau, thấy là 
lời nói thô, mà tưởng thật, thì in tuồng như bàn 
đến chỗ sâu kín. Bởi do, ngay đó không có người 
thử hai và cũng không có pháp thứ hai; tịnh  
nhiễm  đều không, tính tướng không hai (vô nhị). 
Sở d ĩ cho nên người tu Thiền ở đây bị làm mê 
hoặc. Gần đây những hạng cuồng loạn, lời nói 
kia tuy có thay đổi, mà ý  không vượt ngoài nghĩa 
này. Củng khá thương xót vậy.

C5. THAM CẦU THẦM CẢM

Lại thiện  nam tử thọ ấm hư diệu, không  
mắc các tà lự, tính viên định phát minh, trong
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Tam-ma-dịa tâm ưa biết các việc trước sau, 
chính xét cùng khắp, tham cầu thầm cảm. Khỉ 
ấy Thiên ma chờ có dịp cho tinh thần gá vào 
người khác, m iệng nói kỉnh pháp. Người đó 
thật không biết ma gá vào, cũng nói tự được 
Vô Thượng Niết-bàn, đếii chỗ thiện nam tử  
cầu cảm ứng kia, trải tòa thuyết pháp, có thể  
khiến cho Thánh chúng tạm thấy thân mình 
n h ư  đã trảm ngàn tuổi, tâm sinh ái nhiễm, 
không thể xả lìa; đem thân ỉàm nô bộc, bốn 
việc cúng dường không biết mỏi mệt. Ma lại 
khiến cho mỗi người dưới pháp tòa, tâm biết 
dó là vị tiên  sư, là vị thiện tri thức, riêng sinh  
lòng pháp áị dính như keo sơn, được cái chưa 
t ừ n g  c ó .  Người t u  h à n h  n g u  m ê ,  l ầ m  c h o  l à  

Bồ-tát, gần gũi tâm ma, phá hủy luật nghỉ của 
Phật, lén  làm việc tham dục. Miệng ma ưa 
nói, ta ở kiếp trước trong đời nọ, trước độ 
người nọ, lúc đó ỉà  thê  th iếp  anh  em  củ a  ta , 
nên nay lạ i đến độ nhau, ta sẽ cùng các người 
theo nhau về cảnh giới nọ, cúng dường đức 
Phật nọ; hoặc nói có cõi trời Đại Quang Minh 
riêng biệt, Phật ở trong ấy và là chỗ nghỉ ngơi 
của tất cả các dức Như Lai. Trọn không biết 
kia đều là tin những lời phỉnh gạt đó, bỏ mất 
tâm trước. Đây gọi là giống Lệ quỷ tuổi già 
thành ma khuấy rối người tu hành. Khỉ tâm
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ma khuấy rối chán rồi, bỏ thân người không  
gá vào nữa, thì học trò và thầy đều sa vào 
lưới pháp luậtế Ông nếu giác ngộ trước, thì 
không bị luân hổi, nếu mê lầm không biết, sẽ 
đọa vào dịa ngục Vô gián.

Giống Lệ quỷ hay vào tâm  người, khiến  
đều tạm  thấy, tâm  sinh ái nhiễm, khiến đều tự  
biết, tâm  sinh pháp ái. Đến như đời trước làm  
thè thiếp, anh em... Đây đều là việc xa ứng thầm  
hợp. N ếu trước không có tâm  này, thì cũng  
không từ  đâu m à vào. N ên biết người tu Tam- 
ma-địa thường phải xét rõ.

C6. THAM CẦU TĨNH LẶNG

Lại thiện nam tử thọ ấm hư diệu, không  
bị các tà lự, tính viên định phát minh, trong 
Tam-ma-địa, tâm ưa thích đi sâu vào khắc khổ, 
siêng năng, thích ở chỗ vắng vẻ tham cầu sự  
yên ỉặngề Khi ấy Thiên ma chờ được dịp cho 
tinh thần gá vào người khác, m iệng nói kỉnh  
phápể Người ấy thật không biết bị m a gá vào, 
cũng nói tự dược Vô Thượng Niết-bàn, đến chỗ 
thiện nam tử cầu chỗ vắng vẻ kia, trải tòa 
thuyết pháp, khiến người nghe, mỗi người đều  
biết nghiệp cũ của mình, hoặc ở nơi đó, bảo 
một người rằng: “Ngươi nay chưa chết đã làm
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súc sinh”, rồi bảo một người ở sau dạp lên  
đuôi, tức liển làm cho người kia đứng dậy 
không dược. Lúc bây giờ cả chúng đều hết 
lòng kính phục, có một người móng tâm lên thì 
nó dã biết ý; ngoài luật nghi của Phật, nó lại 
càng thêm khắc khổ, chê bai Tỳ-kheo, mắng 
nhiếc đồ chúng, phơi bày việc của người khác, 
không tránh việc chê trách. Miệng ma ưa nói 
việc họa phước khi chưa đến và khi đã đến rồi 
thì mảy may không saiệ Đây là giống Đại lực 
quỷ, tuổi già thành ma, khuấy rối người tu 
hành, khi ma khuấy rối chán rồi, bỏ thân 
người không gá nữa, thì học trò và thầy đều sa 
vào lưới pháp luậtẽ Ông nên giác ngộ trước thì 
không vào luân hồi, nếu mê lầm không biết, sẽ 
đọa vào ngục Vô gián.

ưa thích chỗ vắng vẻ, tham  cầu sự yên  
lặng. Đây là do sự mong muốn yên lặng cùng 
tột m à phá t ra thông suốt, nên ma có dịp gá vào 
các người ấy, khiến những việc chưa đến không  
mảy may sai lầm , đó là thần thông của quỷ này 
có. Song vì nó là cái nhân tà, dối gạt, mê lầm  
chúng sinh, nên rốt cuộc phải trầm  luân.

C7. THAM CẦU TÚC MẠNG

Thiện nam tử ấy thọ ấm hư diệu, không
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mắc các tà lự, tính viên định phát minh, trong 
Tam-ma-địa, tâm lại ưa hiểu biết, siêng nảng, 
khó nhọc, tìm xét, tham cầu biết tức mạng. 
Khỉ ấy Thiên ma chờ dịp tiện  cho tinh thần gá 
vào người khác, m iệng nói kỉnh pháp. Người 
đó thật không biết bị ma gá vào, cũng tự bảo 
ta được Vô Thượng Niết-bàn, đến chỗ thiện  
nam tử cầu hiểu biết kia, trải pháp tòa thuyết 
pháp. Người tu hành bỗng nhiên nơi chỗ nói 
pháp, dược hạt châu lớn, hoặc khi ma hóa làm  
súc sinh, trong m iệng ngậm hạt châu và 
những vật kỳ lạ, như  đồ trâ n  bảo giản sách 
phù đọc, đến trao trước cho người tu hành, rồi 
sau đeo vào thân thể; hoặc khi ma bảo người 
nghe pháp  có h ạ t châu  m inh nguyệt chôn ở 
dưới đất đương soi sáng chỗ đó, ỉàm cho các 
thính giả dược điều chưa từng có. Ma thường 
ăn  cây thuốc chứ không ăn  cơm, hoặc mỗi 
n g à y  c h ỉ  ă n  m ộ t  b ữ a  v ớ i  m ộ t  í t  m è ,  m ộ t  í t  

mạch, do sức của ma giữ gìn, nên thân thể vẫn 
mập tốt, ma lại chê bai Tỳ-kheo, mắng nhiếc 
đồ chúng, không tránh sự chê trách; trong 
m iệng ma ưa nói, kho báu phương khác và chỗ 
ẩn cư của mười phương các bậc Thánh hiền; 
những ngtíời đi sau thường thấy có người kỳ 
lạ. Đấy gọi là giông quỷ thần núi rừng, thổ địa, 
thành hoàng, sông núi tuổi già thành ma; hoặc
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có khỉ kêu gọi làm điều dâm dục, phá giới luật 
của Phật, cùng với những kẻ thừa sự lén hành 
ngũ dục; hoặc lại tinh tấn ăn toàn cỏ cây, việc 
làm không nhất định, cốt khuấy rôi người tu 
hànhẻ Khi ma khuấy rối chán rồi, bỏ thân 
người không gá vào nữa, thì đệ tử và thầy dều  
sa vào lưới pháp ỉuật. Ông nên giác ngộ trước 
thì không bị luân hồi, nếu mê ỉầm không biết, 
thì đọa vào ngục Vô gián.

Tâm  ưa thấy biết tức là muốn thấy biết 
cùng khắp, sinh tâm chấp cái thông suốt, nên  òỉẻ 
ma gá vào,ẳ do vì muốn cảm ứng thông suốt, 
trước th ì tột đời vị lai, nay thì khắp cả mười 
phương vậy. Ma hóa làm súc sinh, hoặc bảo là 
hạt châu báu chôn dưới đất, đều ở nơi trước khi 
chưa bị ma gá vào, mà dẫn dụ làm  lầm cho 
người bị ma gá vào vậy.

CH. THAM CHẤP THẦN Lực

Lại thiện nam tử thọ ấm hư diệu, không 
bị các tà lự, tính viên định phát minh, trong  
Tam-ma-địa, tâm ưa thần thông và các thứ  
biến hóa, nghiên cứu nguồn gốc của sự biến  
hóa, tham cầu có thần lựcề Khỉ ấy Thiên ma 
chờ có dịp tiện, cho tỉnh thần bay gá vào 
người khác, m iệng nói kinh phápế Người đó
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thật không hay b iết bị ma gá vào, cũng nói tự  
dược Vô Thượng Niết-bàn, đến chỗ thiện  nam  
tử cầu thần thông kia, trải tòa thuyết pháp. 
Người đó hoặc tay cầm ngọn lửa, nắm chìa  
ngọn lửa trên đầu bôn chúng nghe pháp. 
Ngọn lửa trên đỉnh đầu những người nghe 
pháp dều dài mấy thước mà cũng không dốt 
cháy, cũng không nóng. Người đó hoặc đi trên  
nước như đi trên dất bằng, hoặc ở giữa hư  
không, ngồi yên không lay động, hoặc vào 
trong bình, hoặc ở trong dãy, vượt qua cửa sổ, 
thấu qua tường vách, vẫn không bị chướng 
ngại, chỉ đôi với đao bỉnh thì không được tự  
tại. Người đó tự bảo là Phật, thân mặc bạch y, 
chịu Tỳ-kheo lễ bái, chê bai T hiền Luật, mắng 
nhiếc dồ chúng, phơi bày việc của người khác, 
không tránh việc chê trách. Trong m iệng họ 
thường nói thần thông tự tại, hoặc lại cho 
người th ấy  cõi P h ậ t m ột bên. Đó là  do sức quỷ 
làm  mê lầm  không có gì chân  th ậ t. Người đó 
khen ngợi việc hành dâm, không từ bỏ việc 
làm thô tục, bảo những sự ôm ấp lẫn nhau là 
truyền phápẵ Đây gọi là những giống sơn tinh, 
hải tinh, phong tinh, hà tinh, thổ tinh và tất cả 
những loài tinh mị của cỏ cây đã sông trong 
nhiều kiếp, có sức lớn trong trời đất; hoặc là 
long mị, hoặc các vị tiên tuổi thọ hết, sống lại
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làm tinh mị, hoặc quả báo đạo tiên  dã hết, kể  
năm thì phải chết, nhưng hình hài không hư 
nát, nên loài quái khác gá vào. Bọn ấy tuổi già 
thành ma khuấy rối người tu hành, khi ma 
khuấy phá chán rồi, bỏ thân người không gá 
vào nữa, thì dệ tử và thầy phần nhiều sa vào 
lưới pháp luật. Ông nên giác ngộ trước thì 
không bị luân hồi, nếu mê lầm không biết, thì 
bị đọa vào địa ngục Vô giánề

Nghiên cứu nguồn gốc của sự biến hóa. Bởi 
muốn nghiên cứu cùng tột sự biến hóa, lấy đó đ ể  
tột việc thông suốt, nên ở trong Tam-ma-đề, tâm  
ưa sinh khác lạ, tự không giác ngộ liền bị mê 
lầm. Người tu thiền mất tâm, cho đến nơi đây, 
chỉ trừ đao binh thì không được tự tại. Đây là đ ể  
chỉ rõ việc tà mị, trọn sẽ sa vào lưới pháp luật.

C9. THAM CẦU SÂU VỀ KHÔNG

Lại thiện nam tử thọ ấm hư diệu, không 
mắc vào các tà lự, tính viên định phát minh, 
trong Tam-ma-địa tâm ưa vào chỗ diệt hết, 
nghiên cứu tính biến hóa, tham cầu cái rỗng 
không sâu nhiệm. Khi ấy Thiên ma chờ dược 
dịp tiện, cho tinh thần bay gá vào người khác, 
m iệng nói kỉnh phápế Người đó thật không biết 
bị ma gá vào, cũng nói tự được Vô Thượng
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Niết-bàn, đến chỗ thiện nam tử cầu rỗng 
không kia, trải pháp tòa thuyết pháp. Ở trong 
đại chúng thân hình của người đó bỗng hóa 
thành không, cả chúng cũng không thấy gì rồi 
lại từ hư không bỗng chốc hiện ra, khỉ mất, 
khỉ còn được tự tại; hoặc hiện thân rỗng suốt 
như ngọc lưu ly, hoặc khi duỗi tay chân xuông, 
phát ra mùi thơm chiên đàn, hoặc đại tiểu tiện  
cứng chắc như đường phèn. Người đó chê bai 
giới luật, khỉnh khỉ người xuất gia, trong 
miệng thường nói không có nhân quả, một 
phen chết rồi mất hẳn không còn thân sau; lại 
các phàm Thánh tuy được không tịch, vẫn lén  
làm việc tham dục và người thọ nhận sự dâm 
dục đó cũng được tâm rỗng không, bác không 
có n h ân  quả. Đây gọi là những giống tin h  khí, 
nhật nguyệt, bạc thực, kim ngọc, chi thảo, lân, 
phụng, quỉ, hạc, trải qua ngàn vạn nảm không 
chết làm tỉnh linh, sinh ra trong các quốc độ, 
tuổi già thành ma khuấy phá người tu hành. 
Khi m a khuấy  phá  chán  rồi, bỏ th â n  người 
không gá vào nữa, thì đệ tử và thầy phần 
nhiều sa vào lưới pháp luật. Ông nên giác ngộ 
trước, thì khỏi bị luân hồi, nếu mê lầm không 
b iết, sẽ b ị dọa vào đ ịa ngục Vô gián.

Đây là do không mà cảm, kia cũng do 
không mà ứng, đều là do chấp pháp ngoài tâm,
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m ất hết Tam-muội chân chính, việc này có th ể  
làm gương soi trong Thiền-na vậy.

CIO. THAM CẦU SỐNG LÂU

Lại thiện nam tử thọ ấm hư diệu, không  
mắc các tà lự, tính viên định phát minh, trong 
Tam-ma-địa, tâm ưa sổng lâu, gian khổ quán 
sát tinh vi, tham cầu được nhiều tuổi, bỏ cái 
sống phần đoạn, lạ i trông mong cái tướng của 
vi tế  b iến dịch sinh tử được thường trụ. Khi 
ấy Thiên ma chờ được dịp, cho tinh thần gá 
vàũ người khác, miệng nói kinh pháp. Người 
đó hoàn toàn không biết bị ma gá vào, cũng  
tự bảo được Vô Thượng Niết-bàn, đến chỗ 
thiện nam tử cầu sông lâu kia, trải pháp tòa  
thuyết pháp. Người đó ưa nói qua lạ i phương 
khác, không hề chậm trễ, hoặc trải qua muôn 
dặm khoảng giây lát dã trở lại và đều lấy 
được những vật nơi đó, hoặc ở một chỗ hay 
trong một nhà chỉ trong vài bước, bảo người 
ta di từ vách đông sang vách tây, nhưng người 
đi mau cả nảm không đến. Nhân đó người tu 
hành tin tưởng, nghi là Phật hiện tiền. Miệng 
ma thường nói chúng sinh trong mười phương 
dều là con của ta, ta sinh ra chư Phật, ta sinh  
ra th ế giới, ta là Phật đầu tiên  tự nhiên ra 
đời, không nhân tu mà đắc đạo. Đây gọi là ma
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trụ th ế  Tự Tại Thiên, nó khiến bọn quyến  
thuộc chưa phát tâm như bọn Gía-văn-trà, Tỳ- 
xá Đồng Tử, cõi Tứ Thiên Vương, thích cái hư  
minh đến ăn tinh khí người tu hành, hoặc 
không nhân ông thầy, chính người tu hành tự  
mình xem thấy. Bọn đó tự xưng là thần Chấp 
Kim Cang đến cho trường thọ, chúng hiện  
thân làm gái đẹp, thịnh hành việc tham dục, 
làm cho chưa đầy một năm mà gan não đã 
khô kiệt; m iệng nói lẩm nhẩm một mình, nghe 
như yêu mị, người ngoài chưa rõ nguyên do 
nên phần nhiều sa vào lưới pháp luật và chưa 
kịp hình phạt mà đã chết khô trước. Thế là 
bọn ma khuấy phá người tu kia đến phải Ốm 
chết. Ông nên giác ngộ trước, thì không vào 
luân hổi, nếu mê lầm không biết, sẽ bị đọa 
vào ngục Vô gián.

H àng N h ị thừa vô học mới rời khỏi cái 
sinh tử  của phần đoạn, mà được cái biến dịch. 
Chưa đến vô học, sinh tâm thủ chứng, nên bị 
ma làm  mê hoặc.

