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Phẩm Thứ Bốn Mươi Lăm

Văn Trì
(Nghe và Thọ Trì)

KINH:

Lúc bấy giờ, ngài Thích Đề Hoàn Nhơn tự niệm rằng, 
thiện nam, thiện nữ được nghe Bát nhã Ba-la-mật, là 
ngưòi ở đời trước, đã trồng thiện căn công đức noi các 
đửc Phật, đã thân cận các thiện tri thức; huống nữa là 
thiện nam, thiện nữ thọ trì, thân cận, đọc tụng, chánh ức 
niệm, như thuyết tu hành Bát nhã Ba-la-mật Phải biết 
người sau này, ở đòi trước, đã thân cận nhiều đức Phật vậy.

Ngưòi ở đời trước, đã nghe, thọ trì, thân cận, chánh 
ức niệm, đúng như thuyết tu hành Bát nhã Ba-la-mật, thì 
đòi nay mói có thể thưa hỏi và giải đáp về Bát nhã Ba-la- 
mật. Phải biết rằng người ấy, ở đòi trước, đã từng thân 
cận, cúng dường nhiều đức Phật.

Lại nữa, người nghe Bát nhã Ba-la-mật, mà chẳng 
kỉnh, chăng hãi, chăng sợ, thì phải là người đã từ vô 
lượng ức kiếp thật hành Đàn Ba-la-mật... dẫn đến Bát 
nhã Ba-la-mật vậy.

Ngài Xá Lọi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu có 
thiện nam, thiện nữ nào nghe thâm Bát nhã Ba-la-mật, 
mà chăng kỉnh, chẳng hãi, chẳng sợ, và nghe rồi lại còn 
thọ trì, thân cận, đọc tụng chánh ức niệm... dẫn đến như 
thuyết tu hành, thì phải biết người ấy đã được quả vi Bồ 
tát bất thối chuyển.
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Vì sao?

Bạch Thế Tôn! Vì Bát nhã Ba-la-mật rất thậm thâm. 
Nếu đòi trước chẳng thường tu tập 6 pháp Ba-la-mật, thì 
nay chẳng sao có thể túi giải thâm Bát nhã Ba-la-mật được.

Bạch Thế Tôn! Nếu có thiện nam, thiện nữ nào nghe 
thâm Bát nhã Ba-la-mật mà hủy báng, thì phải biết ngưòi 
ấy, ở đòi trước, đã từng hủy báng thâm Bát nhã Ba-la-mật.

Vì sao?

Bạch Thế Tôn! Vì người ấy nghe thâm Bát nhã Ba- 
la-mật, mà chẳng tín, chẳng vui, nên chẳng có được tâm 
thanh tịnhệ Phải biết người ấy, ở đời trước, chẳng thưa 
hỏi chư Phật và chư đệ tử Phật về cách thực hành 6 pháp 
Ba-la-mật, cách tu tập nội khôngề.. dẫn đến vô pháp hữu 
pháp không, cách tu tập 10 lực... dẫn đến 18 bất cộng 
pháp, cách tu tập 4 niệm xứ... dẫn đến 8 thánh đạo.

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn hỏi ngài Xá Lợi Phất: Thưa 
ngài Xá Lọi Phất! Thiện nam, thiện nữ nào chăng thường 
hành 6 pháp Ba-la-mật, chẳng thường hành nội không... 
dẫn đến vô pháp hữu pháp không, chẳng thường hành
4 niệm xứ... dẫn đến 8 thánh đạo, chẳng thường hành 
10 lựcề.. dẫn đến 18 bất cộng pháp, là người chẳng tín 
giải được thâm Bát nhã Ba-la-mật. Có phải đúng như 
vậy chăng?

Thưa ngài Xá Lợi Phất! Tôi xin kính lễ Bát nhã Ba- 
la-mật. Kính lễ Bát nhã Ba-la-mật là kính lễ Nhất thiết 
chủng trí vậy.

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Kiều 
Thi Ca! Kinh lễ Bat nhã Ba-ía-mật là kính lễ Nhẩt thiết 
chủng trí. Vì sao? Vì Nhất thiết chủng trí của chư Phật
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đều xuất sanh từ  Bát nhã Ba-la-mậtẽ Vì thiết chủng trí 
tức là Bát nhã Ba-la-mậtẳ

Bởi vậy nên, này Kiều Thi Ca ! Nếu thiện nam, thiện 
nữ nào muốn trú trong Nhất thiết chủng trí, thì phải trú 
trong Bát nhã Ba-la-mật; muốn được đạo chủng trí, thì 
phải tu tập Bát nhã Ba-la-mật, muốn dứt trừ  hết thảy 
các kiết sử và tập khí, thì phải hành Bát nhã Ba-la-mật; 
muốn chuyển pháp luân, thì phải hành Bát nhã Ba-la- 
mật; muốn được quả 'Ri-đà-hoàn... dẫn đến quả A-la- 
hán, quả Bích Chỉ Phật, thì phải hành Bát nhã Ba-la-mật; 
muốn giáo hóa chúng sanh, khiến họ được quả Tìi-đà- 
hoàn... dẫn đến được quả A-Ia-hán, Bích Chi Phật, thì 
phải hành Bát nhã Ba-la-mật; muốn được Vô Thượng Bồ 
Đề, muốn giáo hóa chúng sanh, muốn thống nhiếp Tỷ- 
kheo tăng, thì phải hành Bát nhã Ba-la-mật.

LUẬN:

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn là vị Thiên chủ lợi căn và 
thâm tín Phật pháp. Nay ngài nghe được Bát nhã Ba-la-mật 
tợ như lửa gặp gió, nên tín tâm của ngài càng thêm tăng 
trưởng. Lại nữa, ngài được nghe ngài Tu Bồ Đề dùng các 
pháp nhân duyên tán thán Bát nhã Ba-la-mật, và được Phật 
dùng chỗ thâm lý để giải đáp, nên ngài rất hoan hỷ, và tự 
niệm rằng: Thiện nam, thiện nữ nào được nghe Bát nhã Ba- 
la-mật, phải là người ở đời trước đã cúng dường nhiều đức 
Phật, đã có đại công đức, nên nay mới gặp được thầy tốt, bạn 
lành, thuyết giảng Bát nhã Ba-la-mật cho nghe. Lại nữa, do 
đời trước đã gieo duyên cúng dường, nên ở đời nay, vừa 
nghe Bát nhã Ba-la-mật, đã liền tín thọ. Hơn thế nữa, thiện 
nam, thiện nữ nào thọ trì, thân cận, đọc tụng, chánh ức 
niệm, như pháp tu hành Bát nhã Ba-la-mật, phải là người, 
ở đời trước, đã được nghe chư Phật quá khứ cùng chư
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đệ tử Phật thuyết giảng thâm nghĩa Bát nhã Ba-la-mật. 
Những người này nghe Bát nhã Ba-la-mật liền tín thọ, 
chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ. Vì sao? Vì hạng người 
này, trong nhiều A-tăng-kỳ kiếp, đã tu 6 pháp Ba-la-mật, 
đã thành tựu vô lượng công đức; tuy chưa được bất thối 
chuyển, nhưng ở nơi thâm pháp Bát nhã Ba-la-mật, đã 
chẳng còn nghi ngại nữa.

Ví như chiếc lông khô ráo rất dễ bị cuốn bay theo chiều 
gió; còn lông ướt, hoặc lông đã được dệt lại vói nhau thành 
tấm thảm lớn, thì rất khó bị gió cuốn đi được.

Cũng như vậy, người sơ phát tâm Bồ tát, do tu tập chưa 
được bao lâu, nên nghe Bát nhã Ba-la-mật chưa có được lòng 
tin vững chắc, khiến còn sợ hãi vậy. Trái lại, nếu đã từng 
nghe, từng tu tập Bát nhã Ba-la-mật rồi, thì nay nghe Bát nhã 
Ba-la-mật chẳng còn sợ hãi nữa.

Bởi vậy nên vị Đe Thích lại tự niệm rằng: Người thọ trì, 
thân cận... dẫn đến chánh ức niệm, tu tập Bát nhã Ba-la-mật 
được vô lượng công đức.

-0O0-

Ngày Xá Lợi Phất biết rõ tâm niệm của vị Đe Thích, nên 
bạch với Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Thiện nam, thiện nữ nào 
chưa vào được Bồ tát vị, mà đã thâm tín Bát nhã Ba-la-mật, 
khiến chẳng còn sợ hãi khi nghe thuyết Bát nhã Ba-la-mật 
nữa thì phải biết người ấy đã có đại phước đức, đại trí huệ, 
đại trí lực rồi; người ấy xứng đáng được xem như là Bồ tát 
bất thối chuyển rồi vậy.

-0O0-
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Ở phẩm này, Phật thuyết Bát nhã Ba-la-mật là pháp thậm 
thâm vi diệu, là vô tướng. Thế nên, thủ được, tin được, thọ trì 
được Bát nhã Ba-la-mật thật là rất khó làm, là hy hữu, chẳng 
khác nào người trồng cây ở giữa hư không vậy.

Ví như người tu hành, khi vào được thánh pháp, thì xả 
được gốc vô mình, khi vào được thiền định, thì xả được 5 dục 
lạc v.v... Xả như vậy mà chẳng thấy có xả. Vì sao? Vì công 
đức chẳng có chỗ y chỉ, nên chẳng có chỗ xả vậy.

Lại ví như người dùng thước đo chiều dài của một vật. 
Khi đến điểm cuối cùng rồi mà còn muốn đo nữa, thì lại phải 
trở về điểm khởi đầu. Cũng như vậy, Bồ tát khi chưa được 
đạo, thì phải tín thọ Bát nhã Ba-la-mật; khi đã đạt được chỗ 
rốt ráo “vô sở y” rồi, thì được tự tại vô ngại ở nơi hết thảy các 
pháp. Lúc bấy giờ, Bồ tát hành các phước đức, tu xả ly 5 dục 
v.v.. chẳng thấy pháp môn nào phải xả bỏ cả.

Đây là pháp sự rất hy hữu. Bởi vậy nên nói: Thiện nam, 
thiện nữ tu tập 6 pháp Ba-la-mật, đã chứa nhóm nhiều công 
đức, thì nay mói có được tín tâm thanh tịnh, khi nghe thuyết 
Bát nhã Ba-la-mật vậy.

Nếu trái với những điều ghi ữên đây, là hủy báng Bát 
nhã Ba-la-mật. Nêu có người nào ờ trong nhiêu kiếp đã chứa 
nhóm nhiêu công đức, mà nay chẳng tin Bát nhã Ba-la-mật, 
thì phải biêt người ấy, từ nhiều kiếp, đã có tập quán chấp đắm 
phước đức hữu lậu vậy.

Hỏi: Nếu đời trước đã hủy báng Bát nhã Ba-la-mật, thì 
phải thọ bảo đọa địa ngục. Như vậy vì sao đời nay lại được 
nghe Bát nhã Ba-la-mật?

Đáp: Có người đời trước hủy báng Bát nhã Ba-la-mật, 
đã bị đọa vào địa ngục; sau khi đã thọ xong quả báo, nay lại
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được trở lại làm người. Có người đời trước hủy báng Bát 
nhã Ba-la-mật, nhưng đã có chứa nhóm nhiều công đức, lại 
vì chưa đến lúc phải thọ quả báo, nên đời nay vẫn được sanh 
làm người. Hạng người này, dù được nghe Bát nhã Ba-la- 
mật, nhưng do nhân duyên hủy báng Bát nhã Ba-la-mật ở 
đời trước, mà nay vẫn chẳng tín thọ Bát nhã Ba-la-mật vậy.

Trái lại, người đời trước đã phạm tội “ngũ nghịch”, nhưng 
nay đã thọ xong quả báo, có thể lại được sanh làm người. Do 
nhân duyên chẳng có hủy báng Bát nhã Ba-la-mật, nên nay 
nghe Bát nhã Ba-la-mật có thể sanh tín thọ.

-0O0-

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn biết rõ Bát nhã Ba-la-mật là 
rốt ráo không, rốt ráo vô sở hữu, là pháp thậm thâm vi diệu, 
nên tự niệm rằng: Người tín thọ Bát nhã Ba-la-mật được vô 
lượng công đức, còn người hủy báng Bát nhã Ba-la-mật phải 
thọ vô lượng tội khổ.

Do suy nghĩ như vậy mà vị Đế Thích phát tâm kính lễ Bát 
nhã Ba-la-mật.

Vì sao? Vì kính lễ Bát nhã Ba-la-mật là kính lễ Nhất thiết 
chủng trí, kính lễ Nhất thiết chủng trí là kính lễ 10 phương 
chư Phật.

Phật ấn chứng lời của vị Đế Thích, và tán thán rằng: Từ Bát 
nhã Ba-la-mật xuất sanh chư Phật, xuất sanh Nhất thiết chửng 
trí. Bồ tát muốn trú Nhất thiết chủng trí... dẫn đến muốn thống 
nhiếp Tỷ-kheo tăng, phải hành Bát nhã Ba-la-mật.

-0O0-
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KINH:

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn bạch Phật: Bạch Thế Tôn! 
Khỉ muốn hành Bát nhã Ba-la-mật:

- Bồ tát phải làm thế nào để trú trong Đàn Ba-la- 
mật..Ề dẫn đến trú trong Bát nhã Ba-la-mật?

- Bồ tát phải làm thế nào để trú trong nội không.ể. 
dẫn đến trú trong vô pháp hữu pháp không?

- Bồ tát phải làm thế nào để trú trong 4 thiền, trong
4 vô lượng tâm, trong 4 vô sắc định, trong 5 thần thông?

- Bồ tát phải làm thế nào để trú trong 4 niệm xứ... dẫn 
đến trú trong 8 thánh đạo?

- Bồ tát phải làm thế nào để trú trong 10 Phật lực... 
dẫn đến trú trong 18 bất cộng pháp?

Bạch Thế Tôn! Bồ tát phải làm thế nào để tập hành 
Đàn Ba-la-mật..ệ dẫn đến Bát nhã Ba-ỉa-mật, tập hành 
nội khôngễễể dẫn đến 18 bất cộng pháp?

Phật dạy: Lành thay, lành thay! Này Kiều Thi Ca! Ý 
ông muốn hỏi là những điều như vậy đều do thần lực của 
Phật chăng?

Nàỵ Kiều Thi Ca! Nếu Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, 
mà chẳng trú trong sắc... dẫn đến thức, chẳng trú trong 
nhãn..ễ dẫn đến ý, chăng trú trong sắc... dẫn đến pháp, 
chẳng trú trong nhãn thức... dẫn đến ý thức, chẳng trú 
trong nhãn giới... dẫn đến ý thức giói, mới là tập hành 
Bát nhã Ba-la-mậtề

Nàỵ Kiều Thi Ca! Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật 
mà chẳng trú trong Đàn Ba-ỉa-mật mới là tập hành Đàn 
Ba-la-mật, chẳng trú trong Thi La Ba-la-mật mới là tập
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hành Thi Ba-la-mật, chẳng trú trong sẵn Đe Ba-la-mật 
mới là tập hành sẵn Đề Ba-la-mật, chẳng trú trong Tỳ Lê 
Gia Ba-la-mật mói là tập hành Tỳ Lê Gia Ba-la-mật, chẳng 
trú trong Thiền Na Ba-la-mật mới là tập hành Thiền Na Ba- 
la-mật, chẳng trú trong Bát nhã Ba-la-mật mói là tập hành 
Bát nhã Ba-la-mậtế Như vậy gọi là Bồ tát Ma-ha-tát chẳng 
trú trong các Ba-la-mật mà tập hành các Ba-la-mật vậy.

Này Kiều Thi Ca! Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật 
chẳng trú trong nội không..ể dẫn đến vô pháp hữu pháp 
không, mói ỉà tập hành nội không... dẫn đến vô pháp hữu 
pháp không; chẳng trú trong 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 
vô sắc định, 5 thần thông, mói là tập hành 4 thiền, 4 vô 
lượng tâm, 4 vô sắc định, 5 thần thông; chẳng trú trong 4 
niệm xứ..ề dẫn đến 8 thánh đạo; mới là tập hành 4 niệm 
xử... dẫn đến 8 thánh đạo, chẳng trú trong 10 Phật lực... 
dẫn đến 18 bất cộng pháp, mới là tập hành 10 Phật lực... 
dẫn đến 18 bất cộng pháp.

Vì sao?

Này Kiều Thi Ca! Vì Bồ tát chẳng thấy nơi sắc có chỗ 
an trú, có chỗ tập hành... dẫn đến chẳng thấy nơi 18 bât 
cộng pháp có chỗ an trú, có chỗ tập hành vậy.

Lại nữa, này Kiều Thi Ca! Vì Bồ tát biết rõ sắc quá khứ, 
sắc hiện tại, sắc vị lai đều bất khả đắcẳ. dẫn đến 18 bất cộng 
pháp quá khử, hiện tại và vị lai cũng đều là như vậy.

Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bát nhã 
Ba-la-mật rất thậm thâm.

Phật dạy: Này Xá Lợi Phất! Vì sắc thậm thâm, nên 
Bát nhã Ba-la-mật thậm thâm... dẫn đến vì 18 bất cộng 
pháp thậm thâm, nên Bát nhã Ba-la-mật thậm thâm.
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Ngài Xá Lọi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bát nhã 
Ba-la-mật rất khó lường!

Phật dạy: Này Xá Lợi Phất! Vì sắc khó lường... dẫn 
đến 18 bất cộng pháp khó lường, nên Bát nhã Ba-la-mật 
khó lườngữ

Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bát nhã 
Ba-la-mật vô lượng!

Phật dạy: Này Xá Lợi Phất! Vì sắc vô lượng... dẫn 
đến 18 bất cộng pháp vô lượng, nên Bát nhã Ba-la-mật 
vô lượng.

Này Xá Lọi Phất! Hành Bát nhã Ba-la-mật, mà chẳng 
hành săc thậm thâm.ề. dẫn đến chẳng hành 18 bất cộng 
pháp thậm thâm, chẳng hành sắc khó lườngẵị. dẫn đến 
chăng hành 18 bất cộng pháp khó lường, chẳng hành 
săc vô lượng... dẫn đến chẳng hành 18 bất cộng pháp vô 
lượng, mới là hành Bát nhã Ba-la-mật.

Vì sao?

Vì các tướng thậm thâm, khó lường, vô lượng của 
săc... dân đến 18 bất cộng pháp là phi tướng (chẳng phải 
tướng) vậy.

Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bát nhã 
Ba-la-mật rất thậm thâm, mà tướng thậm thâm ấy chẳng 
thể tư lường đượcẻ

Chớ nên vì hàng Bồ tát mói phát tâm, mà nói ra như vậy. 
Vì sao? VI hàng Bồ tát sơ phát tâm nghe nói Bát nhã Ba-la- 
mật thậm thâm như vậy, sẽ sanh sợ hãi, nghi hối, chẳng tín 
là mình có thể hành nổi được thâm pháp đó vậy.

Trái lại, chỉ nên vì hàng Bồ tát bất thối chuyển, nói ra
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mà thôi. Vì sao? Vì hàng Bồ tát này nghe Bát nhã Ba-la- 
mật đã chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ, chẳng nghi hối, 
mà còn tính tấn, dõng mãnh tín thọ và hành trì Bát nhã 
Ba-la-mật vậy.

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn hỏi ngày Xá Lợi Phất: 
Thưa ngài Xá Lọi Phất! Nếu thuyết thâm Bát nhã Ba-la- 
mật cho hàng Bồ tát sơ phát tâm nghe, thì có lỗi gì?

Ngài Xá Lợi Phất đáp: Thưa ngài Kiều Thi Ca! Nếu 
thuyết thâm nghĩa Bát nhã Ba-la-mật cho hàng Bồ tát sơ 
phát tâm nghe, thì họ sẽ kỉnh sợ chẳng tinế Do chẳng tin 
mà có thể dẫn đến hủy báng Bát nhã Ba-la-mậtế

Bất tín và hủy báng Bát nhã Ba-Ia-mật là tự gieo 
nghiệp nhân dẫn vào 3 đường ác. Do nghiệp nhân duyên 
này nên rất khó được Vô Thượng Bồ Đeề

LUẬN:

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn nghe Phật tán thán đầy đủ về 
thâm nghĩa của Bát nhã Ba-la-mật, liền bạch Phật rằng: Bô 
tát phải làm thế nào để trú trong 6 pháp Ba-la-mật... dẫn đến 
trú trong 18 bất cộng pháp?

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn nêu lên câu hỏi trên đây nhằm 
đoạn nghi, khiến chúng hội thông đạt vô ngại, dẫn đến sẽ 
được nhiều lợi ích.

Bởi vậy nên Phật tán thán: Lành thay, lành thay!

Lại nữa, ngài Thích Đề Hoàn Nhơn là vị Thiên chủ đang 
hưởng đầy đủ phước lạc, mà quyết tâm rời bỏ diệu dục lạc ở 
cõi trời, đến nghe thuyết về thâm nghĩa của Bát nhã Ba-la- 
mật, lại còn khéo hỏi về chỗ tu hành của chư Thánh, là việc 
làm hy hữu, rất đáng khen.
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Bởi vậy nên Phật tán thán: Lành thay, lành thay!

Sở dĩ, ở ngay giữa chúng hội mà vị Đế Thích thưa hỏi 
Phật được như vậy, là vì ngài đã có trì “Tâm Kinh”. Do 
thường trì “Tâm Kinh”, mà tự thân được quang minh, nên 
mói có thể thưa hỏi được như vậy.

-0O0-

Phật dạy: Bồ tát chẳng trú trong sắc mà tập hành Bát nhã 
Ba-la-mật, vì biêt rõ sắc là vô thường, là khổ, là không, là vô 
ngã, là thô động. Bởi vậy nên Bồ tát chẳng trú trong sắc mà 
hành Bát nhã Ba-la-mật mới là hành Bát nhã Ba-la-mật.

Phàm phu thấy sắc là liền trú trong sắc, nên khởi sanh 
phiên não, xa rời Bát nhã Ba-la-mật.

Đối với thọ, tưởng, hành thúc; đối với nhãn... dẫn đến 
ý, đối với sắc... dẫn đến pháp, đối với nhãn thức... dẫn đến 
ý thức, đôi với nhãn giới... dẫn đến ý thức giới cũng đều là 
như vậy.

Tóm lại, hành Bát nhã Ba-la-mật mà chẳng trú trong 5 
âm, trong 12 nhập, trong 18 giới mới thật là hành Bát nhã 
Ba-la-mật.

Hỏi: Làm sao có thể chẳng an trú trong 6 pháp Ba-la- 
mật, mà có thể tu tập các hạnh Ba-ỉa-mật được?

Đáp: 6 pháp Ba-la-mật là những thiện pháp, nên phải tập 
hanh. Thê nhưng hành 6 pháp Ba-la-mật mà chẳng trú trong 
6 pháp này... dẫn đến chẳng trú trong 5 ấm, 12 nhập, 18 giới 
thì mới thật gọi là hành Bát nhã Ba-la-mật.

Ở nơi pháp mà chẳng trú pháp mới đoạn được các ái chấp 
pháp. Đoạn được ái chấp pháp mới được rốt ráo thanh tịnh.
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Chẳng trú pháp (bất trú pháp) nói trên đây cũng là chẳng 
đắc pháp (bất đắc pháp). Vì sao? Vì trú nơi “pháp xứ” mà 
chẳng có đắc pháp (bất đắc pháp) tức là ở ngay nơi pháp mà 
chẳng trú pháp vậy.

Phật nói lên các nhân duyên Bồ tát hành Bát nhã Ba- 
la-mật mà chẳng trú trong sắc mới gọi là tập hành Bát nhã 
Ba-la-mật. Vì Bồ tát biết rõ sắc là như huyễn, chẳng nên trú; 
biết rõ sắc là tự tướng không, nên chẳng thủ sắc tướng, dù là 
thường tướng hay là vô thường tướng.

Lại nữa, Bồ tát thường hành các thiện pháp, có chánh 
ngữ, chánh nghiệp, lại tu tập thuần thục các đạo đức, nên nói 
chẳng trú trong sắc mà tập hành sắc. Nay Bồ tát muốn hành 
Bát nhã Ba-la-mật, quán sắc là tán hoại, nên nói chăng tập 
hành sắc là tập hành Bát nhã Ba-la-mật.

Vì sao? Vì sắc quá khứ đã diệt, sắc vị lai chưa có, nên 
chẳng có thể tập hành sắc. Vì sắc hiện tại liền sanh, liền diệt, 
nên chẳng có thể trú sắc. Hom nữa, vì niệm niệm sanh diệt, 
nên chẳng có thể trú niệm. Trú niệm còn chẳng được, huống 
nữa là trú sắc. Bởi vậy nên nói “chẳng tập hành săc là hành 
Bát nhã Ba-la-mật”.

Bồ tát quán sắc quá khứ, hiện tại và vị lai đều là bất khả 
đắc... dẫn đến quán 18 bất cộng pháp quá khứ, hiện tại và vị 
lai cũng đều là như vậy.

Do quán hết thảy các pháp đều là bất khả đắc như vậy, 
nên Bồ tát chẳng còn chấp các pháp tướng. Như vậy là quán 
các pháp bình đẳng; mà quán các pháp bình đăng là hành thật 
tướng pháp vậy.

-0O0-
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Ngài Xá Lợi Phất nghe Phật dạy về thâm nghĩa Bát nhã 
Ba-la-mật như vậy, sanh tâm hoan hỷ, bạch Phật rằng: Bát 
nhã Ba-la-mật rất thậm thâm!

Phật tán thán: Vì sắc... dẫn đến hết thảy các pháp thậm 
thâm, nên Bát nhã Ba-la-mật thậm thâm.

Nhục nhãn chưa thấy được sắc thậm thâm, thiên nhãn 
cũng chưa thấy sắc thậm thâm. Bát nhã Ba-la-mật phân biệt 
được sắc, vào được như thật tướng sắc, mới thấy rõ sắc thậm 
thâm. Bởi vậy nên nói Bát nhã Ba-la-mật là thậm thâm.

Ví như mưa roi từng hạt nhỏ chưa thể gọi là thậm thâm. 
Khi vô lượng hạt mưa hợp với nhau, tạo thành các dòng 
nước, rồi các dòng nước chảy dồn vào biển lớn, thì ở nơi đây 
mói gọi là thậm thâm.

Đối vói các sắc pháp cũng là như vậy.

Dùng nhục nhãn chẳng có thể thấy được sắc pháp thậm 
thâm; dùng thiên nhãn cũng chưa thấy được sắc pháp thậm 
thâm; khi có được huệ nhãn mới thấy được sắc pháp thậm 
thâm. Thế nhưng, chỉ có Phật nhãn, mới thấy rõ tận nguồn 
chỗ thậm thâm, bất khả lượng đó.

Trái lại, người chưa có được trí huệ Bát nhã, thì thấy sắc 
pháp là thật có, hoặc thường, hoặc vô thường v.v... Đây là thức 
tâm tư duy, trù lượng mà khởi các chấp điên đảo như vậy.
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Ngài Xá Lợi Phất cùng chúng hội đều tự niệm rằng: Bát 
nhã Ba-la-mật là chăng có thể nghĩ bàn được. Nếu như vây 
thì Bồ tát làm sao có thể tu hành được?

Phật biết rõ tâm niệm ấy, nên dạy rằng: Bồ tát, nếu hành
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Sắc thậm thâm là chẳng vào được Bát nhã Ba-la-mật. Chẳng 
hành sắc thậm thâm, mới vào được Bát nhã Ba-la-mậtệ

Đây là vì hạng người độn căn, mà nói sắc thậm thâm. 
Còn hạng người đã đầy đủ phước đức trí huệ, thì chẳng còn 
chấp sắc thậm thâm nữa.

Ví như khi nói biển có sâu, có cạn, có rộng, có hẹp v.v... 
chỉ là một cách nói rất tương đối, chẳng có gì là quyết định 
cả. Vì sao? Vì cùng một vùng biển đó, mà loài người cho là 
mênh mông, là sâu thẳm, nhưng đối với loài A-tu-la, thì chỉ 
là cạn hẹp mà thôi.

Cũng như vậy, đối vói phàm phu, hay đối với người mới 
phát tâm, còn buông lung, giải đãi, thì Bát nhã Ba-la-mật là 
thậm thâm, khó hiêu, khó vào. Còn đôi với hàng Bô tát bât 
thối chuyển, đã đầy đủ phước đức trí huệ, thì Bát nhã Ba-la- 
mật chẳng phải là thậm thâm, khó hiểu vậy.

Chư Phật, ở nơi hết thảy các pháp, đã được vô ngại giải 
thoát, nên chẳng thấy có pháp nào là thậm thâm cả. Thế 
nhưng, vì căn cơ của chúng sanh có sai khác, có lợi căn, có 
độn căn, có tinh tấn, có giải đãi v.v.. nên Phật mới phương 
tiện thuyết Bát nhã Ba-la-mật có sâu, có cạn v.v... để mọi 
người nghe pháp đều được lợi lạc.

Bởi vậy nên nói Bát nhã Ba-la-mật là rất khó lường, là 
vô lượng vậy.
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Phật lại nói các nhân duyên chỉ rõ các tướng thậm thâm, 
khó lường, vô lượng của sắc... dẫn đến của hết thảy pháp 
đều là “phi tướng”. Người mới phát tâm, do còn sợ hãi, còn 
nghi hối, nên mới chấp sắc là ỉhậm thẵm, mà chẳng biết rằng
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Sắc tướng là rốt ráo không, nên chẳng thể nói sắc có sâu, có 
cạn được.

Do vậy mà ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bát nhã Ba-la- 
mật rất thậm thâm mà tướng thậm thâm ấy cũng chẳng có thể 
tư lường được.

Hỏi: Trước đây đã nói Bồ tát chảng hành thậm thâm là 
hành Bát nhã Ba-la-mật. Nay vì sao ngài Xả Lợi Phất lại đề 
cập đến thậm thâm?

Đáp: Ngài Xá Lợi Phất chẳng phải có chủ tâm nói về 
nghĩa thậm thâm, nhưng ngài hiểu ý Phật, nên đã vì người 
nghe mà nói về thậm thâm vậy.

Do vậy mà ngài bạch Phật: Chẳng nên vì người sơ phát 
tâm mà nói về thâm nghĩa Bát nhã Ba-la-mật, vì hạng người 
này sẽ sanh tâm chìm đắm, chẳng tin là mình có thể hành 
được thâm pháp đó.

Trái lại, chỉ nên thuyết thâm nghĩa Bát nhã Ba-la-mật cho 
hàng Bồ tát bất thối chuyển, là những bậc đã có đầy đủ trí huệ, 
đã có tín tâm thanh tịnh. Hạng Bồ tát này, khi nghe được thâm 
nghĩa Bát nhã Ba-la-mật, chẳng những chẳng có chìm đắm, mà 
còn tình tấn, dõng mãnh thọ trì Bát nhã Ba-la-mật.

Ví như gặp dòng nước sâu, chẳng nên cho trẻ nhỏ chưa 
biết lội, bơi qua. Chỉ có những người bơi lội giỏi mới có thể 
vượt qua được.
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Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn hỏi ngài Xá Lợi Phất rằng: 
Nêu thuyêt thâm nghĩa Bát nhã Ba-la-mật cho hàng Bồ tát sơ 
phát tâm nghe, thì có lỗi gì?
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Ngài Xá Lợi Phất đáp: Vì hàng Bồ tát sơ phát tâm chưa 
tin nổi Bát nhã Ba-la-mật, nên sanh tâm chìm đắm, nghi hối, 
rồi khởi sanh các phiền não. Họ sẽ nghĩ rằng: Bát nhã Ba-la- 
mật là rốt ráo không. Nếu ta thọ pháp “không” như vậy, thì 
làm sao ta khỏi đọa về đoạn diệt?

Lại nữa, đối vói hạng người chẳng kham thọ được pháp 
“không”, thì dù Phật thuyết pháp “không”, họ cũng chẳng 
thọ. Chẳng nên vì họ thuyết pháp “không” vậy.

Vì sao? Vì người ta đã có tâm nghi, thì thường hay sanh sợ 
hãi; còn người đã có định kiến, thì thường hay sanh ác kiến đối 
với pháp sư, dẫn đến hủy báng Bát nhã Ba-la-mật. Do tội hủy 
báng Bát nhã Ba-la-mật, mà sẽ phải bị đọa vào địa ngục.

Như đã nói trước đây: Nếu do nghiệp báo nhân duyên 
phải đọa vào 3 đường ác, thì rất khó được Vô Thượng Bồ Đe.
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KINH:

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn hỏi ngài Xá Lợi Phất: 
Thưa ngài Xá Lợi Phất! Có Bồ tát nào chưa được thọ ký 
nghe thâm Bát nhã Ba-la-mật, mà chẳng kinh, chẳng hãi, 
chẳng sợ chăng?

Ngài Xá Lợi Phất đáp: Thưa ngài Kiều Thi Ca! Nếu 
có Bồ tát nào nghe thâm Bát nhã Ba-la-mật mà chăng 
kỉnh, chẳng hãi, chẳng sợ, thì phải biết Bồ tát ấy chẳng 
bao lâu nữa cũng sẽ được thọ ký Vô Thượng Bồ Đề, nhiều 
lắm là dưới thòi của một hoặc hai đức Phật nữa.

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Xá Lợi 
Phất! Bồ tát đó, trong nhiều đòi, đã phát tâm hành 6 
pháp Ba-la-mật, đã cúng dường nhiều đức Phật, nên nay
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nghe Bát nhã Ba-ỉa-mật mà chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng 
sợ, và nghe xong liền thọ trì, đúng như pháp mà tu hành.

Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Con 
muốn được nêu lên thí dụ về nghĩa này.

Ví như có thiện nam, thiện nữ cầu Bồ tát đạo, mà ở 
trong mộng lại thấy mình hành Bát nhã Ba-la-mật, nhập 
thiền định, siêng năng tính tấn, đầy đủ nhẫn nhục, giữ 
gìn giới hạnh, thật hành bố thí, tu tập nội không, ngoại 
không... dẫn đến tọa đạo tràng, thì phải biết người ấy đã 
gần được Vô Thượng Bồ Đề rồi. Huống nữa là Bồ tát, khi 
thức, vẫn thường tu thâm Bát nhã Ba-la-mật, nhập thiền 
định, siêng năng tỉnh tấn, đầy đủ nhẫn nhục, giữ gìn giới 
hạnh, thật hành bố thí.ễ. mà chẳng mau thành tựu được 
Vô Thượng Bồ Đe hay sao?

Bạch Thế Tôn! Thiện nam, thiện nữ nào đã đầy đủ 
thiện căn, vừa nghe Bát nhã Ba-ỉa-mật liền thọ trì... dẫn 
đến y theo Bát nhã Ba-la-mật mà tu hành, thì phải biết 
đó là vị đại Bồ tát đã lâu đòi trồng thiện căn, cúng dường 
chư Phật, thân cận chư thiện trí thức, đã gần được thọ ký 
Vô Thượng Bồ Đề rồi vậyễ Phải biết đó là bậc đại Bồ tát bất 
thối chuyển, ở nơi Vô Thượng Bồ Đề chẳng hề thối tâm, 
thường nghe thâm Bát nhã Ba-la-mật, thường thọ trì... dẫn 
đến chánh ức niệm thâm Bát nhã Ba-la-mật vậyế

Bạch Thế Tôn! Ví như người đã lâu ngày gian khổ, 
băng rừng, xuyên núi, lần theo những nẻo đường hoang 
vắng, quanh co, hiểm trở, dài cả 2 ,3 ,4  trăm do tuần, mà 
bỗng nhiên thấy bóng dáng người chăn trâu, hoặc thấy 
cảnh ruộng vườn, thì phấn khởi, vui mừng. Người ấy biết 
chắc là mình đã đến gần thành ấp, xóm làng, biết mình 
sắp đến được noi tụ lạc an ổn, đã thoát được nạn ác thú,
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nạn độc trùng, nạn giặc cướp, biết mình chẳng còn bị đói 
khát nữa vậy.

Bồ tát cũng như vậy. Nếu đã được nghe thâm Bát nhã 
Ba-la-mật, đã thọ trì, đọc tụng.ẽ. dẫn đến chánh ức niệm, 
tu tập thâm Bát nhã Ba-la-mật, thì biết là mình chẳng 
bao lâu nữa sẽ được thọ ký Vô Thượng Bồ Đề, sẽ chẳng 
còn bị lạc về Thanh Văn và Bích Chi Phật địa nữa.

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Xá Lọi 
Phất! Ông hãy nêu thêm vài thí dụ nữa đi.

Ngài Xá Lọi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Ví như 
muốn thấy biển lớn, quyết tâm đi mãi cho đến khi chẳng 
còn thấy núi đồi, chẳng còn thấy cây cối nữa, thì mặc dù 
chưa được nhìn thấy tận mắt biển lớn, nhưng người ấy đã 
biết là mình đã đến gần vùng biển lớn rồi. Vì sao ? Vì vùng 
biển lớn bằng phẳng, chẳng có núi đồi, chẳng có cây cối vậy.

Bồ tát cũng như vậyẻ Khi đã được nghe thâm Bát nhã 
Ba-la-mật, đã thọ trì, đọc tụng..ễ dẫn đến chánh ức niệm, 
tu tập thâm Bát nhã Ba-la-mật, thì biết là mình chẳng 
bao lâu nữa sẽ được Vô Thượng Bồ Đề.

