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KINH:

Lúc bấy giờ Phật bảo ngài huệ mạng Tu Bồ Đe rằng: 
Ông nên dạy các Bồ tát về Bát nhã Ba-la-mật, nhằm giúp 
các Bồ tát thành tựu Bát nhã Ba-la-mậtễ

Ngay lúc đó, các Bồ tát, các Thanh Văn đại đệ tử, các 
hàng chư Thiên đều khởi niệm rằng: Ngài huệ mạng Tu 
Bồ Đề sẽ tự dùng trí huệ để vì các Bồ tát nói về Bát nhã 
Ba-la-mật, hay phải nhờ đến Phật lực gia bị?

Ngài Tu Bồ Đề biết rõ tâm niệm của đại chúng như 
vậy, bèn thưa với ngài Xá Lợi Phất rằng: Chỗ đệ tử của 
Phật thuyết pháp hay giáo thọ đều nhờ noi Phật lực gia 
bị. Lại nữa, các lời Phật dạy chẳng trái với pháp tướng, 
nên các thiện nam, thiện nữ nào tu theo pháp ấy sẽ chứng 
được pháp ấy. Phật thuyết pháp ví như ngọn đèn chiêu 
sáng. Hết thảy hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật chẳng 
có lực để vì hàng Bồ tát thuyết về Bát nhã Ba-la-mật đượcể

Rồi ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Pháp 
gì gọi là Bồ tát? Chúng con chẳng thấy pháp gì gọi là 
Bồ tát cả thì làm sao có thể dạy Bát nhã Ba-la-mật cho 
Bồ tát được?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Bát nhã Ba-la-mật chỉ là 
danh tự, Bồ tát cũng chỉ là danh tự.
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Này Tu Bồ Đe! Ví như thế gian nói đến “ngã” nhưng 
đó chỉ là một pháp do duyên hòa họp mà có. Người thế 
gian dựng lập ra danh tự Ngã, nhưng vốn ngã là bất sanh, 
bât diệt. Chúng sanh, thọ giả, mạng giả v.v.ẽ. cũng đều là 
những pháp do duyên hòa họp mà có danh, nhưng vốn 
cũng là bất sanh bất diệt.

Cũng như vậy, y theo danh tự thế gian mà gọi là có Bồ 
tát, có Bát nhã Ba-la-mật. Bồ tát cùng Bát nhã Ba-la-mật 
cũng đều do duyên hòa họp mà có danh, nhưng vốn là bất 
sanh bất dỉệtẻ

Này Tu Bồ Đe! Ví như thân do duyên hòa họp sanh, 
nhưng vốn là bất sanh bất diệt, sắc, thọ, tưởng, hành, thức 
cũng đêu do duyên hòa họp sanh, nhưng vốn là bất sanh bất 
diệt. Tât cả chỉ là danh tự. Mà đã là danh tự thì chẳng phải 
ở trong, chẳng phải ở ngoài, chẳng phải ở chặng giữa7

Cũng như vậy, y theo danh tự thế gian mà gọi là có Bồ 
tát, có Bát nhã Ba-la-mật. Bồ tát cùng Bát nhã Ba-la-mật 
cũng đều do duyên hòa họp mà có danh, nhưng vốn là 
bất sanh bất diệt, chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài, 
chăng phải ở chặng giữa.

Này Tu Bồ Đe! Ví như 6 căn, từ nhãn dẫn đến ý, 6 trần 
từ sắc dẫn đến pháp, 6 thức từ nhãn thửc dẫn đến ý thức, 
12 nhập, 18 giới cũng đều do duyên hòa họp mà có danh, 
nhưng vốn là bất sanh bất diệt, chẳng phải ở trong, chẳng 
phải ở ngoài, chẳng phải ở chặng giữa.

Cũng như vậy, y theo danh tự thế gian mà gọi là có Bồ 
tát, có Bát nhã Ba-Ia-mật. Bồ tát cùng Bát nhã Ba-Ia-mật 
cũng đều do duyên hòa hợp mà có danh, nhưng vốn là 
bất sanh bất diệt, chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài, 
chăng phải ờ chặng giữaẵ
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Này I\i Bồ Đe! Lại ví như nội thân gồm có đầu, mình, 
chân, tay, xương, thịt, gân v.vỂ.ề Tất cả các thứ ấy hòa họp 
lại mà có danh tự thân. Nhưng xét riêng rẽ thì mỗi pháp 
đều là rốt ráo không, đều là bất sanh, bất diệt, chẳng phải 
ở trong, chẳng phải ở ngoài, chẳng phải ở chặng giữa.

Lại ví như ngoại vật, như cây, cành, lá V.V..Ế cũng đều 
do duyên hòa hợp mà có danh, nhưng vốn là bất sanh bất 
diệt, chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài, chẳng phải 
ở chặng giữa.

Cũng như vậy, y theo danh tự thế gian mà gọi là có Bồ 
tát, có Bát nhã Ba-la-mật. Bồ tát cùng Bát nhã Ba-la-mật 
cũng đều do duyên hòa hợp mà có danh, nhưng vốn ỉà 
bất sanh bất diệt, chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài, 
chẳng phải ở chặng giữa.

Này Tu Bồ Đe! Lại ví như chư Phật quá khứ, cũng do 
duyên hòa hợp lại mà có danh hiệu, nhưng cũng là bất 
sanh, bất diệt, chẳng phải ở trong, chẳng phăi ở ngoài, 
chẳng phải ở chặng gỉữaễ

Bát nhã Ba-la-mật, Bồ tát cùng danh tự Bồ tát cũng 
là như vậy, cũng là bất sanh bất diệt, chẳng phải ở trong, 
chẳng phải ở ngoài, chẳng phải ở chặng giữa.

Này Tu Bồ Đe! Tất cả các pháp đều ví như mộng, 
huyễn, bào ảnh, đều do duyên hòa hợp mà có, rồi được 
đặt tên riêng, được gọi là pháp này, pháp nọẽ Thế nhưng 
danh tự đó cũng là bất sanh bất diệt, chẳng phải ở trong, 
chẳng phải ở ngoài, chẳng phải ở chặng giữa.

Này Tu Bồ Đe! Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mật, 
thọ trì Bát nhã Ba-la-mật chỉ là giả thi thiếtẻ Dan đến 
pháp Bát nhã Ba-la-mật cũng chỉ là giả thi thiết.



BỒ tát phải nên như vậy mà tu tập Bát nhã Ba-la-mật. 

LUẬN:

Hỏi: Phật đã dạy rằng Bồ tát có phước đức, trí huệ và 
ỉợi căn hơn hết thảy hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật. Như 
vậy vì sao Phật lại bảo ngài Tu Bồ Đe nói pháp Bát nhã Ba- 
la-mật cho hàng Bồ tát nghe?

Đáp: Trước đây Phật đã hiện tướng lưỡi rộng dài để minh 
chứng cho lòi nói chân thật của Phật.

Nay vì 2 nhân duyên khién Phật bảo ngài Tu Bồ Đe nói 
pháp. Đó là:

- Phật biết người nghe pháp vì sợ oai đức của Phật nên 
chẳng dám tận tình thưa hỏi.

- Phật biết chúng sanh còn nhiều chỗ nghi, chưa thấu 
hiểu, nhưng vì kính Phật mà chẳng dám thưa hỏi nhiều.

Thật vậy, do thấy Phật uy nghiêm như núi Tu Di, thấy 
lưỡi Phật trải rộng khắp đại thiên thế giới, lại thấy từ thân 
Phật tỏa ra vô lượng quang minh nên trong chúng hội thảy 
đều sợ hãi, chẳng ai dám thưa hỏi.

Bởi nhân duyên vậy, nên Phật mới bảo ngài Tu Bồ Đe vì 
chúng hội nói pháp Bát nhã Ba-la-mật.

Vâng lời Phật dạy, và nhờ được Phật lực gia bị, ngài Tu 
Bồ Đe từ chỗ ngồi đứng dậy, đến trước chúng hội nói pháp.

Trong kinh có nói đến hai lối thuyết kinh Bát nhã Ba-la- 
mật. Đó là:

- Do Thanh Văn và Bồ tát họp thuyết.

- Do pháp thân Bồ tát thuyết.
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Nay vì là hợp thuyết nên Phật bảo ngài Tu Bồ Đe nói 
trước. Rồi kế sau là các ngài Di Lặc, Xá Lợi Phất v.v...

-0O0-

Khi nghe Phật bảo ngài Tu Bồ Đe nói pháp, đại chúng 
liền sanh tâm nghi. Ngài Tu Bồ Đề thấu rõ tâm niệm của 
đại chúng, bèn thưa với ngài Xá Lợi Phất rằng: “Hết thảy 
hàng Thanh Văn, khi nói pháp đều phải nhờ Phật lực gia bị. 
Chúng tôi phải nhờ oai thần của Phật mới truyền đạt được 
Phật pháp, mới rõ được các pháp tướng chẳng có trái nhau. 
Chứng được pháp ấy rồi, cũng còn phải nhờ Phật lực mói có 
thể diễn nói cho người khác nghe được. Những gì chúng tôi 
nói ra đều nhờ oai lực của Phật. Dù rằng chúng tôi có trí huệ, 
nhưng nếu chẳng nhờ oai lực của Phật gia bị, thì chúng tôi 
cũng chẳng thấy được gì cả. Chúng tôi nương theo Phật lực, 
như người đi trong đêm tối, nương theo ánh đuốc của người 
dẫn đường vậy.

Người thiển cận nói pháp chẳng có thể diễn đạt những lý 
giải vi diệu, sâu xa, nên hàng Thanh Văn không đủ sức để vì 
hàng Bồ tát nói kinh Bát nhã Ba-la-mật được. Nếu chẳng nhờ 
Phật lực gia bị thì ngài Tu Bồ Đe chẳng có thể nói pháp Bát 
nhã Ba-la-mật được.

-0O0-

Mở đầu thời pháp, ngài Tu Bồ Đe nêu lên câu hỏi: “Chúng 
con chẳng thấy pháp gì gọi là Bồ tát cả, thì làm sao có thể dạy 
Bát nhã Ba-la-mật cho Bồ tát được”.

Câu hỏi này làm duyên khởi cho việc thuyết kinh Bát 
nhã Ba-la-mật, vì ở nơi thật tướng pháp, thì Bồ tát, Bát nhã
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Ba-la-mật, việc thuyết Bát nhã Ba-la-mật đều là không, là 
bất khả đắc cả.

Hỏi: Phật bảo ngài Tu Bồ Đe, vì các Bồ tát nói về Bát 
nhã Ba-la-mật, mà ngài Tu Bồ Đe lại nói chẳng có Bồ tát, 
chang có Bát nhã Ba-la-mật. Như vậy thì ngài Tu Bồ Đe và 
Phật có trái với nhau không?

Đáp: Nên phân biệt hai lối thuyết pháp. Đó là:

- Vì hạng người còn tâm chấp, mà thuyết.

- Vì hạng người không còn tâm chấp mà thuyết.

Nay ngài Tu Bồ Đề dùng tâm không chấp, mà thuyết 
về “pháp không” nên khi ngài nêu câu hỏi như trên, Phật 
chẳng quở.

Lại nữa, ngài Tu Bồ Đề thường hành “không tam muội”, 
biết rõ về “pháp không”, nên Phật mói bảo ngài, vì các Bồ tát 
nói Bát nhã Ba-la-mật.

-0O0-

Ngài Tu Bồ Đe thấy Bồ tát là rốt ráo không, nên ngài sợ, 
chẳng dám nói có Bồ tát. Lại nữa, từ sơ phát tâm đến khi 
thành Phật, Bồ tát là rốt ráo không, là bất khả đắc.

Như vậy thì người thọ giáo cũng tức là người giáo thọ 
cho Bồ tát về Bát nhã Ba-la-mật rồi vậy.

-0O0-

Lại nữa, có hai pháp là:

- Danh tự.
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- Danh tự nghĩa.

Ví như lửa hay chiếu sáng, cũng hay thiêu đốt. Lửa có 
công năng chiếu sáng, nhưng khi gặp các vật thì lửa cũng 
thiêu đốt các vật. Đây là do hỏa đại.

Có đủ hai pháp hòa hợp mới gọi là lửa. Nếu ly hai pháp 
mà tìm lửa, thì rốt ráo chẳng thể được vậy. Lại nữa, ngoài 
công năng thiêu đốt và vật bị thiêu đốt ra, thì chẳng có lửa.

Bởi vậy nên biết lửa do hai pháp đó hòa hợp mà giả danh 
là có, nhưng danh tự lửa lại chẳng có ở trong hai pháp đó.

Vì sao? Vì lửa chỉ là một pháp, mà đã là một thì chẳng có 
thể là hai được. Ví như khi nói đến lửa thì miệng chẳng có 
cảm giác nóng.

Như vậy, do hai pháp duyên hợp mả có lửa, nhưng danh 
tự lửa lại chẳng ở trong hai pháp đó.

Lại nữa, danh tự lửa cũng chẳng phải ở ngoài hai pháp đó. 
Vì sao? Vì vừa nghe nói đến lửa là ta liền sanh tưởng về lửa (hỏa 
tưởng), ta liền liên tưởng ngay đến hai pháp đó rồi vậy.

Lại nữa, nếu nói lửa ở cả hai bên, ở cả bên trong lẫn bên 
ngoài thì chặng giữa chẳng có ý chỉ.

Bởi vậy nên nói lửa chẳng phải ở trong, chẳng phải ở 
ngoài, chẳng phải ở chặng giữa.

Hết thảy các pháp hữu vì đều chẳng có chỗ y chỉ, nên đều 
là giả danh, chẳng thật có.

Bồ tát cũng như vậy, phải hội đủ các duyên hòa hợp, mới 
gọi là Bồ tát. Bồ tát cũng chỉ là giả danh, chẳng thật có vậy.

-0O0-
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Dạy rằng do 5 ấm hòa họp mà giả danh có “ngã”. Ngã do 
duyên hòa hợp mà giả danh có, nhưng vốn là bất sanh, bất 
diệt, là không, là bất khả đắc.

Het thảy các pháp thế gian cũng đều là giả danh. Bồ tát 
dẫn đến Bát nhã Ba-la-mật cũng đều là giả danh. Tất cả đều 
do duyên hòa hợp mà có, nhưng vốn đều là bất sanh, bất diệt, 
là không, là bất khả đắc.

Phật lại dạy rằng chúng sanh cũng là không, chỉ do 5 ấm 
hòa hợp mà giả danh có. Dần đến 12 nhập, 18 giới cũng đều 
là như vậy cả.

-oOo-

Lại nữa, trong quá trình hành đạo, Bồ tát thường tu tập
2 pháp:

- Pháp tọa thiền, tu quán.

- Pháp tụng kinh.

Khi tọa thiền, hành giả thường quán nơi thân, từ da, thịt, 
xương, gân v.v... quán tất cả các thứ ấy đều là vô thường, đều 
tương tục có hòa hợp, có tán hoại. Xét cho đến cùng, thì tất 
cả đều chẳng có nguồn gốc. Bên trong, quán thân là như vậy. 
Bên ngoài quán cây, cỏ, hoa, lá, dẫn đến núi non sông 
biển... cũng đều như vậy cả. Tất cả đều do các duyên hòa họp 
mà thành. Lại quán Bồ tát, dẫn đến quán 10 phương ba đời 
chư Phật cũng đều chỉ là danh tự. Rồi lại quán Bồ tát nghĩa 
và Phật nghĩa cũng là như vậy.

Hỏi: Vì sao nói Bo tát khi tu các pháp Ba-la-mậtphải nên 
quản 5 ấm pháp cũng là pháp Ba-la-mật?
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Đáp: Vì phải nhiếp đủ cả 5 ấm pháp duyên khởi hòa họp, 
mới gọi là chứng sanh, có cấu trúc đầy đủ từ chân lên đến đầu.

Cũng như vậy, cây do gốc, rễ, thân, cành, lá v.v... hòa hợp 
lại mà thành.

Đây gọi là Ba La Nhiếp Đe danh tự, thủ cả hai pháp 
tướng, nói riêng rẽ là Danh và Tự.

Lại cũng như do các vi trần hòa hợp mà sanh ra có các vật 
thể. Đây cũng gọi là Ba La Nhiếp Đề. Y nơi pháp này mới 
có pháp kia. Ví như do các thô pháp hòa hợp mới có danh 
tự lửa: Lửa là danh vật bị thiêu đốt là sắc, mà dẫn đến có sự 
thiêu đốt, sự cháy vậy.

Cũng như vậy, người cũng có danh, có sắc mà cả hai pháp 
danh và sắc đều là giả lập. Như vậy cũng gọi là Ba La Nhiếp 
Đe, cũng là thủ danh, thủ sắc vậy.

Hành giả phải quán danh tự “nhà” do nhiều danh tự 
khác, như kèo, cột, rui, đòn tay, gạch, ngói v.v... hợp lại 
mà thành; cũng như quán danh tự “cây” do nhiều danh tự 
khác như gốc, rễ, thân, cành, lá v.v... hợp lại mà thành. 
Danh tự này dẫn đén danh tự khác như vậy gọi là Ba La 
Nhiếp Đề.

Hành giả, trước hết phải phá danh tự Ba La Nhiếp Đe, rồi 
phá thọ tâm Ba La Nhiếp Đề, phá tâm Ba La Nhiếp Đề, dẫn 
đến phá pháp Ba La Nhiếp Đe.

Phải phá pháp Ba La Nhiếp Đề, mới vào được nơi thật tướng 
pháp. Rồi ở nơi thật tướng pháp, tức là ở nơi pháp “không”, lại 
còn phải phá hết các chấp, lập ra danh tự Ba-la-mật.

-oOo-
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KINH:

Này Tu Bồ Đe! Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mật 
chẳng thấy danh tự sắc là thường; chẳng thấy các danh 
tự thọ, tưởng hành thửc là thường, chẳng thấy danh tự 
sắc là vô thường; chẳng thấy các danh tự thọ, tưởng, 
hành, thức là vô thường; chẳng thấy danh tự sắc là khổ, 
hay là lạc, là ngã hay là vô ngã, là không là vô tướng, là vô 
tác, là tịch diệt, là cấu hay là tịnh, là sanh hay là diệt, là ở 
trong, là ở ngoài hay là ở chặng giữa. Thọ, tưởng, hành, 
thức cũng là như vậy.

Nhãn, sắc, nhãn thức, nhãn xúc nhân duyên sanh thọ,
dẫn đến ý, pháp, ý thức, ý xúc, ý xúc nhân duyên sanh 

thọ cũng đều là như vậy cảề

Vì sao? Vì khi thật hành Bát nhã Ba-la-mật, Bồ tát 
chẳng thấy Bát nhã Ba-la-mật cùng danh tự Bát nhã Ba- 
la-mật; chẳng thấy Bồ tát cùng danh tự Bồ tát; chẳng 
thấy có hữu vi trong tánh hữu vi; chẳng thấy có vô vi 
trong tánh vô vi; dẫn đến chẳng thấy có Bồ tát thật hành 
Bát nhã Ba-ỉa-mậtệ

Ở noi hết thảy các pháp, Bồ tát chẳng có tác ý phân 
biệt, vì Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mật, mà vẫn 
thường trú trong pháp tướng bất hoại. Bỏi vậy nên khi 
tu 4 niệm x ứ , d ẫ n  đến khi tu 18 bất cộng pháp, Bồ tát 
chẳng thấy có Bát nhã Ba-la-mật cùng danh tự Bát nhã 
Ba-la-mật, chẳng thấy có Bồ tát cùng danh tự Bồ tát.

Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mật như vậy, nên vào 
được nơi thật tướng của hết thảy các pháp. Ở nơi đây 
chẳng còn có cấu, chẳng còn có tịnhẽ

Này Tu Bồ Đe! Do thật hành Bát nhã Ba-ỉa-mật, mà
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BỒ tát biết rõ danh tự là giả thi thiết. Do biết rõ danh tự là 
giả thi thiết, nên Bồ tát chẳng chấp sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức; chẳng chấp nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; chẳng chấp 
sắc, thanh, hương vị, xúc, pháp; chẳng chấp nhãn thức, 
ẻ.., dẫn đến ý thức; chẳng chấp nhãn x ú c , d ẫ n  đến ý 
xúc; chẳng chấp nhãn xúc nhân duyên sanh thọ, ..ẳ, dẫn 
đến ý xúc nhân duyên sanh thọ; chẳng chấp tánh hữu 
vi; chẳng chấp tánh vô vi; chẳng chấp Đàn Ba-Ia-mật,

dẫn đến Bát nhã Ba-la-mật; chẳng chấp nhục nhãn, 
ỀỄẽ, dẫn đến Phật nhãn; chẳng chấp trí Ba-la-mật và thần 
thông Ba-la-mật; chẳng chấp nội k h ô n g , d ẫ n  đến vô pháp 
hữu không, chẳng chấp thành tựu chúng sanh; chẳng chấp 
thanh tịnh Phật độ; chẳng chấp các pháp môn phương tiện.

Vì sao? Vì các pháp đều là tự tánh không, nên chẳng 
có người chấp pháp, chẳng có pháp bị chấp, chẳng có chỗ 
pháp y chỉ.

Này Tu Bồ Đe! Bồ tát chẳng chấp hết thảy pháp như 
vậy là tăng ích 6 pháp Ba-la-mật, vào Bồ tát vị, được bất 
thối chuyển, đầy đủ thần thông, đi đến các cõi Phật, để 
thành tựu chúng sanh, và cúng dường vô lượng Phật, mãi 
cho đến khi được đạo Vô thượng bồ đề.

Phật hỏi: Này Tto Bồ Đềỉ Ý ông nghĩ sao? sắc có phải 
là Bồ tát chăng? Thọ, tưởng, hành, thức có phải là Bồ tát 
chăng?

Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Phật hỏi: Này I\i Bồ Đe! N h ã n , d ẫ n  đến ý, sắc, ..ị? 
dẫn đến pháp, nhãn t h ứ c , d ẫ n  đến ý thức, nhãn giới, 
..ễ, dẫn đến ý thức giới có phải ỉà Bồ tát chăng?

Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.
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Phật hỏi: Này I\i Bồ Đe! Ỷ ông nghĩ sao? Địa có phải 
là Bồ tát chăng? Thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức có 
phải là Bồ tát chăng?

Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậyế

Phật hỏi: Này Tu Bồ Đe! Vô m i n h , d ẫ n  đến lão tử 
có phải ỉà Bồ tát chăng?

Ngài Tto Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Phật hỏi: Này I\i Bồ Đe! Ly 5 ấm, 12 nhập, 18 giói, 
dẫn đến ly 12 nhân duyên có phải là Bồ tát chăng?

Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Phật hỏi: Này Tu Bồ Đe! Ý ông nghĩ sao? 5 ấm như 
tướng, 12 nhập như tướng, 18 giới như t ư ớ n g , d ẫ n  đến 
12 nhân duyên như tướng có phải là Bồ tát chăng?

Ngài Tủ Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Phật hỏi: Ly 5 ấm như tướng, ly 12 nhập như tướng, 
ly 18 giói như tướng, ề.., dẫn đến ly 12 nhân duyên như 
tướng có phải là Bồ tát chăng?

Ngài TYi Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Phật hỏi: Này Tu Bồ Đềỉ Ông nghĩ như thế nào mà 
nói hết thảy các pháp vừa kể trên đều chẳng phải là Bồ 
tát, và ly hết thảy các pháp ấy cũng chẳng phải ỉà Bồ tát?

Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn! Chúng sanh còn 
rốt ráo là bất khả đắc huống nữa là Bồ tát; sắc là bất khả 
đắc huống nữa là ly sắc, ỉà sắc như tướng và ly sắc như 
tướng; sắc, ly sắc; sắc như tướng, ly sắc như tướng đều 
bất khả đắc huống nữa là Bồ tátỆ Dẩn đến 12 nhân duyên, 
ly 12 nhân duyên, 12 nhân duyên như tướng, ly 12 nhân 
duyên như tướng đều là bất khả đắc huống nữa là Bồ tát.
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Phật dạy: Lành thay, lành thay! Nàỵ Tu Bồ Đe! Đúng 
như lòi ông nói, chúng sanh bất khả đắc, Bồ tát bất khả 
đắc, nên Bát nhã Ba-la-mật cũng là bất khả đăc, ông phải 
nên như vậy mà tu học.

Rồi Phật hỏi: Này I\i Bồ Đe! Ý ông nghĩ sao? sắc có 
phải là Bồ tát nghĩa chăng?

Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Phật hỏi: Này Tu Bồ Đe! Thọ, tưởng, hành, thửc có 
phải là Bồ tát nghĩa chăng?

Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! sắc vô thường, sắc khổ, sắc 
lạc, sắc ngã, sắc vô ngã, .ễẳ, dẫn đến thức vô thường, thức 
khổ, thức lạc, thức ngã, thức vô ngã có phải là Bồ tát 
chăng?

Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Phật hỏi: Này Tu Bồ Đe! sắc không, sắc vô tướng, sắc 
vô t á c , d ẫ n  đến thức không, thức vô tướng, thức vô tác 
có phải là Bồ tát nghĩa chăng?

Ngài I\i Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Dan đến 12 nhập, 18 giới, 12 nhân duyên cũng đồng 
như vậy cả.

Phật hỏi: Này Tu Bồ Đe! Ông nghĩ thế nào mà nói như 
vậy?

Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn! 5 ấm rốt ráo là 
bất khả đắc huống nữa là Bồ tát nghĩa, ệ.., dẫn đến 12 
nhân duyên rốt ráo là bất khả đắc huống nữa là Bồ tát 
nghĩa; 5 ấm vô thường, khổ, lạc, ngã, vô ngã, không, vô
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tướng, vô t á c , d ẫ n  đến 12 nhân duyên vô thường, khổ, 
lạc, ngã, vô ngã, không, vô tướng, vô tác đều là rốt ráo 
bất khả đắc huống nữa là Bồ tát nghĩa.

Phật dạy: Lành thay, lành thay! Này Tu Bồ Đe! Đúng 
như lòi ông nói, Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mật, biết 
rõ săc nghĩa là bất khả đắc, thọ, tưởng, hành thức nghĩa 
đều là bất khả đắc; dẫn đến vô tác nghĩa cũng là bất khả 
đắc. Ông phải nên như vậy mà tu học.

Này T\i Bồ Đe! Chẳng có pháp gì gọi là Bồ tát cảễ Vì 
sao? Vì các pháp chẳng thấy các pháp, các pháp chẳng 
thây pháp tánh, pháp tánh chẳng thấy các pháp, pháp 
tánh chăng thây địa chủng, địa chủng chẳng thấy pháp 
tánh, ễẳ., dẫn đên pháp tánh chẳng thấy thức chủng, thức 
chủng chẳng thấy pháp tánh. Lại nữa, pháp tánh chẳng 
thấy nhãn, sắc và nhãn thức, dẫn đến chẳng thấy y, 
pháp và ý thức. Cũng như vậy, nhãn sắc, và nhan thưc... 
ý pháp và ý thức chẳng thấy pháp tánhỆ

Này Iu Bồ Đe! Hữu vi tánh chẳng thấy vô vỉ tánh, và 
vô vi tánh chẳng thấy hữu vi tánhẾ Vì sao? Vì ly hữu vi, 
thì chăng thể nói vô vi; ly vô vi, thì cũng chẳng thể nói 
hữu vi.

Như vậy, nàỵ TYi Bồ Đe! Bồ tát thật hành Bát nhã Ba- 
la-mật, ở nơi hết thảy pháp, đều được vô sở kiến (chẳng 
có chỗ thấy).

Lúc bấy giờ, Bồ tát chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ, 
chăng hối. Vì sao? Vì Bồ tát chẳng thấy sắc dẫn đến thức; 
chẳng thấy nhãn, dẫn đến ý; chẳng thấy sắc, dẫn 
đên pháp; chẳng thấy tham, sân, si; chẳng thấy vô minh,

dẫn đến lão tử; chẳng thấy ngã, .ễ., dẫn đến chẳng 
thây tri giả, kiên giả; chẳng thấy cõi Dục, cõi sắc, cõi vô
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Sắc; chẳng thấy Thanh Văn, Bích Chi Phật; chẳng thấy 
Bồ tát và Bồ tát pháp; chẳng thấy Phật và Phật pháp; 
chẳng thấy Bồ tát đạo và Phật đạo.

Vì sao? Vì Bồ tát biết rõ hết thảy các pháp đều chẳng 
thật có, nên chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ, chẳng chìm 
đắm vậy.

Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn! Do nhân duyên gì 
mà Bồ tát chẳng hối, chẳng chìm đắm?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Đối với Bồ tát, thì hết thảy 
các tâm và tâm sở đều là bất khả đắc, bất khả kiến (chẳng 
thể được, chẳng thể thấy). Bởi vậy nên tâm Bồ tát chẳng 
hối, chẳng chìm đắm vậy.

Ngài Tu Bồ Đe thưa: Bạch Thế Tôn! Do nhân duyên gì 
mà Bồ tát chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Đối vói Bồ tát, thì ý và ý 
thức đều là bất khả đắc, bất khả kiến. Bởi vậy nên Bồ tát 
chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợề

Này Tu Bồ Đe! Đối với Bồ tát thì hết thảy các pháp 
đều là bất khả đắc, bất khả kiến. Bởi vậy nên, khi thật 
hành, Bồ tát chẳng thấy cũng chẳng được Bát nhã Ba-la- 
mật, chẳng thấy cũng chẳng được danh tự Bồ tát, chẳng 
thấy cũng chẳng được tâm Bồ tát. Lòi nói đây chính là lòi 
dạy cho hàng Bồ tát vậyế

LUẬN:

Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mật, quán các pháp danh 
tự là chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, chẳng phải 
chẳng thường, chẳng phải chẳng vô thường dẫn đến ở nơi 
hữu vi tánh và vô vi tánh đều chẳng thấy có danh tự Bồ tát.
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Như trước đây đã nói, ở nơi hết thảy các pháp, Bồ tát đều 
chẳng có tác ý phân biệt. Bồ tát trú trong pháp bất hoại, hành 
6 pháp Ba - l a - mậ t , d ẫ n  đến hành 18 bất cộng pháp.

Do được thật trí huệ, nên ở nơi hết thảy các pháp, Bồ tát 
chẳng thấy có pháp nào nhất định gọi là Bát nhã Ba-la-mật 
cả, chẳng thấy có danh tự Bát nhã Ba-la-mật, chẳng thấy có 
Bồ tát, chẳng thấy có danh tự Bồ tát. Bồ tát dùng trí huệ ấy, 
phá được vô minh và các phiền não.

Lại nữa, cũng do được thật trí huệ, mà Bồ tát được vô sở 
kiến, chẳng thấy hết thảy các pháp, nên phá được các chấp về 
Bát nhã Ba-la-mật, về danh tự Bát nhã Ba-la-mật, vào được 
nơi thật tướng các pháp, được tâm thanh tịnh, được vô ngại.

Bồ tát được trí huệ như vậy, nên dù thấy, dù nghe, dù 
niệm các pháp, vẫn thấy các pháp đều là như huyễn, như hóa. 
Vì sao? Vì Bồ tát biết rõ sự thấy, sự nghe, sự niệm cũng đều 
là hư vọng, nên chẳng có chấp sắc, thanh, hương, vị, xúc... 
mà thường trú trong vô ngại trí, tăng ích 6 Ba-la-mật, vào Bồ 
tát vị, được hết thảy các lợi ích.

-oOo-

Trong phẩm này, Phật dạy về pháp quán Bồ tát, Bồ tát 
danh, Bồ tát nghĩa đều là bất khả đắc.

Ở các phẩm sau, phần nhiều nói về quán “không”.

-oOo-

Phật hỏi ngài Tu Bồ Đe sắc có phải là Bồ tát chăng? Thọ, 
tưởng hành, thức có phải là Bồ tát chăng? Dần đến có một 
pháp nào nhất định gọi là Bồ tát chăng?
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Ngài Tu Bồ Đề nghĩ rằng Bồ tát do duyên hòa hợp mà có, 
thì chẳng có pháp nào nhất định gọi là Bồ tát cả. Nghĩ như 
vậy, nên ngài thưa rằng: Chẳng phải vậy.

Vì ngài Tu Bồ Đe là người đã chứng được “chúng sanh 
không” nên Phật mới tán thán: Lành thay, lành thay! Đúng 
như lời ông nói, chúng sanh bất khả đắc, Bồ tát bất khả đắc, 
nên Bát nhã Ba-la-mật cũng bất khả đắc. Ông phải như vậy 
mà tu học Bát nhã Ba-la-mật.

-0O0-

Phật lại hỏi ngài Tu Bồ Đề: sắc có phải là Bồ tát nghĩa 
chăng? Dẩn đến sắc không, sắc vô tướng, sắc vô tác có phải 
là Bồ tát nghĩa chăng? Dẩn đến có một pháp nào nhất định 
gọi là Bồ tát nghĩa chăng?

Vì ngài Tu Bồ Đề đã vào được pháp “không” chẳng còn 
tâm nghi, nên ngài thưa rằng: Chẳng phải vậy.

Bởi vậy nên Phật lại tán thán: Lành thay, lành thay! Đúng 
như lời ông nói, Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mật biết rõ 
nghĩa của sắc là bất khả đắc, dẫn đến nghĩa của hết thảy các 
pháp đều là bất khả đắc, nên Bồ tát nghĩa dẫn đến Bát nhã 
Ba-la-mật nghĩa cũng đều là bất khả đắc cả. Ông phải như 
vậy mà tu học Bát nhã Ba-la-mật.

-0O0-

Ngài Tu Bồ Đe lại bạch Phật: Con chẳng thấy có pháp 
nào gọi là Bồ tát, chẳng có pháp nào gọi ià Bồ tát nghĩa cả.

Phật dạy: Chẳng phải riêng Bồ tát là chẳng thể được (bất 
khả đắc), chẳng thể thấy (bất khả kiến), mà ở nơi hết thảy
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pháp cũng chẳng có pháp nào thấy pháp nào cả. Vì sao? Vì 
pháp tánh là vô lượng, là chẳng thể được, chẳng thể thấy 
vậy. Các pháp chẳng thể thấy pháp tánh, mà pháp tánh cũng 
chẳng thể thấy các pháp. Vì sao? Vì các pháp đều do duyên 
hòa hợp sanh, chẳng có tự tánh, nên các pháp chẳng thấy 
pháp tánh, và pháp tánh cũng chẳng thấy các pháp vậy.

Tánh của 5 ấm, của 12 nhập, 18 g i ớ i , d ẫ n  đến tánh của 
pháp hữu vi, của pháp vô vi cùng với pháp tánh là chẳng phải 
hai, chẳng phải khác.

-oOo-

Như vậy là lược nói các nhân duyên “Ly hữu vi tánh 
chẳng có vô vi tánh, và ly vô vi tánh chẳng có hữu vi tánh” 
Vì sao? Vì hai pháp hữu vi và vô vi nhiếp hết thảy các pháp.

Do Bồ tát chẳng chấp hết thảy các pháp, nên chẳng kinh, 
chẳng hãi, chẳng sợ. Neu còn có chỗ thấy, chỗ không thấy là 
còn kinh, còn hãi, còn sợ. Bồ tát chẳng chấp hết thảy pháp, 
nên chẳng còn có chỗ thấy, chẳng còn chỗ sợ, tức là vào được 
vô sở kiến, vô sở úy vậy.

Hỏi: Trước đã nói về các nhân duyên Bồ tát chẳng kinh, 
chẳng hãi, chẳng sợ rồi. Nay vì sao ngài Tu Bồ Đe còn hỏi nữa?

Đáp: Ngài Tu Bồ Đề nói các pháp đều là “không” là 
vô sở hữu. Nhưng ngài vẫn còn sợ có người khởi tâm nghi, 
khiến phải bị đọa về tà kiến, nên ngài mới hỏi Phật. Ngài 
muốn được Phật giải rộng, để người hành đạo được sanh 
chánh kiến.

Hỏi: Vì sao nói hết thảv các pháp đều chang thể thấy 
được?
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Đáp: Do biết rõ tâm niệm của ngài Tu Bồ Đe, nên Phật 
dạy: Het thảy các tâm và tâm sở đều chẳng thể được (bất khả 
đắc), chẳng thể thấy (bất khả kiến). Bởi vậy nên Bồ tát chẳng 
có kinh, chẳng có hãi, chẳng có sợ.

Người mới tu “pháp không” thấy các tâm và tâm sở là 
có thể được (khả đắc), còn các ngoại pháp là chẳng thể được 
(bất khả đắc), nên mới sanh sợ hãi. Trái lại, Bồ tát đã thấy rõ các 
tâm và tâm sở đều là hư vọng, chẳng thật có, đều do quả báo 
điên đảo mà giả có vậy thôi, nên chẳng còn sanh tâm sợ hãi.

Vì chưa khai thị cho phàm phu rõ về thật tướng pháp, 
lại vì biết rõ phàm phu chấp nghĩa của các pháp có sai khác 
nhau, nên ngài Tu Bồ Đe mới phải hỏi như trên đây.

Hỏi: Vì sao ngài Tu Bồ Đe phải hỏi đến 3 lần?

Đáp: Các tâm và tâm sở đều ở nơi ý thức. Phải nương 
nơi ý căn mới thấy được ý thức, và mới 'thấy được toàn thể 
các tâm và tâm sở pháp. Vì sao? Vì có ý thức, mới khởi phân 
biệt. Do có khởi phân biệt, nên mới sanh sợ hãi. Ví như khi 5 
căn duyên 5 trần, thì ở vào khoảnh khắc thời gian ngắn ngủi 
đó chưa có sự phân biệt. Khi có ý thức xen vào, thì mới có 
phân biệt, dẫn đến có sanh sợ hãi. Bởi vậy nên, muốn phá sự 
sợ hãi đến tận cùng gốc rễ, thì phải đình chỉ mọi sự phân biệt 
nơi ý thức. Đây chính là lý do khiến ngài Tu Bồ Đe phải hỏi 
Phật lần thứ ba.

Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mật như vậy, nên chẳng 
thấy có Bồ tát, chẳng thấy có danh tự Bồ tát, chẳng thấy có 
Bát nhã Ba-la-mật, chẳng thấy có danh tự Bát nhã Ba-la-mật 
nữa. Do biết rõ như vậy, nên Bồ tát chẳng có sanh sợ hãi. Đây 
cũng chính là nhằm giáo hóa Bồ tát tu tập về Bát nhã Ba-la- 
mật tướng vậy.
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Nếu biết rõ Bồ tát tướng, Bát nhã Ba-la-mật tướng đã 
thật hành Bát nhã Ba-la-mật rồi. Nếu biết Bát nhã Ba-la-mật 
chẳng phải do cầu khắp 10 phương mà có được, cũng chẳng 
phải do ai mà có được, cũng chẳng phải như các vật báu mà 
phải dùng sức để chiếm đoạt được vậy.



Phẩm ThứTám

Khuyến Học
(Khuyên Học)

KINH:

Ngài T\i Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn! Bồ tát muốn 
được đầy đủ Đàn B a - l a - m ậ t , d ẫ n  đến đầy đủ Bát nhã 
Ba-la-mật, phải tu tập Bát nhã Ba-la-mật.

Bồ tát muốn biết s ắ c , d ẫ n  đến thức, muốn biết sắc, 
ằ.Ễ, dẫn đến pháp, muốn biết nhãn, ..Ể, dẫn đến ý, muốn 
biết nhãn t h ứ c , d ẫ n  đến ý thức, muốn biết nhãn xúc, 
..ễ, dẫn đến ý xúc, muốn biết nhãn xúc nhân duyên sanh 
thọ, ếẵ., dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ, phải tu tập 
Bát nhã Ba-la-mật.

Bồ tát muốn đoạn tham, sân, sỉ phải tu tập Bát nhã 
Ba-Ia-mật.

Bồ tát muốn đoạn thân kiến, tà kiến, nghi, dâm dục, 
sân nhuế, sắc ái và vô sắc ái, trạo cử, kiêu mạn, vô minh 
cùng hết thảy các kiết sử, phải tu tập Bát nhã Ba-la-mật.

Bồ tát muốn đoạn 4 phược, 4 kiết, 4 điên đảo, phải tu 
tập Bát nhã Ba-la-mậtễ

Bồ tát muốn biết 10 thiện đạo, 4 thiền, 4 không, 4 vô 
lượng tâm, 4 vô sắc định, .ệ., dẫn đến 18 bất cộng pháp, 
phải tu tập Bát nhã Ba-la-mật.

Bồ tát muốn nhập giác ý tam muội, muốn nhập 6 thần
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thông, muốn nhập 9 thứ đệ định, muốn nhập siêu việt 
tam muộiềểế phải tu tập Bát nhã Ba-la-mật.

Bồ tát muốn được Sư tử du hý tam muội, sư tư phấn 
tam muội... cùng hết thảy các đà la ni môn và tam muội 
môn, phải tu tập Bát nhã Ba-la-mật.

Bạch Thế Tôn! Nói tóm lại, Bồ tát muốn làm thỏa 
mãn hết thảy các nguyện của chúng sanh, phải tu tập Bát 
nhã Ba-la-mật.

LUẬN:

Hỏi: Trước đây đã nói rằng Bồ tát muốn được các công 
đức, phải tu tập Bát nhã Ba-ỉa-mật. Nay vì sao còn nói nữa?

Đáp: Trước đây muốn được các công đức, thì phải tu tập 
Bát nhã Ba-la-mật. Nay đã nghe Bát nhã Ba-la-mật, đã nếm 
được mùi vị của Bát nhã Ba-la-mật rồi, nên muốn được các 
công đức của 6 Ba-la-mậtệ Do vậy mà càng phải tu tập Bát 
nhã Ba-la-mật hơn nữa.

Lại nữa, do nhân duyên nói về “pháp không” mà có người 
nghe nghi là Phật pháp cũng chấp đoạn diệt, nên lập lại để 
đoạn nghi cho họ. Vì vậy mà phải nói lại rằng muốn được 
đầy đủ các công đức thì phải tu tập Bát nhã Ba-la-mật.

-oOo-

Bát nhã Ba-la-mật là không, là vô sở hữu, nhưng vẫn phải 
hành các công đức về bố thí, trì giớiệ.. Vì sao? Vì ở đây chẳng 
phải là các không trơn của người chấp về đoạn diệt.

Do hạng người thiểu trí, nghe trước và sau có trái nhau 
nên Phật phải rộng nói thêm.

-oOo-
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Lại nữa, Bát nhã Ba-la-mật là thậm thâm, vi diệu pháp, 
nên phải lập đi lập lại. Đen như lời Phật khen Ngài Tu Bồ Đe 
mà Phật cũng lập đi lập lại: Lành thay, lành thay!

-0O0-

Nghĩa của 6 pháp Ba-la-mật như đã nói trước đây, nhằm 
khai thị cho người nghe biết rõ về 5 ấm là vô thường, là khổ, 
là không, là vô ngã. Đây là nói về tổng tướng.

Còn nói về biệt tướng, thì phải nói đến 6 căn, 6 trần, 6 
thức, 6 thọ v.v... Người thế gian bị trói buộc bởi các pháp ấy, 
vì lấy thọ làm chủ. Do có thọ nên mới sanh ra các kiết sử, 
phiền não. Ví như thọ lạc sanh tham, thọ khổ sanh sân, chẳng có 
thọ lạc, thọ khổ sanh si. Do 3 độc tham, sân, si mà có các phiền 
não dấy khởi, kết thành các nghiệp nhân duyên. Bởi vậy nên nói 
thọ làm chủ mà chẳng nói đến các tâm sơ khác vậy.

-oOo-

Trước đây đã có nói đến Giác ý tam muội, Sư Tử Du Hý 
tam muội, Siêu Việt tam muội v.v...

Bồ tát vào được các tam muội này là có thể làm thỏa mãn 
hết thảy các nguyện của chúng sanh.

Bởi nhân duyên vậy, nên nói Bồ tát muốn được đầy các 
công đức phải tu tập Bát nhã Ba-la-mật.

-oOo-

KINH:

Bạch Thế Tôn! Bồ tát muốn có được đầy đủ các thiện
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căn, muốn chẳng đọa vào 3 đường ác, muốn chẳng sanh 
vào nhà hạ tiện, muốn chẳng trú nơi Thanh Văn địa và 
Bích Chi Phật địa, muốn chẳng đọa đảnh, phải tu tập Bát 
nhã Ba-la-mật.

Lúc bấy giờ ngài Xá Lợi Phất hỏi ngài Tu Bồ Đề: Thế 
nào gọi ỉà Bồ tát đọa đảnh?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: Nếu Bồ tát chẳng có đủ các sửc 
phương tiện để thật hành 6 pháp Ba-la-mật, để nhập vào 
các tam muội Không, Vô tướng và Vô tác, mà lại trú noi 
Thanh Văn địa và Bích Chi Phật địa, dẫn đến thủ chấp 
Bồ tát vị, thì gọi ỉà Bồ tát sanh pháp áiề Như vậy gọi là Bồ 
tát đọa đảnhẳ

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Thế nào gọi là Bồ tát sanh?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: Sanh gọi là pháp ái.

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Những gì gọi là pháp ái?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-ỉa- 
mật mà ở noi sắc không, sắc vô tướng, sắc vô tác, sắc tịch 
diệt, sắc vô thường, sắc khỗ, sắc vô ngã, Ế.ẽ, dẫn đến ở noi 
thức không, thức vô tướng, thức vô tác, thức tịch diệt, 
thức vô thường, thức khổ, thức vô ngã còn có khỏi niệm 
chấp trước, thì gọi là Bồ tát thuận đạo mà sanh pháp áiỆ

Lại nữa, Bồ tát tu tập các pháp:

- Đây ỉà khổ, phải nên biếtặ

- Đây là tập, phải nên đoạn.

- Đây là diệt, phải nên chứngễ

- Đây là đạo, phải nên tu.

- Đây là tịnh pháp, phải nên gần.
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- Đây là cấu pháp, phải nên xa.

- Đây là việc phải nên làmế

- Đây là việc chẳng nên làm.

- Đây là Bồ tát đạo.

- Đây chẳng phải là Bồ tát đạoệ

- Đây là Đàn Ba-la-mậtệ

- Đây chẳng phải là Đàn Ba-la-mật.

- Đây là Thi la Ba-la-mật.

- Đây chẳng phải là Thi la Ba-la-mật.

- Đây là sẵn đề Ba-la-mật.

- Đây chẳng phải là sẵn đề Ba-la-mậtề

- Đây là Tỳ lê gia Ba-la-mật.

- Đây chẳng phải là Tỳ lê gia Ba-ỉa-mật.

- Đây là Thiền Ba-la-mật.

- Đây chẳng phải là Thiền Ba-la-mậtẳ

- Đây ỉà Bát nhã Ba-la-mật.

- Đây chẳng phải là Bát nhã Ba-la-mật.

- Đây là phương tiện của Bồ tát.

- Đây chẳng phải là phương tiện của Bồ tát

- v.v...

Trên đây ỉà chỗ thị học và chỗ phỉ học, tức là chỗ nên 
học và chỗ chẳng nên học của Bồ tát. Nên biết “thị” cũng 
như “phi” đều là phương tiện của Bồ tát cả.

Thưa ngài Xá Lợi Phất! Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-
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la-mật mà ở nơi các pháp còn khởi niệm chấp trước “thị” 
hay “phi”, thì gọi là Bồ tát thuận đạo mà sanh pháp ái.

LUẬN:

Hỏi: Phải hành những thiện căn gì mới chẳng đọa vào 
các ác đạo, mới chang đọa đảnh?

Đáp: Có thuyết nói:

- Hành thiện căn “bất tham” khiến cho ái kiết cùng hết thảy 
các kiết sử khác mỏng dần. Từ đó vào được các thiền định.

- Hành thiện căn “bất sân”, khiến cho sân nhué cùng các 
kiết sử khác mỏng dần. Từ đó sanh được tâm từ bi.

- Hành thiện căn “bất si”, khiến vô mình cùng các kiết sử 
khác mỏng dần. Từ đó vào được Bát nhã Ba-la-mật.