“Tướng vỉ tế”, tức là tướng thọ giả của 
kinh  V IÊ N  GIÁC; đối với “lý” là đã cùng tột vi 
tế, nhưng chẳng rõ được “sự”, nên ham. trụ th ế  
lâu dài, đều là m ạng căn không đoạn vậy. 
“Chưa phá t tâm ”, nghĩa là bị ma sai khiến; đã
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phá t tâm  thì hay ủng hộ Phật pháp. Chưa phá t 
tâm thì khuấy phá người tu hành. “Thích cái hư  
m in h ”, nghĩa là người tu Thiền ở trong đ ịnh  
được cái hư  m inh, thì tinh kh í cũng hư  m inh, vì 
th ế  khiến cho ma ưa thích. “Không nhân nơi 
ông thầy”, là không nhân nơi ông thầy bị m a gá 
vào, mà thiền giả chính thấy ma hiện, trước 
dùng tuổi thọ làm  mè lầm, sau mới thành việc 
dâm  dục. aKhô kiệt, chết khô”, đều do thích  
tinh kh í mà gây nên. “Gía-văn-trà”, không có 
dịch, m a này dưới sự thống lãnh của Tự Tại 
Thiên Vương. “Tỳ-xá Đồng Tử”, tức là quỷ Tỳ- 
xá-giá; Trung Hoa dịch là “Thực tinh  k h í” (ăn 
tỉnh khí).

TIẾT D . KHUYÊN c ố  GANG tr u yền  bá c h ỉ  d ạ y

A-nan nên biết, mười thứ ma ấy trong 
đời mạt pháp, hoặc xuất gia tu hành trong 
đạo Phật, hoặc gá thân người, hoặc tự hiện  
hình đều tự bảo đã thành Chính Biến Tri 
Giác, khen ngợi dâm dục, phá luật nghi của 
Phật, ma thầy trước cùng dệ tử ma, dem sự  
dâm dục truyền dạy cho nhau. Những thứ tà 
tinh như thế, mê hoặc tim gan, ít thì chín dời, 
nhiều đến trăm đời, khiến cho người tu hành  
chân chính dều làm quyến thuộc của ma, sau
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khỉ mạng chung ắt phải làm dân của ma, bỏ 
mất chính biến tri, dọa vào ngục Vô giánế Nay 
ông chưa nên vào Niết-bàn trưởc dẫu dược quả 
vô học, cũng phát nguyện vào trong đời mạt 
pháp kia, phát ỉòng đại từ bi cứu độ chúng  
sinh có lòng thâm tín chân chính, khiến cho 
khỏi mắc tà ma, được Chính Tri Kiến. Nay tôi 
đã độ ông ra khỏi sinh tử, ông vâng lời Phật 
dậy, thì gọi là báo ân Phật.

Đức N h ư  Lai huyền ký mười giống ma 
này, trong đời m ạt pháp, vào trong Phật pháp  
phá hoại Chính tri kiến, nên tà kiến gần đây 
đều là quyến thuộc của ma. Đây là một điều  
m inh chứng vậy. Học giả nếu không đủ  trí tuệ 
đã giản trạch Phật pháp, hơi được chút ít, lầm  
cho là đã đủ, như người tự  cắn rốn, thì làm  sao 
mà cắn được. Phật di chúc phá t nguyện cứu độ 
chúng sinh, thương xót người đời sau, đều vì 
bọn này chí nên cảm thương đấy thôi.

TIẾT E. LẶP LẠI ĐỂ KẾT LUẬN NGUYÊN NHẢN CỦA MÊ

A-nan, mười thứ cảnh hiện ra trong 
'Phiền định như thế, đều do tưởng ấm mà tâm  
công dụng giao xen nên hiện ra cảnh ấy. 
Chúng sinh ngu mê không biết suy xét tự  
lường, gặp nhân duyên đó mê không tự biết,
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bảo là lên  bậc Thánh, thành tội dại vọng ngữ 
phải đọa vào ngục Vô gián. Sau khi tôi diệt 
dộ, các ông cần phải đem những lời dạy của 
Như Lai đây, chỉ bày cho đời mạt pháp, khiến  
cho khắp chúng sinh tỏ ngộ nghĩa đó, không  
để cho Thiên ma dược dịp khuấy rối, giữ gìn 
che chở cho chúng sinh thành đạo Vô Thượngẵ

Đại Sư  N am  Nhạc Huệ Tư nói: Tứ  niệm  
xứ có 37 thứ danh tự khác nhau, gọi là “Đạo 
P hẩm ”. Quán thân bất tịnh và hay rõ biết thân  
bất tịnh  này là căn bản vô m inh, là chỗ không  
vô sinh. Pháp bất tịnh hay phá được thân kiến  
(kiến chấp về thân) yêu, ghét của nam nữ và 
người trung gian, đều quy về không tịch. Â y gọi 
là “phá phiền  não m a”. Quán mười tám  giới, ba 
thọ pháp, tất cả đều là khổ, xả nó không d ính  
mắc. Quán cái thọ vui đó, hay tạo ra nhân khổ, 
xả nó không thọ. Ban đầu xả cái kh ổ  vui, liền  
được cái không khổ, không vui,ễ lại quán cái thọ 
không khổ , không vui này, không có chỗ y chỉ; 
quán như  vậy cho đến khi rỗng không, không có 
được gì, cũng không có thể  xả, củng lại không  
có pháp không th ể  xả, chân giả đều không tịch. 
Ây là phá  được “ma ấm giới nhập”. Quán tâm  
vô thường, sinh diệt không dừng trụ, quán sát 
tâm ấy từ  đâu sinh ra. Khi khởi quán như thế,
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đều không thấy tâm, cũng không sinh  diệt, 
không phải đoạn, không phải thường, không trụ 
nơi trung đạo, quán sát như  th ế  rồi, tức là 
không có “Tử  m a1ơẳ Trong pháp T ứ  N iệm  xứ, 
q u á n  tấ t  cả  p h á p , th iện , b ấ t  th iệ n  v à  vô  k ý  đ ề u  
như hư không, không th ể  lựa chọn. Đ ối với các 
pháp, tâm rốt ráo không lay động cũng không  
tướng trụ, được Tam-muội bất động, tức là 
không có “ma thiên tử”.

Đây là  Đ ại sư vì lòng từ  bi phương tiện 
muốn khiến cho các người tu thiền, nhờ phương  
tiện này mà hàng phục mê lầm  của chính m ình, 
và khỏi bị những mê lầm của kẻ khác.

Tóm lại, chỉ là nhất tâm. N ếu hay phát 
m inh được lý nhất tâm, thì bên trong không  
chấp tự  tướng, bên ngoài không chấp tha tướng, 
tất cả đều bình đẳng, cũng không có cái thấy 
bình đẳng. D ùng đây đ ể  giản trạch, vọng hết 
thì các giáo nghĩa có th ể  dùng lời đ ể  chỉ dạy 
đến chỗ thâm  ngộ, chỉ người tự  được vậy.
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QUYỂN MƯỜI

CHI 4. NHỮNG MA s ự  THUỘC HÀNH ẤM

TIẾT A. TƯỞNG HẾT TƯỚNG THÙ THANG

A-nan, thiện nam tử kia tu pháp Tam-ma- 
địa khi tưởng ấm đã hết thì những mộng tưởng 
bình thường của người dó đã tiêu diệt, khi 
ngủ, khi thức luôn luôn một Thể Tính Giác 
Minh rỗng ỉặng như hư không, trong trẻo 
không còn những việc bóng dáng tiền trần thô 
trọng; xem những núi sông, đất liền trong thế  
gian, như gương soi sáng khi đến không dính 
vào đâu, khi qua không để lại dấu vết, rỗng 
chịu theo sự vật chiếu ứng; rõ ràng không còn 
tập quán cũ, chỉ một tính tinh chân.

Do khi thức có tưởng, nên khi ngủ có 
mộng nay tưởng ấm đã hếó; thì khi ngủ cũng 
như khi thức. Do không có tưởng nên không có 
mộng, không mộng nên luôn luôn một thể. “Thô
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trọng” là phiền  não vậy. Phiền não đều do 
tưởng sinh, tính giác vốn tự  rỗng rang sáng  
suốt, do bị vọng tưởng che đậy, vọng tưởng hết, 
thì tính  giác hiển bày. Củng như hư không  
trong trẻo, tất cả bụi bặm trong ánh m ặt trời 
xuyên qua kẽ hở qua lại trong hư không mà 
không dừng cũng không dính mắc. T ính giác 
m inh củng như vậy, khi tưởng hết, thì tính giác 
hiển bày. Mặc tình căn trần có đối hiện, như hư  
không nhận các vật mà không bị d ính  mắc các 
vật, chỉ một tính tinh chân vậy. “Tập quán củ”, 
nghĩa là vọng tưởng từ nhiều đời trước. “Rõ 
ràng không” nghĩa là rõ ràng nó là không vậy.

TIẾTB. PHẠM VI HÀNH ẤM

Căn nguyên sinh diệt từ đây phơi lộ ra, 
thấy dược mười hai loài chúng sinh trong mười 
phương, thì khắp rõ hết các loài, tuy chưa 
thông suốt mối manh mệnh căn của mỗi chúng  
sinh, nhưng đã thấy cơ sở sinh diệt chung, 
giống như dả mã (sóng nắng) lớp lớp chớp 
nhoáng hiện ra, làm các then chốt phát sinh 
các phù căn trần; ấy gọi là phạm vi hành ấm.

S in h  diệt là căn nguyên của hành ấm, 
tưởng ấm  chưa hết, thì toàn thân ở trong hành
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ấm, bị tưởng ấm lăng xăng mà không th ể  thấy. 
Nay tưởng âm hết, nên hay quán tướng sinh tử 
của mười hai loài chúng sinh. Mối m anh m ệnh  
căn mỗi loài, nghĩa là tướng ban đầu của sự 
sinh diệt. Tướng đó phải biết nó là không, mới 
có th ể  chóng rõ; bởi cảnh sở duyên của hành, 
tức là vô m inh vậy. “Dả m ã”, tức là sóng nắng, 
đ ể  dụ cho vi tế  của hành ấm. Đối trong cái 
không giác, không phải tưởng hết, thì không th ể  
thấy. Nguyên nhân sinh ra ba cõi, gốc ở nơi 
đây, nên gọi là then chốt của căn trần. Trên cái 
then cửa có lỗ, cửa nhờ then gài mà đóng lại, 
đây là cái nền tảng sinh chung vậy. “Chớp 
nhoáng” tức là hình trạng chớp nhoáng hiện ra 
của dả mã (sóng nắng). Lăng xăng (nhiễu) mà 
gọi là trong, là do tưởng ấm đã hết, nên không  
có trạng thái phiền động.

TIẾT c. TƯỚNG HẾT CỦA HÀNH ẤM

Nếu cái cội gốc của những lăng xăng, 
chớp nhoáng u ẩn đó vào được tính đứng lặng  
bản lai, một phen tập khí bản lai đứng lặng, 
như sóng mòi diệt hết, hóa thành nước đứng, 
thì gọi là hết hành ấm. Người ấy có thể vượt 
khỏi chúng sinh trƯỢc, xét lại nguyên do cội 
gốc là u ẩn vọng tưởng.
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Cái cội gốc của những lăng xăng, chớp 
nhoáng u ẩn mà gọi là tính đó, là bởi do mê 
chân thức mà có sinh diệt, thì sinh diệt tức đều  
do thức tính biến hiện. H ành ấm hết; trở về cội 
gốc, cội gốc đứng lặng, tập kh í xoay trở lại, nên 
nói như  sóng mòi diệt, hóa làm nước đứng lặng. 
Chúng sinh, sinh diệt không dừng, nên hành  
ấm hết tức là vượt khỏi chúng sinh trược. Cái 
sinh diệt vi tế  này rất là u ẩn, nên nói “cội gốc 
là u ẩn vọng tưởng”.

TIẾT D . CẢNH GIỚI SAI KHÁC CỦA HÀNH ẤM  

D l .  HAI THỨ LUẬN VÔ NHẢN

- MÊƠ CHƠNG

A-nan nên biết, các thiện nam tử được 
sự nhận b iết đúng đắn trong Xa-ma-tha đó, 
chính tâm đứng lặng sáng suốt, mười hai loài 
Thiên ma không có dịp khuấy pháề Trong lúc 
nghiên cứu tinh vi cùng tột, cội gô"c của các 
loài chúng sinhế Khi cội gốc sinh diệt bản lai 
lộ ra, xét cái cội gốc thường chuyển động lăng  
xăng cùng khắp u ẩn kia, lại móng tâm so đo 
châp trước trong tinh viên nguyên thì người 
ây rơi vào hai thứ luận vô nhân.

Người tu thiền chưa hết tưởng ấm, theo
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tưởng m à khởi m ê lầm, nên bị trúng trong cảnh 
giới ma. Nay tưởng ấm đã hết, thì tâm  hiểu biết 
tà chính rõ ràng, ngưng lặng không động, tức 
dùng tâm  này mà nghiên cứu cùng tột đầu mối 
sinh diệt của mười hai loài chúng sinh, khi cội 
gốc các loài đã phơi lộ ra, thì xét cái bản lai 
thường chuyển động lăng xăng kia không có cội 
gốc. Do không biết vô m inh che đậy, mê thức 
tính chân thật, lầm  chấp cái tưởng sinh diệt, 
nơi đây hoàn toàn sạch không còn có gì, nên 
khởi ra cái chấp vô nhân.

X ét ra, N h ư  lai tạng do bất giác vọng 
động m à sinh kiến phần; do kiến phần  mà có 
tướng phần  sinh diệt lưu chú, luân chuyền mãi 
không thôi. N ếu không phá cội gốc của thức ấm  
cho cùng tột đ ể  trở lại N hư  lai tạng, tức khiến  
cho hành ấm không tịch, rõ biết nhân trong 
tam giới, chứng được quả vô học của hàng N hị 
thừa, m à vô m inh  trụ địa chưa từng bị tổn hoại, 
vẫn chẳng gọi là được chính tri kiến vậy.

- GỐC VỐN KHÔNG NHÂN

Một, là người ấy thấy cái gốc vốn không  
có nhân. Vì sao? Người ấy dã được cơ sở sinh  
diệt hoàn toàn lộ ra, nhưng theo tám trăm  
công dức của nhãn căn mà thấy trong tám 
muôn kiếp, tất cả chúng sinh đều theo dòng
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nghiệp báo mà xoay vần, chết nơi đây sinh  
nơi kia; chỉ thấy chúng sinh luân hồi trong 
đó, ngoài tám muôn kiếp thì mờ mịt không 
thấy gì, bèn khởi nhận định rằng, những loài 
chúng sinh trong mười phương ở th ế gian này, 
từ tám muôn kiếp trở lại đây, không nhân gì 
mà tự có. Do cái chấp trước, so đo như thê mà 
bỏ mất Chính Biến Tri, sa lạc vào ngoại đạo, 
lầm mất tính Bồ-đề.

Đây là thấy cái gốc không có nhân. Do 
nghiên cứu gốc của sinh loại cùng tột tám  
muôn kiếp không có chỗ khởi. Đây chính là 
không biết nhân mê của tám thức, liền khiến  
cho ngàn m uôn kiếp cũng không có cội gốc mối 
manh, không phải chỗ công đức của nhãn căn 
không th ể  bì kịp; củng không phải chỗ, sức của 
Thiền đ ịnh  không có th ể  đến được. Lầm  chấp 
là vô nhân thì trái với chính giác. K inh Niết- 
bàn. nói: “T h ế  nào gọi là Chính biến tri'?”. 
“C hính” nghĩa là không điên đảo; “Biến tr i” là 
đối với bốn món điên đảo đều thông đạt. Lại 
“C hính” nghĩa là gọi trúng với th ế  giới, “Biến  
tr i” là biết rốt ráo trúng trong việc tu tập 
chứng được Vô thượng Chính đẳng Chính giác. 
Nay đối với việc tu tập bỗng khởi lên vọng 
chấp, nên nói m ất hết tính Bồ-đề.
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- NGỌN CŨNG KHÔNG NHÂN VÀ KET LGẬN

Hai, là người ấy thấy cái ngọn không có 
nhân. Vì sao? Người ấy dã thây được cái cội 
gốc sinh diệt, biết người sinh ra người, rõ 
chim sinh ra chim, chim quạ xưa nay là đen, 
chim hộc xưa nay là trắng; loài người, loài 
trời, thân vẫn đứng thẳng, các loài súc sinh, 
thân vẫn nằm ngang; sắc trắng không phải do 
rửa mà thành, sắc đen không phải do nhuộm  
mà có, suốt tám muôn kiếp không hề thay 
đổi, hết dời này tột thân hình này cũng như  
vậy; từ xưa đến nay không thấy gì là Bồ-đề, 
làm sao lại còn có việc thành dạo Bồ-đề, rời 
nhận định tất cả các vật ngày nay đều không  
có nguyên nhân gì cả.

Đây là do từ cái thấy gốc không có 
nhân, nên thấy ngọn củng không có nhân. Bởi 
do chưa cùng tột được thức tính, chỉ quán  
hành ấm  hiện tiền, cơ sở sinh d iệ t tâ t cả h iện  
thành  không có mê ngộ. Trước tám  vạn kiếp  
rốt ráo không thấy Bồ-đề, cuối cùng sau tám  
vạn kiếp, củng không có việc thành  đạo Bồ-đề. 
N h ư  ông Xá-lợi-phất xem thân chim  bồ câu 
trước i.ám vạn kiếp uà  ̂sau tám  vạn kiếp quả 
báo không  thay đổi. Nay ở trong hành ấm  đã
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thấy tướng này, bèn so sánh tấ t cả khoảng  
giữa nghiệp quả chuyển biến, tr í lực không  
th ể  đến kịp, lầm  cho là mỗi loài trải qua tám  
vạn kiếp đều không th ể  có. Luận nói: Có vị A- 
la-hán biết m ột đời, hoặc hai đời, ba đời, 
mười, trăm , ngàn, m uôn kiếp, cho đến tám  
vạn kiếp, quá ỏ đây về trước củng không th ể  
biêt, song không khởi tâm  so tính, nên không  
có lỗi này.