Lại nữa, ví như trước khi mùa xuân đến, thấy cây 
rụng lá gần sạch, thì biết chẳng còn bao lâu nữa rừng 
cây, đồng cỏ sẽ trở lại màu xanh tưoi mátỆ Mọi người đều 
sanh lòng hoan hỷ, chờ đón mùa xuân móiỄ

Bồ tát cũng như vậy. Khi đã được nghe thâm Bát nhã 
Ba-la-mật, đã thọ trì, đọc tụngệềễ dẫn đến chánh ức niệm, 
tu tập thâm Bát nhã Ba-la-mật, thì biết rằng đời trước 
mình đã trồng thiện căn, đã cúng dường nhiều đức Phật.

Bồ tát này tự niệm rằng: Do đòi trước ta đã trồng 
thiện căn, đã hướng về Vô Thượng Bồ Đề, nên đời nay ta
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mới được nghe thâm Bát nhã Ba-la-mật, mới thọ trì, đọc 
tụngểẾị dẫn đến chánh ức niệm thâm Bát nhã Ba-la-mật, 
và đúng như pháp tu hành vậyề

Lúc bấy giờ, chư vị thiên tử, đã từng nghe Phật, đều 
hoan hỷ tự niệm rằng: Chư vị Bồ tát, ở trong quá khứ, đã 
từng nghe thâm Bát nhã Ba-la-mật, đã được Phật thọ ký, 
nên ngày nay lại được nghe thâm Bát nhã Ba-la-mật, ắt 
là chẳng bao ỉâu nữa sẽ thọ ký Vô Thượng Bồ Đề.

Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật tiếp: Bạch Thế Tôn! Ví như 
người mẹ, trải qua 9 tháng mang thai, nay thấy thân thể 
nặng nề, đi đứng khó khăn, bỏ ăn, mất ngủ, bụng đau quằn 
quại, thì biết chẳng còn bao lâu nữa mình sẽ sanh con.

Bồ tát cũng như vậyỆ Trải qua thời gian lâu dài gieo 
trồng các thiện căn, cúng dường chư Phật, tu tập 6 pháp Ba- 
la-mật, thân cận chư thiện tri thức, nay thiện căn đã thành 
tựu, được nghe thâm Bát nhã Ba-la-mật, được thọ trì, đọc 
tụng... dẫn đến chánh ức niệm thâm Bát nhã Ba-la-mật, và 
đúng như pháp tu hành, thi phải biết Bồ tát này chẳng còn 
bao lâu nữa sẽ được thọ ký Vô Thượng Bồ Đề vậyề

Phật dạy: Lành thay, lành thay! Này Xá Lợi Phất! 
Những lời ông vừa nói ra đều nưong theo Phật lực cả.

Lúc bấy giờ, ngày Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! 
Thật là hy hữu! Đấng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh 
Giác khéo phó chúc Phật sự cho chư vị đại Bồ tát.

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Chư đại Bồ tát phát Vô 
Thượng Bồ Đề tâm nhằm an ổn chúng sanh, khiến chúng 
sanh được nhiều lợi ích. Vì sao ? Vì chư đại Bồ tát thương 
xót chúng sanh, muốn làm lọi ích cho hàng trời, người 
mà hành Bồ tát đạo.
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Khi hành Bồ tát đạo, chư Bồ tát dùng 4 nhiếp pháp 
gồm “bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự” nhiếp độ vô ỉượng 
chúng sanhề Lại cũng đem 10 thiện đạo giáo hóa chúng 
sanh. Lại tự mình tu Sơ thiền... dẫn đến tự mình tu Phi 
Tưởng Phi Phi Tưởng Định, và cũng dạy người tu Sơ 
thiền... dẫn đến dạy người tu Phi Tưởng Phi Phi Tưởng 
Đỉnh; tư mình tu Đàn Ba-la-mâtẾỀ. dẫn đến tư mình tu

• 7  •  •  •

Bát nhã Ba-la-mật, và cũng dạy người tu Đàn Ba-la- 
mậtẾ.. dẫn đến dạy người tu Bát nhã Ba-ỉa-mật.

Chư đại Bồ tát này dùng lực phương tiện Bát nhã 
Ba-la-mật để dạy chúng sanh tu được 4 quả Thanh Văn, 
được quả Bích Chi Phật mà tự mình chẳng chứng các 
quả ấy.

Chư đại Bồ tát này trú Bất Thối Chuyển Địa, cũng 
dạy người trú Bất Thối Chuyển Địa, tự mình thanh tịnh 
Phật độ, thành tựu chúng sanh, cũng dạy người thanh 
tịnh Phật độ; thành tựu chúng sanh, tự mình thành tựu 
thần thông, cũng dạy người thành tựu thần thông; tự 
mình được đầy đủ các đà la ni, đầy đủ biện tài vô ngại, 
cũng dạy người được đầy đủ các đà la ni, đầy đủ biện 
tài vô ngại; tự mình thành tựu săc thân với 32 tướng tôt, 
cũng dạy người thành tựu sắc thân với 32 tướng tốt, tự 
mình thành tựu 10 Phật lực, 18 bất cộng pháp, đại từ, 
đại bi..ề dẫn đến thành tựu Nhất thiết chủng trí; cũng dạy 
người thành tựu 10 Phật lực, 18 bất cộng pháp, đại từ đại 
bi... dẫn đến thành tựu Nhất thiết chủng trí, tự mình ly hết 
thảy kiết sử, cũng dạy người ly hết thảy kiết sự; tự mình 
chuyển pháp luân, cũng dạy người chuyển pháp luân.

-oOo-
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LUẬN:

Ngài Thích Bồ Đe Hoàn Nhơn hỏi ngài Xá Lợi Phất rằng: 
Có Bồ tát nào chưa được thọ ký nghe Bát nhã Ba-la-mật, mà 
chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ chăng?

Ngài Xá Lợi Phất đáp lại rằng: Néu có Bồ tát nào nghe 
Bát nhã Ba-la-mật mà chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ, thì 
phải biết vị Bồ tát đó đã gần được thọ ký Vô Thượng Bồ Đề. 
Vị Bồ tát đó chỉ còn gặp 1 hoặc 2 đức Phật nữa là sẽ được 
thọ ký rồi vậy.

Lời ngài Xá Lợi Phất nói ra được Phật ấn chứng, nên ngài 
sanh tâm hoan hỷ, xin được nêu lên các thí dụ để làm sáng tỏ 
về thâm nghĩa này.

-oOo-

Ví như trong mộng, tâm trí thường bị ngăn che. Thế 
nhưng, nếu có thiện nam, thiện nữ nào nằm mộng mà thấy 
mình phát tâm hành 6 pháp Ba-la-mật, hoặc thấy mình đang 
tọa đạo tràng thuyết pháp, thì phải biết người đó đã có đầy 
đủ phước đức, đã gần được thọ ký Vô Thượng Bồ Đề. Huống 
nữa là người, trong tỉnh thức, phát Bồ Đề tâm, tu tập 6 pháp 
Ba-la-mật, mà chẳng gần được thọ ký hay sao?

Lại nữa, người đang ở trong 6 đường sanh tử mà nghe 
Bát nhã Ba-la-mật liền thọ trì, đọc tụng... dẫn đến chánh 
ức niệm, tu tập, thì phải biết người đó chẳng bao lâu nữa 
sẽ được thọ ký Vô Thượng Bồ Đề. Ví như con cá đã cắn 
câu, thì dù thấy nó vẫn tung tăng bơi lội, mà ta cũng biết 
rằng chẳng còn bao lâu nữa con cá ấy cũng sẽ bị kéo lên 
khỏi mặt nước.

Người hành đạo cũng là như vậy. Khi đã thâm tín Bát nhã



226 • LUẬN ĐẠI TRÍ Đ ộ

Ba-la-mật rồi, thì biết chắc người đó chẳng còn bao lâu nữa 
cũng sẽ thoát khỏi các nẻo đường sanh tử vậy.

-0O0-

Trong các thí dụ nêu ở đoạn kinh ữên đây, ngài Xá Lợi 
Phất có nói đến đường quanh co, hiểm trở, chẳng an ổn... 
để dụ cho 3 cõi “Dục, sắc và Vô sắc”; ngài cũng có nói đen 
đường dài cả 2, 3, 4 trăm do tuần... để dụ cho quá trình tu 
học lâu dài có thể vượt ra khỏi 3 cõi:

- 200 do tuần dụ cho thời gian tu tập để vượt ra khỏi cõi 
Vô Sắc.

- 300 do tuần dụ cho thời gian tu tập để vượt ra khỏi cõi sắc.

- 400 do tuần dụ cho thời gian tu tập để vượt ra khỏi cõi Dục.

Ngài nói đến thành ấp, xóm làng để dụ cho vô lượng 
thiện pháp. Thấy thành ấp nhỏ, thấy được xóm làng là dụ cho 
được “nhu thuận nhẫn”; thấy được thành lớn là dụ cho được 
“vô sanh pháp nhẫn”, nơi an ổn là dụ cho Vô Thượng Bồ Đe. 
Bồ tát nghe Bát nhã Ba-la-mật, rồi tư duy, trù lượng rằng: 
Nếu ta tu được pháp này, thì tâm ta sẽ được an ổn, chẳng bao 
lâu nữa ta sẽ được Vô Thượng Bồ Đe.

Ngài cũng có nói đến độc trùng để dụ cho khát ái, phiền 
não, nói đến ác thú, nói đến giặc cướp để dụ cho 62 tà kiến.

Ngài nói đến chẳng còn sợ độc trùng, ác thú, giặc cướp, 
chẳng còn sợ cảnh đói khát để dụ cho được chân trí huệ, 
chẳng còn khát ái, chẳng còn sợ hãi nữa, vì biết rằng mình 
sắp được giải thoát.

Ngoài ra, muốn chẳng lạc về Thanh Văn và Bích Chi 
Phật địa, thì phải tín thọ Bát nhã Ba-la-mật, phải theo gương
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chư đại Bồ tát, là những vị đã nhận rõ thật tướng pháp, đã 
xả ly thế gian dục lạc, xả ly Thanh Văn và Bích Chi Phật 
pháp, thâm tâm ái kính Bát nhã Ba-la-mật, thường hành Bồ 
tát đạo, nhằm đem lại đại lợi ích cho chúng sanh. Chư đại Bồ 
tát đã thể nhập vào Bát nhã Ba-la-mật, nên dù ở trong vũng 
lầy sanh tử, mà vẫn tự tại hành đạo Cam Lồ, làm lợi lạc cho 
chúng sanh, chẳng còn bị sanh tử triển chuyển nữa.

Các sự kiện trên đây nói về các nhân duyên “sắp được thọ 
Ký Vô Thượng Bồ Đề” của chư đại Bồ tát. Khi thấy vị Bồ tát 
nào hiển bày các tướng nêu ở đoạn kinh trên đây, thì biết vị 
Bồ tát đó sắp được thọ ký Vô Thượng Bồ Đề, chẳng còn bị 
đọa vào 3 đường ác, chẳng còn trầm luân trong sanh tử ... dẫn 
đến chẳng còn lạc về Thanh Văn và Bích Chi Phật địa nữa.

-oOo-

Ngài Xá Lợi Phất lại nói đến người muốn thấy biển lớn, 
quyết tâm đi mãi cho đến khi chẳng còn thấy núi đồi, cây 
cối nữa để dụ cho người cầu Vô Thượng Đạo, nhất tâm hành 
Bát nhã Ba-la-mật; nói đến vùng biển lớn là nơi bằng phẳng, 
chẳng có núi đồi, chẳng có cây cối để dụ cho Vô Thượng Bồ 
Đê, là noi rôt ráo thanh tịnh..

Ngài lại nói trước khi mùa xuân đến cây rụng sạch lá để 
dụ cho Bồ tát dùng lực phương tiện Bát nhã Ba-ĩa-mật đoạn 
sạch các phiền não trước khi được Vô Thượng Bồ Đề; nói 
đến màu xanh tươi mát của cây cỏ để dụ cho thanh tịnh lạc ở 
noi Vô Thượng Bồ Đề.

Ngài lại nói đến người mẹ mang thai để dụ cho Bồ tát 
phát đại nguyện thành bậc Vô Thượng Giác; nói đén các hiện 
tượng săp sanh con của người mẹ, sau thời gian dài chín
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tháng cưu mang, để dụ cho Bồ tát sau thời gian dài cần khổ, 
hành 6 pháp Ba-la-mật, đã ly được thế gian lạc, sắp thành tựu 
được Vô Thượng Bồ Đề.

-0O0-

Phật tán thán lời nói của ngài Xá Lọi Phất. Qua lời tán 
thán đó, ngài Tu Bồ Đe biết rõ ý Phật, nên bạch Phật rằng: 
Thật là hy hữu ! Thế Tôn đã khéo phó chúc Phật sự cho chư 
Bồ tát, khi hành Bồ tát đạo.

-0O0-

Phật phó chúc cho chư Bồ tát phát Vô Thượng Bồ Đề tâm 
để an ổn chúng sanh trong vô lượng A-tăng-kỳ kiếp.

Nếu chúng sanh chấp thường, thì dạy cho họ pháp vô 
thường; nếu chúng sanh chấp lạc, thì dạy cho họ biết rằng 
chấp lạc sẽ dẫn sanh khổ; nếu chúng sanh chấp có các pháp, 
thì dạy cho họ biết về “pháp tánh không”; nếu chúng sanh 
chấp ngã, thì dạy cho họ về pháp vô ngã v.v...

Như vậy mới có thể an lập được hết thảy chúng sanh. Phàm 
phu nghe như vậy, thì dù đòri nay chưa được an lạc, nhưng về 
sau, khi diệt sạch phiền não, thì cũng sẽ được thân tâm an lạc.

Ví như người uổng thuốc đắng. Dù nay cảm thấy thuốc đắng 
có mùi vị khó chịu, nhưng về sau sẽ được lành bệnh vậy.

Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật phát nguyện an lạc hết 
thảy chúng sanh, nên phải dùng mọi phương tiện để giáo 
hóa họ. Dù nay bản nguyện của Bồ tát chưa được thành tựu, 
nhưng đời sau sẽ được thành tựu viên mãn vậy.

-0O0-
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Như trong kinh Bổn Sanh có nói: Bồ tát do diệt sạch 
phiền não mà được an lạc. Khi được an lạc rồi, Bồ tát lại 
dùng các phương tiện làm lợi ích cho chúng sanh, khiến 
họ được thế gian lạc về xuất thế gian lạc. Khi được Vô 
Thượng Bồ Đề, Bồ tát lại'dụng vô sở đắc thành tựu chúng 
sanh, khiến họ được an lập nơi thanh tịnh xuất thế gian 
lạc vậy.

Trong khi hành Bồ tát đạo, Bồ tát thường dùng 4 “nhiếp 
pháp” đê nhiêp thủ chúng sanh. Đó là:

1). Ải ngữ. Tùy theo căn tánh của chúng sanh mà khéo 
chọn lựa lời nói, để khuyển dụ họ:

- Hoặc nương theo ý họ mà nói.

- Hoặc nương theo những điều ưa thích, những ước muốn 
của họ mà nói.

2). Lợi hành: Làm các việc lành, lợi ích cho chúng sanh:

- Hoặc dạy cho họ tình tấn tu tập và hành t ì  các thiện pháp.

- Hoặc dạy họ nếu chưa tin Phật pháp, thì hãy khởi lòng 
tin nơi Phật pháp.

Ví như đối với người phá giới, thì dạy họ nên t ì  giới, đối 
với người bỏn xẻn, thì dạy họ nên bố thí, đối với người ngu 
si, thì dạy cho họ mở mang trí tuệ v.v...

3). Đồng sự: Giáo hóa chúng sanh bằng cách cùng với họ 
hành các thiện pháp.

Ví như tự mình tu tập 10 thiện đạo, và cũng dạy người tu 
tập 10 thiện đạo v.v...

4). Bố thỉ: Thấy chúng sanh cần gì, thì bố thí cho họ được 
như nguyện:
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- Hoặc tài thí: Thấy chúng sanh thiếu thốn, cần đến tài vật 
gì, thì đem tài vật ra bố thí cho họ.

- Hoặc pháp thí: Thấy chúng sanh cần biết pháp gì, thì 
đem pháp ấy thuyết cho họ.

- Hoặc vô úy thí: Thấy chúng sanh sợ sệt, thì làm cho họ 
được an ổn, chẳng còn sợ sệt nữa.

Pháp “ái ngữ nhiếp” là pháp dẫn đầu trong tất cả 4 nhiếp 
pháp.

Ví như, biết chúng sanh thích được sống lâu, thì nên khéo 
léo dạy họ tu tập 10 thiện đạo; biết chúng sanh thích các bảo 
vật, thì nên khéo léo dạy cho họ biết là “pháp bảo” quý hơn 
hết thảy các bảo vật ở thế gian v.v. ế.

Pháp “đồng sự nhiếp” có nghĩa là đồng hành. Muốn giáo 
hóa chúng sanh, thì phải cùng với họ hành các thiện pháp.

Ví như, Bồ tát tự mình hành 10 thiện đạo, cũng dạy người 
hành 10 thiện đạo; tự mình tu 4 quả Thanh Văn, cũng dạy 
người tu 4 quả Thanh Văn; tự mình tu 6 pháp Ba-la-mật, 
cũng dạy người tu 6 pháp Ba-la-mật; tự mình trú bât thôi 
chuyển địa, cũng dạy người trú bất thối chuyển địa; tự mình 
chuyển pháp luân, cũng dạy người chuyển pháp luân v.v...

Phật dạy: Ta, vì đại từ đại bi, mà phó chúc cho các Bồ tát 
tu tập như vậy, kiến lập đạo tràng như vậy, hành hêt thảy các 
thiện pháp như vậy, mà chẳng có sanh tâm chấp đắm.

(Hết Quyển 66)
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Quyển 67





Phẩm Thứ Bốn Mươi Lăm 
(TIẾP THEO)

Văn Trì (tiếp theo)

KINH:

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thật là 
hy hữu! Chư Bồ tát thành tựu đại công đức, vì hết thảy 
chúng sanh mà tu tập Bát nhã Ba-la-mật, để được Vô 
Thượng Bồ Đe.

Bạch Thế Tôn! Chư Bồ tát phải tu tập như thế nào để 
được đầy đủ Bát nhã Ba-la-mật?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Nếu Bồ tát tu tập Bát nhã 
Ba-la-mật, mà chẳng thấy sắc tướng tăng hay giảm, 
chăng thấy thọ tướng, tưởng tướng, hành tướng, thức 
tướng tăng hay giảm... dẫn đến chẳng thấy Nhất thiết 
chủng trí tướng tăng hay giảm, thì như vậy gọi là Bồ tát 
tu tập đầy đủ Bát nhã Ba-la-mật.

Lại nữa, này T\i Bồ Đe! Khi tu tập Bát nhã Ba-la-mật, 
Bô tát chăng thấy có thị pháp và phi pháp; chẳng thấy có 
quá khứ pháp, hiện tại pháp và vị lai pháp; chẳng thấy 
có thiện pháp, bất thiện pháp và vô ký pháp; chẳng thấy 
có hữu vi pháp và vô vi pháp; chẳng thấy có cõi Dục, cõi 
Sắc và cỗi Vô Sắc; chẳng thấy có 6 pháp Ba-la-mậtệ.. dẫn 
đến chẳng thấy có Nhất thiết chủng trí. Như vậy gọi là Bồ 
tát tu tập đầy đủ Bát nhã Ba-la-mật. Vì sao?

Vì các pháp đều là vô tướng (chẳng có tướng) là
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không, là hư vọng, chẳng bền chắc, nên là chẳng có tri 
giả (người biết) và chẳng có thọ giả (người thọ) vậy.

Ngài I\i Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Lòi dạy của 
Thế Tôn thật là bất khả tư nghi (chẳng thể nghĩ bàn)Ệ

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Vì sắc bất khả tư nghi, nên 
lời Phật nói ra bất khả tư nghìễ

Vì thọ, tưởng, hành, thức bất khả tứ nghìệềị dẫn đến 
vì Nhất thiết chủng trí bất khả tư nghi, nên lời Phật nói 
ra bất khả tư nghỉ.

Này Tu Bồ Đe! Nếu Bồ tát biết sắc bất khả tư nghi, 
biết thọ, tưởng, hành, thức bất khả tư nghi... dẫn đến 
biết Nhất thiết chủng trí bất khả tư nghi, mà lại trú trong 
bất khả tư nghi, thì như vậy là Bồ tát chẳng tu tập đầy đủ 
Bát nhã Ba-Ia-mật.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba- 
ỉa-mật rất thậm thâm. Ai là người tín giải được thâm Bát 
nhã Ba-la-mật?

Phật dạy: Này I\i Bồ Đe! Bồ tát nào, đã từ lâu đời, 
thường tu 6 pháp Ba-la-mật, gieo trồng thiện căn, thân 
cận chư thiện tri thức, thì mới có thể tín giải thâm Bát 
nhã Ba-la-mật được.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi 
là Bồ tát đã từ lâu đời, thường tu tập 6 pháp Ba-la-mật, 
gieo trồng thiện căn, thân cận chư thiện tri thức?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Đó là Bồ tát chẳng phân biệt 
sắc, sắc tướng và sắc tánh... dẫn đến chẳng phân biệt 
Nhất thiết chủng trí, Nhất thiết chủng trí tướng và Nhất 
thiết chủng trí tánh.
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Vì sao? Vì Sắc bất khả tư nghi... dẫn đến Nhất thiết 
chủng trí bất khả tư nghi vậy.

Như vậy gọi là Bồ tát, đã từ lâu đòi, thường tu tập 6 
pháp Ba-la-mật, gieo trồng thiện căn, thân cận chư thiện 
tri thức.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì sắc thậm 
thâm, nên Bát nhã Ba-Ia-mật thậm thâm. Vì thọ, tưởng, 
hành, thức thậm thâm.ễ. dẫn đến vì Nhất thiết chủng trí 
thâm thâm, nên Bát nhã Ba-la-mât thâm thâm.•  7  *  •

Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba-Ia-mật là kho trân bảo. Ở 
noi đây có đủ 4 quả Thanh Văn, quả Bích Chi Phật, Vô 
Thượng Bồ Đề, 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định, 5 
thần thông, 4 niệm xứ.ắ. dẫn đến 8 thánh đạo, 10 Phật 
lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí, đại từ, đại bi, 18 bất cộng 
phápể.. dẫn đến Nhất thiết chủng tríế Bởi vậy nên nói Bát 
nhã Ba-la-mật ỉà kho chứa đầy đủ các bảo vật.

Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba-la-mật là kho báu thanh tịnhế

Vì sao? Vì sắc thanh tịnh, nên Bát nhã Ba-la-mật 
là kho báu thanh tịnh. Vì thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh... dẫn đến vì Nhất thiết chủng trí thanh tịnh, nên 
Bát nhã Ba-la-mật là kho báu thanh tịnh vậy.

LUẬN:

Ở đoạn kinh trên đây có nói đến “Bồ tát thành tựu đại công 
đức”. Đây là nói Bồ tát tự tu tập các công đức, và cũng dạy 
người khác tu tập các công đức. Bồ tát hành Bồ tát đạo để giáo 
hóa hết thảy chúng sanh, chẳng có phân biệt thân sơ, chẳng có 
mong cầu danh lợi. Bồ tát, vì hết thảy chúng sanh, mà càn khổ 
tu tập 6 pháp Ba-la-mật, để được Vô Thượng Bồ Đề.

Như vậy gọi là Bồ tát thành tựu đại công đức.
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Ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật: Bồ tát phải tu tập Bát nhã Ba-la- 
mật như thế nào để được đầy đủ Bát nhã Ba-la-mật?

Phật dạy: Tu tập đầy đủ Bát nhã Ba-la-mật là chẳng thấy 
sắc tướng... dẫn đến chẳng thấy Nhất thiết chủng trí tướng 
tăng hay giảm.

Bồ tát tuy đã được thập địa, đã tọa đạo tràng, đã được đầy 
đủ Bát nhã Ba-la-mật, mà vẫn xem đó chỉ là như mộng, như 
huyễn. Vì sao? Vì hết thảy các pháp đều chẳng có tăng giảm, 
đêu là không vậy.

Lại nữa, ở nơi hết thảy các pháp, Bồ tát chẳng có khởi 
phân biệt “thị-phi”. Ví như nước từ trăm dòng sông chảy về 
biển, đều hòa đồng với nhau, đều trở thành cùng một vị cả.

Bồ tát tu tập Bát nhã Ba-la-mật cũng là như vậy. Bồ tát tu 
tập Bát nhã Ba-la-mật, mà chẳng thấy có pháp quá khứ, hiện 
tại hay vị lai, chẳng thấy có pháp thiện, bất thiện hay vô ký, 
chẳng thấy có 3 cõi, chẳng thấy có 6 pháp Ba-la-mật... dẫn 
đến chẳng thấy có Nhất thiết chủng trí, mói gọi là tu tập đầy 
đủ Bát nhã Ba-la-mật.

Vì sao? Vì hết thảy các pháp đều bình đẳng; ở nơi thật 
tướng, thì hết thảy các pháp, dù là hữu vi, dù là vô vi, đều 
chẳng phải là thường pháp, chẳng phải là thật pháp, đều 
chang kiên cố vậy.

Lại nữa, thọ mạng của chúng sanh cũng là không. Vì sao? 
Vì nếu đã chấp có mạng căn, thì là có ngã tướng, mà ngã và 
chúng sanh đều không, nên thọ mạng cũng là không vậy. 
Chúng sanh đã là không, thì khổ lạc cũng đều là không. Như 
vậy là chẳng có người biết khổ lạc, chẳng có người thọ khổ 
lạc. Dần đến hết thảy các pháp đều là không, nên chẳng có 
người biết pháp, chẳng có người thọ pháp, tức là chẳng có tri 
giả, chẳng có thọ giả vậy.
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Quán pháp không, quán chúng sanh không như vậy mới 
được đầy đủ Bát nhã Ba-la-mật.

Ngài Tu Bồ Đề vô cùng hoan hỷ, bạch Phật rằng: Lời 
Phật dạy thật là bất khả tư nghi.

Phật dạy: Vì sắc... dẫn đến Nhất thiết chủng t í  bất khả tư 
nghi nên lời Phật nói ra bất khả tư nghi vậy. Vì sao? Vì nhân 
và quả bình đẳng, đồng nhất.

Bồ tát biết rõ sắc... dẫn đén Nhất thiết chủng trí bất khả 
tư nghi mà chẳng trú trong bất khả tư nghi đó, mới là tu tập 
đầy đủ Bát nhã Ba-la-mật. Trái lại, nếu Bồ tát còn trú trong 
bất khả tư nghi đó, là còn chấp tướng, nên chẳng tu tập được 
đầy đủ Bát nhã Ba-la-mật.

-0O0-

Ngài Tu Bồ Đề thấy trong Bát nhã Ba-la-mật chẳng còn 
có chỗ y chỉ, tợ như biển rộng mênh mông, nên lại bạch Phật: 
Bát nhã Ba-la-mật thậm thâm như vậy, thì ai là người có thể 
tín giải được Bát nhã Ba-la-mật?

Phật dạy: Bồ tát nào, đã từ lâu đời, thường tu 6 pháp Ba- 
la-mật, thường gieo trồng thiện căn, thường thân cận tri thức, 
mới có thể tín giải được thâm Bát nhã Ba-la-mật.

-0O0-

Vì ở phẩm trước có nói đến trường hợp Bồ tát sơ phát 
tâm cũng có thể tín giải được thâm Bát nhã Ba-la-mật, nên 
ngài Tu Bồ Đề lại bạch Phật rằng: Thế nào là Bồ tát, đã tò lâu 
đời, thường tu 6 pháp Ba-la-mật thường gieo trồng thiện căn, 
thường thân cận thiện tri thức.
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Phật dạy: Đó là Bồ tát chẳng phân biệt sắc, sắc tướng 
và sắc tánh... dẫn đến chẳng phân biệt Nhất thiết chủng trí, 
Nhất thiết chủng trí tướng và Nhất thiết chủng trí tánh.

Ý của lời kinh như sau:

- Chẳng phân biệt “sắc” có nghĩa là chẳng phân biệt 4 đại 
và 4 đại tạo sắc.

- Chẳng phân biệt “sắc tướng” có nghĩa là chẳng phân 
biệt sắc thấy được, sắc nghe được, sắc xấu hay tốt, sắc dài 
hay ngắn, sắc nhỏ hay lớn, sắc thường hay vô thường, sắc 
khổ hay lạc v.v...

- Chẳng phân biệt “sắc tánh” có nghĩa là chẳng thấy sắc 
là thường pháp. Ví như chẳng phân biệt đất có tánh cứng, lừa 
có tánh nóng v.v...

Vì sao? Vì “sắc tánh” rốt ráo không.

Dần đến Nhất thiết chủng trí, Nhất thiết chủng trí tướng 
và Nhất thiết chủng trí tánh cũng là như vậy.

Bồ tát biết rõ “pháp tánh” rốt ráo không, nên khi hành Bát 
nhã Ba-la-mật chẳng phân biệt “pháp tánh”. Do chẳng phân 
biệt “pháp tánh”, nên Bồ tát chẳng hoại “pháp”, chẳng hoại 
“pháp tướng” vậy.

Bồ tát nào hành Bát nhã Ba-la-mật mà chẳng phân biệt 
pháp, pháp tướng và pháp tánh là đã tu tập đầy đủ Bát nhã 
Ba-la-mật, đã biết rõ hết thảy pháp đều là rốt ráo không, đều 
là bất khả tư nghi.

Thế nên, nếu có Bồ tát nào, dù nay chỉ mới sơ phát tâm, 
chỉ mới tu tập trong thời gian ngắn, mà đã hành được đầy đủ 
Bát nhã Ba-la-mật như vậy, thì phải nên biết rằng, ở ừong 
quá khứ, vị Bồ tát đó đã tò lâu thường tu tập 6 pháp Ba-la-
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mật, thường gieo trồng thiện căn, thường thân cận chư thiện 
tri thức rồi vậy.

Đây là lý do vì sao ngài Tu Bồ Đe thưa hỏi Phật như 
trên đây.

Hỏi: Đất có tướng cứng. Nay vì sao lại nói đất cỏ 
tánh cứng?

Đáp: Cứng là tánh của đất, nhưng tánh cứng được hiển 
lộ ở nhiều tướng khác nhau. Như vậy, do nhiều tướng cứng 
nhóm họp lại mà tánh cứng mới được hình thành vậy.

Tương tự như vậy, người sân thường biểu lộ tánh sân của 
mình bằng nhiều tướng sân khác nhau, ở noi thân, khẩu và ý.

Nên biết rằng:

- Có trường hợp “tánh” và “tướng” khác nhau. Ví như khi 
thấy khói, thì ta biết có lửa. Nhưng khói chỉ là tướng của lửa, 
chẳng phải là tánh của lửa.

- Có trường hợp “tánh” và “tướng” chẳng có khác nhau. 
Ví như “nóng” vừa là tướng của lừa, vừa là tánh của lửa.

-0O0-

Ngài Tu Bồ Đề nghe Bát nhã Ba-la-mật được thấm nhuần 
lợi ích, nên đã bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì sắc thậm thâm... 
dẫn đến Nhất thiết chủng trí thậm thâm, nên Bát nhã Ba-la- 
mật thậm thâm. Hết thảy các pháp đều là thậm thâm tướng.

Ngài lại bạch Phật tiếp: Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba-la- 
mật là kho trân bảo. Ở nơi đây có đầy đủ 4 quả Thanh Văn... 
dẫn đến Vô Thượng Bồ Đề; Bát nhã Ba-la-mật có công năng 
tiêu trừ hết thảy các phiền não, thành tựu đầy đủ các hạnh 
nguyện... dẫn đến thành tựu Nhất thiết chủng trí.
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Đoạn kinh ừên đây nói lên sự tư duy của ngài Tu Bồ Đề, 
và sự tôn kính của ngài đối với thâm Bát nhã Ba-la-mật:

- Bát nhã Ba-la-mật là kho trân bảo, vì ở nơi đây, sắc rốt 
ráo thanh tịnh; thọ, tưởng, hành, thức... dẫn đến Nhất thiết 
chủng trí đều rốt ráo thanh tịnh cả.

- Bát nhã Ba-la-mật là kho trân bảo, vì khi vào được ừong 
Bát nhã Ba-la-mật rồi, thì chẳng còn có các tà hạnh, chẳng 
còn có các lỗi làm, là vào nơi rốt ráo không, rốt ráo bất khả 
tư nghi, mà chẳng có trú trong bất khả tư nghi vậy.

- Bát nhã Ba-la-mật là kho trân bảo, vì có công năng 
thành tựu hết thảy các nguyện của chúng sanh, khiến chúng 
sanh ở đời này được nhiều lợi ích, và ở đời sau được an lạc ở 
Niết bàn... dẫn đến được Vô Thượng Bồ Đe.

Bát nhã Ba-la-mật là rốt ráo thanh tịnh, ví như ngọc “như 
ý bảo châu” trong suốt, chẳng có tì vết, ví như “hư không” 
chẳng dính bụi trần. Chỉ có những chúng sanh mê muội, 
chẳng thấy được giá trị của vi diệu trân bảo này mà thôi vậy.

-0O0-

KINH:

Bạch Thế Tôn! Thật kỳ lạ thay! Bát nhã Ba-la-mật 
rốt ráo thanh tịnh như vậy, mà vì sao cũng vẫn có nhiều 
lưu nạn?

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Ito Bồ 
Đe! Bát nhã Ba-ỉa-mật có rất nhiều lưu nạn. Bởi vậy nên 
thiện nam, thiện nữ nào muốn biên chép Bát nhã Ba-la- 
mật, thì phải nên biên chép ngay; muốn đọc tụng, tư duy, 
giảng nói... dẫn đến chánh ức niệm, tu tập Bát nhã Ba-
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la-mật, thì phải nên làm ngay, chớ nên để cho các lưu nạn 
phát khỏi.

Nếu thiện nam, thiện nữ nào nguyện viết chép Bát nhã 
Ba-la-mật trong thời gian 1 tháng, hoặc 2 ,3 ,4 ..ề tháng,ệề. 
dân đến trong thời gian 1 năm, thì phải nên siêng năng 
tinh tấn thành tựu ý nguyện. Vì sao? Vì Bát nhã Ba-ỉa- 
mật ỉà kho chứa nhiều trân bảo, nên cũng có nhiều lưu 
nạn phát khỏi vậy.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nơi thâm 
Bát nhã Ba-la-mật này có rất nhiều ác ma muốn gây lưu 
nạn, khiến người muốn biên chép, đọc tụng, tư duy, giảng 
nóiẵề. dẫn đến chánh ức niệm Bát nhã Ba-Ia-mật rất khó 
có thể thành tựu được ý nguyệnẾ

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Dù ác ma có muốn gây lưu 
nạn, nhằm ngăn chặn sự biên chép, đọc tụng, tư duy, giảng 
nói, chánh ức niệm, tu tập Bát nhã Ba-la-mật, nhưng vẫn 
chăng sao có thể phá hoại được quyết tâm của Bồ tát.

Lúc bấy giờ, ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế 
Tôn! Do lực nào mà các ác ma chẳng có thể gây lưu nạn 
đối vói Bồ tát biên chép... dẫn đến chánh ức niệm, tu tập 
Bát nhã Ba-la-mật?

Phật dạy: Này Xá Lợi Phất! Đó là do Phật lực khiến 
các ác ma chẳng có thể gây lưu nạn đối với Bồ tát biên 
chépệệ. dẫn đến chánh ức niệm, tu tập Bát nhã Ba-la-mật.

Này Xá Lợi Phất! Do có thần lực của chư Phật 10 
phương thường hộ niệm Bồ tát biên chép... dẫn đến 
chánh ức niệm, tu tập Bát nhã Ba-la-mật, nên các ác ma 
chẳng có thể gây lưu nạn đượcẻ

Này Xá Lợi Phất! Thiện nam, thiện nữ đó phải nghĩ
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rằng: Các sự việc ta đang biên chép... dẫn đến chánh ức 
niệm, tu tập thâm Bát nhã Ba-la-mật đều do thần lực của 
chư Phật 10 phương.

Ngài Xá Lọi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu có 
thiện nam, thiện nữ nào biên chép, đọc tụngệỄ. dẫn đến 
chánh ức niệm, tu tập thâm Bát nhã Ba-la-mật, thì phải 
biết người ấy đã được chư Phật 10 phương hộ niệm.

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Xá Lợi 
Phất! Nhờ có Phật lực gia bị, nên thiện nam, thiện nữ ấy 
mới có thể biên chép, thọ trì.ể. dẫn đến chánh ức niệm, tu 
tập thâm Bát nhã Ba-la-mật.

Ngài Xá Lọi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Hiện tại, 
vô lượng vô biên các đức Phật khắp 10 phương đều thấy 
biết thiện nam, thiện nữ này đang biên chép, thọ trì... 
dẫn đến chánh ức niệm, tu tập thâm Bát nhã Ba-la-mật.