Hành các thiện căn như vậy là có đủ thiền định, từ bi và 
trí huệ Bát nhã, cho nên chẳng có việc gì mà chẳng làm được, 
chẳng có pháp môn gì mà chẳng tu được.

Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mật, tu tập các thiện căn 
như vậy nên:

- Chẳng đọa vào các đường ác.

- Chẳng sanh vào nhà hạ tiện.

- Chẳng lạc về Thanh Văn và Bích Chi Phật địa.

- Chẳng đọa đảnh.

Hỏi: Trong 4 sự việc nêu trên đây, vì sao chỉ nói riêng 
đến đọa đảnh mà thôi?

Đáp: Vì 3 sự việc kia đã nói đến trước đây rồi. Riêng việc 
đọa đảnh chưa được đề cấp đến, nên nay ngài Xá Lợi Phất 
mới hỏi.
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Hỏi: Đọa đảnh là vào trong pháp vị. Nghĩa này đã được 
nói rồi. Vì sao nay cỏn hỏi nữa?

Đáp: Trước đây đã nói về nghĩa này rồi. Tuy nhiên, trước 
đây chưa nói rõ về các phương tiện dẫn vào 3 Giải thoát môn. 
Bởi vậy nên danh tự này, trước và sau có nghĩa khác nhau.

Trước nói do ái pháp mà được lợi ích, vào được vô sanh 
pháp nhẫn. Nay nói vào được vô sanh pháp nhẫn rồi, mà còn 
chấp, còn ái pháp thì chẳng có lợi ích gì.

Ví như người ăn nhiều bị bội thực, chẳng tiêu hóa được. 
Nếu chẳng lo thuốc men chữa trị, thì sẽ thành trọng bệnh. 
Khi bệnh đã lành rồi thì chẳng cần đến thuốc men nữa.

Bồ tát cũng như vậy. Khi sơ phát tâm, do tham ái pháp 
thực mà tinh tấn tu hành, chứng được đạo quả. Thế nhưng, 
nếu chưa có đủ các sức phương tiện để hành các thiện pháp, 
thì sẽ sanh tâm chấp đắm đạo quả vậy. Bởi vậy nên nói, ở 
nơi Vô sanh pháp nhẫn mà còn pháp ái thì cũng vẫn là bệnh.

Vì sao? Vì do còn chấp pháp, nên ở nơi bất sanh bất diệt 
mà chẳng được tự tại.

Ví như người mắc phải trọng bệnh, quyết định sẽ phải 
chết, thì dù có uổng nhiều thuốc, các thứ thuốc ấy cũng thành 
bệnh. Bồ tát nếu đã vào được nơi rốt ráo không, nơi bất sanh 
bất diệt, tức là đã vào trong Vô sanh pháp nhẫn rồi, mà còn 
sanh pháp ái thì sẽ dễ mắc bệnh pháp ái vậy.

Pháp ái đối với các hàng Trời, người là diệu pháp, nhưng 
ở nơi Vô sanh pháp nhẫn thì lại là bệnh.

Ở nơi hết thảy pháp, nếu còn sanh ức tưởng phân biệt, 
nếu còn quán “thị-phi”, để rồi tùy theo pháp mà sanh pháp ái 
thì được gọi là “đọa đảnh”. Vì sao? Vì như vậy là ứái với thật 
tướng pháp, là chẳng có tương ưng vói thật tướng pháp. Neu
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BỒ tát vẫn còn chấp như vậy thì gọi là Bồ tát tham ái pháp 
thực, cũng gọi là “đọa đảnh”.

Hỏi: Chỉ là một pháp, nhung vì sao có lúc nói là Vô sanh, 
có lúc nói là Đảnh?

Đáp: Ở nơi Nhu thuận nhẫn, ở nơi Vô sanh nhẫn, nếu 
chẳng có chấp trước pháp Vô sanh đó thì gọi là Trú Đảnh vị. 
Bồ tát trú ở đảnh cao đó, thẳng đường đến Phật đạo, chẳng 
còn sợ bị đọa nữa.

Cũng như vậy, ở trong pháp Thanh Văn có nói đến Noãn 
pháp, Nhẫn pháp và Đảnh pháp. Khi đã thành tựu được hai 
pháp Noãn và Nhẫn rồi, thì hành giả tiến tu Đảnh pháp vậy.

Hỏi: Neu đã được Đảnh vị rồi là chẳng còn bị đọa nữa? 
Vì sao ỉại nói đến đọa Đảnh?

Đáp: Người được Đảnh vị rồi, mà tâm kiên cố, trí an ổn, 
thì chẳng sợ bị đọa nữa. Người đã gần được Đảnh vị rồi mà 
đánh mất đi thì mới gọi là đọa Đảnh.

Vì sao? Vì khi đã lên đến đảnh núi, đứng vững chắc trên 
đảnh núi rồi, thì chẳng còn sợ bị rơi xuống nữa. Thế nhưng, 
khi còn đang leo núi, mặc dù đã gần đến đảnh núi rồi, thì 
cũng vẫn còn nguy hiểm, còn lo sợ bị rơi xuống, nên cần phải 
giữ tâm trí kiên cố, an ổn.

Bồ tát, khi đả trú ở Đảnh vị rồi, thì chẳng còn bị các nội 
ma quấy nhiễu, chẳng còn bị các kiết sử trói buộc nữa. Như 
vậy gọi là được Vô sanh pháp nhẫn. Vì sao? Vì trái với Vô 
sanh là còn kiết sử, còn ái chấp các thiện pháp.

Neu chẳng có được trí huệ soi sáng, thì chẳng vào được nơi 
thật tướng pháp, như vậy gọi là Sanh. Nếu có được trí huệ soi 
chiếu, thì vào được noi thật tướng pháp; nhu vậy gọi là Thục.
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Lại nữa, nếu chẳng có y chỉ trí sanh diệt, nếu ly được trí 
sanh diệt, ly được các chấp điên đảo, thì vào được nơi bất 
sanh, bất diệt. Như vậy gọi là được Vô sanh Pháp, hay TÚI 
Pháp, hay Thọ Pháp, hay Trí Pháp, cũng gọi là Nhẫn vị.

Bồ tát, khi đã nhập vào vị ấy rồi, là xả bỏ hết thảy các 
quán vô thường, khổ, không, vô ngã. Nếu chẳng được như 
vậy, thì gọi là thuận đạo mà còn sanh pháp ái.

KINH:

Ngài Xá Lọi Phất hỏi: Thế nào gọi là Bồ tát bất sanh?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: Bồ tát, khi thật hành Bát nhã Ba- 
la-mật, ở trong nội không, chẳng thấy có ngoại không; 
ở trong ngoại không, chẳng thấy có nội không; ở trong 
ngoại không chẳng thấy có nội ngoại không; ở trong nội 
ngoại không, chẳng thấy có không không; ở trong không 
không, chẳng thấy có nội ngoại không; ở trong không 
không chẳng thấy có đại không; ở trong đại không, chẳng 
thấy có không không; ở trong đại không, chẳng thấy 
có đệ nhất nghĩa không; ở trong đệ nhất nghĩa không, 
chẳng thấy có đại không; ở trong đệ nhất nghĩa không 
chẳng thấy có hữu vỉ không; ở trong hữu vi không, chẳng 
thấy có đệ nhất nghĩa không; ở trong hữu vi không 
chẳng thấy có vô vi không, ở trong vô vi không, chẳng 
thấy có hữu vi không; ở trong vô vi không chẳng thấy 
có tất cánh không; ở trong tất cánh không, chẳng thấy 
có vô vi không; ở trong tất cánh không chẳng thấy có vô 
thỉ không; ở trong vô thỉ không, chẳng thấy có tất cánh 
không; ở trong vô thỉ không chẳng thấy có tán không, 
ờ  trong tán không, chẳng thấy có vô thỉ không, ở trong 
tán không chẳng thấy có tánh không; ở trong tánh không 
chẳng thấy có tán không; ở trong tánh không chẳng thấy
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CÓ chư pháp không; ở trong chư pháp không, chẳng thấy 
có tánh không; ở trong chư pháp không chẳng thấy có tự 
tướng không; ở trong tự tướng không, chẳng thấy có chư 
pháp không; ở trong tự tướng không chẳng thấy có bất 
khả đắc không; ở trong bất khả đắc không, chẳng thấy có 
tự tướng không; ở trong bất khả đắc không chẳng thấy 
có vô pháp không; ờ trong vô pháp không, chẳng thấy có 
bất khả đắc không, ờ trong vô pháp không chẳng thấy có 
hữu pháp không, ở trong hữu pháp không chẳng thấy có 
vô pháp không, ở trong hữu pháp không chẳng thấy có vô 
pháp hữu pháp không, ở trong vô pháp hữu pháp không 
chẳng thấy có hữu pháp không.

Thưa ngài Xá Lợi Phất! Bồ tát thật hành Bát nhã Ba- 
la-mật như vậy gọi là Bồ tát bất sanh, nhập vào Bồ tát vị.

Thưa ngài Xá Lọi Phất! Bồ tát phải nên tu tập Bát nhã 
Ba-la-mật như thế này: chẳng niệm sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức; chẳng niệm nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; chẳng niệm 
sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp...; chẳng niệm 6 pháp 
Ba-la-mật dẫn đến chẳng niệm 18 bất cộng pháp.

Bồ tát thực hành Bát nhã Ba-la-mật như vậy, nên 
chăng có niệm trước, chăng có tự cao là mình đã được đại 
tâm, đã được vô đẳng đẳng tâmề Vì sao? Vì tâm tướng và 
phi tâm tướng đều là vô tướng, là thường thanh tịnh vậyẾ

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Thế nào là tâm tướng thường 
thanh tịnh?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: Bồ tát biết rõ tâm tướng cùng 
tham, sân, si là chẳng hợp, chẳng ly; biết rõ tâm tướng 
cùng các kiết sử phiền não, triền phược là chẳng hợp, 
chăng ly. Như vậy, gọi là biêt rõ tâm tướng thường 
thanh tịnh.
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Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Vô tâm là có tướng tâm hay là 
chăng có tướng tâm?

Ngài Tu Bồ Đe hỏi lại: Trong vô tâm có thể được tướng 
tâm hay tướng vô tâm chăng?

Ngài Xá Lọi Phất đáp: Chẳng thể có được.

Ngài Tu Bồ Đề nói: Nếu chẳng thể có được, thì chẳng 
nên hỏi về có tâm, hay chẳng có tâm (thị tâm hay phi 
tâm) làm gì nữaể

Ngài Xá Lọi Phất hỏi: Thế nào gọi là vô tâm tướng?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: Nếu đối trước các pháp mà biết 
rỗ các pháp là chẳng thể hoại (bất khả hoại), là chẳng có 
phân biệt (vô phân biệt) thì đó gọi là chẳng có tướng tâm 
(vô tâm tướng) vậy.

Ngài Xá Lọi Phất hỏi: Chỉ có tâm là chẳng thể hoại, 
chẳng có phân biệt, hay là sắc cũng chẳng thể hoại, chẳng 
có phân b i ệ t , d ẫ n  đến Phật đạo cũng chẳng thể hoai, 
chẳng có phân biệt?

Ngài Tu Bồ Đe đáp: Nếu Bồ tát biết rõ tâm là chẳng thể 
hoại, chẳng có phân biệt, thì Bồ tát cũng biết rõ sắc, ..ế, dẫn 
đến Phật đạo cũng chẳng thể hoại, chẳng có phân biệt vậy.

Lúc bấy giờ, ngài Xá Lọi Phất tán thán ngàỉTu Bồ Đề 
rằng: Lành thay, lành thay! Ông thật là bậc chân Phật 
tử, từ miệng Phật sanh, từ pháp hóa sanh, thủ được pháp 
phân của Phật. Trong pháp tự tín, thân được chứng.

Đúng như lời Phật dạy, ông được Vô tránh tam muội, 
tối diêu, đê nhất.

Nếu Bồ tát y theo lời ông đã phân biệt nói ra, mà thật 
hành thì sẽ chẳng ly Bát nhã Ba-la-mật vậyế
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Nếu CÓ ngưòi thiện nam, thiện nữ muốn học pháp 
Thanh Văn, thì cũng phải nghe Bát nhã Ba-la-mật, thọ 
trì, đọc tụng, chánh ức niệm, như pháp mà tu hànhỀ Lại 
nữa, Nếu có người thiện nam, thiện nữ muốn học pháp 
Bồ tát, thì cũng phải nghe Bát nhã Ba-la-mật, thọ trì, đọc 
tụng, chánh ức niệm, như pháp mà tu hành.

Vì sao? Vì Bát nhã Ba-la-mật rộng nói về cả 3 thừaễ 
Bỏi vậy, nên Thanh Văn, Bích Chi Phật, Bồ tát đều phải 
tu tập Bát nhã Ba-la-mật.

LUẬN:

Hỏi: Trong kỉnh nói trong nội không, chảng thấy có ngoại 
không; trong ngoại không, chang thấy cỏ nội không;... nghĩa 
ấy như thế nào?

Đáp: Có thuyết nói rằng 4 đại ở bên ngoài theo các thức 
ăn uống, theo hơi thở... nhập vào thân trở thành 4 đại của nội 
thân. Khi bài tiết, cũng như ở giai đoạn cuối cùng của cuộc 
đòi, khi thân đã chết rồi, thì 4 đại của nội thân lại được trả về 
cho 4 đại bên ngoài.

Như vậy là chấp có trong (nội), có ngoài (ngoại), có đi 
(khứ), có đến (lai)... đều là chấp điên đảo cả. Hết thảy các 
pháp đều là chẳng có các tướng trong, ngoài, đi, đến... Bởi 
vậy nên nói nội không chẳng có ở ngoại không, ngoại không 
chẳng có ở nội không; dẫn đến 16 pháp không còn lại cũng 
đều là như vậy cả.

Hết thảy các pháp đều là chẳng có sanh, chẳng có diệt, 
chẳng có đi, chẳng có đến, chẳng có đồng, chẳng có khác... 
Mỗi mỗi đều chẳng trú vậy.

Lại nữa, vào Bồ tát vị, Bồ tát chẳng có niệm sắc là CÓ, 
chẳng có niệm sắc là K H Ô N G ; , d ẫ n  đến cũng chẳng niệm
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18 bất cộng pháp là CÓ hay là KHÔNG.

(Nghĩa về niệm CÓ, niệm KHÔNG đã nói trước đây rồi).

Hỏi: Bồ đề tâm, Vô đảng đẳng tâm và Đại tâm khác 
nghĩa với nhau chăng?

Đáp: Bồ tát sơ phát tâm, duyên Vô Thượng đạo, mà phát 
nguyện rằng: “Tôi nguyện sẽ làm Phật”. Như vậy là phát Bồ 
đề tâm. Khi được Vô đẳng đẳng tâm, thì được gọi là Phật. 
Lúc bấy giờ, Bồ đề tâm và Vô đẳng đẳng tâm tương đồng với 
nhau. Vì sao? Vì quả đã tương ưng với nhân vậy.

Lại dùng đại trí, quán hết thảy pháp, hết thảy chúng sanh 
đều bình đẳng, chẳng có phân biệt; dùng đại từ, đại bi rộng 
độ hết chúng sanh. Như vậy là đại tâm.

Lại có thuyết nói:

- Đàn Ba-la-mật và Thi la Ba-la-mật nhiếp về Bồ đề tâm. 
Vì sao? Vì Đàn Ba-la-mật là nhân duyên dẫn đến đại phước 
đức. Thi la Ba-la-mật là nhân duyên dẫn ra khỏi 3 đường ác. 
Đây là 2 pháp rất tôn quý trong các hàng Trời và Người. Trú 
được trong 2 pháp này, thì có được lực quả báo an lập chúng 
sanh, và thành tựu đại sự.

- sẵn đề Ba-la-mật và Tỳ lê gia Ba-la-mật nhiếp về Vô 
đẳng đẳng tâm. Vì sao? Vì 2 Ba-la-mật này là nhân duyên 
thành tựu được các việc hy hữu, rất khó làm. Nhờ nhẫn 
nhục, mà Bồ tát có thể, vì chúng sanh chịu bị cắt thịt, bị chẻ 
xương... mà tâm chẳng hề lay động, chẳng hề oán hận. Bồ tát 
biết rõ hết thảy pháp đều là rốt ráo không là đồng thể đại bi, 
nên mới làm được những việc hy hữu như vậy. Lại nhờ tinh 
tấn mà Bồ tát thành tựu được vô lượng công đức, có được 
những lực quả báo, chẳng gì bằng được. Khi thật hành 2 Ba- 
la-mật này, thì tâm Bồ tát tương tợ như tâm Phật.
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Như vậy là Vô đẳng đẳng tâm.

- Thiền Ba-la-mật và Bát nhã Ba-la-mật nhiếp về Đại tâm. 
Vì sao? Vì ở nơi thâm thiền định, Bồ tát dùng 4 vô lượng tâm, 
duyên khắp hết thảy chúng sanh, đang trầm luân trong biển khổ 
sanh tử, nhằm cứu độ hét thảy chúng sanh thoát khổ. Lại nhờ 
trí huệ Bát nhã mà Bồ tát vào được nơi thật tướng pháp, diệt hét 
các quán, đoạn dứt ngôn ngữ, mà chẳng có lạc về đoạn diệt.

Như vậy là đại tâm.

Lại có thuyết nói rằng: Khi sơ phát tâm thì gọi là Bồ đề 
tâm, khi hành 6 pháp Ba-la-mật, thì gọi là Vô đẳng đẳng tâm, 
khi dùng các lực phương tiện để hành đạo thì gọi là Đại tâm.

-oOo-

Như vậy là 3 tâm có sai khác nhau.

Phải nên biết rằng, Bồ tát được đại tâm, đại trí mà chẳng 
có sanh tự cao, tự mãn. Vì sao? Vì tâm Bồ tát thường thanh 
tịnh, ví như hư không vậy. Dù có mây bay, có khói tỏa, có 
bụi trần lăng quăng qua lại... che lấp hư không, mà hư không 
vẫn thường như vậy.

Cũng như vậy, tâm Bồ tát thường thanh tịnh, nên các vô 
minh, phiền não chỉ là khách trần qua lại, chẳng có vướng 
mắc, chẳng cần phải khử trừ. Vì sao? Vì cứ y nơi gốc thanh 
tịnh mà tu hành, tinh tấn hạ thủ công phu, thì các nghiệp cấu 
mỏng dần, nhường chỗ cho tâm thanh tịnh hiển lộ ra.

Bồ tát biết rõ tánh thanh tịnh chẳng phải do ai làm ra, 
chẳng phải do tự mình làm ra, nên chẳng tự cao và cũng 
chẳng niệm có pháp nào là thật cả, vì hết thảy pháp đều là rốt 
ráo không vậy.
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Hỏi: Ngài Xá Lợi Phất cũng đã biết rõ tâm tướng thường 
thanh tịnh rồi. Sao nay ngài còn hỏi nữa?

Đáp: Bồ tát khi mới phát Bồ đề tâm, nghe nói tâm tướng 
là rốt ráo không, rồi lại nghe nói tâm tướng thường thanh 
tịnh, thì vẫn còn ức tưởng phân biệt, vẫn còn thủ chấp cái 
tướng vô tâm đó.

Bởi vậy ngài Xá Lợi Phất mới nêu lên các câu hỏi để ngài 
Tu Bồ Đề giải đáp, nhằm giải nghi cho các vị Bồ tát này.

Hỏi: Vô tâm là có tướng tâm hay không có tướng tâm? 
Nếu là có thì vì sao lại nói là vô tâm? Neu là không thì vì sao 
lại tản thản vô đắng đẳng tâm?

Đáp: Vô tâm là rốt ráo thanh tịnh, chẳng có tướng, cũng 
chẳng phải chẳng có tướng. Vì CÓ và KHÔNG đều là bất 
khả đắc cả.

Như cuộc đối đáp giữa hai ngài Xá Lợi Phất và Tu Bồ Đe 
sau đây:

- Hỏi: Thế nào là vô tâm tướng?

- Đáp: Hết thảy các pháp đều rốt ráo không, chẳng có 
phân biệt. Như vậy gọi là vô tâm tướng.

- Hỏi: Neu tâm tướng chẳng thể hoại, chẳng thể phân 
biệt, thì hết thảy các pháp cũng đều là như vậy hay sao?

- Đáp: Het thảy các pháp cũng đều là như vậy cả. Vô 
thượng bồ đề tâm cũng ví như hư không, cũng chẳng thể 
hoại, chẳng thể phân biệt. Cho nên nếu có Bồ tát thâm trước 
Vô thượng bồ đề tâm, mà dấy niệm “đắc”, thì Bồ tát ấy chưa 
được lậu tận, chưa được thanh tịnh vậy.

-0O0-
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Ngài Tu Bồ Đề nghĩ rằng: Nếu có người nghe nói như 
vậy mà sanh tâm sợ hãi, chẳng có vui, thì người đó còn chấp 
tâm, còn tư duy trù lượng. Phải nên vì họ nói về thật tướng 
pháp để đối trị.

Nghĩ như vậy rồi, ngài Tu Bồ Đề tự niệm rằng: Nay ở trước 
đức Thế Tôn, ta phải dùng thật tướng pháp mà đối trị. Neu ta có 
lỗi lầm gì thì Thế Tôn sẽ rộng thuyết cho ta được rõ.

Ngài Tu Bồ Đề nói tiếp: Vô thượng bồ đề tâm là đệ nhất. 
Thế nhưng nếu tâm còn chấp tướng “không”, còn chấp tướng 
“bất hoại”, còn chấp tướng “vô phân biệt” thì liền có tướng 
“hư vọng” khởi sanh ra. Khi tu hành, hành giả phải tùy Vô 
thượng bồ đề tâm mà hành các tướng, nhưng chẳng nên chấp 
tướng, chẳng nên tự cao.

Lúc bấy giờ ngài Xá Lợi Phất tán thán ngài Tu Bồ Đe là 
bậc chân Phật tử, từ miệng Phật sanh ra, từ pháp hóa sanh, 
thủ được pháp phần của Phật.

Phật ấn chứng lời nói của ngài Tu Bồ Đề, cùng lời tán 
thán ngài Tu Bồ Đề của ngài Xá Lợi Phất.

Hỏi: Các vị Bà-la-môn cũng từ nơi miệng Phạm Thiên 
sanh, nên trong 4 tộc tánh bên Ẩn Độ thì Bà-la-môn đứng về 
hàng thứ nhất. Nay vì sao ngài Xá Lợi Phất lại tản thán ngài 
Tu Bồ Đề là từ miệng Phật sanh?

Đáp: Vì ngài Tu Bồ Đề đã thấy pháp, đã biết pháp. Trái 
lại phàm phu chưa vào được đạo, nên chỉ y vào thân tướng 
của Phật mà cúng dường. Như vậy là họ chỉ thủ tướng phần 
mà thôi.

Nói về thủ, cũng nên biét có hai trường hợp là:

- Thủ tài,
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- Thủ pháp.

Thủ tài là gom góp tài vật, của cải về cho mình. Ví như 
đứa con bất hiếu, chẳng muốn noi theo lời dạy dỗ của cha 
mẹ, mà chỉ muốn tranh phần tài sản.

Còn thủ pháp là thủ lấy các pháp thiền định, 5 căn, 5 lực, 7 
giác chi, 6 Thánh đạo... cùng hét thảy các thiện pháp. Vì sao? Vì 
như vậy là vào được trong pháp tự tín, đầy đủ các thần thông, 
thâm nhập vào diệt tận định nên được thân đắc chứng.

Ví như ngài Xá Lợi Phất là bậc trí huệ đệ nhất, ngài Mục 
Kiền Liên là bậc thần thông đệ nhất, ngài Tu Bồ Đề là bậc 
Vô tránh tam muội đệ nhất. Ngài Tu Bồ Đề vào Vô tránh 
tam muội, thường quán tâm chúng sanh mà chẳng khởi cạnh 
tranh. Ngài đã được căn bản tam muội tứ thiền, nên được 
diệu dụng hành pháp ấy ở cõi Dục vậy.

Hỏi: Bát nhã Ba-la-mật là pháp tu của hàng Bồ tát. Như 
vậy vì sao nói rằng muốn được 3 thừa đạo, phải tu học Ba- 
la-mật?

Đáp: Nói về Bát nhã Ba-la-mật là nói về thật tướng pháp, 
là nói về Vô dư Niết Bàn. Đây là nhân tu của cả 3 thừa đạo. 
Bởi vậy nên nói cả 3 thừa đều phải tinh tấn tu học Bát nhã 
Ba-la-mật.

Trong kinh đã có nói nhiều về các nhân duyên tu, như 
nói tu 3 giải thoát môn Không, Vô tướng và Vô tác v.v... 
Nếu hành giả xa lìa Không Giải thoát môn thì chẳng có đạo, 
chẳng có Niết Bàn, nên cả 3 thừa đều phải tu học Bát nhã 
Ba-la-mật.

-oOo-
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Ở đoạn kinh trên đây, ngài Xá Lợi Phất nêu lên các nhân 
duyên rằng Bát nhã Ba-la-mật rộng nói về cả 3 thừa, nên cả
3 thừa đều phải tu học Bát nhã Ba-la-mật. Dù muốn học pháp 
Thanh Văn, muốn học pháp Bích Chi Phật, hay muốn học 
pháp Bồ tát, thì hành giả vẫn phải nghe Bát nhã Ba-la-mật, 
thọ trì, đọc tụng, chánh ức niệm, như pháp mà tu hành.

(Hết quyển 41)
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Quyển 42





Phẩm Thứ Chín

Tập Tán
(Họp và Tan)

KINH:

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Ngã bất 
đắc, bất giác (chẳng được, chẳng biết), nên sự việc Bồ 
tát hành Bát nhã Ba-la-mật là bất khả đắc (chẳng thể có 
được). Như vậy, làm sao có thể nói Bát nhã Ba-la-mật cho 
Bồ tát nghe được?

Bạch Thế Tôn! Ngã bất đắc nên hết thảy các pháp tập 
tán đều là bất khả đắc. Nếu y theo danh tự Bồ tát mà gọi 
đó là Bồ tát, thì như vậy có phải hối chăng?

Bạch Thế Tôn! Danh tự là chẳng trú, cũng chẳng phải 
chẳng trú. Vì sao? Vì danh tự là vô sở hữu (chẳng có) vậy. 
Cho nên nói danh tự là chẳng trú, cũng chẳng phải chăng 
trú, vì là vô sở hữu.

Bạch Thế Tôn! Ngã bất đắc nên sắc tập tán, dẫn 
đến thức tập tán đều là bất khả đắc. Như vậy làm sao mà 
lập ra danh tự được? Cho nên nói danh tự là chăng trú, 
cũng chẳng phải chẳng trú, vì là vô sở hữu.

Bạch Thế Tôn! Ngã bất đắc nên sắc tập tán, ế.ị? dẫn 
đến pháp tập tán, nhãn tập tán, dẫn đến ý tập tán, 
nhãn thức tập t á n , d ẫ n  đến ý thức tập tán, nhãn xúc 
tập tán, .ềẳ, dẫn đến ý xúc tập tán, nhãn xúc nhân duyên 
sanh thọ tập tán, ế.., dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ
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tập tán, VÔ minh tập tán, ..ề, dẫn đến lão tử tập tán đều là 
bất khả đắc cả. Như vậy làm sao mà lập ra danh tự được? 
Cho nên nói danh tự chẳng trú, cũng chẳng phải chẳng 
trú, vì là vô sở hữu.

Bạch Thế Tôn! Ngã bất đắc nên tham, sân, si tập tán, 
các phiên não tập tán đều là bất khả đắc cả. Ngã bất đắc 
nên 6 pháp Ba-ỉa-mật tập tán, 4 niệm xử tập tán, ể.., dẫn 
đên 8 thánh đạo tập tán, không, vô tướng, vô tác tập tán,
4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định tập tán, niệm Phật, 
niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm xả, niệm thiên, 
niệm hơi thở ra vào, niệm thân, niệm chết tập tán, 10 
Phật lực tập tán, ..ẽ, dẫn đến 18 bất cộng pháp tập tán 
đều là bất khả đắc cả. Như vậy làm sao mà lạp ra dành tự 
được? Cho nên nói danh tự chẳng trú, cũng chẳng phải 
chẳng trú, vì là vô sở hữuẵ

Bạch Thê Tôn! Ngã bất đắc nên 5 ấm như mộng, như 
ảnh, như hưởng, như diệm, như hóa tập tán đều là bất 
khả đắc cả. Ngã bất đắc nên ly, tịch diệt, bất sanh, bất 
diệt, bất cấu, bất tịnh... tập tán đều là bất khả đắc cả. 
Ngã bất đắc nên như pháp tánh thật tế, pháp tướng, pháp 
vị tập tán đều là bất khả đắc cả. Ngã bất đắc nên thiện 
pháp tập tán, bất thiện pháp tập tán, hữu vi pháp tập tán, 
vô vi pháp tập tán, hữu lậu pháp tập tán, vô lậu pháp tập 
tán, quá khứ tập tán, hiện tại tập tán, vị lai tập tán..ẻ cũng 
đêu là bât khả đăc cả. Đây chính là nghĩa vô vi pháp vậy.

Bạch Thế Tôn! Ngã bất đắc nên vô vi pháp tập tán 
cũng là bất khả đắc. Ngã bất đắc nên chư Phật tập tán, 
chư Bồ tát tập tán, chư Thanh Văn tập tán cũng đều là 
bất khả đắcẳ

Bạch Thế Tôn! Nếu chư Phật tập tán, chư Bồ tát tập
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tán, chư Thanh Văn tập tán đều là bất khả đắc cả, thì làm 
sao con có thể giáo hóa Bồ tát về Bát nhã Ba-la-mật được?

Bạch Thế Tôn! Danh tự Bồ tát chẳng trú, cũng chẳng 
phải chẳng trú. Như vậy làm sao con có thê dùng danh tự 
Bồ tát mà nói đó là Bồ tát được?

Bạch Thế Tôn! Ở nơi thật tướng pháp, danh tự Bồ tát 
chẳng trú, cũng chẳng phải chẳng trú. Vì sao? Vì danh 
tự là vô sở hữu.

Vi danh tự là vô sở hữu nên chẳng trú, mà cũng chẳng 
phải chẳng trú vậy.

LUẬN:

Hỏi: Trước đây đã nói rằng, Bồ tát cũng như danh tự Bồ 
tát chẳng thấy ở trong, chẳng thấy ở ngoài, chẳng thấy ở 
chặng giữa. Nay vì sao còn hỏi nữa?

Đáp: Trước đây đã nói về 4 thứ ái nhiễm là:

Áí dục - Ái hữu - Ái phi hữu - Ái pháp.

- Áí dục rất dễ thấy, vì là bất tịnh.

- Áí hữu cũng bất tịnh. Có thể dùng phi hữu để phá ái hữu.

- Ái phi hữu vi tế hơn, nên rất khó trừ.

- Ái pháp là ái các thiện pháp, có lợi ích cho việc tu đạo. 
Tuy nhiên, ái pháp cũng dẫn đến những lỗi lầm rất khó thấy, 
nên phải nói lại cho rõ hơn.

Ví như cỏ cũng như loài cây nhỏ rất dễ trừ diệt, còn các 
cây lớn thì rất khó có thể loại trừ đến tận gốc rễ.

Cũng như vậy, ái pháp có những lỗi lầm khó thấy, rất khó 
biết nên người tu rất khó đạt đến chỗ bất giác, bất đắc (chỗ 
chẳng biết, chẳng được) vậy.
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Trước đây đã nói về các pháp có đồng, có khác, đã nói về 
danh tự Bồ tát là bất kiến (chẳng thấy). Nay nói về danh tự 
Bô tát là bất giác, bất đắc (chẳng biết, chẳng được)

Nên biết, vì chẳng biết, chẳng được nên là chẳng thấy vậy.

Hỏi: Khi chưa có pháp Bát nhã Ba-la-mật, thì cũng đã có 
Bồ tát rồi. Sao lại nói Bồ tát phải hành Bát nhã Ba-la-mật?

Đáp: Từ vô thỉ đến nay, chúng sanh vốn là bất khả đắc.

Phàm phu, do chẳng hành Bát nhã Ba-la-mật nên chẳng biết 
rõ chúng sanh là bất khả đắc, mà chỉ hư vọng điên đảo chấp ấy 
giả danh, cho chúng sanh là thật có. Người hành Bát nhã Ba-la- 
mật diệt được các chấp điên đảo ấy, nên biết rõ chứng sanh vốn 
là bât khả đăc. Thê nhưng, nêu ở noi vô sở hữu, mà dấy niệm 
chấp, đó chỉ là không trơn thì sẽ bị rơi về đoạn diệt.

-0O0-

Ở đoạn kinh trên đây, ngài Tu Bồ Đề đã đề cập đến tâm 
hối, nhằm giúp chúng sanh phá được vọng ngữ.

Sở dĩ ngài sợ chúng sanh phạm giới vọng ngữ, vì các 
pháp đều là vô ngã, mà Phật lại bảo ngài nói Bát nhã Ba-la- 
mật cho hàng Bồ tát nghe.

Lại nữa, trong kinh có dạy rằng các pháp hữu vi do duyên 
hòa họp sanh, và cũng theo duyên diệt. Như vậy là có tập, có 
tán. Nay ngài nói các pháp đều là bất khả đắc, đều là không, 
đều chẳng có tập tán, nên ngài sợ chúng sanh phạm vọng 
ngữ vậy.

Ví như:

- Lúa từ các đồng ruộng được đưa vào các kho lẫm cất
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giữ. Như vậy là tập. Rồi từ các kho lẫm, lúa lại được đem 
phân phối đến các nhà dân. Như vậy là tán.

- Nhãn căn duyên nhãn trần sanh ra nhãn thức. Rồi nhãn 
căn, nhãn trần và nhãn thức hòa hợp sanh ra nhãn xúc. Nhãn 
xúc duyên khởi sanh ra thọ, tưởng, hành, và thức. Neu ở nơi tà 
ức niệm, thì thọ, tưởng, hành, thức sẽ dẫn đến sanh phiên não 
nghiệp tội, nếu ở nơi chánh ức niệm, thì sẽ sanh các thiện pháp.

Thiện nghiệp cũng như ác nghiệp đều dẫn dắt chúng sanh 
vào 6 đường quả báo. Như vậy gọi là tập.

Khi các thức và các niệm đều diệt, thì các nhân duyên ly 
tán. Như vậy gọi là tán.

Chúng sanh duyên theo các pháp hữu vi nên chấp có tập, có 
tán mà chẳng biết rằng các thức cũng như hết thảy các pháp, khi 
sanh chẳng tò đâu đến, khi diệt cũng chẳng đi về đâu.

Do các pháp khi sanh chẳng từ đâu đến, khi diệt chẳng đi 
về đâu, nên các pháp tập tán đêu là bâí khả đăc cả.

Bởi nhân duyên vậy, nên nói các pháp đều hư mộng, như 
huyễn... chỉ do các căn nhận lầm, mà tưởng là có vậy thôi.

Hỏi: Có tướng tập tản. Sao ngài Tu Bồ Đe lại nói là bất 
giác, bất đắc (chẳng biết, chẳng được)?

Đáp: Từ chỗ chẳng tò đâu đến (vô lai) mà tập, là bất khả 
đắc vậy. Lại tò chỗ chẳng đi về đâu (vô khứ) mà tán là bất 
khả đắc vậy.

Lại nữa, pháp sanh là không, nên tập bất khả đắc, pháp 
diệt cũng là không, nên tán cũng bất khả đắc, nghiệp rôt ráo 
không, nên tập bất khả đắc, nghiệp nhân duyên rốt ráo chẳng 
mất, nên tán cũng bất khả đắc, quán thế gian diệt đê nên tập 
bất khả đắc, quán thế gian tập đế, nên tán bất khả đắc.
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Tóm lại, y theo các nghĩa nêu trên đây thì tập và tán đều 
là bất khả đắc cả.

Hỏi: Neu nói tập tản đều bất khả đắc, thì vì sao còn 
gượng lập ra danh tự Bồ tát làm gì?

Đáp: Như trong kinh đã nói, danh tự tuy chẳng trú, mà 
cũng chăng phải chẳng trú.

Hỏi: Vì sao nói danh tự chẳng trú?

Đáp: Vì danh tự trú ở nơi pháp, mà pháp là “không” nên 
nói danh tự chẳng có chỗ trú, là vô sở trú vậy.

Ví như: Thùng xe, mui xe, cần xe, bánh xe, căm xe, trục 
xe... nêu được ráp lại với nhau theo đúng kỹ thuật thì tạo 
thành một tổng thể mang tên gọi là “xe”. Nếu các thành phần 
ly tán thì xe chẳng còn nữa. Như vậy, danh tự xe chẳng có 
trú ở nơi bât cứ thành phần nào cả. Danh tự xe cũng là một, 
mà cũng là khác. Nếu y nơi đó mà tìm cầu xe thì chẳng thể 
được vậy. Xe là bất khả đắc, thì danh tự xe chẳng có chỗ trú.

Các nhân duyên khi tập là không thì các nhân duyên khi 
tán cũng là không.

Chúng sanh cũng là như vậy. Do 5 ấm hòa hợp mà có 
chúng sanh, có danh tự chúng sanh. Khi 5 ấm tan rã thì danh 
tự chúng sanh chẳng còn có chỗ trú. Bởi vậy nên biết rằng 
khi 5 âm ly tán thì chăng còn có chúng sanh và danh tự chúng 
sanh nữa. Hơn nữa, 5 ấm vốn là không nên chẳng có thể có 
được chúng sanh và danh tự chúng sanh vậy.

Hỏi: Khi ly tản, thì danh tự là bất khả đắc, còn khi hòa 
hợp chưa ỉy tản thì có danh tự. Như vậy vì sao lại nói khi tập 
cũng như khi tán, danh tự đều là bất khả đắc cả?
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Đáp: Danh tự Bồ tát chỉ là một pháp, 5 ấm là 5 pháp. Nên 
biết 1 chẳng phải là 5, thì ngược lại 5 cũng chẳng phải là 1. 
Danh tự Bồ tát chẳng phải là 5 ấm, mà cũng chẳng phải là 1 
trong 5 ấm.

Ví như, nếu nói Bồ tát là sắc, thì 4 ấm kia đều là bất khả 
đắc cả. Còn nếu nói Bồ tát là sắc và đồng thời cũng là 4 ấm kia, 
thì hóa ra 5 là 1 rồi vậy. Lại nữa, nếu xét riêng thì 1 ấm đã có 
dụng đầy đủ rồi, thì 4 ấm kia ắt chẳng có dụng gì riêng cả.

Như vậy là danh tự Bồ tát chẳng trú ở noi 5 ấm, mà cũng 
chẳng phải chẳng trú ở nơi 5 ấm vậy. Các nhân duyên hòa 
hợp ra danh tự Bồ tát đã là không, thì danh tự Bồ tát, khi tập 
cũng như khi tán đều là bất khả đắc cả.

-oOo-

Lại nữa danh tự Bồ tát chẳng phải là Bồ tát, cũng ví như 
danh tự lửa chẳng phải là lửa.

Ai cũng biết rằng lửa đốt cháy được các vật. Thế nhưng nếu 
ta chỉ nói suông danh tự lửa, thì miệng của ta chẳng thể bị đốt 
cháy được. Vì sao? Vì khi nói đến lửa, ta chỉ mới sanh tưởng về 
lửa, chẳng phải là đã có lửa. Danh tự lửa chẳng phải là lửa vậy.

-oOo-

Lại nữa, tên của các sự, các vật ở quanh ta được đặt ra 
từ thuở xa xưa, truyền từ đời này sang đời khác, được nhiều 
người nhắc nhở quá nhiều lần, nên trở thành quá quen thuộc. 
Ví như chỉ nghe nói đến nước, là ta có thể hình dung được 
trạng thái, tính chất, công dụng của chất lỏng ấy rồi.

Bởi vậy nên nói danh tự chẳng trú cũng chẳng phải là 
chẳng trú.
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Ngài Tu Bồ Đe nói lên các nhân duyên hòa hợp sanh ra 
danh tự đều là không, đều là vô sở hữu, nên danh tự là chẳng 
phải trú, cũng chẳng phải chẳng trú. Danh tự, khi tập cũng 
như khi tán đều là bất khả đắc cả.

Nói tóm lại, Bồ tát, danh tự Bồ tát, 5 ấm, 12 nhập, 18 
giới... cùng hết thảy các pháp đều là như vậy cả.

Hỏi: Nói 5 am tập tản bất khả đắc là đủ rồi. Sao còn nói 
thêm 5 ẩm như mộng, như ảnh... tập tán đều ỉà bất khả đắc nữa?

Đáp: Trước nói 5 ấm tập tán bất khả đắc, nay nói thêm 5 
ấm như mộng, như ảnh... tập tán bất khả đắc để tận trừ các 
chấp về 5 ấm vậy.

Lại nữa, có người nghĩ rằng 5 ấm nơi phàm phu mới là hư 
vọng, như mộng, như huyễn... còn 5 ấm nơi các bậc Thánh 
chẳng phải hư vọng. Bởi nhân duyên vậy nên ngài Tu Bồ 
Đe phải nói rõ rằng 5 ấm nơi phàm phu cũng như nơi các 
bậc Thánh cũng đều là như mộng, như ảnh, như hưởng, như 
diệm, như hóa.

Hỏi: Phật dạy 10 dụ, sao ở nơi đây chỉ nêu có 5 dụ thôi?

Đáp: Tùy theo tâm chúng sanh mà nói pháp, có khi phải 
cần nói rộng, có khi cần nói lược.

Ở trong trường hợp này nếu chỉ cần nêu lên 5 dụ là đủ rồi, 
chẳng có cần thiết nêu lên đầy đủ cả 10 dụ.

Hỏi: Ly, tịch diệt, bất sanh, bất diệt... nêu ở đoạn kinh 
trên đây mang ỷ  nghĩa gì?

Đáp: Có hai trường hợp ly tán. Đó là:

-Thân ly tán.



QUYỂN 42 • 51

-Tâm ly tán.

Thân ly tán là nói về trường họp xa lìa nhà cửa, ruộng 
vườn, xa lìa người thân thích, để xuất gia, cầu đạo.

Tâm ly tán là nói về trường hợp xa lìa các kiết sử, phiền não.

Người tu hành phải thành tựu cả thân ly tán và tâm ly tán.

-0O0-

Lại có hai pháp ly nữa. Đó là:

- Ly danh tự,

- Ly tự tướng.

Khi nói ly danh tự là nhằm phá danh tướng. Khi nói ly 
tướng là nhằm phá pháp tướng.

-0O0-

Pháp Tiểu thừa thường nói đến hai pháp ly. Đó là hai 
pháp tịch diệt.

- Thuần thiện tịch diệt tướng (sạch hết các ác sự).

- Như Niết Bàn tịch diệt tướng.

-0O0-

Ở trong thế gian cũng nói đến các pháp ly, dạy người lìa 
ác, tu thiện.

Pháp tịch diệt thứ hai nêu trên đây là pháp bất sanh. Pháp 
này lại được chia thành hai pháp nữa. Đó là:

- Các pháp vô vi ở vị lai là bất sanh.
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- Hết thảy pháp đều là tướng vô sanh, vì sanh là bất khả đắc.

-0O0-

v ề  bất diệt cũng có 3 pháp. Đó là:

- Trí duyên diệt.

- Phi trí duyên duyệt.

- Vô thường diệt.

-0O0-

Nói chung quán bất sanh, bất diệt là quán các hành xứ 
diệt, các ngôn ngữ đoạn. Như vậy là chẳng còn trú vào pháp 
nào để làm y chỉ nữa cả.

Các pháp tướng là như vậy. Dù thường, dù vô thường, dù 
cấu, dù tịnh cũng đều là pháp tánh, là thật tế, là pháp tướng, 
là pháp vị là pháp như, theo như ý nghĩa đã nói trước đây.

Hỏi: 5 am pháp có tập, có tán. Vì sao nay ỉại nói 5 ấm 
pháp chang cỏ tập, chang có tán, là như pháp tánh thật tế? 
Nói như vậy thì trước và sau có gì trái nhau chăng?

Đáp: Người tu hành, khi đã vào được Như Pháp Tánh 
bình đẳng rồi, thì chẳng còn có tập, nghĩa là chẳng còn chứa 
nhóm nữa.Tập đã chẳng còn, thì tán cũng chẳng có vậy.

Nếu chẳng có tập, chẳng có tán thì ví như hư không. Khi 
đóng cửa lại thì gọi là tập, khi mở cửa ra thì gọi là tán. Thế 
nhưng, khi tập cũng như khi tán, hư không vẫn trước sau 
chẳng có gì sai khác. Het thảy các pháp, dẫn đến chư Phật ở 
khắp trong 10 phương cũng đều là như vậy, đều chẳng có y 
chỉ, đều chẳng trú mà cũng chẳng phải chẳng trú vậy.
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KINH:

Bạch Thế Tôn! Các pháp do duyên hòa họp mà giả 
danh thi thiết. Ở nơi 5 ấm, 12 nhập, 18 g i ó i , d ẫ n  đến ở 
noi 18 bất cộng pháp thì danh tự ỉà bất khả thuyết (chẳng 
thể nói ra được). Ở nơi hết thảy các pháp hòa họp, cũng 
đều ỉà bất khả thuyếtề

Bạch Thế Tôn! Các pháp ví như mộng, như ảnh, như 
hưởng, như dỉệm, như hóa, nên đều là bất khả thuyết.

Ví như các danh tự hư không, địa, thủy, hỏa, phong 
v.v.ếế cũng từ nơi pháp không mà được thi thiết ra; các 
danh tự tam muội, trí huệ, giải thoát, giải thoát tri kiến 
cũng đều từ nơi pháp không mà được thi thiết raế Các 
danh tự Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, 
Bích Chỉ Phật cũng đều từ nơi pháp không mà được 
thi thiết ra, dẫn đến danh tự Phật, danh tự pháp cũng 
đều từ nơi pháp không, mà được thi thiết ra. Tất cả các 
niệm về thiện, bất thiện, thường, vô thường, khổ, lạc, 
ngã, vô ngã, tịch diệt, như như, hữu, vô v.v... cũng đều 
như vậy cả.

Bạch Thế Tôn! Con y theo nghĩa đó nên con sanh tâm 
hốiẽ Nếu hết thảy các pháp tướng tập tán đều bất khả 
đắc, thì làm sao con có thể dùng danh tự Bồ tát để gọi đó 
là Bồ tát được.

Bạch Thế Tôn! Danh tự chẳng trú cũng chẳng phải 
chẳng trú, vì ỉà vô sở hữu.

Bạch Thế Tôn! Nếu có Bồ tát nào nghe nói về tướng 
và nghĩa của Bát nhã Ba-ỉa-mật như vậy mà tâm chẳng 
trầm một, chẳng hối tiếc, chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng 
sợ, thì phải biết Bồ tát ấy quyết định đã an trú nơi bất
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thối chuyển địa, đã an trú noi tánh không, an trú nơi 
pháp không rồi vậyẻ

LUẬN:

Trước đây nói đến chẳng đi, chẳng đến, chẳng trú, chẳng 
phải chẳng trú là nhằm phá danh tụ Bồ tát.

Nay nói chẳng có pháp có thể thuyết ra được (vô pháp 
khả thuyết), nhằm chỉ rõ rằng Bồ tát chẳng phải 5 ấm, 5 ẩm 
chẳng phải Bồ tát, nơi Bồ tát chẳng có 5 ấm, nơi 5 ấm chẳng 
có Bồ tát, Bồ tát chẳng thuộc về 5 ấm, 5 ấm chẳng thuộc về 
Bồ tát, ly Bồ tát chẳng có 5 ấm, ly 5 ấm chẳng có Bồ tát

Như vậy, danh tự Bồ tát là không, là bất khả đắc. Dần đến 
18 bất cộng pháp cũng đều là như vậy, đều là hư vọng, giống 
như cảnh tượng thấy trong mộng.