Do so do chấp trước như th ế  nên bỏ mất 
Chính Bỉên Tri, mà sa  lạc vào ngoại đạo, làm 
mất tính Bồ-đề. Ây gọi là ngoại đạo thứ nhất, 
lập những ỉuận vô nhânễ

Ngài Thanh Lương làm lời sớ: “Mười một 
vị Luận S ư  nói về vô nhân, chấp tất cả vạn vật 
không nhân, không duyên, là tự  nhiên sinh ra, 
tự nhiên d iệt mất. N ên lý tự  nhiên đó là 
thường, là nhân của vạn vật, là nhân của Niết- 
bàn. Đây là chấp tất cả pháp, không có cái 
nhân nhiễm  tịnh, như  gai nhọn th ì tự  nó nhọn, 
sắc đen của chim  quạ không phải do nhuộm, 
sắc trắng của chim  hộc nó tự  trắng”. Du Già 
Hiển Dương đều nói rằng: “Do như  thế, nên 
khởi ra cái thấy vô nhân, rồi lập cái luận vô 
nhân ấy vậy”.
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- NÊƠ CHCING

A-nan, các thiện nam tử đó ở trong Tam- 
ma-địa, chính tâm đứng ỉặng sáng suốt thì 
thiên ma không có dịp dể khuấy phá; trong 
lúc xét cùng cội gốc của sinh ỉoạỉ, xem cái cội 
gốc thường chuyển động u ẩn kia, lạ i móng 
tâm so đo chấp trước trong tính viên thường 
thì người ấy sa vào bốn cái luận biến thườngỆ

Chấp sinh diệt trong hành ấm không dứt, 
cho là biến thường; nghĩa khắp tất cả pháp đều 
như vậy. Đây là lấy cái sinh diệt làm tính  
thường trụ. Không phải thường mà chấp là 
thường, thảy đều thuộc về đoạn kiến vậy. Ngài 
Thanh Lương nói: “Bốn cái biến thường đó, 
nghĩa là chấp ta và thế gian tât cả đều là thường 
còn, chỉ có ẩn và hiển. Nương trong cái tĩnh  lự  
thượng và trung mà khởi túc trụ thông, tùy theo 
niệm mà sinh bôn cái luận biên thường”.

- CHẤP HAI MGỒN KIẾP LÀ THƯỜNG CÒN

Một, là người dó xét cùng bản tính của  
tâm và cảnh cả hai dều không có nhân, tu 
tập có thể b iết trong hai muôn kiếp, mười 
phương chúng sinh có những sự sinh d iệt

D 2 . BỐN CẢI LUẬN BIẾN THƯỜNG
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đều xoay vần không hề tan mất, nên châ'p 
cho đó là thường.

Tất cả muôn pháp chí do tâm hiện; tâm  
này cảnh này đều không th ể  được, cũng không  
chỗ mất. Đây là nghiên cứu cùng tột đến hai 
muôn kiếp, chấp cho là thường vậy.

-  CHẤP BỐN MUÔN KIẾP LÀ THƯỜNG

Hai, là người đó xét cùng cội gốc của tứ 
đại, thấy tứ đại thường trụ, tu tập biết được 
trong bốn muôn kiếp mười phương chúng sinh 
tuy có sinh diệt, nhưng đều có bản thể thường 
hằng, không hề tan mất nên chấp đó là thường.

Bốn món tứ đại từ vọng tưởng sinh, vọng 
tưởng không có thật tính, y nơi chân mà trụ; lấy 
đó tu tập tột bôn muôn kiếp, thấy không tăng  
giảm, chấp cho là thường.

-  CHẤP TÁM MUÔN KIẾP LÀ THƠỜNG

Ba, là người đó xét cùng nguyên do bản 
lai sáu căn của sự châ'p thọ bởi thức mạt-na 
và của các tâm ý, ý thức thấy tính vẫn thường 
hằng; tu tập có thể biêt được trong tám muôn 
kiếp, tấ t  cả chúng sinh xoay vần không mất, 
bản lai thường trụ; rồi xét tột tính không mất 
đó mà chấp là thường.
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T ất cả căn, thân kh í giới đều thuộc về 
tướng phần, do thức m ạt-na nắm  giữ. N ếu  
không p h á t m inh  chuyển tàng thức này làm  
N h ư  lai tạng, th ì tâm, ý, ý thức đó trọn không  
diệ t hết. N ếu y  theo đó mà tu tập tột tám  
m uôn kiếp, thấy vốn không m ất, nên chấp cho 
là thường.

-  CHẤP CÁI KHÔNG SINH DIỆT LÀ VIÊN 
THƯỜNG VÀ KẾT LƠẬN

Bốn, là người đó tưởng ấm đã hết lý sinh  
không còn chuyển chẳng dừng, tư tưởng sinh  
diệt đã diệt hết rồi, thì trong lý tự nhiên  
thành không sinh diệt; người đó nhân tâm  
niệm so đo, như th ế mà chấp là thường.

S inh  diệt y  nơi tưởng, tưởng hết nên lý 
sinh không chỗ nương, chẳng phải thật hằng  
đoạn, nhân tưởng diệt mà chấp là không vậy. 
Trong lý tự nhiên thành không sinh diệt; nghĩa  
là tính sinh diệt không tan không mất, tức lấy 
cái sinh diệt chẳng diệt, làm cái không sinh  
không diệt, chấp đó là thường.

Do sự chấp thường đó, nên bỏ mất chính  
biến tri, phải dọa lạc vào ngoại đạo, lầm mât 
tính Bổ-dề. Ấy gọi là ngoại đạo thứ hai, lập 
những luận viên thường.
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Giải thích đồng như vô nhân. Trước chấp 
về vô nhân, bỏ m ất Chính Biến Tri, nay chấp 
viên thường, m ất Chính Biến Tri. Thường tức là 
vô nhân, nghĩa là cái sinh diệt không có nguyên 
nhân này, vốn tự  như đây vậy.

D3. L UẬN CHẤP MỘT PHAN vô thường ,
MỘT PHẦN THƯỜNG

-'N Ê U  CHGNG

Lại các thiện nam tử đó, trong Tam-ma- 
địa chính tâm đứng lặng, thiên ma không còn  
dịp khuây phá. Trong lúc xét cùng cội gốc 
sinh loại, xét cái cội gốc thường chuyển động  
u ẩn kia, lạ i móng tâm so đo chấp trước giữa 
mình và cái khác, thì người ấy mắc vào bôn 
kiên chấp điên đảo, là những ỉuận “Một phần  
vô thường, một phần thường”.

Tự tức là thân mình, tha tức là chúng  
sinh và quốc c?ộ,ể hoặc ta hay sinh ra vật, hoặc 
vật khác hay sinh ra ta. “N ăng sin h ” là thường, 
“Sở s in h ” là vô thường. Ả y  là luận “M ột phần  vô 
thường, một phần  thường”.

- CHẤP TA LÀ THƯỜNG, VẬT KHÁC LÀ v ô  THƯỜNG

Một, là người ấy xét tính diệu mình 
vắng ỉặng khắp giáp mười phương th ế  giới,
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cho là cái thần ngã rốt ráo; do đó mà chấp cái 
ta cùng khắp cả mười phương đứng lặng sáng  
suốt không ỉay động, còn tất cả chúng sinh thì 
ở trong tâm ta, tự sinh tự chết, vậy tâm tính  
của ta thì gọi là thường, còn những cái sinh  
diệt kia, thì thật là vô thường.

Đây là chấp tâm  ta là thường, chúng  
sinh  là vô thường. “Thần ngã”, là cái chấp của 
S ố  L uận  S ư  bên Tây Vức (Ấn Độ), tức là ở 
trước nói có thần  ngã khắp cả mười phương  
th ế  giới vậy.

- CHẤP KIẾP HOẠI, KIẾP KHÔNG HOẠI

Hai, là người ấy không x ét cá i tâm, lạ i 
xét khắp hằng sa quôc độ trong mười 
phương, thây có chỗ b ị k iếp  ta i phá hoại, th ì 
cho là có tính  rốt ráo vô thường, còn những  
chỗ không bị k iếp  ta i phá hoại, gọi là rốt 
ráo thường.

Đây là riêng xét về quốc độ, tức là cho cái 
hoại diệt hiện tiền đó là vô thường. Còn cái 
không hoại d iệt hiện tiền đó là rốt ráo thường. 
N hư  từ  cõi Tam  Thiền trở xuống, tam  tai phá  
hoại đựợc, T ứ  Thiền trở lên tam  tai không th ể  
phá hoại, ấy là chỗ rốt ráo Niết-bàn.
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- CHẤP TÍNH LÀ THƯỜNG, SINH TỬ LÀ VÔ THƯỜNG

Ba, là người ấy quán xét riêng cái tâm  
mình nhỏ nhiệm tinh tế, giông như vi trần lưu 
chuyển trong mười phương mà tính không dời 
đổi, lại có thể khiến cái thân này sinh rồi lại 
diệt, rồi chấp cái tính không mất dó là tính  
thường của mình, còn tất cả sự sống chết tự 
tính ấy sinh ra thì gọi là vô thường.

Đây là chấp tâm ta có thường và vô thường, 
tâm ấy rất vi tế  lưu chuyển trong mười phương, 
nhưng tính không dời đổi. Có thể khiến cho thân 
ta có sinh có diệt, mà cái không sinh diệt đó 
phần nhiều là tính thường; từ đó mà lưu xuất, tùy 
duyên thay đổi, thì gọi là vô thường vậy. Luận 
Duy Thức nói: Ngoại đạo chấp thể tính của ta 
thường sinh ra rất ui tế, như cực vi ẩn núp 
chuyển biến trong thân để tạo tác sự nghiệp; 
nghĩa là thể thường, tức là tính không thay đổi. 
Sinh  ra vi tế, tức là từ ngã mà lưu xuất, ấy tức là 
tâm ta chấp thường và vô thường vậy.

-  HÀNH Ấ M  LÀ THƯỜNG, SAC, THỌ, TƯỞNG LÀ VÔ
THƯỜNG V À  KẾT L U Ậ N

Bôn, là người ấy biết tưởng ấm hết, thấy 
dòng hành ấm chấp cái thường lưu chuyển  
của hành ấm là tính thường, còn những sắc
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ấm, thọ ấm, tưởng ấm v.v... Nay đã d iệt hết, 
thì gọi là vô thườngẽ

Đây là lấy cái sinh cho là tính thường, lấy 
cái diệt cho là vô thường. Hành ấm chưa không, 
hiện tại còn lưu động gọi là thường. Sắc ấm, thọ 
ấm, tưởng ấm diệt gọi là vô thường. Thường 
không phải là thật thường, thì diệt củng không  
phải là thật diệt. Chưa tột được cội gốc của sinh, 
thấy được tính giác chân thật, thì dù cho hàng 
phục, hay đoạn trừ củng chưa phải là rốt ráo vậy.

Do đây mà chấp trước so đo, “một phần 
thường, một phần vô thường”, dọa lạc vào 
ngoại dạo, lầm mất tính Bồ-đề. Ay gọi là ngoại 
đạo thứ ba, lập những luận “một phần thường, 
một phần vô thường”.

Kết luận đồng như trước đã giải thích.

D4. BỔN CÁI LUẬN HỮU BIÊN

- N ÊU  CHUNG

Lại trong các th iện  nam tử trong Tam- 
ma-địa, chính tâm đứng lặng vững chắc, 
th iên  ma không có dịp khuâV phá, khi xét  
cùng cội gốc  sinh loại, xét cội gôc thường  
chuyển động u ẩn kia, lạ i sinh chấp trước so
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đo về phần vị, ngửời đó rơi vào bốn thứ luận  
hữu biên:

Phần vị có bốn, nghĩa là: Phần vị tam  tế, 
phần vị kiến văn, phần vị bỉ ngã, phần  vị sinh  
diệt. Chấp phần vị này cho là vô biên mà thành  
ra hữu biên.

- CHẤP BA ĐỜI

Một, là người ấy so do cái cội gốc sinh  
diệt, lưu chuyển không dừng, rồi chấp quá 
khứ, vị la i là hữu Biên, chấp tâm tương tục là 
vô biên.

Đây là do hành ấm hiện tiền lưu chuyển 
không dừng, chấp là vô biên, th ì ắt cho quá khứ  
vị lai là hữu biên. Đây là do vô biên m à thành  
hữu biên vậy. Chẳng biết rằng, tâm  không có ba 
đời động niệm liền sai. Đây không phả i là chỗ 
của người hành và thức ấm chưa hết thấy được.

- CHẤP CHÚNG SINH

Hai, là người đó xét tám muôn kiếp thì 
thây chúng sinh, còn trước tám muôn kiếp thì 
bặt không nghe thấy gì, rồi gọi chỗ không 
nghe thấy, gọi là vô biên, còn chỗ có chúng 
sinh gọi là hữu biên.
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Chúng sinh tức là sinh diệt. Đây là chỗ 
hành ấm sinh diệt hiện thấy là hữu biển. Nghĩa  
là có phân  biệt, trước tám uạn kiếp thì không  
nghe, củng không thấy, thênh thang không bờ 
bên, gọi là vô biên. Chẳng phải thật trước tám  
vạn kiếp bặt không nghe, không thấy. Bởi do 
người tu thiền chưa xét được cội gốc của thức 
âm, thấy nghe không th ể  đến kịp, rồi vọng chấp 
nơi đó, mà khởi tưởng là vô biên.

- CHẤP TÂM TÍNH

Ba, là người đó chấp rằng mình biết 
cùng khắp là được tính vô biên, còn tất cả các 
người kia hiện ra trong cái biết của mình, mà 
mình không hề biết họ, nhận biết cái b iết của 
họ, vậy thì những người kia không được tâm 
vô biên và chỉ có tính hữu biên.

M ình có th ể  biết cùng khắp tấ t cả người 
kia, ấy là m ình  được tính  vô biên. M ình  từng  
chẳng biêt cái biết của người kia, ấy là người 
kia không th ể  hiện trong tính  biết của m ình, 
nên người kia là hữu biên. X ét theo đây là do 
lấy chỗ biết cùng khắp, chẳng phả i do cái biết 
cùng khắp. Kia bảo là vô biên đ ể  đi đến hữu  
biên vậy.
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- CHẤP SINH DIỆT VÀ KẾT LƠẬN

Bôn, là người ấy khi xét cùng hành ấm 
là không, dùng tri kiến hiện tâm mình mà so 
đo tất cả chúng sinh trong mỗi cái thân, gồm 
có phân nửa sinh, phân nửa diệt, và chứng tỏ 
sự vật có ra trong thế giới, phân nửa tính hữu 
biên, phân nửa tính vô biên.

X ét cùng hành ấm là không. N ghĩa là khi 
hành ấm đã lộ bày, xét cùng muốn khiến nó là 
không, mà nó vẫn còn sinh diệt, bèn chấp tất cả 
trong mỗi thân của chúng sinh, đồng là phân  
nửa sinh, phân nửa diệt, thế  giới củng như vậy; 
tức cho cái sinh là tính hữu biên, cái d iệt là 
tính vô biên.

Do những so đo chấp trước hữu biên, vô 
biên như th ế  mà đọa lạc vào ngoại dạo, làm 
mất Tính Bồ-đề. Ấy gọi là ngoại đạo thứ tư, 
lập những luận hữu biên.

Giải thích đồng như đoạn kết luận ở trước.

D5. BỐN THỨ LUẬN CÀN LOẠN BẤT TỬ

-  N Ê U  C H U N G

Lại các thiện nam tử, trong Tam-ma-đề, 
chính tâm đứng lặng vững chắc, thiên ma
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không còn dịp khuấy phá, trong lúc xét cùng 
cội gốc sinh loại. Xét cái cội gốc thường chuyển 
động u ẩn kia, sinh lòng so đo chấp trước về tri 
kiến, thì người dó mắc vào bốn thứ luận hư 
vọng, biến kế, điên đảo, càn loạn bất tử.

“Tri k iến”, nghĩa là khi nghiên cứu cùng 
tột hành ấm, hiện biết hiện thấy cho là sinh  
diệt, tưởng ấm đã hết cho là không sinh diệt, 
thì cái thường chuyển động u thanh kia, ở đây 
lại chấp trước so đo, không th ể  tự  .giải quyết 
được, bèn thành càn loạn. “Bất tử”, luận Bà Sa  
giải thích: “Ngoại đạo chấp trời là thường còn, 
gọi là bất tử. So đo mà không đáp càn loạn thì 
được sinh lên cõi trời kia. Nếu thật không biết 
mà đáp những ngôn từ bí m ật những điều  
không nên nói mà nói, hoặc đáp không, nhất 
định. Trong Phật pháp quở trách, thật là càn 
loạn; nên gọi là những lý luận hư vọng “Càn 
loạn bất tử”.

- CHẤP TÁM TH ứ CŨNG

Một, là người đó quán sát cội gốc của sự 
biến hóa, thấy chỗ dời đổi gọi là biến, thấy 
chỗ tương tục gọi là thường, thấy chỗ thấy 
được gọi là sinh, chỗ không thấy được gọi là 
diệt, chỗ các nhân tương tục không có dứt
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đoạn gọi là thêm, chính trong cái tương tục 
chỗ rời nhau ở giữa gọi là bớt, chỗ mỗi mỗi cái 
sinh ra gọi là chỗ thường thường mất di, thì 
gọi là không, dùng lý quán sát tất cả và dùng 
tâm thấy nó sai biệt; có người đến cầu pháp, 
hỏi nghĩa thì đáp rằng: “Nay ta cũng sinh, 
cũng diệt, cũng có, cũng không, cũng thêm, 
cũng bớt”. Trong tất cả thời đều nói lộn xộn 
khiến cho người nghe không thể hiểu được.

Cội gốc biến hóa, tức là cội gốc sinh diệt. 
S inh  diệt của hành ấm, nói đủ có tám  tướng; 
nghĩa là: Biến, hằng, sinh, diệt, tăng, giảm, có, 
không. “Dùng lý quán sát tất cả”, nghĩa là dùng  
thiền lý thì đều ở chỗ nhất quán. “D ụng tâm  
thấy có sai khác”, nghĩa là dụng tâm  phân biệt 
thì có tám  tướng. Thiền giả nếu không đạt được 
nguyên nhẩn của hành ấm, thì không quyết 
định được thật nghĩa trước sau. Ước đáp cho 
người đến hỏi, nêu lên sáu câu nói làm  rối loạn 
cho người nghe, không thể  hiểu được; nghĩa là 
câu, bài không thứ tự, không th ể  ghi chép.