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Xá Lọi 
Phất! Hiện tại, ở trong khắp 10 phương, chư Phật đều 
thấy biết thiện nam, thiện nữ ấy đang biên chép, thọ trì... 
dan đến chánh ức niệm tu tập thâm Bát nhã Ba-la-mậtẾ

Này Xá Lợi Phất! Nếu có thiện nam, thiện nữ nào cầu 
Phât đao mà biên chép, thọ trì..ẽ dẫn đến chánh ức niệm, 
tu tập thâm Bát nhã Ba-la-mật, thì phải biết người ấy 
chẳng bao lâu nữa sẽ được Vô Thượng Bồ Đề.

Này Xá Lọi Phất! Nếu có thiện nam, thiện nữ nào biên 
chép, thọ trì... dẫn đến chánh ức niệm, tu tập thâm Bát 
nhã Ba-la-mật thì phải biết người ấy, ở nơi thậm thâm 
pháp này đã có thâm tín giải; người ấy cũng đã thường 
cung kính, cúng dường, tôn trọng thâm pháp này vậy. 
Chư Phật trong khắp 10 phương dùng Phật nhãn thấy
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biết thiện nam, thiện nữ đang biên chép, thọ trì..ệ dẫn 
đến chánh ức niệm, tu tập Bát nhã Ba-ỉa-mật, khiến 
người ấy được đại lợi ích, đại quả báo vậy.

Này Xá Lợi Phất! Do công đức cung kính, cúng dường, 
tôn trọng Bát nhã Ba-la-mật, mà người ấy chẳng đọa vào 
3 đường ác, dẫn đến được bất thối chuyển địa, trọn chẳng 
xa ròi chư Phật.

Này Xá Lợi Phất! Do nhân duyên huân tập căn lành 
như vậy, mà mãi cho đến khi được Vô Thượng Bồ Đề 
ngưòi ấy trọn chẳng xả ly nội khôngề.. dẫn đến vô pháp 
hữu pháp không, trọn chẳng xả ly 4 niệm xử... dẫn đến 
8 thánh đạo, trọn chẳng xả ĩy 10 Phật lực... dẫn đến Vô 
Thượng Bồ Đề vậy.

LUẬN:

Ngài Tu Bồ Đề nói đến việc các ác ma thường hay gây 
lưu nạn nhằm phá hoại Bát nhã Ba-la-mật.

Phật ấn chứng lời nói của ngài Tu Bồ Đề, và dạy thêm: 
Thiện nam, thiện nữ nậo muốn biên chép kinh quyển Bát nhã 
Ba-la-mật, thì phải nên biên chép ngay; muốn thọ trì... dẫn 
đên chánh ức niệm, tu tập Bát nhã Ba-la-mật, thì cũng phải 
nên làm ngay.

Vì sao? Vì pháp hữu vi là vô thường, là hủy hoại, chẳng 
thê tin được. Nêu chẳng có siêng năng, tinh tấn, thì khi vô 
thường đên, săc thân có thể bị hủy hoại bất cứ vào lức nào, 
khiến chẳng có thể thành tựu được ý nguyện vậy.

Lại nữa, đức Phật Thích Ca Mâu Ni ứng hiện trong “đời 
ác 5 trược”, nên các ác ma tìm mọi cách để gây ra các lưu nạn. 
Cho nên, nếu phải viết chép kinh trong thời gian 1 tháng, 2, 
3 ,4 ... tháng dân đên 1 năm, hoặc lâu hơn nữa, thì phải siêng
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năng, tinh tấn thực hiện ngay ý nguyện, chớ để cho các lưu 
nạn có thể xảy đến.

Ví như trong thế gian ở nơi nào có nhiều của báu, thì 
thường bị các giặc cướp rình rập để đánh cắp. Cũng như vậy, 
Bát nhã Ba-la-mật là kho trân bảo, nên các ác ma thường 
quấy phá, gây ra các lưu nạn.

Ác ma gây lưu nạn dưới nhiều hình thức khác nhau, như:

- Khiến người tu hành phải chịu cảnh đói khát, thiếu 
thốn, gây cản trở cho việc biên chép, thọ trì, tu tập Bát nhã 
Ba-la-mật.

- Nhập vào người tu hành để làm não loạn thân tâm, như 
bị bệnh tật, gặp cảnh ưu sầu, khổ đau v.v... gây cản trở cho 
việc biên chép, thọ trì, tu tập Bát nhã Ba-la-mật.

- Gây sự bất hòa hợp giữa thầy và trò, tạo cảnh người 
nghe pháp vạch tội lỗi của Pháp sư ngay giữa đại chúng, cản 
trở việc thuyết pháp và thính pháp.

Các ác ma còn hiện thân thiện tri thức, thân sa môn... 
khuyên người tu hành chớ nên biên chép, thọ trì, chánh ức 
niệm, tu tập Bát nhã Ba-la-mật, như nói:

- Dù có trì giới, có tinh tấn, mà độn căn, thì cũng chẳng 
sao có thể hiểu được thâm Bát nhã Ba-la-mật. Như vậy có 
nghe Bát nhã Ba-la-mật cũng chẳng có lợi ích gì cả.

- Bát nhã Ba-la-mật diệt hết thảy các pháp, khiến chẳng còn 
có chồ hành xử, người tu Bát nhã Ba-la-mật chỉ ví như người ở 
trần gian mà tự cho mình mặc áo tiên. Như vậy biên chép, thọ 
trì, tu tập Bát nhã Ba-la-mật cũng chẳng có lợi ích gì cả.

- Bát nhã Ba-la-mật là không, là vô sở hữu, nên cũng 
chẳng cần biết đến tội phước, chẳng cần có đạo lý gì nữa cả.
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- Bát nhã Ba-la-mật là không, chớ nên hành Bát nhã Ba- 
la-mật, mà hãy nên thủ chấp Niết bàn.

v.v...

Các sự việc như vậy đều do ác ma gây ra để phá hoại tâm 
của người cầu Phật đạo.

Các người mới phát tâm Bồ tát, khi nghe các sự việc như 
vậy, liền sanh tâm sợ hãi, tự nghĩ rằng: Ma Vương là chủ cõi 
Dục, có oai lực rất lớn. Như vậy, ta làm sao có thể hành Bát 
nhã Ba-la-mật mà đến được Vô Thượng Bồ Đe?

Đe giải nghi cho đại chúng, Phật dạy: Ác ma rất muốn 
gây lưu nạn nhằm ngăn chận sự biên chép, đọc tụng, tư 
duy, giảng nói... dẫn đến chánh ức niệm tu tập Bát nhã 
Ba-la-mật, nhưng vẫn chẳng sao có thể phá hoại được 
quyết tâm của Bồ tát.

Vì sao? Vì Bát nhã Ba-la-mật là đại trí huệ, nên có thế 
lực rất lớn, thắng được hết thảy các ma sự, vô thường và hư 
vọng vậy. Vì đại sự thắng các tiểu sự, ví như: Hạnh ly dục 
thắng lòng tham dục, từ bi thắng sân nhuế, trí huệ thắng 
ngu si v.v...

Bồ tát, tuy chưa được đày đủ Bát nhã Ba-la-mật, nhưng 
đã có được khí phần Bát nhã Ba-la-mật, nên các ác ma chẳng 
có thể phá hoại được vậy.

-0O0-

Bởi nhân duyên vậy, nên ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: 
Do lực nào mà các ác ma chẳng có thể gây lưu nạn đối vói 
Bồ tát biên chép... dẫn đến chánh ức niệm, tu tập Bát nhã 
Ba-la-mật?
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Phật dạy: Đó là do Phật lực, khiến các án ma chẳng có thể 
gây lưu nạn được.

Vì sao? Vì có ác nơi ma, thì có thiện nơi Phật để đối trị, có 
đại uế trược noi ma, thì có đại thanh tịnh nơi Phật để đối trị; có 
lưu nạn nơi ma, thì có đại thông đạt noi Phật để đối trị vậy.

Nếu có người nào, vì chúng sanh, phát tâm biên chép, 
tư duy... dẫn đến chánh ức niệm, tu tập Bát nhã Ba-la-mật, 
ứlì người ấy được các đức Phật ừong khắp 10 phương, như 
đức Phật A Súc Bệ, đức Phật A Di Đà... thường hộ niệm. Lại 
cũng có các ác tặc, sau khi đã hồi tâm, trở lại tán trợ. Bởi vậy 
nên các ác ma, dù có muốn phá hoại Bát nhã Ba-la-mật, cũng 
chẳng sao thực hiện được ý đồ vậy.

-0O0-

Ngài Xá Lợi Phất lại nói về chư Phật trong khắp 10 
phương đều thấy biết người biên chép, thọ trì... dẫn đến 
chánh ức niệm, tu tập Bát nhã Ba-la-mật.

Phật ấn chứng lời nói của ngài Xá Lợi Phất, và dạy thêm: 
Hiện tại ở trong khắp 10 phương, chư Phật đều dùng Phật 
nhãn thấy biết người đang biên chép, thọ trì... dẫn đến chánh 
ức niệm, tu tập Bát nhã Ba-la-mật. Phải biết người ấy đã 
thâm tín giải Bát nhã Ba-la-mật, đã thường cung kính, cúng 
dường thậm thâm pháp này. Do thành tựu các công đức như 
vậy, nên các ác ma chẳng sao phá hoại được.

Hỏi: Trước đây thường chỉ nói đến thiên nhãn. Nay vì 
sao lại nói đến Phật nhãn?

Đáp: Ở đây, nên phân biệt có 2 trường hợp dùng thiên 
nhãn. Đó là:
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- Thiên nhãn nhiếp trong Phật nhãn.

- Thiên nhãn chẳng có nhiếp trong Phật nhãn.

Neu dùng thiên nhãn chẳng có nhiếp trong Phật nhãn, thì 
chỉ thấy được chúng sanh ở hiện tiền, và thấy có hạn lượng.

Neu dùng Thiên nhãn nhiếp trong Phật nhãn, thì thấy 
được chúng sanh ở cả 3 đời, và thấy vô hạn lượng.

Ngoài ra còn có pháp nhãn nhiếp trong Phật nhãn. 
Dùng pháp nhãn nhiếp trong Phật nhãn sẽ thấy rõ được 
hết thảy các tướng pháp.

Lại có huệ nhãn nhiếp trong Phật nhãn. Dùng huệ nhãn 
nhiếp trong Phật nhãn sẽ thấy các pháp đều là rốt ráo không.

Hỏi: Thiên nhãn nhiếp trong Phật nhãn là thật hay chỉ 
là hư vọng?

Đáp: Thiên nhãn nhiếp trong Phật nhãn thấy được chúng 
sanh thành tựu Niết bàn, nhưng vẫn biết rõ chúng sanh là không, 
là hư vọng. Đây chẳng phải là sự thấy biết như hàng phàm phu.

Vì sao? Vì do phàm phu chấp tướng, nên Phật nói pháp 
tướng là hư vọng, nhằm phá sự lầm chấp của phàm phu vậy.

Hỏi: Vì sao chẳng có dùng huệ nhãn nhiếp trong Phật 
nhãn để quán chủng sanh?

Đáp: Huệ nhãn là vô tướng, nên thường tương ưng với 
3 giải thoát môn “không, vô tướng và vô tác”. Bởi vậy nên 
chẳng cần phải dùng huệ nhãn để quán chúng sanh, vì chúng 
sanh do 5 ấm hòa hợp đã là giả danh, là hư vọng rồi vậy.

Ví như đối vói đứa trẻ ngỗ nghịch, ta chỉ cần dùng những 
hình phạt nhẹ để răn dạy, chẳng cần phải dùng đến những 
hình phạt nặng.
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Nơi đây, ý nói rằng, đối với đa số chúng sanh, Bồ tát phải 
ở nơi Thế Đế mà hành Bát nhã Ba-la-mật, chẳng phải ở nơi 
Đệ Nhất Nghĩa Đế.

Hỏi: Vị lai chưa đến. Dùng trí để tư duy về vị lai còn khó 
thay, làm sao cỏ thế thấy các sự việc ở vị lai được?

Đáp: Quá khứ đã qua, nhưng các tâm sở pháp vẫn còn 
lưu tồn, vẫn còn tác niệm, khiến có thể nhớ nghĩ được các 
việc quá khứ.

Các bậc Thánh đã có “túc mạng thông”, nên dù chúng 
sanh chưa có khởi niệm, mà các ngài đã có thể thấy, có thể 
biết được sự hiện hạnh của các chủng tử ẩn kín ở trong tâm 
của họ vậy.

Khi vào được trong Bát nhã Ba-la-mật rồi, thì 3 thời đều 
đồng nhất, vô phân biệt. Bởi vậy nên khi đã nhận chân được 
hiện tại rồi, thì đồng thời cũng nhận chân được quá khứ và 
vị lai vậy.

Hỏi: Vào thời “mạt pháp ” chủng sanh ở phương này 
chưa diệt tận các kiết sử hữu lậu, còn mang nhiều tội ác. Như 
vậy, vì sao nói lúc bay giờ Phậi dùng Phật nhãn hộ niệm cho 
những chúng sanh thâm tín Bát nhã Ba-la-mật?

Đáp: Phật tò i rộng tâm tò bi, thương xót hết thảy chúng 
sanh và chư Bồ tát thâm nguyện vì hết thảy chúng sanh mà 
phát Vô Thượng Bồ Đe tâm.

Bởi nhân duyên vậy, nên Phật quán, vào thời “mạt pháp” 
uế trược sau khi Phật nhập Niết bàn rồi, thì ở phương này 
những chúng sanh ở biên địa bị 3 độc hoành hành, khiến 
chẳng còn tin tội phước nhân duyên, tương tục khởi đao 
binh, sát hại lẫn nhau. Vào thời bấy giờ các bậc Thánh Hiền
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rất hiếm; số chúng sanh đọc tụng kinh điển phát tâm cầu Vô 
Thượng đạo cũng gặp rất nhiều trở ngại, chẳng phải như khi 
Phật còn tại thế.

Bởi nhân duyên vậy, nên Phật mới dùng Phật nhãn để hộ 
niệm cho những chúng sanh nào tín giải được Bát nhã Ba- 
la-mật. Những chúng sanh nào dùng hoa hương cúng dường 
Bát nhã Ba-la-mật cũng được Phật hộ niệm, khiên họ được 
đại lợi ích, chẳng còn có thọ ác báo nữa.

-0O0-

Những chúng sanh nào đã thâm tín giải Bát nhã Ba-la- 
mật rồi, thì chẳng những chẳng còn bị đọa vào 3 đường ác, 
mà còn tinh tấn niệm Phật tam muội, vào Bồ tát vị, giáo hóa 
chúng sanh, trọn chẳng ly các đức Phật.

Những chúng sanh nào thâm ái thiện pháp, mãi cho đến 
khi được Vô Thượng Bồ Đề, trọn chẳng ly 6 pháp Ba-la-mật 
mới được chư Phật dùng Phật nhãn hộ niệm, mới được đại 
quả báo ở đời này và cả ở đời sau.

KINH:

Này Xá Lợi Phất! Phật thị hiện xuất thế ở phương 
Đông. Sau khi Phật nhập diệt, thâm Bát nhã Ba-Ia-mật 
này sẽ được truyền đến các cõi nước ở phương Namế Ớ 
nơi đây, các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ni, Ưu-bà-tắc và ưu-bà-di 
sẽ biên chép, thọ trì, đọc tụng... dẫn đến chánh ức niệm, 
tu tập thâm Bát nhã Ba-la-mật này.

Bởi nhân duyên vậy, mà bốn chúng ở nơi đây chẳng 
đọa vào 3 đường ác, được hưởng thọ phước báo cõi Trời 
và cỗi người, được tăng ích 6 pháp Ba-la-mật, thường 
cung kính, cúng dường, tán thán chư Phật, thành tựu
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được Thanh Văn thừa, Bích Chi Phật thừa... dẫn đến 
Phật thừa.

Này Xá Lợi Phất! Thâm Bát nhã Ba-la-mật này lại 
được truyen từ phương Nam đến phưong Tây, từ phương 
Tây sẽ được truyền đến phương Bắc. Ở các nơi đây, các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ni, Ưu-bà-tắc và ưu-bà-di sẽ biên chép, 
thọ trì, đọc tụng, tư duy, giảng nói, . .ễ dẫn đến chánh ức 
niệm, tu tập thậm thâm pháp nàyẳ

Bởi nhân duyên vậy, mà 4 chúng ở các nơi đó chẳng đọa 
vào 3 đường ác, được hưởng thọ phước báo cõi Trời và cỗi 
người, được tăng ích 6 pháp Ba-la-mật, thường cung kính., 
cúng dường, tán thán chư Phật, thành tựu được Thanh Văn 
thừa, Bích Chi Phật thừa..ễ dẫn đến Phật thừa.

Này Xá Lợi Phất! Ở phương Bắc, thâm Bát nhã Ba- 
la-mật này sẽ hiển bày Phật sự, và sẽ rất hưng thịnh. Vì 
sao? Vì là thời kỳ pháp của ta thịnh. Nên chẳng có tướng 
hoại diệt.

Này Xá Lọi Phất! Ta sẽ hộ niệm cho các thiện nam, 
thiện nữ nào thọ trì... dẫn đến chánh ức niệm, tu tập 
thâm Bát nhã Ba-la-mật. Ta cũng sẽ hộ niệm cho các thiện 
nam, thiện nữ nào biên chép, cung kính, cúng dường, tản 
thán thậm thâm pháp này.

Này Xá Lợi Phất! Do nhân duyên gieo trồng căn 
lành như vậy, mà các thiện nam, thiẹn nư ấy chẳng đọa 
vào 3 đường ác, được hưởng phước báo ở cõi Trời và 
cõi ngưòi, tăng ích 6 pháp Ba-la-mật, thường cung kính, 
cúng dường, tán thán chư Phật, thành tựu được Thanh 
Văn thừa, Bích Chi Phật thừa..ẽ dẫn đến Phật thừa vậyẵ

Này Xá Lọi Phất! Ta sẽ dùng Phật nhãn quán sát các 
người ấy, tán thán các người ấy. Đồng thời, vô lượng vô
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biện chư Phật ở trong khắp 10 phương cũng dùng Phật 
nhãn quán sát các người ấy, tán thán các ngưòi ấy vậy.

Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn! về sau 
này, thâm Bát nhã Ba-la-mật sẽ rất hưng thịnh ở phương 
Bắc chăng?

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Xá Lợi 
Phất! về sau này, thâm Bát nhã Ba-ỉa-mật sẽ rất hưng 
thịnh ở phương Bắc. Vì sao? Vì ở nơi đây có những thiện 
nam, thiện nữ câu Phật đạo nghe được thâm Bát nhã Ba- 
la-mật liền thọ trì, đọc tụng,... dẫn đến chánh ức niệm, 
đúng như pháp mà tu tập. Phải biết các thiện nam, thiện 
nữ đó từ lâu đã phát tâm Đại thừa, đã cúng dường nhiều 
đức Phật, đã gieo trồng nhiều thiện căn, đã than cận 
nhiều bậc thiện tri thức vậy.

Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn! về sau 
này, ở phương Bắc, có bao nhiêu thiện nam, thiện nữ 
cầu Phật đạo, mà phát tâm biên chép, thọ trì... dẫn đến 
chánh ức niệm, tu tập thâm Bát nhã Ba-la-mật?

Phật dạy: Này Xá Lọi Phất! về sau này, ởphương Bắc, 
tuy có rất nhiều thiện nam, thiện nữ cầu Phật đạo, nhưng 
có rất ít ngưòi nghe thâm Bát nhã Ba-la-mật, mà chẳng 
kinh, chẳng hãi, chẳng sợ. Vì sao? Vì số ít người nghe Bát 
nhã Ba-ỉa-mật, mà chẳng kỉnh, chẳng hãi, chẳng sợ, phải 
là người đã từ lâu thân cận, cúng dường nhiều đức Phật, 
đã được học hỏi nhiều noi các đức Phật, đã đầy đủ 6 pháp 
Ba-la-mật, đã đây đủ 4 niệm xứ... dẫn đến đã đầy đủ 18 
bất cộng phápẾ

Này Xá Lợi Phất! Các thiện nam, thiện nữ ấy đã thuần 
thục thiện căn; vì Vô Thượng Bồ Đề, mà làm lợi ích cho 
chúng sanh.
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Nay, ta vì các thiện nam, thiện nữ này thuyết về pháp 
“Nhất thiết chủng trí”. Cũng như chư Phật trong quá 
khử vì các thiện nam, thiện nữ ấy thuyết về pháp “Nhất 
thiết chủng trí”.

Bởi nhân duyên vậy, nên ở đời sau các người ấy vẫn 
tiếp nối được Vô Thượng Bồ Đề, và vì người khác thuyết 
về Vô Thượng Bồ Đề vậy.

Các thiện nam, thiện nữ ấy thường nhất tâm hòa hợp, 
hàng phục được các ma, khiến ma vương và ma dânỂ.. 
dẫn đến các người có ác tâm chẳng có thể phá hoại Vô 
Thượng Bồ Đề tâm của họ đượcế

Này Xá Lọi Phất! Nếu thiện nam, thiện nữ nào cầu Bồ 
tát đao, khi nghe được thâm Bát nhã Ba-Ia-mật này, mà 
được đại pháp hỷ, đại pháp lạc, thì ngưòi ấy cũng khiến 
cho nhiều người khác gieo trồng được thiện căn nơi Vô 
Thượng Bồ Đề.

LUẬN:

Phật thị hiện đản sanh ở phương Đông. Nơi đây, sau khi 
thuyết kinh Bát nhã Ba-la-mật để hàng phục chúng ma và ngoại 
đạo, cùng độ vô lượng chúng sanh, Phật đến nước Câu Di Ma 
Kiệt, giữa 2 cây Tha La Song Thọ, thị hiện nhập Niết bànử

Sau đó, Bát nhã Ba-la-mật được truyền đến phương Nam, 
phương Tây, rồi phương Bắc, độ vô lượng chúng sanh, ở các 
nước vây quanh núi Tu Di, trong cõi Diêm Phù Đê.

Đoạn kinh trên đây nói về Bát nhã Ba-la-mật truyền từ 
phương Đông, đến phương Nam, phương Tây, rồi phương 
Bắc. Đây chỉ là phương tiện để nói về “vô định xứ”. Vì sao? 
Vì Bát nhã Ba-la-mật là vô sở hữu vậy.

Ở nơi đâu cũng có các chúng sanh biên chép, thọ trì, đọc
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tụng... dẫn đến chánh ức niệm, tu tập Bát nhã Ba-la-mật. 
Những chúng sanh này đều hưởng thọ được quả báo phước 
lạc ở cõi Trời và cõi người.

Phật lại dạy: Ở phương Bắc, thâm Bát nhã Ba-la-mật sẽ 
hiển bày Phật sự và sẽ rất hưng thịnh.

Đây là nhân duyên nói khi Phật còn tại thế, cũng như thời 
gian 500 năm sau khi Phật diệt độ, nhiếp vào thời kỳ “Chánh 
Pháp”. Vào thời kỳ này Phật pháp hưng thịnh, nên chẳng có 
tướng hoại diệt. Thế nhưng, quá 500 năm sau khi Phật diệt 
độ, thì Chánh Pháp dần dần bị hoại diệt, khiến cho Phật sự 
rất khó được tác thành.

Vào lúc bấy giờ, nếu có người lợi căn tinh tấn biên chép, 
thọ trì, đọc tụng... dẫn đến chánh ức niệm, như thuyết tu tập 
Bát nhã Ba-la-mật, hoặc có người, tuy độn căn, mà thường 
tinh tấn dùng hương hoa cung kính, cúng dường Bát nhã 
Ba-la-mật, thì phải biết 2 hạng người này, vào thời vị lai, sẽ 
được độ.

Bởi vậy nên Phật dạy: Ta cũng như Phật khắp 10 phương 
đêu dùng Phật nhãn hộ niệm và tán thán các người ấy.

Hỏi: Vì sao trong kỉnh nói thầm Bát nhã Ba-la-mật được 
hưng thịnh ở phương Bắc?

Đáp: Vì ở trong cõi Diêm Phù Đề thì phương Bắc có đất 
đai rộng rãi, có núi tuyết. Ở trên núi tuyết có rất nhiều loại 
dược thảo, tiêu trừ được các chất độc. Lại nữa, ở nơi đây, 
chúng sanh được tâm nhu nhuyến, thiện căn thuần thục.

Bởi vậy nên ở phương Bắc có nhiều chúng sanh hành 
Bát nhã Ba-la-mật. Các người này, khi nghe Bát nhã Ba- 
la-mật liền biên chép, thọ trì, đọc tụng... dẫn đến chánh ức 
niệm, và như thuyết tu tập Bát nhã Ba-la-mật. Phải biết rằng
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các chúng sanh ấy đã từ lâu đời phát tâm Đại thừa, đã cúng 
dường chư Phật, đã gieo trồng thiện căn, đã thân cận chư 
thiện tri thức, nên ở trong “đời ác 5 trược” này mà vẫn tinh 
tấn biên chép, thọ trì, ... dẫn đến chánh ức niệm, như thuyết 
tu tập Bát nhã Ba-la-mật vậy.

Hỏi: Ở phương Bắc sổ người cầu Phật đạo, mà phát tâm 
biên chép, thọ trì... dẫn đến chánh ức niệm, tu tập Bát nhã 
Ba-la-mật cỏ nhiều chăng?

Đáp: Phật dạy: Thâm Bát nhã Ba-la-mật rất khó biết, khó 
hành, bởi vậy nên, tuy có rất nhiều người cầu Phật đạo, mà 
rất ít người nghe thâm Bát nhã Ba-la-mật mà chẳng kinh, 
chẳng hãi, chẳng sợ.

Nếu có người nào nghe Bát nhã Ba-la-mật, liền được 
tâm thông đạt, chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ, thì phải biết 
người ấy, ở trong vô lượng kiếp, đã thấy các đức Phật, đã 
cung kính, cúng dường các đức Phật, và cũng đã thường thưa 
hỏi các đức Phật, mong được giải nghi cho mình, mong được 
tín giải những yéu pháp mà mình chưa rõ về cách tu hành Bát 
nhã Ba-la-mật.

Người thưa hỏi được như vậy là người đã được đầy đủ 
6 pháp Ba-la-mật, đày đủ 4 niệm xứ... dẫn đến 8 thánh đạo, 
đầy đủ 10 Phật lực... dẫn đến 18 bất cộng pháp; đã thành 
tựu đầy đủ các phước đức đem lại lợi ích cho chúng sanh; 
đã từng sanh trong các đại gia, đại tộc; đã từng tự mình hành 
bố thí và dạy người hành bố thí; đã từng khiến cho vô lượng 
chúng sanh xuất gia, thọ giới, phát Vô Thượng Bồ Đe.

Theo đây, Phật dạy: Người ấy đã đầy đủ các nhân duyên 
thân cận chư Phật, tiếp nối được Vô Thượng Bồ Đe, và giáo 
hóa chúng sanh khiến họ phát Vô Thượng Bồ Đề tâm.
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Người như vậy ví như ngọn đèn đã được thắp sáng có thể 
dùng để châm mồi cho các ngọn đèn khác, cũng được thắp 
sáng theo.

Người như vậy đã gần diệt sạch phiền não, chẳng còn xan 
tham, tật đố, sân si... dấy khởi, nên thường giữ được tâm hòa 
hợp, khiến các loài ma chẳng sao có thể phá hoại được.

Vì sao? Vì có phạm lỗi lầm, thì ma mói tìm được chỗ tiện 
lọi để phá hoại. Ví như nếu thân người có các chỗ lở loét, thì các 
độc trùng mới có thể xâm nhập vào để phá hoại được vậy.

Lại nữa, do từ vô lượng kiếp trước đến nay đã thâm ái 
Phật pháp, đã đầy đủ tín lực và huệ lực, nên nay vừa được 
nghe thâm Bát nhã Ba-la-mật, người ấy liền thành tựu được 
đại bi, đại trí, đại từ, liền vào được Bát nhã Ba-la-mật, liền 
nhất tâm hành bố thí, trì giới, nhất tâm gieo trồng các thiện 
căn dẫn đến Vô Thượng Bồ Đề vậy.

Người này, vì cầu Vô Thượng Bồ Đề, mà giáo hóa chúng 
sanh, khiến thiện căn công đức càng thêm tăng trường.

-0O0-

KINH:

Này Xá Lợi Phất! Các thiện nam, thiện nữ này, từ 
trước, đã thọ trì Bát nhã Ba-la-mật, đã hành Bồ tát đạo, 
đã phát nguyện rộng độ chúng sanh, khiến cho họ phát 
Vô Thượng Bồ Đề tâmềễ. dẫn đến được bất thối chuyển 
địa, được thọ kýệ

Ta biết rõ tâm nguyện của các thiện nam, thiện nữ ấy, 
nên đã tùy hỷ. Chư Phật quá khứ cũng biết rỗ tâm niệm 
của thiện nam, thiện nữ ấy, và cũng đã tùy hỷề
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Này Xá Lọi Phất! Các thiện nam, thiện nữ ấy, vì đại 
tâm, nên dù thọ sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, mà vẫn 
hành được đại pháp sự như hành đại bố thí, gieo trồng 
đại thiện căn, và được đại quả báo. Vì bản nguyện nhiếp 
độ chúng sanh, nên các thiện nam, thiện nữ ấy đã thọ 
thân người, nguyện xả bỏ hết thảy các nội ngoại vật sở 
hữu của mình, để làm việc lợi ích cho chúng sanh.

Lại nữa, do nhân duyên trồng thiện căn như vậy, mà 
các thiện nam, thiện nữ ấy nguyện sanh về các thế giới 
khác, hiện có các đức Phật đang thuyết pháp, để giáo 
hóa trăm ngàn muôn ức chúng sanh, khiến họ phát Vô 
Thượng Bồ Đề tâm.

Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thật là 
hy hữu! Chẳng có pháp gì, dù ở quấ khứ, ở hiện tại hay ở 
vị lai, mà Phật chẳng biết. Chẳng có tướng gì của chúng 
sanh mà Phật chẳng thấy. Chẳng có hạnh gì của chúng 
sanh mà Phật chẳng rõễ

Nay Phật lại dạy thêm: “Ở khắp 10 phương và trong 
cả 3 đời, có bao nhiêu đức Phật, bao nhiêu vị Bồ tát, bao 
nhiêu vị Thanh Văn Phật cũng đều biết rỗ cả”.

Bạch Thế Tôn! Thiện nam, thiện nữ cầu 6 pháp Ba-la- 
mật, mà thọ trì, đọc tụng..ề dẫn đến chánh ức niệm, như 
pháp tu hành sẽ đắc pháp hay chẳng đắc pháp?

Phật dạy: Này Xá Lợi Phất! Thiện nam, thiện nữ nào 
nhất tâm tình tấn cầu 6 pháp Ba-la-mật, thì sẽ thấu triệt 
được ý nghĩa thâm diệu của 6 pháp Ba-la-mật và của các 
kinh điển vậy.

Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thiện
nam, thiện nữ nào tinh tấn hành 6 pháp Ba-la-mật như
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vậy là hành đúng theo thâm nghĩa của Bát nhã Ba-la- 
mật chăng?

Phật dạy: Này Xá Lợi Phất! Thiện nam, thiện nữ nào 
tỉnh tấn hành 6 pháp Ba-la-mật như vậy là hành đúng 
theo thâm nghĩa của Bát nhã Ba-ỉa-mật. Vì sao? Vì thiện 
nam, thiện nữ ấy, vì Vô Thượng Bồ Đề, mà thuyết pháp, 
giáo hóa, khai thị, làm lọi ích cho chúng sanh, khiến họ 
hoan hỷ.ệỂ dẫn đến được an trú trong 6 pháp Ba-la-mật.

Bỏi nhân duyên vậy, nên thiện nam, thiện nữ ấy, 
chuyển sanh vào đòi sau, cũng sẽ hành 6 pháp Ba-la-mật, 
đúng theo lòi dạy trong kinh mà tinh tấn tu tập, thành 
tựu chúng sanh, thanh tịnh Phật độ, chẳng hề ngưng 
nghỉ, mãi cho đến khi trở thành đấng Vô Thượng Chánh 
Đẳng Chánh Giác.

LUẬN:

Phật dạy: Thiện nam, thiện nữ nào ở trước ta và trước các 
đức Phật quá khứ, đã lập thệ nguyện hành Bồ tát đạo, khiến 
cho vô lượng chúng sanh phát Vô Thượng Bồ Đe tâm, rồi 
lại khai thị giáo hóa cho họ vào được bất thối chuyển địa và 
được thọ ký, thì ta cùng chư Phật quá khứ đều thấy biết, đều 
tán thán và tùy hỷ.

Thiện nam, thiện nữ ấy cũng biết là Phật đã thấu rõ tâm 
mình, nên tự niệm: Ở đời quá khứ, ta đã phát thệ nguyện 
hành Bồ tát đạo, thì đòi nay ta cũng lại phải tinh tấn hành Bồ 
tát đạo vậy.

-oOo-

Nên biết, người ta phát đại tâm như vậy thường duyên 
hết thảy tâm chúng sanh, thường vui với 6 trần, mà khi tác
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phước cũng như khi họ phước chẳng hề nhiễm chấp, chẳng 
hề nghi hối.

Vì sao? Vì nếu tâm còn chấp pháp, còn nghi hối, thì chỉ có 
thể hưởng được phước báo thế gian, chẳng có thể hồi hướng 
phước đức ấy về Vô Thượng Bồ Đe được, khiến chẳng có thể 
giáo hóa chúng sanh được. Vì nghiệp tội nhân duyên ấy mà 
các căn dần dần trở thành ám độn.

Lại nữa, có người dù chưa được đạo thanh tịnh, nhưng 
do nhân duyên đời trước đã có gieo trồng thiện căn, nên đời 
nay được hưởng dục lạc. Hạng người này thường chỉ muốn 
tận hưởng dục lạc, hoặc chỉ muốn bố thí, cúng dường nhằm cầu 
phước đức mà thôi. Thế nhưng, nếu họ nghe được Phật pháp, 
thì dục tâm của họ liền dứt, và họ liền khởi bi tâm, thương xót 
chứng sanh... dẫn đến phát tâm cầu đạo Vô Thượng Bồ Đe.

Lúc bấy giờ, vì tâm chẳng còn ái chấp nữa, nên người ấy 
sẵn sàng bố thí các nội ngoại vật sở hữu của mình, mà chẳng 
hề luyến tiếc. Khi đã đầy đủ trì giới, luật nghi, thì người ấy 
sẽ dùng đại từ bi tâm, hành các thiện pháp và dạy người khác 
hành các thiện pháp. Do các phước đức nhân duyên như vậy, 
nên người ấy chẳng còn cầu thế gian lạc, chẳng còn cầu giàu 
sang, phú quí, mà chỉ nguyện được vãng sanh về nước Phật, 
để được thấy Phật, được nghe pháp.

Nên biết, chư đại Bồ tát đã biết rõ thật tướng pháp, chẳng 
nhiễm duyên thế tục, chỉ muốn sanh về các nước Phật, ở 
trong 10 phương, để được nghe thâm Bát nhã Ba-la-mật. Thế 
nhưng, vì thương xót chúng sanh nên khi nghe thâm Bát nhã 
Ba-la-mật rồi, các ngài lại phát đại nguyện khai hóa cho vô 
lượng chúng sanh phát Vô Thượng Bồ Đe tâm.

-0O0-
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Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chẳng có 
pháp gì, dù ở quá khứ, ở hiện tại hay ở vị lai, mà Phật chẳng 
biết. Chẳng có tướng gì của chúng sanh, mà Phật chẳng thấy. 
Chẳng có hạnh gì của chúng sanh, mà Phật chẳng rõ. Vì sao? 
Vì Nhất thiết chủng trí của Phật có thế lực rất lớn, có thế lực 
bất khả tu nghi vậy.

Ngài lại bạch Phật tiếp: Đồng là người xuất gia cầu Bát 
nhã Ba-la-mật, nhưng vì sao có người đắc pháp, có người 
chẳng đắc pháp?

Phật dạy: Nếu Bồ tát nhất tâm cầu 6 pháp Ba-la-mật, phát 
đại tâm vì chúng sanh khai thị, giáo hóa họ, mà chẳng hề tiếc 
thân mạng mình, thì sẽ được chư Phật, chư đại Bồ tát, chư thiên 
ở khắp 10 phương hộ niệm. Như vậy gọi là Bồ tát đắc pháp.

-oOo-

Ngài Xá Lợi Phất tự niệm rằng: Thế lực của ma rất lớn, 
nên khi Phật đã nhập diệt rồi, thì Bồ tát dù có tinh tấn tu 
hành, cũng rất khó vào được thâm Bát nhã Ba-la-mật.

Phật dạy: Thiện nam, thiện nữ nào muốn được Vô Thượng 
Bồ Đề, thì phải nhất tâm hành thâm Bát nhã Ba-la-mật, lại 
phải vì chúng sanh thuyết giảng, khai thị, giáo hóa, khiến 
chúng sanh được an trú trong 6 Ba-la-mật. Đây là quả báo 
nhân duyên khai thị Phật đạo. Bởi vậy nên ở đời sau, người 
ây cũng sẽ hành 6 pháp Ba-la-mật, đúng theo lời Phật dạy mà 
tinh tấn tu tập, chẳng hề ngưng nghỉ vậy.