Tuy nhiên, chẳng nên nói là cảnh mộng, chẳng có pháp 
tướng. Vì sao? Vì 5 ấm, 12 nhập, 18 giới cũng chỉ là hư 
vọng, là như huyễn, chỉ có ở nơi tâm, chỉ là cảnh mộng 
vậy. Do các giác quan của chúng sanh bị mê lầm, khiến 
chẳng biết được rằng hư không cùng hết thảy các pháp 
đều là một tướng (nhất tướng), đều chẳng có tướng (vô 
tướng). Do mê lầm mà chấp rằng hư không và sắc trái 
nhau, chấp hư không chẳng phải là sắc, chấp sắc chẳng 
phải là hư k h ô n g , d ẫ n  đến chấp sắc tịnh xứ chẳng phải 
là hư không. Nên biết, nếu xét rốt ráo thì chẳng có một 
pháp nào riêng rẽ cả.

Tướng của các pháp tập tán cũng như tướng của hư 
không. Tướng của thân nghiệp tập tán cũng như tướng của 
hư không. Hét thảy các pháp tướng đều chỉ là một tướng 
(nhất tướng), đều chẳng có tướng (vô tướng). Mà đã là chẳng 
có tướng (vô tướng) thì ắt phải là chẳng có pháp (vô pháp).
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Bởi vậy nên nói hư không chỉ là danh tự, Bồ tát chỉ là danh 
tự, hết thảy các pháp cũng chỉ là danh tự.

Hỏi: Nói mộng và hư không chỉ là danh tự còn có thể 
châp nhận được. Còn như địa, thủy, hỏa, phong v.v... là thật 
có, sao cũng nói các pháp ấy đều là danh tự.

Đáp: Người vô trí nói địa, thủy, hỏa, phong... là thật có, 
nhưng các bậc Thánh biết rõ các pháp ấy chỉ là giả họp, giả 
thi thiêt. Ví như đứa trẻ thấy bóng mình trong gương cho là 
thật có, còn người lớn biét bóng là chẳng thật có. Lại ví như 
phàm phu dùng nhục nhãn thấy các hạt bụi nhỏ hòa hợp kết 
lại thành đât, còn các bậc Thánh biết rõ các hạt vi trần dù nhỏ 
đên đâu, cũng vẫn chia chẻ được, cũng chỉ là pháp hòa hợp. 
Cho nên nói vi trần cũng là bất khả đắc.

Lại nữa, nếu nói đất là thật có, thì vì sao người tu, khi 
quán lửa, thấy cảnh vật chung quanh mình toàn là lửa cả.

Phật dạy: Hết thảy các pháp đều là không, đều là hư vọng.

Nên biết 4 Đại đều là hư vọng thì nghiệp báo do thân 4 
Đại hòa hợp tạo thành cũng là hư vọng, là như huyễn, dù khi 
trì tịnh giới trái vói khi bị nghiệp dẫn. Vì sao? Vì hết thảy 
pháp đêu vôn là không, thì các nhân duyên để được thành 
đạo quả cũng là như vậy.

Bởi vậy nên biết rằng danh tự Bồ tát tuy là thiện pháp 
nhưng vì ở trong pháp không, nên cũng chẳng gọi là thiện 
pháp, vì cũng là không, nên là bất khả đắc.

Dần đến chẳng có pháp nào được gọi là Hữu, là Vô, là 
Tập, là Tán... Vì sao? Vì hết thảy các pháp đều là không, là 
bất khả đắc.

-oOo-
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KINH:

Bạch Thế Tôn! Nếu tướng của các pháp là không, thì 
làm sao có pháp gọi là 4 niệm x ứ , d ẫ n  đến có pháp gọi 
là 18 bất cộng pháp được?

Bạch Thế Tôn! Ly không chẳng có 4 niệm xử, .ế., dẫn 
đến chẳng có 18 bất cộng phápẵ Vi sao? Vì 4 niệm xứ 
tức là không, và không tức là 4 niệm x ử , d ẫ n  đến 18 
bất cộng pháp tức là không, và không tức là 18 bất cộng 
pháp.

Bởi vậy nên Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mật chẳng 
nên trú trong 4 niệm x ử , d ẫ n  đến chẳng nên trú trong 
18 bất cộng pháp.

Bạch Thế Tôn! Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mật 
chẳng nên trú trong 6 pháp Ba-la-mậtế Vì sao? Vì tướng của 
6 Ba-la-mật là không. Ly không chẳng có 6 Ba-la-mật. 6 Ba- 
la-mật tức là không, và không tức là 6 Ba-la-mật.

Bởi vậy nên Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mật chẳng 
nên trú trong 6 pháp Ba-la-mậtẽ

LUẬN:

Ở đoạn kinh trên đây, ngài Tu Bồ Đề thuyết về Bát nhã 
Ba-la-mật. Tuy ngài có thuyết mà chẳng có thuyết. Nhưng 
cũng vì hàng Bồ tát mà ngài thật có thuyết vậy.

Ngài Tu Bồ Đề đã dùng pháp môn “bất trú” để vì hàng Bồ 
tát thuyết kinh Bát nhã Ba-la-mật. Ngài nói thẳng rằng Bát 
nhã Ba-la-mật chỉ là danh tự. Thế nhưng phải tu quán tương 
ưng với Tập, Hiệp, Trú, Nhập, mới gọi là thật hành Bát nhã 
Ba-la-mật.

Người độn căn, thiểu trí chỉ chấp vào danh tự, ngữ ngôn,
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mà chẳng sao thấu rõ được diệu lý của kinh. Đối với hạng 
người này phải nên dạy cho họ tu theo lối đọc tụng, thọ t ì ,  
chánh ức niệm, tư duy, trù lượng, phân biệt, mới khiến họ 
phát tâm Vô thượng bồ đề.

Người sơ cơ phải tập quán các pháp rõ ràng như nhìn các 
vật dưới ánh sánh mặt trời. Do tiệm tu nên gọi là Tập. Khi 
đã cùng Bát nhã Ba-la-mật tương ưng thì gọi là Hiệp. Khi đã 
tùy thuận Bát nhã Ba-la-mật thì gọi là Trú. Khi đã tương ưng 
thông suốt rồi, mới nhập vào Bát nhã Ba-la-mật được, nên 
gọi là Nhập.

Được như vậy rồi mới có thể thuyết Bát nhã Ba-la-mật 
cho hàng Bồ tát nghe mà chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ.

Lúc bấy giờ mới thật sự trú nơi bất thối chuyển địa. Vì 
sao? Vì chẳng còn trú nơi pháp mà trú nơi tánh không, nơi 
pháp không vậy.

Bồ tát dù chưa được vô sanh pháp nhẫn, chưa được Phật 
thọ ký, mà nếu đã được đầy đủ phước đức, trí huệ, thì cũng 
vào được rốt ráo không. Như vậy cũng được gọi là trú trong 
tánh bất thối chuyển, có được trí phần Bát nhã vậy. Ví như 
đứa bé sinh trong gia đình quyền quý, dù chưa thành sự 
nghiệp mà cũng đã được người khác tôn quý vậy.

KINH:

Bạch Thế Tônỉ Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mật 
chẳng nên trú trong sắc, .ề., dẫn đến chẳng nên trú trong 
thức, chẳng nên trú trong sắc, ..ễ, dẫn đến chẳng nên trú 
trong pháp, chẳng nên trú trong n h ã n , d ẫ n  đến chẳng 
nên trú trong ý, chẳng nên trú trong nhãn thức, .ế., dẫn 
đến chẳng nên trú trong ý thức, chẳng nên trú trong nhãn 
xúc, ..ẵ, dẫn đến chẳng nên trú trong ý xúc, chẳng nên trú
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trong nhãn xúc nhân duyên sanh t h ọ , d ẫ n  đến chẳng 
nên trú trong ý xúc nhân duyên sanh thọ, chẳng nên trú 
trong địa, thủy, hỏa, phong, chẳng nên trú trong vô minh,

dẫn đến chẳng nên trú trong lão tử.

Vì sao? Vì sắc và sắc tướng đều là k h ô n g , d ẫ n  đến 
thức và thức tướng đều là không.

Bạch Thế Tôn! sắc không thì chẳng thể gọi là sắc, 
mà ly không lại cũng chẳng có sắc. Vì sao? Vì sắc tức là 
không và không tức là sắc.

Thọ, tưởng, hành, thức không, thì chẳng thể gọi là 
thọ, tưởng, hành, thức được, mà ly không lại cũng chẳng 
có thọ, tưởng, hành, thức. Vì sao? Vì thọ, tưởng, hành, 
thức tức là không, và không cũng tức là thọ, tưởng, hành, 
thứcễ

Dẩn đến lão tử và lão tử tướng đều là không. Lão tử 
không thì chẳng thể gọi là lão tử, mà ỉy không lại cũng 
chẳng có lão tửế Vì sao? Vì lão tử tức là không và không 
cũng tức là lão tửế

Bạch Thế Tôn! Bởi vậy nên Bồ tát thật hành Bát nhã 
Ba-la-mật chẳng nên trú trong sắc, .Ề., dẫn đến chẳng nên 
trú trong lão tử.

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Bồ tát thật hành Bát nhã Ba- 
la-mật chẳng nên trú trong 4 niệm x ử , d ẫ n  đến chẳng 
nên trú trong 18 bất cộng phápệ Vì sao? Vì 4 niệm xứ và
4 niệm xứ tướng đều là k h ô n g , d ẫ n  đến 18 bất cộng 
pháp và 18 bất cộng pháp tướng đều là khôngể

Bạch Thế Tôn! 4 niệm xứ, .ẽị, dẫn đến 18 bất cộng 
pháp đều là không thì chẳng nên phân biệt, chẳng nên 
thủ tướngể
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BỒ tát phải thường hành, thường niệm, chẳng ly Bát 
nhã Ba-la-mật mói gọi là học Bát nhã Ba-la-mật. Lại còn 
phải tu học các phương tiện quán, để biết rồ các pháp 
là thị hay là phi, là đắc hay là thấtế Như vậy mói gọi là 
chánh tư duy. Bồ tát học và tư duy như vậy là cùng với 
tâm thiền định cộng hành, mói gọi là tu Bát nhã Ba-la- 
mật đạoẳ

Bồ tát học như vậy là chẳng phải trú, mà cũng chẳng 
phải chẳng trúẽ Đây chính là nghĩa “trú noi bất trú” vậy

LUẬN:

Hỏi: Trước đây đã nói các pháp đều là không, là bất khả 
đắc rồi. Nay vì sao còn nói chẳng nên trú trong các pháp nữa?

Đáp: Trước đây nói về tâm khó trừ được pháp ái, nên nói 
các pháp đều là không, là bất khả đắc. Nay nói về vô tướng 
tam muội, nhằm đoạn trừ tận gốc pháp ái nên nói chẳng nên 
trú trong các pháp. Vì sao? Vì vào trong tam muội này thì 
chẳng còn chấp trước các pháp, mà cũng chẳng vào diệt định.

Bồ tát có trí huệ chẳng thể nghĩ bàn, nên dù chẳng có thủ 
hết thảy các pháp tướng mà vẫn hành Bồ tát đạo.

Ví như chim bay giữa hư không, chẳng y vào đâu cả mà 
vẫn bay vút lên không trung. Bồ tát cũng như vậy, chẳng trú 
nơi bất cứ một pháp nào mà vẫn hành đạo viên mãn.

Hỏi: Khi gặp duyên thì tâm khởi. Như vậy vì sao nói Bồ 
tát chẳng trú trong các pháp, mà cũng chẳng vào diệt định?

Đáp: Như lời ngài Tu Bồ Đe nói ở đoạn kinh ữên đây: 
Sắc và sắc tướng đều là không, sắc không thì chẳng thể gọi 
là sắc, mà ly không lại cũng chẳng có sắc. sắc tức là không, 
và không cũng tức là sắc v.vế..
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Bởi vậy nên Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mật chẳng trú 
trong sắc, dẫn đến chẳng trú trong Bát nhã Ba-la-mật, vì 
hết thảy các pháp đều là không, là vô sở trú vậy.

-0O0-
KINH:

Bạch Thế Tôn! Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mật 
chẳng nên trú trong nhất tự môn, trong nhị tự môn, 
dẫn đến chẳng nên trú trong vô lượng tự môn. Vì sao? Vì 
danh tự là tự tướng không. Ly không chẳng có danh tự. 
Danh tự tức là không, và không tức là danh tự.

Bạch Thế Tôn! Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mật 
chẳng nên trú trong các thần thông. Vì sao? Vì thần 
thông là tự tướng không. Ly không chẳng có thần thông. 
Thần thông tức là không, và không tức ỉà thần thông.

LUẬN:

Có hai hạng Bồ tát. Đó là:

- Hạng Bồ tát tu tập thiền định.

- Hạng Bồ tát đọc tụng kinh điển.

Có Bồ tát do đọc tụng kinh điển mà sanh được các thần 
thông, vào được các tự môn

-0O0-

Có tự môn gồm 1 tự (nhất tự môn), có tự môn gồm 2 tự 
(nhị tự môn), dẫn đến có tự môn gồm vô lượng tự (vô 
lượng tự môn).

Ví dụ như: - Phù, có nghĩa là đất, thuộc về nhất tự môn.

- Xà Lam, có nghĩa là nước, thuộc về nhị tự môn.
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Khi BỒ tát nghe được một tự môn, thì liền vào ngay được 
trong thật tướng pháp.

Ví dụ như: Nghe tự môn “A” là liền biết hét thảy các 
pháp vốn là vô sanh.

Nghe tự môn “Đầu-khư” là liền biết hết thảy các pháp 
đều là khổ. Do vậy mà liền sanh tâm đại bi.

Nghe tự môn “A-na-tra” là liền biết hết thảy các pháp đều 
là vô tướng. Do vậy mà liền vào được Thánh đạo.
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Bồ tát vào được các đà la ni môn, đắc các thân thông mà 
chẳng có trú trong các pháp ấy. Vì sao? Vì Bồ tát biết rõ hết 
thảy các pháp đều là rốt ráo không vậy.

KINH:

Bạch Thế Tôn! Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mật 
biết rõ sắc là vô thường, là khổ, là vô ngã, là tịch diệt 
chẳng nên trú, .ễ., dẫn đến biết rõ thức là vô thường, là 
khổ, là vô ngã, là tịch diệt chẳng nên trú. Vì sao? Vì vô 
thường, khổ, vô ngã, tịch diệt đều là không. Ly không 
chẳng có vô thường, khổ, vô ngã, tịch diệtễ Vì vô thường, 
khổ, vô ngã, tịch diệt tức là không, và không tửc là vô 
thường, khổ, vô ngã, tịch diệt.

Bạch Thế Tôn! Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mật 
biết rõ như như tướng là không, chẳng nên trú. Ly không 
chẳng có như như tướng. Vì như như tướng tức là không, 
và không tức là như như tướng.



Bạch Thế Tôn! Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mật 
biết rõ pháp tánh, pháp tướng, pháp vị, thật tế đều là 
không, chẳng nên trú. Ly không chẳng có pháp tánh, 
pháp tướng, pháp vị, thật tế. Vì pháp tánh, pháp tướng, 
pháp vị, thật tế tức là không, và không tức là pháp tánh, 
pháp tướng, pháp vị, thật tế.

Bạch The Tôn! Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mât 
biết rõ các đà la ni và các tam muội đều là không, chẳng 
nên trúề Ly không chẳng có các đà la ni và các tam muội. 
Vì đà la ni và tam muội tức là không, và không tức là đà 
la ni và tam muội.

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la- 
mật mà chẳng có các lực phương tiện thì ở noi sắc mà 
khởi tâm chấp ngã, dùng tâm chấp ngã mà trú trong sắc. 
Dẫn đến ở nơi thọ, tưởng, hành, thức mà khỏi tâm chấp 
ngã, dùng tâm chấp ngã mà trú trong thọ, tưởng, hành, 
thức. Do tâm chấp ngã này mà Bồ tát còn thấy có hành 
s ă c , d ẫ n  đến còn thấy có hành thứcệ Bởi vậy nên thật 
hành Bát nhã Ba-la-mật mà chẳng vào đươc Bát nhã 
Ba-la-mật, chẳng được đầy đủ Bát nhã Ba-la-mật, khiến 
chẳng có thể thành tựu được tâm Tát bà nhã vậỳ.

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-ỉa- 
mật mà chẳng có các lực phương tiện thì ở noi 12 nhập, 
18 giới, ..ế, dẫn đến ử nơi các đà la ni và các tam muội, 
vẫn còn trú trong đóế Cho nên thật hành Bát nhã Ba-la- 
mật mà chẳng vào được Bát nhã Ba-la-mật, chẳng đươc 
đay đủ Bát nhã Ba-la-mật, khiến chẳng có thể thành tựu 
được tâm Tát bà nhã vậy.

Vì sao? Vì sắc chẳng thể thọ; thọ, tưởng, hành, thức 
chẳng thể thọ. sắc chẳng thể thọ, thì chẳng phải la sắc;
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thọ, tưởng, hành, thức chẳng thể thọ, thì chẳng phải là 
thọ, tưởng, hành, thứ. Tất cả 5 ấm đều ỉà tánh không cả. 
Dẩn đến 12 nhập, 18 giới ế.., các đà la ni, các tam muội 
đều chẳng thể thọ, vì đều là tánh không cả.

Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba-la-mật chẳng thể thọ.

Bạch Thế Tôn ỉ Bát nhã Ba-la-mật chẳng thể thọ, cũng 
chẳng phải là Bát nhã Ba-la-mật, vì là tánh không vậyỄ

Bởi vậy Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mật phải quán 
các pháp là tánh không, quán tâm chẳng có hành xứ. 
Quán như vậy là chẳng thọ tam muội, có dụng quảng đại 
nên các hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật chẳng có thể 
sánh kịp.

Lại nữa, do cầu Nhất thiết chủng trí nên Bồ tát cũng 
chẳng thọ nội không, ngoại không, nội ngoại không, 
không không, đại không, đệ nhất nghĩa không, hữu vỉ 
không, vô vi không, tất cánh không, vô thỉ không, tán 
không, tánh không, tự tướng không, chư pháp không, bất 
khả đắc không, vô pháp không, hữu pháp không, vô pháp 
hữu pháp không.

Vì sao? Vì chẳng có thể dùng các hành tướng để được 
Nhất thiết chủng trí. Lý do là hết thảy các hành tướng 
đều là cấu tướng cả. Những gì gọi là cấu tướng? sắc 
tướng, .ề., dẫn đến đà la nỉ tướng, tam muội tướng cũng 
đều là cấu tướng cả.

Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mật phải tu thoát ly 
các cấu tướng mói được Nhất thiết chủng tríề

LUẬN:

Trước đây đã có nói rằng vô thường, khổ, không, vô 
ngã... đều là Thánh hạnh, đều là như pháp tánh thật tế.
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Hỏi: Nói chẳng nên trú trong các cấu pháp thì còn chấp 
nhận được. Nay vì sao lại nói chảng nên trú trong các thiện 
pháp và vô kỷ pháp?

Đáp: Các thiện pháp và vô ký pháp, tuy chẳng phải là tội 
cấu, nhưng cũng là nhân duyên dẫn sanh ra các tội cấu vậy.

Phật dạy rằng: Nếu thật hành Bát nhã Ba-la-mật mà còn 
trú trong 5 ấm cũng dẫn sanh các nghiệp tội. Vì sao? Vì nếu 
thật hành Bát nhã Ba-la-mật mà còn trú trong 5 ấm là vẫn 
còn chấp ngã, chấp pháp. Do vậy mà chẳng vào được Bát nhã 
Ba-la-mật. Tuy có thật hành Bát nhã Ba-la-mật mà thật sự 
chỉ là hành pháp thế gian. Do chẳng hành đầy đủ Bát nhã Ba- 
la-mật như vậy, nên chẳng có thể được nhất thiết trí, chẳng 
thành tựu được các đà la ni tam muộiễ

Ngài Tu Bồ Đe nói rõ về các nhân duyên vì sao chẳng nên 
trú sắc, chẳng nên thọ sắc. sắc là tánh không nên chẳng thể 
trú, chẳng thể thọ vậy.

Hỏi: Trước đây nói vô thường, khổ, không, vô ngã ỉà tội 
lôi, chang nên thọ. Còn 5 ấm pháp cỏ loi gì đâu mà cũng 
chăng nên thọ?

Đáp: Nên phân biệt có 2 chấp. Đó là:

- Dục chấp.

- Kiến chấp.

Có người do quán vô thường mà phá được dục chấp, 
khiến được giải thoát.

Có người tuy quán vô thường mà vẫn còn chấp pháp, khiến 
vẫn còn sanh kiến chấp. Nếu người ấy biết rõ 5 ấm cùng hết 
thảy các pháp đều là tánh không, chẳng nên thọ, thì sẽ ly được 
các kiến chấp, dần dần sẽ vào được các đà la ni tam muội.
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Hỏi: Thanh Văn và Bích Chi Phật do chẳng thọ hết thảy 
pháp mà được lậu tận. Nay vì sao nói Bồ tát chẳng thọ tam 
muội, khiến hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật chẳng thể 
sánh kịp?

Đáp: Hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật do chẳng thọ hết 
thảy pháp mà được lậu tận.

Bồ tát từ trước đến nay đã biết rõ hết thảy pháp đều chẳng 
thê thọ, biêt rõ Vô dư Niêt Bàn là rôt ráo không, nên chẳng 
đồng với hàng Nhị thừa vậy.

Lại nữa, Bồ tát chẳng thọ tam muội mà có dụng quảng đại, 
nên hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật chẳng thể sánh kịp.
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Hàng Nhị thừa tuy cũng chẳng thọ tam muội, nhưng vẫn 
chưa được rốt ráo thanh tịnh, vì còn có chướng ngại.

Ví như ngài Ma Ha Ca Diếp khi nghe các thần Càn Thát Bà 
trỗi nhạc cúng dường Phật, mà thân ngài chẳng được an ổn.

Có vị Bồ tát hỏi: Ngài là bậc tu hạnh Đầu đà đệ nhất, sao 
nghe tiếng nhạc mà thân ngài chẳng được an?

Ngài Ma Ha Ca Diếp đáp: Tôi đã xa lìa các dục lạc ở cõi 
trời và cõi người, khiến tâm tôi chẳng còn lay động nữa. Thế 
nhưng tôi chưa có được đầy đủ các phước đức nhân duyên 
của hàng đại Bồ tát. Ví như núi Tu di kham nhẫn được gió 
lớn từ bốn bên thổi đến. Nhưng trước sức mạnh vô song của 
gió Tỳ lam thì chẳng thể an ổn được.

Mầu chuyện trên đây cho thấy rằng hàng Nhị thừa, tuy 
đã dứt sạch phiền não, đã được lậu tận mà vẫn còn lưu dư 
tập khí, khiến ở nơi Bồ tát đạo vẫn còn sanh vi tế phiền não.



66 • LUẬN ĐẠI TRÍ Đ ộ

Phật chẳng thọ tam muội, thành bậc Chánh Biến Tri. Bồ 
tát cầu Phật đạo, dù chưa được Chánh Biến Tri, nhưng cũng 
đã thắng hơn hàng Nhị thừa.

Ngài Tu Bồ Đề nói rằng Bồ tát chẳng phải chỉ chẳng thọ 
tam muội, mà từ sắc dẫn đến Nhất thiết chủng trí đều chẳng 
thọ cả. Vì sao? Vì ngài Tu Bồ Đề nói nhân duyên chẳng thọ 
18 không, nên chẳng thọ hét thảy các pháp.

Hỏi: Vì sao dùng 18 không để quán hết thảy các pháp 
tưởng đều là không?

Đáp: Ngài Tu Bồ Đề nói rằng do nhân duyên chấp tướng 
mà khởi sanh các phiền não, kiết sừ. Ngài lại nói thêm rằng 
hết thảy các tướng, từ tướng của sắc dẫn đến tướng của các 
đà la ni tam muội đều là cấu tướng cả.

Phải ly hết thảy các tướng mới được Nhất thiết chủng trí. 
Cho nên Bồ tát phải chẳng thọ bất cứ một pháp nào, mói vào 
được Bát nhã Ba-la-mật, mới được đầy đủ Bát nhã Ba-la- 
mật, mới được Nhất thiết chủng trí vậy.

KINH:

Bạch Thế Tôn! Nếu tu tập các cấu tướng mà có thể 
được Nhất thiết chủng trí, thì tiên ni Phạm chí ắt chẳng 
có sanh tín tâmễ Vì sao? Vì nếu tin là tín Bát nhã Ba-la- 
mậtế Phải ở nơi Bát nhã Ba-la-mật mà phân biệt, giải tri, 
xứng lượng, tư duy; lại chẳng dùng tướng pháp mà cũng 
chẳng dùng vô tướng pháp.

Như vậy là tiên ni Phạm chí chẳng thủ chấp, chẳng 
thủ tướng, vì ở noi tín hành, ông đã dùng “tín trí không” 
để nhập vào các pháp tướng, mà chẳng trú trong các 
pháp tướng, chẳng trú trong sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 
Vì sao? Vì ông đã biết rỗ hết thảy các pháp đều là tự



QUYÊN 42 • 67

tướng không, chẳng có thể thọễ Tiên ni Phạm chí chẳng 
phải do quán nội không, mà được trí huệ. Vì sao? Vì trí 
huệ chẳng phải do nội quán, cũng chẳng do ngoại quán, 
mà có được.

Lại nữa, thấy là trí huệ. Chẳng phải ngưòi vô trí mà 
thấy đượcệ Vì sao gọi thấy là trí huệ? Vì tiên ni Phạm chí 
chẳng’trú nơi các pháp tướng, mà chỉ dùng trí huệ để 
thấy biết hành xử của các pháp.

Đã là trí huệ, thì chẳng phải trú trong nội sắc mà thấy 
được, ẳ.., dẫn đến chẳng phải trú trong nội thức mà thấy 
được; chẳng phải trú trong ngoại sắc mà thấy được, 
dẫn đến chẳng phải trú trong ngoại thửc mà thấy được; 
chẳng phải ly sắc mà thấy được, ếẽ., dẫn đến chẳng phải 
ly thức mà thấy được.

Vì sao? Vì tiên ni Phạm chí biết rõ nội pháp, ngoại 
pháp đều là không. Do vậy mà được tâm tín giải. Lại do 
cầu nhất thiết trí, nên tiên ni Phạm chí tin thật tướng 
pháp, biết rõ hết thảy các pháp đều là bất khả đắc.

Được tín giải như vậy, nên tiên ni Phạm chí chẳng thọ 
hết thảy pháp; lại biết rỗ hết thảy pháp đều là vô tướng, 
nên chẳng sanh ức niệm. Tiên ni Phạm chí, ở nơi hết thảy 
pháp, được vô sử đắc, dù thủ, dù xả, cũng đều vô sở đắc.

Bởi nhân duyên vậy, nên tiên ni Phạm chí chẳng niệm 
trí huệ. Vì sao? Vì pháp tướng là chẳng có tướng (vô 
tướng), nên là chẳng có niệm (vô niệm) vậyề

Bạch Thế Tôn! Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mật 
chẳng thấy có 2 bờ mê, giác. Cho nên, chẳng thọ hết thảy 
pháp; chẳng thọ 5 ấm, ế.., dẫn đến chẳng thọ các đà la ni 
tam muội. Bồ tát cũng chẳng chấp Niết Bàn, chẳng thủ 4
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niệm x ứ , d ẫ n  đến chẳng thủ 18 bất cộng phápệ Vì sao? 
Vì 4 niệm xử chẳng phải là 4 niệm x ử , d ẫ n  đến 18 bất 
cộng pháp cũng chẳng phải là 18 bất cộng pháp. Hết thảy 
các pháp là chẳng phải pháp (phi pháp), mà cũng chẳng 
phải chẳng phải pháp (phi phi pháp) vậy.

Bởi vậy nên, Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mật 
chẳng thọ sắc, ễ.., dẫn đến chẳng thọ 18 bất cộng pháp.

LUẬN:

Hỏi: Vì nhân duyên gì mà ngài Tu Bồ Đề nhắc đến tiên 
ni Phạm chỉ?

Đáp: Do nhân duyên thuyết pháp không, nên ngài Tu Bồ 
Đê nói rằng Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mật chẳng thủ 
pháp tướng dẫn đến chẳng có vi tế tướng để thủ.

Vì lý vô tướng khó tin, khó biết, khó giải, khiến người 
nghe dễ sanh tâm nghi, nên ngài Tu Bồ Đề nêu trường hợp 
tiên ni Phạm chí, nhằm dẫn chứng rằng hàng Tiểu thừa còn 
tin pháp không, huống nữa là Đại thừa.

-oOo-

Trong kinh có nêu mẫu chuyện sau đây:

Khi Phật Thích Ca Mưu Ni còn đang hành đạo Bồ tát, 
có một vị đạo sĩ Bà-la-môn thấy tướng mạo uy nghiêm, giải 
thoát của Bồ tát, liền tiên đoán rằng Bồ tát không lâu nữa sẽ 
thành Phật.

Tiên ni Phạm chí là cậu của vị Bà-la-môn này:

Vị đạo sĩ Bà-la-môn này là một bậc trưởng lão, trí cao, đức 
trọng, trong dòng họ Phạm chí. Khi chưa xuất gia, ông rất có 
danh vọng. Khi xuất gia rồi, ông thâm cứu nhiều kinh thơ, tu
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tâm, tọa thiền. Trong khi học đạo, vì muốn cầu trí huệ, nên ông 
tìm đen luận nghị đường Phạm chí, để luận nghị với các luận sư.

Ông hỏi các vị luận sư rằng: Quý vị tự xưng là nhất thiết 
trí, mà chẳng bằng được ngài Ca Diếp, một vị đại sư đáng 
được tôn xưng.

Quý vị cũng tự xưng là đại sư, mà khi có đệ tử lớn hay 
nhỏ của quý vị chết, quý vị chẳng có thể nói lên được chỗ 
sanh xứ của họ ở đời sau. Phật mới là bậc đại sư, tối tôn, tối 
trọng. Khi có một đệ tử lớn hay nhỏ của Phật chết, thì Phật 
đều biết chỗ sanh xứ của họ ở đời sau.

Tiên ni Phạm chí vừa nghe vị Bà-la-môn nói như vậy, 
liền tìm đến chỗ Phật, đảnh lễ, rồi ngồi sang một bên.

Tiên ni Phạm chí hỏi Phật: “Bạch Thế Tôn! Trước đây 
ở luận nghị đường Phạm chí, tôi có được nghe nói rằng các 
đệ tử nhỏ của Phật vẫn còn sanh; còn các đễ tử lớn của Phật 
chẳng còn sanh nữa. Pháp ấy như thế nào?”

Phật dạy: “Pháp của ta thậm thâm, vi diệu, các ông thật 
khó biết, khó giải. Vì sao? Vì các ông chìm đắm trong đêm 
dài của các chấp kiên cố. Các ông chấp dục, chấp pháp, nên 
khó có thể thấy, khó có thể giải được pháp của ta”.

Tiên ni Phạm chí thưa: “Bạch Thế Tôn! Tôi tin Phật. Cúi 
xin Phật vì tôi thuyết pháp, khiến tôi được sanh pháp nhãn 
nay ở nơi đây.”

Phật hỏi: “Ý ông nghĩ sao? Ông có thấy sắc như khứ chăng?”

Tiên ni Phạm chí đáp: “Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy”.

Phật hỏi: “Ông có thấy thọ, tưởng, hành, thức như khứ 
chăng?”.

Tiên ni Phạm chí đáp: “Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy”.
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Phật hỏi: “Ông có thấy ly sắc như khứ chăng?”

Tiên ni Phạm chí đáp: “Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy”.

Phật hỏi: “Ông có thấy ly thọ, tưởng, hành, thức như khứ 
chăng?

Tiên ni Phạm chí đáp: “Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy”.

Phật hỏi: “Ông có thấy vô sắc, vô thọ, vô tưởng, vô hành, 
vô thức như khứ chăng?”.

Tiên ni Phạm chí đáp: “Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy”.

Phật dạy: “Tất cả các điều mà ta vừa hỏi, ông đều trả lời 
là chẳng thấy như khứ. Như vậy, ông còn nghi gì mà hỏi ta 
như vậy?”.

Rồi Phật bảo tiên ni Phạm chí rằng: “Nếu đệ tử của ta, ở 
nơi pháp chẳng biết rõ ràng, mà nói có đời sau, nói có chỗ 
sanh xứ, thì đó là ngã mạn, là có tàn dư vậy. Nếu đệ tử của ta 
giải biết rõ ràng về nghĩa ấy, mà chẳng nói đến chỗ sanh xứ, 
mới thật là không có ngã mạn, không có tàn dư vậy”.

Vị tiên ni Phạm chí nghe xong thòi pháp, liền được đạo 
nhãn. Ông từ chỗ ngồi đứng dậy thưa rằng: “Bạch Thế Tôn! 
Con nguyện xin được xuất gia theo Phật”.

Tức thời râu tóc đều rụng, và ông liền trở thành một vị Sa 
môn. Chẳng bao lâu sau, ông đắc quả vị A-la-hán.

-0O0-

Mầu chuyện trên đây cho thấy rằng vị tiên ni Phạm chí, 
do tin lòi Phật là không luống dối, mà được đạo nhãn. Bởi 
vậy nên trong kinh nói rằng tiên ni Phạm chí tin Phật, mà 
được đạo. Đây chỉ là sơ tín mà thôi.
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v ề  sau, tiên ni Phạm chí nghe Phật thuyết pháp, mà phá 
được ngã chấp, biết rõ bản lai thường là vô ngã, nên chẳng có 
chồ sở y, đều là như mộng, là như huyễn, là hư dối, là chẳng 
thật có, là bất khả đắc cả. Nếu đã tin có tín lực như vậy, thì 
vào được nơi thật tướng pháp, nên chẳng còn thọ s ắ c , d ẫ n  
đến chẳng còn thọ thức. Vì sao? Vì biết rõ sắc, dẫn đến 
thức cũng đều như khứ cả.

Hỏi: Như vậy, vì sao khỉ nghe Phật hỏi về 5 ấm như khứ, 
tiên nỉ Phạm chỉ đều ưả lời Phật bằng câu “Chẳngphải vậy. ”?

Đáp: Tiên ni Phạm chí lấy tổng tướng của 5 ấm là ngã. 
Nay Phật hỏi riêng rẽ về từng ấm, nên ông đều ừả lời “chẳng 
phải vậy”.

Tiên ni Phạm chí nghe nói về ngã có 2 thuyết:

- Thuyết chấp 5 ấm làm ngã.

- Thuyết chấp ngoài 5 ấm, riêng có ngã.

Nếu chấp 5 ấm là ngã, thì ly 5 ấm chẳng riêng có ngã 
được. Vì sao? Vì ngã chỉ là 1, mà 5 âm là 5. Như vậy 1 chăng 
phải là 5, và ngược lại 5 chẳng phải là 1. Lại nữa 5 ấm là vô 
thường, là tướng sanh diệt; nên ngã cũng phải là vô thường, 
là sanh diệt. Nếu ngã là sanh diệt, thì chẳng có tội phước. Lại 
nữa, nếu 5 ấm theo duyên hòa hợp sanh, thì 5 ấm chẳng có tự 
tại; như vậy ngã cũng chẳng có tự tại.

Vì những lỗi lầm nêu trên đây, nên tiên ni Phạm chí mới 
nghĩ rằng sắc, thọ, tưởng hành, thức chẳng phải như khứ.

Thế nhưng, ly 5 ấm cũng chẳng có ngã được. Vì sao? Vì 
ngã chẳng có tướng, là vô tướng vậy.

Ngoài ra nếu nói tri kiến là do thọ, tưởng, hành, thức, thì 
đó chỉ là tướng của các ấm này, chẳng phải là tướng của ngã.
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Người trí làm sao nói ly 5 ấm, mà riêng có ngã được?

Bởi vậy nên tiên ni Phạm chí trả lời Phật bằng một câu: 
“Chẳng phải vậy”.

-0O0-

Neu chấp ngoài 5 ấm, riêng có ngã, thì cũng chẳng có thể 
được. Vì sao? Vì đây cũng chỉ do ngã kiến mà có khởi các 
chấp phân biệt đó thôi.

-oOo-

Nói tóm lại, 5 ấm chẳng phải là ngã, mà ngoài 5 ấm ra, 
cũng chẳng riêng có ngã vậy.

-oOo-

Nên biết rằng 5 ấm do duyên hòa hợp sanh, thì ngã cũng 
chăng phải là ngã, cũng chỉ là vô ngã vậy.

Ngã chẳng có chủ tác, chẳng có chỗ sở y, nên ngã là như 
khứ. Hêt thảy các pháp cũng đêu là như vậy, cũng đêu là như 
khứ cả.

Sở dĩ tiên ni Phạm chí được đạo, được trí huệ, vì ông biết 
rằng; dù cầu ngã khắp 4 phương, thì ngã cũng chẳng có định 
tướng, cũng chỉ là bất khả đắc.

Nên biết, quán 5 ấm ở tự thân là quán nội, quán tha thân 
là quán ngoại. Cả nội lẫn ngoại đều là bất khả đắc, dẫn đến 
trí huệ cũng là bất khả đắc.

Nói nội là nói về 6 nội trần, nói ngoại là nói về 6 ngoại trần.

Quán nội là quán trí huệ, quán ngoại là quán về xứ sờ.
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Tiên ni Phạm chí biết rõ tất cả các quán đều là lầm lỗi. 
Vì sao? Vì ông biết rõ nhờ có lực trí huệ bên trong, mà phân 
biệt được các pháp ở bên ngoài là thường, là vô thường, là 
hữu vi, là vô vi...

Như vậy là các ngoại pháp đều chẳng có định tướng. Vì 
sao? Vì nếu có định tướng, thì định tướng ấy chẳng phải là 
dụng của trí huệ được.

Lại nữa, nếu nói các ngoại pháp do duyên hòa họp sanh, 
chẳng có định tướng, thì trí huệ cũng chẳng có định tướng. 
Vì sao? Vì khi ta nói có vật này vật nọ, là ta đã dựng lập 2 
pháp tương đãi là danh và vật. Ly vật chẳng có danh vậy.

Lại nữa, thật trí huệ, theo đúng nghĩa là chẳng thấy 5 ấm ở 
trong, chẳng thấy 5 ấm ở ngoài, chẳng thấy 5 ấm ở chặng giữa.

Dùng các phương tiện trí huệ để quán 5 ấm sẽ thấy 5 ấm 
chỉ do duyên hòa hợp mà có nên chỉ là hư vọng, chẳng thật 
có. Thế nhưng, nếu chấp quán đó là tà kiến, chẳng chấp mới 
thật là được đạo.

Lại nữa, dù cho tướng vô thường là thật, thì chấp tướng 
đó cũng chẳng vào được đạo. Vì sao? Vì trí huệ quyết định là 
chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài, chẳng phải ở chặng 
giữa. Cho nên nói trí huệ là vô sở đắc, mà ly trí huệ cũng là 
vô sở đắc.

Tiên ni Phạm chí nhờ trí huệ mà ở nơi hét thảy pháp được 
viễn ly, khiến các tà kiến đều tiêu diệt. Chẳng phải người vô 
trí mà được như vậy.

Lúc ấy giờ, ông hoan hỷ quán pháp tướng là vô tướng, và 
tán thán Phật là bậc đại Thánh sư, thấy rõ thật tướng pháp là 
rốt ráo không, là vô sở đắc nên chẳng thọ, lại thấy rõ hết thảy 
kiết sử phiền não đều là hư vọng điên đảo nên chẳng thọ.
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Trên đây chính là nghĩa chẳng thọ, chẳng xả (bất thọ, bất 
xả) vậy.

Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mật phải chẳng thọ, mà 
cũng chẳng xả mới vào được Bát nhã Ba-la-mật, mới được 
đầy đủ Bát nhã Ba-la-mật.

Vì sao? Vì tướng thế gian và tướng Niết Bàn là chẳng 
phải hai, chẳng phải khác. Thế gian và Niết Bàn chỉ là một 
tướng (nhất tướng), là chẳng có tướng (vô tướng).

Cứ như vậy mà tu hành, thì sẽ diệt được hết thảy các chấp 
tướng. Thế nhưng, nếu chưa có được đầy đủ công đức thì 
chưa nên diệt sạch các chấp tướng. Vì sao? Vì còn phải càn 
dùng đên các pháp tướng để hành đạo; còn phải lấy các pháp 
tướng để làm phương tiện hành đại từ đại bi.

Bồ tát cầu Phật đạo vẫn ở trong các pháp tướng mà vẫn 
biết rõ các pháp tướng đều là vô tướng. Bởi vậy nên Bồ tát 
chẳng thấy một pháp nào có định tướng cả, chẳng thấy có 
tướng xấu, có tướng t ố t , d ẫ n  đến chẳng thấy có tướng thọ, 
có tướng xả.

Bời nhân duyên vậy, nên trong kinh nói: Pháp chẳng phải 
là pháp (phi pháp), mà cũng chẳng phải chẳng phải pháp (phi 
phi pháp).

Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mật như vậy, nên ở nơi hết 
thảy các tướng đều chẳng thọ.

(Hết quyển 42)
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Q uyển 43





Phẩm Thứ Chín
(TIẾP THEO)

lạp  Tán
(Họp và Tan, tiếp theo)

KINH:

Bạch Thế Tôn! Muốn thật hành Bát nhã Ba-la-mật, 
Bồ tát phải tư duy rằng:

- Pháp gì gọi là Bát nhã Ba-la-mật?

- V ì sao  gọi là Bát nhã Ba-la-mật?

- Ai vào được Bát nhã Ba-la-mật?

Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mật, phải niệm rằng 
các pháp đều là vô sở hữu, đều là bất khả đăc.

Như vậy mới gọi là thật hành Bát nhã Ba-la-mật.

Lúc bấy giờ, ngài Xá Lợi Phất hỏi ngài Tu Bô Đê:

Pháp gì là pháp vô sở hữu, là bất khả đắc?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: Bát nhã Ba-la-mật là pháp vô 
sở hữu, bất khả đắc. Thiền na Ba-la-mật, Tỳ lê gia Ba- 
la-mật, sẵn đề Ba-la-mật, Thi la Ba-la-mật, Đàn Ba-la- 
mật đều là những pháp vô sở hữu, bất khả đăc. Vì sao? 
Vì là nội không, ngoại không, nội ngoại không, không 
không, đại không, đệ nhất nghĩa không, hữu vi không, 
vô vi không, tất cánh không, vô thỉ không, tán không,
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tánh không, tự tướng không, chư pháp không, bất khả 
đăc không, vô pháp không, hữu pháp khống, vô pháp 
hữu pháp không.

Thưa ngài Xá Lọi Phất! sắc là pháp vô sở hữu, bất 
khả đắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng đều là pháp vô sở 
hữu, bất khả đăc.

Nội không, Ể.., dẫn đến vô pháp hữu pháp không, 4 
niệm xứ, .ề., dẫn đến 18 bất cộng pháp, các thần thông, ế.., 
dẫn đến pháp như, pháp tánh, pháp tướng, pháp vị, thật 
tế cũng đều là vô sở hữu, bất khả đắc.

Thưa ngài Xá Lợi Phất! Phật cũng là vô sử hữu, bất 
khả đăc; Tát bà nhã, Nhất thiết chủng trí cũng đều là vô 
sở hữu, bất khả đăc.

Vì sao? Vì đều là nội không, ..ễ, dẫn đến đều là vô 
pháp hữu pháp khôngỂ

Thưa ngài Xá Lợi Phất! Nếu có Bồ tát nào tư duy như 
vậy, quán như vậy, mà tâm chẳng bị trầm một, chẳng hối 
tiếc, chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ, thì phái biết Bo tát 
đó trọn chẳng ly Bát nhã Ba-ỉa-mật vậy.

Ngài Xá Lọi Phất hỏi: Do nhân duyên gì mà Bồ tát 
trọn chẳng ly Bát nhã Ba-la-mật?

Ngài Tu Bồ Đe đáp: sắc ly sắc t á n h , d ẫ n  đến thức 
ly thức tánh, 6 Ba-la-mật ly 6 Ba-Ia-mật t á n h , d ẫ n  đến 
thật tế ly thật tế tánh.

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Thế nào gọi là sắc t á n h , d ẫ n  
đến thế nào là thật tế tánh?

Ngài 'Ri Bồ Đề đáp: Vô sở hữu là tánh của sắc, ệềề, dẫn 
đến vô sở hữu là tánh của thật tế.
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Bởi vậy nên nói sắc ly sắc tánh, dẫn đến thật tế ly thật 
tế tánhế

Thưa ngài Xá Lọi Phất! sắc cũng ly sắc tướng, Ễ.., dẫn 
đến thật tế cũng ly thật tế tưởng.

Lại nữa, tướng cũng ly tướng, tánh cũng ly tánh.

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Bồ tát học như vậy mà thành 
tựu được tâm Tát bà nhã chăng?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: Đúng vậy, đúng vậy! Nếu Bồ tát 
học như vậy là thành tựu được tâm Tát bà nhãỂ Vì sao? 
Vì các pháp đều là chẳng sanh, chẳng thành tựu vậy.

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Do nhân duyên gì mà nói các 
pháp chẳng sanh, chẳng thành tựu?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: Vì sắc là không, nên sắc sanh và 
sắc thành t ự u , d ẫ n  đến thật tế sanh và thật tế thành 
tựu đều bất khả đắc.

Thưa ngài Xá Lọi Phất! Bồ tát học như vậy dần dần 
sẽ được gần Nhất thiết chủng trí, được tâm thanh tịnh, 
được tướng thanh tịnh. Do được thân, tâm, và tướng 
thanh tịnh nên Bồ tát chẳng còn sanh các nhiễm tâm 
tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, vĩnh viễn chẳng còn thọ 
nghiệp báo sanh thân, mà thường được hóa sanh Bồ tát, 
đi từ cõi Phật này đến cỗi Phật khác để thành tựu chúng 
sanh tịnh Phật quốc độ, trọn chẳng ly các đức Phật, mãi 
cho đến khi được Vô thượng Bồ đề.

Bồ tát phải học và phải hành Bát nhã Ba-la-mật như vậy. 

LUẬN:

Hỏi: Trước đây đã rộng nói về Bát nhã Ba-la-mật rồi. 
Nay vì sao ngài Tu Bồ Đe lại nói Bồ tát phải tư duy khi hành
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Bát nhã Ba-ỉa-mật?

Đáp: Trước đây ngài Tu Bồ Đề chỉ khiêm tốn nói về “Bất 
trú môn”, nay ngài nói rộng thêm về Bát nhã Ba-la-mật.

Bát nhã Ba-la-mật là thật tướng của hết thảy pháp, chẳng 
thê phá, chẳng thể hoại được.

Dù có Phật, hay không có Phật thì pháp tướng, pháp tánh, 
pháp vị, thật tê vẫn thường trú. Hàng Nhị thừa cũng chẳng có 
thể thấu rõ được, huống nữa là chúng sanh. Vì sao? Vì nếu 
còn chấp thường, còn chấp đoạn là còn chấp một bên. Phải ly 
cả hai bên mới là Trung Đạo, mới là Bát nhã Ba-la-mật. Nếu 
chấp thường, chấp vô thường, chấp khổ, chấp lạc... thì cũng 
còn châp một bên.

Lại nữa, nếu chấp có pháp sắc đối đãi với pháp vô sắc, 
châp có pháp hữu lậu đối đãi với pháp vô lậu, chấp có pháp 
hữu vi đôi đãi với vô vi, châp có pháp thấy được đối đãi với 
pháp không thây được, chấp có pháp thế gian đối đãi với 
pháp xuất thế gian v.v... là còn chấp có hai bên đối đãi.

Phải ly cả hai bên, mói là Trung đạo, mới là Bát nhã Ba- 
la-mật.