- CHỈ ĐÁP LÀ KHÔNG

Hai, là người ấy chính xét cái tâm luôn  
luôn là không, nhân cái không mà được 
chứng; có người đến hỏi chỉ đáp một chữ: Chỉ
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nói là “không”; ngoài chữ không ra, không nói 
gì cả.

Ngay nơi đó sinh ra, tùy chỗ đó mà diệt 
hết, tâm  pháp đều như vậy. Xét đây thì tùy đó 
sinh ra, tùy theo đó mà diệt mất, nên nói rằng, 
luôn luôn là không. Đối với chỗ luôn luôn  
không chấp, không chứng, chỉ dùng chữ không  
mà đáp. Không nhân có đối đãi, không phải 
chân thật nghĩa không, nên gọi là càn loạn.

- CHỈ Đ Á P  LÀ PHẢI

Ba, là người ấy chính xét cái tâm mỗi 
mỗi đều có chỗ, nhân cái có mà được chứng; 
có người đến hỏi, chỉ đáp một chữ, chỉ nói là 
phải; ngoài chữ phải ra, không nói gì cả.

Đây là đối với chỗ niệm, niệm  sinh cho là 
thật có, nên nhân cái có mà được chứng, mới 
dính mắc nơi cái có, mà đáp là phải. Đây là càn 
loạn vậy.

- ĐỦ CẢ CÓ KHÔNG VÀ KẾT LGẬN

Bôn, là người ấy chấp cả có và không. 
Do cái cảnh rời rạc mà tâm cũng rối loạn; có 
người đến hỏi thì đáp rằng: “Cũng có tức là 
cũng không, trong cái cũng không, không
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phải là cũng có”; tất cả đều càn loạn không 
thể nói hết được.

Đây là ở chỗ sinh diệt của hành ấm, không  
thâm đạt được cội nguồn, luống thấy sự lưu chú 
lầm cho Có và Không mà sinh ra cái càn loạn 
này, không thể  gạn cùng. “Chi” tức là chi tiết và 
điều khoản, nghĩa là không cùng tận vậy.

Do cái so do chấp trưởc đó, càn loạn, 
rỗng không, như th ế  mà sai lạc vào ngoại dạo, 
lầm tính Bồ-đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ năm, 
chấp trước hư vọng luận về bốn tính điên  
đảo, càn loạn bâ't tử.

Giải thích đồng như đoạn kết luận ở trước.

D6. MƯỜI BỐN THỨ LUẬN HỮU TƯỚNG

- N Ê U  CHGMG

Lại, các thiện nam tử, trong Tam-ma-địa, 
chính tâm đứng lặng vững chắc, thiên ma 
không còn dịp khuấy phá; trong lúc xét cùng 
cội gốc sinh loại, xét cội gô'c thường chuyển  
động u ẩn kia sinh tâm so đo chấp trước, nơi 
lòng sinh diệt vô tận, thì người ấy sa vào tư 
tưởng điên đảo, chấp sau khi chết có tướng.

Dời đổi không cùng, là tướng của hành

984



ấm. H iện thấy tướng đó, giống như  sóng nắng  
(dương diệm) đã không phải là việc thật, 
huống là sau kh i chết ưì Người khởi tâm  ấy, 
gọi là đ iên đảo.

- GIẢI THÍCH

+ CỘI GỐC CỦA CHẤP

Hoặc tự củng cố  cái thân mình, bảo rằng 
sắc ỉà ta, hoặc khỉ thấy cái ta bao trùm khắp 
các cõi nước, rồi bảo rằng ta có sắc, hoặc thấy 
các tiền  trần kia, theo ta mà xoay trở về, rồi 
bảo rằng, sắc thuộc về ta, hoặc thấy cái ta 
nương trong hành mà tương tục, rồi bảo rằng  
ta ở nơi sắc, những người đó đều so do chấp  
rằng, sau khi chết có tướng, xoay vần như  
thế, có đến mười sáu tướng.

Sắc là ta, là chấp ta trong uẩn. Ta có sắc 
là chấp sắc bên ngoài đều là cái ta cùng khắp. 
Sắc thuộc ta, là chấp tất cả sắc pháp đều trở về 
ta. Ta tại sắc, là chấp tất cả trong sắc có ta. Đã 
chấp sắc làm  ta, cộng có bốn tướng, gồm  cả thọ, 
tưởng, hành cộng thành mười sáu, đều là nói 
sau kh i chết có tướng. Sở d ĩ không nói thức, vì 
không phải chỗ kia nhận biết, cũng do toàn 
trong thân thức là cái năng chấp.
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+ CHẤP RIÊNG

Từ đó, hoặc còn chấp rằng rốt ráo phiền  
não và rốt ráo Bổ-đề, hai tính ấy cùng đuổi 
nhau mà không đụng chạm gì nhau.

Đây là chấp phiền não, Bồ-đề thật có, hai 
tính đối với ta không bị ngăn ngại nhau. Tưởng 
ấm thuộc về phiền não, là bản hữu phiền  não, 
do ta mà hết; phiền não đã hết th ì Bồ-đề sẽ gần 
bên, do ta m à chứng, nên nói rằng cùng đuổi 
với nhau. Chẳng biết rằng, có ph iền  não thì 
không Bồ-đề. Có Bồ-đề thì không phiền  não, 
một tính không hai; chỉ chuyền cái mê kia, chứ 
nó không có tướng thật.

+ KẾT LUẬN

Do so đo chấp sau khi chết là có tướng 
n h ư  vậy, nên rơi vào ngoại đạo, làm mất tính  
Bổ-đề; ây gọi là ngoại đạo thứ sáu, lập những 
luận điên đảo, nhận trong ngũ ấm, sau khi 
chết có tướng.

Giải thích đồng như đoạn kết luận ở trước.

D7. TÁM THỨ LUẬN VÔ TƯỚNG

- NÊG CHUNG

Lại, các thiện nam tử trong Tam-ma-địa,
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chính tâm đứng lặng vững chắc, thiên ma 
không còn dịp khuấy phá; khỉ xét cùng cội 
gốc sinh loại, xét cái cội gốc thường chuyển  
động u ẩn kia lại sinh tâm so đo chấp trước 
nơi ba ấm; sắc, thọ, tưởng đã trừ diệt rồi, thì 
người đó sa vào những tư tưởng điên dảo, 
chấp sau khi chết không có tưởng.

H ành ấm tuy còn chưa diệt, nhân ba ấm  
trước (sắc, thọ, tưởng) đã diệt, so biết hành ấm  
sẽ diệt, nơi cái diệt mà sinh ra chấp, nên nói 
sau kh i chết không có tướng.

- GIẢI THÍCH 

+ CỘI GỐC CỎA CÁI CHẤP

Người đó thấy sắc ấm diệt, thân hình  
không có nhân vào đâu, xét tưởng ấm diệt, 
tâm không bị ràng buộc vào đâu, b iết thọ ấm 
diệt không còn dính liền  vào đâu, tính các ấm 
đó đã tiêu  tán, dẫu có lý sinh mà không thọ, 
không tưởng đồng như cây cỏ, rồi nghĩ rằng, 
thể chất h iện  tiền  còn không thể dược, làm  
sao sau khi chết lạ i còn có các tướng. Nhân dó 
nghiệm  xét sau khỉ chết không có tướng; xoay 
vần như thế, có đến tám luận vô tướng.

Sắc là h ình  (thân), tướng là tâm. Thọ
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duyên sắc tâm dính liền lẫn nhau, nay đều đã 
diệt, nên nói tính của ấm tiêu tán vậy. S inh  lý 
là chí cho hành ấm; do không có tưởng thọ, thì 
hành không có chỗ gá, tuy có mà như không cái 
nhân. H iện tiền đã không, thì hiện cái quả về 
sau cũng diệt, nên lập thành tám tướng.

+ CHẤP RIÊNG

Đây hoặc chấp Niết-bàn, nhân quả tất 
cả đều không, chỉ có danh tự suông, rốt ráo 
đều đoạn d ỉệtẻ

Đây là do tướng sinh tử hiện tiền đã 
không, thì tướng Niết-bàn tương lai đâu th ể  CÓỂ 
Bởi do rốt ban đầu chưa từng phát m inh tính  
giác, chí nương theo thiền mà chìm sâu trong 
định; phá trừ hai ấm, nay hành ấm sắp hết, mà 
chân thức chưa hiện, nên mờ m ịt không biết chỗ 
trở về, bèn sinh ra có cái chấp khác.

- K ẾT LUẬN

Do cái so đo chấp sau khi chết là không 
có tướng, như vậy nên sa vào ngoại đạo, lầm  
mất tính Bồ-đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ bảy, 
lập những thứ tâm luận điên đảo, chấp trong 
ngũ ấm, sau khỉ chết không có tướng.

Giải thích đồng như đoạn kết luận ở trước.
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D«ề LUẬN TÁM THỨ PHI

- N ÊƠ CHƠMG

Lại, các thiện nam tử trong Tam-ma-địa, 
chính tâm đứng lặng vững chắc, thiên ma 
không còn dịp khuấy phá; khi xét cùng cội 
gốc sinh loại, xét cội gốc thường chuyển động 
u ẩn kia, ở trong hành ấm còn và thọ, tưởng 
đã diệt, đồng thời khởi so đo chấp cả hai cái 
có và không, tự thể phá nhau. Người ấy rơi 
vào cái luận điên đảo, chấp sau khi chêt 
không phải có, không phải không.

Đây là chấp khống phải cố, không phải 
không. Đối với hành ấm hiện còn, chấp cho là có, 
ba ấm trước (sắc, thọ, tưởng) đã diệt, chấp cho là 
khống. Song nay không, xưa có, nay có rồi lại 
không nên nói đồng thời khởi chấp cả hai cải có và 
không. Lại do cái có hiện hành mà phá cái không, 
ba ấm trước; do cái không ba ấm trước, phá cải có 
đang hiện hành, nên nói rằng tự thể phá lẫn nhau. 
Bốn ấm đều chẳng phải có, chẳng phải không, bền 
thành tám thử chấp, văn sau sẽ chỉ rõ.

-  G IẢI THÍCH

+ CỘI GỐC CÁI CH ẤP

Người đó thấy những ấm, sắc, thọ, tưởng
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có, nhưng chẳng phải có. Xét trong hành ấm 
chuyển biến, không những chẳng phải không, 
xoay vần như thế, cùng tột các âni, làm thành  
tám tướng, tướng không phải có, không phải 
không, tùy gặp duyên gì đều nói, sau khi chết 
có tướng, không tướng.

Ba ấm trước vốn có, mà nay đã không, 
hành ấm cũng như vậy. Ả y là bốn ấm đều 
chẳng phải có. Hành ấm sau ắt sẽ không, 
nhưng hiện thấy còn có ba ấm trước cũng vậy, 
ấy là bốn ấm đều chẳng phải không, xoay vần 
cùng tột, nghĩa là suy ra đây cả hai tướng 
chẳng phải có, chẳng phải không này thành  
tám tướng đều chẳng phải, tùy nêu lên một ấm, 
cho đèn sau khi chêt, đều là không phải có, 
không phải không.

+  C H Ấ P RIÊNG

Lại, xét các hành ấm sinh diệt thay đổi 
liên tục, tâm phát tỏ suốt, chấp tất cả đều không 
phải có, không phải không, lộn lạo hư thật.

“Các hành” vẫn chỉ cho hành tướng, nhân  
hành tướng dơi đổi liên tục không nhất định, 
nên tâm phá t tỏ suốt; nghĩa là nhân đây mà 
ngộ tât cả ấm, tất cả pháp đều như  vậy. Có 
chẳng phải nhất định có, thật đâu từng thật;
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không chẳng nhất đ ịnh  không, hư  đâu từng hư. 
“Thất thố” là mờ m ịt không bằng cớ.

- KẾT LUẬN

Do so do, chấp sau khi chết đều không 
phải có, không phải không, như th ế  mà dường 
sau mờ mịt, không còn lối đi, sa lạc vào ngoại 
dạo, lầm mất tính Bồ-đề; ấy gọi ngoại dạo thứ  
tám, lập những ỉuận điên đảo, chấp trong 
năm ấm sau khỉ chết, chẳng phải có, chẳng  
phải không.

Đường sau mờ tối không có lối đi; chữ 
“Đạo” là lối đi (noi theo). Nghĩa là không phải có, 
không phải không, thì sau khi chết, không có lối 
đi. Đây là do không biết bản tế  của sinh tử Nỉết- 
bàn, lầm nơi Có, Không mờ mịt, không có chủ tể, 
sai mất tính Bồ-đề, rất đáng thương vậy.

D9. BẢY THỨ LUẬN ĐOẠN DIỆT

- NÊU CHƯNG

Lại, các thiện nam tử trong Tam-ma-địa, 
chính tâm lóng đứng vững chắc, thiên ma không 
còn dịp khuấy phá; khỉ xét cùng cội gốc sinh 
ỉoại, xét cái cội gếc thường chuyển động u ẩn 
kia, sinh tâm so đo chấp mãi, sau này là không, 
người ấy mắc vào bảy cái luận đoạn dỉệtẵ
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X ét hành ấm niệm niệm  dời đổi, chấp là 
rốt ráo đoạn diệt, nên gọi là chấp mãi sau này 
là không. Bảy luận đoạn diệt sau sẽ nói rõ.

-  G IẢI TH ÍCH

Hoặc chấp thân này diệt, hoặc chấp ngũ  
dục tận diệt, hoặc chấp hết khổ tận diệt, hoặc 
chấp tột vui diệt, hoặc chấp xả tột diệt; xoay 
vần như th ế  cùng tột đến bảy mé hiện  tiền  
tiêu  diệt, d iệt rồi không trở lại nữaỂ

Thân diệt, nghĩa là thân h iện tiền hết, 
tức Người, Trời trong Dục giới, ngữ dục hết, 
gọi là Sơ Thiền , kh ổ  hết gọi là N h ị T h iền , vui 
cùng tột gọi là Tam  Thiền, xả cùng tộ t gọi là 
Tứ T h iền  và Tứ  không hợp bảy chỗ này đều  
trở về d iệ t mất. Bởi do hành ấm  hiện tiền, 
niệm  niệm  tiêu diệt, mà biết nó diệt, rốt ráo 
dứt rồi không có vậy. K inh Ả  H àm  nói: “Hoặc 
có Sa-m ôn, Bà-la-môn kh i chưa thấy kiếp rốt 
sau, khởi luận chấp đoạn diệt, đều có bảy thứ  
kiến chấp. Hoặc chấp thân ta từ  nhân duyên  
sinh, ắ t trở về tiêu diệt; hoặc chấp ngã cõi trời 
Dục đoạn diệt, hoặc chấp ngã nơi thân cõi Sắc 
đoạn diệt; hoặc chấp ngã nơi K hông xứ, nơi 
Thức xứ, B ất dụng  xứ, Hữu tưởng, Vô tưởng 
xứ, ở cõi Vô sắc đoạn d iệ t."
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- KẾT LUẬN

Do những so đo chấp sau khi chết là 
đoạn diệt, như thê sa lạc vào ngoại đạo, lầm  
mất tính Bồ-đề; ấy gọi là ngoại dạo thứ chính, 
lập những luận điên đảo, chấp trong ngũ ấm, 
sau khỉ chết ỉà đoạn diệt.

H ành ấm sinh diệt, trong khoảng sắp diệt 
mà chưa diệt, nếu chẳng phải trước đã phá t 
m inh thì phần nhiều khởi chấp không. Song chỉ 
có vị này cho là rốt ráo đoạn diệt, phần  thứ  
mười chấp là Niết-bàn cũng chấp là không luân  
chuyển và không giải thoát vậy.

D10. - LUẬN NĂM THỨ NIET b à n  h i ệ n  c ó

- NÊU CHUNG

Lại, các thiện nam tử trong Tam-ma-địa, 
chính tâm đứng ỉặng vững chắc, thiên ma không 
còn dịp khuấy phá; khi xét cùng cội gốc sinh 
loại, xét cội gốc thường chuyển động u thanh 
kia, so do chấp đời sau này là có; người ấy sa lạc 
vào các luận năm thứ Niết-bàn hiện có.

Đây là chỗ hành ấm niệm  niệm  sinh; 
nghĩa là không phải chết rồi là không, gọi đời 
sau này là có. Khởi cái chấp Niết-bàn mà gọi là
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năm thứ  Niết-bàn hiện có, là không đợi đến  
thân chết, tức là ngay khi còn sống hiện tiền 
mà được cái vui Niết-bàn vậy.

- G IẢ I TH ÍC H

H oặc n h ậ n  dục giới là  chuyển  y ch ân  
ch ính  do xem  th ấy  sáng  suố t cùng  k h ắp  và 
sinh  lòng  y êu  m ến. Hoặc n h ận  Sơ T h iền  là 
chuyển y chân chính, vì tâm không còn lo 
buổnệ Hoặc nhận Nhị Thiền vì tâm không còn  
khổ  thọ . H oặc n h ậ n  Tam T hiền  v ì r ấ t  vui 
theo. Hoặc nhận Tứ Thiền khổ vui đều hết, vì 
châ'p không còn chịu sinh diệt trong ỉuân hồi 
này. Người dó lầm  tro n g  cõi trờ i hữ u  lậu , khởi 
h iểu  vô v i lầm  sự an  ổn, năm  chỗ ấy  là  chỗ 
nương tựa thù thắng, thanh tịnh; xoay vần  
như thế, rốt ráo có năm chỗ.