(Hét quyển 67)
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Quyển 68





Phẩm Thứ Bốn Mươi Sáu

Ma Sự

KINH:

Lúc bấy giờ, ngài I\i Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! 
Phật tán thán công đức của các thiện nam, thiện nữ phát 
Vô Thượng Bồ Đề tâm, hành 6 pháp Ba-ỉa-mật, thành 
tựu chúng sanh, thanh tịnh Phật độ. Như vậy, vì sao cũng 
có những thiện nam, thiện nữ cầu Phật đạo mà còn gặp 
lưu nạn?

Phật dạy: Muốn thuyết pháp mà biện tài chẳng sanh, 
thì đó là ma sự của Bồ tát. Vì sao? Vì thật hành Bát nhã 
Ba-la-mật mà chẳng đầy đủ 6 pháp Ba-la-mật, nên khi 
thuyết pháp biện tài chẳng liền sanh. Phải biết, đó là ma 
sự của Bồ tátề

Lại nữa, này T\i Bồ Đe! Khi đang thuyết pháp mà chọt 
khỏi ý, thì đó là ma sự của Bồ tátế Vì sao? Vì thật hành 6 
pháp Ba-la-mật mà lại chấp sự ỉạc thuyết, khiến biện tài 
liền mất. Phải biết, đó là ma sự của Bồ tát.

Lại nữa, này Tto Bồ Đe! Khi biên chép kinh quyển Bát 
nhã Ba-la-mật mà tâm khỏi khỉnh mạn, thì đó là ma sư 
của Bồ tát.

Lại nữa, này Tủ Bồ Đe! Khi biên chép kinh quyển Bát 
nhã Ba-la-mật mà đùa cợt, chẳng cung kính thì đó là ma 
sự của Bồ tát.

Lại nữa, này I\i Bồ Đe! Khi biên chép kinh quyển Bát
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nhã Ba-la-mật mà tâm tán loạn, chẳng an định thì đó là 
ma sự của Bồ tát.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Khi biên chép kinh quyển Bát 
nhã Ba-la-mật mà có các việc chẳng hòa họp, thì đó là ma 
sự của Bồ tát.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Khi biên chép kinh quyển 
Bát nhã Ba-la-mật mà dấy niệm nghĩ rằng: “Mình chẳng 
hiểu được ý vị trong kinh” bèn bỏ đi, chẳng chép nữa, thì 
đó là ma sự của Bồ tát.

Lại nữa, này T\i Bồ Đe! Khỉ thọ trì, đọc tụng, giảng nói, 
chánh ức niệm Bát nhã Ba-la-mật, mà khỏi tâm khinh khi, 
ngạo mạn, thì đó là ma sự của Bồ tát.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Khi thọ trì, đọc tụng... dẫn 
đến chánh ức niệm Bát nhã Ba-la-mật, mà thân tướng 
chao động, đùa cợt, thì đó cũng là ma sự của Bồ tát.

Lại nữa, này TYi Bồ Đe! Khỉ thọ trì, đọc tụngỉễ. dẫn 
đến tu tập Bát nhã Ba-ỉa-mật, mà giữa những người đồng 
tu khởi tâm khinh miệt lẫn nhau, thì đó cũng là ma sự 
của Bồ tát.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Khi thọ trì, đọc tụng... dẫn 
đến chánh ức niệm Bát nhã Ba-la-mật, mà tâm tán loạn, 
thì đó cũng là ma sự của Bồ tát.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Khi thọ trì, đọc tụng... dẫn 
đến chánh ức niệm Bát nhã Ba-la-mật, mà tâm chẳng hòa 
hợp, thì đó cũng là ma sự của Bồ tát.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Như lời 
Phật dạy, nếu thiện nam, thiện nữ nào tự niệm rằng: 
“Mình chẳng hiểu được ý vị trong kinh”, rồi liền bỏ đi, 
chẳng muốn biên chép Bát nhã Ba-la-mật nữa, thì đó là
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ma Sự của Bồ tát. Vì nhân duyên gì mà Bồ tá t này chẳng 
hiểu được ý vị trong kinh, khiến phải bỏ đi?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Vì đời trước hành 6 pháp 
Ba-ỉa-mật chưa được bao lâu, chưa có được công đức 
sâu dày, nên nay nghe thâm Bát nhã Ba-la-mật liền nghĩ 
rằng: “Mình chẳng ghi nhận được gì”. Do nghĩ như vậy 
nên Bồ tát này chẳng được tâm thanh tịnh, rồi bèn đứng 
dậy bỏ đi.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì nhân 
duyên gì chẳng thọ ký cho hạng Bồ tát này?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Người chưa vào được pháp 
vị Bát nhã Ba-la-mật thì chưa được chư Phật thọ ký Vô 
Thượng Bồ Đề.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Khi nghe thuyết Bát nhã Ba- 
la-mật, Bồ tát này tự niệm rằng “vì sao danh vị của mình 
chẳng được đề cập đến?”ề Do niệm như vậy mà Bồ tát 
này đứng dậy bỏ đi. Phải biết đó là ma sự của Bồ tát.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì nhân 
duyên gì mà ở trong thâm Bát nhã Ba-la-mật chẳng có 
danh vị của hạng Bồ tát này?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Vì người chưa nhập pháp vị, 
chưa được thọ ký, thì chưa có được danh vị ở trong Bát 
nhã Ba-la-mậtẼ

Lại nữa, khỉ nghe Bát nhã Ba-la-mật, Bồ tát này tự 
niệm rằng: “Vì sao danh vị của mình, xử sở của mình 
chẳng được đề cập đến ở nơi đây?”. Do niệm như vậy mà 
Bồ tát này đứng dậy, bỏ ra điễ Phải biết rằng cứ mồi lần 
khỏi niệm như vậy là mất đi một kiếp tính tấn cầu Vô 
Thượng Bồ Đề.
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LUẬN:

Hết thảy các pháp hữu vi đều có tăng, có giảm, có trái nhau. 
Do vậy mà có đối nghịch nhau, có nhiễu hại lẫn nhau Ví như 
nước có thể diệt được lửa, thế nhưng khi thế lửa tăng trưởng 
mạnh mẽ, thì lửa lại có thể diệt được nước. Dần đến súc vật, cây 
cỏ cũng nhiễu hại nhau. Bởi vậy nên Bồ tát chẳng sao tránh khỏi 
sự quấy nhiễu, bạo hành do chúng sanh gây ra.

Bồ tát tuy có đại bi tâm, chẳng cùng với chúng sanh gây 
oán thù, nhưng trái lại, vẫn có nhiều chúng sanh oán ghét Bồ 
tát. Vì sao? Vì Bồ tát thọ thân hữu vi, nên chẳng sao có thể 
tránh khỏi các lưu nạn do chúng sanh gây ra.

-0O0-

Trước đây Phật dạy rằng: Do công đức tu tập Bát nhã Ba- 
la-mật mà Bồ tát được chư Phật, chư đại Bồ tát cũng như chư 
thiên thường hộ niệm.

Trước đây, Phật chưa có nói đến các trường hợp oán tặc, 
tác hại do chúng sanh gây ra để nhiễu hại Bồ tát. Nay Phật 
thương xót chúng hội và ngài Tu Bồ Đe, nên đã rộng nói về 
các ma sự.

Nên biết, Phật giữ tâm bình đẳng đối với hết thảy chúng 
sanh. Thế nhưng vì Bồ tát phát nguyện làm các việc lọi ích 
cho chúng sanh, nên Phật cần phải chỉ bày rõ, phải phân biệt 
rõ các sự tướng sai khác, như tốt và xấu, đạo và phi đạo, lợi 
và hại v.v... cùng nêu lên các lưu nạn có thể xảy ra trong quá 
trình hành Bồ tát đạo.

Do đã biết được các lưu nạn có thể xảy ra, nên Bồ tát có 
thể tự điều phục dễ dàng, giữ được tâm kiên cố, tình tấn tu 
hành Bồ tát đạo để mau đến được Vô Thượng Bồ Đề.



Hỏi: Vì sao người hành Bồ tát đạo vẫn còn bị lim nạn?

Đáp: Bồ tát tuy đã phát tâm cầu Vô Thượng Đạo, tuy đã 
vượt ra ngoài tâm phàm phu, nhưng vẫn còn thọ sắc thân, nên 
chẳng sao tránh khỏi ách nạn, như bệnh hoạn, đói khát, nóng 
lạnh v.v... Bởi vậy nên các ma quỷ, các kẻ tà nghi, ác kiến, bất 
tín v.v... có được chỗ tiện lọi để gây tác hại, quấy phá Bồ tát.

Nói chung, tất cả những gì quấy nhiễu làm trở ngại quyết 
tâm tu hành Bồ tát đạo đều gọi là oán tặc của Bồ tát, đều là 
“ma” đến để quấy nhiễu Bồ tát cả.

Nên phân biệt có hai loại ma. Đó là:

- Nội ma: Tâm phân biệt các pháp, tâm chấp thế gian 
pháp, tâm ưu sầu nghĩ rằng mình chẳng được pháp vị v.v... 
là “nội ma”.

- Ngoại ma: Các nạn ác thú, độc trùng, cướp bóc, phỉ 
báng v.v... là “ngoại ma”.

-0O0-

Trong kinh có nói đến 4 loại ma. Đó là:

1) Phiền não ma\

Tất cả các phiền não đều gọi là “phiền não ma”.

2) Ngũ ẩm ma\

Do các phiền não, tập khí hòa hợp tạo thành các nghiệp 
báo nhân duyên, nên mới dẫn đến có thọ sắc thân.

Sắc thân do 4 đại hòa hợp tạo thành là hữu vi pháp, nên 
là vô thường, là khổ. Lại nữa, do 5 ấm chi phối mà khởi sanh 
ra tham, sân, si cùng vô lượng các phiền não. Đây là do 6 căn 
giao tiếp với 6 trần dẫn sanh ra 6 thức, rồi 6 thức lại hòa hợp
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với nhau, khởi sanh ra vô lượng thức vậy. Bởi vậy nên gọi là 
“ngũ ấm ma”.

3) Tử ma:

Khi vô thường hiện khởi làm tán hoại 4 đại tạo ra sắc 
thân, phá vỡ sự tương tục của 5 ấm thân, khiến mạng căn 
phải đoạn dứt, “hữu tình” phải chết. Đây là “tử ma”.

4) Thiên ma:

“Thiên ma” là tên dùng để gọi chung các loài ma ở trên 
cõi Trời.

Do còn các chủng nhân ưa thích thế gian lạc, ưa trú hữu 
sở đắc, nên thường sanh tâm tật đố, tà kiến đối với các bậc 
Thánh Hiền. Do có sức thần thông, biến hóa tự tại, nên các 
“thiên ma” thường làm ngăn trở sự thành tựu huệ mạng của 
chư Thánh Hiền.

Hỏi: Nói về “ngũ ấm m a’’ là đã nhiếp trọn các loài ma 
rồi. Như vậy vì sao còn phân biệt 4 loại ma làm gì nữa?

Đáp: Thật ra chỉ cần nói “ngũ ấm ma” là đầy đủ rồi.

Ví như: Do nhân duyên có 5 ấm mà khởi sanh ra các 
phiền não nên mới nói “phiền não ma” nhiếp trong “ngũ ấm 
ma”. Do nhân duyên có các phiền não như tham dục, sân 
nhuế... phá hoại thân tâm, đưa đến sự đoạn dứt của mạng 
căn, nên nói “từ ma” cũng nhiếp trong “ngũ ấm ma”. Các 
loài “thiên ma”, do có thần thông, biến hóa thường đem tâm 
tật đố, tà kiến... đoạt huệ mạng của những bậc tu hành. Đó 
cũng là nhân duyên đưa đến sự đoạn mạng, nên cũng nhiếp 
trong “ngũ ấm ma”.

Thế nhưng, cũng cần phải phân biệt rõ ràng 4 loại ma đế 
người tu được dễ dàng trong việc hành đạo.
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Hỏi: Vì sao “thiên ma ” thường não loạn người tu hành?

Đáp: Đã có “thân 5 ấm” là có phiền não khởi sanh. Khi 
đã có phiền não khởi sanh thì “thiên ma” được chỗ tiện lợi để 
hòa hợp “5 ấm phiền não”. Bởi vậy nên khi nói đến “phiền 
não ma” là đã có sự hòa hợp của “ngũ ấm ma” rồi vậy.

Ở đoạn kinh trên đây ngài Tu Bồ Đe bạch Phật: Trước 
đây Phật đã tán thán công đức của Bồ tát hành 6 pháp Ba-la- 
mật. Vì sao nay Phật lại nói đến các ma sự của Bồ tát? Những 
gì là ma sự của Bồ tát?

Phật dạy: Khi thuyết pháp mà biện tài chẳng sanh là ma 
sự của Bồ tát.

Vì sao? Vì Bồ tát ngồi trên tòa cao để thuyết pháp mà biện 
tài chẳng sanh, ắt sẽ làm cho người nghe khởi sanh phiền 
não, thắc mắc về lý do vì sao Pháp sư chẳng chịu nói pháp, 
trong lúc thính chúng đang nóng lòng muốn được nghe. Do 
suy nghĩ như vậy, mà người nghe khởi niệm bất kính đối với 
Pháp sư, cho rằng Pháp sư sợ hãi nên chẳng nói, hoặc Pháp 
sư có phạm lỗi gì thâm trọng nên chẳng nói, hoặc Pháp sư 
chẳng được cúng dường, nên chẳng nói, hoặc Pháp sư khinh 
thường thính chúng nên chẳng nói v.v...

Đây là các nhân duyên phá hoại tín tâm của những người 
nghe pháp. Bởi vậy nên khi Pháp sư muốn nói pháp mà 
chăng nói được, thì phải biết đó là ma sự của Bồ tát. Ví như 
có nhiều lần Phật hỏi ngài A Nan về một vấn đề gì, mà ngài 
A Nan bị ma ám chẳng đáp lại được. Ngài Tu Bồ Đề lại bạch 
Phật: Vì nhân duyên gì mà biện tài chẳng sanh được?

Phật dạy: Do Bồ tát chẳng hành đầy đủ 6 pháp Ba-la-mật, 
do nhân duyên đời trước độn căn, giải đãi v.v... nên ma có 
được chỗ tiện lợi để phá hoại, khiến biện tài chẳng sanh. Lại



270 • LUẬN ĐẠI TRÍ Đ ộ

nữa, do Bồ tát chẳng có nhất tâm, tinh tấn hành 6 pháp Ba- 
Ia-mật, nên biện tài chẳng sanh.

Hỏi: Vỉ sao nói khi đang thuyết pháp mà chợt khởi ỷ  cũng 
gọi là ma sự của Bồ tát?

Đáp: Nếu Pháp sư còn ái pháp, chấp pháp, cầu danh, 
thích nói nhiều, thì chẳng sao có thể tự kềm chề được. Ví như 
nước chảy mạnh lôi cuốn theo các chất uế trược vậy.

Bởi vậy nên Phật dạy rằng, người hành Bát nhã Ba-la- 
mật mà còn chấp pháp thì đó cũng là ma sự của Bồ tát.

-0 O0 -

Trong kinh cũng nêu lên những ma sự khác nữa, như sau:

- Biên chép kinh quyển Bát nhã Ba-la-mật mà tâm khởi 
kiêu mạn.

- Biên chép kinh quyển Bát nhã Ba-la-mật mà đùa cợt, 
chẳng cung kính.

- Biên chép kinh quyển Bát nhã Ba-la-mật mà tâm tán 
loạn, chẳng được an định.

- Biên chép kinh quyển Bát nhã Ba-la-mật mà có các việc 
chẳng hòa hợp.

- Biên chép kinh quyển Bát nhã Ba-la-mật mà dấy niệm 
nghĩ rằng mình chẳng hiểu được ý vị trong kinh, rồi bỏ đi, 
chẳng biên chép nữa.

- Thọ trì, đọc tụng Bát nhã Ba-la-mật mà khởi tâm khinh 
khi, ngạo mạn.

- Thọ trì, đọc tụng Bát nhã Ba-la-mật mà thân tướng chao 
động, đùa cợt.
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- Thọ trì, đọc tụng Bát nhã Ba-la-mật mà giữa bạn đồng 
tu khởi tâm khinh miệt lẫn nhau.

- Thọ trì, đọc tụng Bát nhã Ba-la-mật mà tâm tán loạn.

- Thọ trì, đọc tụng Bát nhã Ba-la-mật mà tâm chẳng 
hòa hợp.

v.v...

Tất cả những sự việc như vậy đều là ma sự của Bồ tát cả.

Hỏi: Vì sao chẳng hiểu được ỷ  vị trong kỉnh mà chẳng có 
hỏi người khác để được rõ thêm, lại tự ý  bỏ đi?

Đáp: Kinh Bát nhã Ba-la-mật từ kim khẩu của Phật 
thuyết ra, ý vị rất thâm diệu, nên hàng phàm phu khó có 
thể tin, có thể hiểu được. Bát nhã Ba-la-mật là kho trân bảo 
thanh tịnh, đem lại nhiều lợi ích cho chúng sanh, nên ngài Tu 
Bồ Đề muốn biét nguyên nhân vì sao có các vị Bồ tát chẳng 
hiểu được ý vị trong kinh, mà phải bỏ đi.

Phật dạy: Vì đời trước, những người ấy hành Bát nhã 
Ba-la-mật chưa có được bao lâu, nên tín căn còn cạn mỏng, 
chưa tìm được các pháp đều là “không, vô tướng, vô tác”, 
đều là “vô sở y”. Bởi nhân duyên vậy, mà sanh loạn tâm, tự 
ý bỏ đi, chẳng còn muốn biên chép kinh quyển Bát nhã Ba- 
la-mật nữa.

Lại nữa, những người ấy nghĩ rằng Phật chẳng có thọ ký 
cho mình, nên tự ý bỏ đi.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Vì sao Phật chẳng thọ ký cho 
những người ấy? Vì sao Phật chẳng hộ niệm cho những 
người ấy để họ khỏi bị đọa?

Phật dạy: Người chưa vào được chánh pháp vị, thì chư
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Phật chẳng có thọ ký. Vì sao? Vì nếu chưa đầy đủ các thiện 
hạnh nhân duyên thì còn gây tội lỗi ở nhiều kiếp sau. Do vậy 
mà chẳng được Phật thọ ký.

KINH:

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Bồ tát nào bỏ Bát nhã Ba-la- 
mật mà học các kinh khác, thì trọn đòi chẳng có thể được 
Nhất thiết chủng trí. Đây là bỏ gốc mà vin cành lá. Phải 
biết đó cũng là ma sự của Bồ tát.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thiện nam, 
thiện nữ ấy học theo những kinh gì, mà trọn chẳng đến 
được Nhất thiết chủng trí?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Đó là những kinh mà hàng 
Thanh Văn tu tập, như 4 niệm xử, 4 chánh cần, 4 như ý 
túc, 5 căn, 5 lực, 7 giác chi, 8 nhánh đạo, không giải thoát 
môn, vô tướng giải thoát môn, vô tác giải thoát môn.

Thiện nam, thiện nữ nào an trú trong các pháp trên 
đây, thì chỉ được các quả Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na- 
hàm, A-la-hánễ Hàng Thanh Văn tu tập như vậy chẳng 
thể nào đến được Nhất thiết chủng trí.

Này Tu Bồ Đe! Từ trong Bát nhã Ba-la-mật xuất sanh 
chư đại Bồ tát, thành tựu hết thảy các pháp thế gian và 
xuất thế gian. Do vậy mà khi hành Bát nhã Ba-la-mật, thì 
đồng thời Bồ tát cũng liễu đạt được hết thảy các pháp thế 
gian và xuất thế gian.

Này Tu Bồ Đe! Thiện nam, thiện nữ nào chỉ học Thanh 
Văn pháp, mà chẳng hiểu Bồ tát pháp và Phật pháp, thì 
qua đòi sau người ấy cũng sẽ chỉ vin lấy cành lá là kỉnh 
Thanh Văn và kinh Bích Chi Phật, mà bỏ cội gốc là kinh 
Bát nhã Ba-la-mật vậy.



QUYỂN 68 • 273

Này Tu BỒ Đe! Ví như người nhìn dấu chân voi mà nói 
là đã thấy được voiệ Ý ông nghĩ sao? Người ấy có phải là 
ngưòi có trí huệ chăng?

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 
là người có trí huệ vậy.

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Thiện nam, thiện nữ nào cầu 
Phật đạo nghe được Bát nhã Ba-la-mật rồi, mà lai bỏ đi, 
để học theo kinh Thanh Văn và Bích Chi Phật, thì phải 
biết đó cũng là ma sự của Bồ tát.

Này Tu Bồ Đe! Ví như ngưòi nhìn vũng nước đọng ở 
dấu chân trâu mà cho là đã thấy được biển lớn. Ý ông 
nghĩ sao? Người ấy có phải là người có trí huệ chăng?

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 
là người có trí huệ vậy.

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Cũng như vậy, đời sau, nếu 
có thiện nam, thiện nữ nào cầu Phật đạo, nghe được Bát 
nhã Ba-ỉa-mật rồi mà ỉạỉ bỏ đi, để học theo kỉnh Thanh 
Văn và Bích Chi Phật, thì phải biết đó cũng là ma sự của 
Bồ tát.

Này T\i Bồ Đe! Ví như người nhìn thấy tướng mạo của 
một vị tiểu vương, mà cho là đã thấy được vị chuyển luân 
thánh vương. Ý ông nghĩ sao? Người ấy có phải là ngưòi 
có trí huệ chăng?

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 
là người có trí huệ vậy.

Phật dạy: Này Tủ Bồ Đe! Cũng như vậy, đời sau, nếu có 
thiện nam, thiện nữ nào cầu Phật đạo, nghe được Bát nhã 
Ba-la-mật rồi, mà lại bỏ đi, để học theo kinh Thanh Văn và 
Bích Chi Phật, thì phải biết đó là ma sự của Bồ tát.



Này T\i Bồ Đe! Ví như người đang đói, bỏ cơm nóng, 
thơm ngon, để rồi đi tìm ăn thứ cơm thiu lâu ngày. Ý ông 
nghĩ sao? Người ấy có phải là người có trí huệ chăng?

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 
là người có trí huệ vậy.

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Cũng như yậy, đời sau, nếu 
có thiện nam, thiện nữ nào cầu Phật đạo, nghe được Bát 
nhã Ba-la-mật rồi, mà lại bỏ đi, để học theo kinh Thanh 
Văn và Bích Chi Phật, thì phải biết đó cũng là ma sự của 
Bồ tátẻ

Này T\i Bồ Đe! Ví như người được ma nỉ bảo châu, mà 
lại bỏ đi đỗi lấy loại ngọc giả bằng thủy tinh. Ý ông nghĩ 
sao? Người ấy có phải là người có trí huệ chăng?

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 
là người có trí huệ vậy.

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Cũng như vậy, đời sau, nếu 
có thiện nam, thiện nữ nào cầu Phật đạo, nghe được Bát 
nhã Ba-la-mật rồi mà lại bỏ đi, để học theo kinh Thanh 
Văn và Bích Chi Phật, thì phải biết đó cũng là ma sự của 
Bồ tát.

Này I\i Bồ Đe! Nếu có thiện nam, thiện nữ nào khi 
đang biên chép Bát nhã Ba-la-mật mà ưa nói những sự 
việc chẳng đúng với chánh pháp, thì người ấy chẳng sao 
thành tựu được việc biên chép Bát nhã Ba-la-mậtẵ

Thế nào là “ưa nói những sự việc chẳng đúng với 
chánh pháp”?

Này Tu Bồ Đe! Đó là ưa nói về “sắc, thanh, hương, vị, 
xúc và pháp”; ưa nói về bố thí, trì giới, thiền định; ưa nói
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nói về Vô Thượng Bồ Đề. Ưa nói như vậy, thì chẳng sao 
thành tựu được sự biên chép Bát nhã Ba-la-mậtế Vì sao?

Này T\i Bồ Đe! VI Bát nhã Ba-la-mật chẳng có tướng 
để nói vậy.

Bát nhã Ba-la-mật là bất khả tư nghi tướng, bất sanh 
tướng, bất diệt tướng, bất cấu tướng, bất tịnh tướng, vô 
thuyết tướng, vô thị tướng, vô ngôn ngữ tướng, là vô sơ 
đăc tướng vậyỀ Vì sao?

Này Tu Bồ Đe! Vì trong Bát nhã Ba-la-mật chẳng có 
các pháp tướng.

Nếu có thiện nam, thiện nữ nào cầu Phật đạo, mà khi 
biên chép kinh quyển Bát nhã Ba-la-mật lại để tâm tán 
loạn, duyên theo pháp cảnh, thì phải biết đó là ma sự của 
Bồ tát vậyẳ

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba- 
la-mật này có thể biên chép được chăng?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Bát nhã Ba-la-mật chẳng thể 
biên chép được. Vì sao? Vì Bát nhã Ba-ỉa-mật là tự tárh 
không. Vì 5 Ba-la-mật lda.ế. dẫn đến Nhất thiết chung tri 
đều là tự tánh không cả. Đó là tự tánh không, thì là vô pháp; 
mà đã là vô pháp, thì chẳng có thể biên chép được vậy.

Này 'Ri bồ Đe! Nếu có thiện nam, thiện nữ nào cầu 
Phật đạo, mà dấy niệm nghĩ rằng: “V ô pháp là Bát nhã 
Ba-la-mật”, thì phải biết đó cũng là ma sự của Bồ tátẻ

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Nếu có thiện nam, thiện nữ 
nào cầu Phật đạo, mà khi biên chép kinh quyển Bát nhã 
Ba-la-mật lại dấy niệm nghĩ rằng: “Ta có biên chép Bát 
nhã Ba-la-mật”, thì phải biết đó cũng là ma sự của Bồ tát.
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Vì sao? Vì Bát nhã Ba-la-mật là vô văn tựề Vì 5 Ba-la-mật 
kia... dẫn đến Nhất thiết chủng trí là vô văn tự vậyẾ

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Nếu có thiện nam, thiện nữ 
nào cầu Phật đạo, mà dấy niệm nghĩ rằng: “Vô văn tự là 
Bát nhã Ba-la-mật”, ễề. dẫn đến dấy niệm nghĩ rằng: “Vô 
văn tự là Nhất thiết chủng trí”, thì phải biết đó là ma sự 
của Bồ tát. Vì sao?

Vì khi thọ trì, đọc tụng, biên chép... dẫn đến chánh 
ửc niệm tu tập Bát nhã Ba-la-mật thì chẳng nên niệm Bát 
nhã Ba-la-mật là có văn tự, hay là chẳng có văn tự vậyề

Lại nữa, mà khi biên chép kinh quyển Bát nhã Ba- 
la-mật lại tưởng nhớ đến quốc độ, thành ấp, tụ lạc, hoặc 
lắng nghe những lòi tán thán hay hủy báng thây mình, 
hoặc tưởng nhớ đến cha mẹ, anh chị em, bà con, thân 
thuộc của mình, hoặc khởi bất cứ niệm gì khác, thì phải 
biết đó là do ác ma gây lưu nạn nhằm phá hỏng việc thọ 
trì, đọc tụng, biên chépễỂế dẫn đến chánh ức niệm, tu tập 
Bát nhã Ba-la-mật của người tu hànhẳ Phải biết đó cũng 
là ma sự của Bồ tátề

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Nếu có thiện nam, thiện nữ 
nào cầu Phật đạo, mà khi thọ trì, đọc tụng, biên chép... 
dẫn đến chánh ức niệm, tu tập Bát nhã Ba-la-mật lại còn 
ham danh vọng, lợi dưỡng, ham được sự cung kính, cúng 
dường, thì ngưòi ấy chẳng sao thành tựu được việc thọ trì, 
đọc tụng, biên chépẾẽỄ dẫn đến chánh ức niệm, tu tập Bát 
nhã Ba-la-mật vậy. Phải biết đó cũng là ma sự của Bô tát

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Nếu có thiện nam, thiện nữ 
nào cầu Phật đạo, thọ trì, đọc tụng, biên chép... dẫn đến 
chánh ức niệm, tu tập Bát nhã Ba-la-mật, thì ác ma tìm 
đủ phương tiện để đem các kinh thâm nghĩa khác đến
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tặng, nhằm gây lưu nạn. Phải biết đó cũng là ma sự của 
Bồ tát.

Nếu có Bồ tát đã đầy đủ các lực phương tiện, thì sẽ 
chẳng sanh tâm chấp đắm, vì biết rõ các kỉnh ấy chẳng 
thể nào dẫn đến Nhất thiết chủng trí được. Trái lại, người 
chẳng có đầy đủ các lực phương tiện, khỉ nghe nói đến 
các kỉnh thâm nghĩa khác, sẽ bỏ Bát nhã Ba-la-mật vậy.

Này Tu Bồ Đe! Trong thâm Bát nhã Ba-ỉa-mật, ta đã 
rộng nói về các phương tiện hành đạo của Bồ tát. Chư Bồ 
tát phải y theo đó mà hành trì.

Thiện nam, thiện nữ nào cầu Phật đạo, mà bỏ thâm 
Bát nhã Ba-la-mật, để học theo các kinh Thanh Văn và 
Bích Chi Phật, thì phải biết đó là ma sự của Bồ tát.

Này Tu Bồ Đe! Nay ta, vì các thiện nam, thiện nữ cầu 
Phật đạo, nói đến các ma sự của Bồ tát. Trong lúc hành 
Bồ tát đạo, ông phải nên biết rõ như vậy.

LUẬN:

Ở đoạn kinh trên đây, Phật dạy rằng: Nếu bỏ Bát nhã 
Ba-la-mật mà theo các kinh khác, thì trọn chẳng có thể được 
Nhất thiết chủng trí.

Có hàng đệ tà Thanh Văn, do chẳng hiểu rõ nghĩa lý thâm 
diệu trong Bát nhã Ba-la-mật, nên dạy các người theo Thanh 
Văn đạo rằng: Các ngươi nên theo học các kinh Thanh Văn. 
Trong kinh Thanh Văn có Lục Trú Luận, A Tỳ Đàm Luận 
phân biệt rõ các pháp tướng. Đó cũng là Bát nhã Ba-la-mật 
vậy. Lại nữa, trong A Tỳ Đàm Luận có phân biệt rõ về Thiền 
Giải Thoát tam muội. Đó cũng là Thiền Na Ba-la-mật vậy.

Lại nữa, có kinh Bổn Sanh tán thán bố thí, trì giới, nhẫn 
nhục, tinh tấn. Đó chính là 4 Ba-la-mật còn lại vậy.
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Lý giải như vậy nhằm khuyên người tu hành cầu Nhất 
thiết chủng trí nên xả bỏ Bát nhã Ba-la-mật, và nên tu theo 
kinh Thanh Văn. Như vậy chẳng khác gì người muốn được 
gỗ tốt mà lại vứt bỏ thân cây, để chỉ nhận lấy ngọn ngành 
vậy. Tuy rằng tất cả đều là gỗ quý từ nơi một cây ra, nhưng 
gỗ ở ngọn ngành chẳng sao bì kịp gỗ ở thân được vậy.

-0O0-

Nên biết rằng phải thâm nhập vào Bát nhã Ba-la-mật rồi 
mới có thể vì 4 chúng rộng nói về 3 thừa pháp được.

Trong kinh Thanh Văn cũng có nói về thật tướng pháp, 
nhưng chẳng được rõ ràng như trong kinh Bát nhã Ba-la-mật.

Ví như, trong cơn gió lốc, người bám vào ngọn cây chẳng 
được an toàn; người ôm được thân cây mới thật an toàn, 
vững chắc vậy.

Cũng như vậy, nếu trú chấp vào kinh Thanh Văn, thì chỉ 
được quả vị Tiểu Thừa; trái lại, nếu hành trì theo Bát nhã Ba- 
la-mật, thì sẽ đến Vô Thượng Đạo. Chớ nên bỏ gốc, bỏ thân 
mà vin lấy ngọn ngành.

Hỏi: Vì sao nói 37 Phẩm Trợ Đạo ỉà Thanh Văn pháp?

Đáp: Trong Bát nhã Ba-la-mật cũng có nói đến 37 Phẩm 
Trợ Đạo, nhưng ở đây tất cả đều hướng về “tánh không”, nên 
hợp với tâm thể.

Bồ tát, dụng đại bi tâm, vì chúng sanh thuyết Thanh Văn 
pháp, nên chẳng chướng ngại đạo pháp. Bồ tát hành Bát nhã 
Ba-la-mật thành tựu cả thế gian pháp và xuất thế gian pháp.

Bởi nhân duyên vậy, nên người cầu Phật đạo phải học Bát 
nhã Ba-la-mật.
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Người cầu Phật đạo mà bỏ Bát nhã Ba-la-mật để học theo 
kinh Thanh Văn là thiếu trí huệ, thiếu minh giác, nên Phật đã 
vì chúng hội chỉ bày rõ ràng như vậy.

Hỏi: Vì sao chỉ tán thản Bát nhã Ba-ỉa-mật là diệu pháp 
dẫn đến Vô Thượng Bồ Đe, và nói hết thảy các thiện pháp 
khác đều là “bất như pháp ” cả?

Đáp: “Bất như pháp” là pháp chẳng hiển bày được thật 
tướng pháp.

Bồ tát khởi đại bi tâm, dùng các lực lượng phương tiện Bát 
nhã Ba-la-mật để thuyết pháp mà chẳng chấp có thuyết, nên là 
vô sở thuyết vậy. Vì sao? Vì Bồ tát dụng tâm vô sở đắc, khai thị 
cho chúng sanh biết rõ các pháp đều là rốt ráo không.

Bởi vậy, nên thiện nam, thiện nữ nào thọ trì, đọc tụng, 
biên chép... dẫn đến chánh ức niệm, tu tập Bát nhã Ba-la- 
mật mà còn chấp tâm, thủ tướng... dẫn đến còn chấp thủ Vô 
Thượng Bồ Đề, thì phải biết đó là hành “bất như pháp” vậy.

Hỏi: Trên đây nói Bát nhã Ba-la-mật là rốt rảo không, là 
vồ sở hữu, là chẳng thể biên chép, đọc tụng được. Nói như 
vậy cũng là ma sự hay sao?

Đáp: Người tu hành biết rõ Bát nhã Ba-la-mật là rốt ráo 
không, là vô sở hữu, nhưng chẳng chấp các tướng ấy. Vì sao? 
Vì nêu châp tướng rôt ráo không, tướng vô sở hữu là ma sự.

Người dùng văn tự để biên chép kinh quyển Bát nhã Ba- 
la-mật, tự châp là mình có biên chép cũng là ma sự.

Chỉ có những người thọ trì, đọc tụng, biên chép... dẫn 
đên chánh ức niệm, tu tập Bát nhã Ba-la-mật, mà chẳng khởi 
tâm pháp, mới chẳng bị ma phá hoại. Vì sao? Vì phá hoại 
những người ấy là phá hoại Bát nhã Ba-la-mật rồi vậy.
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Lại nữa, ở nội tâm có phiền não ma, ngoại tâm có thiên 
ma. Nếu bị 2 chướng duyên ấy chi phối, thì phải biết đó là 
ma sự của Bồ tát.

Nếu có khởi niệm, có chấp niệm duyên cảnh, thì tâm 
chẳng được an ổn. Duyên theo pháp thế gian, như nghe xưng 
tán, hủy báng, hoặc nhớ nghĩ đến cha mẹ, anh chị em, hoặc 
nhớ nghĩ đến bệnh tật, giặc cướp v.v... cũng là như vậy. Tất 
cả đều là ma sự của Bồ tát.

Ví như ở chung với người đồ tể sẽ dễ sanh tâm hiếu sát, 
ở chung với dâm nữ sẽ dễ phát khởi lòng dâm dục. Người tu 
hành cũng là như vậy. Nếu được người cúng dường, mà tham 
đắm lợi dưỡng, thì sẽ bị trở ngại trên bước đường hành đạo.

Bồ tát, khi đã biết rõ các duyên sự như vậy, phải khéo 
xa lìa, chớ để vọng tâm phát khởi. Phải xả ly các dục lạc thế 
gian, nhất tâm thọ trì, đọc tụng, biên chép... dẫn đến chánh 
ức niệm, tu tập Bát nhã Ba-la-mật, thì pháp sự này mới được 
thành tựu viên mãn, chẳng bị trở ngại, chẳng bị phá hoại vậy.

-0O0-

Phật dạy: Kinh Thanh Văn cũng có chỗ thậm thâm, nhưng 
chớ nên tham đắm.

Ví như người thợ nấu vàng, tuy thấy vàng trong lò nấu 
hiện vẻ sáng đẹp, nhưng chẳng nên sanh tâm tham đắm, dùng 
tay nắm lấy vậy.

Chỉ những người tu tập Bát nhã Ba-la-mật, mà các căn 
chưa được thông lợi, thoạt thấy trong kinh Thanh Văn cũng 
có nói đến vô tướng và vô tác, cũng có nói đến các nguồn 
gốc khổ đau, mới rời bỏ Bát nhã Ba-la-mật để theo học kinh 
Thanh Văn mà thôi, phải biết đó cũng là ma sự của Bồ tát.
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Vì sao? Vì Bồ tát phương tiện tu học kinh Thanh Văn, nhưng 
chẳng trú trong Thanh Văn địa, mà trái lại, chỉ dùng từ bi tâm 
hành 3 giải thoát môn để độ thoát chúng sanh

Ví như tô lạc hay đề hồ có trộn chất độc có thể làm nguy 
hại đến tánh mạng người. Thế nhưng, nếu chất độc đã bị khử 
trừ rồi, thì các thức ăn ấy chẳng còn tác dụng giết hại người 
được nữa.