Nếu còn chấp có 6 căn ở một bên, 6 thức ở một bên... là 
còn châp một bên. Phải ly cả hai bên mới là Trung đạo, mới 
là Bát nhã Ba-la-mật, nếu còn chấp có Bát nhã Ba-la-mật ở 
một bên, phi Bát nhã Ba-la-mật ở một bên là còn chấp 1 bên. 
Phải ly cả hai bên mới là Trung đạo, mới là Bát nhã Ba-la-mật.

Được như vậy mới là bình đẳng cả hai môn. Bồ tát ở nơi 
tánh bình đẳng đó mà rộng nói Bát nhã Ba-la-mật.

Lại nữa, ly hữu, ly phi hữu, ly vô, ly phi vô, mà chẳng 
đọa ngu si, thường tu thiện đạo, mói là thật hành Bát nhã 
Ba-la-mật.
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Bồ tát tu học như vậy nên vào được 3 giải pháp môn, xa 
lìa hai bên, nhập vào Trung đạo. Đây chỉ mới là Bát nhã Ba- 
la-mật tướng.

-oOo-

Ngài Tu Bồ Đề lại nói: Các pháp đều là vô sở hữu, là bất 
khả đắc. Bồ tát phải quán hết thảy pháp đều là không, là vô 
sở hữu, là bất khả đắc, quán các pháp dù là thường, là vô 
thường... đều chẳng có định tướng nên đều là bất khả đắc cả.

Ngài Tu Bồ Đề lại nói: Bát nhã Ba-la-mật cùng năm Ba- 
la-mật kia cũng đều là vô sở hữu, là bất khả đắc cả.

Ví như gió mạnh phá mây mù, lửa lớn tiêu hủy các cây 
cỏ, bão tố phá các rừng cây v.v... cũng như vậy, 18 pháp 
“không” phá sạch hết các chấp về pháp tướng.

Hỏi: Bát nhã Ba-ỉa-mật là gì?

Đáp: Trong hết thảy trí huệ thì Bát nhã Ba-la-mật là trí 
huệ đệ nhất,vô đẳng đẳng, chẳng có gì sánh kịp. Như trong 
hết thảy các chúng sanh thì Phật là đệ nhất, trong hết thảy 
các pháp thì Niết Bàn là đệ nhất, trong hết thảy các chúng thì 
chúng Tỷ-kheo là đệ nhất.

Hỏi: Trước đây nói thật tướng các pháp là Bát nhã Ba- 
la-mật. Dù có Phật hay không có Phật, thật tướng pháp vẫn 
thường trú. Nay vì sao lại nói trong hết thảy trí huệ thì Bát 
nhã Ba-la-mật là trí huệ đệ nhất?

Đáp: Thế gian thường chấp có nhân, có quả.

Ví như nói bức tranh đẹp ấy do một họa sĩ nổi danh vẽ, 
thì bức tranh là quả, công trình của nhà họa sĩ sáng tác ra bức
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tranh là nhân. Ví như nói do quán thật tướng pháp mà được 
trí huệ Bát nhã, thì thật tướng pháp là nhân, trí huệ Bát nhã 
là quả.

-0O0-

Bồ tát khi đã vào trong pháp môn “bất nhị” rồi, đã đầy đủ 
Bát nhã Ba-la-mật rồi, thì chẳng còn phân biệt nhân quả nữa.

Vì sao? Vì Bồ tát biết rõ các pháp tướng đều chỉ là một 
tướng (nhất tướng) đều chẳng có tướng (vô tướng).

về trí huệ, trong kinh phân biệt có 3 là:

- Thế gian trí.

- Ly sanh trí.

- Xuất thế gian trí.

Chư Phật và chư đại Bồ tát có trí huệ Bát nhã, rốt ráo thù 
thắng, rốt ráo thanh tịnh, lại có tâm đại bi, thường làm lợi ích 
cho hết thảy chúng sanh.

Hàng Nhị thừa đã lậu tận, cũng có trí huệ thanh tịnh, 
nhưng chưa có đầy đủ đại bi, nên chưa làm đầy đủ các việc 
lợi ích cho chúng sanh.

Lại nữa, cũng nên biết:

- Nếu dùng trí huệ độ hết thảy chúng sanh thì đó là thật 
hành Phật đạo.

- Nếu dùng trí huệ tương ưng với thọ, tưởng, hành, thức, 
khởi ra các nghiệp ở thân, khẩu, ý mà vẫn biết rõ tâm sanh, 
trú, diệt vẫn chẳng chấp thủ các pháp tướng thì đó là Bát nhã 
Ba-la-mật.
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Nhờ có niệm thanh tịnh mà định được tâm, thì gọi là 
được Thiền Ba-la-mật v.v...

Hỏi: Ai vào được Bát nhã Ba-la-mật?

Đáp: Theo đệ nhất nghĩa thì người nào chẳng còn bị các 
tri kiến trói buộc là người biết rõ hết thảy pháp đều là không. 
Do vậy mà chẳng còn sanh tâm tương tục nữa.

Nên biết trong Phật pháp có nói đến 2 đế.Đó là:

- Thế tục đế.

- Đệ nhất nghĩa đế.

Khi thật hành Bát nhã Ba-la-mật, Bồ tát phương tiện 
dùng thế tục đế, nhằm độ chúng sanh ra khỏi tội lỗi. Vì 
sao? Vì đệ nhất nghĩa đế quá cao siêu, phàm phu khó có thê 
hiểu được nên chẳng ưa thích. Ví như con giòi thường sống 
ở những noi bất tịnh, chẳng ưa thích những chốn sạch sẽ tinh 
khiết vậy.

• Phàm phu khi tu được ly dục vẫn còn chấp ngã, còn chấp 
pháp ly dục, nên chẳng có ưa thích Bát nhã Ba-la-mật. Hàng 
Thanh Văn Nhị thừa, tuy có ưa thích Bát nhã Ba-la-mật 
nhưng tâm từ bi chưa được đầy đủ nên sanh nhàm chán thế 
gian, ưa thích trú trong Niết Bàn. Do vậy mà chưa được đây 
đủ Bát nhã Ba-la-mật.

-oOo-

Khi Bồ tát đã thành Phật, thì trí huệ Bát nhã mới được gọi 
là Nhất thiết chủng trí. Vì vậy, trí huệ Bát nhã của Phật là vô 
thượng. Bồ tát cùng Thanh Văn chẳng sao sánh kịp.

Hỏi: Trong kinh thường thuyết về 5 ấm, rồi sau mới
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thuyết đến Nhất thiết chủng trí. Nay vì sao lại nói về 6 pháp 
Ba-la-mật trước?

Đáp: Trước đây ngài Xá Lợi Phất hỏi ngài Tu Bồ Đề về 
nghĩa vô sở hữu. Vì nghĩa ấy khó có thể giải ngay được, nên 
ngài Tu Bô Đề phải nói về nhân duyên 5 ấm, nhằm giải nghĩa 
vô sở hữu.

Nay ở trong chúng hội, ngài Tu Bồ Đề dùng nghĩa Bát 
nhã Ba la mật để giải nghĩa vô sở hữu. Giải như vậy được rốt 
ráo hơn. Vì sao? Vì Bát nhã là vô sở hữu. Dùng Bát nhã để 
giải nghĩa vô sở hữu cũng giống như hình ảnh của mặt trăng 
in trên mặt nước, để biết rõ mặt trăng ở trên trời vậy.

Bồ tát nào trú nơi Bát nhã Ba la mật, quán thật tướng của 
các pháp, mà chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ, thì phải biết 
rõ Bô tát đó đã thường hành Bát nhã Ba la mật, thường chẳng 
ly Bát nhã Ba la mật vậy.

Nơi đây ngài Tu Bồ Đề nói về các nhân duyên chẳng ly Bát 
nhã Ba la mật. Đó là: sắc ly sắc tánh..., dẫn đến thật tế ly thật té 
tánh, sắc ly sắc tướng..., dẫn đến thật tế ly thật tế tướng, tướng 
cũng ly tướng, tánh cũng ly tánh. Bồ tát tu hành như vậy sẽ được 
vô ngại đạo, dẫn đến thành tựu được tâm Tát bà nhã. Nơi đây là 
chỗ mà các pháp chẳng sanh, chẳng thành tựu.

-oOo-

Ngài Xá Lợi Phât hỏi ngài Tu Bồ Đề: Do nhân duyên gì 
mà các pháp chẳng sanh, chẳng thành tựu?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: sắc và sắc tướng đều không, nên sắc 
chẳng sanh, chẳng thành tựu..., dẫn đến thật tế cũng chẳng 
sanh, chẳng thành tựu. Vì sanh và thành tựu đều là bất kha 
đắc cả.
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Nếu Bồ tát được đệ nhất thanh tịnh như vậy thì chẳng ai 
sánh kịp, dần dần sẽ được gần Nhất thiết chủng trí. Vì gần 
được Nhất thiết chủng trí nên tâm chẳng còn bị trầm một, 
chẳng còn sanh các tà kiến, các kiết sử phiền não.

Lúc bấy giờ, Bồ tát được thân tâm thanh tịnh, được quả 
báo thanh tịnh, lại phá được các chấp tướng hư vọng, thọ 
pháp tánh sanh thân thường được hóa sanh chẳng còn thọ 
nghiệp báo sanh thân nữa.

Hỏi: Bồ tát đã có đầy đủ các công đức như vậy rồi sao 
chẳng thủ Niết Bàn mà còn tham trước được hóa sanh?

Đáp: Có hai nhân duyên. Đó là:

- Do hạnh nguyện độ sanh mà chư Phật, chư đại Bồ tát thị 
hiện hóa sanh vào trong các cõi, để chúng sanh tin kính cúng 
dường, mà chẳng sanh tâm nhàm chán.

- Do vì chưa thanh tịnh Phật độ đầy đủ, lại chưa có được 
các lực phương tiện sung mãn, nên có Bồ tát thường nguyện 
hóa sanh đến các cõi Phật, trọn chẳng ly các đức Phật.

-0O0-



Phẩm Thứ Mười

Hành Tướng
(Sự Vận Hành Của Tướng)

KINH:

Lúc bấy giờ ngài 1 ÌI  Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! 
Nêu Bồ tát chẳng có các lực phương tiện mà hành Bát 
nhã Ba-la-mật, thì chỉ là hành tướng. Ví như chấp sắc là 
thường, sắc là vô thường, sắc là khổ, sắc là lạc, sắc là hữu, 
sắc là vô, sắc ỉà ngã, sắc là vô ngã, sắc là ly, sắc là tịch diệt, 
. .ế, dẫn đến chấp thức ỉà thường, thức là vô thường, thức 
là khổ, thức là lạc, thức là hữu, thức là vô, thức là ly, thức 
là tịch diệt, v.v..ẳ thì hành là hành tướng.

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát chẳng có các lực phương 
tiện mà hành 4 niệm xử, dẫn đến hành 18 bất cộng 
pháp, thì hành là hành tướng.

Bạch Thế Tôn! Có Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật mà dấy 
niệm ta có hành Bát nhã Ba-la-mật. Phải biết rằng Bồ tát đó 
hành Bát nhã Ba-la-mật mà chẳng có lực phưong tiện, vì còn 
chấp có chỗ sở đắc, nên hành cũng chỉ là hành tướng.

Ngài T\i Bồ Đề nói với ngài Xá Lợi Phất: Nếu Bồ tát 
thật hành Bát nhã Ba-la-mật mà ở noi sắc có thọ niệm, ở 
nơi thọ, tưởng, hành, thức có thọ niệm thì đó chỉ là vọng 
giải, là có tác hành, nên chẳng có thể thoát ly sanh lão 
bệnh tử, chẳng có thể thoát ly ưu bi khổ não, dẫn đến 
phải thọ các quả khổ ở đòi sau.
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Nếu BỒ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mật mà ở nơi sắc, 
.ề., dẫn đến ở nơi pháp, ở nơi nhãn, ế.., dẫn đến ở nơi ý, ở 
noi nhãn thức, ..ẽ, dẫn đến ở noi ý thức, ở nơi nhãn giói, 
ệẾ., dẫn đến ở nơi ý giới, ở nơi nhãn xúc nhân duyên sanh 
thọ, .ễ., dẫn đến ở nơi ý xúc nhân duyên sanh thọ, ở nơi
4 niệm xứ, ề.., dẫn đến ở noi 18 bất cộng pháp mà còn 
thọ niệm, thì đó cũng chỉ là vọng giải, là có tác hành, nên 
chẳng có thể thoát ly sanh lão bệnh tử, chẳng có thể thoát 
ly ưu bỉ khổ não, dẫn đến phải thọ các quả khổ ở đòi sau.

Thưa ngài Xá Lọi Phất! Phải biết rằng có Bồ tát hành 
Bát nhã Ba-la-mật, mà chẳng có các lực phương tiện nên 
chẳng chứng được quả Nhị thừa, huống nữa là được Vô 
thượng bồ đềế

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Thế nào gọi là Bồ tát hành Bát 
nhã Ba-la-mật mà có được các lực phương tiện?

Ngài Tu Bồ Đe đáp: Nếu Bồ tát muốn hành Bát nhã 
Ba-la-mật thì chẳng nên hành sắc, chẳng nên hành thọ, 
tưởng, hành, thức, chẳng nên hành sắc tướng, dẫn 
đến chẳng nên hành thức tướng, chẳng nên hành sắc 
thường, sắc vô thường, sắc khổ, sắc lạc, sắc ngã, sắc vô 
ngã, sắc không, sắc vô tướng, sắc vô tác, sắc ỉy, sắc tịch 
diệt, dẫn đến chẳng nên hành thức thường, thức vô 
thường, thức khổ, thức lạc, thức ngã, thức vô ngã, thức 
không, thức vô tướng, thức vô tác, thức ly, thức tịch diệt.

Vì sao? Thưa ngài Xá Lọi Phất! Vì sắc là không, 
nên chẳng phải là sắc (là phi sắc), ly không chẳng có 
sắc, ly sắc cũng chẳng có không, sắc tức ỉà không, và 
không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức là không nên 
cũng chẳng phải là thọ, tưởng, hành, thức, ly không 
cũng chẳng có thọ, tưởng, hành, thức, ly thọ, tưởng,



88 • LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ

hành, thức cũng chẳng có không, thọ, tưởng, hành, 
thức tức là không, và không cũng tửc là thọ, tưởng, 
hành, t h ứ c , d ẫ n  đến 18 bất cộng pháp là không, nên 
cũng chẳng phải là 18 bất cộng pháp; ly không chẳng 
có 18 bất cộng pháp, ly 18 bất cộng pháp cũng chẳng có 
không, 18 bất cộng pháp tức là không, và không cũng 
tức là 18 bất cộng phápề

Thưa ngài Xá Lọi Phất! Bồ tát hành Bát nhã Ba-la- 
mật như vậy là có được các lực phương tiện, mau được 
Vô thượng bồ đề

Ngài Xá Lợi Phất hỏi ngài Tu Bồ Đề: Do nhân duyên 
gì mà Bồ tát chẳng thọ hết thảy các pháp tướng?

Ngài TÌ1 Bồ Đề đáp: Vì tự tánh của Bát nhã Ba-la-mật 
là bất khả đắc, nên chẳng thọẻ Vì sao? Vì vô sở hữu tánh 
(chẳng có tánh) là tự tánh của Bát nhã Ba-la-mật.

Thưa ngài Xá Lợi Phất! Tuy hành Bát nhã Ba-la-mật 
mà Bồ tát chẳng có thọ, chẳng có hành Bát nhã Ba-la- 
mật, lại cũng chẳng phải chẳng thọ, chẳng phải chẳng 
hành Bát nhã Ba-la-mật.

Vì sao? Vì hết thảy các pháp đều là vô sở hữu tánh, 
nên cũng chẳng thể thọ. Bởi vậy nên Bồ tát chẳng tùy 
pháp hành, chẳng thọ các pháp tướng, mới gọi là Bồ 
tát hành Vô sở thọ chư pháp tam muội, được diệu dụng 
quảng đại, chẳng đồng với hàng Thanh Văn và Bích Chi 
Phật. Bồ tát hành tam muội ấy, trọn chẳng ly tam muội 
ấy, sẽ mau được Vô thượng bồ đề.

-oOo-
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LUẬN:

Phẩm trước dùng “không” để phá các pháp tướng. Ở 
phẩm này dùng “Vô tướng” để phá các pháp tướng.

Neu Bồ tát chẳng có các lực phương tiện mà quán sắc thì 
sẽ đọa vào trong các tướng. Nếu đã đọa vào trong các tướng 
thì sẽ xa rời Bát nhã Ba-la-mật. Vì sao? Vì các pháp đều là 
không, là vô tướng, chẳng có tướng gì là có được (khả đắc), 
là nắm được (khả thủ) cả.

Hỏi: Các quả báo thiện cũng như ác đểu có tướng. Vĩ sao 
nói các pháp đều là vô tướng?

Đáp: Đối với người sơ cơ, thì phải phương tiện nói có 
tướng. Nhưng đối với người tu hành thì phải nói về vô tướng. 
Vì sao? Vì nếu người tu hành mà còn thủ lấy tướng thiện để 
phá trừ tướng bất thiện, thì vẫn còn khởi sanh tướng, dẫn đen 
còn sanh các nhân duyên gây ra các phiền não, khổ đau.

Bởi vậy nên phải dùng vô tướng để phá hết thảy các 
tướng. Vì nếu phá các tướng bất thiện mà chẳng phá các 
tướng thiện, thì các tướng thiện ấy cũng sẽ duyên sanh ra 
bệnh chấp tướng.

Khi dùng vô tướng để phá các tướng thiện, thì tướng vô 
tướng ấy cũng tự phá luôn. Vì sao? Vì tướng vô tướng cũng 
là tướng thiện. Ví như sấm sét gây tác hại đến mùa màng, 
nhưng sấm sét rồi cũng tự tiêu diệt.

Lại nữa, “vô tướng tướng” là thật tướng.

Ví như thân người đầy dẫy các thứ bất tịnh, các thứ thải 
ra từ 9 lỗ nơi thân, chẳng có thứ nào là tịnh cả. Thế mà người 
vô trí, do quý thân này mà gượng cho là tịnh, từ đó khởi sanh 
ra các phiền não, dẫn đến tạo ra các tội lỗi. Ví như đứa trẻ
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còn khờ dại có thể vui chơi với các đồ bất tịnh, mà người 
lớn cho là dơ bẩn, chẳng nên sờ mó đến vậy. Cũng như vậy, 
người trí biết rõ rằng sự chấp thủ các tướng cũng là bệnh, vì 
các tướng đều là hư vọng.

Lại nữa, các pháp chẳng có tướng nhất định. Tướng của 
các pháp thay đổi tùy theo tâm của mỗi người, của mỗi loài 
chúng sanh. Nên biết sự nhận xét của một người thường tùy 
thuộc vào sự biến đổi của tâm lý, tình cảm. Ví như: Khi ta 
đang sân hận thì ta thấy người đến với ta là tệ ác, đáng ghét, 
khi ta đang vui vẻ thì ta lại thấy người đến với ta đáng thương, 
đáng mến, khi ta dấy tâm kiêu mạn, thì ta thấy người đến với 
ta hèn hạ, đáng khinh, khi ta nghe nhiều ngưới tán thán 1 
người nào, thì ta liền sanh tâm nể nang, cung kính, tin tưởng 
người đó v.v... Như vậy, nên biết rằng tâm thương, ghét (ái, 
tắng) đều là hư vọng. Nếu trừ được các tâm hư vọng, thì liền 
biết rõ các pháp đều là không, là vô tướng, là vô tác vậy.

Lại nữa, cũng nên biết rằng sắc do duyên hòa hợp sanh, 
nên chỉ là như huyễn, như mộng. Nếu ở nơi sắc mà còn chấp 
có một tướng, hai tướng v.v. ỗ. thì liền xa rời Bát nhã Ba-la- 
mật. Vì sao? Vì sắc tướng là vô tướng tướng. Nếu sắc tướng 
là có thể thọ được, thì sắc tướng ắt là phải tán hoại. Vì sắc 
tướng là chẳng tán hoại, nên là chẳng thể thọ được vậy.

Hỏi: Vĩ sao nói rằng hành Bát nhã Ba-la-mật mà chấp
5 ấm là thường, là vô thường v.v... đều chỉ là hành tướng?

Đáp: Thường có 2 nghĩa. Đó là:

- Thường trong vô thường. Ví như nói trú trăm năm, ngàn 
năm, vạn năm... sống 8 vạn kiếp v.v... là thường, thì đó chỉ 
là thường trong vô thường. Vì sao? Vì rốt sau cùng rồi cũng 
phải quy tịch.
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- Thường trú bất hoại. Ví như nói pháp thân thường trú, 
nói Niết Bàn tịch diệt v.v...

Phàm phu khi thấy một pháp hòa hợp trú trong một thòi 
gian tương đối lâu dài, thì chấp pháp ấy là thường tướng. 
Người tu hành, khi đã chứng được Niết Bàn, mà còn sanh 
tưởng về Niết Bàn, thì roi về chấp thường tướng.

-0O0-

Vô thường cũng có hai nghĩaệ Đó là:

- Pháp tương tục hoại là vô thường.

- Niệm niệm sanh diệt là vô thường.

Bồ tát sơ pháp tâm, do tu tương tục đoạn, quán các thô 
vật là vô thường mà sanh tâm nhàm chán. Bồ Tàt trải qua 
thời gian tu tập, quán niệm niệm sanh diệt vô thường mà 
sanh tâm nhàm chán. Cả hai hạng Bồ tát nêu ở đây đều còn 
chấp vô thường tướng.

-0O0-

Tóm lại, nếu Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, mà còn chấp
5 ấm là thường hay là vô thường, là chưa có được các lực 
phương tiện. Cho nên hành Bát nhã Ba-la-mật như vậy chỉ là 
hành tướng mà thôi.

Hỏi: Quán 5 ấm là thường hay là vô thường là đủ rồi. Vì 
sao còn quản 5 ấm là ly, là tịch diệt nữa?

Đáp: Nếu quán được 5 ấm chẳng phải là thường tướng, 
chẳng phải là vô thường tướng, thì biết rõ 5 ấm là ly tướng. 
Nếu 5 ấm ly tự tướng, thì biết rõ 5 ấm là tịch diệt tướng, là 
Niết Bàn tướng vậy.
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Hỏi: Bồ tát từ sơ phát tâm đã biết rõ tự tướng của 5 ẩm 
là vô tướng rồi. Nay vì sao nói Bố tát ẩy chảng có các lực 
phương tiện mà phải đọa về chấp tướng?

Đáp: Vì hạng Bố tát này độn căn, chẳng tự giác, nên vừa 
lìa khỏi chấp 5 ấm tướng thì liền chấp viễn ly tịch diệt tướng. 
Bởi vậy nên, ở nơi vô tướng, mà khởi chấp vô tướng tướng vậy.

Lại nữa, nêu Bố Tát quán các ngoại pháp đều vô tướng, 
thì sự tác quán như vậy cũng có thể khởi sanh tâm chấp ngã 
nên cũng có thể đọa về chấp hữu tướng.

Lại nữa, nếu Bồ tát ly được pháp tướng, ở nơi phi đạo, 
hành chân tịnh vô tướng mà lại dùng trí huệ khởi niệm ve 
các nội ngoại hạnh thanh tịnh, cho đó là Bát nhã Ba-la-mật, 
thì cũng đọa về chấp Bát nhã Ba-la-mật tướng. Vì sao? Vì 
Bát nhã Ba-la-mật là chẳng thể chấp (bất khả chấp) mà chấp, 
chăng thể thủ (bất khả thủ) mà thủ. Như vậy là Bồ tát chẳng 
có các lực phương tiện, y chỉ nơi ái kiến, mà khởi chấp các 
thiện pháp vậy.

Hạng Bồ tát này, tuy đã có nhiều phước đức, nhưng chưa 
có thê lìa được sanh tử, vì còn tạp hành vậy. Tạp hành như 
vậy thì quả Nhị thừa còn chưa có thể được, huống nữa là 
được Vô thượng bồ đề.

-oOo-

Nếu trái với các điều nêu trên đây, thì gọi là có các lực 
phương tiện.

Bồ tát có các lực phương tiện rồi, thì ở nơi hét thảy pháp 
đều chẳng chấp, đều chẳng thọ. Vì sao? Vì Bồ tát đã biết ro 
hết thảy các pháp đều do duyên hòa hợp sanh, đểu chẳng 
phải thật có, biêt rõ tự tánh của hết thảy pháp đều là “không”
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Hỏi: Trước đây nói về Tam tam muội, nay nói vê Vô sở 
thọ chư pháp tam muội. Như vậy hai tam muội này có gì khác 
nhau chăng?

Đáp: Trước đây nói về trường hợp người tu giải thoát mà 
chưa viễn ly, nên hành 3 Tam muội là Không, Vô tướng và 
Vô tác. Nay nói về trường hợp người thường tinh tấn hành 
Bát nhã Ba-la-mật, chẳng tùy trí huệ hành, chăng tùy pháp 
hành, chẳng thọ pháp tướng, là hành Vô sở thọ chư pháp Tam 
muội, được diệu dụng quảng đại, khởi đại bi tâm, mau được 
Vô thượng bồ đề

-oOo-

KINH
Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Có phải chỉ chẳng ly tam muội 

này la Bồ tát mau được Vô thượng bồ đề hay còn phải 
chẳng ly những tam muội khác nữa?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: Còn có rất nhiều tam muội khác 
nữa, như 108 tam muội liệt kẽ sau đây:

Thủ lăng nghiêm tam muội - Bảo ấn tam muội -  Sư 
tử du hý tam muội - Diệu nguyệt tam muội - Nguyệt 
tràng tướng tam muội - Xuất chư pháp tam muội - Quán 
đảnh tam muội - Tất pháp tánh tam muội - Tất tràng 
tướng tam muội - Kim cang tam muội - Nhập pháp ân 
tam muội -  Tam muội vương An lập tam muội - Phóng 
quang tám muội - Lực tấn tam muội - Cao xuất tam muội 
-T ất nhập biện tài tam muội - Nhập danh tự tam muội
- Quảng phương tam muội - Đà la ni ân tam muội - Vô 
cuong tam muội - Nhiếp chư pháp hải tam muội - Biến 
phú hư không tam muội - Kim cang luân tam muội - Bảo
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đoạn tam muội - Năng chiếu tam muội - Bất cầu tam 
muội - Vô trụ tam muội - Vô tâm tam muội - Tịnh đăng 
tam muội - Vô biên minh tam muội - Năng tác minh tam 
muội - Phổ chiếu minh tam muội - Kiên tịnh chư Tam 
muội tam muội - Vô cấu minh tam muội - Hoan hỷ tam 
muội - Điện quang tam muội - Vô tận tam muội - Oai 
đức tam muội - Ly tận tam muội - Bất động tam muội - 
Bat thoi tam muội - Nhât đăng tam muôi - Nguyêt tinh 
tam muội - Tịnh minh tam muội - Năng chiếu minh tam 
muội - Tác hành tam muội - Tri tướng tam muội - Như 
Kim cang tam muội - Tâm trụ tam muội - Phổ minh tam 
muội - An lập tam muội - Bảo tụ tam muội - Diệu pháp 
ấn tam muội - Pháp đẳng tam muội - Đoạn hỷ tam muội
- Đáo pháp đảnh tam muội - Năng tán tam muội - Phân 
biệt chư pháp cú tam muội - Tự đẳng tướng tam muội - 
Ly tự tam muội - Đoạn duyên tam muội - Bất hoại tám 
muội - Vô chủng tướng tam muội - Vô hanh xứ tam muội
- Ly mông tam muội - Vô khứ tam muội - Bất biến dị tam 
muội - Độ duyên tam muội - Tập chư công đức tam muội
- Trụ vô tâm tam muội - Tịnh diệu hoa tam muội - Giác ý 
tam muội - Vô lượng biện tam muội - Vô đẳng đẳng tam 
muội - Phân biệt chư pháp tam muội - Độ chư pháp tam 
muội - Tán nghi tam muội - Vô trụ xứ tam muội - Nhất 
trang nghiêm tam muội - Sanh hành tam muội - Nhất 
hành tam muội - Bất nhất hành tam muội - Diệu hành 
tam muội - Đạt nhất thiết hữu để tán tam muội - Nhập 
danh ngữ tam muội - Ly âm thanh tự ngữ tam muội - 
Nhiên cự tam muội - Tịnh tướng tam muội - Phá tương 
tam muội - Nhất thiết chủng diệu túc tam muội - Bất hỷ 
khổ lạc tam muội - Vô tận tướng tam muội - Đà la ni tam 
muội - Nhiếp chư tà chánh tướng tam muội - Diệt tăng 
ái tam muội - Thuận nghịch tam muội - Tịnh quang tam
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muôi - Kiên cố tam muội - Mãn nguyệt tịnh quang tam 
muội - Đại trang nghiêm tam muội - Năng chiếu nhất 
thiết thế tam muội - Tam muội đẳng tam muội - Nhiếp 
nhất thiết hữu tránh vô tránh tam-muội - Bất lạc nhất 
thiết trụ xứ tam muội - Như trụ định tam muội - Hoại 
thân suy tam muội - Hoại ngữ như hư không tam muội - 
Ly trước như hư không bất nhiễm tam muội.

Thưa Ngài Xá Lợi Phất! Bồ tát hành các tam muội 
này, cùng vô số tam muội và Đà La Ni sẽ mau được Vô 
thượng bồ đề.

Rồi, thuận theo ý của Phật, ngài Tu Bồ Đe nói tiếp: 
Phải nên biết rằng các Bồ tát hành các tam muội này là ở 
trong quá khứ đã được Phật thọ ký, hoặc ở trong đời hiện 
tại được chư Phật ở khắp 10 phương thọ ký. Khi hành 
các tam muội, các Bồ tát này chẳng thấy, chẳng niệm, 
dẫn đến chẳng nghĩ là mình sẽ vào các tam muội ấy, sẽ 
mau được Vô thượng bồ đềẳ Vì sao? Vì các Bồ tát này đã 
rốt ráo được “Vô phân biệt niệm”.

Ngài Xá Lọi Phất hỏi: Bồ tát nào an trú được trong 
các tam muội này, là do nhân duyên đời trước đã được 
Phật thọ ký hay sao?

Ngài I\i Bồ Đề đáp: Chẳng phải như vậy. Vì sao? 
Vì Bát nhã Ba-la-mật chẳng khác tam muội, tam muội 
chẳng khác Bát nhã Ba-la-mật, Bát nhã Ba-la-mật chẳng 
khác Bồ tát, Bồ tát chẳng khác tam muội, Bát nhã Ba- 
la-mật tức là tam muội và tam muội cũng tức là Bát nhã 
Ba-la-mật, Bồ tát tức là tam muội, và tam muội cũng tức 
là Bồ tát, Bồ tát tức là Bát nhã Ba-la-mật, và Bát nhã Ba- 
la-mật cũng tức là Bồ tát.

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Nếu Bồ tát chẳng khác tam
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muội, và ngược lại tam muội chẳng khác Bồ tát, nếu Bồ tát 
tức là tam muội, và ngược lại tam muội tức là Bồ tát, thì làm 
sao có thể biết được hết thảy pháp đều là tam muội?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: Khi vào tam muội Bồ tát chẳng 
dấy niệm răng ta tu pháp này để vào tam muội, nên ở nơi 
hết thảy pháp, ở  nơi hết thảy tam muội đều chẳng biết, 
chăng niệm.

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Vi sao chẳng biết chẳng niệm?

Ngài Iu Bồ Đề đáp: Vì Bồ tát biết rõ các tam muội đều 
là vô sở hữu, nên chẳng biết, chẳng niệm vậy.

Lúc bấy giờ Phật tán thán ngài Tu Bồ Đề: Lành thay, 
lành thay! Này Tu Bồ Đe! Đúng như lời ta từng nói, ông 
là ngưòi thật hành Vô tránh tam muội đệ nhất, cùng với 
nghĩa này tưomg ưng vậyẽ Bồ tát phải y theo nghĩa này mà 
học 6 pháp Ba-la-mật, học 4 niệm xứ, ệ.., dẫn đến học 18 
bât cộng pháp.

-oOo-

LUẬN:

Hỏi: Phật dạy tu 3 tam muội Không, Vô tướng và Vô tác, 
mở đường vào đạo Niết Bàn. Nay vì sao ngài Xả Lợi Phất 
lại hỏi phải tu bao nhiêu tam muội mới vào được đẩt Phật?

Đáp: Khi chưa vào Niết Bàn, thì tưởng có nhiều đường 
đưa đên Niêt Bàn. Thật ra chỉ có một đường đưa đến Niết 
Bàn là Không, Vô tướng và Vô tác. Hết thảy các tam muội 
khác cũng dẫn vào 3 tam muội này. Ví như muốn vào thành 
có thể dùng nhiều cửa khác nhau, nhưng cửa nào cũng đều 
dân vào nội thành cả. Lại nữa, ví như nước từ muôn sông đều
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chảy về biển, Bồ tát hành 1 tam muội trong 108 tam muội, 
hoặc hành 1 đà la ni trong số các đà la ni cũng đều được chư 
Phật trong khắp 10 phương thọ ký cho.

Vì sao? Vì Bồ tát đã vào được nơi thật tướng tam muội, 
nên chẳng còn ức tưởng phân biệt. Do vậy mà chẳng còn nghĩ 
rằng mình đã vào được tam muội, mình đang hành thanh tịnh 
vi diệu pháp, và cũng do vậy mà được Phật thọ ký cho.

-oOo-

Ngài Xá Lợi Phất dùng “không trí huệ” vấn nạn ngài Tu 
Bồ Đề rằng: Bồ tát trú trong “không tam muội” có được Phật 
thọ ký không?

Ngài Tu Bồ Đe đáp: Chẳng phải vậy. Vì sao? Vì cả 3 
pháp Bồ tát, Tam muội, và Bát nhã Ba-la-mật chẳng có khác 
nhau. Bát nhã Ba-la-mật chẳng khác tam muội, Bát nhã Ba- 
la-mật chẳng khác Bồ tát, tam muội chẳng khác Bồ tát, và 
ngược lại, vì Bồ tát, tam muội và Bát nhã Ba-la-mật chẳng có 
khác nhau nên Bồ tát mới có thể được Phật thọ ký.

Ngài Xá Lợi Phất lại hỏi: Nếu như vậy thì tam muội và 
hết thảy các pháp chẳng khác nhau hay sao?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: Nếu Bồ tát đã vào các tam muội rồi 
thì biết rõ hét thảy các pháp và các tam muội chẳng có sai 
khác nhau.

Lại nữa, như trước đây đã nói: Bồ tát vào các tam muội 
rồi, chẳng còn dấy niệm phân biệt nên chẳng biết, chẳng 
niệm. Vì sao? Vì Bồ tát biết rõ tự tánh của tam muội là vô sở 
hữu nên chẳng biết và chẳng niệm vậy.

-oOo-
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Phật ấn chứng lòi nói của ngài Tu Bồ Đề.

Mặc dù tự mình chưa có đầy đủ các tam muội, mà ngài 
Tu Bồ Đe đã khéo thuyết các pháp vi diệu của Bồ tát, như 
thuyết về các tam muội và các đà la ni. Ngài lại thông rõ về 
Bát nhã Ba-la-mật, nên ở noi hết thảy các pháp, ngài đều 
chẳng thọ, chẳng chấp, chẳng niệm.

Bởi nhân duyên vậy, nên Phật tán thán ngài Tu Bồ Đề: 
Lành thay, lành thay, này Tu Bồ Đe! Đúng như lời ta từng 
nói, ông là người thật hành Vô tránh tam muội đệ nhất. Thật 
là chẳng hư dối vậy.

-0O0-

KINH:

Ngài Xá Lọi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát 
học như vậy là học Bát nhã Ba-la-mật chăng?

Phật dạy: Này Xá Lợi Phất! Bồ tát học như vậy là học 
Bát nhã Ba-Ia-mật, vì Bát nhã Ba-la-mật là bất khả đắc.

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Bạch Thế Tôn! Như vậy Bồ tát 
học Bát nhã Ba-la-mật cũng là bất khả đắc chăng?

Phật dạy: Này Xá Lọi Phất! Bồ tát học Bát nhã Ba-Ia- 
mật như vậy cũng là bất khả đắc. Bồ tát học 5 Ba-la-mật 
kia, học 4 niệm xứ, dẫn đến học 18 bất cộng pháp 
cũng đều là bất khả đắc cả, vì các pháp ấy đều là bất khả 
đắcề

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Bạch Thế Tôn! Những pháp gì 
là bất khả đắc?

Phật dạy: Này Xá Lợi Phất! Ngã bất khả đắc, ếỉ., dẫn 
đến tri giả, kiến giả cũng bất khả đắc, vì đều là rốt ráo
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thanh tịnhỂ 5 ấm, 12 nhập, 18 giới bất khả đắc, vì đều là 
rốt ráo thanh tịnhề 4 đế, Ếề., dẫn đến 12 nhân duyên bất 
khả đắc, vì đều là rốt ráo thanh tịnh. Cõi Dục, cõi sắc, cõi 
Vô Sắc bất khả đắc, vì đều là rốt ráo thanh tịnh, 4 niệm 
x ứ , d ẫ n  đến 18 bất cộng pháp bất khả đắc, vì đều là rốt 
ráo thanh tịnh. 6 pháp Ba-la-mật bất khả đắc, vì là rốt 
ráo thanh tịnh. Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A la 
hán, Bích Chi Phật, Bồ tát, Phật đều bất khả đằc, vì đều 
là rốt ráo thanh tịnh cảẵ

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Bạch Thế Tôn! Thế nào là rốt 
ráo thanh tịnh?

Phật dạy: Này Xá Lợi Phất! Bất xuất, bất sanh, bất 
tác, ấy gọi là rốt ráo thanh tịnhế

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Bạch Thế Tôn'Ế Như vậy thì 
pháp mà Bồ tát học ỉà pháp gì?

Phật dạy: Này Xá Lợi Phất! Bồ tát học như vậỵ là học 
pháp “vô sở học”. Vì sao? Vì Bồ tát chẳng có chấp đắm 
pháp tướng như phàm phu vậyỆ

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi là 
biết rõ thật tướng pháp?

Phật dạy: Này Xá Lợi Phất! Đó là biết rõ các pháp 
đều là vô sở hữu, dẫn đến biết rõ vô sở hữu cũng là vô 
sở hữu. Nếu chẳng biết rõ được như vậy thì là vô minh, 
chẳng khác với phàm phuỂ

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Bạch Thế Tôn! Những pháp gì là 
vô sở hữu? Vì sao nói chẳng biết rõ như vậy thì là vô minh?

Phật dạy: Này Xá Lợi Phất! 5 ấm, 12 nhập, 18 giói 
vô sở hữu, 4 niệm x ứ , d ẫ n  đến 18 bất cộng pháp vô sở 
hữu. Vì sao? Vì đều là nội k h ô n g , d ẫ n  đến là vô pháp
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hữu pháp khôngế Thế nhưng phàm phu do bị lực vô minh 
ngăn che, nên mới vọng thấy có phân biệt. Bỏi vậy nên 
nói chăng biêt rõ như vậy, thì gọi là vô minh.

Phàm phu bị hai chấp “hữu” - “vô” trói buộc nên 
chẳng thấy, chẳng biết các pháp là vô sở hữu, để rồi ức 
tưởng phân biệt, chấp trước s ắ c , d ẫ n  đến chẳng chấp 
trước 18 bất cộng pháp.

Lại nữa, do chấp trước mà ở noi vô sở hữu, phàm 
phu lại vọng chấp có thấy, có biết. Cho nên là chẳng 
thấy, chẳng biết. Phàm phu giống như trẻ nít, chẳng biết 
mình từ đâu đến và sẽ đi về đâu. Do vây mà chẳng tin 
pháp “không”, chẳng tu 6 Ba-la-mật, chẳng ra khỏi 3 cõi, 
chăng rời pháp Nhị thừaể

Phàm phu chấp trước hết thảy các pháp: chấp sắc,
dẫn đến chấp thức, chấp s ắ c , d ẫ n  đến chấp pháp, 

châp nhãn, dẫn đến chấp ý, chấp nhãn t h ứ c , d ẫ n  
đến chấp ý thức, chấp nhãn g i ớ i , d ẫ n  đến chấp ý giói, 
chấp tham, sân, si, chấp tà kiến, chấp 4 niệm xứ, .Ểễ, dẫn 
đến chấp Phật đạo.

Ngài Xá Lọi Phất hỏi: Bạch Thế Tôn! Bồ tát học như 
vậy là chẳng học Bát nhã Ba-la-mật, là chẳng được Nhất 
thiết chủng trí hay sao?

Phật dạy: Này Xá Lọi Phất! Bồ tát học như vậy là 
chăng học Bát nhã Ba-la-mật, chẳng được Nhất thiết 
chủng tr í.

Vì sao? Vì có Bồ tát do chẳng có các lực phương tiện 
nên mói khởi niệm tưởng, khỏi chấp trước có tướng Bát 
nhã Ba-la-mậtẽ Do còn khỏi niệm chấp trước có tướng 
Bát nhã Ba-la-mật, nên là chẳng học Bát nhã Ba-la-mât, 
và cũng chẳng thể được Nhất thiết chủng tríể
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Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Bạch Thế Tôn! Bồ tát phải học 
Bát nhã Ba-la-mật như thế nào mói gọi là học Bát nhã 
Ba-la-mật, mới được Nhất thiết chủng trí?

Phật dạy: Này Xá Lọi Phất! Bồ tát học Bát nhã Ba-Ia- 
mật mà chẳng thấy Bát nhã Ba-la-mật. Học như vậy mới 
gọi là học Bát nhã Ba-la-mật, mói được Nhất thiết chủng 
trí. Vì sao? Vì Bát nhã Ba-la-mật là bất khả đắc.

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi là 
bất khả đắc?

Phật dạy: Này Xá Lọi Phất! Hết thảy các pháp đều là 
nội không, ..Ể, dẫn đến đều là vô pháp hữu pháp không.

-0O0-

LUẬN:

Trước đây, ngài Xá Lợi Phất hỏi ngài Tu Bồ Đề: Chẳng ly 
“Vô sở thọ chư pháp tam muội” sẽ mau được Vô thượng bồ 
đề, hay còn phải chăng ly nhiều tam muội khác nữa?

Ngài lại hỏi thêm: Bồ tát chẳng ly các tam muội có được 
Phật thọ ký chăng?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: Các tam muội đều bình đẳng. Vậy 
nên Bồ tát chẳng ly tam muội này thì cũng chẳng ly các tam 
muội khác.

Phật tán thán: Lành thay, lành thay! Bồ tát phải như vậy 
mà học Bát nhã Ba-la-mật.

Vì sao? Vì Bát nhã Ba-la-mật là vô tướng. Neu còn chấp 
tướng của các tam muội, thì chẳng sao học được Bát nhã Ba- 
la-mật. Bồ tát phải học Bát nhã Ba-la-mật như vậy mới vào 
đươc Bát nhã Ba-la-mât.
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Ngài Xá Lợi Phất hỏi Phật: Những pháp gì là bất khả đắc?

Phật dạy: Các pháp sanh diệt đều là không, đều là rốt 
ráo thanh tịnh, đều là bất khả đắc cả. Ngã bất khả đắc, 4 quả 
Thanh Văn bất khả đ ắ c , d ẫ n  đến Bát nhã Ba-la-mật cũng 
đều rốt ráo thanh tịnh, đều là bất khả đắc.

Lại nữa, bất xuất, bất sanh, bất đắc mới là rốt ráo thanh tịnh.

Bởi vậy nên phải chẳng duyên 2 bên “hữu - vô”, phải 
chẳng sanh chấp pháp tướng, mới biết rõ được các pháp 
tướng đều là bất khả đắc, mói ly được các tướng hư vọng, 
mới được rốt ráo thanh tịnh vậy.

Ngài Xá Lợi Phất lại hỏi: Thế nào gọi là rốt ráo thanh tịnh?

Phật dạy: Hành pháp rốt ráo thanh tịnh là hành pháp vô 
sở hữu, vô sở đắc, vô sở học. Như vậy là chẳng có Bát nhã 
Ba-la-mật, chẳng đắc Bát nhã Ba-la-mật, chẳng học Bát nhã 
Ba-la-mật; dẫn đến chẳng đắc Nhất thiết chủng trí.

Ngài Xá Lợi Phất lại hỏi: Bồ tát phải học Bát nhã Ba-la- 
mật như thế nào?

Phật dạy: Bồ tát học Bát nhã Ba-la-mật mà chẳng thấy 
Bát nhã Ba-la-mật. Học như vậy mới gọi là học Bát nhã Ba- 
la-mật, mới mau được Nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì Bát 
nhã Ba-la-mật và Nhất thiết chủng trí đều là bất khả đắc cả.

Ngài Xá Lợi Phất lại hỏi: Thế nào gọi là bất khả đắc?

Phật dạy: Hết thảy các pháp đều là nội không,. . dẫn đến 
đều là vô pháp hữu pháp không.

-oOo-

Hỏi: Bồ tát hành pháp gì mà gọi là hành rốt ráo không?
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BỒ tát có hành 6pháp Ba-la-mật; cỏ hành 4 niệm xứ, 
dẫn đến hành 18 bất cộng pháp. Như vậy vì sao nói là vô 
pháp? Vì sao lại nói chang có pháp gì để học cả?

Đáp: Phật dạy hết thảy các pháp đều là rốt ráo không. 
Trái lại phàm phu, ở noi rốt ráo không, mà điên đảo khởi 
sanh các chấp.

Phàm phu, do bị vô minh che tâm, bị các kiết sử tà kiến 
làm mê ám, nên khi vừa nghe nói đến một pháp nào là liền 
chấp lấy pháp tướng dẫn đến nghe pháp Phật truyền dạy, mà 
cũng khởi tâm chấp, như chấp có Thánh đạo, chấp có các 
Thánh đạo quả v.v...

Bởi vậy nên nói đạo của phàm phu cũng là chấp nhiễm ô.

-oOo-

Ngài Xá Lợi Phất hỏi Phật: Nếu chỗ thấy của phàm phu 
đều là chẳng thật có, thì vì sao lại nói có pháp?

Phật dạy: Các pháp đều là vô sở hữu. Phàm phu ở noi vô 
sở hữu mà cho là hữu. Vì sao? Vì phàm phu chẳng có thể lìa 
vô minh, lìa các tà kiến, mà quán được. Như vậy gọi là vô 
minh. Ví như trẻ nít thấy người lớn đưa nắm tay không lên 
cao, mà cứ tưởng là có vật gì cất giấu bên trong đó.

-oOo-

Ngài Xá Lọi Phất hỏi Phật: Vì sao chẳng thấy các pháp là 
vô sở hữu, thì gọi là vô minh ?

Phật dạy: sắc vô sở h ữ u , d ẫ n  đến 18 bất cộng pháp vô 
sở hữu.
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Nếu chẳng biết như vậy, mà khởi sanh ái niệm, ức tưởng 
phân biệt, thì gọi là vô minh. Do bị vô minh che tâm, mà rơi 
về 2 chấp “hữu - vô”, khiến bỏ mất huệ minh.

Huệ minh là trí huệ vô phân biệt. Do huệ minh mà biết 
rõ các pháp đều là vô sở hữu tướng, đều là rốt ráo không; lại 
biết rõ do nơi tâm phân biệt, mà khởi sanh ức tưởng phân 
biệt, để rồi khởi chấp có 5 ấm, có 12 nhập, có 18 giới, v.v... 
Cũng do tâm ức tưởng phân biệt, mà khi nghe thuyết về các 
thiện pháp, như nghe thuyết về 6 pháp Ba-la-mật, dẫn đến 
nghe thuyết về 18 bất cộng pháp... là liền ức tưởng phân 
biệt, liền chấp đắm.

Chấp đắm như vậy, thì Thánh pháp cũng trở thành thé 
gian pháp. Ví như có người dùng ngón tay để chỉ mặt trăng, 
mà người vô trí chỉ chăm chú nhìn ngón tay, khiến chẳng 
thây được mặt trăng vậy. Vì đê tâm châp ngón tay, thì chẳng 
sao có thể thấy được mặt trăng.