N hận  những định  dục giới là chuyển y  
chân chính. Ngài Thiên Thai giải thích về 
thiền: Trong Dục giới có hai thứ  định: M ột là 
Dục giới đ ịnh, hai là Vị đáồ định. Trong hai 
thứ  đ ịnh  này, tâm  m ất sáng suốt cùng khắp rồi 
nương theo cảnh giới thiền đ ịnh  sáng suốt cùng 
khắp đó làm  chỗ an ổn. Chuyển y  chân chính, 
là chuyển sinh  tử làm Niết-bàn. Đây là vọng 
chấp của Thiền giả vậy. Quả Sơ Thiền do xa lìa
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xa lìa ngủ dục mà sinh hỷ lạc, nên không còn 
lo. N h ị thiền do đ ịnh  mà sinh hỷ lạc, nên 
không còn khổ. Tam thiền do cái vui đã tột 
cùng, và không có hỷ, nên được rất vui. Tứ  
thiền do không khố\ không vui, tâm  xả được 
thanh tịnh. Không chịu sinh diệt trong luân  
hồi, đều là vọng chấp của Thiền giả vậy. Thiền  
giả trước tu đ ịnh  chân chính, vọng nhận cảnh  
vui hữu lậu cho là an ổn thanh tịnh, thù thắng, 
lầm cho là vô vi thật chẳng phải rốt ráo, mà  
vọng chấp là rốt ráo vậy.

- KẾT LUẬN

Do so đo chấp năm thứ Nỉết-bàn h iện  có 
như thế, mà sa lạc vào ngoại đạo, lầm mất 
tính Bồ-đề; ấy gọi là ngoại đạo thứ mười, lập  
những ỉuận điên đảo châ'p trong ngũ ấm có 
năm thứ Niết-bàn hiện có.

L uận  Du Già nói: “Luận vọng chấp  
thanh  tịnh , như  hoặc có Sa-môn, hoặc Bà-la- 
môn; khởi cái kiến  chấp như  vầy, lập luận  
như  vầy: “N ếu  như  ta đã giải thoát, tâm  được 
tự  tại, ch ính  ta đã được tự  tại; nghĩa là đối 
với chư th iên  có năm  dục vi diệu, chấp trước 
g iữ  g ìn  kiên  cố, đùa giỡn vui thích, tùy ỷ  thọ 
dụng , gọi là được pháp  hiện tại N iết-bàn
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thanh tịnh  bậc n h ấ t”. Lại có ngoại đạo khởi 
cái kiến  chấp như  vầy, lập luận như  vầy: “N ếu  
như  có kẻ lìa pháp dục, pháp ác bất th iện, đối 
với trong th iền  đ ịnh  được an trụ đầy đủ, cho 
đến được đệ Tứ Thiền  (đệ tứ  tĩnh  lự) an trụ  
đầy đủ, ấy củng gọi là pháp N ỉết-bàn h iện tại 
thanh tịnh  bậc n h ấ t”.

TIẾT E. KẾT LUẬN VÀ BẢO TRUYỀN BÁ CHỈ DẠY

A-nan, mười th ứ  n h ận  h iểu  cuồng loạn  
tro n g  T hiền-na như  thế , đều  do h àn h  ấm  và 
tâm  công dụng  giao xen, n ên  h iện  r a  những  
n h ận  thứ c đó. C húng sinh ngu  mê k hông  tự  
x é t lường; gặp cảnh  ấy h iện  r a  lạ i n h ậ n  mê 
làm  ngộ, tự  bảo  là chứng bậc T hánh, th à n h  tộ i 
đ ạ i vọng ngữ  và sẽ dọa vào d ịa  ngục Vô g ián ẳ 
Các ông p h ả i n ên  đem  lời này  của  N hư Lai: 
Sau k h i tô i d iệ t độ tru y ền  lạ i tro n g  đời m ạt 
pháp , k h iế n  cho tấ t  cả chúng  sinh  h iểu  rõ  
ngh ĩa  này, không để cho tâm  m a tự  gây nên  
những tội lỗi sâu nặng, giữ gìn che chở cho 
chúng sinh tiêu  hết tà kiến, dạy cho họ thân  
tâm giác ngộ đạo nghĩa chân thật đôi với đạo 
Vô Thượngề Không mắc vào các dường tẽ, 
cũng chớ dể chúng sinh tạm mong dược chút 
ít cho là đã đủ, nêu ra lời chỉ dạy thanh tịnh  
của vị Đại Giácế
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Trước đã nói Thiên ma chờ dịp khuấy  
phá, ở đây nói ma trong tâm tự khởi gây tội sâu 
nặng. Bởi nhân nơi phá tưởng ấm, mà hành ấm  
hiện ra, cái sinh diệt không chỗ nương, khi 
chưa đến mé chân, tùy khởi một niệm, ắt rơi 
vào nghĩ tà. Đức N hư  Lai đối với việc này, dạy 
răn rất thâm  thiết, khiến cho biết được khi đến  
đó đều tự  tiêu diệt. Ngài nếu ra chỉ dạy cho 
tương lai con đường giác ngộ rốt ráo Vô 
Thượng, lại không có đường tẽ vậy.

CHỈ 5. NHỮNG MA s ự  THUỘC THỨC ẤM

TIẾT A . TƯỚNG THỦ THANG của h àn h  Ấm  h ế t

A-nan, thiện nam tử kia tu pháp Tam- 
ma-địa, khi hành ấm hết, thì cái then chốt lay 
động u ẩn, chúng sinh ra các loài th ế  gian, 
bỗng nhiên dược xóa bỏ giềng mối vi tế  quan 
hệ sâu xa, gây nghiệp chịu báo của ngã thể  
chúng sinh, cảm ứng đều bặt dứt.

T ính  của các th ế  giới, tức là chủng tính  
của mười hai loài chúng sinh ở trước. H ành  
ấm  kh i mới lộ ra, thì thấy cái then chốt chung  
sinh ra chúng sinh, in tuồng như  sóng nắng  
(dả mã). N ay th ì cái then chốt chung sình  ra 
chúng sinh  ấy bỗng nhiên được xóa bỏ. Đây
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nguyên nhân  sinh  ra ba cõi đã đoạn dứt, ngôi 
vị này so với quả vô học của hàng N h ị thừa, 
hoặc từ  Đại thừa sơ tâm , công dụng  đến  đây  
có th ể  tương đương với hàng T hấ t đ ịa  vậy. 
Trên m àng lưới có sợi dây lớn gọi là giềng  
(cương). Trên  cổ áo có cái quai gọi là nú t 
(nữu). Đây là nói nguyên nhân trói cột mười 
hai loài chúng sinh, bị sinh  d iệ t vi tế  đã hết. 
Cái chịu quả báo, trả nghiệp cũng hết. Cảm  
ứng sâu xa đều là chỉ ra chỗ liên  lạc của nhân  
quả. Đến đây nhân quả đã tiêu tan cả hai đều  
dứt tuyệt. “Bổ-đặc-gỉà-la”, Trung Hoa dịch là 
“S á t thủ  th ú ” .(thường thường chấp g iữ  chỗ 
hướng đến).

Đối với bầu trời Niết-bàn sắp được rất tỏ 
sặng. Người đó như khỉ gà gáy tan. Xem qua 
phương Đông đã có ánh sáng.

Người đó đối với bầu trời Niết-bàn, sắp 
được rất tỏ sáng, đây là chỉ cho đại Niết-bàn. 
Nếu so với N h ị thừa, khi phá hành ấm  là đã  
chứng quả vô học. Ở trước tưởng ấm  đã hết, 
như gà vừa gáy.. Nay hành ấm đã hết, ấy là nói 
sau khi gà gáy, nên bảo “xem qua phương Đông 
đã có ánh sáng”, đều là ví dụ cho hành ấm đã 
hết vậy.
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TIẾT B . PHẠM VI CỦA THỨC ẤM

Sáu căn rỗng rang thanh tịnh, không  
còn dong ruổi. Trong ngoài đều lặng sáng, 
vào được tính vô sở nhập, thấu suốt nguyên  
do thọ mạng của mười hai loài chứng sinh  
trong mười phương. Xét rõ nguyên nhân do 
chấp trước gây nên, các loài không thể hấp 
dẫn được nơi mười phương th ế  giới đã nhận  
được tính đổng; tính trong sáng ấy không bị 
chìm mất, phát h iện ra một cách sâu kín, ấy 
gọi là phạm vi của thức ấm.

Hành ấm đã hết, thì cái sinh diệt bên trong 
dừng, tiền trần không lôi cuốn nữa, thì sáu căn 
rỗng lặng, không còn dong ruổi. Do căn cảnh 
không dính nhau, nên tâm định tự sáng. Trong 
ngoài đều lặng sáng. Ngài Trường Thủy gọi là 
chỗ tịch chiếu sâu thẳm. Tịch chiếu đã sâu thì 
bên trong thấu triệt được cội nguồn, nên vào được 
tính “vô sở nhập”. Đây là căn cứ nơi sau khi hành  
ấm đã không, thuần là cảnh giới của thiện định  
chứ chẳng phải do tâm phân biệt (giác tâm) mà  
được. Do có thức ấm, nên tuy thâm đạt được 
nguyên do thọ mạng của mười hai loài chúng 
sinh, mà nói rằng, “xét nguyên do chấp trước gây 
nên, vẫn gọi là cái then chốt sinh ra”. Cái then 
chốt đó không cùng với các loài chúng sinh hấp
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dẫn nhau, nên đối với mười phương thế giới đã 
nhận được tính đồng. Cũng do sinh diệt đã diệt, 
duy một tính vắng lặng; tính vắng lặng bất động 
đó, như dòng nước chảy gấp, trông như lặng yên, 
ấy gọi là thức thể. Do phá được hành ấm mà thức 
ấm hiện ra, nên nói, tính trong sáng ấy không 
chìm mất, chưa tiêu hết, nên nói phát hiện ra một 
cách sâu kín. Đây là phạm  ui của thức ấm vậy.

TIẾT c .  TƯỞNG CỦA ẤM HẾT

Nếu đối với các loài chiêu dẫn đã chứng 
được trong tính đồng, đã tiêu  hóa sáu căn, 
làm cho khi họp khi chia đều được tự tại, cái 
thây cái nghe thông nhau, tác đụng thanh 
tịnh thay th ế  lẫn nhau, thì mười phương thế  
giới, cùng với thân tâm đều như ngọc lưu ly; 
trong ngoài đều sáng suốt; ấy gọi là hết thức 
â'm. Người ấy mới vượt khỏi mạng trược, xét 
lại nguyên do, cội gốc là vọng tưởng diên đảo 
huyễn hóa rỗng khôngỄ

Nương trên, đã phá  hành ấm thì các loầi 
chẳng vời mà đã được tính đồng. T ính  đồng  
đó, tức là chí cho thật th ể  vậy. S in h  d iệt đã 
hết, căn trần không ngẫu hợp. Tuy bển ngoài 
không chỗ vào, bên trong không chỗ ra, chỉ nơi 
sáu căn được thuần nhất thanh tịnh, mà tác
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dụng chưa th ể  lẫn dùng, là do có thức ấm còn 
tồn tại, pháp chấp vẫn còn, nên cần phải tiêu  
hết sáu căn. Bởi tiêu hết cái đồng kiến, mà 
không tiêu hết cái dị chấp vậy. Khi cái dị chấp 
vừa hết, tức có th ể  gom cái sáu quy về cái một. 
Đồng kiến nếu dứt, mới có th ể  tức là một, tức 
là sáu, nghĩa là hợp lại, chia ra đều được tự  
tại. Thấy nghe thông suốt, đến đây đã chuyển  
thức thành  tàng, hoàn toàn bày tính  giác, th ế  
giới là thăn tâm, trong ngoài sáng suốt. Thấy  
nghe nguyên không có tính giác, vượt khỏi sự  
ngăn cách của các trần, không còn h ình  trạng  
dị sinh; trong tính  biết nhau, trong dụng trái 
nhau, th ế  ấy gọi là m ạng trược. M ạng trược tức 
là thức âm. Nay đã phá thức ấm, nên có th ể  
liền siêu vượt vọng tưởng huyễn hóa. Nguyên  
cái mê tĩnh  giác kia thành thức, thì sinh tướng 
vô m inh, là hư vọng không có tự thề, vọng lấy 
đó làm  gốc vậy.

TIẾT D . CẢNH GIỚI CỦA THỨC CÓ SAI KHÁc 

Dì. CHẤP NHẤN SỞ NHẤN.

A-nan, nên biết các thiện nam tử dó đã 
xét cùng títth không của các hành, trở về cội 
nguồn của thức, sinh diệt đã diệt, mà đốí với 
quả tịch diệt tinh diệu chưa viên mãn. Người
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đó có thể khiến nơi thân mình các cản khác 
nhau, khi hợp, khi chia và thông suôt với sự  
hay b iết các loài trong mười phương; cái hay 
biết đó thông suốt vắng lặng, có thể vào tính  
bản viên. Nếu nơi chỗ quay về, lại lập ra cái 
nhân chân thường và quyết định như th ế  là 
đúng, thì người ấy sa vào cái chấp “nhân sở 
nhân”, trở thành bè bạn với bọn Ta-tỳ-ca-la; 
chấp Minh Đ ế là chỗ trở về, mê muội Bồ-đề 
của Phật, bỏ mất chính tri kiến; ấy gọi là bọn  
thứ nhất lập cái tâm sở đắc, thành quả sở quy, 
trái xa tính viên  thông, đi ngược với đạo Niết- 
bàn, sinh ra giông ngoại đạoằ

Cái sinh diệt đã diệt, mà tính tinh  diệu  
chưa viên mãn; nghĩa là tính N hư  lai tạng, vốn 
vắng lặng và viên mãn. Bởi từ  cái sinh diệt này 
mới hết, m à hiện có đ ịnh  lực, chứ chẳng phải 
được cái gốc lặng lẽ, nên nói chưa viên mãn. 
Song củng khiến cho thân căn hợp lại, chia ra, 
các cái nhận biết đều thông suốt vàơ tính bản 
viên. Bởi tính  thức đồng thể, chỉ vì cái sinh diệt 
che đậy, căn cảnh dị sinh, nay sinh d iệt đã hết, 
tính  bản viên phơi bày, càng tin biết căn môn 
(các căn) không hai, vạn loại là đồng, m à tướng 
ban đầu của vô m inh chưa hết, sở tri vỉ tế  trọn  
chướng ngăn, thì chỗ trở về (sở quy) có đường
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tạm gá hóa thành nhân, đối với trong tính  chân 
thường vọng có- chỗ nương tựa, tức là rơi vào 
M inh đế. Ngoại đạo Ta-tỳ-ca-la nhận tướng mờ 
mờ ban đầu của A-lại-da cho là cái nhân “sở 
quy”, do đó mà có tâm sở đắc, m ất hết chính tri 
giác, không trái mà trái, không có nhân mà  
thành sở nhân, luống tự chia đường.

D2 . CHẤP NĂNG PHI NĂNG

A-nan, lạ i thiện nam tử kia, xét cùng tột 
tính không của các hành, cái sinh d iệt đã 
diệt, nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của 
tịch diệt; nếu nơi chỗ trở về lạ i bám lấy đó 
làm tự thể, cho rằng tất cả chủng sinh trong  
mười hai loài, đều từ trong thân mình sinh ra 
và quyết định như th ế  là đúng, thì người đó 
sa vào cái chấp “năng phi năng”, thành bè 
bạn với bọn Ma-hê-thủ-la, h iện  ra thân vô 
biên làm mê muội Bồ-đề của Phật, bỏ mất 
chính tri kiến; ấy gọi là bọn thứ hai, lập  cái 
tâm năng vi thành cái quả năng sự, trái xa với 
tính viên  thông, đi ngược đạo Niết-bàn, sinh  
ra giông Đại mạn thiên, chấp cái ta cùng  
khắp viên  mãnỄ

Bám  lấy thức làm th ể  hay sinh ra vạn vật. 
Trước lấy thức là chỗ trở về, nay lấy ngã làm
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cái năng sinh (hay sinh ra). Đây chính là cái 
chấp của “Đại Tự Tại Thiên”. “Hiện vô biên 
thân”, nghĩa là m ình hay hiện ra ưô biên thân  
của chúng sinh, vọng chấp ngã hay làm (năng), 
mà không phải thật hay làm, nên gọi là chấp 
cái “năng ph i năng”. Song đã lập tâm năng vi, 
thì ắt phải thành cái quả năng sự. S inh  Đại 
mạn thiên, tức là cái quả của năng sự vậy. Đại 
mạn tức là Ma-hê, không phải năng mà gọi là 
năng, nên gọi là Đại mạn. Luận Trí Độ nói: 
“Qua khỏi cõi trời T ịnh Cư, có hàng Bồ-tát thập 
trụ ở, củng T ịnh Cư, hiệu là Đại Tự Tại Thiên  
Vương”. Kinh' Luật Dị Tướng nói: “Cõi trời thứ  
hai mươi hai trong Sắc giới, gọi ỉà Sắc Cứu 
Cánh Thiên, cõi thứ hai mươi ba gọi là Ma-hê- 
thií-la Thiên, qua khỏi cõi Ngũ T ịnh Cư mà có 
tám chỗ”. K inh Pháp Hoa giải là Tự Tại Thiên  
Tử, Đại Tự  Tại Thiên Tử. Nên biết, Ma-hê-thủ- 
la, qua khỏi cõi Sắc Cứu Cánh, riêng có một cõi 
trời, nên nói cõi trời ấy ở trên đảnh cõi Sắc, chứ  
chẳng phải là Sắc Cứu Cánh. Ma-hê-thủ-la có 
ba con mắt, tám cánh tay, tức là Đại Tự Tại 
Thiên là chỗ tông quí của ngoại đạo.