Bồ tát cũng như vậy. Phải ở nơi Bát nhã Ba-la-mật mà 
cầu Vô Thượng đạo, mới được như nguyện. Dù thấy ở các 
kinh khác cũng có chỗ thâm sâu, Bồ tát cũng chẳng nên trú 
chấp, chẳng nên theo vậy.

-oOo-



Phẩm Thứ Bốn Mươi Bảy

Lưỡng Bất Hòa Hợp
(Hai Bến Chẳng Hòa Hợp)

KINH:

Phật bảo ngài Ito Bồ Đề: Này Tto Bồ Đe! Người nghe 
pháp muốn thọ trì, đọc tụng, biên chép, vấn nghĩa... dẫn 
đến chánh ức niệm, tu tập Bát nhã Ba-la-mật, mà ngưòi 
thuyết pháp chẳng muốn thuyết, khiến 2 bên chẳng được 
hòa họp, thì phải biết đó là ma sự của Bồ tát.

Ngược lại, người thuyết pháp muốn thuyết, mà ngưòi 
nghe pháp chẳng muốn thọ trì, khiến 2 bên chẳng được 
hòa hợp, thì phải biết đó cũng là ma sự của Bồ tát.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Người nghe pháp muốn thọ 
trì, đọc tụng, biên chép, vấn nghĩa... dẫn đến chánh ức 
niệm, tu tập Bát nhã Ba-la-mật, mà ngưòi thuyết pháp 
lại lánh đi nơi khác, khiến 2 bên chẳng được hòa họp, thì 
phải biết đó là ma sự của Bồ tát.

Ngược lại, người thuyết pháp muốn thuyết, mà người 
nghe lại lánh đi noi khác, khiến 2 bên chẳng được hòa 
hợp, thì phải biết đó cũng là ma sự của Bồ tát.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Ngưòi thuyết pháp quý trọng 
của bố thí, cúng dường, mà người nghe pháp lại thiểu 
dục, trí túc, nhiếp niệm, tình tấn, thiền định, trí huệ, 
khiến 2 bên chẳng được hòa hợp, thì phải biết đó là ma 
sự của Bồ tátế
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Ngược lại, nếu người nghe thích làm việc bố thí, cúng 
dường, mà người thuyết pháp lại thiểu dục, tri túc, nhiếp 
niệm, tỉnh tấn, thiền định, trí huệ, khiến 2 bên chẳng 
được hòa hợp, thì phải biết đó cũng là ma sự của Bồ tát.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Người thuyết pháp thọ 12 
hạnh “đầu đà”<‘), mà người nghe pháp chẳng muốn thọ 
các hạnh đó, hoặc ngược lại, khiến 2 bên chẳng được hòa 
họp, thì phải biết đó ỉà ma sự của Bồ tátễ

Có 12 hạnh “đầu đà” liệt kê như sau:

1. Mặc y bằng vải vụn lượm được, đem khâu lại với 
nhau (nạp y, cũng gọi là Phấn tảo y).

2. Chỉ giữ 3 y (Đãn tam y)Ế

3ệ Ăn những thức ăn mình xin được (Thường khất thực).

4. Thử lớp khất thực từng nhà (Thứ đệ khất thực).

5Ế Ngồi yên ở một chỗ mà ăn; ăn xong mới đứng dậy 
(Nhất tọa thực)ễ

6. Chỉ ăn các thức ăn ở trong bát của mình (Nhất sủy 
thực, cũng gọi là Tiết lương thực).

7ễ Không ăn sau giờ ngọề Ăn giờ ngọ rồi, chẳng có ăn 
trở lại trong ngày nữa (Bất tác dư thực).

8. Ở nơi chốn A Lan Nhã, tức là chốn xa vắng (Viễn 
ly xứ).

9. Ở nơi gốc cây (Thọ hạ tọa).

10. Ở nơi chốn mồ mả (Trủng gian tọa).

*. Đầu đà nghĩa là phủi bỏ trần cấu phiền não, nhất tâm cầu Phật đạo.



11. Ở nơi chỗ trống (Lộ địa tọa)Ế

12Ế Từ khi mặt trời lặn cho đến khi mặt tròi mọc, chỉ 
đứng hay ngồi, mà chẳng có nằm (Thường tọa bất ngọa).

LUẬN:

Hết thảy các pháp hữu vi đều hội đầy đủ các duyên hòa 
hợp mới có. Khi có đủ các duyên hòa hợp, thì sanh; khi các 
duyên tan rã, thì diệt.

Thọ trì, đọc tụng, biên chép... dẫn đến tu tập Bát nhã Ba- 
la-mật, cũng là như vậy. Phải hòa hợp đầy đủ các nội ngoại 
nhân duyên, phải có sự đồng tâm, nhất trí giữa thầy và trò, thì 
pháp sự mới thành tựu được.

Phật dạy: Người nghe pháp phải hội đủ: “Tín, tấn, niệm, 
định, huệ”, thì sự thọ trì, đọc tụng, biên chép... dân đên 
chánh ức niệm, tu tập Bát nhã Ba-la-mật mới đạt được kết 
quả mong muốn.

Hỏi: Nếu bị 5 ừiền cải ngăn che, chẳng muốn nói pháp, hoặc 
chẳng muốn nghe pháp, thì pháp sự có được thành tựu chăng?

Đáp: Nếu người thuyết pháp chấp thế gian lạc, chẳng quán 
vô thường, thì tuy tâm có hiểu biết, mà miệng chẳng nói nên lòi, 
khiến người nghe chẳng biết phải y vào đâu mà thưa hỏi.

Cũng như vậy, nếu người thuyết pháp khởi bi tâm muốn 
rộng giải về thâm nghĩa Bát nhã Ba-la-mật, mà người nghe, 
vì độn căn hoặc vì còn chấp đắm thế gian lạc, chẳng chú tâm 
nghe, thì chẳng có được lợi lạc gì. Trong cả 2 trường hợp, 
pháp sự chẳng sao thành tựu được.

Hỏi: Nếu người nghe pháp chẳng muốn thọ trì, thì thuyết 
pháp cho họ nghe đế làm gì?

284* LUẬN ĐẠI TRÍ Đ ộ
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Đáp: Đây là nói về trường hợp những người nghe pháp 
mà chẳng chịu tư duy cho đến chỗ rốt ráo, khiến sự thọ trì, 
đọc tụng, biên chép... dẫn đến chánh ức niệm, tu tập chẳng 
có được kết quả mong muốn. Bởi vậy nên nói là người nghe 
chẳng muốn thọ trì. Như vậy giữa thầy và trò phải có sự đồng 
tâm, thì sự thọ trì, đọc tụng, biên chép... dẫn đến chánh ức 
niệm, tu tập Bát nhã Ba-la-mật mới thành tựu được viên mãn. 
Néu trái lại thì chỉ là ma sự cả. Vì sao? Vì nội ma và ngoại 
ma thường hay phá hoại sự thành tựu Bát nhã Ba-la-mật.

Nếu hành giả tỉnh giác, biết rõ các ma sự để giải trừ, thì 
ma chẳng thể nào phá hoại được. Nếu thầy trò phạm lỗi lầm, 
bỏ mất sự nhất tâm, thì thầy phải khuyên dạy khiến trò có 
được sự nhất tâm trở lại.

Trong kinh cũng có nêu lên nhiều ma sự khác, khiến 2 
bên thầy trò chẳng được hòa hợp, như:

- Trò muốn thọ trì... tu tập Bát nhã Ba-la-mật, mà thầy lại 
lánh đi nơi khác, chẳng muốn thuyết pháp.

- Thầy muốn thuyết pháp, mà trò lại lánh đi nơi khác, 
chẳng muốn nghe.

- Thầy tham đắm lợi dưỡng, mà trò lại thiểu dục, tri túc.

- Thầy thiểu dục, tri túc, mà trò lại thích làm các việc bố 
thí, cúng dường.

- Thầy thọ 12 hạnh đầu đà, mà trò lại chẳng muốn thọ các 
hạnh ấy, hoặc ngược lại.

Phải biết tất cả đều là ma sự của Bồ tát.

Hỏi: Vì sao cả 2 thầy trò đều có tín tâm, đều giữ giới, mà
1 bên muốn thọ hạnh đẩu đà, còn bên kia chẳng muốn thọ 
hạnh đó?
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Đáp: Vì Phật dạy rằng: Khi thọ giới, các đệ tử không 
nhất thiết phải thọ 12 hạnh đầu đà.

Vì ở đoạn kinh trên đây nói “khi 2 bên thầy trò chẳng 
được hòa hợp là ma sự”, nên mới nêu lên trường hợp này.

Mặc dù thầy và trò đều nhất tâm hành đạo, nhưng nếu mỗi 
bên đều có kiến thủ riêng, thì vẫn có thể gây nhiễu loạn cho 
nhau. Ví như giữa hai thầy trò có người muốn ở chốn A Lan 
Nhã để được thanh tịnh, có người muốn đồng cư với chúng 
sanh để hành Bồ tát hạnh, thì như vậy cũng là có chống trái 
nhau, cũng là ma sự vậy.

-oOo-

Phật lại dạy: Những người ở trong một chúng phải y theo 
pháp của chúng mà hành sự, khiến tăng chúng được hòa 
đồng, thanh tịnh.

Ví như trong chúng có người được thí chủ thỉnh thực, tự 
cho mình là có phước đức; lại có người chẳng được thí chủ 
thỉnh thực, tự than trách, rồi sanh phiền não. Vì sao? Vì tâm 
tham trước thường ngăn che tâm đạo. Bởi vậy nên những 
người chưa được đạo, thường hay khởi tâm tham trước, 
khiến chẳng được nhất tâm hành đạo.

Trong Phật pháp, người tu hành chẳng nên vì lợi ích cho 
riêng mình mà tham trước sự cúng dường; chỉ nên thọ sự 
cúng dường có chừng mực. Chớ nên ăn nhiều mà sanh bệnh; 
chỉ ăn vừa phải để dễ tiêu hóa, thân ít bệnh.

Ngài Xá Lợi Phất thường nói: Tôi chỉ ăn 5, 6 miếng là đủ 
no, dùng thêm một ít nước nữa là đủ để nuôi thân mạng tôi rồi.

Ngài Xá Lợi Phất ăn uống có tiết lượng như vậy; ngài lại
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chỉ ăn trước giờ ngọ, và sau giờ ngọ chỉ dùng ít nước mà thôi; 
thế nhưng thân tâm ngài vẫn thường được an lạc. Nếu tham 
đắm các thức ăn, thức uống, thì tâm sẽ bị loạn động, chẳng 
có được sự nhất tâm. Như vậy, chẳng có được lợi ích gì cho 
sự tu tập cả.

-0O0-

Nên biết “quán không” và “quán vô thường” là sơ môn 
dẫn vào đạo.

Nhờ 2 pháp quán này mà hành giả nhàm chán 3 cõi, như 
nhàm chán cảnh mồ hoang.

Neu chưa vào được đạo, chưa được tâm rộng lớn, chưa 
được đại Niết bàn, thì hành giả phải quán “thân vô thường”, 
như tử thi bất tịnh, tán hoại v.v... Quán như vậy, hành giả sẽ 
dễ ly dục trong bước đầu hành đạo.

-oOo-

Nên biết về 4 oai nghi ữong pháp tu thân, thì ngồi là quan 
trọng nhất. Hành giả cần chọn chỗ ngồi thoáng mát, thế ngồi 
“kiết già” vững chắc, nhằm giúp sự tiêu hóa được dễ dàng, 
và hơi thở được điều hòa.

Khi chưa thành đại sự, người cầu đạo thường bị giặc 
phiền não quấy nhiễu, chớ nên giải đãi nằm nhiều, rất dễ bị 
hôn trầm.

Lại nữa, khi đi đứng thường dễ bị loạn động, khó nhiếp tâm.

Bởi vậy nên hành giả thường thọ “tọa pháp”.

-oOo-
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Người tu hành chẳng nên chấp vị ngon hay dở. Trong khi 
khất thực, phải giữ tâm bình đẳng, thứ lớp khất thực, chẳng 
phân biệt giàu nghèo, sang hèn.

Người tu hành phải tri túc, thiểu dục, chỉ giữ 3 y vừa đủ mặc.

Phật phương tiện chế các giới luật để hàng đệ tử xuất gia 
rời bỏ thế gian dục lạc.

Phật thường tán thán 12 hạnh đầu đà làm gốc.

Ví như, khi 5 vị Tỷ-kheo đàu tiên đạt đạo bạch Phật rằng: 
“Bạch Thế Tôn! Chúng con nên mặc pháp y gì?” thì Phật 
dạy rằng: “Hãy nhặt những mảnh vải vụn ráp lại thành chiếc 
phước điền y mà mặc”. Ở đây, cũng nên biết:

- Khi thọ giới là thọ pháp y, đi khất thực, ngồi dưới gốc 
cây, uống thuốc bằng lá cây. Đây là 4 thánh chủng đầu đà.

- Trong tất cả các hạnh tu, phải lấy trí huệ làm gốc, chớ 
nên chấp pháp khổ hạnh là pháp dẫn đầu. Vì sao? Vì các 
pháp môn tu chỉ là trợ đạo. Chư Phật đều tán thán trí huệ là 
thù thắng hơn cả.

(Het quyển 68)
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Quyển 69





Phẩm Thứ Bốn Mươi Bảy
(TIẾP THEO)

Lưỡng Bất Hòa Họp (tiếp theo)

KINH:

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Người thuyết pháp có tín tâm, 
có giới hạnh muốn thọ trì, biên chép..Ế dẫn đến chánh 
ức niệm, tu tập Bát nhã Ba-la-mật, mà người nghe pháp 
chăng như vậy, hoặc ngược lại, khiến 2 bên chẳng được 
hòa hợp, thì phải biết đó là ma sự của Bồ tát.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Người thuyết pháp chẳng có 
xan tham, thường hay bố thí, mà người nghe pháp lại xan 
tham, chẳng muốn bố thí, hoặc ngược lại, khiến 2 bên 
chẳng được hòa họp, thì phải biết đó là ma sự của Bồ tát.

Lại nữa, này T\i Bồ Đe! Người nghe pháp muốn cúng 
dường tứ sự cho ngưòi thuyết pháp, mà người thuyết 
pháp chẳng muốn thọ nhận hoặc ngược lại, khiến 2 bên 
chẳng được hòa hợp, thì phải biết đó là ma sự của Bồ tát.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Người thuyết pháp liễu đạt 
thâm lý, mà người nghe pháp lại ám độn, hoặc ngược lại, 
khiến 2 bên chẳng được hòa hợp, thì phải biết đó là ma 
sự của Bồ tát.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Người thuyết pháp liễu nghĩa 
thứ lóp 12 bộ kinh, mà người nghe pháp chẳng như vậy, 
hoặc ngược lại, khiến 2 bên chẳng được hòa hợp, thì phải 
biết đó là ma sự của Bồ tát.
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Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Người thuyết pháp thành tựu 
6 pháp Ba-la-mật, mà người nghe pháp chẳng như vậy, 
hoặc ngược lại, khiến 2 bên chẳng được hòa họp, thì phải 
biết đó là ma sự của Bồ tát.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Người thuyết pháp có đầy đủ 
các lực phương tiện ở nơi 6 pháp Ba-la-mật, mà ngưòi 
nghe pháp chẳng như vậy, khiến 2 bên chẳng được hòa 
họp, thì phải biết đó là ma sự của Bồ tát.

Lại nữa, này Tù Bồ Đe! Người thuyết pháp đã đắc đà 
la ni, mà người nghe pháp chẳng như vậy, hoặc ngược lại, 
khiến 2 bên chẳng được hòa hợp, thì phải biết đó là ma 
sự của Bồ tát.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Người thuyết pháp muốn biên 
chép... dẫn đến chánh ức niệm Bát nhã Ba-la-mật, mà 
người nghe pháp chẳng muốn như vậy, hoặc ngược lại, 
khiến 2 bên chẳng được hòa hợp, thì phải biết đó là ma 
sự của Bồ tátẻ

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Người thuyết pháp ly tham 
dục, sân nhuế, ngủ nghỉ, trạo cử, nghi hối, mà ngưòi nghe 
pháp chẳng như vậy, hoặc ngược lại, khiến 2 bên chăng 
được hòa hợp, thì phải biết đó là ma sự của Bô tátẵ

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Khi biền chép..Ề dẫn đến 
chánh ức niệm Bát nhã Ba-la-mật, mà có người đến nói 
rằng: “Thọ thân trong 3 đường ác là khổ. Vì sao ở đời 
này, ngươi chẳng tu dứt khổ, nhập Niết bàn, mà lại câu 
Vô Thượng Bồ Đe để làm gì?”. Như vậy là 2 bên chẳng 
đươc hòa hơp, khiến việc biên chép... dẫn đến chánh ức 
niệm Bát nhã Ba-la-mật chẳng thành tựu được. Phải biết 
đó ỉà ma sự của Bồ tát.
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Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Khi biên chép..ẻ dẫn đến 
chánh ức niệm Bát nhã Ba-la-mật, mà có người đến nói 
răng: “Ở cả 3 cõi Trời có rất nhiều khoái lạc, ở cõi Dục 
có ngũ dục lạc, ở cõi sắc có thiền định lạc và ở cõi Vô sắc 
có tịch diệt lạc. Vì sao ở đời này, ngưoi chẳng tu phước 
để được sanh lên cõi Tròi, mà lại cầu pháp Đại thừa làm 
gì cho khổ? Vì sao ở đòi này, ngươi chẳng tu để được quả 
Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, Bích Chi 
Phật, mà cử mãi ở trong thế gian, mãi ở trong sanh tử trải 
qua nhiều kiếp, để cầu Vô Thượng Bồ Đề làm gì cho khổ?

Như vậy là 2 bên chẳng được hòa họp, khiến việc biên 
chép ẵẵ. dẫn đến chánh ức niệm Bát nhã Ba-la-mật chẳng 
thành tựu được. Phải biết đó là ma sự của Bồ tát.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Người thuyết pháp một thân, 
chăng hệ lụy với ai, được tự tại, vô ngại, mà người nghe 
pháp lại có nhiều hệ lụy, dắt dìu nhiều ngưòi khác, hoặc 
ngược lại, khiến 2 bên chẳng được hòa hợp, thì phải biết 
đó là ma sự của Bồ tátệ

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Ngưòi thuyết pháp bảo người 
nghe pháp phải thuận theo ý mình, mói cho biên chép... 
dẫn đến chánh ức niệm Bát nhã Ba-la-mật, mà người 
nghe pháp chăng theo, khiến 2 bên chẳng được hòa hợp, 
thì phải biêt đó là ma sự của Bồ tát.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Người thuyết pháp muốn đến 
xứ nguy nạn mà người nghe pháp chẳng muốn đi, hoặc 
ngược lại, khiến 2 bên chẳng được hòa họp, thì phải biết 
đó ỉà ma sự của Bồ tát.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Người thuyết pháp muốn đến xứ 
nghèo đói, mà ngưòi nghe pháp chẳng muốn đi, khiến 2 bên 
chẳng được hòa họp, thì phải biết đó là ma sự của Bồ tát.



Lại nữa, này Tù Bồ Đe! Ngưòi thuyết pháp muốn đến 
xứ giàu sang mà người nghe pháp chăng muôn đi, hoặc 
ngược lại, khiến hai bên chẳng được hòa hợp, thì phải 
biết đó là ma sự của Bồ tátẵ

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Người thuyết pháp muốn đến 
xử hoang vắng, có nạn giặc cướp, ác thú, độc trùng, mà 
người nghe pháp chẳng muốn đi, hoặc ngược lại, khiến 
hai bên chẳng được hòa hợp, thì phải biết đó là ma sự 
của Bồ tátề

L ại nữa, này Tu Bồ Đe! N gười thuyết pháp có nhiều  
thí chủ tới lui thăm viếng, mà người nghe pháp chăng 
muốn như vậy, khiến hai bên chẳng được hòa hợp, thì 
phải biết đó là ma sự của Bồ tátề

LUẬN:

Hỏi: Cỏ người biên chép, đọc tụng, thuyết giảng Bát nhã 
Ba-la-mật mà lại phạm giới. Như vậy, khi người ấy thuyêt 
giảng Bát nhã Ba-la-mật làm sao có thể tin được? Làm sao 
cỏ thể thọ pháp với người ây được?

Đáp: Có người, tuy chẳng tin Bát nhã Ba-la-mật là rốt 
ráo không, nhưng vì cầu danh mà biên chép, đọc tụng... dân 
đến thuyết giảng Bát nhã Ba-la-mật.

Thế nhưng, vì đệ tử của Phật thâm tín Bát nhã Ba-la- 
mật, nên dù thay người biên chép, đọc tụng... dẫn đến thuyết 
giảng Bát nhã Ba-la-mật có phạm giói chăng nữa, thì vân 
chẳng mất lòng tin nơi thậm thâm pháp này.

Hỏi: Vì sao nói đệ tử muốn củng dường thầy, mà thầy 
chẳng muốn thọ cũng là ma sự?

Đáp: Đệ tử chẳng muốn cúng dường thầy, vì nghĩ rằng:
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“Neu thầy thủ chấp vật cúng dường, thì chẳng sao xả thân vì 
đạo được”. Tâm niệm của đệ tử đối với thầy như vậy là ma sự.

Nhưng, có trường họp đệ tử muốn cúng dường thầy, mà 
thầy chẳng muốn thọ nhận, khiến giữa thấy trò chẳng được 
hòa hợp cũng là ma sự.

Có thể vì thầy thiểu dục, tri túc, mà chẳng muốn thọ 
nhận sự cúng dường, có thể thầy nghĩ rằng thọ nhận sự cúng 
dường như vậy xem như là mình đã bán pháp cho đệ tử; có 
thể thầy nghĩ rằng mình giới đức còn cạn mỏng, chẳng tiêu 
được tín thí cúng dường v.v... Thầy tâm niệm như vậy là rất 
tốt, nhưng có thể làm cho thầy trò mất sự hòa hợp, gây trở 
ngại cho việc biên chép Bát nhã Ba-la-mật của người đệ tử. 
Phải biết đó cũng là ma sự.

-0O0-

Trong kinh còn nêu nhiều ma sự khác, khiến giữa thầy ừò 
chẳng có sự hòa hợp, như sau:

- Thầy đọc tụng Bát nhã Ba-la-mật, nhưng vì độn căn, 
chẳng thể nào giải rõ thâm nghĩa cho đệ tử nghe được.

- Thầy giải rõ thâm nghĩa Bát nhã Ba-la-mật, mà đệ tử vì 
độn căn, chẳng sao lãnh hội được.

- Thầy thứ lớp đọc tụng, tìm hiểu nghĩa của 12 bộ kinh, 
mà đệ tử chẳng như vậy.

- Thầy thành tựu 6 pháp Ba-la-mật, mà nghĩ rằng đệ tử 
độn căn chẳng sao lãnh hội được, chẳng biết rằng đệ tử mình, 
sau khi nghe Bát nhã Ba-la-mậtTồi có thể thành tựu được đại sự.
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được, hoặc nghĩ rằng thầy cũng chỉ nói, nhưng chẳng hành 
được v.v...

Đệ tử chẳng biết rằng thầy đã có đầy đủ các phương tiện 
lực Bát nhã Ba-la-mật, đã có được đại lợi ích nơi Bát nhã 
Ba-la-mật rồi.

- Đệ tử chỉ muốn thủ chấp các thiện pháp, mà thầy lại chỉ 
muốn dùng các thiện pháp đó làm phương tiện hành Bát nhã 
Ba-la-mật.

Đệ tử chẳng ưa theo, mà chẳng biết rằng thầy tán thán Bát 
nhã Ba-la-mật như vậy nhằm đoạn chấp cho mình, để dẫn dắt 
mình cùng hành Bát nhã Ba-la-mật.

Tất cả các trường họp nêu trên đều làm cho thầy trò 
chẳng có được sự hòa hợp, khiến việc thọ trì, đọc tụng, 
biên chép... dẫn đến chánh ức niệm Bát nhã Ba-la-mật 
chẳng có thể thành tựu được viên mãn. Phải biết đó là ma 
sự của Bồ tát.

Hỏi: Nếu thầy chưa đắc đà la ni, trong lúc đệ tử đã đắc 
đà la ni rồi, thì thầy làm sao dạy được đệ tử?

Đáp: Đà là ni có rất nhiều môn. Có thể đệ tử đắc một 
môn đà la ni nào đó mà thày chưa đắc, hoặc ngược lại. Ví 
như đệ tử được Văn Trì đà la ni mà thầy được Giải Thâm đà 
la ni; hoặc đệ tử được Thật Tướng Nghĩa đà la ni, mà chẳng 
có thứ lớp đọc tụng; hoặc thầy được Văn Trì đà la ni, mà đệ 
tử chẳng có được đà la ni nào cả v.v...

Các sự kiện nêu trên có thể làm cho thầy và trò chẳng 
có được sự hòa hợp, khiến công việc giáo hóa của thầy 
gặp trở ngại.

Hỏi: Vì sao có lúc đệ tử muốn thọ trì Bát nhã Ba-la-mật
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mà thầy lại chẳng muốn trao pháp; có lúc thầy muốn trao 
pháp mà đệ tử lại chẳng muốn thọ nhận?

Đáp: Có rất nhiều nguyên nhân. Có thể là đệ tử thấy thầy 
có lỗi, nên chẳng muốn thọ pháp. Có thể thầy thấy đệ tử còn 
nhiều tà kiến, nên chưa muốn trao pháp v.v...

Chỗ hành pháp phải tương ứng với nhau, thì giữa người 
thuyết pháp và người nghe pháp mới có được sự hài hòa, an 
lạc, đem lại nhiều lợi lạc.

Nếu trái lại, giữa người thuyết pháp và người nghe pháp 
chẳng có sự hòa hợp, thì sự trao pháp và thọ pháp chẳng sao 
thành tựu được.

Ví như một bên ly dục, mà bên kia chẳng muốn ly dục.. 
thì giữa đôi bên sẽ khinh miệt nhau, sẽ đối kỵ nhau, khiến 
cho sự trao truyền pháp, và sự thọ nhận pháp gặp rất nhiều 
trở ngại.

Trong kinh có nêu lên rất nhiều trường hợp giữa thầy và 
đệ tử chẳng có được sự hòa hợp, như:

- Thầy hành pháp thiểu dục, tri túc chẳng ưa đệ tử cúng 
dường nhiều, mà các đệ tử lại muốn được gần gũi thầy, muốn 
được cúng dường thầy. Do chấp hạnh thiểu dục, tri túc, mà 
thầy xa rời các đệ tử, mà chẳng nhiếp phục được họ.

- Thầy thuyết pháp mà muốn các đệ tử theo bên mình, đi 
đâu cũng muốn các đệ tử đi theo để cúng dường tứ sự, mà đệ 
tò lại chỉ muốn được gần thầy cầu pháp, học hỏi, chẳng để 
tâm lo cúng dường cho thày.

- Đệ tử muốn theo sát bên thầy để cúng dường, mà thầy 
chẳng muốn, vì nghĩ rằng để cho đệ tử làm như vậy sẽ bị 
tổn đức, khiến đệ tử chẳng được an tâm, tự nghĩ rằng thầy 
khinh mình.
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- Thầy vì lợi dưỡng mà dạy pháp, khiến đệ tử chẳng kính 
phục thầy, vì cho rằng thầy bán Phật pháp.

- Đệ tử, vì tài lợi, vì danh vọng, mà cầu học Bát nhã Ba- 
la-mật, tâm chẳng được thanh tịnh. Thầy biết rõ như vậy, nên 
chăng dạy.

- Thầy muốn đi đến một nơi xa, đường sá hiểm trở để 
thuyết pháp, mà đệ tử, vì sợ nguy đến tánh mạng chẳng dám 
theo thay.

- Thầy muốn đến noi giàu sang, xa, mà đệ tử, hoặc vì ngại 
đường sá xa xôi, hoặc chẳng tham đắm cảnh giàu sang, vui 
sướng, mà chẳng muốn đi theo thầy.

- Thầy muốn đi giáo hóa ở một noi nào đó, trong hoặc 
ngoài nước, mà đệ tử chẳng ưa thích, hoặc chẳng tin rằng thật 
sự chuyến du thuyết ấy có thể đem lại lợi ích mong muốn, 
hoặc nghĩ rằng thầy vì danh vọng, lợi dưỡng mà ra đi, nên 
chẳng muốn đi theo thày.

- Thầy muốn đến một nơi đầy gian nguy, mà chẳng 
muốn để cho đệ tử theo, vì tự niệm rằng “Thân ta dù có 
chết cũng chẳng sao, chẳng nên để người khác, vì theo ta, 
mà phải mắc nạn”.

- Thầy có nhiều tín thí cúng dường, nhưng đệ tử lại thiểu 
dục, tri túc, chẳng ưa tín thí cúng dường thầy mình. Đệ tử chỉ 
muốn cầu pháp, chẳng muốn thầy bỏ nhiều thì giờ tiếp các 
tín thí đến cúng dường. Mặc dù thầy có nhiều nhân duyên 
cần phải tiếp các tín thí để tùy phương tiện nói pháp cho họ 
nghe, nhưng đệ tô chẳng muốn tin lòi thầy.

v ệv . . .

Tất cả các trường hợp nêu trên đều làm cho thầy trò chẳng 
có được sự hòa hợp, khiến việc thọ trì, đọc tụng, biên chép...
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dẫn đến chánh ức niệm Bát nhã Ba-la-mật chẳng có thể thành 
tựu được viên mãn. Phải biết đó là ma sự của Bồ tát.

-0O0-

KINH:

Lại nữa, này I \| Bồ Đe! Ác ma giả làm Tỷ-kheo đến 
chỗ thiện nam, thiện nữ, dùng các phương tiện để phá 
hoại, chẳng cho thọ trì, đọc tụng, biên chép..ế dẫn đến 
chánh ức niệm Bát nhã Ba-la-mậtỄ

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Ác ma giả 
làm Tỷ-kheo dùng phương tiện gì để phá hoại?

Phật dạy: Này TYt Bồ Đe! Ác ma giả làm Tỷ-kheo, đến 
chỗ thiện nam, thiện nữ, bảo rằng “Lòi kinh do ta nói ra 
mới là Bát nhã Ba-ỉa-mật, còn kỉnh ngươi đang thọ trì, 
đọc tụng, biên chép đó chẳng phải là Bát nhã Ba-la-mật”.

Nghe ác ma nói như vậy, những thiện nam, thiện nữ 
nào chưa được thọ ký có thể khởi nghi tâm. Do khởi nghi 
tâm mà bỏ Bát nhã Ba-ỉa-mật, chẳng còn thọ trì, đọc 
tụng, biên chép nữa. Như vậy là chẳng hòa họp. Phải biết 
đó là ma sự.

Ác ma giả ỉàm Tỷ-kheo, đến chỗ thiện nam, thiện nữ, 
bảo rằng “Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mật, chứng 
thật tế, được 4 quả Thanh Văn, quả Bích Chi Phật, ngươi 
chớ nên biên chép Bát nhã Ba-la-mậtề Như vậy là chẳng 
hòa hợp. Phải biết đó là ma sự của Bồ tátỄ

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Khi thuyết thâm Bát nhã Ba- 
la-mật này thường bị các ác ma đến gây lưu nạn. Bồ tát 
phải nên biết để xa lìa các ma sự.



300 • LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ

Ngài T\i BỒ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Những ma 
sự gì thường làm trở ngại Bát nhã Ba-la-mật, khiến Bồ 
tát phải nên biết để xa lìa?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Ác ma khỏi xướng các pháp 
tương tợ như Đàn Ba-la-mật... dẫn đến tương tợ như Bát 
nhã Ba-la-mật. Bồ tát phải biết rõ đó là ma sự, để xa lìaế

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Bồ tát phải nên học kỉnh 
Thanh Văn, kinh Bích Chi Phật. Nhưng học rồi, thì phải 
nên xả. Vì sao? Vì nếu chẳng xả, thì đó cũng là ma sự của 
Bồ tátề

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Ác ma giả làm Tỷ-kheo tìm 
phương tiện trao những loại kinh dạy về nội không, ngoại 
không. ễ. dẫn đến vô pháp hữu pháp không, dạy về 4 
niệm xứ..ề dẫn đến 8 thánh đạo, dạy về 3 giải thoát môn 
“Không, vô tướng và vô tác”... để được 4 quả Thanh 
Văn, được Bích Chi Phật đạo. Như vậy là chẳng hòa họp, 
gây trở ngại cho việc biên chép... dẫn đến chánh ức niệm 
Bát nhã Ba-la-mật, phải biết đó cũng là ma sự của Bồ tát.

Lại nữa, này I\i Bồ Đe! Ác ma hóa làm thân Phật sắc 
vàng, phóng hào sáng ngời, đến chỗ Bồ tát. Do đắm trước 
thân Phật, mà Bồ tát bị tổn giảm chánh trí huệ, khiến cho 
việc biên chépề.. dẫn đến chánh ức niệm Bát nhã Ba-la- 
mật chẳng thành tựu được. Phải biết đó cũng là ma sự 
của Bồ tát.

Lại nữa, ác ma giả làm thân Phật và chúng Tỷ-kheo 
đến chỗ Bồ tát thuyết pháp. Bồ tát tham trước, tự niệm 
rằng: “Đòi sau ta sẽ được như vậy”. Do tham trước, mà 
Bồ tát bị tỗn giảm chánh trí huệ, khiến việc biên chép... 
dẫn đến chánh ức niệm Bát nhã Ba-la-mật chẳng thành 
tựu được. Phải biết đó cũng là ma sự của Bồ tát.
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Lại nữa, ác ma hóa ra vô số thân Bồ tát hành 6 pháp 
Ba-la-mật, chỉ bày cho các thiện nam, thiện nữ hành 6 
pháp Ba-la-mật. Do tham trước hành pháp như vậy, mà 
các thiện nam, thiện nữ bị tổn giảm chánh trí huệ, khiến 
việc biên chép... dẫn đến chánh ức niệm Bát nhã Ba-la- 
mật chẳng thể thành tựu được. Phải biết đó cũng là ma 
sự của Bồ tát.

Vì sao? Vì Bát nhã Ba-la-mật chẳng có “Sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức”... dẫn đến chẳng có Nhất thiết chủng tríề

Do Bát nhã Ba-la-mật chẳng có sắc... dẫn đến chẳng 
có Nhất thiết chủng trí , nên trong Bát nhã Ba-la-mật 
cũng chẳng có Thanh Văn, chẳng có Bích Chi Phật, chẳng 
có Bồ tátế.ẽ dẫn đến chẳng có Phậtể

Vì sao? Vì hết thảy các pháp đều là tự tánh không vậy.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Biên chép... dẫn đến chánh 
ức niệm Bát nhã Ba-la-mật thường gặp nhiều lun nạn. 
Ví như trong cõi Diêm Phù Đề có nhiều trân bảo, nào là 
kim ngân, xa cừ, xích châu, mã não... cùng vô số báu vật 
khác, khiến cho nhiều kẻ trộm cướp thường rình rập. 
Cũng như vậy, biên chép Bát nhã Bã-la-mật thường gặp 
nhiều lưu nạn, quấy nhiễu.

Ngài Tto Bồ Đe bạch Phật: Đúng như vậy, Bạch Thế 
Tôn! Khi biên chép..ề dẫn đến chánh ức niệm Bát nhã 
Ba-la-mật, thì ác ma thường đến quấy phá, gây lưu nạn.

Vì sao? Vì hạng người si muội thường bị ma sai sử 
nhằm pháp hoại việc biên chép... dẫn đến chánh ức niệm 
Bát nhã Ba-la-mật. Bạch Thế Tôn! Hạng người ngu si 
này chẳng ưu thích pháp Đại thừa, nên chẳng muốn biên 
chép... dẫn đến chánh ức niệm Bát nhã Ba-la-mật, mà lại
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còn pháp hoại việc biên chép... dẫn đến chánh ức niệm 
của người khác nữa.

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Hàng sơ phát tâm Đại thừa 
cũng còn bị ác ma sai sử, khiến chẳng biết gieo trồng 
thiện căn, chẳng biết cúng dường chư Phật, chẳng biết 
gần gũi thiện tri thức. Do vậy mà những ngưòi này chẳng 
muốn biên chép.ễỀ dẫn đến chánh ức niệm Bát nhã Ba-la- 
mật, mà còn gây trở ngại cho người khác nữaề

Này Tu Bồ Đềỉ Nếu thiện nam, thiện nữ nào nhất tâm 
biên chép... dẫn đến chánh ức niệm thâm Bát nhã Ba- 
la-mật, thì các ma sự chẳng phát khỏi đượcề Người này 
dần dần sẽ được đầy đủ Đàn Ba-la-mật.ề. dẫn đến Thiền 
Ba-la-mật, được đầy đủ 4 niệm xứ..ế dẫn đến Nhất thiết 
chủng tríỀ

Này Tu Bồ Đe! Phải biết là do có Phật lực gia bị, mà 
thiện nam, thiện nữ ấy có thể biên chép.ịể dẫn đến chánh 
ức niệm thâm Bát nhã Ba-la-mật, được đầy đủ Đàn Ba- 
ỉa-mật... dẫn đến Thiền Ba-la-mật, đầy đủ nội không.Ế. 
dẫn đến vô pháp hữu pháp không, đầy đủ 4 niệm xứ.ể. 
dẫn đến Nhất thiết chủng trí.