Chư Phật và chư hiền Thánh, vì hàng phàm phu mà nói 
pháp. Trong khi đó thì phàm phu chỉ chấp âm thanh, chấp lời 
nói, mà chẳng thấy được Thánh ý, nên chẳng biết rõ được 
thật nghĩa.

Phàm phu do bỏ mất Phật tánh, nên chẳng sao ra khỏi ba 
cõi, chẳng rời pháp Nhị thừa, chẳng rõ được Thánh ý.

Phàm phu nghe nói đến pháp không, mà chẳng tin. Do 
chẳng tin, nên chẳng làm, chẳng an trú nơi 6 pháp Ba-la-mật, 
dẫn đến chẳng an trú nơi 18 bất cộng pháp, khiến bỏ mất hết 
các công đức.

Phàm phu, do chấp 5 ấm, 12 nhập, 18 giới, v.v... mà 
khởi sanh tà kiến, dấy tâm tham sân si... Lại cũng chấp luôn
6 pháp Ba-la-mật, chấp 4 niệm xứ dẫn đến chấp 18 bất cộng
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pháp, chấp 4 quả Thanh Văn, dẫn đến chấp quả Vô thượng 
bồ đề.

Ngài Xá Lợi Phất hỏi Phật: Bồ tát hành như vậy là chẳng 
hành Bát nhã Ba-la-mật hay sao? Nếu chẳng hành Bát nhã 
Ba-la-mật, thì cũng chẳng đắc Nhất thiết chủng trí hay sao?

Phật dạy: Phật phương tiện mà nói như vậy. Các tân học 
Bồ tát, do chẳng có các lực phương tiện, nên khi nghe thuyết 
về Bát nhã Ba-la-mật, liền ức niệm, tầm cầu để thủ chứng, 
tự nghĩ rằng: “Ta đã rời bỏ thế gian lạc thì phải được Bát nhã 
Ba-la-mật lạc”. Do tầm cầu hữu sở đắc, nên cả 2 bên “hữu - 
vô” đều bị vướng mắc cả.

Dù chấp “không” là Bát nhã Ba-la-mật, hoặc chấp 
“không” chẳng phải là Bát nhã Ba-la-mật hoặc chấp “như 
thật tướng pháp” là Bát nhã Ba-la-mật, thì cũng đồng như 62 
tà chấp của Ngoại đạo. Vì vừa khởi chấp là liền có 98 kiết sử 
dấy sanh. Dẩn đến chấp Nhất thiết chủng trí cũng là như vậy.

Bởi vậy nên chấp tâm, chấp pháp đều chẳng được Bát 
nhã Ba -la-mật, chẳng được Nhất thiết chủng trí.

Phải chẳng thấy có mình hành Bát nhã Ba-la-mật, chẳng 
thấy có pháp Bát nhã Ba-la-mật để hành, dẫn đến sự thấy đó 
cũng chẳng thấy luôn, thì mới vào được Bát nhã Ba-la-mật, 
mới được Nhất thiết chủng trí.

Ngài Xá Lợi Phất lại hỏi: Bồ tát chẳng thấy các duyên 
pháp chăng?

Phật dạy: Bồ tát đã vào 18 không, nên chẳng còn thấy các 
duyên pháp. Đây chẳng phải là chẳng có trí huệ, mà chang 
thấy vậy.

(Hết quyển 43)
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Q uyển 44





Phẩm Thứ Mười Một

Huyễn Nhơn
(Người Huyễn)

KINH:

Lúc bấy giờ, ngài Tu Bồ Đe bạch Phật: Bạch Thế Tôn! 
Nếu có người hỏi con rằng “Người huyễn học Đàn Ba- 
la-mật, ắ>ỉ, dẫn đến học Bát nhã Ba-la-mật; học 4 niệm 
xứ, ,ề., dẫn đến học 18 bất cộng pháp có được Nhất thiết 
chủng trí không?”, thì con phải giải đáp như thế nào?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Ta hỏi lại ôngễ Ông hãy tùy 
ý đáp lại lời của ta.

Này T\i Bồ Đe! Ý ông nghĩ sao? sắc cùng vói huyễn,
dẫn đến thức cùng với huyễn khác nhau chăng?

Ngài I \| Bồ Đề đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng khác vậy.

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! s ắ c , d ẫ n  đến pháp; nhãn,
dẫn đến ý; nhãn thức dẫn đến ý thức; nhãn giới, 

dẫn đến ý giói; nhãn xúc, ế.., dẫn đến ý xúc; nhãn xúc 
nhân duyên sanh t h ọ , d ẫ n  đến ý xúc nhân duyên sanh 
thọ cùng với huyễn khác nhau chăng?

Ngài Tủ Bồ Đe đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng khác vậy.

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! 6 pháp Ba-la-mật, 4 niệm 
x ứ , d ẫ n  đến 18 bất cộng pháp cùng với huyễn khác 
nhau chăng?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng khác vậyế
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Phật dạyẵề Này T\i Bồ Đe! Không, vô tướng, vô tác 
cùng với huyễn khác nhau chăng?

Ngài I\i Bồ Đề đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng khác vậyẳ

Phật dạy: Này T\i Bồ Đe! Vô thượng bồ đề cùng với 
huyễn khác nhau chăng?

Ngài TÌ1 Bồ Đề đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng khác vậy.

Vì sao? Vì sắc chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác sắc; 
sắc tức là huyễn, và huyễn tức là sắc, dẫn đến Vô thượng 
bô đề cũng là như vậy. Vô thượng bồ đề chẳng khác huyễn, 
huyễn chẳng khác Vô thượng bồ đề; Vô thượng bồ đề tức là 
huyễn, và huyễn tức là Vô thượng bồ đềệ

Phật dạy: Này T\i Bồ Đe! Ý ông nghĩ sao? Huyễn có 
cấu, có tịnh chăng?

Ngài I\i Bồ Đe đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng vậy.

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Nếu huyễn chẳng sanh, 
chăng diệt, thì người huyễn có thể học Bát nhã Ba-la- 
mật, và có thể được Nhất thiết chủng trí chăng?

Ngài I\i Bồ Đe đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng vậy.

Phật dạy: Này "Ri Bồ Đe! 5 ấm giả danh có phải là Bồ 
tát chăng?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng vậy.

Phật dạy: Này Tù Bồ Đe! 5 ấm giả danh có sanh có 
diệt, có cấu có tịnh chăng?

Ngài I\i Bồ Đề đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng vậy.

Phật dạy: Này "Ri Bồ Đe! Nếu các pháp chỉ là giả danh, 
thì chẳng có thân, ngữ, ý, dẫn đến chẳng có thân nghiệp, 
ngữ nghiệp và ý nghiệp. Các pháp đều chẳng sanh, chẳng
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diệt, chẳng cấu, chẳng tịnh như vậy cả, thì học Bát nhã 
Ba-la-mật có được Nhất thiết chủng trí chăng?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng vậy.

Phật dạy: Này Tto Bồ Đe! Bồ tát phải như vậy mà học 
Bát nhã Ba-la-mật, thì sẽ được Nhất thiết chủng trí. Vì 
sao? Vì là được vô sở đắc vậy.

Ngài Tu Bồ Đe thưa: Bạch Thế Tôn! Bồ tát nên như 
vậy mà học Bát nhã Ba-la-mật, như người huyễn học, 
sẽ được Vô thượng bồ đề. Vì sao? Vì 5 ấm tức là người 
huyễn, người huyễn tức là 5 ấm.

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Ý ông nghĩ sao? 5 ấm học 
Bát nhã Ba-la-mật có được Nhất thiết chủng trí chăng?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng vậy. Vì 
sao? Vì 5 ấm tánh ỉà vô sở hữu, là bất khả đắc.

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! 5 ấm như mộng, như ảnh, 
như hưởng, như diệm, như hóa, học Bát nhã Ba-la-mật, 
có được Nhất thiết chủng trí chăng?

Ngài Tu Bồ Đe đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng vậy. Vì 
sao? Vì mộng tánh, ế.., dẫn đến hóa tánh đều là vô sở hữu, 
là bất khả đắc.

Bạch Thế Tôn! 6 tình cũng là như vậy. 5 ấm tức là
6 tình, 6 tình tức là 5 ấm. Tất cả các pháp ấy đều là nội 
k h ô n g , d ẫ n  đến đều là vô pháp hữu pháp không, nên 
đều là vô sở hữu, là bất khả đắc cả.

LUẬN:

Hỏi: Vì lý do gì mà Ngài Tu Bồ Đe hỏi Phật “Người 
huyễn học Bát nhã Ba-la-mật có được Nhất thiết chủng trí, 
cỏ được làm Phật chăng?
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Đáp: Chẳng thể được, vì người huyễn là hư dối.

Chỗ Phật đáp ngài Xá Lợi Phất là chỗ thậm thâm, là 
nghĩa không, nên ngài Tu Bồ Đề mới dấy niệm nghĩ rằng 
“Các pháp chỉ là nhất tướng, là vô tướng, chẳng có gì khác 
nhau. Nêu vậy, thì người huyên cùng với Bô tát cũng chăng 
có gì khác nhau cả”.

Tuy nhiên, nên biết rằng Bồ tát, do có làm các công đức, 
nên sẽ được làm Phật, còn người huyễn, chẳng có làm các 
công đức, nên chẳng có thể làm Phật được.

Hỏi: Vì sao người huyễn chẳng cỏ làm các công đức?

Đáp: Vì chẳng có tâm thức (vô tâm thức), nên chẳng làm 
được các công đức.

Hỏi: Ngài Tu Bồ Đe dấy niệm nghĩ rằng Bồ tát thật sự 
cũng chăng cỏ hành các công đức, mà người ngoài thấy tợ 
như cỏ hành, cho nên nói hành như người huyễn. Đổi với các 
sự việc, như ăn uổng, bổ thỉ tài vật, xuất gia, trì giới, tinh tấn, 
thiền định, thuyết pháp, v.v..., thì người vô trí coi là có hành, 
mà chẳng biết rằng đỏ chỉ là như huyễn. Lại nữa, theo Phật, 
thì các pháp đều là nhất tướng, là vô tướng cả. Mà đã là vô 
tướng, thì Phật, Bồ tát cùng với người huyễn chẳng có gì 
khác nhau cả. Như vậy, người huyễn hành các Phật sự, như 
hành 6 pháp Ba-la-mật, hàng phục chúng ma, tọa đạo tràng, 
phóng quang minh, thuyết pháp, độ sanh, v.v... so với Bồ tát 
đâu có gì sai khác?

Ngài Tu Bồ Đe nghi về trường hợp người huyễn có thể 
được Nhất thiết chủng trí, được làm Phật, nên mới thưa hỏi 
Phật, xin Phật giải đáp. Như vậy, vì sao Phật chảng có đáp 
thăng, mà phải hỏi ngược lại?
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Đáp: Ngài Tu Bồ Đe, dùng trí tuệ, quán 5 ấm, quán 3 
cõi... đều là không, nên sanh tâm nhàm chán các phiền não, 
tập khí. Tuy ngài biết rõ tổng tướng của các pháp là không, 
nhưng chẳng có thể quán Phật pháp cũng là như huyễn, là vô 
sở hữu. Ngài Tu Bồ Đe quán 5 ấm và thế gian là không, để 
làm chỗ chứng Phật pháp, Phật khẳng định Phật pháp cũng 
là như huyễn, là vô sở hữu. Đây là lý do vì sao Phật hỏi 
ngược lại ngài Tu Bồ Đe rằng: “Ý ông nghĩ sao? sắc cùng 
với huyễn có khác nhau c h ă n g ? , d ẫ n  đến Vô thượng bồ đề 
cùng với huyễn có khác nhau chăng?

Neu có khác, thì mới nên hỏi. Nếu chẳng có khác, thì 
cũng chẳng nên hỏi làm gì nữa.

Hỏi: Neu nói sắc chắng khác huyễn, thì còn chấp nhận 
được. Thế nhưng nơi người huyễn có sắc. Như vậy làm sao 
cỏ thế nói là người huyên cùng với 5 ẩm chang có gì khác 
nhau cả?

Đáp: Người huyễn có hiện các tướng ưu, bi, khổ, lạc... 
Người vô trí lầm chấp, mà cho là thật có thọ, tưởng, hành, thức.

Lại nữa, Phật nêu thí dụ cho biết rằng 5 ấm là hư vọng, là 
như huyễn, người thọ 5 ấm cũng là hư vọng, là như huyễn. Như 
vậy, thì sự thọ 5 ấm, tuy có, mà cùng vói huyễn chẳng có khác. 
Vì Phật muốn giải rõ, nên nêu thí dụ 5 ấm là hư vọng, chúng 
sanh là hư vọng, cùng với huyễn chẳng khác nhau.

Bởi nhân duyên vậy, nên ngày Tu Bồ Đề nhất tâm, trù 
lượng, biết rõ 5 ấm cùng với huyễn chẳng có gì khác nhau. 
Vì sao? Vì 5 ấm là như huyễn, mà phàm phu dùng nhục nhãn 
lầm chấp cho là thật có, khiến sanh ra ưu, bi, khổ, lạc.. lại 
do thọ 5 ấm mà huệ nhãn bị ngăn che; khiến sanh ra tham 
dục, sân nhuế... cùng vô lượng phiền não, kiết sử khác.
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Lại nữa, ví như nhờ huyễn thuật mà nhà huyễn thuật có 
thể biến hiện ra thành quách, nhà cửa, cung điện, ngựa xe... 
trên sân khấu, làm cho người xem lầm chấp, cho là thật có.

Cũng như vậy, hành giả phải quán 5 ấm đều do vô minh 
tạo tác, mà có biến hiện ra các chi hành, thức, danh sắc... 
trong 12 chi nhân duyênệ

Người thấy các huyễn sự, huyễn vật mà sanh tâm chấp 
đắm, thì khi huyễn nghiệp diệt rồi, sẽ sanh tâm luyến tiếc.

Người thọ 5 ấm cũng là như vậy. Do nhân duyên huyễn 
nghiệp ở đời trước, mà có sanh ra thân 5 ấm ở đời này. 
Thân đời này thọ 5 dục, rồi khởi tham, sân, si, cùng vô 
lượng phiền não, kiết sử khác. Khi vô thường đến hủy 
hoại thân này, thì huyễn nghiệp ở đời này lại dẫn sanh thân
5 ấm ở đời sau.

Bởi vậy nên nói 5 ấm là như huyễn. Nhưng vì 5 ấm đã 
kết thành các nghiệp, nên phàm phu chẳng còn nhận ra được 
thật tướng của 5 ấm.

-oOo-

Do Phật hỏi như trên, nên ngài Tu Bồ Đe tự nghĩ rằng 
huyễn cùng sắc chẳng khác nhau. Neu đã chẳng khác thì các 
pháp đều là không. Biết rõ các pháp đều là không, thì vào 
được chỗ bất sanh, bất diệt. Nhưng nếu là bất sanh, bất diệt, 
thì làm sao có được quả vị Phật?

Ngài Tu Bồ Đe lại tự nghĩ rằng nếu là như vậy, thì vì sao 
Bồ tát còn phải hành đạo để cầu Vô thượng bồ đề?

Phật biết rõ tâm niệm của ngài Tu Bồ Đề, nên liền đáp 
rằng 5 ấm là hư vọng, chỉ là danh tự. Đã ở trong danh tự,
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thì chẳng có nghiệp, chẳng có nghiệp nhân duyên, chắng 
có các tâm và tâm sở pháp, dẫn đến chẳng có cấu, chang 
có tịnh. Vì sao? Vì là rốt ráo không vậy. Bồ tát nên như 
người huyễn mà hành Bát nhã Ba-la-mật. Vì sao? Vì 5 ấm 
tức là người huyễn, người huyễn tức là 5 ấm, chẳng có gì 
sai khác cả.

Các nghiệp nhân duyên đời trước là huyễn nghiệp dẫn 
sanh thân 5 ấm ở đời sau. Bởi vậy nên 5 ấm cũng là giả danh, 
chẳng thể thành Phật được. Vì sao? Vì tánh của 5 ấm là vô sở 
hữu, là như mộng, như hưởng, như ảnh, như diệm, như hóa.

Hỏi: Vì sao nói 5 ấm tức là 6 tình, và 6 tình tức là 5 ấm?

Đáp: Do ở nơi 12 nhân duyên hòa hợp, mà sắc pháp và 
tâm pháp chưa thuần thục, khiến phải thọ cảnh, nên mới sanh 
ra thức.

Theo thức, sanh ra 6 tình. Ở cả 2 thời đều có sự tạo tác 
của 5 sắc ấm, khi nói đến 6 tình, là nói đến sự thành tựu của 
ý tình; mà 6 tình chẳng ly 5 ấm.

Hỏi: Ở trong 12 nhân duyên đã có nói về 5 ấm roi. Nay 
sao lại nói trong thức, trong 6 tình có 5 ấm?

Đáp: Vì thức là nguồn gốc hành pháp trong hiện tại của 
chúng sanh. Tuy nhiên có nhiều người hiểu sai lạc về danh 
sắc. Nên biêt, khi săc pháp và tâm pháp chưa thuân thục, 
chưa có công năng, thì chưa thể nói 6 tình là chồ thọ khổ, thọ 
lạc, hay là chỗ sanh tội, sanh phước được.

Bởi vậy, nên nói 5 ấm có trong thức và trong 6 tình.

Phật biết 500 năm về sau, người tu học sẽ phân biệt các 
pháp tướng sai khác nhau, mà cho rằng sắc pháp ly thức, và 
thức ly sắc pháp.
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Muốn phá các chấp ấy, khiến người tu học vào được nơi 
rốt ráo không, nên Phật đã thuyết như trên đây. Tuy trong 
thức chẳng có 6 tình mà Phật thuyết theo thức sanh ra 6 tình; 
tuy trong 6 tình chẳng có 5 ấm, mà Phật thuyết 6 tình tức 5 
ấm, và 5 ấm tức 6 tình.

Lại nữa, vì đời trước trú tâm nơi 6 tình, dấy sanh các ức 
tưởng phân biệt, nên mới sanh ra có 5 thân ấm ở đời nay. Rồi 
đời nay trú tâm nơi 6 tình, dấy sanh các ức tưởng phân biệt, 
khởi sanh các kiết sử phiền não, dẫn đến phải tương tục tạo 
ra thân 5 ấm ở đời sau.

Bởi nhân duyên vậy, nên nói: Thức tức là 6 tình, 6 tình 
tức là 5 ấm.

Thật ra tất cả các pháp đều là bất khả đắc, vì đều là nội 
không, . . dẫn đến đều là vô pháp hữu pháp không.

-oOo-

KINH

Bạch Thế Tôn! Bồ tát sơ phát tâm, khi nghe thuyết về 
Bát nhã Ba-la-mật, có kinh, có hãi, có sợ chăng?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Bồ tát mới phát tâm đại 
thừa, nếu chưa có đủ các lực phương tiện, nếu chẳng gặp 
được các thiện trí thửc, thì mói kinh, mới hãi, mới sợ, khi 
nghe thuyết về Bát nhã Ba-la-mật.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bạch Thế Tôn! Như thế nào gọi là 
lực phương tiện, để theo đó Bồ tát hành Bát nhã Ba-la- 
mật, mà chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Có Bồ tát hành Bát nhã Ba- 
Ia-mật, đúng theo tâm Tát bà nhã, quán sắc vô thường,
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sắc khổ, sắc vô ngã, sắc không, sắc vô tướng, sắc vô tác, 
sắc ly, sắc tịch diệt, ẳ.., dẫn đến quán thức vô thường, 
thức khổ, thức vô ngã, thức không, thức vô tướng, thức 
vô tác, thức ỉy, thức tịch diệt... đều là bất khả đắc. Đây là 
Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật có các lực phương tiện...

Lại, này I\i Bồ Đe! Có Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, 
quán tướng vô thường, tướng khổ, tướng không, tướng 
vô tướng, tướng vô tác, tướng ly, tướng tịch diệt của 5 ấm 
đều là bất khả đắc. Quán như vậy rồi, Bồ tát phát nguyện 
rằng ta nền vì chúng sanh, nói về pháp vô thường, pháp 
khổ, pháp vô ngã, pháp không, pháp vô tướng, pháp vô 
tác, pháp ly, pháp tịch diệt đều là bất khả đắc. Đây là Bồ 
tát hành Đàn Ba-la-mật.

Lại, này Tu Bồ Đe! Có Bồ tát chẳng dùng tâm Nhị 
thừa, quán 5 ấm vô t h ư ờ n g , d ẫ n  đến chẳng dùng tâm 
Nhị thừa quán 5 ấm tịch diệt đều bất khả đắc. Đây là Bồ 
tát hành Thỉ la Ba-la-mậtỂ

Lại, này Tu Bồ Đe! Có Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, 
đúng theo tâm Bà Nhã, quán tướng vô thường của 5 ấm, 
Ềể., dẫn đến quán tướng tịch diệt của 5 ấm đều là bất khả 
đắc, quán sự nhẫn thọ các tướng ấy cũng là bất khả đắc. 
Đây là Bồ tát hành sẵn đề Ba-la-mật.

Lại, này Tu Bồ Đềỉ Có Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, 
đúng theo tâm Tát bà nhã, quán tướng vô thường của 5 
ấm, ẾễẾ, dẫn đến quán tướng tịch diệt của 5 ấm đều bất 
khả đắcỀ Quán như vậy mà vẫn chẳng xả, chẳng ly tâm 
Tát bà nhã. Đây là Bồ tát hành Tỳ lê gia Ba-la-mậtễ

Lại, này T\i Bồ Đe! Có Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, 
chẳng có khỏi tâm Nhị thừa, chẳng có khỏi các tâm bất 
thiệnề Đây là Bồ tát hành Thiền Ba-la-mậtỂ
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Lại, này Tu Bồ Đe! Có Bồ tát hành Bát nhã Ba-la- 
mật, chẳng hành sắc không, . .ễ, dẫn đến chẳng hành thức 
không, vì biết rỗ sắc tức là không, không tức là sắc, 
ịỆ., dẫn đến biết rõ thức tức là không, không tức ỉà 
thức; chẳng hành nhãn không, Ệ.., dẫn đến chẳng hành 
ý xúc nhân duyên sanh thọ không, vì biết rõ nhãn tức 
ỉà không, không tức là n h ã n , d ẫ n  đến biết rõ ý xúc 
nhân duyên sanh thọ tức là không; không tức là ý xúc 
nhân duyên sanh thọ; chẳng hành 4 niệm xứ, ềỄề, dẫn đến 
chẳng hành 18 bất cộng pháp, vì biết rõ 4 niệm xứ tức là 
không, không tức là 4 niệm xứ, ệỀỄ, dẫn đến biết rõ 18 bất 
cộng pháp tức là không, không tức là 18 bất cộng pháp, 
Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật như vậy, nên chẳng kỉnh, 
chẳng hãi, chẳng sợ.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bạch Thế Tôn! Thế nào là bậc 
thiện tri thức hộ trì, khiến Bồ tát chẳng kinh, chẳng hãi, 
chẳng sợ?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Có vị thiện tri thức thuyết 
sắc vô thường, sắc khổ, sắc vô ngã, sắc không, sắc vô 
tướng, sắc vô tác, sắc ly, sắc tịch diệt đều là bất khả đắc,

dẫn đến thuyết ý xúc nhân duyên sanh thọ cũng đều 
là như vậy; lại thuyết giữ gìn thiện căn, chẳng hướng 
về Thanh Văn và Bích Chi Phật đạo, mà chỉ hướng 
về Nhất thiết chủng trí. Đây là bậc thiện tri thức của 
Bồ tát.

Lại, này Tu Bồ Đe! Có vị thiện tri thức thuyết 4 niệm 
xứ, .ếẽ, dẫn đến 18 bất cộng pháp đều là bất khả đắc; lại 
thuyết giữ gìn thiện căn, chẳng hướng về Thanh Văn và 
Bích Chi Phật đạo, mà chỉ hướng về Nhất thiết chủng trí. 
Đây là bậc thiện tri thức của Bồ tát.
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LUẬN:

Hỏi: Vì sao ngài Tu Bồ Đề khởi tâm nghi, và hỏi Phật 
‘ẤBồ tát sơ phát tâm, khi nghe thuyết về Bát nhã Ba-la-mật 
cỏ kinh, có hãi, có sợ chăng”?

Đáp: Vì ngài nghe nói chẳng thật có Bồ tát, chẳng thật 
có Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, chẳng thật có 5 ấm, nên 
sanh nghi vậy.

-oOo-

Phật dạy do nội ngoại nhân duyên chưa đầy đủ, nên Bồ 
tát sơ phát tâm mới sanh sợ hãi.

- về nội nhân duyên, thì do chẳng có chánh ức niệm, do ở 
trong chúng sanh, mà chẳng có đại bi tâm, chẳng có các lực 
lượng phương tiện.

- về ngoại nhân duyên, thì do chưa được nghe thuyết về 
Bát nhã Ba-la-mật, chẳng có các bậc thiện tri thức chỉ bày 
cách đoạn nghi.

Do nội ngoại nhân duyên chưa đầy đủ như vậy, nên Bồ 
tát sơ phát tâm, khi nghe thuyết về Bát nhã Ba-la-mật, liền 
sanh tâm sợ hãi.

-oOo-
Khi ngài Tu Bồ Đe hỏi về các lực phương tiện, thì Phật 

dạy rằng “Bồ tát phải tương ưng với Nhất thiết chủng trí, 
và khi hành Phật sự phải quán hết thảy pháp đều là bất 
khả đắc”.

Hỏi: Trước đây nói Bồ tát có lực phương tiện, biết rõ sắc 
cùng hết thảy pháp là vô thường... nên chẳng có sợ hãi. Nay
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V/ sao nói Bồ tát quán các pháp đúng theo tâm Tát bà nhã, 
hướng về Nhất thiết chủng trí, nên chẳng sợ hãi?

Đáp: Trước đây nói trường hợp Bồ tát quán các pháp đều 
“không”, nhưng vì tâm còn thô trọng, nên đã khởi chấp về 
“không”. Nay nói về trường hợp Bồ tát ức tưởng quán phân 
biệt, ở trong chúng sanh mà khởi tâm đại bi, chẳng chấp hết thảy 
pháp, nên ở nơi trí huệ được vô sở đắc. Vì muốn độ chúng sanh, 
nên khi hành các pháp vô thường, khổ, vô ngã v.v... mà Bồ tát 
vẫn quán các pháp đó đều bất khả đắc. Lại vì muốn chúng sanh 
lìa chấp điên đảo, mà Bồ tát thuyết như vậy.

-0O0-

Tâm Bồ tát chẳng còn đắm chấp, nên chẳng còn thấy 
có pháp gì để trụ chấp cả. Như thầy thuốc chẩn mạch, bốc 
thuốc, chỉ nhằm chữa trị cho các bệnh nhân chóng lành bệnh. 
Khi bệnh nhân đã được hoàn toàn bình phục rồi thì chẳng 
còn bảo họ phải dùng thuốc nữa.

-0O0-

Nên biết pháp thí, tài thí mà chẳng thủ chấp, mới là Đàn 
Ba-la-mật.

Đàn Ba-la-mật cùng 5 Ba-la-mật kia chỉ là những phương 
thuốc hay, mà Bồ tát dùng để độ chúng sanh. Bồ tát phải xả 
bỏ các Ba-la-mật, dẫn đến phải xả bỏ 18 KHÔNG, mới thấy 
được sắc tức là không, không tức là sắc vậy. Vì sao? Vì từ 
trước đến nay, các pháp vốn tự tánh không.

-oOo-
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Cũng nên biết bậc thiện tri thức của Bồ tát là người dùng 
trí huệ Bát nhã để hướng dẫn Bồ tát biết rõ các pháp vô 
thường, khổ, vô ngã, v.v... đều là bất khả đắc, rồi dạy Bồ tát 
hồi hướng công đức về Vô thượng bồ đề.

-oOo-

KINH:

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bạch Thế Tôn! Như thế nào gọi 
là Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, mà chẳng có các lực 
phương tiện?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Nếu đã tùy theo ác tri thức 
rồi, thì khi nghe thuyết về Bát nhã Ba-la-mật, liền sanh 
tâm sợ hãi.

Này Tu Bồ Đe! Có Bồ tát, ly tâm Tát bà nhã, mà tu 
Bát nhã Ba-la-mật, rồi niệm được Bát nhã Ba-la-mật, và 
cũng niệm được 5 pháp Ba-la-mật kia.

Lại có Bồ tát, ly tâm Tát bà nhã, mà quán 5 ấm, 12 
nhập, 18 giói, quán nội k h ô n g , d ẫ n  đến quán vô pháp 
hữu pháp không; rồi ở noi các pháp không, dấy niệm 
đắc.

Lại có Bồ tát, ly tâm Tát bà nhã, mà tu 4 niệm xứ, .ề., 
dẫn đến tu 18 bất cộng pháp; rồi dấy niệm đắc.

Phải biết, đây là hạng Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, 
mà chẳng có các lực phương tiện, nên khi nghe thuyết về 
Bát nhã Ba-la-mật liền sanh tâm sợ hãiễ

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bạch Thế Tôn! Vì sao nói Bồ tát đã 
tùy theo ác tri thức rồi, thì nghe Bát nhã Ba-la-mật liền 
sanh sợ hãi?
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Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Có ác tri thửc dạy xa lìa Bát 
nhã Ba-la-mật, và xa lìa 5 Ba-ỉa-mật kia.

Lại có ác tri thức dạy chẳng có ác ma, chẳng có ma sự.

Lại có ác tri thức, giả hiện thân Phật, đến dạy tu Bát 
nhã Ba-la-mật, dạy tu 5 Ba-la-mật kia.

Lại có ác tri thức, giả hiện thân Thanh Văn, dạy tu 
theo kinh Thanh Văn.

Lại có ác ma, giả hiện thân Phật, đến nói với người tu 
rằng “Ngươi chẳng có chân tâm, nên ngươi chẳng sao có 
thể có được Vô thượng bồ đề”.

Lại có ác ma đến nói vói người tu rằng “Sắc là không, 
là vô ngã, thọ, tưởng, hành, thức là không, là vô ngã 
nhãn xúc nhân duyên sanh thọ, .ặ., dẫn đến ý xúc nhân 
duyên sanh thọ là không, là vô ngã; 4 niệm xứ, dẫn 
đến 18 bất cộng pháp là không, là vô ngã. Như vậy, ngươi 
còn cầu Vô thượng bồ đề làm gì nữa?”ề

Lại có ác ma, giả hiện thân Bích Chi Phật, đến nói với 
người tu rằng “10 phương đều là không, trong đó chẳng 
có Bồ tát, chẳng có Thanh Văn”.

Lại có ác ma, giả hiện thân hòa thượng, đến bảo Bồ 
tát rời bỏ Bồ tát đạo, ròi bỏ Nhất thiết chủng trí, rời 
bỏ 4 niệm xứ, ròi bỏ 8 Thánh đạo, ròi bỏ 6 pháp Ba-la- 
mật, rời bỏ 18 bất cộng pháp, rời bỏ luôn các tam muội 
không, vô tướng và vô tác và khuyên Bồ tát nên chửng 
4 quả Thanh Văn.

Lại có ác ma giả hiện thân cha mẹ, đến nói vói Bồ tát 
rằng “Con hãy nên tu chứng 4 quả Thanh Văn, còn quả 
Vô thượng bồ đề thì phải tu trong vô lượng a tăng kỳ
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kiếp, phải ở trong các nẻo đường sanh tử, thọ vô lượng 
khổ đau, như bị chặt tay chân v.vệ..

Lại có ác ma giả hiên thân Tỷ-kheo, đến nói với Bô tát 
rằng: “Các pháp vô thường, khổ, không, vô ngã..ẻ đêu là 
những pháp có thể được (hữu khả đăc) nhãn, ..ẻ, dẫn đên 
ý, 4 niệm xứ, ệ.ế, dẫn đến 18 bất cộng pháp cũng đều là 
những pháp có thể được cả.

Thưa ngài Xá Lợi Phất! Những ác ma hiện ra các ma 
sự trên đây đều là những ác tri thức của Bồ tát, người tu 
hành biết như vậy rồi, phải nên xa lìa các ác tri thức.

LUẬN:

Trước đây đã lược nói về sự tu mà chẳng có các lực 
phương tiện. Nay rộng nói về ảnh hưởng của sự tu chăng có 
các lực phương tiện, khiến phải bị các ác ma cám dỗ.

Nơi đây nêu lên các trường hợp Bồ tát ly hết thảy t ì  tâm, 
tu 6 pháp Ba-la-mật, dẫn đến tu 18 bất cộng pháp mà còn 
niệm đắc, là Bồ tát tu mà chẳng có các lực phương tiện.

-oOo-

Người tu mà chẳng có các lực phương tiện rất dễ bị cám 
dỗ. Vì sao? Vì các ác tri thức có muôn ngàn phương kê đê 
hại người tu hànhế

Đây là đại ác nhân duyên, nên Phật phải vạch rõ các mưu 
mô thâm độc của ác tri thức, để người tu được rõ mà cảnh 
giác, nhằm xa lìa họ. Phật dạy cho Bồ tát thấy rõ các hành 
tướng mà ác tri thức thường dùng để làm cho Bồ tát thối tâm 
Đại thừa, như dạy Bô tát xa lìa 6 pháp Ba-la-mật, xa lìa Bô 
tát đạo... hoặc tán thán pháp Tiểu thừa v.v... Neu người tu
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mà chẳng có các lực phương tiện, thì chẳng có thể biết những 
sự việc như vậy, đều là ma sự cả.

Ma làm chủ cõi Dục, có thế lực lớn, lại thường ghét người 
hành đạo chân chánh. Phật và chư đại Bồ tát có oai đức tự 
tại, nên các ác ma chẳng thể hại được. Còn các tiểu Bồ tát, 
vì chưa có các lực phương tiện, nên thường bị các ác ma đến 
làm hại. Ví như:

- Có ác ma giả hiện thân Phật đến nói với Bồ tát rằng 
“Ngươi chăng thể làm Phật được, ngươi nên biết các pháp 
đêu rông không, 3 thừa đạo cũng rông không, nên ngươi cầu 
Phật đạo chỉ là danh suông”

- Có ác ma, giả hiện thân hòa thượng, hoặc thân cha mẹ, 
khuyên Bồ tát xa lìa Bồ tát đạo, và khuyên tu chứng 4 quả 
Thanh Văn.

- Có ác ma giả hiện thân Tỷ-kheo, đến dạy Bồ tát rằng 
“Tất cả các pháp đều là hữu sở đắc v.v..

Như vậy các ác tri thức có vô lượng mưu mô thâm độc 
để hại Bồ tát.

-oOo-

Ác tri thức còn nguy hại hơn cả giặc cướpệ

Giặc cướp chỉ chiếm đoạt của cải, chỉ giết hại một thân, 
chỉ phá hoại một đời. Còn ác tri thức gây tác hại trong nhiều 
đời, nhiều kiếp.

Giặc cướp chỉ hại người cướp của, còn ác tri thức hại huệ 
căn và đoạt vô lượng Phật pháp bảo.

Người tu hành phải nên biết rõ như vậy, phải giữ gìn thân 
tâm và phải xa lìa các ác tri thức.



PHẨM THỨ MƯỜI HAI

Cú Nghĩa

KINH:

Lúc bấy giờ, ngài T\i Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! 
Thế nào gọi là Bồ tát cú nghĩa?

Phật dạy: Này Ita Bồ Đe! Vô cú nghĩa là Bồ tát cú 
nghĩa. Vì sao? Vì Vô thượng bồ đề chẳng có nghĩa xứ nên 
cú nghĩa là vô ngã. Bởi vậy nên nói “vô cú nghĩa” là Bồ 
tát cú nghĩa.

Này Tu Bồ Đe! Ví như chim bay giữa hư không chẳng 
để lại dấu vết, thì Bồ tát cú nghĩa cũng là như vậy. Ví 
như cảnh trong mộng, chẳng có chỗ y xử (vô sở hữu xứ) 
thì Bồ tát cú nghĩa cũng là như vậy. Ví như huyễn chẳng 
có thât nghía, chẳng có chỗ y xứ (vô sở hữu xứ), thì Bồ 
tát cú nghĩa cũng là như vậy. Ví như Phật hóa chẳng có 
thật nghĩa, chẳng có chỗ y xứ (vô sở hữu xứ), thì Bồ tát 
cú nghĩa cũng là như vậy. Ví như pháp như, pháp tánh, 
pháp tướng, pháp vị, thật tế chẳng có thật nghĩa, chẳng 
có chỗ y xứ (vô sở hữu xứ), thì Bồ tát cú nghĩa cũng là 
như vậyẵ

Này Tu Bồ Đe! Lại ví như 5 ấm của người huyễn chẳng 
có thật nghĩa, chẳng có chỗ y xứ (vô sở hữu xứ), thì Bồ tát 
cú nghĩa cũng là như vậy.

Lại ví như n h ã n , d ẫ n  đến ý, nhãn thức, ệ.., dẫn đến 
ý thức, nhãn x ú c , d ẫ n  đến ý xúc, nhãn xúc nhân duyên
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sanh thọ, ẽ.., dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ v.v.ẻ. của 
người huyễn chẳng có thật nghĩa, chẳng có chỗ y xứ (vô 
sở hữu xử), thì Bồ tát cú nghĩa cũng là như vậy.

Lại ví như người huyễn hành 4 niệm x ứ , d ẫ n  đến 
hành 18 bất cộng pháp chẳng có thật nghĩa, chẳng có chỗ 
y xứ (vô sở hữu xứ), thì Bồ tát cú nghĩa cũng là như vậy.

Lại ví như trong tánh hữu vi, chẳng có tánh vô vi, 
trong tánh vô vi chẳng có tánh hữu vi, thì “Bồ tát hành 
Bát nhã Ba-la-mật” cú nghĩa cũng chẳng có chỗ y xứ (vô 
sở hữu xứ) như vậy.

Lại ví như bất sanh, bất diệt... đều chẳng có chỗ y xứ 
(vô sở hữu xứ), thì Bồ tát cú nghĩa cũng là như yậy.

Ngài Tu Bô Đê hỏi: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi là vô 
sở hữu xử?

Phật dạy: Này T\i Bồ Đe! Vì sắc, .ếẻ, dẫn đến thức, sắc,
dẫn đên pháp, nhãn, „Ệ, dẫn đến ý 4 niệm xứ, 

dẫn đến 18 bất cộng pháp v.về. đều là bất sanh, bất diệt, 
bất cấu, bất tịnh nên đều là vô sở hữu xứ. Bồ tát cú nghĩa 
cũng là như vậy.

Này Ta Bồ Đe! Ví như ở nơi tịnh tâm, ngã là bất khả đắc, 
là vô sở hữu xứ, dẫn đến trí giả, kiến giả đều là bất khả đắc, 
đều là vô sở hữu xử. “Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật” cú 
nghĩa cũng là bất khả đắc, là vô sở hữu xứ như vậy.

Này Tủ Bồ Đe! Ví như mặt tròi mọc lên, chẳng còn 
chỗ tối tăm, thì “Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật” cũng là 
vô sở hữu xử như vậy.

Này Iu Bô Đê! Ví như trong Phât giói chẳng có chỗ 
phá giới, thì “Bô tát hành Bát nhã Ba-Ia-mật” cú nghĩa 
cũng là vô sở hữu xứ như vậyẵ
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Này Tu Bồ Đe! Ví như trong Phật định chẳng còn có 
chỗ loạn, trong trí huệ chẳng còn có chỗ ngu si, trong 
Phật giải thoát chẳng còn có chỗ không giải thoát, trong 
Phật giải thoát tri kiến chẳng còn có chỗ không giải thoát 
tri kiến thì “Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật” cú nghĩa 
cũng là vô sở hữu xứ như vậy.

Này I\i Bồ Đe! Ví như khi Phật phóng quang minh thì 
ánh sáng của mặt tròi, mặt trăng cũng như quang minh của 
chư Thiên chẳng có thể hiện ra được. “Bồ tát hành Bát nhã 
Ba-la-mật” cú nghĩa cũng là vô sở hữu xử như vậy.

Vì sao? Vì ở nơi hết thảy pháp, Vô thượng bồ đề Bồ 
tát và Bồ tát cú nghĩa đều chẳng tập, chẳng tán, chẳng 
có hình, chẳng có sắc, đều chỉ là một tướng (nhất tướng), 
cũng chính là chẳng có tướng (vô tướng) vậy.

Này Tu Bồ Đe! Được như vậy thì ở noi hết thảy pháp 
đều vô ngại. Vô ngại tướng chính là nhất tướng, là vô 
tướng. Bổ tát phải nên học, nên biết như vậy.

LUẬN:

Hỏi: Trước đây Phật và ngài Tu Bồ Đe đã phá Bồ tát 
danh tự. Nay vì sao /ạfể nói vé Bồ tát cú nghĩa?

Đáp: Ngài Tu Bồ Đe phá Bồ tát danh tự. Phật chẳng trực 
tiếp phá, mà nói Bô tát danh tự là rôt ráo không, chỉ do 5 âm 
hòa hợp nên giả danh có Bồ tát, có chúng sanh.

Chúng sanh lầm chấp cho rằng giả danh đó là thật có. 
Phật dạy rằng giả danh đó chẳng thật có, chỉ do các duyên 
hòa hợp nên có vậy thôi.

Ngài Tu Bồ Đề nương nơi Bồ tát danh tự là tánh không 
mà nói về Bát nhã Ba-la-mật tướng. Nay ngài muôn rõ thêm 
về Bồ tát cú nghĩa, nên mới thưa hỏi Phật.
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Nên biết Phật có 60 thứ âm thanh, khiển hàng Tròi, người 
đêu thích nghe, và nêu đã được nghe, ăt được đại lợi ích. Ví như:

- Người chưa phát tâm Vô thượng bồ đề, nay khiến phát 
tâm Vô thượng bồ đề.

- Người chưa hành 6 pháp Ba-la-mật, nay khiến hành 6 
pháp Ba-la-mật.

- Người chưa thanh tịnh, nay khiến được thanh tịnh.

- Người đã được thanh tịnh rồi, nay khiến được an trú 
trong bất thối chuyển địa, thành tựu chúng sanh, được đầy 
đủ thiện pháp, dẫn đến được Nhất sanh bổ xứ, đầy đủ các lợi 
ích nhân duyên.

Lại nữa, nhờ có ngài Tu Bồ Đề thưa hỏi mà Phật mới 
chứng duyên để nói pháp cho hết thảy thế giới trong khắp cả 
10 phương, khiến chúng sanh ở khắp các thế giới cùng các 
chúng sanh trong hội đều được nghe.

-oOo-

Phật mật ý chỉ rõ về pháp “không”, khi nói với ngài Tu 
Bồ Đề rằng “vô cú nghĩa” là Bồ tát cú nghĩa. Vô thượng 
bô đê là vô sở hữu xứ, pháp không là vô ngã, cho nên cũng 
chăng có người được đạo

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Nếu ông biết Vô thượng bồ đề 
là vô ngã, chỗ đắc Vô thượng bồ đề cũng là vô ngã, thì A-la- 
hán và Bô tát, ở nơi Vô thượng bô đê cũng vô ngã, vô ngã sở. 
Ví như chim bay giữa hư không, chẳng để lại dấu vết, thì Bồ 
tát tu hành pháp không cũng là như vậy. Hư không chẳng có 
chỗ y chỉ, thì Bồ tát cú nghĩa cũng là như vậy. Bởi vậy nên 
nói vô cú nghĩa là Bồ tát cú nghĩa.
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Hỏi: Thế nào là Bồ tát cú nghĩa?

Đáp: Bên Thiên Trúc lấy các mẫu tự ghép lại thành từ đơn, 
từ kép. Các từ hòa họp ghép lại thành câu cũng gọi là cú.

Ví dụ khi hai tò ‘bồ’ và ‘đề’ được ghép lại thành bồ đề, thì 
có nghĩa là trí huệ vô thượng, nếu hai từ ấy chẳng ghép lại thì 
chẳng có nghĩa này.

Bồ tát cũng gọi ỉà đại tâm, là trí huệ vô thượng. Do đại 
tâm mà phát nguyện muốn khiến hết thảy chúng sanh đều 
thành tựu đạo Vô thượng, nên gọi là Bồ đề tát đỏa.

Đây là do ghép hai từ kép ‘bồ đề’ và ‘tát đỏa’ lại với nhau 
mà thành nghĩa của Bồ đề tát đỏa.

Hỏi: Dùng dụ "chim bay chẳng lưu dấu vết” cũng đủ 
để cho thấy ‘ẪBỗ tát cú nghĩa” là chảng cỏ thật nghĩa, là vô 
sở hữu xứ rồi. Như vậy, vì sao còn giải rộng thêm, còn nêu 
nhiều dụ nữa?

Đáp: Vì chúng sanh nghe pháp, mỗi người hiểu theo một 
cách, chẳng có đồng đều nhau:

- Có người thích nghĩa.

- Có người thích nghe thí dụ mới rõ nghĩa. Vì sao? Vì thí 
dụ có tác dụng tâm lý, khiến người nghe chăm chú hơn.

Lại nữa, khi thuyết giảng, có thể nêu lên nhiều thí dụ cùng 
nghĩa, để làm sáng tỏ vấn đề. Ví như nói như mộng, như hưởng, 
như hóa... để nhằm nêu lên nghĩa hư vọng, chẳng thật có. Bồ tát 
cú nghĩa cũng là như vậy, cũng là hư vọng, chẳng có thật nghĩa. 
Bồ tát biết rõ như vậy nên chẳng tự cao tự mãn.

Lại nữa, khi nói pháp như, pháp tánh, pháp tướng, thật 
tế đều là không, thì các cú nghĩa đó cho thấy rõ hết thảy các
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pháp hữu vi và vô vi đều là không. Chẳng có 5 ấm, chắng có 
chúng s a n h , d ẫ n  đến chẳng có Phật pháp, chẳng có Bồ tát, 
chẳng có Phật.

Hết thảy pháp đều bình đẳng, đều bất sanh bất diệt. Vì 
chẳng có các tướng sanh diệt nên hết thảy các pháp chỉ là 
một tướng (nhất tướng), là chẳng có tướng (vô tướng). Ví 
như có chấp 37 Phẩm trợ đạo, thì 37 Phẩm trợ đạo chẳng còn 
thanh tịnh nữa. Vì sao? Vì có chấp 37 Phẩm trợ đạo, là có 
sanh kiết sử, mà tướng thanh tịnh là bất khả đắc.

Hỏi: Ngã, tri giả, kiến giả... có tướng thanh tịnh chăng?

Đáp: Dùng mọi cách để tìm cầu ngã tướng thì ngã tướng 
cũng là bất khả đắc. Nơi đệ nhất nghĩa đế, thì ngã chẳng phải 
tịnh, cũng chẳng phải bất tịnh. Ví như, đem xác một con chó 
chết rửa thật sạch từ lông, da, thịt, xương, tủy, v.v... Khi đã 
rửa sạch hết rồi, thì sẽ chẳng phải là chó, mà cũng sẽ chẳng 
phải là gì hết. Bởi vậy nên chẳng thể nói xác chết con chó là 
tịnh hay là bất tịnh được.

Dần đến tri giả, kiến giả cũng đều là như vậy cả.

Nếu dùng “vô ngã trí huệ” mà tìm cầu, thì ngã tướng là 
bất khả đắc, nên là chẳng phải ngã, cũng chẳng phải chẳng 
ngã. Ví như mặt trời xuất hiện, thì bóng tối liền tan biến, ví 
như đến thời kiếp tận, thì chẳng còn có vật gì tồn tại cả, lại ví 
như nói Phật có 5 ấm, nói trong giới có phá g iớ i... là chẳng 
thể được (bất khả đắc) vậy.