D3. CHẤP THƯỜNG PHI THƯỜNG 

Lại thiện  nam tử, xét cùng tính không
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các hành đã dứt cái sinh diệt, nhưng chưa 
viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt. Nếu  
trong chỗ quay về thấy có chỗ nương về lại tự 
nghi thân tâm mình từ đó mà sinh ra và cả 
mười phương hư không đều từ dó sinh khởi, 
rời tức cái sinh ra tất cả đó, nhận là cái thể  
chân thường không sinh diệt, như th ế là trong 
cái sinh diệt sớm chấp là thường trụ, chẳng  
những lầm tính bất sinh mà cũng mê tính  
sinh diệt, an trụ trong cái mê lầm, trầm trọng 
mà quyết định là đúng. Người ấy sa vào cái 
chấp “thường phi thường”, thành bè bạn với 
những kẻ chấp có Tự Tại Thiên; mê tính Bồ- 
dề của Phật, bỏ mất chính tri kiến; ây gọi là 
bọn thứ ba, lập tâm nhân y, thành quả vọng  
kế, trái xa tính viên thường, đi ngược với dạo 
Niết-bàn, thành ra giông “đảo viên”.

Trước chấp thức tức là ngã, tất cả vạn vật 
từ ngã sinh ra. Đây là chấp ngã từ thức sinh. 
Mười phương hư không đều từ thức sinh, thức 
là Chân thường là chỗ của ta trở về nương tựa. 
Do chấp thửc là thường, là hiện tại sinh diệt 
mà chấp là thường trụ. Đã mê tính vô sinh, lại 
lầm tâm sinh diệt, chẳng phải thường cho là 
thường, đồng với cái chấp ở trước, thành bạn bè 
với những kẻ chấp có Tự Tại Thiên vậy. Nương
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nơi thức đã là sai lầm, chấp thường vẫn là giả  
dối, nên nói lập cái tâm nhân y, làm thành cái 
quả vọng chấp vậy.

D4. CHẤP TRI VÔ TRI

Lại th iện  nam tử, xét cùng tính không  
các hành, đã diệt sinh diệt, nhưng chưa viên  
mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt. Nếu cho hay 
biết, do hay b iết cùng khắp, nên nhận cái b iết 
mà lập thành chỗ nhận hiểu, cỏ cây mười 
phương đều gọi là hữu tình, cùng với người 
không khácỆ c ỏ  cây sinh làm người, người 
chết trở lạ i làm cỏ cây trong mười phương, 
nơi cái h iểu  b iết cùng khắp, không có lựa 
chọn và quyết định như th ế  là đúng; người ấy 
sa vào cái chấp “tri vô tri”, thành bè bạn của 
bọn Bà-tra, Tiển-ni chấp tất cả đều có hay 
biết; mê lầm tính Bồ-đề của Phật, bỏ mất 
chính tri kiến; ấy gọi là bọn thứ tư chấp tâm  
viên  tri, thành cái quả sai lầm, hư dối, trái xa 
tính viên  thông, di ngược với đạo Niết-bàn, 
sinh ra giông “đảo tri”.

Quán thức có hiểu biết, thấy tất cả vạn 
vật đều do thức biến hiện, nên cho rằng cỏ cây 
mười phương đều là hữu tình, cùng với người 
không khác, cỏ  cây làm người, người làm  cỏ
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cây, không lựa chọn hữu tình, vô tình, đều là 
một tính  hiểu biết cùng khắp, cỏ  cây không có 
hiểu biết, mà chấp có hiểu biết, nên nói chấp 
“tri vô tr i”. Do không hiểu biết mà chấp là có 
hiểu biết, nên cũng gọi là đảo tri (biết trái 
ngược). Ngài Thanh Lương sớ rằng: “K inh nói: 
Trừ ngói đá ra tất cả đều có Phật tín h ”. Luận  
nói: “ơ  trong số vô tình, gọi là Pháp tính, ở 
trong số  hữu tình, gọi là Phật tín h ”. Rõ ràng 
biết loài vô tình  không có hiểu biết, nên giải 
thích rằng, tính do từ duyên sinh, hữu tình  và 
vô tình  ■ khác nhau, thì tính cũng khác nhau. 
Bà-tra, Tiển-ni là hai bọn ngoại đạo. Trong  
kinh  N iết-bàn có vị Phạm Chí họ là Bà-la-tra, 
lại có một vị Phạm  Chí nữa tên là Tiển-ni. Đức 
N hư  Lai ƯÌ hai vị ấy mà rộng nói pháp thường 
và vô thường; Niết-bàn là thường, lạc, ngã, tịnh, 
đều chửng được con m ắt chính pháp, thành quả 
A-la-hán.

D5. CHẤP SINH VÔ SINH

Lại th iện  nam tử, xét cùng tính không  
của hành ấm, đã diệt sinh diệt, nhưng chưa 
viên  mãn chỗ tinh diệu của tính tịch diệt. Nếu  
dã được tùy thuận trong cản viên  dung, dùng 
thay lẫn nhau liền  nơi tính viên  dung, biến
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hoá tất cả, phát sinh cầu cái ánh sáng của 
hỏa đại, ưa cái thanh tịnh của thủy đại, yêu  
cái châu lưu của phong đại, xét cái thành tựu 
của địa đại, rổỉ sùng phụng mỗi mỗi cái, nhận  
những tứ đại kia làm bản nhân và lập nó ỉàm  
cái nhận hiểu thường trụ, thì người đó sa vào 
cái chấp “Sinh vô sinh”, thành bè bạn với bọn 
ông Ca Diếp Ba và bọn Bà-la-môn, đem hết 
thân tâm thờ lửa, thờ nước để cầu ra khỏi 
sinh tử, mê muội Tính Bồ-đề của Phật, bỏ mất 
chính tri kiến; ấy gọi là bọn thứ năm chấp 
trước, phụng thờ, mê tâm theo vật, lập cái 
nhân mong cầu hư vọng, để cầu cái quả mong 
mỏi giả dối, tránh xa tính viên thông, đi 
ngược đạo Niết-bàn, sinh ra giông “điên hóa”.

Trên đã nói, nếu phá thức ấm, th ì sáu căn 
liền có th ể  đều khai hợp, thanh tịnh  thay dùng  
lẫn nhau. Đây là nói trong các căn thay dùng  
lẫn nhau. Đã được tùy thuận, tức đối trong chỗ 
tùy thuận, thấy đây là cảnh duy thức viên dung  
biến hóa, cho là tất cả tứ đại đều có th ể  phá t 
sinh biến hóa. Đây củng do chưa thâm  đạt được 
cội gốc của tính giác, chẳng biết tứ đại chủng từ  
vọng tưởng sinh, vốn không phải là thường trụ, 
thì đâu có th ể  phát sinh ra quả thường trụ, nên 
nói là chấp “sinh vô sinh”. Bởi người tu tâm,
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mà trở lại theo vật đ ể  cầu hiệu nghiệm, thật thể  
đó là chỗ nói lý “điên đảo hóa”.

D6. CHẤP QUY VÔ QUY

Lại thiện nam tử kia, xét cùng tính  
không của các hành, đã diệt sinh diệt, nhưng 
chưa viên  mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt. 
Nêu nơi cảnh viên minh chấp rỗng không 
trong viên  minh, bác bỏ tiêu diệt các sự vật 
biến hoá, lấy tính tịch diệt hẳn làm chỗ quy y 
của mình và quyết định như th ế  là đúng, thì 
người đó sa vào cái chấp “quy vô quy”, thành  
bè bạn của bọn Thuấn-nhã-đa trong Vô Tưởng 
Thiên, mê muội tính Bồ-đề của Phật, bỏ mất 
chính tri kiến; ấy gọi là bọn thứ sáu, viên  
thành cái tâm hư dôi, lập ra cái quả không 
vọng, trái xa với tính viên thông, đi ngược với 
đạo Niết-bàn, sinh ra giông đoạn diệt.

Đây là ở trong cảnh viên m inh của thức 
ẩm, thấy sinh diệt đã hết, rỗng không, không  
hình tượng, chấp cái không này làm  chỗ quy y, 
liền muôn sa vào chỗ tiêu diệt sự biến hóa 
(quần hóa). Quần hóa, nghĩa là căn thân và kh í 
giới. Đây tức là chư Thiên trong tứ  không vô 
tưởng. Trở về mà chẳng phải có chỗ trở về, nên 
gọi là chấp quy vô quy. “Thuấn-nhã-đa” là chỗ
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trống không. Chấp không làm  Niết-bàn, nên chỉ 
thành đoạn diệt.

D7. CHẤP THAM PHI THAM

Lại th iện  nam tử, xét cùng tính không  
của các hành, đã diệt sinh diệt, nhưng chưa 
viên  mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt, nếu nơi 
cảnh viên  thường, củng cô' cái thân thường 
trụ, như tính ấy mãi mãi không suy mất và 
quyết định như th ế  là đúng, thì người đó sa 
vào cái chấp “tham phi tham”, thành bạn bè 
của A-tử-đà cầu trường sinh, mê muội tính Bồ- 
đề của Phật, bỏ mất chính tri kiến; ấy gọi là 
bọn thứ bảy, châp trước cội nguồn mạng căn, 
lập cái nhân củng cô* hư vọng, để đên cái quả 
kéo dài sự nhọc nhằn, trái xa tính viên  thông, 
đi ngược với đạo Niết-bàn, sinh ra giông  
“vọng diên” (kéo dài hư dôi).

Thức th ể  viên thường, không phải chân 
thật thường trụ, do diệt hết hành ấm mà hiển  
bày cái lặng lẽ, hợp với lặng lẽ lầm  cho là 
thường. Đã chẳng phải tỏ ngộ, lại m uốn củng cố 
cái thân đồng nơi tinh viên, tham  muốn lưu lại 
mãi cái hư  huyễn giả dối, sống lâu nhiều kiếp 
như số vi trần, nên nói là chấp “tham  phi 
tham ”. N hân củng cố đã vọng, thì quả hướng
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đến củng nhọc nhằn, thành hư dối, m ất chính  
tri kiến. “A-tư-đà”, Trung Hoa dịch là Vô Tỷ, là 
tên của một yẽỉ' tiên thời xưa vậy.

D8 . CHẤP CHẦN PHI CHÂN

Lại th iện  nam tử kia, xét cùng tính  
không của các hành, đã diệt sinh diệt, nhưng 
chưa viên  mãn cho tinh diệu của tịch diệt, xét 
cho các mạng thông lẫn với nhau, muốn giữ  
lại cái trần lao, sợ nó tiêu  hết, khi ấy bèn ngồi 
cùng hoa sen, hóa ra bảy thứ trân báu rất 
nhiều, cùng những gái đẹp, buông lung tâm  
mình và quyết định như th ế  là đúng, thì 
người ấy sa vào cái chấp “chân vô chân”, 
thành bè bạn của bọn Ca-chỉ-ca-la, mê muội 
tính Bổ-đề, bỏ mất chính tri kiến; ấy gọi là 
bọn thứ tám, lập cái nhân tà tư, thành cái quả 
xí trần, trái xa tính viên  thông, đi ngược với 
đạo Niết-bàn, sinh ra giống “Thiên ma”.

Thức là cội gốc của mạng, thông suốt lẫn 
nhau, có ý  liên lạc và g iữ  gìn, sợ thức diệt hết, 
thân thọ đều mât, nên chỗ mé diệt này, biến 
hóa ra nhiều dục trần, lấy đó tự  cho là an ổn. 
Toan m uốn trở về chân, mà trái lại cố lưu giữ  
nơi tục, nên nói là chấp “chân vô chân”. Do cái 
nhân tà chấp này mà khởi lên những việc trần
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lao. Ca-chỉ-ca-la ở trên đảnh cõi Tự  Tại Thiên  
Dục giới.

D9. ĐỊNH TÍNH THANH VĂN

Lại th iện  nam tử kia, xét tính không  
của các hành, đã d iệt sinh d iệt, nhưng chưa 
viên  mãn chỗ tinh diệu  của tịch  d iệt. Nơi 
thức th ể v iên  minh cội gốc của sinh mạng  
phân b iệt chỗ tinh, chỗ thô quyết đoán chỗ 
chân chỗ ngụy; nơi nhân quả đền đáp nhau, 
chỉ cầu cảm ứng, trái với đạo Thanh Tịnh, 
nghĩa là ch ỉ thấy khổ đế, đoạn tập đế, chứng  
diệt đế, tu đạo đế; ở nơi d iệt đ ế  đã dứt rồi, 
lạ i không cầu tiến  thêm  nữa và quyết định  
như thê là đúng, th ì người đó sa vào định  
tính  Thanh văn, thành bè bạn của hàng Vô 
Văn, tăng thượng mạn; mê m uội tính  Bồ-đề 
của Phật, bỏ mất chín tri kiến; ấy gọi là 
bọn thứ chính v iên  mãn tâm  tịnh  ứng, 
thành cá i quả thú tịch , trái xa với tính  v iên  
thông, di ngược với đạo N iêt-bàn, sinh  ra 
giôn g “Triển không”.

Thức là cội gốc của sinh mạng, th ể  nó tự  
viên m inh, nên nói là mạng minh. Thức viên 
m inh này tự hay phẩn biệt khổ  đ ế  và tập đê của 
hữu lậu, là thô, là ngụy; đạo đ ế  và diệt đ ế  vô
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lậu, là tinh, là chân. Do biết cái nhân đoạn, 
nên thành tựu được quả tu chứng. N hân cảm 
quả ứng, đây là định tính Thanh văn. Lại 
chẳng cầu tiến thêm  nữa, đức N hư  Lai gọi là 
ngu pháp, củng gọi là kẻ Tăng thượng mạn. Hai 
chữ *Triền không", nghĩa là bị cái không trói 
buộc, mê trái với bảo giác, đồng với hàìig Vô 
Văn, là  kẻ đáng thương xót vậy.

D10. ĐỊNH TÍNH DUYÊN GIÁC

Lại thiện nam tử kia, xét cùng tíhh  
không của các hành, đã diệt sinh diệt, nhưng 
chưa viên  mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt. 
Nếu ở nơi Tính Giác Minh Thanh Tịnh Viên 
Dung mà phát minh tính thâm diệu, liền nhận 
làm Niêt-bàn mà không cầu tiến  lên  nữa, và 
quyêt định như ‘thê là đúng; người đó sa vào 
hàng Định Tính Bích Chi, thành bè bạn với 
các vị Duyên giác, Độc Giác, không b iết hồi 
tâm hướng về Đại thừa, mê muội tính Bồ-đề 
của Phật, bỏ mất chính tri kiến; ấy gọi là bọn 
thứ mười Viên thành giác tâm vắng ỉặng, lập 
ra cái quả trạm minh, trái xa với tính viên  
thông, đi ngược với đạo Niết-bàn, sinh ra 
giông giác ngộ viên minh, nhưng không hóa 
được tín h  v iên Ế
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H ành hết thì thức hiển bày, chỉ một tính  
giác m inh  thanh tịnh, tức 'ngay nơi đây m à an 
lập Niết-bàn; chẳng biết rằng tính  vắng lặng  
(trạm) vào hợp với tính vắng lặng không phải là 
Niết-bàn chân thật. K inh Viên Giác nói, người 
tâm vắng lặng, gọi đây là tính trạm  m inh, uì 
còn sót lại diệu dụng, nên nói rằng giống  
“chẳng hóa viên”. Các duyên là Duyên giác, Độc 
luân là đ ịnh  tính Độc giác. Duyên giác là y  nơi 
giáo lý quán các duyên, chỉ rời các pháp duyên  
sinh giả dối, gọi là giải thoát. Đ ịnh tính  Độc 
giác, không nương theo lời Phật dạy, chỉ riêng ở 
nơi núi rừng, quán sự thịnh suy của bốn mùa, 
liền lập thành Niết-bàn rốt ráo. K inh thuyết 
Diệu Pháp quyết định nghiệp chướng nói: Phật 
nói: “N ếu trong ba cõi có Phạm Vương, Đ ế  
Thích, Tứ  Thiên Vương, Sa-môn, Bà-la-môn, 
đều cùng tu hành làm Thiện tri thức, chỉ trừ  
hàng Thanh văn chẳng phải Thiện tri thức. 
Thanh văn, Duyên giác vì chỉ làm  lợi ích cho 
mình, nên khuyến dẫn người mới tu hạnh Bồ- 
tát xoay về Tiểu thừa. Tất cả người phá giới tà 
hạnh, chẳng hay chướng ngại đạo Phật, đạo Bồ- 
tát, nhưng hàng Thanh văn, Duyên giác dùng  
th ế  đ ế  Vô ngã, lại không có phiền  não, vì dùng  
trí tuệ ấy nên hay khiến cho hàng sơ học Bồ-tát
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vào đạo của Thanh văn, mà không phải là hàng  
Bồ-tát Thiện tri thức vậy”. Lại mười món ma  
nghiệp trong kinh Hoa Nghiêm, gọi là quên mất 
tâm Bồ-đề, mà tu các căn lành, ấy là ma nghiệp. 
Cho đến ưa cầu N hị thừa, không ưa thọ sinh, chỉ 
hướng về Niết-bàn, lìa ngũ dục thanh tịnh, ấy 
củng là ma nghiệp. Bồ-tát phải gấp xa lìa, siêng 
năng cầu Phật quả. Do đó nên hàng Thanh văn, 
Duyên giác cũng thuộc trong số ma vậy.

TIẾT E. KẾT LUẬN VÀ BẢO TRUYỀN dạ  Y

A-nan, mười thứ Thiền-na như thế, giữa 
đường hóa điên, nhân nương theo sự mê ỉầm, 
trong chỗ chưa đủ, lại nhận là đã chứng đầy 
đủ, đều do thức ấm công dụng tâm giao xen, 
nên sinh ngôi vị này. Chúng sinh mê muội 
không biết tự xét, gặp cảnh đó hiện  tiền, mỗi 
mỗi dùng tâm mê lầm ưa thích những tập 
quán cũ, mà tự dừng nghỉ, cho dó là chỗ quay 
về rốt ráo an ổn, tự bảo dã đầy đủ đạo Vô 
Thượng Bồ-dề, thành tội dại vọng ngữ. Bọn 
ngoại đạo tà ma, khỉ nghiệp báo chiêu cảm hết 
rồi, bị đọa vào ngục vô gián, hàng Thanh văn, 
Duyên giác thì không tiến thêm dược nữa.