Này Tù Bồ Đe! Chư Phật, chư đại Bồ tát ở khắp 10 
phuxmg cũng đồng hộ niệm cho thiện nam, thiện nữ ấy biên 
chép... dẫn đến chánh ức niệm thâm Bát nhã Ba-ỉa-mật.

LUẬN:

Ma giả làm thân Sa Môn có đại oai đức đến thuyết pháp, 
khiến người nghe tin theo lời chúng bèn bỏ kinh Bát nhã Ba- 
la-mật để thọ trì các kinh khác.

Ma còn nói với Bồ tát rằng: Kinh do ta thuyết mới là lòi 
Phật, kinh mà các ngươi đang nghe, đang biên chép đó chẳng
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phải là thật, chẳng phải do Phật thuyết. Các ngươi hãy bỏ 
kinh Bát nhã Ba-la-mật, hãy đọc theo kinh Thanh Văn.

Bồ tát độn căn vừa nghe theo, liền khởi sanh tà kiến. Còn 
Bồ tát lợi căn mà chưa được thọ ký thì lại sanh tâm nghi. Vì 
sao? Vì Bát nhã Ba-la-mật là chân trí huệ, nói hết thảy các 
pháp đều là không, là vô sỡ hữu, nên rất khó tin, khó biết. Do 
vậy mà ác ma mới có chỗ tiện lợi để phá hoại tâm Bồ tát vậy.

Ác ma nói vói Bồ tát rằng: Bát nhã Ba-la-mật rộng nói về 
3 giải thoát môn “Không, vô tướng và vô tác”, nhưng thật sự 
chỉ nói về pháp “Không” mà thôi. Neu ngươi thường ở trong 
“Không” mà tu tập thì dù có được chứng đắc cũng chẳng sao 
thành Phật được. Muốn thành Phật, trước hết ngươi phải trì 
giới, phải tu 32 phước đức, phải tọa đạo tràng, rồi sau đó mới 
tu pháp “Không”.

Bồ tát nghe như vậy, hoặc chẳng còn tin Bát nhã Ba-la- 
mật, hoặc khởi tâm nghi Bát nhã Ba-la-mật... dẫn đến sẽ xa 
lìa Bát nhã Ba-la-mật.

Hỏi: Vì sao nói hành tương tợ 6pháp Ba-la-mật là ma sự?

Đáp: Vì hành 6 pháp Ba-la-mật mà còn chấp là còn hành 
tương tợ 6 pháp Ba-la-mật. Như vậy là chưa có phát khởi đại 
bi tâm, chưa nhất tâm cầu Phật đạo, là chỉ muốn tự độ vậy. 
Tuy là hành thiện pháp nhưng vẫn là phá hoại tâm Đại thừa 
của Bồ tát. Phải biết đó cũng là ma sự của Bồ tát.

Hỏi: Neu Bồ tát thay được Phật thân mà đắm trước phát 
khởi tín tâm, thì vì sao lại gọi là ma sự?

Đáp: Hết thảy các chấp đều là tướng phiền não nên đều 
gọi là ma sự. Các vị Bồ tát sơ phát tâm chưa thấy được Phật 
thân, nên ác ma mới hiện thân Phật, đầy đủ các tướng tốt
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trang nghiêm, khiến họ sanh tâm chấp đắm, tưởng là mình 
đang đứng trước Phật vậy.

Ví như người chưa ly dục vừa thấy thân hình người nữ liền 
sanh tâm đắm trước, khỏi dục vọng. Cũng như vậy, Bồ tát sơ 
phát tâm, do chưa ly chấp, nên vừa thấy ma hiện thân Phật là 
liền sanh tâm chấp trước, bởi vậy nên ma mới có chỗ tiện lợi để 
phá hoại, làm suy giảm “thật tướng trí huệ” của Bồ tát.

-0O0-

Theo lời Phật dạy thì sắc... dẫn đến hết thảy các pháp đều là 
tự tướng không, nên chứng hội khởi tâm nghi, nghĩ rằng “Nếu 
các pháp là tự tướng không, nếu Bát nhã Ba-la-mật là tự tướng 
không, thì vì sao vô thượng pháp Bát nhã Ba-la-mật có đại lợi 
ích như vậy, mà còn bị các lưu nạn, còn bị ghét bỏ?”

Phật biết rõ tâm niệm của chúng hội, nên dạy rằng: Ví 
như người có nhiều của cải, vàng bạc, châu báu, thường bị 
trộm cướp rình rập để cướp đọat và cũng có rất nhiều người 
ganh ghét. Cũng như vậy, Bát nhã Ba-la-mật là đại pháp bảo 
nên ác ma thường tìm cách phá hoại. Ác ma chỉ muốn khiến 
người tu hành thủ chấp Niết bàn, chẳng ưa người tu hành 
thọ trì... dẫn đến chánh ức niệm Bát nhã Ba-la-mật. Do vậy 
mà các người tu tập Bát nhã Ba-la-mật thường gặp lưu nạn, 
thường bị ganh ghét.

Ngài Tu Bồ Đe nghe lời Phật dạy, hoan hỷ tín thọ, và nêu 
thêm các trường hợp lưu nạn khác do ác ma phá hoại Bát nhã 
Ba-la-mật.

Ngài bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Kẻ cuồng si bị ma sai sử 
nên chẳng được tự tại. Do ít trí huệ nên họ chẳng thông đạt 
được diệu lý trong Phật pháp. Người chẳng có đại tâm, chẳng
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liễu đạt được pháp vị thanh tịnh, thường đắm chìm trong 
“dâm, nộ, si” mới gây lưu nạn đối với Bát nhã Ba-la-mật vậy.

Phật dạy: Đúng như vậy, này Tu Bồ Đe! Như lời ông nói, 
nếu Bồ tát nào thọ trì, biên chép... dẫn đến chánh ức niệm 
Bát nhã Ba-la-mật mà các ác ma chẳng có gây lưu nạn, thì 
phải biết vị Bồ tát ấy được chư Phật và chư đại Bồ tát trong 
10 phương thường hộ niệm. Cũng như vậy, thiện nam, thiện 
nữ nào nhất tâm tinh tấn tu tập 6 pháp Ba-la-mật... dẫn đến 
Nhất thiết chủng trí, thì cũng được chư Phật và chư đại Bồ tát 
trong 10 phương hộ niệm.

-oOo-

Cũng nên biết ma có thế lực rất mạnh ở Dục giới, người 
thế gian lại thường đắm trước trong dục lạc. Do vậy ở nơi 
đây, ma có chỗ tiện lợi để sai sử, gây lưu nạn. Còn chư thiên 
ở Sắc giới thường vào thiền định, được tâm nhu nhuyến nên 
ma khó có thể phá hoại được, chư thiên ở Vô sắc giới chẳng 
có hình sắc, nên ma chẳng có thể gây lưu nạn được.

Ở Dục giới ma có đầy đủ thế lực nên các ác ma thường 
phá hoại việc làm tốt của giới tu hành.

Bởi nhân duyên vậy, nên chư Phật, chư đại Bồ tát cùng 
chư thiên thường hộ niệm Bồ tát tu tập Bát nhã Ba-la-mật.

Thế nhưng, các Bồ tát sơ phát tâm, do phước đức còn cạn 
mỏng, lại do còn tiếc thân mạng, nên cũng có thể bị ma sai 
sử, khiến chẳng thành tựu được Bát nhã Ba-la-mật.

Ví như giặc xâm lấn bờ cõi, người lớn ra sức chống giặc 
để cứu nước, thế mà lũ ữẻ nít chẳng hay biết gì cả. Cũng như 
vậy, chư Phật, chư đại Bồ tát cùng chư thiên vẫn thường hộ 
niệm người tu tập Bát nhã Ba-la-mật, thế mà có người vẫn
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chẳng hay biết, khiến cho ác ma sai sử phá hoại Bát nhã Ba- 
la-mật vậy.

-0O0-

Trên đây lược nói về các ma sự, mà Bồ tát phải biết để xa 
lìa. Nếu rộng nói thì có vô lượng vô biên ma sự.

Phật từ bi thương xót chúng sanh, muốn cho chúng sanh 
thành tựu được Bát nhã Ba-la-mật, nên đã rộng thuyết về các 
trường hợp bất hòa hợp giữa thầy và trò, làm trở ngại cho 
việc thọ trì, đọc tụng, biên chép... dẫn đến chánh ức niệm, tu 
tập Bát nhã Ba-la-mật.

-0O0-



Phẩm Thứ Bốn Mươi Tám
» g >

Phật Mau
(Mẹ Của Chư Phật)

KINH:

Phật bảo ngài Tu Bồ Đề: Này Tu Bồ Đe! Ví như bà 
mẹ có nhiều conề Khi bà mẹ lâm bệnh thì các con đều lo 
lắng chạy chữa, mong cho mẹ mau lành bệnhỂ Do nhớ 
đến công ơn sanh thành và dưỡng dục của mẹ mà các con 
thường cung phụng mẹ vậyế

Cũng như vậy, này T\i Bồ Đe! Chư Phật trong khắp 10 
phương vẫn thường dùng Phật nhãn chiêm ngưỡng thâm 
Bát nhã Ba-la-mật.

Vì sao?

Vì thâm Bát nhã Ba-la-mật khai thị hết thảy các thế 
gian tướng. Từ nơi thâm Bát nhã Ba-la-mật xuất sanh 
ra chư Phật. Chư Phật do tu tập thâm Bát nhã Ba-la- 
mật mà được Nhất thiết chủng trí. Cũng từ nơi Bát nhã 
Ba-la-mật xuất sanh ra Đàn Ba-la-mật... dẫn đến Thiền 
Ba-la-mật, xuất sanh ra nội không, dẫn đến vô pháp hữu 
pháp không, xuất sanh ra 4 niệm xứ..ệ dẫn đến 8 thánh 
đạo, xuất sanh ra 10 Phật lựcềể. dẫn đến Nhất thiết chủng 
trí, xuất sanh ra Thanh Văn đạo, Bích Chi Phật đạo, Bồ 
tát đao... dẫn đến Phât đao.• a •

Này Tù Bồ Đe! Chư Phật quá khứ và hiện tại đều do 
tu tập thâm Bát nhã Ba-la-mật mà được Vô Thượng Bồ



Đe, chư Phật vị lai sẽ do tu tập Bát nhã Ba-la-mật mà 
được Vô Thượng Bồ Đe vậy.

Này Tu Bồ Đe! Nếu thiện nam, thiện nữ nào cầu Phật 
đạo, mà thọ trì, đọc tụng, biên chép... dẫn đến chánh 
ức niệm, tu tập Bát nhã Ba-la-mật, thì chư Phật sẽ dùng 
Phật nhãn gia bị cho người ấy, khiến chẳng thối thất tâm 
Bo Đe.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Theo như 
lời Phật dạy, Bát nhã Ba-la-mật khai thị hết thảy thê gian 
tướng, từ nơi Bát nhã Ba-la-mật xuất sanh ra chư Phật.

Bạch Thế Tôn! Vì sao nói Bát nhã Ba-la-mật khai thị 
hết thảy thế gian tướng? Vì sao nói Bát nhã Ba-la-mật 
xuất sanh ra chư Phật?

Phât dạy: Này Tu Bồ Đe! Vì thâm Bát nhã Ba-la-mật 
xuất sảnh ra 10 Phật lực, 18 bất cộng pháp.ịẾ dẫn đến 
xuất sanh ra Nhất thiết chủng trí. Người được đầy đủ 
các pháp như vậy được gọi là Phật, nên nói Bát nhã 
Ba-la-mật xuất sanh ra chư Phậtẻ

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Chư Phật khai thị 5 ấm là 
thế gian tướng, nên nói Bát nhã Ba-la-mật khai thị thê 
gian tướng.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Như thế nào 
gọi là Bát nhã Ba-la-mật khai thị 5 ấm tướng?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Bát nhã Ba-la-mật khai 
thị 5 ấm tướng chẳng tán hoại, chẳng sanh diệt, chẳng 
cấu tịnh, chẳng tăng giảm, chẳng xuất nhập, chẳng có 
quá khứ, hiện tại hay vi lai. Vì sao? Vì “không tướng” là 
“vô tướng tướng”, “vô tác tướng”, là chăng phải “hoại 
tướng” vậyể Vì hết thảy các pháp đều chẳng khởi, chẳng
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sanh, đều là “vô sử hữu”, là “như pháp tánh”, nên chẳng 
có tướng tán hoại vậy. Vì pháp tướng là như vậy, nên 
khai thị như vậy.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Chư Phật do noi thâm Bát nhã Ba- 
la-mật, mà biết rõ tâm niệm của vô lượng vô biên chúng sanh.

Này Tu Bồ Đe! Trong thâm Bát nhã Ba-ỉa-mật chẳng 
có chúng sanh, chẳng có danh tự chúng sanh, chẳng có 
sắc, chẳng có danh tự sắcế.ề dẫn đến chẳng có Nhất thiết 
chủng trí, chẳng có danh tự Nhất thiết chủng trí.

Như vậy gọi là Bát nhã Ba-la-mật khai thị hết thảy thế 
gian tướng.

Này Tu Bồ Đe! Thâm Bát nhã Ba-la-mật chẳng khai 
thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức... dẫn đến chẳng khai thị 
Nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì trong Bát nhã Ba-la-mật 
chẳng có tướng của Bát nhã Ba-la-mật huống nữa là tướng 
của sắc, thọ, tưởng, hành, thức..ế dẫn đến tướng của Nhất 
thiết chủng trí.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Ở quốc độ nàyế.ễ dẫn đến ở 
hết thảy các quốc độ trong khắp 10 phương có vô lượng 
chúng sanh, hoặc loài hữu sắc (có sắc), hoặc loài vô sắc 
(chẳng có sắc), hoặc loài hữu tưởng (có tưởng), hoặc loài 
vô tưởng (chẳng có tưởng), hoặc loài phi hữu tưởng phi 
vô tưởng (chẳng có tưởng cũng chẳng phải chẳng có 
tưởng). Những chúng sanh như vậy hoặc nhiếp tâm, hoặc 
loạn tâm, Phật đều biết rõ tâm niệm của họẾ

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Làm thế 
nào Phật biết rõ như vậy?

 ̂Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Phật dùng pháp tướng để
biết như vậy.



Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Phật dùng 
pháp tướng gì để biết?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Trong pháp tướng chẳng có 
“tướng pháp tướng”, huống nữa là “tướng nhiếp tâm” 
hay “tướng loạn tâm”.

Phật dùng pháp tướng như vậy nên biết rõ chúng 
sanh nhiếp tâm hay loạn tâm. Vì sao?

Vì tận tướng, vì đoạn tướng, vì tịch diệt tướng, vì ly 
tướng cho nên bỉếtẵ Nói cách khác, Phật do nơi Bát nhã 
Ba-la-mật mà như thật biết chúng sanh nhiếp tâm hay 
loạn tâm.

Lại nữã, này Tu Bồ Đe! Do noi Bát nhã Ba-la-mật mà 
Phật biết rỗ chúng sanh có nhiễm tâm, có sân tâm, có si tâm 
và cũng biết rỗ tâm nhiễm, tâm sân, tâm sỉ của chúng sanhặ

Ngài Tu Bồ Đe bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Làm thế 
nào Phật biết rõ như vậy?

Phật dạy: Này I\i Bồ Đe! Vì thật tướng của “nhiễm 
tâm” là “vô nhiễm tâm tướng”, của “sân tâm” là “vô sân 
tâm tướng”, của “si tâm” là “vô si tâm tướng”ể

Vì sao? Vì ở noi thật tướng chẳng có tướng của “tâm 
vương”, tướng của “tâm sở”, huống nữa là các tướng của 
“nhiễm tâm”, của “sân tâm”, của “si tâm”, cũng như các 
tướng của “vô nhiễm tâm”, của “vô sân tâm”, của “vô si tâm”.

Bởi vậy, này Tu Bồ Đe! Do nơi Bát nhã Ba-Ia-mật mà 
Phật biết rõ “nhiễm tâm”, “sân tâm”, “si tâm” của chúng 
sanh, cũng như biết rõ “vô nhiễm tâm”, “vô sân tâm”, 
“vô si tâm” của chúng sanh. Vì sao?
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Này Tu Bồ Đe! Vì tâm thể chẳng có tướng nhiễm, chẳng
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CÓ tướng vô nhiễm. “Nhiễm tâm tướng” và “vô nhiễm tâm 
tướng” đều chẳng đầy đủ, chẳng cùng chung vậy. Dẩn đến 
“sân tâm tướng” và “vô sân tâm tướng”, “si tâm tướng” và 
“vô si tâm tiróng” cũng là như vậy. Bởi vậy nên Phật cũng biết 
rõ “vô nhiễm tâm”, ‘Vô sân tâm”, “vô si tâm” của chúng sanh.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Do nơi Bát nhã Ba-ỉa-mật, mà 
Phật biết rõ “quảng đại tâm” của chúng sanh.

Vì sao? Vì tâm tướng của chúng sanh chẳng rộng, 
chăng hẹp, chẳng tăng, chẳng giảm, chẳng đến, chẳng điẻ 
Tâm tướng là ly, là “không”, nên là như vậy.

Bởi vậy, này Tu Bồ Đe! Do nơi Bát nhã Ba-la-mật mà 
Phật biết rõ chúng sanh có “quảng đại tâm”, và cũng biết 
rõ “quảng đại tâm” của chúng sanh.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Do nơi Bát nhã Ba-ỉa-mật mà 
Phật biết rõ tâm chúng sanh vô lượng.

Vì sao? Vì tâm chẳng phải an trú, cũng chẳng phải 
chẳng an trú. Vì tâm thể là vô tướng, chẳng có chỗ y chỉ, 
nên chẳng có chỗ trú, cũng chẳng có chỗ chẳng trú.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Do nơi Bát nhã Ba-la-mật mà 
Phật biết rõ tâm chúng sanh chẳng thể thấy được.

VI sao? Vì tâm thể ỉà vô tướng. Chẳng thể dùng “5 
nhãn” mà thấy được tâm chúng sanh vậy.

Bởi vậy, này Tu Bồ Đe! Do nơi Bát nhã Ba-la-mật mà 
Phật biết rõ tâm chúng sanh bất khả kiến (chẳng thể thấy 
được) vậy.

LUẬN:

Hỏi: Ngài Tu Bồ Đề nêu 4 vẩn đề để hỏi Phật, mà Phật 
chỉ giải đáp cỏ 3 van để. Còn câu hỏi: “Vĩ sao nói từ nơi Bát
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nhã Ba-la-mật xuất sanh ra chư Phật”, thì Phật chắng cỏ 
giải đáp?

Đáp: Nói “Chư Phật từ nơi Bát nhã Ba-la-mật xuất sanh”, 
hay nói “Do tu tập Bát nhã Ba-la-mật, mà thành tựu Phật 
quả”, thì nghĩa cũng chẳng có gì khác nhau cả.

Vì sao? Vì có thuyết nói: “Hòa hợp được hết thảy các pháp 
là được Bát nhã Ba-la-mật; mà Bát nhã Ba-la-mật xuất sanh ra 
chư Phật”. Lại có thuyết nói: “Do hành Bát nhã Ba-la-mật, mà 
thành tựu được Phật hạnh, nên mới được gọi là Phật”.

Như vậy, trước nói Bát nhã Ba-la-mật là chủ tác, xuất 
sanh ra chư Phật; sau đó nói Bát nhã Ba-la-mật là duyên khởi 
dẫn đến Vô Thượng đạo, thành Phật quả. Cả 2 cách nói đồng 
diễn đạt một ý nghĩa, chẳng có gì sai khác cả.

Ví như nói: “Cây bật gốc, ngã xuống, gây tai nạn chết 
người”, hay nói: “Một nhánh lớn của cây gãy, roi xuống, làm 
chết người”, thì kết quả chẳng có gì sai khác cả.

Như vậy, dù cây đè chết người, hay nhánh cây đè chết 
người, thì chủ tác vẫn là cây vậy, chẳng có gì sai khác cả.

Hỏi: Các kỉnh đều nói 5 ấm là tản hoại, là thế gian pháp. 
Vì sao kinh Bát nhã Ba-la-mật nói 5 ấm tán hoại ấy là chang 
có sanh, chang có diệt?

Đáp: Bát nhã Ba-la-mật là kinh Đại thừa. Giữa kinh Đại 
thừa và kinh Thanh Văn có nhiều sai khác:

- Kinh Thanh Văn phần nhiều nói về vô thưởng, vồ- ngã. 
Kinh Đại thừa phần nhiều nói về pháp “Không”.

- Kinh Thanh Văn, trước nói về vô thường, rồi về sau mới 
dần dần đến pháp “Không”. Kinh Đại thừa, trước sau đều nói 
về pháp “Không”.
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- Kinh Thanh Văn nói các pháp tướng là tán hoại, khiến 
chúng sanh sợ hãi. Kinh Đại thừa chẳng nói như vậy, mà nói 
các pháp thường trú, chẳng sanh, chẳng diệt.

-0O0-

Ở đoạn kinh trên đây, Phật thuyết về pháp tánh “Không, 
vô tướng và vô tác”, nên chẳng nói đến tán hoại. Như vậy là 
Bát nhã Ba-la-mật khai thị thế gian tướng.

Sắc thân của chúng sanh rất dễ thấy, dễ biết, mà chúng 
sanh còn chẳng biết được thể tánh của sắc thân. Như vậy 
làm sao có thể biết được các tâm và tâm sở, là những pháp 
vô hình!

Phật như thật biết hết thảy các pháp; dùng lực phương 
tiện Bát nhã Ba-la-mật biết rõ chúng sanh là không, sắc là 
không... Nhất thiết chủng trí cũng là không.

-0O0-

Phật dùng lực phương tiện Bát nhã Ba-la-mật mà biết 
rõ tâm niệm của vô lượng vô biên chúng sanh. Chúng sanh, 
dù ở cõi Dục, cõi sắc, cõi Vô sắc, cõi Hữu Tưởng, cõi Vô 
Tưởng, cõi Phi Hữu Tưởng Phi Vô Tưởng có bao nhiêu tâm 
niệm, hoặc nhiếp tâm, hoặc loạn tâm, hoặc nhiễm tâm, hoặc 
vô nhiễm tâm v.v.. Phật đều biét tất cả.

Ngài Tu Bồ Đề nghe Phật dạy như vậy sanh nghi, tự 
niệm rằng: Chư Phật thường ưa tịch tịnh, thường ở nơi pháp 
“Không”, nay vì sao Phật lại nói khắp biét chúng sanh nhiếp 
tâm hay loạn tâm? Lại nữa, chúng sanh vô lượng vô biên, 
làm sao chỉ một mình Phật mà có thể biết hết thảy tâm niệm 
của chúng sanh được?
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Phật dạy: Phật dùng pháp tướng để biết rõ như vậy.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Phật dùng pháp tướng gì để biết rõ 
như vậy?

Phật dạy: Dùng thật tướng pháp. Ở nơi thật tướng pháp, 
thì chẳng còn có “tướng pháp tướng”, huống nữa là các tướng 
nhiếp tâm hay loạn tâm.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Thế nào là thật tướng pháp?

Phật dạy: Thật tướng pháp là tự tánh không, là rốt ráo 
không, là bất khả đắc không.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Thật tướng pháp là rốt ráo không, 
mà ở trong “Không” chẳng có phân biệt tâm và tâm sở pháp. 
Như vậy, làm sao có thể biết được tâm niệm của chúng sanh?

Phật dạy: Tánh của thật tướng pháp cũng là bất khả đắc. 
Cho nên Phật dùng lực phương tiện trí huệ biết được chúng 
sanh nhiếp tâm hay loạn tâm. Vì sao? Vì tánh không là bất 
khả đắc, chẳng có ngăn ngại vậy.

Phật đã vượt qua hết thảy tướng phân biệt, hư vọng, đã an 
trú trong thật tướng pháp, trong tánh không, nên biết rõ hết 
thảy chúng sanh tâm.

Trái lại, phàm phu trú tâm nơi hư vọng pháp, nên chẳng 
có thể biết được tâm niệm của kẻ khác.

-0O0-

Cũng như vậy, Phật dùng như thật trí huệ, mà biết được 
nhiễm tâm, sân tâm, si tâm v.v... của chúng sanh. Vì sao? 
Vì thật tướng của nhiễm tâm, của sân tâm, của si tâm là vô 
nhiễm, vô sân, vô si. Nên biết chúng sanh tâm là vô lượng, là 
quảng đại, là bình đẳng vậy.
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Hỏi: Vì sao trước Phật nói: "Thật tướng pháp là vô 
tưởng, nên như thật biết được chúng sanh nhiếp tâm hay 
loạn tâm; rồi sau đó lại nói: “Do tướng tận, tướng đoạn, 
tướng tịch diệt, tướng ly, nên như thật biết được chủng sanh 
nhiếp tầm hay loạn tâm ”?

Đáp: Bồ tát dùng “vô thường huệ” mà biết “tướng tận”. 
Do hành “vô thường huệ” mà tâm ly hết thảy nhiễm được vô 
nhiễm. Lại dùng hết thảy “thế gian đạo”, ngăn ngừa và diệt 
trừ các kiết sử. Đây là “tướng diệt”. Lại dùng “vô lậu đạo”, 
tận đoạn các kiết sử. Đây là “tướng đoạn”. Lại quán Niết 
bàn tịch diệt, ly hét thảy các tướng. Đây là “tướng tịch diệt”, 
“tướng ly”.

Bởi vậy nên, khi vào được nơi thật tướng pháp, trú nơi 
thật tướng pháp, thì biết rõ được chúng sanh nhiếp tâm, hay 
loạn tâm. Vì sao? Vì ở nơi thật tướng pháp, thì hết thảy các 
pháp đều là vô tướng cả.

-0O0-

Lại nữa, niệm là vô trú, là rốt ráo không, là chẳng thể biết 
được. Vì sao? Vì niệm quá khứ đã qua, niệm hiện tại chẳng trú, 
niệm vị lai chưa đến. Nếu khởi niệm là có sanh diệt rồi vậy.

Phàm phu, do chấp tướng, mới vọng chấp phân biệt có 3 
thời. Trái lại, người trí biết rõ “hiện tại”, cũng là tận tướng, 
là rốt ráo không. Vì biết rõ tâm niệm là rốt ráo không, nên 
chẳng chấp trước, chẳng có gì vướng mắc cả.

Do biết rõ thời gian là vô trú, nên được đạo. Do biết rõ 
thật tướng các pháp là vô tướng, nên chẳng khởi sanh vọng 
kiến phân biệt, dẫn đến như thật biết được tâm chúng sanh 
nhiễm hay tịnh.
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Lại nữa, vì thật tướng của các pháp là rốt ráo thanh tịnh, nên 
thật tướng của “nhiễm tâm” là “vô nhiễm tâm” vậy. Vì sao? Vì 
ở noi thật tướng, thì chẳng còn có phân biệt tâm và tâm sở pháp. 
Do vậy, mà biết được nhiễm tâm, sân tâm, si tâm vốn chẳng có 
tướng nhiễm, tướng sân, tướng si, đều là vô tướng.

Phật dạy: Do nhân duyên “nhiễm tâm” và “vô nhiễm 
tâm” đều chẳng đầy đủ, chẳng chung nhau, nên ở nơi tâm 
pháp, chúng sanh thứ lớp sanh tâm; khi có tâm ô nhiễm, thì 
chẳng có tâm nhiễm, và ngược lại. Thế nhưng, ở cả 3 đời, 
nhiễm tâm và vô nhiễm tâm đều là bất khả đắc. Vì sao? Vì cả
2 tâm ấy đều rốt ráo là tánh không. Sở dĩ có phân biệt 2 tâm, 
là do đối đãi mà có vậy.

Nên biết, ở nơi thật tướng pháp chẳng có các tướng nhiễm 
tâm, vô nhiễm tâm, sân tâm, vô sân tâm, si tâm, vô si tâm... 
Vì sao? Vì ở nơi thật tướng pháp, thì hết thảy các pháp đều là 
tướng không, đều là bình đẳng, vô phân biệt.

Người vô trí, do chấp tâm, chấp tướng mà phân biệt tâm 
có nhiễm, có tịnh, có rộng, có hẹp, có tăng, có giảm v.v... 
Còn các bậc Thánh thì chẳng phải như vậy, vì các ngài biết 
rõ tâm là vô sắc, vô hình, vô trước vậy.

-oOo-

Phật dạy: Tâm tướng là tánh không. Các tướng nhiễm, 
tịnh, rộng, hẹp, tăng, giảm v.v... đều là bất khả đắc cả.

Do có so lường mà nói tâm có nhiễm, có tịnh, có rộng, 
có hẹp, có tăng, có giảm v.v... Như vậy là nói tâm có hạn 
lượng. Thế nhưng vì tâm duyên vô lượng chúng sanh, duyên 
vô lượng pháp, lại vì tâm tướng là bất khả đắc, nên tâm là 
vô lượng.
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Ví như nhãn căn duyên nhãn trần, sanh ra nhãn thức, mà 
nhãn thức chẳng phải ở trong hay ở ngoài mắt, chẳng phải ở 
bên này hay bên kia mắt, nên là vô trú xứ, là bất khả đắc vậy.

Do vậy, nên nói các trần cảnh hiện ra trước mắt đều là 
như cảnh ở trong mộng, chẳng có định tướng. Thức duyên 
cũng như vậy, chẳng có y chỉ, chẳng có định tướng nên nói 
tâm là quảng đại, là vô lượng.

Hỏi: Nếu tâm ỉà chẳng thể thấy được, thì Phật làm sao 
có thể như thật thấy, như thật biết tâm của hết thảy chủng 
sanh được?

Đáp: Người vào thiền định, được tâm thanh tịnh như 
lưu ly, nên thấy được các vọng tâm dấy khởi, người quán 
bạch cốt thấy tâm thứ lớp sanh, chẳng thấy tâm tại thân, cũng 
chẳng thấy tâm tại duyên, người duyên vô biên xứ, thấy thức 
vô lượng vô biên v.v...

Nên biết, tâm thể là vô tướng, nên chẳng có các tướng 
tâm như vậy.

Trái lại, Phật thường trú nơi tịch diệt, nên như thật biết 
hết thảy tâm chúng sanh.

Vì sao? Vì tự tướng của tâm chúng sanh là vô tướng. Phật 
dùng 5 nhãn, thấy rõ tâm thể của chúng sanh là vô tướng, là 
bất khả đắc.

Người dùng nhục nhãn và thiên nhãn, thì thấy có sắc 
pháp. Người dùng huệ nhãn, duyên Niết bàn tướng, thì chẳng 
thấy có sắc pháp.

Người mới dùng pháp nhãn, thì thấy phân biệt có thiện 
pháp, có bất thiện pháp, có hữu lậu pháp, có vô lậu pháp, đến 
khi liễu đạt được thật tướng pháp rồi, thì người dùng pháp
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nhãn sẽ thấy rõ được các pháp đều là vô tướng, là bình đẳng, 
là vô phân biệt.

Trước đây đã nói rằng “Het thảy các pháp đều chẳng có tác 
giả, chẳng có tri giả, chẳng có kiến giả”. Bởi vậy nên tâm cũng 
như hết thảy các pháp khác, đều chẳng thể thấy được vậy.

Phật, ở nơi tịch diệt tướng, chẳng dùng sự thấy hư vọng của 
hàng phàm phu, cũng chẳng dùng 5 nhãn để thấy, nên mới “như 
thật thấy, như thật biết tâm niệm của chúng sanh” vậy.

(Hết Quyển 69)
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Quyển 70





Phẩm Thứ Bốn Mươi Tám 
(TIẾP THEO)

Phật Mẩu (tiếp theo)

KINH:

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Do nơi thâm Bát nhã Ba-la- 
mật, mà Phật như thật biết tâm số lên xuống, ra vào của 
chúng sanhệ

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Làm thế 
nào Phật biết rõ như vậy?

Phật dạy: Này I\i Bồ Đe! Hết thảy tâm số chúng sanh 
dù có lên xuống, dù có ra vào, thì cũng đều y cử nơi “sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức” mà sanh khỏi cả. Vì sao? Có 
chúng sanh y cứ noi sắc, mà chấp thân và thế gian là 
thường, cho đó là sự thật, nếu trái lại là hư dối; hoặc y cứ 
noi sắc, mà chấp thân và thế gian là vô thường, cho đó là 
sự thật, nếu trái lại là hư dối; hoặc y cứ nơi sắc, mà chấp 
thân và thế gian vừa là thường cũng vừa là vô thường, 
cho đó là sự thật, nếu trái lại là hư dối, hoặc y cứ noi sắc, 
mà chấp thân và thế gian chẳng phải thường cũng chẳng 
phải vô thường, cho đó là sự thật, nếu trái lại là hư dối.

Đối vói “thọ, tưửng, hành và thức” cũng lầm chấp 
như vậy.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Có chúng sanh y cứ noi sắc, 
mà chấp thân và thế gian là hữu biên, cho đó là sự thật,
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thế gian là vô biên, cho đó ỉà sự thật, nếu trái lại là hư dối; 
hoặc y cứ nơi sắc, mà chấp thân và thế gian vừa là hữu 
biên cũng vừa là vô biên, cho đó là sự thật, nếu trái lại là 
hư dối, hoặc y cứ nơi sắc, mà chấp thân và thế gian chẳng 
phải hữu biên cũng chẳng phải vô biên, cho đó là sự thật, 
nếu trái lại là hư dốỉề

Đối với “thọ, tưởng, hành và thức” cũng lầm chấp 
như vậy.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Có chúng sanh y cứ noi sắc, 
mà chấp thần tức là thân, cho đó là sự thật, nếu trái lại là 
hư dối; hoặc y cứ nơi sắc, mà chấp thần khác thân, cho 
đó là sự thật, nếu trái lại là hư dối; hoặc y cứ noi sắc, mà 
chấp thần vừa là thân cũng vừa khác thân, cho đó là sự 
thật, nếu trái lại ỉà hư dối; hoặc y cứ noi sắc, mà chấp 
thần chẳng phải thân cũng chẳng khác thân, cho đó là sự 
thật, nếu trái lại là hư dối.

Đổi với “thọ, tưởng, hành và thức” cũng lầm chấp 
như vậy.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Có chúng sanh y cứ nơi sắc, 
mà chấp sau khỉ chết sẽ có thần chuyển đi, cho đó là sự 
thật, nếu trái lại là hư dối; hoặc y cứ noi sắc, mà chấp sau 
khỉ chết sẽ chẳng có thần chuyển đi, cho đó là sự thật, nếu 
trái lại là hư dối, hoặc y cứ nối sắc mà chấp sau khỉ chết 
sẽ vừa có thần chuyển đi cũng vừa có thần chẳng chuyển 
đi, cho đó là sự thật, nếu trái lại là hư dối; hoặc ỵ cứ nơi 
sắc, mà chấp sau khi chết sẽ chẳng có thần chuyển đi, 
cũng chẳng có thần chẳng chuyển đi, cho đó là sự thật, 
nếu trái lại ỉà hư dối.

Đối với “thọ, tưởng, hành và thức” cũng lầm chấp 
như vậy.
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Này Tu Bồ Đe! Bởi nhân duyên vậy, nên do nơi Bát 
nhã Ba-la-mật mà Phật như thật biết tâm số lên xuống, 
ra vào của chúng sanh.

Lại nữa, này Tu Bồ Đề ỉ Phật như thật biết sắc tướng. 
Vì sao? Vì sắc tướng là như như, là bất hoại, là vô phân 
biệt, vô ức tưởng, vô hý luận, vô tướng, vô đắc.

Đối vói “thọ tướng, tưởng tướng, hành tướng và thức 
tướng” Phật cũng đều như thật biết vậy.

Này Tu Bồ Đe! Bởi nhân duyên vậy, nên Phật như thật 
biết chúng sanh như tướng, tâm số lên xuống và ra vào 
của chúng sanh như tướng, 5 ấm như tướng, các hành 
như tướng ... dẫn đến hết thảy các pháp như tướng.

Thế nào gọi ỉà hết thảy các pháp như tướng?

Đó là 6 pháp Ba-ỉa-mật như tướng, 37 Phẩm TVợ Đạo 
như tướng, 18 pháp “không” như tướng, 8 bối xả như 
tướng, 9 thứđệ định như tướng, 10 Phật lực như tướng, 4 vô 
sở úy như tướng, 4 vô ngại trí như tướng, đại từ đại bi như 
tướng, 18 bất cộng pháp như tướng, Nhất thiết chủng trí 
như tướngằ Đó là thiện pháp như tướng, bất thiện pháp như 
tướng, thế gian pháp như tướng, xuất thế gian pháp như 
tướng, hữu lậu pháp như tướng, vô lậu pháp như tướng, 
hữu vi pháp như tướng, vô vi pháp như tướng, quá khứ 
pháp như tướng, hiện tại pháp như tướng, vị lai pháp như 
tướng. Đó cũng là Tu-đà-hoàn quả như tướng, Tư-đà-hàm 
quả như tưứng, A-na-hàm quả như tướng, A-la-hán quả 
như tướng, Bích Chi Phật quả như tướng... dẫn đến đó là 
Phật quả như tướng, Vô Thượng Bồ Đề như tướng.