Lại nữa, ví như khi có ánh hào quang của Phật hiện ra, thì 
ánh sáng của mặt trời, mặt trăng... cũng như ánh hào quang 
của chư Thiên đều chẳng thể hiện ra được.

Bồ tát cú nghĩa cũng là như vậy. Khi đã vào trong Bát nhã 
Ba-la-mật rồi, thì chẳng còn hiện các tướng khác nữa.



Bởi vậy nên Bồ tát phải học hết thảy các pháp, mà đừng 
chấp các pháp tướng, phải biết rõ các pháp tướng đều là bât 
khả đắc.

-0O0-

KINH:

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bạch Thế Tôn! Vì sao nói ở nơi hết 
thảy pháp, Bồ tát đều được vô ngại tương ưng?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Bồ tát biết hết thảy thiện 
pháp, bất thiện pháp, ký pháp, vô ký pháp, thế gian pháp, 
xuất thế gian pháp, hữu lậu pháp, vô lậu pháp, cộng pháp, 
bất cộng pháp... đều là bất khả đắc cả. Bỏi vậy nên Bồ tát 
ở noi hết thảy pháp đều đưực vô ngại tương ưng.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi là thế 
gian thiện pháp?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Thế gian thiện pháp là hiếu 
thuận vói cha mẹ, cúng dường Sa môn và Bà-la-môn, 
kính trọng các bậc tôn trưởng, bố thí, trì giới, tu tịnh, 
khiến tu 10 thiện đạo..ế cùng vô lượng các pháp phương 
tiện nhằm sanh phước đức. Dấn đến 4 thiền, 4 vô lượng 
tâm, 4 vô sắc định, 9 tưởng, 10 niệmế.. cũng đều là thế 
gian thiện pháp cả.

Bất thiện pháp là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng 
ngữ, ác khẩu, tà kiến v.vế..

Nên biết thiện pháp và bất thiện pháp gọi là ký pháp. 
Còn thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, 4 đại, 5 ấm 12 
nhập, 18 giói.ẽ. là vô ký phápệ

Này Tu Bồ Đe! Những gì là thế gian pháp? 5 ấm 12
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nhập, 18 giói, 10 thiện đạo, 10 bất thiện đạo, 4 thiền, 4 vô 
lượng tâm, 4 vô sắc định.ẽ. đều là thế gian pháp.

Này T\i Bồ Đe! Những gì là xuất thế gian pháp? 4 
niệm xử, 4 chánh cần, 4 như ý túc, 5 căn, 5 lực, 7 giác chi, 
8 Thánh đạo. Không giải thoát môn, vô tướng giải thoát 
môn, vô tác giải thoát môn, vị tri dục tri căn, tri căn, dĩ tri 
căn, hữu giác hữu quán tam muội, vô giác hữu quán tam 
muội, vô giác vô quán tam muội, 8 bối xả, nội khôngề.. 
dẫn đến vô pháp hữu pháp không, 10 lực, 4 vô ngại trí, 4 
vô sở úy, 18 bất cộng pháp, Nhất thiết chủng tr í ... đều là 
xuất thế gian pháp.

Này Tu Bồ Đe! Những gì là hữu lậu pháp? 5 ấm, 12 
nhập, 18 giới, 6 chủng, 6 xúc, 6 thọ, 4 thiền, 4 vô lượng 
tâm, 4 vô sắc đ ịnh..Ề đều là hữu lậu pháp.

Nàỵ Tù Bồ Đe! Những gì là vô lậu pháp? 4 niệm xứ, 
dẫn đến 18 bất cộng pháp, Nhất thiết chủng trí . .ế đều là 
vô ỉậu phápẵ

Này Tu Bồ Đe! Những gì là hữu vi pháp? Các pháp 
có sanh, có trú, có diệt ở cõi Dục, cõi sắc, cõi Vô sắc đều 
là hữu vi pháp. Ví như 5 ấm dẫn đến ý xúc nhân duyên 
sanh thọ, 4 niệm xử dẫn đến 18 bất cộng pháp, Nhất thiết 
chủng trí v.v...

Này Tu Bồ Đe! Những gì là vô vi pháp? Các pháp bất 
sanh, bất trú, bất diệt là vô vi pháp. Ví như tham, sân, si, 
pháp như pháp tánh, pháp tướng, pháp v i ,  thật tế VẾV ...

Này Tu Bồ Đe! Những gì là cộng pháp? 4 thiền, 4 vô 
ỉượng tâm, 4 vô sắc định... đều ỉà cộng pháp.

Này Tu Bồ Đe! Những gì là bất cộng pháp? 4 niệm xứ 
dẫn đến 18 bất cộng pháp,... đều là bất cộng pháp.
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Này Tu Bồ Đe! Bồ tát biết rõ các pháp là không, ở 
trong không mà chẳng chấp không. Vì sao? Vì nếu có 
khởi niệm chấp trước, thì đó là loạn động.

Bồ tát vào trong “bất nhị tướng môn”, nên được tâm 
bất động.

Đây là Bồ tát cú nghĩa vậy.

-0O0-

LUẬN:

Hỏi: Vĩ sao trước hết ngài Tu Bồ Đe lại hỏi Phật về thế 
gian thiện pháp?

Đáp: Trước hết phải biết rõ thế gian tướng rồi sau đó mới 
có thể biết rõ được xuất thế gian tướng.

Phải ở trong thế gian mới thấy được có nhân quả, có 
phước báo, có nghiệp tội, có đời này, có đời sau, có hiền 
Thánh, có Phậtệ..

Thế gian thiện pháp dạy người phải hiếu thuận với cha 
mẹ, phải tôn kính các bậc tôn trưởng, cũng dạy người cúng 
dường các bậc Sa môn và Bà la môn, là những người tu phạm 
hạnh mà người thế gian khó có thể làm được, nên đáng được 
cúng dường.

Lại nữa, thế gian thiện pháp còn khuyên tu các phương 
tiện sanh phước đức, như 10 thiện đạo, bố thí, trì giới, thiền 
định, ... dẫn đến 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định, 9 
tưởng, 10 niệm v.v... cũng đều là thế gian thiện pháp. Nhờ 
được các thiện pháp mà người tu hành chế ngự được các ác 
tâm, khiến sanh được phước đức.

Trái với các thiện pháp là các bất thiện pháp.
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Các oai nghi, công xảo, các biến hóa khởi từ thân và khẩu 
nghiệp, nhiếp về vô ký pháp.

Còn 5 ấm thân nghiệp, chẳng phải là vô ký pháp, vì khi 
duyên diệt thì 5 ấm cũng như hư không. Tuy nhiên, ở noi thế 
gian pháp, thì 5 ấm vẫn có thiện, có bất thiện, có vô ký.

Phàm phu tu các thiện pháp, nhưng chẳng có thể siêu 
xuất thế gian, nên thiện pháp của phàm phu chỉ được gọi là 
thế gian thiện pháp.

-oOo-

Xuất thế gian pháp gồm 37 Phẩm trợ đạo, 3 giải thoát 
môn (không, vô tướng và vô tác), 3 vô lậu căn (vị tri dục tri 
căn, tri căn và dĩ tri căn), hữu giác hữu quán tam muội, vô 
giác hữu quán tam muội, vô giác vô quán tam muội, 8 bối 
xả, 10 Phật lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí, 18 bất cộng pháp.

-oOo-

Lại nữa, dùng chánh ức niệm mà quán thật tướng pháp, 
tùy thân pháp mà hành hết thảy thiện pháp thì gọi là đốn tu.

Như vậy là trước rộng nói về các pháp tu. Nay chỉ nói 
nhất tâm tu 4 niệm xứ là được đạo.

-oOo-

Phàm phu chẳng có thể tu 8 bối xả, 18 không, 10 lực, 4 
vô sở úy, 4 vô ngại trí, 18 bất cộng pháp... vì đây là những 
pháp tu xuất thế gian. Phải có đầy đủ chánh niệm, chánh huệ 
và chánh tư duy mới tu được.
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Tuy có phân biệt thế gian pháp và xuất thế gian pháp, 
nhưng ở đây chỉ đặc biệt nói về các hữu lậu pháp mà thôi.

Nên biết: 4 thiền, 4 vô sắc định... là hữu lậu pháp, còn 4 
niệm xứ... dẫn đến 18 bất cộng pháp là vô lậu pháp.

Lại cũng nên biết: Pháp có sanh, có trú, có diệt là hữu vi 
pháp, pháp bất sanh, bất trú, bất diệt là vô vi pháp.

4 niệm xứ... dẫn đến 18 bất cộng pháp, đều là vô lậu, vô 
vi pháp. Nhưng khi được dùng làm pháp tu, thì cũng là hữu 
vi pháp. Trái lại, khi chẳng còn tướng hữu vi nữa thì lại ứở 
thành vô vi pháp.

Lại nữa, khi đã tổng phá 3 độc tham, sân, si, cùng các 
phiền não khác rồi, và đã tổng phá 5 ấm rồi thì hết thảy các 
pháp tướng đều trở thành như thật pháp tướng, như thật pháp 
tánh, thật tế, và đều trở thành vô vi pháp cả.

Hỏi: Sắc là hữu vi pháp, như như là vô vi pháp. Như vậy 
làm sao có thể nói: sắc tức là như, như tức là sắc, sắc chẳng 
ly như, như chẳng ly sắc?

Đáp: Phàm phu và chư Thánh nhìn sắc theo hai góc cạnh 
khác nhau:

- Phàm phu dùng nhục nhãn để nhìn sắc, nên khởi niệm 
tưởng phân biệt các sắc tướng.

- Chư Thánh biết rõ thật tướng pháp, nên thấy sắc là như 
tướng, là Niết Bàn tướng.

-oOo-

Lại nữa, khi vào trong thiền định, thiền giả thấy rõ cộng 
xứ nơi các pháp, nên gọi 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc
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định v.v... là cộng pháp. Còn 4 niệm xứ..., dẫn đến 18 bất 
cộng pháp, thì gọi là bất cộng pháp.

Thế nhưng, bản thể của hết thảy các pháp đều là pháp 
như, pháp tánh, pháp tướng, pháp vị, thật tế cả.

Bồ tát biết rõ hết thảy các pháp đều là duyên sanh, nên 
đều là tự tánh không, là vô tánh vậy.

Bồ tát an trú nơi thật tướng pháp, được vô ngại, được bất 
động. Vì sao? Vì vào “bất nhị pháp môn” là vào được thật 
tướng pháp, là được vô vi bất động.

(Hết quyển 44)
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Phẩm Thứ Mười Ba

Kim Cang

KINH:
Lúc bấy giờ ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! 

Do nhân duyên gì mà Bồ tát được gọi là Bô tát Ma ha tát?

Phật dạy: Này T\i Bồ Đe! Có Bồ tát quyết định ở trong 
chúng làm bậc thượng thủ, nên được gọi là Bồ tát Ma ha tát.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bạch Thế Tôn! Thế nào là Bồ tát 
quyết định ở trong chúng làm bậc thượng thủ?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Có Bồ tát, từ khi sơ phát 
tâm qùyết ở trong chúng tu 4 quả Thanh Văn, tu quả 
Bích Chi Phật, dẫn đến vao được bất thối chuyển địa thì 
gọi là Bồ Tát Ma ha tát quyết định ở trong chúng làm bậc 
thượng thủề

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bạch Thế Tôn! Do nhân duyên gì 
mà Bo tát có thể phát được đại quyết tâm như vậy?

Phât day: Này Tu Bồ Đe! Bồ tát Ma ha tát từ khi sơ 
phát tam dẫn đen khi vào bất thối chuyển địa, chẳng 
sanh tâm sân si, chẳng sanh tâm phiền não, chăng trú 
tâm Bích Chi Phật, nên phát được đại quyết tâm ở trong 
chúng làm bậc thượng thủ.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Bồ tát phát đại tâm kiên cố 
bất hòại nhử kim cang, quyết định ở trong chúng làm bậc 
thượng thủẻ
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Thế nào là đại tâm bất hoại như kim cang?

Này Tu Bồ Đe! Trải qua vô lượng đòi, Bồ tát phát đại 
thệ nguyện xả bỏ hết thảy các vật sở hữu của mình, bình 
đăng đối với hêt thảy chúng sanh, dạy chúng sanh tu 3 
thừa pháp, dẫn dắt họ vào Vô dư Niết Bàn, dùng tâm Tát 
bà nhã để thật hành 6 pháp Ba-ỉa-mật, dùng trí huệ để 
biết rõ thật tướng của hết thảy các pháp v.v.ếề

Như vậy là Bồ tát phát đại tâm bất hoại như kim cang. 
An trú trong đại tâm ấy, Bồ tát quyết định ở trong chúng 
làm bậc thượng thủ. Vì dụng pháp vô sở đắc vậy.

Lại nữa, Bồ tát thường giữ tâm bất động.

Thế nào là tâm bất động?

Này Tu Bô Đê! Bô tát thường niệm Nhất thiết chủng 
trí, mà chăng hê dấy niệm mình có tâm bất động như vây.

Như vậỵ là Bồ tát thường giữ tâm bất động. An trú 
trong tâm ấy, Bồ tát quyết định ở trong chúng làm bậc 
thượng thủ. Vì dụng pháp vô sở đắc vậy.

Lại nữa, Bồ tát thường sanh tâm làm việc lợi ích an 
lạc cho chúng sanh.

The nào là tâm làm lợi ích an lạc cho chúng sanh?

Này Tto Bồ Đe! Bồ tát sẵn sàng cứu độ hết thảy chúng 
sanh, chăng rời bỏ chúng sanh, thường làm các việc lọi 
ích nhằm an lạc chúng sanh, mà chẳng dấy niệm mình có 
tâm lợi ích an lạc chúng sanh như vậy.

Như vậy là Bồ tát thường sanh tâm làm việc lợi ích 
an lạc cho chúng sanh. An trú trong tâm ấy, Bồ tát quyết 
định ở trong chúng làm bậc thượng thủ. Vì dụng tâm vô 
sở đăc vậy.
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Lại nữa, Bồ tát thường phát tâm dục pháp, hỷ pháp và 
lạc phápề Thế nào là tâm dục pháp, hỷ pháp và lạc pháp?

Này Tu Bồ Đe! Pháp nói đây chính là thật tướng pháp, 
nơi thật tướng pháp thường tin, thường nhẫn thọ, thì gọi 
là dục pháp và hỷ pháp. Khi tu hành thật tướng pháp mà 
thường vui, thì gọi là lạc phápệ

Như vậy, là Bồ tá t thường phát tâm dục pháp, hỷ 
pháp và lạc pháp. An trú  trong tâm ấy, Bồ tát quyết định 
ở trong chúng làm bậc thượng thủ. Vì dụng pháp vô sở 
đắc vậyế

Lai nữa, này Tu Bồ Đe! Khi thật hành Bát nhã Ba-la- 
mật, Bồ tát an trú  trong nội k h ô n g , d ẫ n  đến trong vô 
pháp hữu pháp không, an trú  trong 4 niệm xứ, dân 
đến trong 18 bất cộng pháp, quyết định ở trong chúng 
làm bậc thượng thủ. Vì dụng pháp vô sở đăc vậy.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Khi thật hành Bát nhã Ba-la- 
mật, Bồ tát an trú  trong Kim cang tam muội, .ểề, dân đên 
trỏng Ly chấp hư không bất nhiễm tam muội, cũng quyết 
định ở trong chúng làm bậc thượng thủ. Vì dụng pháp vô 
sở đắc vậy.

Như vậy, này Tu Bồ Đe! Bồ tát Ma ha tá t dùng Vô 
sở đắc an trú  trong hết thảy các pháp, mà quyết định ở 
trong chúng làm bậc thượng thủ.

Bởi nhân duyên vậy, nên gọi là Bồ tát Ma ha tát. 

LUẬN:

Hỏi: Nghĩa Ma ha tát là như thế nào?

Đáp: Ma ha là đại, là lớn.

Tát đỏa là chúng sanh.
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BỒ tát Ma ha tát là bậc đại Bồ tát, tối tôn, tối trọng trong 
chúng sanh, phát tâm rộng lớn nguyện:

- Trên, cầu đạo Vô thượng.

- Dựới, hóa độ hết thảy chúng sanh.

-0O0-

Nên biết, chúng sanh có 3 hướng đi, đó là:

- Hạng chúng sanh có chánh định, quyết đinh vào Niết Bàn.

- Hạng chúng sanh có tà định, quyết định đọa vào 3 
đường ác.

- Hạng chúng sanh bất định.

Ngoại trừ Phật ra, thì trong các loài chúng sanh, chư vị 
Bô tát Ma ha tát là những bậc chánh định tối đại, xếp vào bậc 
nhất trong Thánh chúng. Thánh chúng noi đây, bao gồm cả 
chư hiên Thánh và chư đại Bồ tát thập địa.

Vì Bồ tát tu thập địa nhiếp trong Thánh tánh, nên Thập 
địa cũng được gọi là Thánh địa.

-oOo-

Ví như đứa trẻ sanh trong gia đình quyền quí, tuy nay còn 
nhỏ, nhưng quyết định về sau sẽ thành tựu được đại sự nghiệp

Lại, ví như tu theo Thanh Văn thừa, vào thời kỳ Kiến đạo, 
hành giả lân lượt tu 4 pháp là Noãn, Đãnh, Nhẫn và Thế đệ 
nhât. Do tình ngộ, mà thấy được đạo, vào được kiến đạo. Do 
kiên đạo, mà vào được tu đạo, Do tu đạo, mà được vô học 
đạo, chứng các quả vị A-la-hán, hay quả vị Bích Chi Phật.
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BỒ tát, khi đã được Vô sanh pháp nhẫn, tùy theo Vô 
thượng bồ đề mà phát tâm, thì gọi là chân phát tâm. Do biết 
rõ thật tướng các pháp, biết rõ tâm hành của chúng sanh, nên 
Bồ tát tận phá được các phiền não; lại do thường tùy theo Vô 
thượng bồ đề, nên Bồ tát chẳng còn khởi các tâm điên đảo. 
Bồ tát an trú trong Kim cang tâm, ra vào sanh tử để cứu độ 
chúng sanh, mãi cho đến khi được Vô thượng bồ đề, được 
thành Phật.

-0O0-

Có thuyết nói: Người tu, tuy còn nhiều kiết sử, nhưng nếu 
phát tâm đại bi thương xót chúng sanh, nguỵện sẽ làm Phật 
để cứu độ chúng sanh, thì tuy còn ở trong phiên não, mà cũng 
đã xứng đáng được tôn quí, khiến các hàng Trời Người đêu 
cung kính.

Có thuyết nói: Ví như vị Thái tò của vị Chuyển Luân 
Thánh Vương, tuy chưa lên ngôi, mà đã được thân dân tôn 
quí. Người phát tâm Bồ tát cũng như vậy, tuy còn ở trong 
phiền não, mà đã thắng hơn hàng Chư Thiên rồi.

Lại có thuyết nói: Bồ tát, tuy chưa được Vô thượng bồ đề, 
nhưng nếu đã được vô sanh pháp nhân, đã vào được bât thôi 
chuyển địa, thì cũng được Phật thọ ký, nên cũng được gọi là 
Bồ tát Ma ha tát.

-0O0-

Bồ tát Ma ha tát, ở trong chúng quyết định làm bậc thượng 
thủ, nên phát đại tâm thọ các khổ thay cho chúng sanh, mà 
được tâm bất động, kiên cố như Kim cang. Bồ tát được Kim 
cang tâm rồi, chẳng còn bị lay động bởi các phiền não, chẳng
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còn tín thọ các ác pháp nữa. Nếu có ác ma đến đòi lấy đầu, 
tủy, não..., Bồ tát vẫn sẵn sàng cho hết. Nếu có bị mắng 
nhiêc, bị hành hung.. tâm Bồ tát cũng vẫn chẳng lay động. 
Tâm Bồ tát kiên cố như kim cang nên gọi là Kim cang tâm.

-0O0-

Phật nói về tướng của Kim cang tâm, khiến Bồ tát tự nghĩ 
rằng: Chẳng phẫi 1 tháng, 1 năm, 1 đời... mà đến vô lượng 
kiếp tu, ta vẫn phải phát đại thệ trang nghiêm pháp thân. Ta 
nguyện:

1 .Trải qua vô lượng kiếp, ta phải ở trong sanh tử, để làm 
lợi ích cho chúng sanh.

2. Ta phải xả hết thảy các vật quí của nội và ngoại thân ta.

3. Ta phải xem hêt thảy chúng sanh bình đẳng; chẳng 
phân biệt thương ghét, bạn thù...

4. Ta phải ở trong 3 thừa đạo để độ chúng sanh vào Phật đạo.

5. Ta phải độ thoát hết thảy chúng sanh như vậy, mà vẫn 
chẳng thấy có chúng sanh nào được độ thoát cả.

6. Ta phải biết rõ hết thảy các pháp đều là bất sanh, bất 
diệt, bât cấu, bất tịnh, và đều bình đẳng tướng.

7. Ta phải đem tâm thanh tịnh, vô nhiễm, mà hành Bát 
nhã Ba-la-mật; rồi hồi hướng công đức về Vô thượng bồ đề.

8. Ta phải thông đạt hết thảy các pháp thế gian và xuất 
thế gian.

9. Ta phải biết rõ hết thảy các pháp đều là nhất tướng, 
là vô tướng. Ta phải biết rõ hét thảy các pháp đều là không; 
phải xa lìa các ức tưởng phân biệt.
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10. Ta phải biết rõ 2 tướng, dẫn đến vô lượng tướng 
đều là bình đẳng, vô phân biệt. Ta phải thông đạt hết thảy các 
pháp môn, từ 2 môn (như: Hữu-vô, sanh-diệt, sắc-vô sắc), 3 
môn (như: Thiện - ác - vô ký...) dẫn đến vô lượng môn. Ta 
phải diệt sạch các phiền não, diệt sạch các nghiệp quả báo, 
khiến hết thảy các chướng ngại đều tán hoại.

Như kim cang có công năng phá tan hết thảy các vật, mà 
bản chất của kim cang lại kiên cố, bất hoại; Bồ tát quyết định 
ở trong chúng làm bậc thượng thủ, mà vẫn ở nơi bất khả đắc 
không, vẫn thường giữ tâm kiên cố, bất động như kim cang.

Nếu Bồ tát đã phát đại tâm như vậy, mà còn sanh kiêu 
mạn, thì nghiệp tội sẽ lớn vô cùng. Vì sao? Vì đối với Bồ tát, 
thì hết thảy các pháp đều là bất khả đắc. Bồ tát, ở nơi vô sở 
đắc, thấy các pháp đều là như mộng, như huyễn, như hóa; 
chẳng thấy có pháp nào có định hướng cả.

Tâm Bồ tát kiên cố như kim cang, nên dù vào trong ác 
đạo, mà vẫn cam chịu các khổ, miễn sao độ thoát chúng sanh 
ra khỏi các ác đạo, để rồi dạy họ tu tập các thiện pháp, dẫn 
dắt họ vào Niết Bàn an lạc. Bồ tát cứu độ các chúng sanh như 
vậy, rồi vì chúng sanh mà tu tập các công đức, dù trải qua vô 
lượng kiếp cũng chẳng hề thối tâm, mãi cho đến khi thành 
tựu quả Vô thượng bồ đề.

Bồ tát nguyện thay chúng sanh chịu khổ, nên dù phải ưải 
qua vô lượng kiép trong các nẻo đường sanh tử, mà tâm Bồ 
tát chẳng hề thối thất; gánh vác cả 3.000 thế giới, mà tâm vẫn 
chẳng lay động.

Tâm Bồ tát kiên cố bất động như vậy, nên gọi là Kim 
cang tâm.

Bồ tát ở trong chúng sanh mà vẫn giữ tâm bình đẳng,
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chẳng sanh dục nhiễm. Vì sao? Vì nếu mống tâm thương 
ghét, phân biệt, thiên vị, thì liền bị giặc ái phá hoại tâm bình 
đẳng. Tâm bình đẳng là gốc của Phật đạo vậy.

Lại nữa, Bồ tát thường hành từ bi tâm, nên chẳng có sanh 
sân tâm. Lại thường quán hết thảy các pháp đều do duyên 
hòa hợp sanh, mà tự tánh vốn là không, nên chẳng sanh si 
tâm; lại thường ái niệm chúng sanh, nên chẳng sanh não tâm; 
lại thường chẳng xả chúng sanh, thường tôn quí Phật đạo, 
nên chẳng sanh Nhị thừa tâm.

Hỏi: Nói tâm kiên cổ như kim cang là đủ rồi. Như vậy 
còn nói tâm bất động làm gì nữa?

Đáp: Tâm kiên cố cũng có thể nhiều ít, tăng giảm. Cây 
lớn còn có thể bị gió lay động; nếu tâm Bồ tát chưa thật sự 
kiên cố, thì vẫn có thể bị các nội ngoại duyên làm chao động. 
Vì sao? Vì hễ còn có tà kiến, còn có nghi kiến.. thì tâm vẫn 
còn bị chao động. Bởi vậy nên phải có thật trí tuệ, mới có thể 
được tâm kiên cố, bất động được vậy.

Lại nữa, Bồ tát, vì lợi ích chúng sanh, thường chẳng xả 
chúng sanh nên thường được tâm an lạc. Trú trong tâm ấy, 
mà Bồ tát chẳng chấp tâm ấy. Vì sao? Vì đối với Bồ tát, thì 
lạc pháp là hom hết. Thế nhưng chẳng phải vì vậy, mà phá 
hoại các pháp tướng, nên Bồ tát chẳng thấy có pháp để chấp, 
chẳng thấy có pháp để thọ. Bồ tát biết rõ hết thảy các pháp 
đều là bất khả đắc, biết rõ vô sở đắc là tướng Niết Bàn. Bồ tát 
thường tín thọ 3 giải thoát môn, nên thường được lạc pháp.

Lại nữa, Bồ tát an trú trong 18 không, chẳng tùy ý hành, 
nên chẳng khởi sanh nghiệp tội; an trú trong 4 niệm xứ, 
dẫn đến 18 bất cộng pháp, diệt các phiền não, tu tập các thiện 
pháp, nên thường ở trong đại chúng làm bậc thượng thủ.
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BỒ tát vào Kim cang tam muội được bình đẳng tâm, được 
an lạc hạnh, khiến tăng trưởng thiện căn, được đây đủ trí huệ.

Do có đầy đủ các lực phương tiện như vậy, nên Bồ tát 
quyết định ở trong Thánh chúng thường làm bậc thượng thủ.

Bởi các nhân duyên vậy, nên gọi là Bồ tát Ma ha tát.

-0O0-



Phẩm Thứ Mười Bốn

Đoạn Chư Kiến
(Đoạn Trừ Các Kiến)

KINH:

Lúc bấy giờ ngài huệ mạng Xá Lợi Phất bạch Phật: 
Bạch Thế Tôn! Con cũng muốn được nói về chỗ sở hành 
của Bồ tát Ma ha tát.

Phật dạy: Này Xá Lọi Phất! Ông hãy cứ nói đi.

Ngài Xá Lọi Phất thưa: Bạch Thế Tôn! Theo chỗ con 
nghĩ, thì Bồ tát phải đoạn sắc kiến, ..ề, dẫn đến đến thửc 
kiến, ngã kiến, mạng kiến, sanh kiến, dưỡng dục kiến, 
nhân kiến, tác kiến, sử tác kiến, khởi kiến, sử khởi kiến, 
thọ kiến, sử thọ kiến, tri giả kiến, kiến giải kiến, đoạn 
kiến, thường kiến, hữu kiến, vô kiến, ấm kiến, nhập kiến, 
giới kiến, đế kiến, nhân duyên kiến, niệm xứ kiến, '.ỉ? dẫn 
đến bất cộng pháp kiến, Phật đạo kiến, thành tựu chúng 
sanh kiên, tịnh Phật độ kiến, Phật kiến, chuyển pháp 
luân kiến.

Bồ tát phải đoạn sạch hết thảy các kiến, mới có thể vì 
người thuyết pháp, mới có thể được gọi là Bồ tát Ma ha tát.

Ngài Tù Bồ Đe hỏi ngài Xá Lợi Phất: Vì nhân duyên gì 
mà ngài nói sắc kiến là vọng kiến; thọ, tưởng, hành, thưc 
k i ế n , d ẫ n  đến chuyển pháp luân kiến đều la vọng kiến?

Ngài Xá Lợi Phất đáp: Nếu Bồ tát chẳng có các lực 
phương tiện, thì ở nơi sắc sẽ sanh kiến chấp; ở nơi thọ,
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tưởng, hành, thức, .ềề, dẫn đến ở nơi chuyển pháp luân cũng 
sẽ sanh kiến chấp. Vì sao? Vì dụng pháp hữu sở đắc vậy.

Trái lại, nếu Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật mà có đầy 
đủ các lực phương tiện, thì sẽ đoạn được các lưới chấp. Vì 
sao? Vì đó là dụng pháp vô sở đắc vậy. Do Bồ tát ở noi vô 
sở đắc, mà thuyết pháp, nên được vô ngại thuyết.

LUẬN:

Trong kinh có chép mẫu chuyện sau đây:

Phật dẫn 500 đệ tử đến hồ A Nậu Đạt thuyết về các bản 
nguyện nhân duyên, khiến tự thân Phật được viễn ly lạc.

Lúc bấy giờ, ngài Xá Lợi Phất vắng mặt ở chúng hội. 
Phật bảo ngài Mục Kiền Liên đi mời ngài Xá Lọi Phất về.

Ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông đến tịnh xá Kỳ 
Hoàn để gặp Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất đang may 
y, nói với ngài Mục Kiền Liên chờ ngài may y xong, rôi sẽ 
đi. Ngài Mục Kiền Liên hối thúc phải đi gấp, nhưng thây y 
may chưa xong, nên bèn lấy tay xoa lên chiếc y, khiến chiếc 
y liền được hoàn thành.

Ngài Xá Lợi Phất thấy ngài Mục Kiền Liên dùng thần 
thông, bèn thả một sợi chỉ xuống đất, rồi nhờ ngài Mục Kiền 
Liên lấy lên dùm. Ngài Mục Kiền Liên dùng cả hai tay kéo 
sợi chỉ, mà sợi chỉ vân cứ ở tại chô. Tức thì ngài Mục Kiên 
Liên liền nhập vào định, đập tay xuống đất, khiến mặt đất 
liền rung động, nhưng sợi chỉ vẫn ở yên vị trí cũ.

Lúc bấy giờ ở nơi hồ A Nậu Đạt, ngài Kiều-trần-như hỏi 
Phật: “Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà mặt đất rung động?”.

Phật dạy: “Ông Mục Kiền Liên dùng cả hai tay để kéo sợi 
chỉ của ông Xá Lợi Phất, mà chẳng sao kéo lên được. Ông
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bèn nhập định, đập tay xuống đất, khiến mặt đất rung động, 
mà vân chăng sao kéo sợi chỉ lên được”. Rồi Phật dạy: “Này 
các Tỷ-kheo! Ong Xá Lợi Phất nhập định mà ông Mục Kiền 
Liên còn chẳng biết được đó là định gì. Cũng vậy, khi Phật 
nhập định, ông Xá Lợi Phất cũng chẳng biết được Phật vào 
định gì. Trí huệ của Phật thâm diệu, đến như ông Xá Lợi Phất 
cũng chăng sao lường được”.

-0O0-

Bởi nhân duyên vậy, nên Ngài Xá Lợi Phất chẳng muốn 
phô bày trí huệ cao rộng của mình, mà chỉ muốn theo Phật 
chuyên pháp luân. Ngài muốn nói lên chỗ hành của chư Bồ 
tát Ma ha tát, để Phật vịn vào đó giảng rộng thêm về nghĩa 
Ma ha tát.

-0O0-

Chư đại Bồ tát, từ vô lượng kiếp, đã phát Bồ đề tâm, lại 
có đại bi tâm, đã tận trừ phiền não, đã diệt sach các tập khí, 
đã đoạn hêt ái kiêt rôi. Cho nên khi các ngài vừa nghe ngài 
Xá Lọi Phât nhăc đến sắc kiến, ngã kiến, thọ kiến, mạng 
kiên, dẫn đến Phật kiến, chuyển pháp luân kiến, là các 
ngài liền đoạn ngay được các kiến chấp câu sanh, đã có từ 
đời vô thỉ đến nay.

-0O0-

Ngài Tu Bồ Đề tự nghĩ “tu 5 ấ m, . . dẫn đến tu các Phật 
pháp cũng đều là Bồ tát hạnh cả”, nên mới hỏi ngài Xá Lợi 
Phất rằng: “Vì sao Bồ tát phải đoạn các kiến?”.

Ngài Xá Lợi Phất đáp: “Nếu Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-
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mật mà chẳng có các lực phương tiện, thì khi quán sắc liền 
thủ sắc tướng, khởi sanh sắc kiến. Như vậy là vọng kiến.

Trái lại, nếu Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật mà có các 
lực phương tiện, thì khi quán sắc chẳng thủ sắc tướng, chẳng 
khởi sanh sắc kiến. Như vậy là chân kiến.

Đối với các tà kiến chấp khác cũng đều là như vậy cả.

-0O0-

KINH:

Lúc bấy giờ ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! 
Con cũng muốn nói thêm về nghĩa Ma ha tá t .ề.

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Ông hãy cứ nói đi.

Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn! Vô thượng bồ đề 
tâm, vô đẳng đẳng tâm chẳng đồng với Thanh Văn tâm 
và Bích Chi Phật tâm ề Vì sao? Vì chư đại Bồ tá t dụng tâm 
ấy, chẳng chấp hết thảy trí tâm vô lậu, nên chẳng bị hết 
thảy trí tâm vô lậu trói buộc. Bởi vậy nên được gọi là Bồ 
tát Ma ha tá tễ

Ngài Xá Lợi Phất hỏi ngài Tu Bồ Đề: Vì sao vô đẳng 
tâm của chư đại Bồ tát chẳng đồng với Thanh Văn tâm 
và Bích Chi Phật tâm?

Ngài Tu Bồ Đe đáp: Bồ tát Ma ha tát từ  khi sơ phát 
tâm chẳng thấy các pháp có sanh, có diệt, có cấu, có tịnhỂ 
Do vì chẳng thấy các pháp có sanh, có diệt, có cấu, có 
tịnh, nên chẳng thấy trong đó có Thanh Văn tâm, có Bích 
Chi Phật tâm, có Vô thượng bồ đề tâm, có Phật tâm. Bỏi 
vậy nên vô đẳng đẳng tâm của Bồ tát chẳng đồng với 
Thanh Văn tâm và Bích Chi Phật tâmế
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Ngài Xá Lợi Phất nói: Đúng như ỉời ngài nói. Bồ tát 
Ma ha tát chẳng chấp hết thảy trí tâm vô lậu; chẳng chấp 
sắc, chẳng chấp thọ, tưởng, hành, thức; chẳng chấp 4 
niệm xứ, .ặể, dẫn đến chẳng chấp 18 bất cộng pháp. Vì 
sao? Vì Bồ tát nói đến tâm, mà chẳng chấp tâm ề

Ngài Tu Bồ Đề nói: Đúng vậy, đúng vậy. Bồ tát chẳng 
chấp sắc, ề.., dẫn đến chẳng chấp 18 bất cộng pháp.

Ngài Xá Lợi Phất nói: Tâm phàm phu cũng vô lậu, 
chẳng có trói buộc, vì là tánh không. Thanh Văn tâm, 
Bích Chi Phật tâm, dẫn đến Phật tâm cũng vô lậu, chẳng 
có trói buộc, vì là tánh khôngề

Ngài I \i Bồ Đề nói: Đúng vậy, đúng vậyế

Ngài Xá Lọi Phất nói: sắc cũng vô lậu, chẳng có trói 
buộc, vì là tánh không. Thọ, tưởng, hành, thức, Ế.ệ, dẫn 
đến ý xúc nhân duyên sanh thọ cũng vô lậu, chẳng có trói 
buộc, vì là tánh không, 4 niệm x ứ , d ẫ n  đến 18 bất cộng 
pháp cũng vô lậu, chẳng có trói buộc, vì là tánh không.

Ngài Tu Bồ Đề nói: Đúng như lời ngài nói, s ắ c , d ẫ n  
đến 18 bất cộng pháp đều vô lậu, chẳng có trói buộc, vì 
đều là tánh không.

Ngài Xá Lợi Phất nói: Vì sắc là không, nên chẳng nên 
chấp trước. Vì thọ, tưởng, hành, thức, ếẽề, dẫn đến ý xúc 
nhân duyên sanh thọ là không, nên chẳng chấp trước. Vì 
4 niệm xứ, dẫn đến 18 bất cộng pháp là không, nên 
chẳng nên chấp trước.

Ngài Tu Bồ Đề nói: Đúng vậy, đúng vậy. Bồ tá t Ma 
ha tá t dụng Vô thượng bồ đề tâm, vô đẳng đẳng tâm 
hành Bát nhã Ba-la-mật, nên chẳng đồng vói Thanh 
Văn tâm  và Bích Chi Phật tâm ẻ Bồ tá t Ma ha tá t dụng
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tâm như vậy, mà cũng chẳng có chấp tâm, vì dụng 
pháp vô sở hữu vậy.

Bởi nhân duyên vậy, nên gọi là Bồ tát Ma ha tát. 

LUẬN:

Ngài Tu Bồ Đe dụng vô đẳng đẳng tâm, mà chẳng chấp 
tâm ấy, nên biết rõ các pháp đều chẳng có định tướng, chẳng 
có sanh diệt, chẳng có cấu tịnh. Vì sao? Vì tâm đã là rốt ráo 
không, thì chẳng còn sanh các tướng tâm, nên là rốt ráo thanh 
tịnh. Do vậy mà Bồ tát Ma ha tát chẳng còn thấy có Thanh 
Văn tâm, Bích Chi Phật tâm, dẫn đén chẳng còn thấy có Bồ 
tát tâm, Phật tâm. Bồ tát Ma ha tát dụng vô đẳng đẳng tâm 
như vậy, nên chẳng đồng với Thanh Văn và Bích Chi Phật.

-0O0-

Thế nhưng, chẳng phải vì được hết thảy trí tâm vô lậu, 
mà Bồ tát sanh cao tâm. Vì sao? Vì biết rõ rằng Thanh Văn, 
Bích Chi Phật cũng như phàm phu, khi đã ly được các chấp, 
thì cũng đều được tâm vô lậu.

Vì sao? Vì đều là tánh không cả. Đã là tánh không, thì 
đều là rốt ráo thanh tịnh cả. Ví như mây mù có thể che ánh 
sáng mặt trời, mặt trăng, mà chẳng có thể làm ô nhiễm mặt 
trời, mặt trăng được vậy.

Lại nữa, thật tướng của phiền não cũng là tánh không, 
cùng với tướng tâm chẳng có gì sai khác cả. Có khác chăng, 
là ở chỗ phàm phu, do vọng chấp, mà thấy có sanh, có diệt, 
có cấu, có tịnh...; trái lại chư Thánh hiền, do tu vô tướng trí 
huệ, nên chẳng khởi tâm phân biệt nữa.

Chỉ vì thương xót chúng sanh, mà chư Bồ tát, chư Thánh
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hiền hành các pháp, nhưng vẫn thường giữ tâm vô sở trước. 
Cho nên, phải biết rằng chẳng phải chỉ có tâm các bậc Thánh 
là vô lậu, chẳng trói buộc, mà tâm phàm phu, khi chẳng còn 
bị các nghiệp dẫn nữa, thì cũng là vô lậu, chẳng có trói buộc. 
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, dẫn đến 18 bất cộng pháp 
cũng đêu là như vậy cả.

-0O0-

Ngài Xá Lợi Phất nói rằng: Tâm chẳng có tướng (vô 
tướng), là không.

Bởi vậy nên Bồ tát chẳng chấp 5 ấm, dẫn đến chẳng chấp 
hết thảy các pháp, vì biết rõ hết thảy đều là tự tướng không.

Ngài Tu Bồ Đề tán thán ngài Xá Lợi Phất, và nói rằng Bồ 
tát quán hết thảy các pháp đều là không, là bất khả đắc, là rốt 
ráo thanh tịnh.

Bởi nhân duyên vậy, nên nói “Vô thượng bồ đề tâm, vô 
đẳng đẳng tâm của Bồ tát chẳng đồng với Thanh Văn tâm và 
Bích Chi Phật tâm. Lại nữa, khi dụng tâm ấy, mà chẳng niệm, 
chẳng chấp, mới mau đến được Vô thượng bồ đề.

-oOo-



Phẩm Thứ Mười Lăm

Phủ Lâu Na

KINH:

Lúc bấy giờ, ngài Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử bạch 
Phật: Bạch Thế Tôn! Con cũng muốn nói thêm về nghĩa 
Ma ha tát.

Phật dạy: Này Phú Lâu Na! Ông hãy cử nói đi.

Ngài Phú Lâu Na thưa: Bồ tá t Ma ha tát là Bồ tát:

- Phát đại thệ trang nghiêmễ

- Phát thú Đại thừa.

- Thừa Đại thừa.

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Thế nào gọi là phát đại thệ 
trang nghiêm?

Ngài Phú Lâu Na đáp: Thưa ngài Xá Lợi Phất! Bồ 
tát Ma ha tát trú  Đàn Ba-la-mật, mà chẳng phân biệt có 
hành Đàn Ba-la-mật; chỉ vì hết thảy chúng sanh mà trú  
Đàn Ba-la-mật ỉ>ệ dẫn đến trú  Bát nhã Ba la mật, mà 
chẳng phân biệt có hành Bát nhã Ba la mật; chỉ vì chúng 
sanh mà trú  Bát nhã Ba la mật.

Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát hành 6 pháp Ba la 
mật, phát đại thệ trang nghiêm.

Lại nữa, thưa ngài Xá Lợi Phất! Bồ tát Ma ha tát phát 
đại thệ trang nghiêm chẳng có hạn cuộc trong một số giới• • o  o  o  • • o  • o
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hạn chúng sanh. Bồ tát Ma ha tát tự  nguyện ở khắp các 
cõi, trong khắp các loài, để độ thoát hết thảy chúng sanh; 
nghĩ răng “Khi ta hành 6 pháp Ba la mật, đúng theo tâm 
Tát bà nhã, ta phải nguyện cùng với hết thảy chúng sanh 
đồng hồi hướng về Vô thượng bồ đề”.

Như vậy gọi là Bồ tá t Ma ha tát hành 6 pháp Ba la 
mật, phát đại thệ trang nghiêm.

* Thế nào là hành Đàn Ba-la-mật đại thệ trang nghiêm, 
đúng theo Tát bà nhã tâm?

- Khi hành bố thí, Bồ tát được bao nhiêu công đức 
cũng đều cùng với hết thảy chúng sanh, đồng hồi hướng 
về Vô thượng bồ đề cả. Đây là đại thệ trang nghiêm Đàn 
Ba-la-mật, khi hành Đàn Ba-Ia-mậtẽ

- Khi hành bố thí, Bồ tát thường trì giới thanh tịnh, 
chẳng hướng đến quả Thanh Văn và quả Bích chi Phật. 
Đây là đại thệ trang nghiêm Thi la ba la mật, khi hành 
Đàn Ba-la-mật.

- Khi hành bố thí, Bồ tát thường tín nhẫn nơi pháp 
bố thí. Đây là đại thệ trang nghiêm sẵn đề ba la mật, khi 
hành Đàn Ba-la-mậtệ

- Khi hành bố thí, Bồ tát thường siêng năng, tinh tấn, 
chẳng hề ngưng nghỉ. Đây là đại thệ trang nghiêm Tỳ lê 
gia ba la mật, khi hành Đàn Ba-la-mật.

- Khi hành bố thí, Bồ tát thường nhiếp tâm, chẳng 
để mống tâm  Thanh Văn và Bích chi Phật. Đây là đại 
thệ trang nghiêm Thiền na ba la mật, khi hành Đàn Ba- 
la-mật.

- Khi hành bố thí, Bồ tát thường quán các pháp như 
huyễn, chẳng thấy có người thí, chẳng thấy có vật thí,
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cũng chẳng thấy có người thọ thí. Đây là đại thệ trang 
nghiêm Bát nhã Ba la mật, khỉ hành Đàn Ba-la-mậtệ

Thưa ngài Xá Lọi Phất! Như vậy là Bồ tát, y theo Tát 
bà nhã tâm, được đầy đủ cả 6 Ba la mật, khỉ hành Đàn 
Ba-la-mật, mà chẳng có chấp, chẳng có đắc các tướng 
Ba la mật, nên gọi là hành Đàn Ba-la-mật đại thệ trang 
nghiêm.

* Thế nào hành Thi Ba la mật đại thệ trang nghiêm, 
đúng theo Tát bà nhã tâm?

- Khi trì giói, Bồ tát dụng tâm bố thí, đem công đức trì 
giói để cùng với hết thảy chúng sanh, đồng thòi hướng về 
Vô thượng bồ đềỆ Đây là đại thệ trang nghiêm Đàn Ba-la- 
mật, khi hành Thi la ba la mật.

- Khi trì giới, Bồ tát thường tín nhẫn noi pháp trì 
giói. Đây là đại thệ trang nghiêm sẵn đề ba la mật, khi 
hành Thi ba la mật.

- Khi trì giói, Bồ tát thường siêng năng, tinh tấn, 
chẳng hề ngưng nghỉẾ Đây là đại thệ trang nghiêm Tỳ lê 
gia ba ỉa mật, khi hành Thi ỉa ba la mật.

- Khi trì giói, Bồ tát thường nhiếp tâm, chẳng để mống 
tâm Thanh Văn và Bích chi Phật. Đây ỉà đại thệ nguyện 
trang nghiêm Thiền na ba la mật, khỉ hành Thi la ba la m ật

- Khi trì giới, Bồ tá t thường quán các pháp như huyễn, 
chẳng chấp có hành trì giới, chẳng niệm có 6 pháp Ba la 
mật, vì dụng pháp vô sở đắc vậy. Đây là đại thệ trang 
nghiêm Bát nhã Ba-la-mật, khi hành Thi ỉa ba la mật.

Thưa ngài Xá Lợi Phất! Như vậy là Bồ tát y theo Tát bà 
nhã tâm hành Thỉ la ba la mật mà nhiếp cả 5 Ba ỉa mật kia, 
nên gọi là hành Thi la ba la mật đại thệ trang nghiêm.o  •  •  •  •  o  o



* Thế nào là hành sẵn đề ba la mật đại thệ trang 
nghiêm, đúng theo Tát bà nhã tâm?

Khi hành nhẫn nhục, Bồ tát dụng tâm bố thí, đem 
công đửc nhẫn nhục để cùng vói hết thảy chúng sanh, 
đồng hồi hướng về Vô thượng bồ đềề Đây là đại thệ trang 
nghiêm Đàn Ba-la-mật khi hành sẵn đề ba la mật.

- Khi hành nhẫn nhục, Bồ tát thường trì giói thanh 
tịnh, chẳng hướng đến quả Thanh Văn và quả Bích Chi 
Phậtẻ Đây là đại thệ trang nghiêm Thi la Ba la-mật, khi 
hành sẵn đề Ba-la-mật.

- Khi hành nhẫn nhục, Bồ tát siêng năng tinh tấn, 
chẳng hề ngưng nghỉ. Đây là đại thệ trang nghiêm Tỳ lê 
gia Bã-la-mật, khi hành sẵn  đề ba la mật.

- Khi hành nhẫn nhục, Bồ tát thường nhiếp tâm cho 
nên dù phải chịu đau khổ cũng giữ tâm bất động, chẳng 
có bị tán loạn. Đây là đại thệ trang nghiêm Thiền na Ba- 
la-mật, khi hành sẵn  đề Ba-la-mật.

- Khi hành nhẫn nhục, Bồ tát thường quán các pháp 
là không, chẳng có tác giả, chẳng có thọ giả, cho nên dù 
có bị người đến mắng nhiếc, đánh đập, đâm chém, cũng 
vẫn xem các pháp đó đều như mộng, như huyễn. Đây là 
đại thệ trang nghiêm Bát nhã Ba la mật, khi hành sẵn đề 
ba la mật.