Bởi tám thứ  mê lầm  ở trước, nên sa vào tà 
ma ngoại đạo, hai thứ ở sau thì an trụ nơi N hị
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thừa. Nếu chỗ thiện nghiệp chiêu cảm đã hết, 
thì một bên đọa vào con đường địa ngục, một 
bên tột chỗ không còn tiến thêm  nữa, xét rõ 
nguyên do, đều do chỗ yêu thích cảnh giới hiện 
tiền của tập kh í cũ, liền sinh kiến chấp của ma. 
Phước tuệ của chúng sinh có giới hạn, nên giữa 
đường phá t điên cuồng. Tri kiến của N hư  Lai 
vô biên, tâm  phàm  phu  khó nhận đến rốt ráo, 
nên phải nhờ bậc Đại Giác thầm  gia bị xa khai 
thị trong Thiền-na, khiến cho hàng sơ tâm, phát 
m inh giác tâm vô thượng, không rơi vào cảnh 
giới, tùy duyên quán sát, thì dù có hai ba đường 
tẽ, củng đâu có th ể  làm trở ngại cho người chân 
thật tu hành; chỉ khiến cho không sinK “ái 
kiến”, thì có th ề  biết, ban đầu và rốt sau không  
hai vậy.

Trong năm mươi món ấm ma, đều do 
trong Thiền-na, tâm công dụng giao xen, nên 
ban đầu từ cạn, sau dần đến sâu; trong kinh  
sắc ấm ban đầu vào Thiền-na thì chỉ có thiền  
cảnh sai biệt, chứ chưa gặp ma khuấy nhiễu. Từ  
thọ ấm về sau, Thiền-na sâu dần, mới có ma sựẽ 
Đây là do ma kinh sợ nên khuấy phá người tu 
thiền đ ịnh  không thể  tránh khỏi. Song quán xét 
chín chắn, với ma cảnh, các ấm sau càng thô, 
Thiền giả nếu thất ỷ  (động niệm), thì càng trở
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thành hạ liệt. Lại có chỗ sớ giải nơi sắc ấm ban 
đầu y  cứ văn kinh  giải thích, mỗi mỗi đều phá t 
huy kiến tính. Cùng tột đến chỗ tinh vi, chỗ 
kiến tính  đã đến tinh ui, thì Thiền-na lại càng 
sâu, tính  th ể  tự  nhiên ổn đáng. Ngay đó có 
cảnh ma hiện, cần phải xét chín chắn, chẳng 
nên xem thấy mà sinh cuồng loạn. Nói năm  
mươi món Thiền-na sai khác lẫn nhau, thật ra 
thì gồm cả hai thứ: phát m inh sơ tâm  và chưa 
phá t m inh  sơ tâm, nên Thánh ý lẫn vì họ lược 
nói rõ. X ét về kh ỉ phát m inh sơ tâm, khi mới 
vào Thiền-na, th ì căn bản trí phải được sáng tỏ. 
Tông chỉ nhà sớ giải về ý  này, đặc biệt y  cứ nơi 
văn kinh, có chỗ vì muốn phá t m inh, thì đều 
vạch bày ra tất cả. Bởi hàng sơ tâm, do xem  
nghĩa mà tỉnh sát, đây là lý do phải rành rõẾ 
Nếu rành rõ nơi sơ tâm, lần lần vào sâu trong 
thiền định, th ì ma sự không khuấy nhiễu, nên ở 
đây lược bớt; tức là ở trong chỗ nên rành rõ đó, 
âm thầm  mà làm  chỗ tiêu dừng. N ếu chưa phá t 
m inh sơ tâm, m à chỉ y  nơi đ ịnh đ ể  phá ấm, thì 
bị đắm  sâu trong Tam-muội, ắt sinh ra dị kiến. 
Ma của chính m ình và ma bên ngoài, đều ở nơi 
Thiền-na lần lần vào sâu, thì cảnh giới ma lại 
càng bày hiện. N ên trong kinh riêng đối với lúc 
phá các ấm  sau, lại càng tăng thêm  sự chia che
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lừa lọc. Đây vì những người chưa phá t m inh sơ 
tâm, khiến cho biết tùy chỗ mà tỉnh  sát. N ếu đã 
phá t m inh, thì căn bản trí sáng tỏ, sai biệt trí 
cũng cứu cánh. Ớ đây căn cứ nơi người đã phá t 
m inh phả i lược bớt, nên đối với người chưa phá t 
m inh phải nói rõ. Người chỉ thấy nói rành rõ 
cảnh giới m a thô thiển chồng chất lẫn nhau, mà 
chẳng biết Thánh ý  có những sở thuộc của các 
ngài. Đến như  hàng N h ị thừa kh i chưa phá  
thức ấm, chỉ bị hạn chế sự tiến lên, ngoài ra 
đều là bị trầm  luân. Ớ đây đâu những người đã  
p há t m inh  m à còn có đường tẽ, cho đến đối với 
việc này lẫn xem sẽ tự  không nghi vậy.

CHI ố. TỔNG KẾT ẤM HẾT, THÀNH Tựu ĐƯỢC 
KIM CANG, CÀN TUỆ, QUẢ ĐỊA VIÊN MÃN, 

DỪNG ĐỂ KHUYÊN TỈNH TẤN t u  h à n h

Các ông để tâm giữ gìn đạo của Như Lai 
nên đem pháp môn này, sau khỉ tôi diệt độ, 
truyền dạy cho đời mạt pháp, khiến cho khắp  
tất cả chúng sinh hiểu rõ nghĩa này, không để  
cho những ma tà kiến gây ra nạn lớn cho 
mình, giữ gìn cứu giúp tiêu  hết duyên tà, 
khiến cho thân tâm được vào tri k iến  của 
Phật, từ lúc bắt đầu đến thành tựu, không 
gặp các dường tẽ.
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Đây là do Phật thấy biết, nên phó chúc 
dặn dò Đại chúng hiện tiền, nên vì đời sau, giữ  
gìn thân tâm, không để bị sa vào đường tẽ. Lòng  
từ bi chỉ dạy của đức N hư  Lai rất thắm  thiết. 
Phàm là người có trách nhiệm với đạo này (đạo 
Phật), phải nên nhìn lên mà thể  nhận vậy.

Pháp môn như thế, các đức Như Lai 
như sôT vi trần, trong hằng sa k iếp  quá khứ, 
đều  nương theo đây mà tâm khai ngộ dạo  
Vô Thượng.

Đây là tóm kết năm ấm, và đi ngược lại 
năm mươi lăm ngôi vị đ ể  trọng về nơi càn tuệ. 
N hư  thế, chính chỉ có pháp môn phá ngũ ấm  
mà các đức N h ư  Lai trong ba đời, không có vị 
nào không do phá  ngủ ấm mà chứng quả Vô 
thượng Bồ-đề; nên văn sau mới hiển bày công 
hiệu kh i thức ấm diệt hết vậy.

Thức ấm nếu hết rồi, thì h iện  tiền  các 
căn của ông dều được thay dùng lẫn nhau. Từ 
chỗ các căn thay dùng lẫn nhau, ông sẽ lên  
bậc Kim Cang Càn tuệ Bồ-tát cái Tâm Tịnh 
Diệu Viên Minh, trong ấy hóa ra như mặt 
trăng báu, h iện trong ngọc lưu ly trong sạch, 
rồi cứ như th ế  mà vượt lên  Thập tín, Thập 
Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng, Tứ Gia
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Hạnh Tâm, và Thập Địa Kim Cang của Bồ-tát; 
tính Đẳng Giác Viên Minh, vào biển Diệu  
Trang Nghiêm của Như Lai, viên mãn đạo Bồ- 
đề, về chỗ vô sở đắc.

Kim  Cang Càn tuệ, là do sau khi phá hết 
thức ấm, mới hay chứng nhập, thì trong năm  
mươi ấm đều tùy theo mỗi ấm mà thẩm  xét, đến 
khi phá hết thức ấm, mới hiện viên mãn. Nên  
biết càn tuệ địa này, đồng với trong kinh Hoa 
Nghiêm  khi mới phát m inh, và chứng quả cứu 
cánh không khác; nếu có các ngôi vị sau, một 
thời đều thấu triệt, mà củng không ngại hành  
bố (tiệm tu), chẳng nói đốn siêu. Nói đốn siêu ở 
đây, chính là khi đã phá thức ấm, đồng thời 
chứng ngộ. Hoặc nói, từ ba tiệm thứ đã chứng 
được càn tuệ, rồi sau mới phá, không lẽ trong 
ma kiến tinh thô đều có đủ! Tôi cho rằng, trong 
năm mươi món ấm, không luận là trước đã phát 
minh, hay chưa phát minh, thảy đều là sự sai 
biệt của cảnh giới Thiền định. Dùng đ ể  tiện cho 
người thực hành pháp tu tâm, hoặc đến khi phá  
thức ấm, cũng không luận là trước đã phát 
m inh, và chưa phát m inh đều được đôn siêu; 
bởi do dụng công cùng tột mà chứng được, 
không đồng với bậc lợi căn, trực nhận được bản 
tâm, liền đồng với Phật. Bởi lý tuy đốn ngộ,
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nhưng sự phải tiệm  tu. Lại thuận theo trải qua 
các ngôi vị, chí khác ở nơi Tạng giáo và Thông  
giáo, một vị không biết một vị vậy. Tâm  được 
trong sạch sáng suốt viên mãn, đều là nói quả 
th ể  (kết quả của tâm  thể), phát sinh và hóa hiện  
ra là trên quả th ể  mà khởi diệu dụng. Trước 
nói, mười phương trong suốt, như lưu ly trong 
sạch, bên trong hàm chứa mặt trăng báu, vẫn là 
ở trong nhân. N ên chỗ này mới thật chứng quả 
đức, không riêng có thể  dụng vàng ròng thêm  
sắc, lại tự một phen lật ngược cảnh giới vậy.

“Biển hiện trang nghiêm ”, nghĩa là phước 
đầy đủ. “Viên mãn Bồ-đề”, là Tuệ đầy đủ. “Về 
chỗ vô sở đắc”, kinh Bát-nhã nói: “Ta ở chỗ 
đức Phật N hiên  Đăng, thật không có một pháp  
có th ể  được Vô Thượng Chính Đẳng Chính  
Giác”. Đến đâỳ có th ể  biết tất cả chúng sinh, 
đã chứng Viên giác ẩy là lời nói chân, là lời 
nói thật vậy.

CHI 7. KẾT LUẬN VỀ r u  TÂM TRỪ TÀ TUÂN 
THEO LỜI PHẬT DẠY

Đó là những ma sự vi tế, mà các đức 
Phật Thê Tôn đời quá khứ trước đã giác ngộ 
nghiệm  xét, và phân tách trong lúc tu chỉ, và 
tu quán. Nếu khi cảnh ma hiện  tiền , ông hay
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biết rõ, thì rửa trừ được tâm cấu nhiễm, 
không mắc vào các tà kiến; ấm ma đều tiêu  
diệt, th iên  ma bị đánh tan, đại lực quỷ thần  
hoảng hốt chạy trốn, ly mỵ vọng lượng không  
còn sinh ra được, thì đi thẳng đến Bồ-đề 
không có th iếu  sót. Những căn cơ hạ liệ t  
tảng tiến  lên, đối với Đại Niết-bàn tâm không  
mê lầm. N ếu có các chúng sinh ngu độn 
trong dời mạt pháp chưa b iết Thiền-na, 
không h iểu  thuyết pháp, ưa thích tu Tam- 
muộỉ, ông e mắc vào tà kiến, thì nên  nhất 
tâm khuyên bảo hộ trì thần chú Phật đảnh  
của tôi, nếu  khômg thể tụng được thần chú, 
thì nên  v iết trên thiền  đường hoặc đeo nơi 
thân; như th ế  thì tất cả các ma không thể  
động đến được. Ông nên kính vâng khuôn  
phép cuối cùng về đường tu tiến  rốt ráo của 
mười phương Như Lai.

Đây là Phật đ inh  ninh, lặp đi lặp lại dạy 
bảo phải nương nơi chỗ dùng đ ịnh  tuệ bình  
đẳng, trong nhân của chư Phật trước mà xét rõ 
những ma sự vi tế, khiến cho ma tự  tâm, thiên  
ma và tất cả ma, quỉ thần đồng thời tiêu diệt, 
những căn cơ bậc thượng, bậc trung và bậc hạ, 
đều không lạc vào đường tẽ. Lại vì chúng sinh  
ngu độn, trong đời m ạt pháp về sau ưa thích tu
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Tam-muội, e họ mắc vào các tà kiến, Phật còn 
bảo trì tụng, hoặc biên chép tâm  chú dùng đ ể  
che chở g iữ  gìn. Lòng từ  bi chỉ dạy của đức N h ư  
Lai thật rất thâm  thiết vậy.



MỤC IX: CHỈ RÕ THỨ LỚP TIÊU  D IỆT  CÁC  
ẤM VÀ GIỚ I HẠN PHẠM VI CÁC Ấm

Đ O Ạ N  I

THỈNH HỎI CẦU KHAI THỊ

Ồng A-nan liền từ  chỗ ngồi dứng dậy nghe 
Phật dạy bảo đảnh lễ kính vâng, ghi nhớ không 
sót, ở trong  Đại chúng lại bạch P h ật ràng: “Như 
P hật đã dạy, trong’ tướng ngũ ấm có năm  thứ  hư  
vọng, làm  tâm  tưởng cội gốc; chúng con bình  
thường chưa được nhờ đức Như Lai khai thị tỉ 
m ỉ n h ư  th ế .  L ạ i n ă m  ấ y  là  t iê u  t r ừ  m ộ t  lầ n , h a y  

theo th ứ  lớp mà hết? Năm lớp như  th ế  đến đâu 
làm giới hạn? Cúi mong đức Như Lai mở lòng 
đại từ  làm cho tâm  và con m ắt của Đại chúng 
này được trong sáng, dể làm đạo nhãn tương lai 
cho cả chúng sinh trong  đời m ạt pháp”.

Trước nói năm ấm đều do vọng tưởng làm  
gốc, nương nơi đó lại khai thị danh mục. Lại hỏi 
trừ ngủ ấm đốn hay tiệm, và năm biên giới. Nơi 
đây đã tường tận, thì tâm mắt của hành giả được 
trong sáng, đối với trong Thỉền-na rõ biết rất vi
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tê. Ngài Khánh Hỷ có thể gọi là làm thuyền từ 
cứu giúp chúng sinh, bố thí vô giá, việc làm đó 
đâu có thể nói hết và dùng thí dụ được!

ĐOẠN II 

ĐỨC NHƯ LAI ĐÁP THẲNG

CHI 1. HIỂN BÀ Y TÍNH CHẦb' ĐẺ CHỈ RA VỌNG

P h ậ t bảo ông A-nan: “Tính tỉnh  chân  là 
diệu minh, tính bản giác là viên tinh, không có 
để lại sự sinh tử và các trần cấu, cho đến  cả hư 
không cũng đều  nhân nơi vọng tưởng m à sinh  
khởi. Tất cả cái ấy gốc nơi Bản Giác Diệu Minh 
Chân Tinh vọng phát sinh ra  các kh í th ế  gian, 
như  chàng Diễn-nhã-đạt-đa quên dầu  m à nhận  
bóng. Vọng vốn không có nhân, ở trong  vọng 
tưởng mà lập ra tính nhân duyên. Người mê tính 
nhân  duyên th ì gọi là tự  nh ỉênẾ Cả tính  hư  
không kia còn th ậ t là huyễn hóa sinh ra, và 
n h â n  d u y ê n , t ự  n h iê n  d ề u  là  n h ữ n g  s ự  s o  đ o  c ủ a  
vọng tâm  chúng sinh. A-nan, b iế t do vọng sinh 
khởi m à nói nhân  duyên vọng, nếu  cái vọng vốn 
là không, thì nhân duyên vọng đó thật không có 
gì, huống nữa chẳng biết mà cho là tự nhiên. 
Thế nên đức Như Lai phát minh cho các ông 
rằng, bản nhân của ngũ ấm, đồng là vọng tưởng.
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Tính giác là diệu m inh, vốn không có 
sinh tử  cùng với sắc không, đ ể  hiểu rõ sinh tử, 
sắc không ở trên tính giác, không có nhân mà 
vọng khởi, biết vọng không có nhân, nhân mê 
m à tự có, thì lập tính nhân duyên đ ã  là  hư  
vọng, lầm  cho là tự nhiên lại càng thêm  hư  
vọng, nên nái nhân duyên tự  nhiên đều là 
những sự so đo của vọng tâm  chúng sinh. B iết 
do vọng sinh khởi, là th ể  của tính  giác tri ấy 
không tính  do vọng động phá t nghiệp mà có 
chuyển tướng và hiện tướng. X ét ra giác th ể  
không tính, th ì vọng động cũng không th ể  
chuyển tướng, hiện tướng cùng với căn thân, thế  
giới hiện tiền nơi tâm  tự  giác là như  huyễn, như  
bóng, nên nói nhân duyên hư  vọng, vốn không  
có gì. N hân  duyên đã không, huống nữa lại có 
đối đãi mà nói là tự nhiên ư ĩ Càng bảo đảm  
rằng năm ấm củng vốn không th ậ t  có, đều là do 
vọng tưởng mà tự  có, tự không, nhưng đối với 
tỉnh Bồ-đề chưa từng dao động vậy.

CHI 2. KHAI THỊ BẢN NHẤN CỦA NĂM ẤM

TIẾT A. BẢN NHÂN CỦA SẮC ẤM

Thân thể của ông, trước kia nhân cái 
tưởng của cha mẹ mà sinh ra. Tâm của ông
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nếu không phải là tưởng, thì không thể đến 
trong tưởng để truyền mạng. Như trước tôi đã 
nói, trong tâm tưởng vị chua, thì nước bọt 
trong m iệng chảy ra; tâm tưởng lên  cao, thì 
lòng bàn chân nghe ghê rỢn. Dốc cao không 
có, vị chua chưa đến, cái thân thể của ông nếu  
không phải đến cùng loài hư vọng thì làm sao, 
nhân nghe nói chua, trong miệng nước bọt lại 
chảy ra, vậy nên biết sắc thân hiển tiền của 
ông, gọi là vọng tưởng kiên cố thứ nhất.