Hết thảy pháp như tướng đều là “nhất như tướng”, đều 
chẳng phải hai, chẳng phải khác, chẳng tán, chẳng hoạiẵ



Này Tu Bồ Đe! Do nơi Bát nhã Ba-la-mật, mà Phật 
như thật biết hết thảy pháp như tướng. Bởi vậy nên nói 
Bát nhã Ba-ỉa-mật hay xuất sanh ra chư Phật, hay khai 
thị thế gian tướng.

Này Tu Bồ Đe! Phật như thật biết hết thảy pháp như 
tướng là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Vì như thật 
biết hết thảy pháp như tướng, nên Phật được gọi là đấng 
Như Lai.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thật là vi 
diệu! Hết thảy pháp như tướng là chẳng phải hai, chẳng 
phải khác, chẳng phải chẳng như tướng.

Bạch Thế Tôn! Chư Phật dụng pháp như tướng như 
vậy, để vì chúng sanh thuyết Vô Thượng Bồ Đe. Chỉ có các 
bậc Bồ tát bất thối, các bậc lậu tận A-la-hán, các bậc đã đầy 
đủ chánh kiến mói túi giải được thậm thâm pháp này.

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Vì pháp như tướng là vô tận, 
nên là thâm thâm, vi dỉêuề

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Những pháp 
gì được gọi là như tướng vô tận, nên là thậm thâm vi diệu?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Hết thảy các pháp đều là 
như tướng vô tận, nên đều là thậm thâm, vi diệu.

Này Tu Bồ Đe! Phật như thật biết hết thảy pháp như 
tướng vô tận, nên mới vì chúng sanh chuyển pháp luânẽ

LUẬN:

Phật biết rõ chúng sanh, khi hành các pháp, thường rơi 
vào 62 tà kiến chấp, Đó là do 98 kiết sử phiền não sanh ra. 
Bởi vậy nên nói là Phật biết rõ tâm và tâm sở pháp lên xuống, 
ra vào của hết thảy chúng sanh.
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Phàm phu, do bị ái dục che tâm, mà thường khởi sanh các 
phiên não. Hàng xuất gia, nếu còn bị kiêu mạn che tâm, thì 
cũng còn khởi sanh tà kiénế

Phàm phu, do chấp thế gian lạc, nên tâm bị chìm xuống. , 
Hàng xuất gia nhàm chán sanh tử, muốn cầu Phật đạo, muốn 
được tâm nổi lên; thế nhưng, nếu chẳng rõ được chánh đạo, 
thì chăng ly được ba cõi, khiến tâm vẫn bị chìm xuống.

-0O0-

Dùng măt thường (nhục nhãn) nhìn vào hồ nước trong 
có thể thấy rõ đàn cá trong hồ, có lúc nổi lên, có lúc chìm 
xuông, bơi lội mải miết như vậy, mà chẳng thoát ly ra được.

Cũng như vậỵ, dùng Phật nhãn quán tâm chúng sanh, ở 
trong 6 đạo và khăp 10 phương, cứ mãi lên xuống, ra vào. Vì 
sao? Vì chúng sanh thường bị 5 dục che tâm, khiến phải bị 
chìm đắm mãi trong sanh tử, chẳng có thể thoát ly khoi ngục 
tù 3 cõi. Ví như:

- Có người phát tâm bố thí, trì giói, nhưng lại bị tà nghi 
che tâm, khiến tâm huệ bị chìm xuống.

- Có người đã ly 5 dục, đã có được Noãn pháp và Đảnh 
pháp, quán được 4 Thánh Để, nhưng nếu chưa liễu đạt được 
thật tướng pháp, thì tâm huệ vẫn còn bị chìm xuống.

- Có người đã ly dục, đã rõ thông được các pháp vô sở 
hữu... nhưng nếu chưa vào Niết bàn, thì tâm huệ vẫn còn bị 
chìm xuống.

Hỏi: Thê nào gọi là tâm nổi lên, chìm xuống?

Đáp: Ở đoạn kinh trên đây, Phật nêu lên các trường hợp



lầm chấp của chúng sanh, khiến tâm của họ cứ phải nổi lên, 
chìm xuống mãi trong biển sanh tử.

Các trường hợp lầm chấp của chúng sanh về “thần và thế 
gian”, y cứ noi 5 ấm, được chia ra làm 4 nhóm.

1). Nhóm thứ nhất: Chấp thần và thế gian hoặc là thường, 
hoặc là vô thường, hoặc vừa là thường cũng vừa là vô thường, 
hoặc chẳng phải thường cũng chẳng phải vô thường.

Phàm phu chấp có thần và thế gian, mà chẳng biết rằng 
thần và the gian chẳng thật có, chỉ do ức tưởng phân biệt mà 
vọng chấp vậy thôi.

- Có người chấp thần là thường. Do chấp thần như vậy, 
mà thường tu phước đức, mong được thân chứng giải thoát.

- Có người chấp thần là vô thường. Do chấp thần như vậy, mà 
buông lung theo danh lợi, nhằm thỏa mãn cuộc sống hiện tại.

- Có người chấp “vi tế thần” là thường trú, còn thần tạo 
ra thân sau là vô thường. Như vậy là châp thân vừa là thường 
cũng vừa là vô thường.

- Có người chấp thần chẳng phải thường cũng chẳng phải 
vô thường. Vì sao? Vì họ cho rằng chấp thần thường hay vô 
thường cũng đều có lỗi cả. Nêu châp thân là vô thường, thì 
chẳng có tội, cũng chẳng có phước. Nếu châp thân là thường 
thì khổ lạc chẳng có khác nhau, ví như hư không chẳng bị 
mưa làm ướt, chẳng bị mặt trời làm khô vậy.

Trái lại, nếu chấp thần là vô thường, thì khổ lạc biến đổi. 
Ví như da trâu, phơi ngoài trời, bị gió mưa làm hư hoại vậy.

- Có người chấp có thân, mà thân chẳng phải thường 
cũng chẳng phải vô thường. Do chấp như vậy mà tâm thức 
bị cuồng loạn.
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Phật dạy: Tất cả 4 tà chấp về thường và vô thường, nêu 
trên đây, là do vọng kiến thủ chấp nơi 5 ấm sanh ra cả.

Nên biết, “thế gian” có 3 tướng. Đó là:

- 5 ấm thế gian tướng.

- Chúng sanh thế gian tướng.

- Quốc độ thế gian tướng.

Chúng sanh, trú ở noi các tướng thế gian này, thường 
khởi sanh 4 tà kiến chấp về thường và vô thường.

-oOo-

2) Nhóm thứ hai: Chấp thần và thế gian hoặc là hữu biên, 
hoặc là vô biên, hoặc vừa là hữu biên cũng vừa là vô biên, 
hoặc chẳng phải hữu biên cũng chẳng phải vô biên.

- Có người chấp thế gian là hữu biên, rồi truy tầm cho được 
nguồn gốc của thế gian; như vậy là chấp thế gian là hữu thỉ, 
tức là có đầu mối. Thế nhưng, tìm mãi cũng chẳng ra đầu mối, 
chẳng ra nguồn gốc của thế gian. Thế gian đã chẳng có đầu mối, 
thì cũng chẳng có chặng giữa, và rốt ráo chẳng có tận cùng vậy.

Ví như người vào thâm thiền định, được túc mạng trí, có 
thể thấy 8 vạn kiếp trong quá khứ. Ngoài 8 vạn kiếp, thì mù 
mịt chẳng biết gì nữa cả. Do vậy mà cho rằng ngoài 8 vạn 
kiếp cũng là như vậy.

Lại nữa, họ chỉ thấy được thức, lúc ban đầu, gá vào thân 
trung ấm, rồi tự nghĩ rằng: “Nếu thức gá vào thân trung ấm 
như vậy, ắt phải có nhân, có duyên gì mà ta chưa biét được 
thôi”. Rồi từ đó, họ ức tưởng phân biệt, chấp có một thể tánh 
vi tế; từ thể tánh vi tế đó sanh ra giác tánh, mà giác tánh là 
thân trung ấm vậy.
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Từ đó, họ lại suy diễn: “Giác tánh sanh ra ngã; từ ngã 
sanh ra có 5 trần; theo thanh trần, sanh ra không đại; theo 
thanh trần và xúc trần sanh ra phong đại; theo sắc trần, thanh 
trần và xúc trần sanh ra hỏa đại; theo sắc trần, thanh trần, vị 
trần và xúc trần sanh ra thủy đại; theo sắc trần, thanh trần, 
hương trần, vị trần và xúc trần sanh ra địa đại; theo không 
đại sanh ra nhĩ căn; theo phong đại sanh ra thân căn; theo hỏa 
đại sanh ra nhãn căn; theo thủy đại sanh ra thiệt căn; theo địa 
đại sanh ra tỷ căn.”

Như vậy lần lần chuyển biến từ tế đến thô, rồi từ thô đến 
té, trở về với thể tánh. Ví như lấy đất sét làm ra cái bình, cái 
chậu.. khi phá cái bình, cái chậu... thì các vật dụng này lại 
trở về với đất sét. Ở đây có sự chuyển biến từ tế đến thô, từ 
thô đến tế, mà thể tánh vẫn thường còn.

Trên đây là quan điểm của hàng ngoại đạo Tăng Khư, 
diễn giải về thể tánh.

- Có người chấp “vi tế trần” là sơ biên (biên bờ đầu tiên) 
của thế giới; chấp “vi tế trần” là thường pháp, chẳng thể phá, 
chẳng thể tiêu, chẳng thể hư nát. Vì vi tế trần quá nhỏ, nên 
phải hội đủ các nhân duyên tội phước hòa hợp, mới dẫn sanh có 
thân, từ cõi trời cho đến cõi địa ngục. Thân chẳng phải do cha 
mẹ sanh ra, nên khi tội phước tán hoại, thì thân cũng tán hoại.

- Có người chấp thế giới tự nhiên có; sự giàu nghèo, sang 
hèn... của con người chẳng phải do hạnh nguyện làm ra được.

- Có người chấp có một vị “Thiên chủ” là đầu mối, sanh 
ra thế giới; tạo tác ra muôn sự, muôn vật; tạo tác ra thiện ác, 
tội phước v.v... Khi nào vị Thiên chủ thu hồi công trình tạo 
tác, thì muôn sự, muôn vật tự nhiên diệt.

- Có người chấp rằng chúng sanh thọ khổ, thọ lạc trong
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nhiều đời, nhiều kiếp. Khi hết thọ khổ lạc rồi, thì tự đến chỗ 
tận đoạn. Ví như cầm đầu mối chỉ, rồi thả cho cuộn chỉ lăn từ 
trên cao xuống, cho đến khi tháo hết chỉ thì cuộn chỉ chẳng 
còn lăn xuống nữa. Cũng như vậy, khi tội phước đã đi đến 
chỗ tận cùng rồi thì trở thành “không”. Dù tinh tấn, dù giải 
đãi... cũng chẳng có gì khác nhau.

- Có người chấp 8 phương của quốc độ thế gian đều có biên 
bờ chỉ có phương trên, phương dưới là chẳng có biên bờ.

- Có người chấp bên dưới có địa ngục, bên trên có cõi trời 
Hữu Đảnh, còn 8 phương kia chẳng có biên bờ

- Có người chấp thần là hữu biên. Ví như nói thần ở nơi 
thân nhỏ như hạt cát; hoặc nói thân lớn thì thần lớn, thân 
nhỏ thì thần nhỏ. Lại chấp thần thuộc về sắc pháp nên có thể 
phân chia.

- Có người chấp thần là vô biên, biến khắp hư không, 
chẳng có chỗ nào là chẳng có thần. Ví như khi thần ở noi 
thân, thì thân biết khổ, biết lạc vậy.

- Có người chấp thế gian là vô thỉ, tức chẳng có đầu mối. 
Họ cho rằng nếu the gian là hữu thỉ, thì phải là hữu chung. 
Như vậy thì chẳng có thường thọ thân sau, chẳng có Niết 
bàn. Cho nên họ chấp thế gian là vô thỉ.

- Có người chấp quốc độ thế gian trong 10 phương là 
vô biên.

- Có người chấp thần và thế gian là vô biên, mà quốc độ 
là hữu biên.

- Có người chấp thần và thế gian là hữu biên, mà quốc độ 
là vô biên.

- Có người chấp thần và thế gian chẳng phải hữu biên mà
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cũng chẳng phải vô biên. Họ cho rằng chấp thần và thế gian 
là hữu biên hay là vô biên đều có lồi cả.

3) Nhóm thứ ba: Chấp thần tức là thân, hoặc thần khác 
thân hoặc thần vừa là thân cũng vừa khác thân, hoặc thần 
chẳng phải là thân cững chẳng phải khác thân.

- Có người chấp thần tức là thân, vì cho rằng khi phân 
chia thân ra thì thần là bất khả đắc. Hơn nữa thân có thọ khổ, 
thọ lạc, nên thần tức là thân vậy.

- Có người chấp thần là thân; vì khi thân diệt thì thần 
cũng diệt theo.

- Có người chấp thần khác thân, vì cho rằng thần rất vi tế, 
nên 5 căn chẳng thể thấy biết được thần. Hom nữa phải nhất 
tâm thanh tịnh mới thấy được thần, nên thần khác thân vậy.

- Có người chấp thần khác thân, vì khi thân diệt thì thần 
vẫn thường còn. Đây thuộc về biên kiến.

- Có người chấp thần vừa là thân cũng vừa khác thân.

- Có người chấp thần chẳng phải là thân cũng chẳng phải 
khác thân.

4). Nhóm thứ tư: Chấp sau khi chết sẽ có thần chuyển đi, 
hoặc chấp sau khi chết sẽ chẳng có thần chuyển đi, hoặc chấp 
sau khi chết sẽ vừa có thần chuyển đi cũng sẽ vừa có thần 
chẳng chuyển đi, hoặc chấp sau khi chết sẽ chẳng có thần 
chuyển đi, cũng sẽ chẳng có thần chẳng chuyển đi.

- Có người chấp đã sanh ra ở cõi đời này rồi, thì sẽ đi đến 
đời sau. Như vậy là chấp sau khi chết, thần sẽ chuyển đi.

- Có người chấp đời trước chẳng từ đâu đến, nên khi chết 
cũng chẳng đi về đâu. Như vậy là chấp sau khi chết, thần 
chẳng chuyển đi.
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- CÓ người chấp khi sống thần và thân hòa hợp, còn sau 
khi chết, thì thân đi mà thần chẳng đi. Như vậy có nghĩa là 
vừa chuyển đi cũng vừa chẳng chuyển đi.

- Có người cho rằng chấp thần chuyển đi là có lỗi, mà 
chấp thần chẳng chuyển đi cũng là có lỗi, nên chấp sau khi 
chết sẽ chẳng có thần chuyển đi cũng sẽ chẳng có thần chẳng 
chuyển đi.

-0O0-

Tất cả các tà kiến chấp như vậy làm cho tâm chúng sanh 
cứ phải nổi lên chìm xuống mãi mãi. Vì sao? Vì do tà kiến 
che tâm mà chúng sanh dù muốn cầu đạo Giải thoát cũng vẫn 
phải cứ nổi lên và chìm xuống mãi trong biển sanh tử, chẳng 
sao thoát ra khỏi ngục tù 3 cõi.

Tà kiến chấp rất nhiều chẳng sao kể xiết được.

Thế nhưng, nên biết rằng 16 tà chấp, nêu nơi 4 nhóm trên 
đây, cùng tất cả các tà kiến chấp khác đều do ức tưởng phân 
biệt khởi sanh ra cả.

Phật dạy: Do duyên 5 ấm và y chỉ nơi 5 ấm, mà chúng 
sanh điên đảo khởi các vọng kiến, mà chẳng biết rằng 5 ấm 
cùng hết thảy pháp đều là “không, vô tướng, vô tác”, đều là 
“như tướng” cả.

Nên biết hết thảy pháp thế gian và xuất thế gian đều là 
như. Bởi vậy chẳng nên chấp thiện pháp, bất thiện pháp... 
dẫn đến chẳng nên chấp Vô Thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì các 
pháp “như tướng” là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Vì 
các pháp đều “như tướng”, nên đều tày thuận nhau, chẳng 
có chống trái nhau... dẫn đến 10 phương chư Phật cũng là 
như vậy.
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“Như” là như vậy. Bởi vậy nên ngài Tu Bồ Đề bạch Phật 
rằng: Chỉ có các bậc Bồ tát bất thối, các bậc lậu tận A-la-hán, 
các bậc đã đầy đủ chánh kiến mới có thể tín giải được.

Phật lại dạy: Het thảy pháp đều như tướng vô tận, nên 
đều là thậm thâm vi diệu. Phật như thật biết các pháp như 
tướng vô tận, nên được gọi là Như Lai, vì chúng sanh thuyết 
pháp, dẫn dắt chúng sanh vào đạo Niết bàn vậy.

-0O0-



Phẩm Thứ Bốn Mươi Chín

vấn Tướng
(Hỏi về Các Tướng)

KINH:

Lúc bấy giờ, chư thiên trong khắp đại thiên thế giói 
tán hương hoa đầy khắp hư không, đều đến chỗ Phật, 
đảnh lễ dưới chân Phật, rồi đứng sang một bên và bạch 
Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba-la-mật rất thậm 
thâmỀ Vậy tướng của Bát nhã Ba-la-mật như thế nào?

Phật dạy: Này chư thiên tử! Bát nhã Ba-la-mật tướng 
là không tướng, vô tướng tướng, vô tác tướng, vô khỏi 
tướng, vô sanh tướng, vô diệt tướng, vô cấu tướng, vô 
tịnh tướng, vô sở hữu tướng, vô sở y tướng, là hư không 
tướng. Bởi vậy nên Bát nhã Ba-la-mật rất thậm thâm.

Này chư thiên tử! “Như tướng” là tướng của thâm 
Bát nhã Ba-la-mật. Bỏi vậy nên Phật dùng thế gian pháp 
để thuyết giảng cho chúng sanh nghe mà chẳng dùng đệ 
nhất nghĩa mà thuyết vậy.

Này chư thiên tử! Hết thảy thế gian, trời, người, a-tu- 
la chẳng thể phá hoại tướng ấy được. Vì sao? Vì hết thảy 
thế gian, Trời, người và a-tu-la cũng đều là tướng ấy vậyế

Này chư thiên tử! Tướng chẳng thể phá hoại tướng, 
tướng chẳng thể biết tướng, tướng chẳng thể biết vô 
tướng, vô tướng chẳng thể biết tướng.

Vì sao? Vì tướng là “vô tướng tướng”. Đã là “vô tướng
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tướng”, thì là “Vô sở tri” vậy. Biết như vậy là như thật 
biết các pháp đều là bất khả đắc.

Vì sao? Vì tướng chẳng phải do sắc làm raể.ệ dẫn đến 
chẳng phải do thức làm ra, chẳng phải do Đàn Ba-la-mật 
làm ra... dẫn đến chẳng phải do Bát nhã Ba-ỉa-mật làm ra, 
chẳng phải do nội không làm raỆỆ. dẫn đến chẳng phải do 
vô pháp hữu pháp không làm ra, chẳng phải do 4 niệm xứ 
làm ra... dẫn đến chẳng phải do Nhất thiết chủng trí làm raẽ

Này chư thiên tử! Hết thảy tướng đều chẳng phải sở 
hữu của trời, của người, chẳng phải thế gian, chẳng phải 
xuất thế gian, chẳng phải hữu lậu, chẳng phải vô ỉậu, 
chẳng phải hữu vi, chẳng phải vô vi.

Này chư thiên tử! Ví như có người hỏi: “Tướng của 
hư không như thế nào?”. Hỏi như vậy có đúng chăng?

Chư thiên bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Hỏi như vậy chẳng 
đúng. Vì hư không chẳng có tướng khả thuyết (có thể nói ra 
được). Vì hư không là vô tướng, là vô vi, là vô ký vậy.

Phật dạy: Này chư thiên tử! Dù có Phật hay chẳng có 
Phật, thì tánh và tướng vẫn thường trú.

Phật như thật biết như tánh tướng, nên được gọi là 
Như Laiề Chư thiên bạch Phật: Bạch Thể Tôn! Thế Tôn 
đã được tánh tướng thậm thâm. Được tánh tướng ấy rồi 
là được vô ngại trí. An trú trong tánh tướng ấy và dùng 
Bát nhã Ba-la-mật mà tập tự tướng của các pháp.

Bạch Thế Tôn! Thật là hy hữu! Thâm Bát nhã Ba-la- 
mật là chỗ hành xứ của chư Phật. Do tu tập thâm Bát nhã 
Ba-la-mật, mà đắc Vô Thượng Bồ Đề. Do đắc Vô Thượng 
Bồ Đề, mói thông đạt hết thảy các pháp tướng, từ sắc 
tướng... dẫn đến Nhất thiết chủng trí tướng vậy.
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Phật dạy: Đúng như vậy, này chư thiên tử! Não hoại 
ỉà tướng của sắc, cảm giác là tướng của thọ, duyên ỉự là 
tướng của tưởng, duyên khỏi tạo tác là tướng của hành, 
liễu triệt là tướng của thức. Phật dụng tâm vô tướng, nên 
xả hết thảy các tướng ấy.

Lại nữa, này chư thiên tử! Hay xả thí là tướng của 
Đàn Ba-la-mật, chẳng thiệt não là tướng của Thi La Ba- 
la-mật, chẳng nao núng là tướng của sẵn Đe Ba-la-mật, 
chẳng thối thất tướng của Tỳ Lê Gia Ba-Ia-mật, thường 
nhiếp tâm là tướng của Thiền Ba-la-mật, thường xả ly 
tướng là tướng của Bát nhã Ba-la-mậtẾ Phật dụng tâm vô 
tướng, nên xả hết thảy các tướng ấy.

Lại nữa, này chư thiên tử! Tâm chẳng bị phiền não nhiễu 
loại là tướng của 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định. Phật 
dụng tâm vô tướng nên xả hết thảy các tướng ấy.

Lại nữa, này chư thiền tử! Xuất thế gian là tướng của 
37 Phẩm Trợ Đạo, xả ly là tướng của không môn, tịch 
diệt là tướng của vô tướng môn, chẳng khổ là tướng của 
vô tác môn. Phật dụng tâm vô tướng nên xả hết thảy các 
tướng ấy.

Lại nữa, này chư thiên tử! Siêu thắng là tướng của 10 
Phật lực, chẳng sợ hãi là tướng của 4 vô sở úy, liễu đạt 
được hết thảy các pháp là tướng của 4 vô ngại trí, chẳng 
ai có thể sánh kịp là tướng của 18 bất cộng pháp. Phật 
dụng tâm vô tướng nên xả hết thảy các tướng ấy.

Lại nữa, này chư thiên tử! Thương xót chúng sanh là 
tướng của đại từ đại bi, thấy biết chân thật là tướng của 
chánh kiến, chẳng đắm trước là tướng của hành xả, biết 
rõ hết thảy pháp hiện tiền là tướng của Nhất thiết chủng 
trí. Phật dùng tâm vô tướng nên xả hết thảy các tướng ấyề
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Này chư thiên tử! Vì dụng tâm vô tướng như vậy, nên 
Phật được gọi là đấng Vô Ngại Trí.

LUẬN:

Hỏi: Trước đây đã nói nhiều về không tướng, vô tướng 
tướng, vô tác tướng... dẫn đến vổ sở hữu tướng là tướng của 
Bát nhã Ba-la-mật rồi. Nay vì sao chư thiên còn hỏi nữa?

Đáp: Phật tùy nơi, tùy thời, tùy căn cơ của chúng sanh 
đên nghe pháp mà thuyêt, đê chúng sanh được lợi lạc. Có 
lúc Phật thuyết “vô”, có lúc thuyết “hữu”, có lúc thuyết về 
nhân quả, có lúc thuyết về tội phước v.v... Nay chư thiên hỏi 
về Bát nhã Ba-la-mật tướng, nên Phật mợi rộng nói về các 
tướng của Bát nhã Ba-la-mật.

Trước đây Phật đã nói “Bát nhã Ba-la-mật tướng là như 
mộng, như huyễn”... tợ như khả đắc (có thể được) mà thật 
chẳng có tướng khả thủ (có thể nắm bắt được). Chỉ có chư 
Phật mới có thể như thật biết về tướng ấy.

Chư thiên, dù có lợi trí, nhưng chẳng thể nào biết rõ được 
nên mới thưa hỏi Phật như vậy.

Phật dạy rằng chư thiên cũng như hết thảy các pháp khác 
đều là Bát nhã Ba-la-mật tướng, là không tướng.

Hết thảy pháp đều là “không tướng”, có nghĩa là hết thảy 
pháp đều là “vô tướng tướng”.

Đã là vô tướng tướng thì chẳng có các nguyên nhân dẫn 
sanh thân sau, nên cũng là “vô tác tướng” vậy.

Bởi vậy nên nói 3 giải thoát môn “không, vô tướng và vô 
tác” là 3 cửa dẫn vào 3 thừa đạo. Đây là cộng tướng của cả 3 
thừa đạo, vì cả 3 thừa đều có nói đến.

Ví như ở cả 3 thừa đều nói đến pháp tướng là bất sanh, bất
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diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, đều là vô y chỉ, là như 
hư không. Đây cũng chính là Bát nhã Ba-la-mật tướng vậy.

-oOo-

“Cửa không” chỉ có một, nhưng tùy người căn trí lợi hay 
độn mà cách vào “cửa không” có nhiều sai khác. Bởi vậy nên 
mới phân biệt nói không, nói vô sanh, nói vô diệt v.v...

Chư thiên tự niệm rằng: Nếu Bát nhã Ba-la-mật là không, 
là vô sở hữu, thì tướng của Bát nhã Ba-la-mật là tướng của 
hư không. Như vậy làm sao có thể diễn bày được. Vì sao? Vì 
nếu tướng ấy có thể diễn bày được, thì ắt phải là hữu tướng, 
chăng phải là vô tướng vậy.

Tự niệm như vậy, nhưng vì sợ oai đức của Phật, nên chư 
thiên chẳng dám thưa hỏi. Phật biết rõ tâm niệm của chư 
thiên, nên dạy: Phật thương xót chúng sanh, nên dùng thế đế 
đê diên bày “không tướng”, mà chẳng dùng đệ nhất nghĩa đế. 
Vì Phật dùng thế đế, nên chẳng có gì để nạn vấn cả.

Lại nữa, tuy thuyết “không”, mà chẳng thủ chấp “không”, 
tuy thuyết thế đé, mà chẳng rơi lọt vào thế đế nên là đồng một 
tướng vô phân biệt vậy. Tuy nói Bát nhã Ba-la-mật tướng là 
vô sở hữu, là như hư không tướng, mà chẳng có pháp nào mà 
chẳng vào trong tướng ấy cả, nên nói hết thảy pháp tướng thế 
gian đều chẳng thể hoại được. Vì sao? Vì hết thảy thế gian, 
trời, người, a-tu-la cũng đều là tướng ấy cả, mà tướng thì 
chăng thể pháp hoại tướng. Ví như lửa chẳng thể diệt được 
lửa, nước chẳng thể diệt được nước vậy. Dù miệng nói “phá 
tướng cho đến chỗ rốt ráo” nhưng “rốt ráo” là bất khả tư 
nghi, là chẳng thể phá hoại được.

Phật dạy: Bát nhã Ba-la-mật là rốt ráo không, là vô tướng,
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là vô tác. Bởi vậy nên tướng chẳng thể phá hoại vô tướng, 
tướng cũng chẳng thể phá hoại tướng. Vì sao? Vì các pháp 
dù phân tán, dù tập hợp, thì cũng đều rốt ráo chẳng tăng 
giảm, rốt ráo chẳng có chỗ phá được. Ví như lấy búa chẻ khúc 
gỗ lớn ra thành nhiều miếng củi nhỏ, thì lượng gỗ vẫn chẳng có 
tăng giảm. Lại nữa, hết thảy pháp đều chẳng có định tướng nên 
chẳng thể phá hoại được. Vì như cây do gốc rễ, thân, cành, lá... 
họp lại, mà chẳng có pháp nào nhất định gọi là cây.

Hỏi: Hết thảy sắc pháp chẳng có tánh giác, nên chẳng 
hay chẳng biết được. Còn tâm sở pháp có thể hay biết được 
các tướng. Như vậy vì sao lại nói chẳng hay biết?

Đáp: Nơi đây Phật nói về thật tướng pháp nên nói sự 
“thấy, nghe, hay biết” của phàm phu đều là hư vọng. Do chấp 
có hữu vi pháp tuớng mới có nhân duyên hòa hợp sanh, nên 
nói các pháp là hư vọng, chẳng thật có.

Nên biết rằng:

- Nếu dùng trí để phân biệt các pháp là thường, là vô 
thường, là không, là tịch diệt v.v... thì vẫn chưa đến được 
chỗ vô sở hữu.

- Trái lại, nếu “như thật biết” các pháp, thì chẳng cần 
dùng đến trí dụng, vì trí dụng là trí tướng mà đã là tướng thì 
chẳng thể biết tướng, tướng chẳng thế biết vô tướng. Nội, tuy 
có trí mà thật sự là tánh không, ngoại, tuy có tướng, mà cũng 
vẫn là tánh không. Nội cũng như ngoại đều chẳng có pháp 
có thể biết được. Có thuyết nói duyên tướng bên ngoài là vô 
duyên (chẳng có duyên), nên tướng bên ngoài chẳng phải do 
trí huệ sanh. Cho nên nói trí tướng chẳng có thể biết được vô 
tướng. Ví như con dao, dù rất bén, cũng chẳng có thể chém 
được hư không vậy.
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CÓ thuyết nói trí huệ ở bên trong, chẳng có định tướng, mà 
các pháp ở bên ngoài lại có định tướng, và nói tâm tùy duyên 
sanh. Cho nên nói vô tướng chẳng thể biết được tướng. Ví như 
nếu chẳng có những dụng cụ để cưa xẻ gỗ, thì chẳng sao có thể 
cưa xẻ khúc gỗ lớn ra làm nhiều tấm ván mỏng được vậy.

-0O0-

Tóm lại “thật tướng pháp” là vô tướng tướng. Hết thảy 
các pháp ở nơi thật tướng đều là không tướng, là vô tướng 
tướng nên đều là bất khả tri (chẳng thể biết được), bất khả 
đắc (chẳng thể đắc đươc).

Hỏi: Vì sao nói tướng chảng vào được vô tướng?

Đáp: Vì vào chỗ vô tướng là đã ly tướng rồi, mà vô tướng 
là vô sỡ hữu xứ (chẳng có xứ sở) vậy. Bởi vậy nên tướng 
chẳng vào được vô tướng.

Lại nữa, “năng tướng” và “sở tướng” đều chẳng có định 
tướng. Do có sở tướng, mới có năng tướng, và ngược lại. 
Neu nói trước đã có năng tướng, mà năng tướng lại là vô 
tướng (chẳng có tướng), thì chẳng thể nào có sở tướng được. 
Còn nếu nói trước đã có sở tướng, mà sở tướng là vô tướng, 
thì cũng chẳng thể nào có năng tướng được.

Cả năng tướng và sở tướng đều chẳng có định tướng, nên 
các tướng ấy đều chẳng phải là thật tướng. Cho nên nói năng 
tướng và sở tướng đều là bất khả đắc cả.

-0O0-

Như trước đây đã nói “hết thảy các pháp tướng đều là 
không tướng, là vô tướng”. Như vậy là tướng chẳng phải do
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5 ấm làm ra, chẳng phải do 6 pháp Ba-la-mật làm ra... dẫn đến 
chẳng phải do Nhất thiết chủng trí làm ra. Tướng là vô vi tánh, 
nên chẳng do pháp nào làm ra, chẳng do người làm ra... dẫn 
đến chẳng do chư thiên, chư Bồ tát, chư Phật làm ra.

Vì sao? Vì tướng là rốt ráo không, chẳng phải là hữu lậu 
hay vô lậu, chẳng phải là thế gian hay xuất the gian vậy.

-oOo-

Trước đây nói vô vi tướng nhằm đối trị sự lầm chấp về 
hữu vi tướng. Nay nói vô vi tướng cũng chẳng có định tướng, 
khiến có nhiều người nghi, nên Phật nói rõ với chư thiên 
rằng: Dù có Phật, dù chẳng có Phật, thì các tướng vẫn thường 
trú. Người biết rõ như vậy là vào được Phật đạo.

Lúc bấy giờ, hàng chư thiên hoan hỷ bạch Phật: Bạch Thế 
Tôn! Thật là thậm thâm. Tuy chẳng chấp thủ pháp tướng, mà 
vẫn có thể tu hành để thành tựu vô thượng phước quả.

Phật dạy: Neu thấu rõ được tánh tướng như vậy là được 
vô ngại trí. Neu chẳng thấu rõ thậm thâm tánh tướng như 
vậy, thì chẳng có được vô ngại trí.

Phật thông đạt vô ngại, thể nhập vào thật tướng pháp, để 
rồi từ đó rộng thuyết về tổng tướng và biệt tướng của hết thảy 
các pháp, từ não hại tướng, tức là sắc tướng ế.. dẫn đến “liễu 
vi tướng”, tức là Nhất thiết chủng trí tướng. Phật đã như vậy 
mà phận biệt ra các tướng.

Phàm phu, do chấp tướng, mà phân biệt ra có các tướng 
riêng khác. Còn Phật biết rõ hết thảy các pháp tướng đều là 
không tướng, mà không tướng cũng tức là vô tướng. Phật 
khắp biết rõ thật tướng của hết thảy các pháp mà thật tướng 
pháp chính là Bát nhã Ba-la-mật tướng vậy.
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KINH:

Phật bảo ngài T\i Bồ Đề: Này Tu Bồ Đe! Bát nhã Ba- 
ỉa-mật là mẹ của chư Phật, hay khai thị thế gian tướng, 
nên Phật y chỉ nơi Bát nhã Ba-la-mật, trú trong Bát nhã 
Ba-la-mật, cung kính, cúng dường, tôn trọng Bát nhã Ba- 
la-mậtề

Vì sao? Vì từ nơi Bát nhã Ba-la-mật xuất sanh ra chư 
Phật. Phật biết rõ Bát nhã Ba-la-mật là nhân sanh ra chư 
Phật, nên nói pháp ấy là pháp tối thượng, chẳng có pháp 
nào sánh kịp.

Do tu tập Bát nhã Ba-la-mật mà Phật được Vô Thượng 
Bồ Đề, được thành Phật, nên Phật trở lại cung kính, cúng 
dường, tôn trọng, tán thán và hộ trì pháp ấyẳ

Này Tu Bồ Đe! Phật biết rõ hết thảy pháp đều là vô 
tác tướng, vì chẳng có tác giả làm ra, đều chẳng có tướng 
sanh khỏi, vì đều ỉà bất khả đắc.

Này Iu Bồ Đe! Do nơi Bát nhã Ba-la-mật, mà Phật 
biết rỗ hết thảy pháp đều chẳng có tướng tạo tác, chẳng 
có tướng sanh khỏi, cũng biết rõ hết thảy pháp bất sanh, 
ỉà vô sở đắc.

Bởi nhân duyên vậy, nên nói Bát nhã Ba-la-mật hay 
sanh chư Phật, hay khai thị thế gian pháp tướng.

Ngài T\i Bồ Đe bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu Bát nhã 
Ba-la-mật là vô tri giả (chẳng có người biết), là vô kiến giả 
(chẳng có ngưòi thấy), thì làm sao Bát nhã Ba-la-mật lại hay 
sanh chư Phật, hay khai thị thế gian pháp tướng?

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu Bồ 
Đe! Hết thảy pháp chẳng thể biết, chẳng thể thấy đượcẻ
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Thế nào gọi là chẳng thể biết, chẳng thể thấy được?

Này Tu Bồ Đe! Vì hết thảy pháp đều là tự tánh không, 
ỉà hư vọng, là chẳng kiến cố, nên là chẳng thể biết, chẳng 
thể thấy đượcễ

Vì hết thảy pháp đều chẳng có chỗ y chỉ, chẳng có gì 
trói buộc, nên là chẳng thể biết, chẳng thể thấy đượcề

Bởi nhân duyên vậy, nên nói Bát nhã Ba-la-mật hay 
sanh chư Phật, hay khai thị thế gian pháp tướngẳ

Lại nữa, này Tto Bồ Đe! Vì sắc chẳng thể thấy; vì “thọ, 
tưởng, hành, thức” chẳng thể thấy,... dẫn đến vì Nhất 
thiết chủng trí chẳng thể thấy, nên nói Bát nhã Ba-la-mật 
hay sanh chư Phật, hay khai thị thế gian pháp tướng.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì sao chẳng 
thấy sắc.ể. dẫn đến chẳng thấy Nhất thiết chủng trí, mà 
Bát nhã Ba-Ia-mật hay sanh chư Phật, hay khai thị thế 
gian pháp tướng?

Phật dạy: Này Tủ Bồ Đe! Nếu chẳng duyên nơi sắc 
để sanh phân biệt, chẳng duyên nơi “thọ, tưởng, hành, 
thức” để sanh phân biệt, . .ế dẫn đến chẳng duyên nơi 
Nhất thiết chủng trí để sanh phân biệt, thì đó gọi là chẳng 
thấy sắc tướngề.. dẫn đến chẳng thấy Nhất thiết chủng 
trí tướng.