Thưa ngài Xá Lợi Phất! Như vậy là Bồ tát y theo 
Tát bà nhã tâm hành sẵn đề ba la mật, mà nhiếp cả 5 
Ba-ỉa-mật kia, nên gọi là hành sẵn đề ba la mật đại thệ 
trang nghiêm.

* Thế nào là hành Tỳ lê gia ba la mật đại thệ trang 
nghiêm, đúng theo Tát bà nhã tâm?
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- Khi hành tinh tấn, Bồ tát vẫn thường hành bố thí, 
chẳng để thân tâm giải đãiễ Đây là đại thệ trang nghiêm 
Đàn Ba-la-mật, khi hành Tỳ lê gia ba la mật.

- Khi hành tinh tấn, Bồ tát thường trì giới thanh tịnh 
đầy đủ, chẳng hề thối tâm Đại thừa. Đây là đại thệ trang 
nghiêm Thi la ba la mật, khi hành Tỳ ỉê gia ba la mật.

- Khi hành tinh tấn, Bồ tát hành nhẫn nhục đầy đủ, 
thân tâm cam chịu mọi khổ đau. Đây là đại thệ trang 
nghiêm sẵn đề ba la mật, khi hành Tỳ lê gia ba la mật.

- Khỉ hành tinh tấn, Bồ tát vẫn nhiếp tâm bất động 
vào các thiền định. Đây là đại thệ trang nghiêm Thiền na 
ba la mật, khi hành Tỳ lê gia ba la mậtữ

- Khi hành tinh tấn, Bồ tát chẳng chấp các pháp, chẳng 
chấp các pháp tướng, cũng chẳng chấp danh tướng. Đây 
là đại thệ trang nghiêm Bát nhã Ba-la-mật, khi hành Tỳ 
ỉê gia ba ỉa mậtề

Thưa ngài Xá Lọi Phất! Như vậy là Bồ tát y theo Tát bà 
nhã tâm, hành Tỳ lê gia ba la mật, mà nhiếp cả 5 Ba-la-mật 
kia, nên gọi là hành Tỳ lê gia ba la mật đại thệ trang nghiêm.

* Thế nào là hành Thiền na ba la mật đại thệ trang 
nghiêm, đúng theo Tát bà nhã tâm?

- Khỉ hành thiền, Bồ tát vẫn định tâm hành bố thí, 
chẳng để thân tâm tán loạn. Đây là đại thệ trang nghiêm 
Đàn Ba-la-mât khi hành Thiền na ba ỉa mât.

• •

- Khi hành thiền, Bồ tát vẫn thường trì giới thanh 
tịnh, lại dùng sức thiền định ngăn chặn các pháp phá 
giói, khiến các pháp ấy chẳng xen vào được. Đây là đại 
thệ trang nghiêm Thi Ba-la-mật, khi hành Thiền na Ba- 
la-mậtẾ



- Khỉ hành thiền, Bồ tát dùng sức từ bi tam muội, 
nhẫn thọ mọi sự khổ đau. Đây là đại thệ trang nghiêm 
sẵn đề Ba-la-mật, khi hành Thiền na Ba-la-mậtể

- Khỉ hành thiền, Bồ tát chẳng chấp đắm các thiền vị, 
cần cầu thăng tiến lần lượt vào các thiền vị. Đầy là đại 
thệ trang nghiêm Tỳ lê gia Ba-la-mật, khi hành Thiền na 
Ba-la-mậtẾ

- Khi hành thiền, Bồ tát chẳng y nơi các pháp, chẳng 
tùy theo thiền mà sanh các thiền cảnh, Đây là đại thệ 
trang nghiêm Bát nhã Ba-la-mật, khi hành Thiền na Ba- 
ỉa-mậtế

Thưa ngài Xá Lợi Phất! Như vậy là Bồ tát y theo Tát 
bà nhã tâm hành Thiền na Ba-la-mật, mà nhiếp cả 5 Ba- 
la-mật kia, nên gọi là hành Thiền na Ba-la-mật đại thệ 
trang nghiêm.

* Thế nào là hành Bát nhã Ba-la-mật đại thệ trang 
nghiêm đúng theo Tát bà nhã tâm?

- Bồ tát dùng trí huệ Bát nhã khi bố thí, sẵn sàng xả bỏ 
nội ngoại vật sở hữu của mình, chẳng hề luyến tiếc, cũng 
chẳng thấy có người thí, chẳng thấy có vật thí, chẳng thấy 
có người thọ thíề Đây là đại thệ trang nghiêm Đàn Ba-la- 
mât, khi hành Bát nhã Ba-Ia-mât.

- Bồ tát dùng trí huệ Bát nhã khỉ trì giới, dùng trí 
quán chiếu nên chẳng thấy có phân biệt giữa tri giới và 
phá giới. Đây là đại thệ trang nghiêm Thi la Ba-la-mật, 
khi hành Bát nhã Ba-la-mật.

- Bồ tát dùng trí huệ Bát nhã, quán chiếu các pháp 
đều ỉà không, nên chẳng thấy có ngưòi đến mắng nhiếc, 
đánh đập, sát hại mình, cũng chẳng thấy có các pháp
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nhẫn nhục. Đây là đại thệ trang nghiêm sẵn đề Ba-la- 
mật, khi hành Bát nhã Ba-Ia-mật.

- Bồ tát dùng trí huệ Bát nhã quán chiếu các pháp đều 
là không nên được tự  tại khởi đại bi tâm, tinh cần hành 
các thiện pháp. Đây là đại thệ trang nghiêm Tỳ lê gia Ba- 
la-mật, khi hành Bát nhã Ba-la-mậtễ

- Bồ tát dùng trí huệ Bát nhã mà nhập vào các thiền 
định, quán các thiền định đều là ly tướng, là vô tướng 
tướng, và vô tác tướngể Đây là đại thệ trang nghiêm Thiền 
na Ba-la-mật, khi hành Bát nhã Ba-ỉa-mậtề

Thưa ngài Xá Lọi Phất! Như vậy là Bồ tát y theo Tát bà 
nhã tâm, hành Bát nhã Ba-la-mật, mà nhiếp cả 5 Ba-la-mật 
kia, nên gọi là hành Bát nhã Ba-la-mật đại thệ trang nghiêm-

Thưa Ngài Xá Lợi Phất! Bồ tát Ma ha tát đại thệ 
trang nghiêm như vậy được chư Phật khắp 10 phương 
hoan hỷ xưng danh và tán thán giữa đại chúng rằng “Ở 
cõi nước đó có vị Bồ tá t phát đại thệ trang nghiêm, thành 
tựu chóng sanh, tịnh Phật quốc độ”.

LUẬN:

Ngài Phú Lâu Na là vị đệ nhất pháp sư trong hàng đại 
đệ tử của Phật. Sau khi nghe hai ngài Tu Bồ Đề và Xá Lợi 
Phất nói về nghĩa Ma ha tát, và đều được Phật ca ngợi, ngai 
bèn bạch Phật xin được nói tiếp về nghĩa Ma ha tát. Phật liền 
chấp thuận.

Hỏi: Ngài Tu Bồ Đề là vị chủ thuyết về Bát nhã Ba-la- 
mật trong chúng hội, nên ngài Xả Lợi Phất mới phải hỏi. Nay 
vì sao ngài Xả Lợi Phât còn phải hỏi ngài Phú Lâu Na nữa?

Đáp: Nên biết rằng ngài Xá Lợi Phất và ngài Phú Lâu
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Na trước kia đều là Bà-la-môn. Cả hai ngậi đều được đặt tên 
theo tên của mẹ. Ngài Xá Lợi Phất được gọi là Xá Lợi tử, còn 
ngài Phú Lâu Na được gọi là Di Đa La Ni tó.

Cả hai vị đều là đại đệ tử của Phật. Ngài Xá Lợi Phất là 
bậc trí huệ đệ nhất, còn ngài Phú Lâu Na là bậc thuyết pháp 
đệ nhất. Cả hai vị đều có biện tài vô ngại, làm cho người 
nghe pháp say mê tín thọ.

Bởi vậy chúng hội tôn kính hai ngài bình đẳng như nhau.

Lại nữa, trong kinh “Thí Dụ 7 xe” có cho biết là ngài 
Phú Lâu Na rất thân thiết và rất muốn luận nghị với ngài 
Xá Lợi Phất.

Riêng đối với ngài Tu Bồ Đe thì ngài Phú Lâu Na có rất ít 
dịp để luận nghị. Nay nhân dịp ngài Tu Bồ Đe thuyết về Bát 
nhã Ba-la-mật, ngài Phú Lâu Na muốn tham gia luận nghị 
nên ngài mới xin Phật cho phép ngài bàn luận thêm về nghĩa 
Ma ha tát.

Hỏi: Đại trang nghiêm có nghĩa như là người đi đường 
xa phải gánh nặng lương thực theo mình chăng?

Đáp: Vị chủ tướng muốn chống phá quân giặc, phải 
chuẩn bị đầy đủ binh lính và khí giới, cũng như vậy, Bồ tát 
Ma ha tát muốn đánh phá ma quân, dẹp giặc phiền não, phải 
hành 6 pháp Ba-la-mật, để tự trang nghiêm.

Bồ tát trong vô lượng kiép đã tu tập các công đức trí huệ 
để làm hành trang vào Phật đạo, nên mới cỡi cỗ xe Đại thừa, 
hành 6 Ba-la-mật.

Hỏi: Vì sao Thanh Văn và Bích Chi Phật cũng hành đạo, 
mà lại chẳng được gọi là đại thệ trang nghiêm?
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Đáp: Nhị thừa tâm có hạn lượng, vì còn có chứng, có 
đắc, lại nặng về phần tự độ, nhẹ về phần tha độ.

Đối với Bồ tát thì tự độ và tha độ đều bình đẳng như 
nhau, chẳng có gì phân biệt cả. Bồ tát Ma ha tát tự trang 
nghiêm bằng cách dùng cỗ xe Đại thừa đưa hết thảy chúng 
sanh vào Phật đạo, bình đẳng như nhau. Bồ tát Ma ha tát tự 
trang nghiêm là để trang nghiêm Phật độ, nên thường hành
6 pháp Ba-la-mật, và cũng dìu dắt chúng sanh cùng hành 6 
pháp Ba-la-mật.

Hỏi: Vĩ sao Bồ tát Ma ha tát phát đại thệ trang nghiêm?

Đáp: Vì muốn độ hết thảy chúng sanh, muốn cùng với 
hết thảy chúng sanh đồng đến Vô thượng bồ đề, nên Bồ tát 
Ma ha tát tu 6 pháp Ba-la-mật.

Như ngài Phú Lâu Na nói: Bồ tát vì hết thảy trí huệ mà tu 
tập các công đức, để cùng vói hết thảy chúng sanh đồng hồi 
hướng Vô thượng bồ đề. Bồ tát chẳng mong cầu phước báo 
nhân thiên, mà chỉ phát đại nguyện cùng với hết thảy chúng 
sanh, đồng đến Niết Bàn an lạc, đồng thành Phật đạo. Như 
vậy là đại thệ trang nghiêm.

Lại nữa, Bồ tát Ma ha tát chẳng tham đắm thần thông, mà 
chỉ nhất tâm hành Phật đạo, cho nên dù bị người đến mắng 
nhiếc, đánh đập, hay đén đe dọa giết chết, Bồ tát vẫn nhẫn 
thọ, vẫn an nhiên tự tại hành bố thí, nhẫn nhục, cùng các 
pháp Ba-la-mật khác. Vì sao? Vì Bồ tát biết rõ các pháp đều 
là rốt ráo không, nên trước mọi sự đe dọa, áp bức... cũng vẫn 
giữ tâm bất động, chẳng hề nao núng. Vì Bồ tát biết rõ các 
pháp đều do duyên hòa hợp sanh, mà tự tánh vốn là không, 
biêt rõ các pháp đều như huyễn, như hóa, nên thường nhất 
tâm, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, thường nhập vào các
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thiền định. Lại vì Bồ tát cầu Nhất thiết chủng trí, nên tu tập 
đầy đủ 6 pháp Ba-la-mật, mà chẳng chấp Ba-la-mật tướng. 
Như vậy ở noi một Ba-la-mật, mà nhiếp cả 5 Ba-la-mật kia, 
nên được gọi là đại trang nghiêm.

-oOo-

Trong các kinh có nói nhiều về bố thí Ba-la-mật, nhưng vì 
nghĩa lý của Ba-la-mật này quá thậm thâm, xưa nay ít có ai thấu 
triệt được, nên nay khai luận để giải rõ hơn về nghĩa lý của bố 
thí Ba-la-mật, cũng như về nghĩa lý của 5 Ba-la-mật kia.

Hỏi: Vì sao nói Đàn Ba-la-mật nhiếp luôn cả 5 Ba-la- 
mật kia?

Đáp: Nói 1 Ba-la-mật nhiếp luôn cả 5 Ba-la-mật kia cũng 
chẳng có lỗi gì. Vì sao? Vì chẳng phải ở trong một đời mà 
Bồ tát có thể hành đầy đủ cả 6 Ba-la-mật, mà phải trải qua vô 
lượng kiếp, tu tập vô lượng công đức hòa họp, mới được đầy 
đủ cả 6 pháp Ba-la-mật.

Khi hành 1 Ba-la-mật, thì cả 5 Ba-la-mật kia cũng đồng sanh.

Lại nữa, chư Phật trong khắp 10 phương, khi thuyết pháp 
thường lấy bố thí làm cửa ban đầu dẫn vào Phật đạo.

Trong kinh thường dạy rằng, bố thí và trì giới được phước 
đức sanh lên cõi trời.

Hỏi: Vì sao nói bố thí là cửa ban đầu dẫn vào Phật đạo?

Đáp: Vì đem pháp môn bố thí dạy cho chúng sanh, thì 
từ lớn đến nhỏ, từ sang đến hèn v.v... ai cũng đều có thể tu 
được cả.

Ví như nói:
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- BỐ thí cho người ghét mình sẽ làm cho sự oán hận của 
họ tiêu tan, biến ác thành thiện, biến thù thành bạn.

- Do hành bố thí Ba-la-mật mà chư Phật có được đầy đủ 
32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, được đầy đủ các công đức.

- Do hành bố thí Ba-la-mật mà ngài Bồ tát Bảo Thủ luôn 
luôn có 7 báu đầy đủ để cấp thí cho chúng sanh.

- V.V....

Nghe nói như vậy chúng sanh hoan hỷ tín thọ, tinh tấn tu 
bố thí và tu 5 độ khác, dẫn đến vào được đạo Niết Bàn.

Bởi nhân duyên vậy, nên nói: bố thí là cửa ban đầu dẫn 
vào Phật đạo.

Hỏi: Vì sao ngài Phú Lâu Na nói “1 pháp Ba-ỉa-mật 
nhiếp cả 5 Ba-la-mật kia là đại trang nghiêm ”?

Đáp: Nếu hành riêng rẽ từng Ba-la-raật, thì thế lực rất yếu. 
Nêu tập hội đủ 6 pháp Ba-la-mật, thì thê lực sẽ tăng lên gâp bội. 
Ví như khi chưa tập họp đầy đủ quân sĩ, khí giới, lương thực thì 
khả năng chiến đấu còn hạn ché. Ngược lại nếu tập họp đầy đủ 
quân sĩ, khí giới lương thực, cùng các phương tiện hành quân 
khác, thì sự chống phá giặc ắt sẽ có hiệu quả hơn rất nhiều.

Bồ tát cũng như vậy, do hành đầy đủ cả 6 pháp Ba-la-mật, 
nên có lực phương tiện hùng mạnh phá hết ma quân, dẹp 
sạch phiền não để thẳng tiến đến Vô thượng bồ đề. Cho nên 
hành 1 pháp Ba-la-mật, mà nhiếp được cả 5 pháp Ba-la-mật 
kia mới là đại trang nghiêm vậy.

Bồ tát phát đại thệ trang nghiêm như vậy, được chư Phật 
khắp 10 phương hoan hỷ xưng danh, tán thán rằng: Ở cõi đó, 
có vị Bồ tát Ma ha tát phát đại thệ trang nghiêm, thành tựu 
chúng sanh và tịnh Phật quốc độ.
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KINH:

Ngài Xá Lọi Phất hỏi: Thế nào gọi là phát thú Đại 
thừa?

Ngài Phú Lâu Na đáp: Thưa ngài Xá Lợi Phất! Khi 
hành 6 pháp Ba-la-mật, Bồ tát Ma ha tát ly các dục, ly 
các bất thiện pháp, có giác, có quán, ly sanh hỷ lạc vào 
Sơ thiền, ..ễ, dẫn đến xả niệm thanh tịnh vào đệ Tử thiềnỆ 
Bồ tát lại đem đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, vô lượng, vô 
biên, vô oán, vô não... trải rộng khắp các thế giới, từ một 
phương đến 10 phương.

Lúc vào thiền, Bồ tá t Ma ha tát khởi 4 vô lượng tâm, 
đem các thiện công đức cùng vói hết thảy chúng sanh 
đồng hồi hướng về Nhất thiết chủng trí.

Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tá t phát thú Đại thừaẽ

Lại nữa, thưa ngài Xá Lợi Phất!

- Có Bồ tát đúng theo Tát bà nhã tâm, an trú trong 4 
thiền, khởi 4 vô lượng tâm và nghĩ rằng: Khi ta được Nhất 
thiết chủng trí, ta sẽ đoạn sạch phiền não cho hết thảy chúng 
sanh, và ta sẽ vì họ thuyết phápế Đây là Bồ tát Ma ha tát 
hành Thiền Ba-la-mật, mà có nhiếp Đàn Ba-la-mật.

- Có Bồ tát đúng theo Tát bà nhã tâm, an trú trong 4 
thiền, chẳng thọ Thanh Văn và Bích Chi Phật tâmẻ Đây 
là Bồ tát Ma ha tát hành Thiền Ba-la-mật, mà có nhiếp 
Thi la Ba-la-mật.

- Có Bồ tá t đúng theo Tát bà nhã tâm, an trú  trong 
4 thiền, nghĩ rằng: Vì phải đoạn sạch phiền não nơi hết 
thảy chúng sanh, nên khi thuyết pháp ta phải nhẫn thọ 
mọi sự ưa thích của họ. Đây là Bồ tát Ma ha tát hành 
Thiền Ba-la-mật, mà có nhiếp sẵn đề Ba-la-mật.
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- CÓ BỒ tát đúng theo Tát bà nhã tâm, an trú trong 4 
thiền, thường tinh tấn tu tập, chẳng hề ngưng nghỉ, lại 
đem các công đức cùng vói hết thảy chúng sanh đồng hồi 
hướng về Nhất thiết chủng tríễ Đây là Bồ tát Ma ha tát 
hành Thiền Ba-la-mật, mà có nhiếp Tỳ lê gia Ba-la-mật.

- Có Bồ tát đúng theo Tát bà nhã tâm, an trú trong 4 
thiền, quán các pháp đều là vô thường tướng, là khổ tướng, 
là vô ngã tướng, là không tuứng, là vô tướng tướng, là vô 
tác tướng, rồi cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng 
về Nhất thiết chủng trí. Đây là Bồ tát Ma ha tát hành Thiền 
Ba-la-mật, mà có nhiếp Bát nhã Ba-la-mậtỄ

Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát phát thú Đại thừa.

Lại nữa, thưa ngài Xá Lọi Phất!

- Có Bồ tát hành từ  tâm, nguyện an lạc hết thảy chúng 
sanh, hành bi tâm, nguyện cứu tế hết thảy chúng sanh, 
hành hỷ tâm, nguyện độ thoát hết thảy chúng sanh, hành 
xả tâm, nguyện làm cho hết thảy chúng sanh được lậu 
tận. Đây là Bồ tát Ma ha tát dừng 4 vô lượng tâm hành 
Đàn Ba-la-mậtề

- Có Bồ tát tu 4 vô lượng tâm, hành trì tịnh giới, chẳng 
hướng về Thanh Văn và Bích Chi Phật địa, mà chỉ hướng 
về Nhất thiết chủng trí. Đây là Bồ tát Ma ha tát dùng 4 vô 
lượng tâm hành Thi la Ba-la-mật.

- Có Bồ tát tu 4 vô lượng tâm, chẳng tham đắm các 
quả Thanh Văn và Bích Chi Phật, mà chỉ nhẫn thọ các 
khổ của chúng sanh, nhất tâm hướng về Nhất thiết chủng 
tríề Đây là Bồ tát Ma ha tát dùng 4 vô lượng tâm, hành 
sẵn đề Ba-la-mật.

- Có Bồ tát tu 4 vô lượng tâm, tinh tấn hành các tịnh
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hạnh. Đây là Bồ tát Ma ha tát dùng 4 vô lượng tâm, hành 
Tỳ lê gia Ba-Ia-mật.

- Có Bồ tá t tu 4 vô lượng tâm, vào các thiền định mà 
chẳng hề đắm trước thiền vị. Đây là Bồ tát Ma ha tát 
dùng 4 vô lượng tâm, hành Thiền na Ba-la-mật, với lực 
phương tiện của Bát nhã Ba-la-mật.

Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát phát thú Đại thừa.

Lại nữa, thưa ngài Xá Lọi Phất!

- Có Bồ tát đúng theo Tát bà nhã tâm mà tu 4 niệm 
xứ, ịỄệ, dẫn đến 8 Thánh đạo, tu 3 giải thoát môn, .Ể., dẫn 
đến 18 bất cộng pháp, lại quán các pháp đó đều ỉà bất 
khả đắc.

- Có Bồ tát dùng trí huệ quán nội k h ô n g , d ẫ n  đến 
vô pháp hữu pháp không đều là bất khả đắc.

- Có Bồ tát dùng trí huệ quán các pháp chẳng loạn, 
chẳng định, vì đều là bất khả đắc.

- Có Bồ tát dùng trí huệ quán các pháp chẳng phải 
thường, chẳng phải vô thường, chẳng phải lạc, chẳng 
phải khổ, chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã, vì đều là 
bất khả đắc.

- Có Bồ tát dùng trí huệ quán 3 thòi quá khứ, hiện tại 
và vị lai đều chẳng phải có, mà cũng chẳng phải chẳng có, 
vì đều là bất khả đắcẻ

- Có Bồ tát dùng trí huệ quán ba cõi Dục, sắc và vô 
Sắc đều chẳng phải có, mà cũng chẳng phải chẳng có, vì 
đều là bất khả đắcề

- Có Bồ tát dùng trí huệ quán hết thảy các pháp thế 
gian, xuất thế gian, hữu lậu, vô lậu, hữu vi, vô vi... đều
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chẳng phải có, mà cũng chẳng phải chẳng có, vì đều là 
bất khả đắc.

Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát dụng pháp vô sở đắc 
để phát thú Đại thừa.

LUẬN:

Hỏi: Trong 6 pháp Ba-la-mật, nếu thuyết theo chiều 
nghịch thì phải thuyết Bát nhã Ba-la-mật trước, nếu thuyết 
theo chiều thuận thì phải thuyết Đàn Ba-la-mật trước. Nay vì 
sao vừa mở đầu đã thuyết về Thiển Ba-la-mật?

Đáp: Người đã phát đại thệ trang nghiêm, trước hết phải 
vào thiền định. Vì sao? Vì nếu Bồ tát chưa có lực thiền định 
thì chưa có thể ly dục tâm. Do còn dục tâm nên chưa có thể 
hành các Ba-la-mật khác được, ngoài ra còn rất dễ bị thối 
tâm. Ngược lại, nếu Bồ tát vào Thiền Ba-la-mật mà hành từ 
tâm, thì từ tâm sẽ được kiên cố, bất động.

Bồ tát hành từ tâm, nhập vào từ tâm tam muội thì dao 
chẳng có thể chém được, lửa chẳng có thể thiêu được v.v... 
Ngoài ra còn có được nhiều thần thông biến hóa. Bởi vậy nên 
muốn phát đại thệ nguyện trang nghiêm, thì trước hết Bồ tát 
phải vào thâm thiền định..

Phật dạy rằng: Chim phải có đầy đủ đôi cánh mới có thể 
bay xa được.

Cũng như vậy, người tu hành trước hết phải tu Thiền Ba- 
la-mật, rồi sau đó mới có thể tinh tấn, dõng mãnh tu các Ba- 
la-mật khác được.

Hỏi: Trong 4 thiển đã có nhiầt công đức dẫn tu 6pháp Ba- 
la-mật rồi. Nay vì sao còn nói phải tu 4 vô lượng tâm nữa?

Đáp: Bồ tát Ma ha tát khi hành Bồ tát đạo, dùng 4 vô
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lượng tâm để duyên các tướng tâm của chúng sanh, nhằm 
cứu độ họ.

Lại nữa, trong 4 vô lượng tâm có từ bi tâm. Bồ tát thường 
dùng từ bi tâm để ban vui cho chúng sanh, và cứu họ thoát khổ.

Hỏi: Bồ tát trú trong 5 thần thông cũng làm lợi ích cho 
chủng sanh. Như vậy vì sao chảng nói đến?

Đáp: Đại bi là căn bản của Bồ tát hạnh. Bởi vậy nên 
nói dùng 4 vô lượng tâm mà hành 6 pháp Ba-la-mật mới 
là phát thú Đại thừa. Vì sao? Vì tò, bi, hỷ, xả dẫn sanh 6 
pháp Ba-la-mật.

-oOo-

Trên đây, các nhân duyên phát thú Đại thừa đã được nêu 
đầy đủ.

Hỏi: Vì sao phải tu 4 niệm x ứ , d ẫ n  đến phải tu 18 bất 
cộng pháp để được Nhất thiết chủng trí?

Đáp: Hành pháp có 2 nghĩa. Đó là:

- Tín hành.

- Pháp tánh hành.

* TÚI hành là quán về tánh vô thường, khổ, không, vô ngã.

* Pháp tánh hành là quán về các hành vô thường, khổ, 
không, vô ngã, hoặc chỉ quán vô thường, chỉ quán khổ, chỉ 
quán không, chỉ quán vô ngã, mà thấu rõ được thật tướng 
các pháp.

Bồ tát Ma ha tát vì muổn độ hết thảy chúng sanh, nên 
phải tu học hết thảy các pháp môn.
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Lại nữa, Bồ tát Ma ha tát phát Đại thừa tâm, dùng 18 
không để phá 18 chướng pháp, rồi lại chuyển 18 không thành 
đại trí huệ.

- Dùng trí huệ quán các pháp là thường định, mà chẳng 
có định tướng. Như vậy là dùng trí huệ quán các pháp chẳng 
phải định mà cũng chẳng phải loạn.

- Dùng trí huệ quán các pháp chẳng phải thường, cũng chẳng 
phải vô thường, nên chẳng rơi về hai chấp thường và đoạn.

- Dùng trí huệ quán các pháp chẳng phải thường, chẳng 
phải lạc, chẳng phải ngã, chẳng phải tịnh, nên chẳng rơi về 4 
chấp điên đảo “thường, lạc, ngã, tịnh”.

- Dùng trí huệ quán 3 thời quá khứ, hiện tại và vị lai, quán 
3 cõi Dục, Sắc và vô sắc, đều chẳng phải có, cũng chẳng 
phải chẳng có. Vì biết rõ 3 thời, 3 cõi đều là bất khả đắc, nên 
chẳng rơi vào vô minh, mà được đại trí huệ.

- Dùng trí huệ quán thế gian trí và xuất thế gian trí là 
chẳng phải trí, cũng chẳng phải chẳng phải trí (phi trí). 
Vì biết rõ trí và phi trí đều là không, là bất khả đắc cả, nên 
được rốt ráo thanh tịnh, chẳng trú nơi bất cứ một định tướng 
nào cả.

-oOo-

Lại nữa, Bồ tát Ma ha tát chẳng hành “không”, nhằm phá 
chấp về đoạn diệt, cũng chẳng hành pháp ái nhằm ly y chỉ.

Bởi vậy nên nói Bồ tát Ma ha tát chẳng phải hành trí, mà 
cũng chẳng phải chẳng hành t í  (phi hành trí).

Hỏi: Thế nào gọi là phi trí?



Đáp: Xả ly các pháp, mà cũng chẳng y chỉ nơi trí huệ, 
chẳng khởi tâm phân biệt.

Như vậy là được “quyết định trí”, tức là được “phi trí” 
vậy.
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(Hết quyển 45)
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Q uyển 46





Phẩm Thứ Mười Sáu
<g>  —■ ỵ ỳ —  g-i>

Thừa Đại thừa
(Ngồi Xe Đại Thừa)

KINH:

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Thế nào gọi là Bồ tát Ma ha tát 
thừa Đại thừa?

Ngài Phú Nâu La đáp: Khi thật hành Bát nhã Ba-la- 
mật, Bồ tát Ma ha tát dụng pháp vô sở đắc, trú trong Đàn 
Ba-la-mật, ế.., dẫn đến trú trong Bát nhã Ba-la-mật nên 
chẳng thấy có Bồ tát, chẳng thấy có Đàn Ba-la-mật, ..ễ, 
dẫn đến chẳng thấy có Bát nhã Ba-la-mật.

Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát thừa Đại thừa.

Lại nữa, thưa ngài Xá Lọi Phất! Bồ tát Ma ha tát nhất 
tâm, đúng theo Tát bà nhã tâm, tu 4 niệm x ứ , d ẫ n  đên 
tu 18 bất cộng pháp mà chẳng chấp trước, vì biết rõ các 
pháp ấy chỉ là danh tự, là bất khả đắc cả.

Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát thừa Đại thừa.

Lại nữa thưa ngài Xá Lợi Phất! Bồ tát Ma ha tát nghĩ 
rằng Bồ tát chỉ là danh tự, vì chúng sanh là bất khả đăc.

Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát thừa Đại thừa.

Lại nữa, thưa Ngài Xá Lợi Phất! Bồ tát Ma ha tát 
nghĩ rằng sắc, .ễ., dẫn đến thức, s ắ c , , d ẫ n  đến pháp,
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XÚC, ..ẻ, dẫn đến ý xúc, nhãn xúc nhân duyên sanh thọ,
dẫn đên ý xúc nhân duyên sanh thọ cũng đều chỉ là 

danh tự, vì đều là bất khả đắc. Rồi lại nghĩ rằng 4 niệm 
xử, 8 thánh đ ạ o , d ẫ n  đến 18 bất cộng pháp, nội không,

dẫn đến vô pháp hữu pháp không đều chỉ là danh tự, 
vì đều là bât khả đắc. Rồi lại nghĩ rằng pháp như, pháp 
tướng, pháp tánh, pháp vị, thật tế đều chỉ là danh tự, vì 
đều là bât khả đăc. Rồi lại nghĩ rằng Vô thượng bồ đề và 
Phật đều chỉ là danh tự, vì đều là bất khả đắc.

Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát thừa Đại thừa.

Lại nữa, thưa ngài Xá Lợi Phất! Bồ tát Ma ha tát, đầy 
đủ thân thông, thành tựu chúng sanh, tịnh Phật quốc độ, 
đi từ quôc độ này đến quốc độ khác để cúng dường, tôn 
kính, tán thán chư Phật và để nghe chư Phật dạy pháp 
Đại thừa.

Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát thừa Đại thừa.

Lại nữa, thưa ngài Xá Lợi Phất! Bồ tát Ma ha tát đầy 
đủ thần thông, thành tựu chúng sanh, tịnh Phật quốc độ 
mà chẳng sanh tưởng về chúng sanh, tưởng về quốc độễ 
Bô tát Ma ha tát an trú trong “pháp môn bất nhị”, vì chúng 
sanh mà thị hiện thọ thân để giáo hóa chúng sanh, tùy theo 
chỗ chúng sanh đáng được độ mà thị hiện thân hình thích 
nghi để thuyết pháp, như vậy mãi cho đến khi được Nhất 
thiết chủng trí mà vẫn chẳng hề ly pháp Đại thừa.

Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát thừa Đại thừa.

Lại nữa, thưa ngài Xá Lợi Phất! Bồ tát Ma ha tát 
được Nhất thiết chủng trí, chuyển pháp luân mà tất cả 
các người ở thế gian, chư Thanh Văn và Bích Chi Phật, 
dẫn đến chư Thiên long bát bộ đều chẳng có thể chuyển
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được. Lúc bấy giờ chư Phật khắp 10 phương đều hoan 
hỷ xưng danh hiệu vị Bồ tát ấy và tán thán rằng “Ở cõi 
nước đó có vị Bồ tát Ma ha tát được Nhất thiết chủng trí, 
chuyển pháp luân”.

Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát thừa Đại thừa.

LUẬN:

Ngài Phú Lâu Na nêu lên 3 vấn đề:

1- Phát đại thệ trang nghiêm.

2- Phát thú Đại thừa.

3- Thừa Đại thừa.

Các vần đề 1 và 2 đã được giảng luận rồi, nay nói đến vấn 
đề 3 là thừa Đại thừa.

Bồ tát sẵn sàng bố thí nội ngoại vật sở hữu của mình mà 
chẳng phá ngã tướng, gọi là Bồ tát đại thệ trang nghiêm. Vì 
sao? Vì chẳng chấp ngã tướng, mà chẳng phá ngã tướng mới 
vào được chúng sanh không và pháp không, mới gọi là đại 
trang nghiêm.

-oOo-

Bồ tát từ nơi chủng sanh không mà vào được pháp không, 
nên khi hành bố thí, chẳng thấy có người thí, chẳng thấy có 
vật thí và cũng chẳng thấy có người thọ thí. Hành các Ba-la- 
mật khác cũng đều như vậy cả. Đây là Bồ tát Ma ha tát thừa 
Đại thừa.

Lại nữa, Bồ tát dùng tâm chẳng có tạp niệm, ly các phiền 
não. Chẳng hướng về Nhị thừa địa, chỉ hướng về Nhất thiết 
chủng trí mà tu 4 niệm xứ, . . dẫn đến tu 18 bất cộng pháp,
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biết rõ hết thảy các pháp ấy đều là rốt ráo thanh tịnh, đều là 
bất khả đắc. Đây là Bồ tát Ma ha tát thừa Đại thừa.

Lại nữa, Bồ tát biết rõ hết thảy các pháp thế gian và xuất 
thế gian đều chỉ là danh tự, đều là bất khả đắc. Đây là Bồ tát 
Ma ha tát thừa Đại thừa.

Lại nữa, Bồ tát phát đại thệ trang nghiêm thành tựu chúng 
sanh, tịnh Phật quốc độ, đi từ quốc độ này đến quốc độ khác, 
đem hoa sen 7 báu để cúng dường, tôn kính chư Phật, và để 
nghe chư Phật thuyết pháp Đại thừa. Bồ tát thành tựu chúng 
sanh, tịnh Phật quốc độ như vậy mà chẳng sanh tưởng về 
chúng sanh, chẳng sanh tưởng về quốc độ, lại an trú trong 
“pháp môn bất nhị”, vì chúng sanh mà thọ thân, tùy tâm 
chúng sanh mà phương tiện thuyết pháp nhằm hoá độ họ. 
Đây là Bồ tát Ma ha tát thừa Đại thừa.

-0O0-

Bồ tát thừa Đại thừa nguyện thành Phật, chuyển pháp luân 
nên được chư Phật khắp 10 phương xưng danh và tán thán.

-oOo-

Đại thừa là rốt ráo thanh tịnh, nên Bồ tát Ma ha tát thừa 
Đại thừa dùng các thần thông để tự trang nghiêm. Trú trong 
thừa ấy, Bồ tát Ma ha tát một thời biến hoá vô biên thân, đi 
khắp 10 phương, cúng dường chư Phật, như vậy mãi cho 
đến khi được Nhất thiết chủng trí vẫn chẳng hề ly Đại thừa, 
chẳng hề ly chư Phật.

-oOo-



Phẩm Thứ Muời Bảy

Trang Nghiêm

KINH:

Lúc bấy giờ ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! 
Thế nào gọi là Bồ tát Ma ha tát đại trang nghiêm?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Đại trang nghiêm là hết thảy 
đều trang nghiêmặ Đàn B a - l a - mậ t , dẫ n  đến Bát nhã Ba- 
la-mật trang nghiêm, 4 niệm xử, dẫn đến 8 thánh đạo 
trang nghiêm, nội không, dẫn đến vô pháp hữu pháp 
không trang nghiêm, 10 l ự c , d ẫ n  đến 18 bất cộng pháp 
trang nghiêm, Nhất thiết chủng trí cũng trang nghiêmắ

Có Bồ tát Ma ha tát biến thân trang nghiêm như thân 
Phật, phóng quang minh chiếu khắp 3.000 đại thiên thế giói; 
cũng chiếu khắp hằng sa thế giới trong khắp 10 phương.

Có Bồ tát Ma ha tát an trú trong Đàn Ba-la-mật 
trang nghiêm, biến 3.000 đại thiên thế giới thành lưu 
ly, lại hoá thân làm vị chuyển luân thánh vương, tùy 
chúng sanh cần gì đều cung cấp đầy đủ như đói thì cho 
ăn khát thì cho uống, rét thì cho áo quần, bệnh thì cho 
thuốc men vệv... rồi sau đó vì chúng sanh, thuyết pháp, 
khiến họ tu được 6 pháp Ba-la-mật, dẫn đến được Vô 
thượng bồ đề.

Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát thừa Đại thừa Đại 
trang nghiêm.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Ví như ông huyễn sư, ở giữa
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ngã tư đường biến hóa ra đại chúng, rồi cung cấp đầy 
đủ các thức ăn uống, các thứ thuốc men v.v... ý ông nghĩ 
sao? Thật sự có đại chúng để ông huyễn sư cho ăn uống, 
cấp thuốc men..Ề chăng?

Ngài T\i Bồ Đe thưa: Bạch Thế Tôn! Chẳng thật có vậy.

Phật dạy: Này T\i Bồ Đe! Cũng như vậy, Bồ tát tự hóa 
thân làm vị chuyển luân thánh vương, lại biến hóa ra đầy 
đủ các vật dụng cung cấp cho chúng sanhế Tuy có hành 
bố thí mà thật chẳng có bố thí gì cả. Vì sao? Vì các pháp 
tướng đều là như huyễn, như hóa.

Lại nữa, này I\i Bồ Đe! Có Bồ tát Ma ha tát, an trú 
trong Thi la Ba-la-mật trang nghiêm, hoá thân làm vị 
chuyển luân thánh vương, đem 10 thiện đạo, 4 thiền, 4 
vô lượng tâm, 4 vô sắc định, 4 niệm xứ, dẫn đến 18 
bất cộng pháp để giáo hoá chúng sanh, dẫn họ đến Vô 
thượng bồ đềẽ Ví như ông huyễn sư, ở ngã tư  đường biến 
hoá ra đại chúng, rồi đem 10 thiện đạo, Ềịặ, dẫn đến đem 
18 bất cộng pháp để giáo hoá họ. Ý ông nghĩ sao? Thật sự 
có chúng sanh để ông huyễn sư giáo hoá chăng?

Ngài T\i Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn! Chẳng thật có vậy.

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Cũng như vậy, Bồ tát đem
10 thiện đạo, dẫn đến đem 18 bất cộng pháp để giáo hoá 
chúng sanh. Tùy có giáo hoá chúng sanh, nhưng thật 
chẳng có chúng sanh nào được giáo hoá cả. Vì sao? Vì 
các pháp tướng đều là như huyễn, như hoá.

Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát thừa Đại thừa đại 
trang nghiêm.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Có Bồ tát Ma ha tát, từ sơ 
phát tâm đến nay, an trú trong sẵn đề Ba-la-mật trang
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nghiêm nên dù bị người đến mắng nhiếc, đánh đập, đâm 
chém v.v.ề. cũng vẫn giữ tâm bất động, chẳng hề sanh 
sân hậnỄẾ. Bồ tát hành nhẫn nhục, và dạy cho chúng sanh 
hành nhẫn nhục như vậy, nhưng thật chẳng có chúng 
sanh nào học và hành nhẫn nhục cả. Vì sao? Vì các pháp 
tướng đều ỉà như huyễn, như hóa.

Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát thừa Đại thừa đại 
trang nghiêm.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Có Bồ tát Ma ha tát, an trú 
trong Tỳ lê gia Ba-la-mật trang nghiêm hành tinh tấn và 
dạy cho chúng sanh hành tinh tấnỄ Bồ tát đúng theo Tát 
bà nhã tâm, hành tỉnh tấn và dạy cho chúng sanh hành 
tỉnh tấn như vậy, nhưng thật chẳng có chúng sanh nào 
học và hành tinh tấn cả. Vì sao? Vì các pháp tướng đều là 
như huyễn, như hóaỆ

Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát thừa Đại thừa đại 
trang nghỉêmỄ

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Có Bồ tát Ma ha tát an trú 
trong Thiền Ba-la-mật trang nghiêm, hành các thiền định 
và dạy cho chúng sanh hành các thiền định. Bồ tát an trú 
noi bình đẳng pháp, nên chẳng thấy các pháp loạn hay 
địnhề Bồ tát hành các thiền định và dạy cho chúng sanh 
hành các thiền định như vậy, nhưng thật chẳng có chúng 
sanh nào học và hành các thiền định cả. Vì sao? Vì các 
pháp tướng đều là như huyễn, như hóa.

Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát thừa Đại thừa đại 
trang nghiêm.

Lại nữa, này Tù Bồ Đe! Có Bồ tát Ma ha tát an trú 
trong Bát nhã Ba-la-mật trang nghiêm, hành trí huệ Bát
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nhã và dạy cho chủng sanh hành trí huệ Bát nhã. Bồ tát 
an trú trong Bát nhã Ba-la-mật, chẳng thấy có hai bờ mê 
giác, hành trí huệ Bát nhã và dạy cho chúng sanh hành 
trí huệ Bát nhã như vậy, nhưng thật chẳng có chúng sanh 
nào học và hành trí huệ Bát nhã cả. Vì sao? Vì các pháp 
tướng đều là như huyễn, như hóa.

Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát thừa Đại thừa đại 
trang nghiêm.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Có Bồ tát Ma ha tát tự hoá 
thân khắp 10 phương thế giới, an trú trong 6 pháp Ba- 
la-mật và tùy theo tâm niệm của chúng sanh mà dạy cho họ 
hành 6 pháp Ba-la-mật, dẫn dắt họ đến Vô thượng bồ đề, 
trọn chẳng ròi 6 pháp Ba-la-mậtẾ Bồ tát hành 6 pháp Ba- 
la-mật, và dạy chúng sanh hành 6 pháp Ba-ỉa-mật như vậy, 
nhưng thật chẳng có chúng sanh nào học và hành 6 Ba-Ia- 
mật. Vì sao? Vì các pháp tướng đều là như huyễn, như hóa.

Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát thừa Đại thừa đại 
trang nghiêm.

Lại nữa, này I\i Bồ Đe! Có Bồ tát Ma ha tát, đúng theo 
Tát bà nhã tâm, chẳng nghĩ rằng ta đã giáo hoá chúng 
sanh, đã dạy cho chúng sanh tu 4 niệm x ử , d ẫ n  đến 18 
bất cộng pháp; ta đã dạy cho chúng sanh tu 6 pháp Ba-la- 
mật; ta đã độ vô lượng chúng sanh, khiến họ được 4 quả 
Thanh Văn, dẫn đến được Vô thượng bồ đề. Vì sao? 
Vì các pháp tướng đều là như huyễn, như hoá, chẳng có 4 
niệm x ứ , d ẫ n  đến 18 bất cộng pháp, chẳng có 6 pháp 
Ba-la-mật; chẳng có 4 quả Thanh V ă n , d ẫ n  đến chẳng 
có Vô thượng bồ đề.

Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát thừa Đại thừa đại 
trang nghiêm.
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LUẬN:

Trước đây ngài Phú Lâu Na đã nói về trang nghiêm và đại 
thệ trang nghiêm rồi.

-0O0-

Ngài Tu Bồ Đề nghĩ rằng ngài Phú Lâu Na chưa được 
Nhất thiết chủng trí, ắt còn có chồ thiếu sót. Bởi vậy nên ngài 
mới hỏi Phật, để được Phật giải rõ thêm.

Phật dạy: Bồ tát hành Đàn Ba-la-mật,. . dẫn đến hành Bát 
nhã Ba-la-mật, hành 4 niệm xứ, . . dẫn đến hành 18 bất cộng 
pháp, được Nhất thiết chủng trí, được các quả báo thần thông, tự 
hoá làm thân Phật phóng đại quang minh chiếu khắp 10 phương 
thê giới, khiến chúng sanh phát tâm hành các thiện pháp. Bồ 
tát lại tùy tâm chúng sanh nói pháp, khiến họ vào được 3 thừa 
đạo, được các quả báo thần thông. Bồ tát lại tự hoá làm thân vị 
chuyển luân pháp vương, biến 3.000 đại thiên thế giới thành lưu 
ly, làm mưa bảo vật, để tùy theo nhu càu của chúng sanh mà bố 
thí cho họ được đầy đủ, rồi vì họ nói pháp v.v...

Như vậy là Bồ tát Ma ha tát trú trong pháp Đại thừa, dùng 
pháp thí và tài thí làm lợi ích cho chúng sanh, lại dạy cho các 
chúng sanh hành các thiện pháp, tu 6 pháp Ba-la-mật, dìu dắt 
chúng sanh đến Vô thượng bồ đề. Bồ tát Ma ha tát, an trú 
trong pháp Đại thừa, dùng thần thông biến hoá để hiển bày 
các pháp, mà chẳng sanh chấp trước, cũng chẳng sanh tự cao, 
tự mãn. Đây là Bồ tát Ma ha tát đại trang nghiêm.

Để chứng tỏ rằng Bồ tát Ma ha tát dù chưa được lậu tận, 
cũng đã chẳng còn chấp pháp, chẳng sanh cao tâm, Phật ví 
Bồ tát với ông huyễn sư biến hóa ra các vật và người để làm 
việc bố thí.
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Sau đó, Phật hỏi ngài Tu Bồ Đề: Thật sự có đại chúng để 
ông huyễn sư cho ăn uống, cung cấp áo quần, thuốc men chăng?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: Chẳng thật có vậy.

Phật dạy: Bồ tát cũng là như vậy. Tuy Bồ tát có thần 
thông, tự hóa làm thân Phật, làm Chuyển luân thánh vương... 
lại hóa hiện ra các vật dụng để bố thí cho chúng sanh, nhưng 
thật chẳng có chúng sanh nào được độ cả. Vì sao? Vì các 
pháp tướng đều như huyễn, như hóa, đều là rốt ráo không, 
đều là vô sở hữu cả.

Dần đến 5 Ba-la-mật kia cũng đều là như vậy cả.

Hỏi: Ngoài 6 Ba-ỉa-mật ra, còn có pháp nào nữa để 
trang nghiêm chăng?

Đáp: Hết thảy các công đức đều nhiếp vào trong 6 pháp 
Ba-la-mật.

Lại nữa, tùy theo tâm chúng sanh, mà Bồ tát thi thiết ra 
các nhân duyên để thuyết pháp, khiến chúng sanh được an 
trú trong 6 pháp Ba-la-mật.

Lại nữa, ngay khi Bồ tát phát đại thệ nguyện là đã quyết 
tâm đại trang nghiêm rồi. Vì đã quyết tâm, nên Bồ tát chẳng 
dấy niệm rằng ta đã giáo hóa chúng sanh, đã dạy chúng sanh 
tu 4 niệm x ứ , d ẫ n  đén tu 18 bất cộng pháp, đã độ chúng sanh 
được 4 quả Thanh V ă n , d ẫ n  đến được Vô thượng bồ đề.

Bồ tát tự xem mình như ông huyễn sư, làm ra các huyễn 
sự nên chẳng chấp trước cũng chẳng sanh cao tâm.

Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát phát đại thệ trang nghiêm.

-oOo-



QUYẺN 46 • 185

KINH:

Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn! Theo nghĩa mà 
con được nghe Phật nói, thì trang nghiêm mà chẳng trang 
nghiêm tức là đại trang nghiêm. Vì sao? Vì các pháp đều 
là tự tướng không.