Bởi cha mẹ giao hợp, tinh huyết tiết ra, ấy 
là do trước từ  cái tưởng của cha mẹ, tâm  ông 
nếu không có cái tưởng đó, thì ắt không th ể  đến 
gá trong cái tưởng của cha mẹ đ ể  truyền mệnh, 
nghĩa là đồng tưởng thành ra ái, ba chỗ hòa 
hợp mới thành thân này vậy. Thân th ể  đã từ  
vọng tưởng sinh, thì toàn thể  đều thành vọng, 
Tưởng vị chua thì trong miệng chảy ra nước 
bọt, tưởng lên cao thì nơi lòng bàn chân ghê 
rợn. Đây là đ ể  thấy đồng loại hư  vọng “vọng 
tưởng kiên cố”, nghĩa là trong cái tướng yêu và 
ghét, rất là kiên cố; sắc tướng là chất ngại, củng 
có nghĩa là “kiên cố”.

TIẾTB. BẢN NHÂN CỦA THỌ ẨM

Tức nơi tâm tưởng tượng, việc lên  cao
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vừa nói ở trước, nó có thể khiến thân ông thật 
chịu ghê rỢn. Do nhân các thọ sinh ra, có thể  
xúc động sắc thân. Vậy hiện nay hai thứ thọ, 
thuận thì tăng ích, nghịch thì tổn giảm, cả hai 
đều h iện  đang dong ruổi nơi ông, gọi là vọng  
tưởng hư minh thứ hai.

Do nhân thật nhận thọ sự ghê rợn, nên  
biết thọ hay xúc động thân thể. “Nghịch thuận”, 
tức là hai thọ: khổ  và vui. “Hiện đang dong ruổi 
nơi ông”, củng là thọ hay xúc động thân thể. 
“H ư”, nên hay lãnh nạp; “m inh”, nên hay rõ biêt 
vị, đều là trạng thái cùng tột thọ là hư vọng.

TIẾT c .  BẢN NHÂN CỦA TƯỞNG ẤM

Do những ý nghĩ sai khiến sắc thân của 
ông, nếu sắc thân không phải cùng loài, thì 
thân ông nhân vì theo ý nghĩ sai khiến nhận 
các thứ hình tượng sinh tâm, chấp nhận các 
hình tượng phù hợp với ý nghĩ, lúc thức là 
tâm tưởng, lúc ngủ là chiêm bao. Những vọng 
tình lay dộng, tưởng nghĩ của ông dó gọi là 
vọng tưởng dung thông thứ ba.

Đây là nêu lên sắc thân thường bị niệm  lự  
sai khiến, dùng đ ể  hiển bày tưởng ấm dung  
thông, khắp nơi thân thể, thông cả khi thức, lúc
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ngủ, toàn thế là giác tâm do vọng tình mà có 
giao động. Chúng sinh ở trong mê thật không  
th ể  tự  giác vậy.

TIẾT D . BẦN NHẢN CỦA HÀNH Ấm

Lý chuyển hóa không dừng, xoay vần 
thầm thầm dời đổi, móng tay dài, tóc mọc ra, 
khí lực tiêu, da mặt nhăn, ngày đêm thay đổi, 
mà không hề hay biết. A-nan, nếu cái đó 
không phải là ông, thì làm sao thân ông lại 
dời đổi; nhưng nếu nó thật là ông, thì làm sao 
ông lạ i không hay biết? Vậy các hành mỗi 
niệm không dừng của ông, gọi là vọng tưởng 
u ẩn thứ tư.

H ành ấm thầm  thầm  dời đổi, đương nhân  
không hay biết, như móng tay dài, tóc mọc ra, 
khí lực tiêu, da m ặt nhăn, đều là sự thầm  thầm  
dời đổi trong cái bất giác. Câu "nếu cái đó 
không phải là ông, thì làm sao thân th ể  ông lại 
dời đổi; nhưng nếu nó thật là ông, thì sao ông 
lại không hay biết?”. Chínhh là hiển bày toàn 
thể  là vọng rất vi tế  u ẩn, tự không phải tướng 
hết, th ì rất khó bày lộ ra vậy.

TIẾT E . BẢN NHẤN CỦA THỨC ẤM

Lại chỗ tinh minh đứng ỉặng không lay
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động của ông, gọi là thường còn, thì thân ông 
không  r a  ngoài sự thấy, nghe, hay; b iế t. Nếu 
nó thật là tính tinh chân, thì không cho huân  
tập  dược các đ iều  vọng. N hân vì các ông 
trong mấy năm trước, đã từng xem một vật lạ, 
trải qua nhiều năm không hề nghĩ đến. v ề  
sau bỗng nhiên lạ i xem thấy vật lạ đó, thì nhớ 
lại rõ ràng không có thiếu sót. Vậy trong tính  
tinh minh đứng lặng không lay động ấy, từng 
n iệm , từ n g  n iệm  chịu  sự h u ân  tậ p  k h ông  th ể  
tín h  to án  h ế t được. A-nan, n ên  b iế t cá i đứng 
lặng đó không phải thật, như dòng nước chảy  
n hanh , trô n g  n h ư  yên lặng, vì chảy  q u á  n h an h  
mà không thấy, chứ không phải là không  
chảyể N ếu cội gốc cái đó không p h ả i là  vọng 
tưởng, th ì đ âu  ch ịu  để cho h ư  vọng h u â n  tập . 
Nếu sáu  căn  của ông chứa được tự  tạ i, ch ia  
hợp dùng  th ay  lẫn  nhau; th ì cá i vọng tưởng 
đó, không  lúc nào  d iệ t được. Vậy n ên  h iệ n  
nay  cá i tậ p  k h í q u án  xuyến  tậ p  tru n g  nhữ ng  
điều thấy, nghe, hay, biết của ông là cái vọng  
tưởng d iên  đảo, vi t ế  h u y ễn  hóa  rỗ n g  không  
th ứ  năm , tro n g  tín h  trạm  liễu  củ a  ông.

Tính tinh m inh thường đứng lặng, đây là 
do đã diệt cái sinh diệt mà thấy như vậy, do có 
tập kh í quán xuyến, nên từng niệm, từng niệm,
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chịu huân tập, in tuồng như đứng lặng mà không 
phải đứng lặng. Xưa đã thấy, nay xem lại, 
nghiệm biết nhớ ra rõ ràng không sai sót, cái nhớ 
củ không thể  quên. Đây là nói rõ những ký ức 
chấp giữ  là thuộc về thức tính, không phải sáu 
căn của ông khai hợp, thì cái vọng tưởng đó, 
không lúc nào diệt mất. Bởi thức hết rồi sau sáu 
căn mới khai hợp, chứ không phải sáu căn hợp 
khai rồi sau sáu thức mới hết. Xét về sáu căn 
không phải tuyệt đối ngăn cách, vì bị thức phân  
chia, tức đương khi sinh diệt đã mất, mà những 
ký ức vi tế  còn d ính khằn nên nhất định khi thức 
hết mới viên mãn vậy. Đồng một cái thấy, nghe, 
hay biết này, nếu chưa trải qua xoay trở về 
nguồn, tuy hiện tiền có trạm liễu (đứng lặng rõ 
ràng) mà vẫn còn một phần vọng tưởng, như cách 
tấm lụa mỏng; nghĩa là tinh tường vi tế  vậy.

CHI 3. KHAI THỊ VỀ BIÊN GIỚI CỦA CÁC ẤM

A-nan, nảm thứ ấm đó, ỉà do năm thứ  
vọng tưởng  tạo thành.

N hân  vọng mà có các ấm, ấm  thọ nơi 
tướng mà tạo thành. Đây là kết lại năm  ấm, mà 
khởi ra ranh giới của ấm, nơi văn sau.

Nay ông muốn biết giới hạn cạn sâu, thì
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chỉ sắc và không là biên giới của sắc ấm; chỉ 
xúc và ly là biên giới của thọ ấm; chỉ nhớ và 
quên, là biên giới của tưởng ấm; chỉ diệt và 
sinh, là b iên giới của hành ấm, đứng lặng vào 
hỢp vởi đứng lặng, trở về bờ mé của thức ấm.

Trước đã hỏi năm lớp như thế, đến đâu 
làm giới hạn. Đây mới đáp giới hạn vậy. Bởi 
năm ấm không có giới hạn, nhân nhau mà 
thành giới, như sắc nhân không mà thành biên 
giới của sắc. Nên biết, nếu sắc thật hết, thì 
không cũng đều hêt; cho đến “cái đứng lặng vào 
đã hết thì cái hợp với cái đứng lặng củng hết”. 
Xét về thức xoay vần sinh diệt, mà uào nơi thể  
'giác đứng lặng sáng suốt, thì vào và hợp đều là 
biên giới của thức ấm, chứ chẳng phải là thức 
ấm hết. Do đây mà biết, tính giác diệu minh, 
chẳng phải chỗ phân biệt mà có thể  đến được.

CHI 4 . KHAI THỊ CHỨNG NGỘ THÌ DẸP TRỪ 
ĐỐN TIỆM

Cội nguồn năm ấm này vốn trùng điệp  
sinh khởi. Sinh, nhân thức ấm mà có, diệt, từ 
sắc ấm mà trừ; lý thì ngộ liền, nhân cái ngộ 
đểu tiêu; sự không phải trừ liền, theo thứ lớp 
mới diệt hết.
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Mê tàng làm thức mới có tất cả kiến tướng 
phát s inh ; nên nói, sinh nhân thức mà có. N ên  
biết nhân nơi thức thì tất cả những tướng trong 
ngoài sinh ra, đều không phẩn biệt; phẩn biệt 
đã không, thì tướng sinh ra củng theo đó mà 
diệt; nên nói, diệt từ sắc ấm mà trừ. Thiền giả 
phát m inh  tự tâm, thấy tính bản giác chí là một 
tính giác, lại không có việc khác, thì tất cả tính  
sắc, tức là tính giác, tất cả tính thọ, tưởng, 
hành, thức, tức là tính giác; chẳng phải sắc, 
chẳng phải không, chẳng phải xúc, chẳng phải 
ly, không nhớ, không quên, không sinh, không  
diệt, không có cái đứng lặng đ ể  vào, không có 
cái hợp với cái đứng lặng, chỉ là một tính giác, 
bản lai là như vậy, đồng với chưa ngộ, nên nói 
lý thì ngộ liền, nhân cái ngộ đều tiêu vậy. Song  
trong kinh  Hoa Nghiêm  khi mới phá t tâm, tức 
thành chính giác. Hàng Tam Hiền, Thập Thánh, 
thứ  lớp tu chứng, một niệm không sinh, thì biết 
không phải riêng có; sáu căn thay dùng lẫn 
nhau, ứng hiện củng có thời; vật tượng trước 
mắt, không phải là cảnh giới có th ể  nghĩ bàn. 
N hưng cảnh giới bên ngoài nhiều như cát bụi, 
phải tin  ở trong nhân mà có đối đãi; nghĩa là 
sự không phải trừ liền, mà phải nhân nơi thứ  
lớp mới biết vậy.
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CHI 5. KẾT LUẬN VÀ BẢO TRUYỀN d ạ  Y

Tôi dã chỉ cho ông về cái gút nơi khăn  
Kiếp-ba-la có chỗ nào không rõ mà ông phải 
hỏi lại. Tâm ông cần phải thông suốt về cội 
gốc vọng tưởng đó dể truyền dạy cho người 
tu hành trong đờỉ mạt pháp sau này, khiến  
cho họ b iết hư vọng mà tự sinh nhàm chán, 
và b iết rõ có Niết-bàn nên không luyến  tiếc  
ba cõ i”.

Đây là lời Phật di chúc cho ông A-nan đối 
với trong các ấm mà nhận sâu cội gốc của vọng 
tưởng, khiến cho tâm được sảng tỏ, đ ể  khéo làm  
tin tức, rồi sau mới đem truyền dạy cho đời mạt 
pháp, khiến cho thâm đạt cái hư vọng xoay trở lại 
tính chân thường. Sắc tâm của năm uẩn có chỗ 
cùng tận, mà nhà lửa trong ba cõi khó an, vốn đã  
sẵn có Niết-bàn, chớ tùy thuận theo sinh tử!
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PHẦN THỨ BA: PHAN lư u  t h ô n g

CHƯƠNG I: LƯU THÔNG CỦA KINH NÀY 

M ỤC I: ĐƯỢC PHÚC HƠN CẢ

A-nan, nếu như có người đem bảy thứ  
báu đầy dẫy hư không cùng khắp mười 
phương, dùng dâng lên chư Phật, nhiều như  
số vi trần, kính thờ cúng dường tâm không  
lúc nào xao lãng; ý ông nghĩ thế nào, người ấy 
do nhân duyên cúng Phật như thế, được 
phước có nhiều chăng?

Ông A-nan thưa: “Hư không không hết, 
trân bảo không cùng; thuở xưa có chúng sinh  
cúng Phật bảy dồng tiền , đến khi xả thân  
còn được vị Chuyển Luân Thánh Vương; 
huống nữa h iện  tiền  dùng thất bảo đầy cả hư  
không, cúng dường khắp cả các cõi Phật, thì 
dẫu cho suy nghĩ cùng tột cả số  k iếp  còn  
không thể thâu dược; phước ấy làm sao còn  
lạ i có bờ bến"ễ
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So lường sự được phước hơn cả, không  
qua tài sản, phước điền và tâm  mà thôi. Nay  
tài sản đã đầy cả hư không, là tài sản hơn cả 
không gì hơn. Chư Phật nhiều như  số  vi trần  
là phước điền hơn cả không gì hơn. Vâng thờ, 
cúng dường, tâm không lúc nào xao lãng là 
tâm hơn cả không gì hơn. Do ba cái hơn cả 
này, th í hết số lượng. Lại dẫn đem bảy đồng  
tiền cúng Phật, phước báu được làm  Chuyển  
Luân Thánh Vương, là lấy cái kém  đ ể  so sánh  
với cái hơn, đều đ ể  thấy cái phước kia không  
th ể  nói hết vậy.

1036



MỤC II: TIÊU TỘI HƠN CẢ

P h ậ t bảo ông A-nan: “Chư P h ậ t N hư Lai 
lời nói không có h ư  vọng. Ví như  có người gây 
đủ bốn trọng tội, mười tội Ba-la-di, trong 
khoảng  nháy  m ắt phải t r ả i  qua d ịa  ngục A Tỳ, 
phương này, phương khác cho đến  cùng  tộ t 
các đ ịa  ngục Vô Gián trong  m ười phương, 
không nơi nào  chẳng  trả i  qua; n ếu  người đó 
dùng  m ột niệm , đem pháp  môn này  ở tro n g  
dời m ạt pháp  k h a i th ị cho người chưa học 
trong đời mạt pháp, thì tội chướng của người 
đó liền  dược tiêu  d iệt, b iến  cái n h ân  khổ 
tro n g  đ ịa  ngục, th à n h  cái n h ân  cõi nước An 
Lạc, dược phước vượt hơn người làm  việc bố  
th í cúng  dường trước k ia  trăm  lần , ngàn  lần, 
ngàn  vạn  ức lần , như  th ế  cho đ ên  tín h  to án  
th í dụ  cũng  không  th ể  nói h ế t được.

Đây lại so sánh cái lượng của tội ngũ 
nghịch, cũng không vượt qua bốn tội trọng và 
mười tội Ba-la-di. Nếu có một tội này, thì đâu  
có th ể  khỏi đọa vào ngục Nê Lê. Một thân hoàn 
toàn đủ, thì địa ngục A  Tỳ đâu có th ể  cùng tận. 
Người ấy có th ể  dùng một niệm đem pháp môn 
này khai thị cho người chưa học trong đời m ạt
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pháp, thì tội chướng của người đó liền được tiêu 
diệt, chụyển nhân khổ  làm nhân vui, chuyển tội 
làm  phước, so sánh với người bố th í cúng dường 
trước, gấp ngàn, gấp vạn ức lần, cho đến không  
th ề  nói cho hết. Tóm lại, phước lớn có cùng tột, 
thì tội nặng trọn cũng cùng tột, mà tâm  Phật ở 
đây, vượt quá hơn hư  không, viên dung trong ba 
đời. N êu đem  kinh  chỉ dạy cho người phá t m inh  
được căn tính  cùng tột, cái nghe, cái không và 
tâm giác, thì ở đây đâu có tội phước mà có th ể  
ức dương (đè xuống hay đỡ lên). Nên tuy chỉ có 
một niệm  hồi quang, đã đồng với bản đắc (được 
gốc), huống nữa người ấy lấy chúng sinh làm  
trách nhiệm  chính m ình đấy thay!
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MỤC III: DẸP TRỪ MA HƠN CẢ

A-nan, nếu có chúng sinh b iết tụng kỉnh  
này, b iết trì thần chú này, nếu như tôi dã nói 
rộng ra, th ì cùng tột các kiếp cũng không thể  
hêt; nương theo lời chỉ dạy của tôi, y theo lời 
dạy dó mà tu hành thì thẳng đến đạo Bồ-đề, 
không còn có các ma sự”.

Đây là Phật đ inh  ninh chỉ dạy các lợi ích 
của người biết tụng kinh, trì chú, mà chung qui 
chú trọng ở nơi nương theo lời chỉ dạy m à tu 
hành đ ể  khỏi các ma sự. Đây là N h ư  Lai nhắm  
vào hàng sơ tâm  đều là một nhân duyên việc 
lớn này. Â n  lớn của Phật thật khó đền. Phàĩn là 
người có tâm  đạo phải nên cố gắng.

*
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