S ắ c , d ẫ n  đến thức là tự tướng không; s ắ c , d ẫ n  
đến pháp là tự tướng không; nhãn, ẻ.., dẫn đến ý ỉà tự 
tướng không; nhãn t h ử c , d ẫ n  đến ý thức là tự tướng 
không; nhãn xúc, ệ.., dẫn đến ý xúc là tự tướng không; 
nhãn xúc nhân duyên sanh thọ, .Ếặ, dẫn đến ý xúc nhân 
duyên sanh thọ là tự tướng không; Đàn Ba-la-mật, ềếỊ, 
dẫn đến Bát nhã Ba-la-mật ỉà tự tướng không; nội không, 
ỄỈỀ, dẫn đến vô pháp hữu pháp không là tự tướng không; 4 
niệm xứ, .ệễ, dẫn đến 18 bất cộng pháp là tự tướng không.

Bạch Thế Tôn! Bởi nhân duyên vậy, nên nói Bồ tát 
chẳng trang nghiêm tức là đại trang nghiêm.

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này T\i Bồ Đe! 
Vì Nhất thiết chủng trí chẳng phải là tác pháp, chẳng do ai 
làm ra, vì chúng sanh chẳng phải là tác pháp, chẳng do ai 
làm ra, nên Bồ tát vì chúng sanh mà đại trang nghiêmề

Vì sao? Vì tác giả là bất khả đắc, nên Nhất thiết chủng 
trí chẳng phải là tác pháp, chúng sanh cũng chẳng phải 
là tác phápề

Này Tu Bồ Đe! s ắ c , d ẫ n  đến thức là phi tác (chẳng 
phải do ai làm ra), phi bất tác (chẳng phải chẳng làm ra); 
sắc, Ể.., dẫn đến pháp là phi tác, phỉ bất tác; nhãn, ề.ệ, dẫn 
đến ý là phi tác, phi bất tác; nhãn thức, .ỉế, dẫn đến ý thức 
là phi tác, phỉ bất tác; nhãn xúc, ề.., dẫn đến ý xúc là phỉ 
tác, phi bất tác; nhãn xúc nhân duyên sanh thọ, ..ỉ? dẫn
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đến ý  XÚC nhân duyên sanh thọ là phi tác, phi bất tác, vì 
đều là rốt ráo bất khả đắc.

Này Tu Bồ Đe! Ngã cũng phi tác, phi bất t á c , d ẫ n  
đến tri giả, kiến giả cũng phi tác, phi bất tác, vì đều là rốt 
ráo bất khả đắcẽ

Này Tù Bồ Đe! Mộng, huyễn, hóa... cũng phi tác, phi 
bất tác, vì đều là rốt ráo bất khả đắc.

Này Tủ Bồ Đe! Nội không, ..ế, dẫn đến vô pháp hữu 
pháp không cũng là phi tác, phi bất tác, vi đều là rốt ráo 
bất khả đắcỄ

Này Tù Bồ Đe! 4 niệm xử, Ệế., dẫn đến 18 bất cộng pháp 
cũng là phi tác, phi bất tác, vì đều là rốt ráo bất khả đắc.

Này T\i Bồ Đe! Pháp như, pháp tướng, pháp tánh, 
pháp vị, thật tế cũng là phi tác, phi bất tác, vì đều là rốt 
ráo bất khả đắc.

Bởi nhân duyên vậy, nên nói Nhất thiết chủng trí chẳng 
phải là tác pháp, chúng sanh chẳng phải là tác pháp; lại nói 
Bồ tát vì chúng sanh mà đại thệ trang nghiêm.

Ngài T\i Bồ Đe thưa: Bạch Thế Tôn! Theo chỗ con 
quan sát, nương theo nghĩa Phật dạy, thì sắc là vô phược 
(chẳng có trói buộc) vô thoát (chẳng cởi mở); thọ, tưởng, 
hành, thức, cũng vô phược, vô thoát.

Lúc bấy giờ, ngài Phú Lâu Na hỏi: Thưa ngài Tu Bồ 
Đe! Vì sao nói sắc là vô phược, vô thoát? Vì sao nói thọ, 
tưởng, hành, thức cũng vô phược, vô thoát?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: Thưa ngài Phú Lâu Na, sắc thọ, 
tưởng, hành, thức đều là như mộng, như ảnh, như hưởng, 
như huyễn, như diệm, như hóa, nên là vô phược, vô thoát.
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Thưa ngài Phú Lâu Na! sắc hiện tại, sắc quá khử, sắc 
vị lai, ..ế dẫn đến thức hiện tại, thức quá khứ, thức vị lai 
đều là như mộng, như ảnh, như hưửng, như huyễn, như 
diệm, như hóa, nên là vô phược, vô thoát.

Vì sao? Vì sắc, .ế., dẫn đến thửc đều là vô sở hữu, đều 
là ly, là tịch diệt, là bất sanh, nên là vô phược, vô thoát.

Thưa ngài Phú Lâu Na! sắc thiện, sắc bất thiện, sắc 
vô k ý , d ẫ n  đến thức thiện, thức bất thiện, thức vô ký 
cũng đều là vô phược, vô thoát.

Sắc thế gian, sắc xuất thế gian, sắc hữu lậu, sắc vô lậu,
dẫn đến thức thế gian, thức xuất thế gian, thức hữu 

lậu, thức vô lậu cũng đều là vô phược, vô thoát.

Vì sao? Vì đều là vô sở hữu, đều là ly, là tịch diệt, là 
bất sanh, nên đều là vô phược, vô thoátề

Thưa ngài Phú Lâu Na! Đàn Ba-la-mật, dẫn đến 
Bát nhã Ba-la-mật cũng là vô phược, vô thoát.

Vì sao? Vì đều là vô sở hữu, đều là ly, là tịch, diệt, là 
bất sanh, nên đều là vô phược, vô thoát.

Thưa ngài Phú Lâu Na! Nội không, dẫn đến vô 
pháp hữu pháp không, 4 niệm xứ, .ẳ., dẫn đến 18 bất cộng 
pháp, Vô thượng bồ đề, Nhất thiết trí, Nhất thiết chủng 
trí, Bồ tát, Phật cũng đều là vô phược, vô thoát. Vì sao? 
Vì đều là vô sở hữu, đều là ly, là tịch diệt, là bất sanh nên 
đều là vô phược, vô thoát.

Thưa ngài Phú Lâu Na! Pháp như, pháp tướng, pháp 
tánh, pháp vị, thật tế cũng đều là vô phưực, vô thoát.

Vì sao? Vì đều là vô sở hữu, đều là ly, là tịch diệt, là 
bất sanh nên đều là vô phược, vô thoátế
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Thưa ngài Phú Lâu Na! Bồ tát trú trong Đàn Ba-la- 
mật, ..ế, dẫn đến trú trong Bát nhã Ba-la-mật, trú trong
4 niệm xứ, ..ề, dẫn đến trú trong 18 bất cộng pháp, được 
Nhất thiết chủng trí, thành tựu chúng sanh, tịnh Phật 
quốc độ, cúng dường chư Phật, nghe chánh phápẻ.. cũng 
đều là vô phược, vô thoát.

Bồ tát trọn chẳng ly các đức Phật, trọn chẳng ly các 
thần thông, trọn chẳng ly các đà la ni, và các tam muội, 
sanh đạo chủng trí được Nhất thiết chủng trí, chuyển 
pháp luân, an lạc chúng sanh trong 3 thừa đạo... cũng 
đều là vô phược, vô thoát.

Thưa ngài Phú Lâu Na! Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, 
Bô tát Ma ha tát, ở nơi hết thảy các pháp đều vô phược, 
vô thoát, vì biết rõ các pháp đều là vô sở hữu, đều là ly, là 
tịch diệt, ỉà bất sanhệ

Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát thừa Đại thừa đại 
trang nghiêm.

LUẬN:

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Theo nghĩa mà con được nghe 
Phật nói thì chăng trang nghiêm mói là đại trang nghiêm. Vì 
sao? Vì các pháp đều là tự tướng không.

Hỏi: Vì sao ngài Tu Bồ Đề lại hỏi Phật như vậy?

Đáp: Theo nghĩa Phật dạy, thì “phát đại trang nghiêm” 
hàm súc ý nghĩa quá thậm thâm, khó biết khó giải, nên chúng 
sanh ở trong chúng hội khởi tâm nghi, khi nghe nói trang 
nghiêm là rốt ráo không. Họ dấy niệm nghĩ rằng việc dùng 
thân thông đi khăp 10 phương thê giới là việc làm của chư 
Phật và chư Bồ tát, họ chẳng làm sao có thể biết được.
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Do biết rõ tâm niệm của chúng sanh trong chúng hội như 
vậy, nên ngài Tu Bồ Đe mới chỉ cho họ biết rằng nghĩa “đại 
trang nghiem” chẳng phải quá thậm thâm, chẳng phải quá 
khó biết, khó giải. Ngài nói rằng vì “đại trang nghiêm” là tự 
tướng không, nên dễ hành, dễ được vậy.

Vì sao? Vì s ắ c , d ẫ n  đến thức chẳng có định tướng, nên 
là bất khả đắc, 4 niệm x ứ , d ẫ n  đến 18 bất cộng pháp chẳng 
có định tướng, nên là bất khả đắc, Vô thượng bô đê, Nhât 
thiết trí, Nhất thiết chủng trí, Bồ tát, Phật cũng chẳng có định 
tướng, nên đều là bất khả đắc cả.

Nếu có Bồ tát biết rõ các pháp đều là tự tướng không, đều 
là tịch diệt tướng mà chẳng sợ hãi, chẳng bỏ mât bản nguyện 
của mình, vẫn thường tinh tấn hành đạo, thì phải biêt đó là vị 
Bồ tát Ma ha tát phát đại thệ trang nghiêm.

Vậy nên, phát đại thệ trang nghiêm chẳng phải là việc 
khó làm, khó được.

-oOo-

Phật ấn chứng lời nói của ngài Tu Bồ Đề, và dạy rằng: 
Đúng như vậy, đúng như vậy! Vì Nhất thiết chủng trí chẳng 
phải là tác pháp (phi tác pháp), chúng sanh cũng chẳng phải 
là tác pháp, nên Bồ tát vì chúng sanh phát đại thệ tong nghiêm. 
Vì sao? Vì tác giả là bất khả đắc, nên Nhất thiết chủng trí cũng 
như chúng sanh đều chẳng phải là tác pháp. Hêt thảy các pháp 
đều chẳng do ai làm ra (phi tác), và đều chẳng phải chăng làm ra 
(phi bất tác), đều là như huyễn, như hóa, đều là bất khả đăc cả.

-oOo-

Trong chúng hội, có người nghe Phật dạy rằng các pháp
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đều là như huyễn, như hóa, lại dấy niệm nghĩ rằng: 18 không 
nhăm phá các pháp tướng là có thật dụng. Như vậy vì sao lại 
nói các pháp đều chẳng được làm ra, là phi tác?

Phật dạy: Nội không, dẫn đến vô pháp hữu pháp 
không, 4 niệm xứ, dẫn đến 18 bất cộng pháp v.v... đều 
là vô sở tác cả. Vậy nên biết rằng 18 không cũng là hư dối, 
chăng thật có, là vô sở tác vậy.

-oOo-

pẫn đến pháp như, pháp tướng, pháp tánh, pháp vị, thật 
tế đều là chân thật pháp, nhưng bản thể vốn là vô tác.

Tùy theo nghiệp nhân duỵên mà trở thành hữu tác, thành 
ra có pháp hữu vi; mỗi mỗi đều do cộng nhân mà có vậy. Còn 
pháp vô vi là do đôi đãi với pháp hữu vi mà có.

Bởi nhân duyên vậy, nên Phật nói pháp như, pháp tướng, 
pháp tánh, pháp vị lai thật tế cũng đều là vô sở tác, đều là rot 
ráo bất khả đắc. Dần đến Nhất thiết chủng trí, Bồ tát, Phật 
cũng đều là như vậy.

-oOo-

Lại nữa, các pháp đều là vô phược, vô thoát, mà chúng 
sanh châp các pháp tướng nên ở nơi khổ xứ khó giải thoát, 
mới nghĩ rằng: Phật pháp rất khó làm, rất khó được.

Ngài Tu Bồ Đề thấu rõ tâm niệm của chúng sanh nên 
bạch Phật: Theo nghĩa mà con được nghe Phật nói, thì 5 ấm 
là vô phược, vô thoát, là rốt ráo không, là bất khả đắc. Như 
vậỵ là chẳng có tác giả, nên chẳng có trói buộc (vô phược) 
chẳng có cởi mở (vô thoát).
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Phật dạy: Phàm phu chấp các pháp mà chẳng biết các 
pháp đều là hư dối, là bất khả đắc, là vô phược, vô thoát. Còn 
các bậc Thánh, thây rõ các pháp đêu là rôt ráo không, đêu là 
vô phược, vô thoát. Bồ tát thấy rõ 5 ấm cùng các pháp thiện, 
bất thiện, vô ký trong cả 3 đời đều là như mộng, như huyên, 
đều là vô sở hữu, là bất khả đắc. Dan đến như pháp tánh, thật 
tế cũng là như vậy.

Bồ tát biết rõ các pháp đều là tự tánh ly, tự tánh tịch diệt, 
tự tánh bất sanh, đều là vô sở hữu, là bất khả đắc nên được 
vô phược, vô thoát.

Bồ tát trú nơi Trung Đạo, dẫn dắt chúng sanh thoát ly 
phiền não, nên nói là vô phược, lại chăng dùng vô lậu đê phá 
các pháp tướng nên nói là vô thoát.

Bồ tát giáo hóa chúng sanh, tịnh Phật quốc độ, dẫn đến 
được đầy đủ các thần thông, đầy đủ 5 nhãn, các đà la ni và 
các tam muội mà vẫn chẳng ròi Phật, an lạc chúng sanh trong 
3 thừa đạo, mà vẫn vô phược, vô thoát. Vì sao? Vì Bồ tát biết 
rõ hết thảy các pháp đều là vô sở hữu, là ly, là tịch diệt, là bất 
sanh, là rốt ráo không vậy.

Bồ tát Ma ha tát phát đại thệ trang nghiêm, với đầy đủ các 
nhân duyên như vậy, nên được vô phược, vô thoát.

-oOo-



Phẩm Thứ Mười Tám

Tác Vấn Thừa
(Hỏi về Đại Thừa)

KINH:

Ngài Tù Bồ Đe bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi 
ỉà Bồ tát Ma ha tát hành Ma ha diễn? Làm thế nào để biết 
được Bồ tát phát thú Đại thừa? Phát từ đâu, đi đến đâu, 
và an trú ở chỗ nào?

Phật dạy: Này Tủ Bồ Đe! Bồ tát hành 6 pháp Ba-la- 
mật là Bồ tát hành Ma ha diễn.

* Thế nào gọi là Bồ tát hành Đàn Ba-la-mật?

Này I\i Bồ Đe! Bồ tát dụng pháp vô sở đắc, đúng theo 
Tát bà nhã tâm, bố thí nội ngoại vật sở hữu của mình, 
rồi cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về Vô 
thượng bồ đề.

* Thế nào gọi là Bồ tá t hành Thi la Ba-la-mật?

Này T\i Bồ Đe! Bồ tát dụng pháp vô sở đắc, đúng theo 
Tát bà nhã tâm, tự mình hành 10 thiện đạo, và cũng dạy 
người khác hành 10 thiện đạoề

* Thế nào gọi là Bồ tát hành sẵn đề Ba-la-mật?

Này I\i Bô Đe! Bồ tát dụng pháp vô sở đắc, đúng theo 
Tát bà nhã tâm, tự mình hành nhẫn nhục, và cũng dạy 
người khác hành nhẫn nhục.

* Thế nào gọi là Bồ tát hành Tỳ lê gia Ba-la-mật?
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Này Tu Bồ Đe! Bồ tát dụng pháp vô sở đắc, đúng theo 
Tát bà nhã tâm, tự mình siêng năng tinh tấn hành 5 pháp 
Ba-la-mật kia, chẳng hề ngưng nghỉ, và cũng dạy người 
khác siêng năng tinh tấn hành các Ba-la-mật.

* Thế nào gọi là Bồ tát h à n h  Thiền na Ba-la-mật?

Này I\i Bồ Đe! Bồ tát dụng pháp vô sử đắc, đúng theo 
Tát bà nhã tâm, tự mình dùng các phương tiện vào các 
thiền định, mà chẳng chấp trước các thiền vị và cũng dạy 
người khác hành các thiền định.

* Thế nào gọi là Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật?

Này Tu Bồ Đe! Bồ tát dụng pháp vô sở đắc đúng theo 
Tát bà nhã tâm, chẳng chấp các pháp tướng, quán hết 
thảy các pháp đều là tự tánh không, đều là bất khả đắc, 
và cũng dạy ngưòi khác hành như vậyỄ

Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát hành Ma ha diễn.

-oOo-

Lạỉ nữa, này Tu Bồ Đe! Bồ tát hành 18 không, là Bồ 
tát hành Ma ha diễnễ

- Những gì là 18 không?

Này Tu Bồ Đe! Đó là: Nội không, ngoại không, nội 
ngoại không, không không, đại không, đệ nhất nghĩa 
không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô thỉ 
không, tán không, tánh không, tự tướng không, chư pháp 
không, bất khả đắc không, vô pháp không, hữu pháp 
không, vô hữu pháp không.

- Thế nào gọi là nội không?
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Này Tu Bồ Đe! Nội pháp gồm: Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân và ýệ Thế nhưng nhãn, ..ế, dẫn đến ý đều chẳng phải 
thường, chẳng phải diệt. Vì tánh của nội pháp tự như 
vậy, nên gọi ỉà nội khôngỀ

- Thế nào gọi là ngoại không?

Này Tu Bồ Đe! Ngoại pháp gồm: sắc, thanh, hương, 
vị, xúc và phápẳ Thế nhưng sắc, dẫn đến pháp đều 
chẳng phải thường, chẳng phải diệt. Vì tánh của ngoại 
pháp tự như vậy, nên gọi là ngoại không.

- Thế nào  gọi là  nộ i ngoại k h ông?

Này Tu Bồ Đe! Nội ngoại pháp gồm: 12 nhập, trong 
đó có 6 nội nhập là 6 căn và 6 ngoại nhập là 6 trần. Thế 
nhưng 6 nội nhập và 6 ngoại nhập đều chẳng phải thường, 
chẳng phải diệtằ Vì tánh của nội ngoại pháp tự như vậy, 
nên gọi là nội ngoại khôngẽ

- Thế nào gọi là không không?

Này Tu Bồ Đe! Không là hết thảy các pháp đều là 
không, mà không đó cũng là không, cũng chẳng phải 
thường, chẳng phải diệt. Vì tánh của “không” tự như 
vậy, nên gọi là không khôngặ

- Thế nào gọi là đại không?

Này Tu Bồ Đe! 10 phương gồm phương Đông, phương 
Tây, phương Nam, phương Bắc, bốn phương chéo, 
phương Trên, phương Dưới đều là không, đều chẳng 
phải thường, chẳng phải diệt, Vì tánh của 10 phương tự 
như vậy, nên gọi ỉà đại không.

- Thế nào gọi là đệ nhất nghĩa không?

Này Tu Bồ Đe! Đây là nói về Niết Bàn, Niết Bàn cũng
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là không, chẳng phải thường, chẳng phải diệtể Vì tánh 
của Niết Bàn tự như vậy, nên gọi là đệ nhất nghĩa không.

- Thế nào gọi là hữu vi không?

Này Tu Bồ Đe! Pháp hữu vi gồm những pháp có sanh, 
có trú, có diệt ở trong 3 cỗi. Thế nhưng cả 3 cõi Dục, Săc 
và Vô Sắc đều là không, chẳng phải thường, chẳng phải 
diệt. Vì tánh của 3 cỗi tự như vậy, nên gọi là hữu vi không.

- Thế nào gọi là vô vi không?

Này Tu Bồ Đe! Pháp vô vi gồm các pháp chẳng có 
các tướng sanh, trú, diệt. Thế nhưng pháp vô vi cũng là 
không, chẳng phải thường, chẳng phải diệt. Vì tánh của 
pháp vô vi tự như vậy, nên gọi là vô vi không.

- Thế nào gọi là tất cánh không?

Này Tu Bồ Đe! Nói tất cánh không là nói về hết thảy 
các pháp đều là rốt ráo không, rốt ráo bất khả đăc, đeu là 
chẳng phải thường, chẳng phải diệt. Vì tánh của hêt thảy 
pháp tự như vậy, nên gọi là tất cánh không.

- Thế nào gọi là vô thỉ k h ông?

Này Tu Bồ Đe! Chỗ khởi đầu của hết thảy pháp là không, 
là bất khả đắc, chẳng phải thường, chăng phải diệt. Vì tánh 
của chỗ khỏi đầu tự như vậy, nên gọi là vô thỉ không.

- Thế nào gọi là tán không?

Này Tu Bồ Đe! Nói tán là nói về sự tán hoại, sự hủy 
diệt của các pháp. Thế nhưng tán cũng là không, chẳng 
phải thường, chẳng phải diệt. Vì tánh của sự tán hoại tự 
như vậy, nên gọi là tán không.

- Thế nào gọi là tánh không?
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Này T\i Bồ Đe! Các pháp tánh, dù là hữu vi pháp tánh, 
dù là vô vi pháp tánh, chẳng phải do Phật làm ra, chẳng 
phải do chư Thánh hiền làm ra, chẳng phải do ai làm ra 
cả. Các pháp tánh đều là không, chẳng phải thường, chẳng 
phải diệt. Vì pháp tánh tự như vậy, nên gọi là tánh không.

- Thế nào gọi là tự tướng không?

Này Tu Bồ Đe! Tự tướng của sắc là tướng biến hoại, 
tự tướng của thọ là tướng lãnh nạp, tự tướng của tưởng 
là tướng suy diễn, tự tướng của hành là tướng tạo tác, 
tự tướng của thức là tướng liễu biệt. Thế nhưng các tự 
tướng ấy đều là không, là bất khả đắcề Vì tánh của tự 
tướng tự như vậy, nên gọi là tự tướng không.

- Thế nào gọi là chư pháp không?

Này Tu Bồ Đe! Nói chư pháp là nói về hết thảy các 
pháp gồm: 5 ấm, 12 nhập, 18 giói vếvề.. Thế gian chấp có 
từng pháp riêng rẽ, nhưng các pháp đều là không, là bất 
khả đắc, chẳng phải thường, chẳng phải diệt. Vì tanh của 
chư pháp tự như vậy, nên gọi là chư pháp không.

Thế nào gọi là bất khả đắc không?

Này Tu Bồ Đe! Tầm cầu các pháp đều là bất khả 
đắc, mà bất khả đắc đó cũng là không, cũng chẳng phải 
thường, chẳng phải diệtệ Vì tánh của bất khả đắc tự như 
vậy, nên gọi là bất khả đắc không.

- Thế nào là vô pháp không?

Này Tu Bồ Đe! Đối đãi với hữu pháp là vô phápể Thế 
nhưng vô pháp là không, là bất khả đắc, chẳng phải 
thường, chẳng phải diệt. Vì tánh của vô pháp tự như vậy, 
nên gọi là vô pháp không.
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- Thế nào là hữu pháp không?

Này Tu Bồ Đe! Hữu pháp do duyên hòa họp mà có. 
Thế nhưng thật sự cũng là không, là bất khả đắc, chẳng 
phải thường, chẳng phải diệt. Vì tánh của hữu pháp tự 
như vậy, nên gọi là hữu pháp không.

- Thế n ào  gọi là vô pháp hữu pháp không?

Này Tu Bồ Đe! Vô pháp và hữu pháp đều là không, 
đều là bất khả đắc, đều chẳng phải thường, chẳng phải 
diệt, nên gọi ỉà vô pháp hữu pháp khôngỄ

-0O0-

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Còn có:

- Pháp, pháp tướng không.

Pháp nói đây là 5 ấm. Cả 5 ấm pháp tướng đều là 
không.

- Vô pháp, vô pháp tướng không.

Vô pháp nói đây là vô vi phápệ Vô vi pháp tướng là 
không.

- Tự pháp, tự pháp tướng không.

Ở nơi mỗi pháp, tự tướng là vô tướng, chẳng phải do 
trí làm ra, cũng chẳng phải do kiến làm ra.

- Tha pháp, tha pháp tướng không.

Dù có Phật xuất thế, dù chưa có Phật xuất thế, thì các 
pháp vẫn trú trong pháp như, pháp tướng, pháp tánh, pháp 
vị, thật tế. Bồ tát quán hết thảy các pháp tướng đều không.

Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát hành Ma ha diễn.
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LUẬN:

Hỏi: Đây là hội thuyết về Bát nhã Ba-la-mật, ngài Tu Bồ 
Đe hỏi Phật về Bát nhã Ba-la-mật, và đã được Phật giải đáp 
rồi. Nay vì sao ngài Tu Bồ Đe ỉạỉ hỏi thêm về Ma ha diễn, và 
lại cũng được Phật giải đáp nữa?

Đáp: Bát nhã Ba-la-mật và Ma ha diễn có cùng nghĩa, chỉ 
khác nhau về danh tự mà thôi.

Ma ha diễn được phiên âm từ chữ Phạn Mahayâna. Phiên 
âm đầy đủ là Ma ha diễn na.

Ma ha là đại, là lớn; Diễn (Diễn na) là thừa, là cỗ xe. Ma ha 
diễn là Đại thừa pháp. Tu hành pháp ấy, thì vào được Phật đạo.

Trong 6 pháp Ba-la-mật thì Bát nhã Ba-la-mật là trên hết, 
dẫn đạo các Ba-la-mật kia. Được Bát nhã Ba-la-mật là nhiếp đủ 
cả 6 Ba-la-mật, là hành đầy đủ 6 Ba-la-mật, là hành Bồ tát đạo 
viên mãn, từ sơ phát tâm cho đến khi chứng thành Phật quả vậy.

Ví như nhà vua ngự trên long xa, có các quan theo hầu, 
Bồ tát muốn làm Phật, phải cỡi cỗ xe Đại thừa, hành 6 pháp 
Ba-la-mật, đi thẳng vào đất Phật.

-oOo-

Trong nhiều kinh có nói đến 6 pháp Ba-la-mật, như các 
kinh Hoa Thủ, Pháp Hoa, Đại Vân, Pháp Vân, Di Lặc v.v...

Nên biét rằng 6 pháp Ba-la-mật được nói trong rất nhiều 
kinh, hoặc do Phật nói, hoặc do chư đại Bồ tát nói, hoặc do 
chư Thanh Văn nói, hoặc do chư Thiên đắc đạo nói.

Hòa hợp được các nghĩa trong các kinh thì gọi là Ma ha 
diễn. Trong các kinh ấy, thì Bát nhã Ba-la-mật được xem là
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pháp tối thượng. Bởi vậy nên hễ nói đến Ma ha diễn là biết 
có Bát nhã Ba-la-mật rồi vậy.

Các trợ đạo pháp khác, nếu chẳng được Bát nhã Ba-la- 
mật soi chiếu, hoà hợp thì chẳng có thể được đến Phật đạo 
được. Cho nên Phật bảo ngài Tu Bồ Đe rằng: Ma ha diễn 
chẳng khác Bát nhã Ba-la-mật.

Hỏi: Như vậy vì sao chẳng nói Ma ha diễn trước?

Đáp: Vì Bát nhã Ba-la-mật quá quan trọng nên phải nói 
trước. Phật muốn thuyết Bát nhã Ba-la-mật nên đã phóng đại 
quang minh, khiến chúng sanh khắp 10 phương thế giới đều 
tự hỏi nay vì đại sự nhân duyên gì mà có quang minh chiếu 
khắp như vậy?

Các đức Phật ở các cõi nuớc đều nói rằng: Ở thế giới Ta 
bà có đức Phật Thích Ca Mưu Ni muốn thuyết Bát nhã Ba- 
la-mật.

Thế rồi các Bồ tát cùng các chư Thiên đều hoan hỷ đến nghe.

-oOo-

Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì sao Bồ tát 
Ma ha tát muốn học Bát nhã Ba-la-mật?

Phật tán thán công đức của Bát nhã Ba-la-mật nên nói: 
Những ai muốn thành Phật đều phải học Bát nhã Ba-la-mật.

Bởi nhân duyên vậy, nên Bát nhã Ba-la-mật phải được 
thuyết giảng trước.

-oOo-
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Phật bảo ngài Tu Bồ Đề: Ông nên vì các Bồ tát, nói về 
Bát nhã Ba-la-mật.

Tuân theo lời Phật dạy, Ngài Tu Bồ Đề nói: Bồ tát chỉ là 
danh tự, Bát nhã Ba-la-mật cũng chỉ là danh tự. Cho nên Bồ 
tát, Bồ tát danh tự, Bát nhã Ba-la-mật, Bát nhã Ba-la-mật 
danh tự đều là không, là bất khả đắc, dẫn đến Bồ tát hành Bát 
nhã Ba-la-mật cũng là bất khả đắc.

Kế sau đó, ngài Tu Bồ Đề lại hỏi về Bồ tát cú nghĩa, và 
về nghĩa của Ma ha tát.

Trong nghĩa Ma ha tát có bao gồm nghĩa đại tang nghiêm 
và nghĩa Ma ha diễn.

Ví như vị dõng tướng phải có đầy đủ binh sĩ, khí giới 
trang nghiêm, mới xông vào trận, đánh dẹp quân giặc được, 
Bồ tát Ma ha tát phải hành Bát nhã Ba-la-mật trang nghiêm 
mới phá được ma quân, dẹp sạch các phiền não kiết sử để 
thẳng tiến đến Phật đạo.

Lại nữa, Bát nhã Ba-la-mật và Ma ha diễn đều có công 
năng đoạn pháp ái. Do vậy mà ngài Tu Bồ Đe đã dựa vào 
những điểm tương đồng giữa Bát nhã Ba-la-mật và Ma ha 
diễn, để hỏi thêm về nghĩa của Ma ha diễn,

Hỏi: Có phải Ma ha diễn có hàm ỷ  nói về Bồ tát từ sơ 
phát tâm đến khi thành Phật đạo, thường hằng tu tập các 
thiện pháp chăng?

Cỏ phải hành đủng theo Bát nhã Ba-la-mật là hành Ma 
ha diên chăng? cỏ  phải hành 6 pháp Ba-la-mật là hành Ma 
ha diễn chăng?

Đáp: Trước đây đã nói rằng 6 pháp Ba-la-mật nhiếp hết 
thảy các thiện pháp. Như vậy chẳng cần hỏi thêm nữa.
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Có vô lượng thiện pháp nhưng chỉ cần nói đến 6 pháp 
Ba-la-mật là đầy đủ rồi vậy. Lại nữa, Ma ha diễn cũng hàm ý 
nói về Bồ tát tò sơ phát tâm đến khi thành tựu đầy đủ các lực 
phương tiện, luôn luôn giữ tâm bình đẳng.

Nên biết rằng tu 6 pháp Ba-la-mật là tu đầy đủ hét thảy 
các thiện pháp rồi. Vì sao? Vì các thiện pháp dù chẳng sánh 
được với Bát nhã Ba-la-mật, nhưng nghĩa của thiện pháp 
cũng đã nhiếp trong nghĩa của 6 pháp Ba-la-mật rồi vậy.

Ví như ngay từ khi sơ phát tâm, người tu phải phát nguyện 
tu đại bi, phải có tâm bình đẳng mới có được các lực phương 
tiện, lại nữa, khi tu bố thí, phải bỏ lợi nhỏ hướng về lợi lớn, 
mới là tu Đại thừa.

Lại nữa, tu hành để thành tựu các lực phương tiện là tu 
trí huệ. Khi trí huệ đã thuần thục rồi, thì người tu hành phải 
dùng các lực phương tiện để giáo hóa chúng sanh, và tịnh 
Phật quôc độ mới là tu Đại thừa.

Tất cả các hạnh nêu trên đây đều nhiếp trong 6 pháp Ba- 
la-mật.

Hỏi: Như vậy vì sao nói hành 108 tam muội cũng gọi là 
hành Ma ha diên?

Đáp: Nói về 6 pháp Ba-la-mật là nói về thể của Ma ha 
diễn, còn nói về các đà la ni, các tam muội... là nói về dụng 
của Ma ha diên. Cho nên trước nói đến thể rồi sao mới nói 
đến dụng vậy.

Hỏi: Vì sao chỉ nói đến 6 Ba-ỉa-mật, mà chảng nói nhiều, 
chẳng nói ít, chẳng thêm, chẳng bớt?

Đáp: Phật là đấng pháp vuomg, tùy theo căn cơ, tùy theo 
ý nguyện của chúng sanh, mà phương tiện nói pháp. Có khi
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Phật chỉ nói một pháp, có khi nói hai pháp, ba pháp, bốn 
pháp... Lại có khi nói rất nhiều pháp. Ví như trong kinh Hiền 
Kiếp có nói đến 8.400 Ba-la-mật.

Lại nữa, chúng sanh đã thọ thân là có thọ khổ, khiến phải 
lên xuống mãi trong 6 nẻo đường sanh tử, chịu bao nhiêu 
cực hình đau khổ. Bởi nhân duyên vậy, nên Bồ tát khởi đại bi 
tâm muốn cứu độ chúng sanh thoát khỏi 6 đường sanh tử, mà 
phát nguyện tu 6 pháp Ba-la-mật, chẳng có nhiều hơn, cũng 
chẳng có ít hơn. Vì các Ba-la-mật đều là rôt ráo không, đêu 
là bất khả đắc.

Hỏi: Bổ thỉBa-la-mật có rất nhiều tướng. Vì sao Phật chỉ 
nói đến 5 tướng sau đây mà thôi?

5 tướng đó là:

1. Xả nội vật sở hữu.

2. Xả ngoại vật sở hữu.

3. Tương ưng với tâm Tát bà nhã.

4. Dụng pháp vô sở đắc.

5. Cùng với hết thảy chúng sanh, đồng hồi hướng Vô 
thượng bồ đề.

Vì sao chẳng nói về tâm đại bỉ, về cúng dường chư Phật, 
về dụng thần thông khi hành bổ thỉ Ba-la-mật?

Đáp: Vì 5 tướng nêu trên đây đã nhiếp hết thảy các tướng 
khác rồi vậy.

Ví như bố thí mà tương ưng với Tâm bà nhã, xã nội ngoại 
vật sở hữu của mình, cùng với chúng sanh đồng hồi hướng 
về Vô thượng bồ đề là đã có đại bi tâm. Lại nữa, hồi hướng 
mà chẳng cầu đắc quả Thanh Văn và quả Bích Chi Phật, chỉ
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dụng pháp sở đắc, là đã vào được nơi thật tướng pháp, nơi 
thật tướng Bát nhã Ba-la-mật rồi vậy.

Hỏi: Nếu như vậy, thì chỉ cần nói tương ưng với tâm Tát 
bà nhã là đủ rồi. cần gì phải nói đầy đủ 5 tướng.

Đáp: Nói như vậy là rất đúng, thế nhưng vì chúng sanh 
đa số chẳng hiểu rõ được, nên cần phải nói rõ rằng: Muốn 
được tâm bố thí tương ưng với Tát bà nhã, thì hành giả phải 
xả bỏ nội ngoại vật sở hữu của mình, phải dụng pháp vô sở 
đắc, phải cùng hét thảy chúng sanh đông hôi hướng vê Vô 
thượng bồ đề.

Lại nữa, muốn được tương ưng với tâm Tát bà nhã, muốn 
được Nhất thiết chủng trí, thì hành giả phải chẳng nên câu 
danh lợi ở đời này, chẳng nên cầu phước báo cõi Người và 
cõi Trời ở đời sau, chẳng nên cầu Niết Bàn Thanh Văn, mà 
chỉ nên cầu Nhất thiết chủng trí, cầu được đầy đủ hết thảy 
Phật pháp, để có đầy đủ các lực phương tiện, nhằm tận độ hết 
thảy chúng sanh thoát khỏi các khổ.

Như vậy mới gọi là tương ưng với tâm Tát bà nhã

-oOo-

Nên biết rằng xả nội vật sở hữu là xả các thứ ở nơi thân 
mình như đầu, mắt, chân, tay, tủy, não V. V... Xả ngoại vật 
sở hữu là xả các vật sở hữu ngoài thân của mình như ruộng 
vường, nhà cửa, tiền bạc, dẫn đến vợ chồng, con cái... 
đén cả sự mong cầu phước đức quả báu cũng phải xả nữa, để 
cùng với hết thảy chúng sanh đồng thọ hưởng.

Bồ tát vì lợi tha mà tu 6 pháp Ba-la-mật, chỉ cầu Vô 
thượng bồ đề nên hồi hướng hết thảy các phước đức quả báu 
để hết thảy chúng sanh đều được lợi ích. Ví như ở trên rừng,
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nơi nào có cây xanh, có quả ngọt là có các loại chim đến tụ 
tập để cùng thọ hưởng vậy.

Hỏi: Trước nói tương ưng với tâm Tát bà nhã, nay ỉọi nói hồi 
hướng vê Vô thượng bô đê. Như vậy cỏ gì sai khác nhau chăng?

Đáp: Trước nói phải tương ưng với tâm Tát bà nhã, là nói 
phải khởi các phước đức nhân duyên. Nay nói hồi hướng về 
Vô thượng bồ đề, là nói dùng tâm Tát bà nhã mà cầu Nhất 
thiêt chủng trí, cầu Phật đạo. Khi đã tương ưng với tâm Tát 
bà nhã, lấy Tát bà nhã làm chỉ đạo thì hết thảy các công đức 
hợp với Tát bà nhã đều là Nhất thiết chủng trí cả.

Nên biết: “Phật trí huệ” có 2 nghĩa. Đó là:

- Vô thượng bồ đề,

- Nhất thiết chủng trí, cũng tức là Tát bà nhã.

Bởi nhân duyên vậy, nên khi dụng pháp vô sở đắc, tương 
ưng tâm Tát bà nhã mà hành bố thí là thuận với thật tướng 
pháp rôi vậy.

Hỏi: Thỉ la Ba-la-mật tổng nhiếp các thiện pháp, như 
biển lớn dung nạp các nguồn nước từ các sông chảy đến. 
Như vậy có vô lượng thiện pháp. Vì sao ở đây chỉ nói đến 10 
thiện đạo mà thôi?

Đáp: Khi nói về 6 pháp Ba-la-mật, Phật chỉ nói về tổng 
tướng. Cũng như vậy, khi nói về 10 thiện đạo là đã tổng nhiếp 
các giới khác rồi vậy. Hỏi như trên là thiên về biệt tướng.

Bồ tát khởi từ bi tâm, phát Vô thượng bồ đề tâm, làm các 
việc bố thí nhằm đem lại lợi ích cho chúng sanh, là đã trì giới 
thanh tịnh rồi vậy. Vì sao? Vì bố thí như vậy là chẳng còn làm 
não hại chúng sanh, lại thường bố thí vô úy cho chúng sanh vậy.
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Nên biết rằng 10 thiện đạo là căn bản để cầu phước.

Đối với hàng cư sĩ bạch y, thì giới bất sát sanh là giới 
đứng đầu trên tất cả các giới khác. Vì sao? Vì giới bât sát 
sanh là chủ, các giới khác chỉ là khách.

Đức Phật Thích Ca Mưu Ni chuyển pháp luân suốt 12 
năm trời mà chưa vội kiết giới thì đủ biết rằng các giới tướng 
chỉ là khách mà thôi.

Tuy nhiên 10 thiện giới cùng hết thảy các giới khác, dù có 
Phật hay không có Phật, thì cũng vẫn thường có. Nêu chăng 
theo 10 thiện giới, mà phạm 10 điều ác, ắt phải sa vào các 
đường ác vậy.

Bởi nhân duyên vậy, nên Bồ tát phải tự mình hành 10 
thiện đạo, và dạy cho người hành 10 thiện đạo. Như vậy gọi 
là hành Thi la Ba-la-mật.

-oOo-

Trong 10 thiện đạo, có 3 nghiệp về thân, 4 nghiệp về 
khẩu và 3 nghiệp về ý. Ba ý giới là vô tham, vô sân, vô si.

Đây là tùy theo nghĩa mà phân biệt ra có 10 thiện giới. 
Thế nhưng, khi đã được Bát nhã Ba-la-mật soi sáng, thì tất 
cả đều trở thành Ba-la-mật, đều xả ly tướng, và cũng đều là 
bất khả đắc cả.

Hỏi: Tu tập các thiện pháp đã là việc khó làm. Nay vì sao 
còn nói phải dụng pháp vô sở đắc để tụ tập các thiện pháp nữa?

Đáp: Tu được trí huệ vô sở đắc, mới giữ gìn được các 
thiện hạnh. Vì sao? Vì có sanh tâm là chẳng có được trí huệ 
vô sở đắc.
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Lại nữa, Phật dạy: Chẳng trước tâm, chẳng thủ tướng, 
mới là hành các thiện đạo.

Vì sao? Vì biết thế gian là vô thường rồi diệt ác tu thiện, 
thì đó là việc dễ làm. Còn muốn được “tâm không” thì lại 
rât khó. Người sơ phát tâm, do còn chấp tâm, còn thủ tướng, 
nên khi gặp các chướng duyên liền sanh tâm sân hận, phiền 
não, ví như cỏ khô rất dễ bắt lửa vậy. Trái lại, người tu khi 
đã được “tâm không” rồi, thì chẳng còn chấp tâm, thủ tướng, 
nên dù gặp các chướng duyên cũng vẫn giữ tâm bất động, 
chẳng hề có hối tâm.

Bởi vậy nên phải ở nơi thật tướng Bát nhã mà khởi đại bi 
tâm, thì mới có đầy đủ các lực phương tiện để dập tắt tất cả 
các lừa phiên não, tận trừ sự châp thủ các pháp tướng. Ví như 
nước tưới vào lửa làm cho lửa phải tắt vậy.

Trái lại, nếu rời tâm vô sở đắc mà tu các thiện hạnh thì chỉ 
có được các lực phương tiện rất yếu kém. Phải ở nơi vô sở 
đắc, phải đầy đủ 18 không, phải ly hết thảy các pháp tướng 
mới được đầy đủ các lực phương tiện để hành 6 pháp Ba-la- 
mật. Như lời Phật dạy ngài Xá Lợi Phất rằng: Bồ tát Ma ha 
tát trú trong 18 không mà tu học Bát nhã Ba-la-mật.

Hỏi: Vì sao nói 18 không là chẳng phải thường, chẳng 
phải diệt?

Đáp: Người tu hành, nếu chẳng thấu rõ 18 không, ắt sẽ 
đọa về biên kiến, hoặc thường, hoặc đoạn, vì sao? Vì nếu chấp 
tướng của các pháp là thật có, thì đó là chấp pháp tướng chẳng 
diệt, như vậy là đoạ về thường kiến. Trái lại, nếu cho rằng chấp 
hữu là bệnh, mà dùng vô để phá hữu, thì sẽ đọa về đoạn kiến.

Như vậy, phải nên biết rằng chấp hữu, chấp vô cũng 
đều là bệnh cả. Nguời tu phải dùng vô để phá hữu, mà cũng
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chẳng chấp vô mới ly được chấp hai bên (nhị biên kiến), mới 
vào được Trung đạo.

Bồ tát do liễu đạt 18 không mà khởi đại bi tâm, rộng 
độ hét thảy chúng sanh. Cho nên, nói 18 không chẳng phải 
thuờng, chẳng phải diệt (phi thuờng, phi diệt).

Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát hành Ma ha diễn.

Nếu trái lại vói trên đây thì chỉ là hý luận. Vì sao? Vì nếu 
đem tâm hữu sở đắc mà hành pháp không thì chẳng sao có 
được chánh huệ, khiến phải xa lìa chánh pháp vậy.

Hỏi: 18 không đã nhiếp hết thảy các nghĩa không rồi. Vì 
sao còn nói thêm 4 không nữa làm gì?

Đáp: vẫn biết rằng 18 không đã nhiếp hết thảy các nghĩa 
không rồi, nhưng chư Phật, tùy theo căn cơ chúng sanh mà 
nói pháp, có khi khai triển rộng thành 18 không, có khi thu 
hẹp lại trong 4 không. Nên biết rằng nói rộng, nói hẹp, nói 
tổng, nói biệt v.v... đều là những phương tiện thiện xảo mà 
chư Phật, chư Bồ tát tùy theo từng đối tượng chúng sanh mà 
nói pháp vậy.

-oOo-

Nói ở noi không mà chẳng sanh pháp tướng, là nói hét 
thảy pháp tướng đều không, tức là vô pháp. Vậy nên nói 
“pháp, pháp tướng không”.

Lại nữa, vô vi pháp cũng là vô pháp. Vì sao? Vì tướng vô 
vi là bất khả đắc.

Hỏi: Trong kỉnh có nói đến 3 tướng vô vỉ. Vì sao nói vô 
vi pháp là vô tướng?



208 • LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ

Đáp: Vì nhằm phá tướng sanh mà nói vô sanh, nhằm phá 
tướng trú mà nói vô trú, nhằm phá tướng diệt mà nói vô diệt. 
Đây chỉ là nương theo các tướng sanh, tướng trú, tuớng diệt, 
mà nói đến vô sanh, vô trú, vô diệt. Thật ra chẳng có pháp vô 
sanh, pháp vô trú, pháp vô diệt. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều 
là vô pháp. Do đối đãi với sanh, trú, diệt, mà nói vô sanh, vô 
trú, vô diệt. Tất cả 6 pháp đó đều là vô pháp cả.

Như vậy, “vô pháp không” tức là “vô vi không”. Vì sao? 
Vì “vô pháp tướng” tức là “vô vi tướng”, là không, là bất khả 
đắc. Vậy nên nói “vô pháp, vô pháp tướng không”.

-0O0-

Tự tướng cũng như vậy. “Tự pháp tướng” cũng là không, 
là bất khả đắc. Vậy nên nói “tự pháp, tự pháp tướng không:”

Tự pháp là tự tánh của các pháp. Tự tánh có hai nghĩa. 
Đó là:

- Theo pháp thế gian, thì đó là tự tánh của 4 Đại và 4 Đại 
tạo sắc.

- Theo pháp xuất thế gian thì đó là “như pháp tánh thật tế”.

Tuy nhiên cả hai đều là không, là bất khả đắc. Vì sao? Vì 
chẳng phải do trí làm ra, cũng chẳng phải do kiến làm ra vậy.

Hỏi: "Nhưpháp tánh thật tế” nhiếp về vô vi pháp. Vì sao 
cỏn nói ở đây nữa?

Đáp: Dùng “phân biệt trí” mà quán, sẽ biết được thật 
tướng của 5 ấm là “như pháp tánh thật tế”. Thế nhưng đã 
quán thì chẳng thể là “không” được.

Người tu phải dùng “vô phân biệt trí”, mới biết rõ “pháp 
tánh” vốn là “vô tánh” vậy.
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Hỏi: Sắc là tự pháp, thức ỉà tha pháp. Như vậy, vì sao nói 
hết thảy pháp đều là "nhưpháp tánh thật tế”? Vì sao nói dù 
có Phật, hay dù chưa có Phật thì các pháp vẫn thường trú 
trong “nhưpháp tánh thật tể”?

Đáp: Ở nơi “như pháp tánh thật tế” mà chẳng chấp, thì 
“tha pháp” mới là “tha pháp không”.

Do “tha pháp tướng” là không, là bất khả đắc, nên nói 
“tha pháp, tha pháp tướng không”

Phàm phu do chưa đoạn được các kiến chấp, nên vừa 
nghe nói đến “như pháp tánh thật tế” thì liền dấy niệm nghĩ 
rằng: Ngoài “như pháp tánh thật tế” vẫn còn có các pháp 
khác nữa.

Nên biết rằng ngoài “như pháp tánh thật té” chẳng còn có 
pháp nào riêng khác nữa cả.

(Hét quyển 46)