Bởi nhân duyên vậy, nên nói Bát nhã Ba-la-mật hay 
sanh chư Phật hay khai thị thế gian pháp tướngề

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Bát nhã Ba-la-mật hay khai 
thị thế gian không.

Thế nào gọi là hay khai thị thế gian không?

Này Tu Bồ Đe! Đó là khai thị 5 ấm thế gian không,
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khai thị 12 nhập thế gian không, khai thị 18 giới thế gian 
không, khai thị 12 nhân duyên thế gian không, khai thị 
ngã kiến cùng 62 kiến chấp thế gian không, khai thị 4 
thiền thế gian không, khai thị 4 vô lượng tâm thế gian 
không, khai thị 4 vô sắc định thế gian không, khai thị 37 
Phẩm Trợ Đạo thế gian không, khai thị 10 thiện đạo thế 
gian không, khai thị nội không... dẫn đến vô pháp hữu 
pháp không thế gian không, khai thị hữu vi tánh và vô vỉ 
tánh thế gian không, khai thị 10 lực thế gian không, khai 
thị 18 bất cộng pháp thế gian không,... dẫn đến khai thị 
Nhất thiết chủng trí thế gian khôngề Như vậy gọi là khai 
thị thế gian không.

Bởi nhân duyên vậy, nên nói Bát nhã Ba-la-mật hay 
sanh chư Phật hay khai thị thế gian pháp tướng.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Do nơi Bát nhã Ba-la-mật mà 
Phật khai thị thế gian không, biết rõ thế gian không, tư 
duy thế gian không, phân biệt thế gian không.

Bỏi nhân duyên vậy, nên nói Bát nhã Ba-la-mật hay 
sanh chư Phật hay khai thị thế gian pháp tướng.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Bát nhã Ba-la-mật hay khai 
thị Phật thế gian không.

Thế nào gọi là hay khai thị Phật thế gian không?

Này Tủ Bồ Đe! Đó là khai thị 5 ấm thế gian khôngể.. 
dẫn đến khai thị Nhất thiết chủng trí thế gian không.

Bởi nhân duyên vậy, nên nói Bát nhã Ba-la-mật hay 
sanh chư Phật, hay khai thị thế gian pháp tướng,

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Bát nhã Ba-la-mật hay khai 
thị Phật thế gian bất khả tư nghìẻ
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Thế nào gọi là hay khai thị Phật thế gian bất khả tư nghi?

Này Tu Bồ Đe! Đó là khai thị 5 ấm thế gian bất khả 
tư nghi ề.. dẫn đến khai thị Nhất thiết chủng trí thế gian 
bất khả tư nghi.

Bởi nhân duyên vậy, nên nói Bát nhã Ba-la-mật hay 
sanh chư Phật, hay khai thị thế gian pháp tướng.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Bát nhã Ba-la-mật hay khai 
thị Phật thế gian ly.

Thế nào gọi là hay khai thị Phật thế gian ly?

Này Tto Bồ Đe! Đó là khai thị 5 ấm thế gian ly... dẫn 
đến khai thị Nhất thiết chủng trí thế gian ỉyề

Bởi nhân duyên vậy, nên nói Bát nhã Ba-la-mật hay 
sanh chư Phật, hay khai thị thế gian pháp tướng.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Bát nhã Ba-la-mật hay khai 
thị Phật thế gian tịch diệt.

Thế nào gọi là hay khai thị Phật thế gian tịch diệt?

Này Tu Bồ Đe! Đó là khai thị 5 ấm thế gian tịch diệt... 
dẫn đến khai thị Nhất thiết chủng trí thế gian tịch diệt.

Bởi nhân duyên vậy, nên nói Bát nhã Ba-la-mật hay 
sanh chư Phật, hay khai thị thế gian pháp tướngẵ

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Bát nhã Ba-la-mật hay khai 
thị Phật thế gian rốt ráo không.

Thế nào gọi là hay khai thị Phật thế gian rốt ráo không?

Này T\i Bồ Đe! Đó là khai thị 5 ấm thế gian rốt ráo 
không ... dẫn đến khai thị Nhất thiết chủng trí thế gian 
rốt ráo khôngẾ
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Bởi nhân duyên vậy, nên nói Bát nhã Ba-la-mật hay 
sanh chư Phật, hay khai thị thế gian pháp tướng.

Lại nữa, này Tu Bồ Đề'Ế Bát nhã Ba-la-mật hay khai 
thị Phật thế gian tánh không.

Thế nào gọi là hay khai thị Phật thế gian tánh không?

Này Tu Bồ Đe! Đó là khai thị 5 ấm thế gian tánh 
không . .ề dẫn đến khai thị Nhất thiết chủng trí thế gian 
tánh không.

Bởi nhân duyên vậy, nên nói Bát nhã Ba-la-mật hay 
sanh chư Phật, hay khai thị thế gian pháp tướngề

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Bát nhã Ba-la-mật hay khai 
thị Phật thế gian vô pháp không.

Thế nào gọi ỉà hay khai thị Phật thế gian vô pháp không?

Này Tu Bồ Đe! Đó là khai thị 5 ấm thế gian vô pháp 
không... dẫn đến khai thị Nhất thiết chủng trí thế gian 
vô pháp khôngẵ

Bỏi nhân duyên vậy, nên nói Bát nhã Ba-la-mật hay 
sanh chư Phật, hay khai thị thế gian pháp tướng.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Bát nhã Ba-ỉa-mật hay khai 
thị Phật thế gian hữu pháp không.

Thế nào gọi là hay khai thị Phật thế gian hữu pháp 
không?

Này Tu Bồ Đe! Đó là khai thị 5 ấm thế gian hữu pháp 
không. ẽề dẫn đến khai thị Nhất thiết chủng trí thế gian 
hữu pháp không.

Bởi nhân duyên vậy, nên nói Bát nhã Ba-la-mật hay 
sanh chư Phật, hay khai thị thế gian pháp tướng.
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Lại nữa, này Tti Bồ Đe! Bát nhã Ba-ỉa-mật hay khai 
thị Phật thế gian vô pháp hữu pháp không.

Thế nào gọi là hay khai thị Phật thế gian vô pháp hữu 
pháp không?

Này Tu Bồ Đe! Đó là khai thị 5 ấm thế gian vô pháp 
hữu pháp không. ẽ. dẫn đến khai thị Nhất thiết chủng trí 
thế gian vô pháp hữu pháp không.

Bỡi nhân duyên vậy, nên nói Bát nhã Ba-la-mật hay 
sanh chư Phật, hay khai thị thế gian pháp tướng.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Bát nhã Ba-Ia-mật hay khai 
thị Phật thế gian độc không.

Thế nào gọi là hay khai thị Phật thế gian độc không?

Này I\i Bồ Đe! Đó là khai thị 5 ấm thế gian độc 
không. ễẳ dẫn đến khai thị Nhất thiết chủng trí thế gian 
độc không.

Bải nhân duyên vậy, nên nói Bát nhã Ba-la-mật hay 
sanh chư Phật hay khai thị thế gian pháp tướng.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Bát nhã Ba-la-mật hay khai 
thị thế gian pháp tướngẻ Đó là “tướng” chẳng sanh ở đời 
này và ở đòi sau.

Vì sao? Vì các pháp chẳng có tướng dụng sanh ở đòi 
này và sanh ở đời sau vậy.

-oOo-

LUẬN:

Phật dạy Bát nhã Ba-la-mật là mẹ của chư Phật, là nhân 
duyên xuất sanh chư Phật. Cho nên Phật y chỉ nơi Bát nhã
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Ba-la-mật, trú trong Bát nhã Ba-la-mật, cung kính, cúng 
dường, tôn trọng Bát nhã Ba-la-mật.

Trong kinh có nói: Chư Phật y chỉ nơi pháp ấy, tôn trọng 
pháp ấy, và lấy pháp ấy làm thầy.

Nơi đây, Phật bảo ngài Tu Bồ Đe rằng: Pháp ấy chính là 
Bát nhã Ba-la-mật. Pháp ấy chẳng có lỗi lầm. Chúng sanh, 
do tà kiến mà khởi phân biệt thiện pháp vói bất thiện pháp; 
nhưng pháp ấy vẫn y nhiên như vậy.

Người biết ơn Phật, biết tôn quí thiện pháp, thì phải xem 
pháp ấy là pháp tối thượng, khiến đời này được an vui, lưu 
danh lại ở đời sau, lại còn được quả báo tối diệu nữa.

-0O0-

Phật dạy hạnh tri ân là cao quí nhất. Đối với pháp bố thí, 
pháp trì giới v.v... mà các thiện nam, thiện nữ còn biết tri ân, 
huống nữa là đối với Bát nhã Ba-la-mật.

Thế nhưng, vì chư thiên tử tự niệm rằng: “Bát nhã Ba-la- 
mật là rốt ráo không, chẳng có định tướng, khiến có người 
chẳng biết quý trọng”, nên Phật dạy rằng: “Ta là đấng tối 
thượng trong 3 cõi. Thế nhưng ta còn cung kính, cúng dường, 
tôn trọng, tán thán Bát nhã Ba-la-mật, huống nữa là các hàng 
trời, người”.

Lại có người nghi rằng: “Phật xem thế gian tướng là như 
hư không tướng, chẳng nên chấp đắm. Như vậy vì sao Phật 
lại tham đắm Bát nhã Ba-la-mật, lại cung kính, cúng dường, 
tôn trọng Bát nhã Ba-la-mật?”

Bởi vậy nên Phật dạy: Ta chẳng có tham tâm, mà chỉ 
dùng phương tiện phân biệt các pháp thiện ác, các pháp có
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lực dụng nhiều hay ít, để chỉ cho chúng sanh biết rõ Bát nhã 
Ba-la-mật có oai lực tiêu trừ hết các hý luận, tận diệt hết các 
khổ, khai mở đạo Nhất Thừa, có vô lượng công đức. Bởi vậy 
nên ta cung kính, cúng dường, tôn trọng, tán thán Bát nhã 
Ba-la-mật.

Ví như người dẫn đường biết rõ con đường nào tốt, chẳng 
có hoạn nạn, nên vẫn thường nhớ nghĩ đến con đường ấy, 
nhằm hướng dẫn đoàn người đi theo mình được an toàn. 
Cũng như vậy, Phật biết rõ hết thảy pháp đều là vô tác tướng, 
đều chẳng có tác giả làm ra, đều là rốt ráo không, nên đã dùng 
lực phương tiện Bát nhã Ba-la-mật, nhằm dẫn dắt chúng sanh 
vào nơi thật pháp tướng.

-0O0-

Ngài Tu Bồ Đề nêu lên câu hỏi: Nếu hết thảy pháp đều là 
độn tướng, đều chẳng thể biết, chẳng thể thấy, thì làm sao Bát 
nhã Ba-la-mật xuất sanh chư Phật, khai thị thế gian pháp tướng?

Phật dạy: Hết thảy pháp chẳng thể biết, chẳng thể thấy 
được. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều là tự tánh không, đều là 
hư vọng, đều chẳng kiên cố. Lại nữa, vì hết thảy pháp đều 
chẳng có chỗ y chỉ, đều chẳng có gì trói buộc. Bởi nhân 
duyên vậy, nên Bát nhã Ba-la-mật hay sanh chư Phật, hay 
khai thị thế gian pháp tướng.

-0O0-

Hành giả phá hết thảy các pháp tướng, mới nhập vào 
được pháp “không”. Ví như:

- Nếu chấp “có”, thì khi phá pháp tướng, sẽ thấy “không”, 
nhập vào pháp “không”.
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- Néu chấp thường, thì khi phá pháp tướng, sẽ thấy “vô 
thường”, nhập vào pháp “không”.

- Nếu chấp “thật”, thì khi phá pháp tướng sẽ thấy “rốt ráo 
tận”, nhập vào pháp “không”.

- Nếu chấp “ngã”, thì khi phá pháp tướng sẽ thấy “vô 
ngã”, nhập vào pháp “không”.

- Nếu chấp “Nhất thiết chủng trí”, thì khi phá pháp tướng 
sẽ thấy “rốt ráo ly Nhất thiết chủng trí”, nhập vào pháp 
“không” v.v...

Như vậy là hết thảy các pháp tướng đều nhập vào “không 
tướng”. Bởi vậy nên nói hết thảy các pháp đều chẳng có chỗ 
trú, chẳng có chỗ y chỉ, chẳng có bị ràng buộc, chẳng có bị lệ 
thuộc, nên là bất sanh bất diệt.

Cũng do vậy, mà nói “thật pháp tướng” chẳng bị trói buộc 
trong 3 cõi. Vì sao? Vì 3 cõi là hư vọng, là chẳng thật có. Do 3 
cõi đều là hư vọng, nên nói hết thảy pháp đều là vô tri giả, vô 
kiến giả, tức là chẳng có người biết, chẳng có người thấy vậy.

Bởi nhân duyên vậy, nên nói Bát nhã Ba-la-mật hay sanh 
chư Phật, hay khai thị thế gian pháp tướng.

Ở nơi đây, Phật muốn nêu lên các nhân duyên cho thấy 
rằng, ở nơi thể tánh, các pháp chẳng có sanh duyên thức... 
dẫn đến chẳng có sanh duyên Nhất thiết chủng trí.

Như vậy gọi là chẳng biết, chẳng thấy hết thảy các pháp vậy.

Hỏi: Thức chẳng sanh sắc. Nay vì sao lại nói sắc chẳng 
sanh thức?

Đáp: Vì tướng “não hại” là tướng của sắc. Thế nhưng, do 
nơi thức mới phân biệt các pháp tướng, phân biệt các pháp 
do các duyên hòa hợp sanh.
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Ví như, do duyên thân xúc trần, mà phân biệt biết đất có 
tướng cứng, lửa có tướng nóng, gió có tướng di động v.v... 
Như vậy là chẳng thể rời thân thức mà biết được tướng của 
các pháp vậy.

Tuy nhiên, khi vào trong Bát nhã Ba-la-mật rồi, thì sẽ biết 
rõ các pháp do nhân duyên hòa họp sanh. Vì do nhân duyên 
hòa hợp sanh, nên hết thảy các pháp, từ sắc... dẫn đến Nhất 
thiêt chủng trí, đêu là tự tánh không, đêu là vô sở hữu. Như 
vậy là Bát nhã Ba-la-mật khai thị thế gian pháp tướng không.

Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, khi quán các pháp, dù 
lớn, dù nhỏ, dù ở trong, dù ở ngoài... đều biết là rốt ráo 
không. Như vậy gọi là Bát nhã Ba-la-mật khai thị thế gian 
pháp tướng không.

-0O0-

Khi Phật khai thị thế gian không, có người nghi rằng Phật 
còn chấp trước pháp. Họ nghĩ rằng: Phật thuyết Bát nhã Ba- 
la-mật, khai thị thế gian không, mà chẳng phải thật tướng 
pháp là thường không như vậy.

Phật biết rõ tâm niện của họ, nên dạy rằng: Ta chẳng ái 
pháp, nên ta biêt rõ hêt thảy các pháp tướng, trước sau, chỉ 
do tư duy trù lượng mà có; thật chẳng có pháp nào xuất sanh 
từ không cả.

Phật lại dạy: Chẳng phải do đọc tụng, chẳng phải do nghe 
người khác nói, mà ta thuyết như vậy. Ta dùng trí huệ Bát 
nhã Ba-la-mật, tư duy, phân biệt, mới khai thị thế gian pháp 
tướng không.

Lại nữa, trong chúng hội có người nghĩ rằng: chỉ có Bát 
nhã Ba-la-mật là rốt ráo không.
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Phật biết rõ tâm niệm của họ, nên dạy rằng: Bất khả tư 
nghi cũng là rốt ráo không, cũng là bất khả đắc. Rốt ráo 
không còn được gọi là ly, là tịch diệt v.v...

Ly, nói ở đây, có nghĩa là phân tán cho đến chỗ rốt ráo 
không, chẳng còn gì để phân tán nữa. Khi đã vào được nơi 
rốt ráo không, là ly được các tâm và tâm sở pháp, ly được 
ngôn ngữ, văn tự ... Như vậy gọi là tịch diệt.

Hỏi: Vĩ sao nói hết thảy các pháp đều là tự tánh không?

Đáp: Vì nếu còn phân biệt nói có “18 không” là còn có 
sự đối đãi giữa các pháp.

Ví như nói “nội không” là do y vào nội pháp mà nói. Nếu 
chẳng có sự phân biệt giữa nội pháp và ngoại pháp, thì chẳng 
nói đến “nội không”. Dẩn đến “vô pháp hữu pháp không” 
cũng là như vậy.

-oOo-

Ở đoạn kinh trên đây có nói đến “độc không”.

Nói “độc không” là chẳng phải do nhân duyên đối đãi mà 
nói. “Độc không” là như hư không, là như pháp tánh thật tế vậy.

-oOo-

Có người chấp có đời này, mà chẳng có đời sau. Như vậy 
là tà kiến, đọa vào đoạn diệt.

Có người chấp có đời này, và chấp có thần thường trú sẽ 
nhập vào thân ở đời sau. Như vậy cũng là tà kiến, đọa vào 
thường kiến.
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Bát nhã Ba-la-mật ly chấp cả hai bên. Bởi vậy nên nói 
Bát nhã Ba-la-mật là “trung đạo đế”.

Tuy nói “không” mà chẳng chấp “không”, nên Bồ tát 
mới có thể vì chúng sanh mà thuyết về tội phước. Tuy nói 
tội phước mà chẳng đọa vào thường kiến, nên Bồ tát ở nơi 
không mà vẫn vô ngại.

Nơi đây, Phật thuyết hét thảy các pháp rốt ráo không, mà 
chẳng chấp đời này, đời sau, chẳng chấp thường, chẳng chấp 
đoạn vậy.

-0O0-

KINH:

Ngài Tu Bồ Đe bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba- 
la-mật, vì đại pháp sự mà khởi. Bát nhã Ba-la-mật vì bất 
khả tư nghi sự mà khởi, vì bất khả xứng sự mà khỏi, vì 
bất khả lượng sự mà khởi, vì vô đẳng đẳng sự mà khởiỆ

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này T\i Bồ 
Đe! Bát nhã Ba-la-mật, vì đại pháp sự, vì bất khả tư nghi 
sự, vì bất khả xứng sự, vì bất khả lượng sự, vì vô đẳng 
đẳng sự mà khỏi.

Thế nào gọi là Bát nhã Ba-la-mật, vì đại pháp sự mà khỏi?

Này Tu Bồ Đe! Đại pháp sự của chư Phật là cứu độ hết 
thảy chứng sanh, chẳng xả bỏ hết thảy chúng sanh.

Thế nào gọi là Bát nhã Ba-la-mật, vì bất khả tư nghi 
sự mà khởi?

Này Tu Bồ Đe! Bất khả tư nghi sự của chư Phật là các 
pháp sự mà chẳng ai có thể nghĩ bàn được. Các pháp sự 
ấy là Phật pháp, là Như Lai pháp, là tự nhiên trí pháp, là
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nhất thiết trí pháp.

Thế nào gọi là Bát nhã Ba-la-mật, vì bất khả xứng sự 
mà khởi?

Này Tu Bồ Đe! Bất khả xứng sự của chư Phật là các 
pháp sự mà chẳng ai có thể tư duy, xứng lượng được. Các 
pháp sự ấy là Phật pháp, là Như Lai pháp, là tự nhiên trí 
pháp, là nhất thiết trí pháp.

Thế nào gọi là Bát nhã Ba-la-mật, vì bất khả lượng sự 
mà khỏi?

Này Tti Bồ Đe! Bất khả lượng sự của chư Phật là các 
pháp sự mà chẳng ai có thể suy lường được. Các pháp sự 
ấy là Phật pháp, ỉà Như Lai pháp, là tự nhiên trí pháp, là 
nhất thiết trí pháp.

Thế nào gọi là Bát nhã Ba-la-mật, vì bất khả lượng sự 
mà khởi?

Này Tu Bồ Đe! Bất khả lượng sự của chư Phật là các 
pháp sự mà chẳng ai có thể suy lường được. Các pháp sự 
ấy là Phật pháp, là Như Lai pháp, là tự nhiên trí pháp, là 
nhất thiết trí pháp.

Thế nào gọi là Bát nhã Ba-la-mật, vì vô đẳng đẳng sự 
mà khởi?

Này Tú Bồ Đe! Vô đẳng đẳng sự của chư Phật là các 
pháp sự mà chẳng ai có thể sánh ngang bằng được. Hết thảy 
chúng sanh chăng ai có thể sánh ngang bằng Phật được.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chỉ có Phật 
pháp Như Lai pháp, tự nhiên trí pháp, nhất thiết trí pháp 
là bât khả tư nghi, bất khả xứng, bất khả lượng, vô đẳng 
đẳng chăng?
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Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu Bồ 
Đe! Chẳng phải chỉ có Phật pháp, Như Lai pháp, tự nhiên 
trí pháp, nhất thiết trí pháp là bất khả tư nghi, bất khả 
xứng, bất khả lượng, vô đẳng đẳng, mà sắc cũng là bất 
khả tư nghi, bất khả xứng, bất khả lượng, vô đẳng đẳng, mà 
sắc cũng là bất khả tư nghi, bất khả xứng, bất khả lượng, 
vô đẳng đẳng vậy. Thọ, tưởng, hành, thứcế.. dẫn đến Nhất 
thiết chủng trí, pháp tánh, pháp tướng cũng đều là như vậy. 
Bỏi vậy nên các tâm và tâm sở đều là bất khả đắc.

Này Tu Bồ Đe! sắc bất khả tư nghi, sắc bất khả xứng, 
sắc bất khả lượng, sắc vô đẳng đẳng cũng là bất khả đắc... 
dẫn đến Nhất thiết chủng trí bất khả tư nghi, Nhất thiết 
chủng trí bất khả xứng, Nhất thiết chủng trí bất khả lưựng, 
Nhất thiết chủng trí vô đẳng đẳng cũng là bất khả đắcế

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì sao sắc 
bất khả tư nghi, bất khả xứng, bất khả lượng, vô đẳng 
đẳng là bất khả đắc.ề. dẫn đến vì sao Nhất thiết chủng 
trí bất khả tư nghi, bất khả xứng, bất khả lượng, vô đăng 
đẳng là bất khả đắc?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Vì sắc tướng là chẳng thể 
nghĩ bàn được, chẳng thể tư duy xứng lượng được, chẳng 
thể suy lường được, chẳng có gì sánh bằng được, nên là 
bất khả đắc. Dẩn đến Nhất thiết chủng trí tướng cũng là 
như vậy.

Này Ito Bồ Đe! Ý ông nghĩ sao! Bất khả tư nghi... dẫn 
đến vô đẳng đẳng là khả đắc (có thể được) chăng? Săc... 
dẫn đến Nhất thiết chủng trí là khả đắc chăng?

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải
là “khả đắc” vậy.
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Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Hết thảy các pháp đều là bất 
khả tư nghìẽề. dẫn đến đều là vô đẳng đẳng.

Này Tu Bồ Đe! Phật pháp bất khả tư nghi, nên cũng 
là bất khả tư nghi tướng.ịể dẫn đến Phật pháp là vô đẳng 
đẳng, nên cũng là vô đẳng đẳng tướngỄ

Này Tu Bồ Đe! Bất khả tư nghi có nghĩa là chẳng 
thể nghĩ bàn được; bất khả xứng có nghĩa ỉà chẳng thể 
xứng lượng được; bất khả lượng có nghĩa là chẳng thể 
so lượng được; vô đẳng đẳng có nghĩa là chẳng thể sánh 
bằng được.

Này Tu Bồ Đe! Phật pháp bất khả tư nghi, bất khả 
xứng, bất khả lượng, vô đẳng đẳng là như hư không bất 
khả tư nghi, bất khả xứng, bất khả lượng, vô đẳng đẳng.

Này Tu Bồ Đe! Phật pháp là bất khả tư nghìềẾẻ dẫn 
đến là vô đẳng đẳng như vậy, nên hết thảy thế gian, tròi, 
người, a-tu-ỉa chẳng thề nghĩ bàn được.

-0O0-

Lúc Phật thuyết xong phẩm này, thì có 500 vị Tỷ-kheo 
và 20 vị Tỷ-kheo ni, chẳng còn thọ hết thảy pháp, được lậu 
tận, được tâm giải thoát, chứng quả vị A-la-hán; lại có 6 vạn 
Ưu-bà-tắc và ưu-bà-di xa lìa trần cấu, được pháp nhãn thanh 
tịnh; lại có 20 vị đại Bồ tát được vô sanh pháp nhẫn, và sẽ 
được thọ ký ngay trong Hiền Kiếp.

LUẬN:

Ngài Tu Bồ Đe, do đã thâm giải Bát nhã Ba-la-mật tướng, 
nên ở nơi hết thảy pháp chẳng còn chấp trước, được vô ngại, 
sanh tâm hoan hỷ.
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Ngài bạch Phật rằng: Bạch Thé Tôn! Bát nhã Ba-la-mật, 
vì đại pháp sự, vì bất khả tư nghi sự, vì bất khả xứng sự, vì 
bất khả lượng sự, vì vô đẳng đẳng sự mà khởi.

Phật ấn chứng lời ngài Tu Bồ Đề, và giải thích rộng thêm, 
khiến ngài Tu Bồ Đe cùng chúng hội đều hoan hỷ tín thọ.

1. Đại pháp sự:

Đại pháp sự của chư Phật là cứu độ hết thảy chúng sanh 
khỏi các khổ đau, ách nạn, thường ban phát cho chúng sanh 
vô lượng Phật pháp, chẳng xả bỏ hết thảy chúng sanh.

2. Bất khả tư nghi sự:

Đại pháp sự của chư Phật là bất khả tư nghi. Chẳng có 
chúng sanh nào có thể nghĩ bàn được.

Phật dạy rằng: Vì thương xót chúng sanh, vì muốn cứu 
độ chúng sanh, mà chư Phật ở khắp trong 10 phương thường 
dùng bình đẳng pháp để dìu dắt chúng sanh đến Niết bàn.

Như vậy gọi là bất khả tư nghi sự.

Lại nữa, có nhiều vị Bồ tát đã được vô sanh pháp nhẫn rồi, 
mà vẫn chẳng ly chúng sanh, chưa vội nhập Niết bàn. Chư vị đại 
Bồ tát ấy, dù đã vĩnh viễn ly dục, mà vẫn thị hiện thọ 5 dục, để 
phương tiện hóa độ chúng sanh. Các ngài phát đại thệ nguyện 
thọ sanh thân, làm những việc rất khó làm, như:

- Chịu khổ thay cho chúng sanh.

- Xả thiền định lạc để cùng sống chung với chúng sanh.

- Đồng sự với kẻ ác để phương tiện giáo hóa họ.

- Vào trong pháp hội để hướng dẫn chúng hội y.v...

Như vậy gọi là bất khả tư nghi sự.
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Het thảy chúng sanh, chẳng có ai có thể nghĩ bàn được 
về các đại pháp sự bất khả tư nghi của chư Phật và của chư 
đại Bồ tát.

3ệ Bất khả xứng sự:

Đại pháp sự của chư Phật là bất khả xứng. Chẳng có 
chúng sanh nào có thể tư duy, xứng lượng được.

- Bát nhã Ba-la-mật khai thị thật tướng pháp, là trí huệ 
thâm diệu, chẳng phải như trí huệ thế gian cạn cợt, thô tiển.

- Bát nhã Ba-la-mật quảng đại, rộng mênh mông, chẳng 
phải như trí huệ thế gian thiển cận, hẹp hòi.

- Bát nhã Ba-la-mật đem lại đại lợi ích cho chúng sanh. 
Khi tu chưa thành, thì cũng được vô lượng phước báo ở cõi 
trời, cõi người. Khi tu viên mãn rồi, thì được Nhất thiết chủng 
trí, được quả vị Phật. Chư Phật và chư đại Bồ tát dùng trí huệ 
Bát nhã Ba-la-mật hành các pháp sự.

Hết thảy chúng sanh, chẳng có ai có thể tư duy, xứng 
lượng về các pháp sự bất khả xứng của chư Phật và của chư 
đại Bồ tá t .

4. Bất khả lượng:

Đại pháp sự của chư Phật là bất khả lượng. Chẳng có 
chúng sanh nào có thể suy lường được.

Vì sao? Vì dù là thường, là vô thường, là thật, là hư, là 
hữu, là vô v.v... thì các pháp bản lai cũng vốn là vô tướng, 
nên là bất khả lượng (chẳng thể so lường được) vậy.

Lại có thuyết nói rằng chấp tướng là có hạn lượng, chẳng 
có chấp tướng là chẳng có hạn lượng, là vô lượng vậy. Bát 
nhã Ba-la-mật chẳng có chấp tướng, nên nói Bát nhã Ba-la- 
mật là bât khả lượng.
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Lại nữa, ngài Tu Bồ Đề thường hành 4 vô lượng tâm, nên 
nói Bát nhã Ba-la-mật là bất khả lượng.

Lại nữa, trí huệ thế gian của phàm phu, trí huệ của hàng Nhị 
thừa là có hạn lượng, còn trí huệ của Phật và chư đại Bồ tát là vô 
hạn lượng, nên nói Bát nhã Ba-la-mật là bất khả lượng.

Hết thảy chúng sanh, chẳng có ai có thể suy lường về các 
pháp sự bất khả lượng của chư Phật và chư đại Bồ tá t .

5. Vô đẳng đẳng sự:

Đại pháp sự của chư Phật là vô đẳng đẳng. Chẳng có chứng 
sanh nào có thể sánh kịp, chẳng có thể ngang bằng được.

Pháp sự vô đẳng đẳng, nói ở đây, cũng có nghĩa là pháp 
Niết bàn, là Bát nhã Ba-la-mật.

- Pháp Niết bàn là vô đẳng đẳng. Chẳng có pháp hữu vi 
nào có thể sánh kịp.

Thế nhưng, nên biết ở cả 3 thừa đều có Niết bàn. Đó là: 
Niết bàn Thanh Văn thừa; Niết bàn Bích Chi Phật thừa, và 
Niết bàn Phật thừa cũng còn gọi là Niết bàn Đại thừa.

Niết bàn Đại thừa là trên hết, chẳng có Niết bàn nào sánh 
kịp. Bởi vậy nên nói Niết bàn Đại thừa là vô đẳng đẳng.

- Bát nhã Ba-la-mật đem lại đại lợi cho chúng sanh, chẳng 
có pháp nào có thể sánh kịp. Bởi vậy nên nói Bát nhã Ba-la- 
mật là vô đẳng đẳng.

- Bát nhã Ba-la-mật là pháp vi diệu đệ nhất, chẳng có 
pháp nào có thể sánh kịp. Bởi vậy nên nói Bát nhã Ba-la-mật 
là vô đẳng đẳng.

Với phương tiện lực Bát nhã Ba-la-mật, hành giả có thể 
nhập vào noi “thật tướng pháp”. Trong tất cả các pháp quán,
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thì pháp quán về “thật tướng pháp” và “tánh không” là tối 
diệu, phá được lưới tà kiến chấp. Bởi vậy nên nói Bát nhã 
Ba-la-mật là vô đẳng đẳng.

Bồ tát được pháp quán bình đẳng này, nên thường khởi 
đại bi tâm, cứu độ hết thảy chúng sanh.

Như vậy gọi là vô đẳng đẳng sự.

-0O0-

Phật dạy: Bát nhã Ba-la-mật vì các đại pháp sự bất khả 
tư nghi, bất khả xứng, bất khả lượng, vô đẳng đẳng mà khởi. 
Các đại pháp sự đó là Phật pháp, Như Lai pháp, tự nhiên trí 
pháp, nhất thiết trí pháp.

Tất cả 4 pháp nêu ở đoạn kinh trên đây đều là Phật pháp 
cả. Sở dĩ có 4 tên gọi như vậy, vì Phật cũng được gọi là đấng 
Như Lai, là đấng Tự Nhiên Trí, là đấng Nhất Thiết Trí.

Vì Phật có vô lượng công đức, nên ngoài 4 danh hiệu này, 
Phật còn có vô lượng danh hiệu khác nữa.(,)

1. Phật pháp:

Phật pháp là pháp của Phật.

Phật là đấng giác ngộ hoàn toàn, biết rõ các pháp ở quá 
khứ, ở hiện tại cũng như ở vị lai.

Phật là tiếng gọi tắt của Phật Đà.

2. Như Lai pháp:

Như Lai pháp là pháp của đấng Như Lai.

*. Xem thêm ờ Quyển 2 - Phẩm thứ nhất - BÀ GIÀ BÀ.
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Như Lai là như pháp tirớng; hiểu như pháp tướng, diễn nói 
theo như pháp tướng, nương theo thật tánh như như mà đến.

Phật đã tu 6 pháp Ba-la-mật trong vô lượng kiếp, nên thể 
nhập vào “như pháp tướng”, tức là đã như thật biết thật tướng 
các pháp. Bởi vậy nên Phật được gọi là đấng Như Lai.

3. Tự nhiên trí pháp:

Tự nhiên trí pháp là pháp của đấng Tự Nhiên trí.

Phật tự mình tìm đạo Giải thoát, được Nhất thiết trí, Nhất 
thiết chủng trí.

Bởi vậy nên Phật được gọi là đấng Tự nhiên trí.

Các vị Bích Chi Phật cũng có được tự nhiên t ì ,  chẳng 
theo người khác học đạo. Thế nhưng, Bích Chi Phật chưa 
được đầy đủ Nhất thiết trí, và Nhất thiết chủng trí như Phật.

Còn hàng Thanh Văn thì do nghe Phật thuyết pháp, rồi y 
chỉ nơi đó tu hành mà chứng đạo.

4. Nhất thiết trí pháp-.

Nhất thiết trí pháp là pháp của đấng Nhất Thiết trí.

Phật biết rõ hết thảy các pháp hữu vi và vô vi, quá khứ 
cùng hiện tại và vị lai, biết rõ hết cả 3 cõi v.v... chẳng có 
pháp gì mà Phật chẳng biết, nên Phật được gọi là đấng Nhất 
Thiết tríệ

-oOo-

Ngài Tu Bồ Đề sợ các Bồ tát sơ pháp tâm sanh tâm chấp 
pháp, cho là chỉ Phật pháp, Như Lai pháp, tự nhiên trí pháp, 
nhất thiết t í  pháp mới là bất khả tư nghi, bất khả xứng, bất 
khả lượng, vô đẳng đẳng, nên ngài bạch Phật: Bạch Thế Tôn!
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Chỉ có Phật pháp, Như Lai pháp, tự nhiên trí pháp, nhất thiết 
trí pháp mới là bất khả tư nghi, bất khả xứng, bất khả lượng, 
vô đẳng đẳng chăng?

Phật dạy: Hết thảy các pháp đều là bất khả tư nghi... dẫn 
đến đều là vô đẳng đẳng cả.

Phật pháp bất khả tư nghi, bất khả xứng, bất khả lượng, 
vô đẳng đẳng là như hư không bất khả tư nghi, bất khả xứng, 
bất khả lượng, vô đẳng đẳng. Do Phật pháp bất khả tư nghi... 
dẫn đến vô đẳng đẳng như vậy, nên hết thảy thế gian, trời, 
người, a-tu-la chẳng có thể nghĩ bàn được vậy.

Hỏi: Vỉ sao số Tỷ-kheo ni được lậu tận A-la-hán quá ít 
như vậy?

Đáp: Ở pháp hội này, Phật thuyết Bát nhã Ba-la-mật là 
pháp thậm thâm, vi diệu, bất khả tư nghi, bất khả xứng, bất 
khả lượng, vô đẳng đẳng.

Phải là những vị lợi căn, thượng trí, đã từ lâu gieo trồng 
thiện căn mói thâm tín giải được pháp này. Bởi vậy nên tùy 
theo căn trí mà sự chứng đạo có nhiều sai khác.

- Hàng Ưu-bà-tắc và ưu-bà-di, vì còn phải vướng bận 
việc đời, nên chỉ xa lìa trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh 
mà thôi. Chẳng có vị nào được lậu tận cả.

- Trong hành Tỷ-kheo Tăng có rất nhiều vị lợi căn, thượng 
trí, nên cũng có rất nhiều vị chứng quả vị lậu tận A-la-hán. So 
với các Tỷ-kheo Tăng, thì số Tỷ-kheo ni được lậu tận A-la- 
hán rất ít. Vì sao? Vì tuy có thâm túi Bát nhã Ba-la-mật, nhưng 
đa sô Tỷ-kheo ni chưa có lọi căn lanh lợi vậy. Trong kinh nói, 
sau thòi pháp có 500 vị Tỷ-kheo Tăng được lậu tận A-la-hán, 
mà chỉ có 20 vị Tỷ-kheo ni được quả vị này mà thôi.
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- Riêng trong hàng Bồ tát, có 20 vị, do trong vô lượng 
kiếp đã gieo trồng thiện căn, đã tu tập 6 pháp Ba-la-mật, nên 
vùa nghe xong thời pháp liền được vô sanh pháp nhẫn. Chư 
vị đại Bồ tát nạy sẽ được Phật thọ ký ngay trong Hiền Kiếp.

-oOo-

Có thuyết nói: Đức Phật Thích Ca Mưu Ni sẽ thọ ký cho 
chư vị Bồ tát này ngay trong Hiền Kiếp, nhưng ở các thế giới 
của các đức Phật khác.

(Hết quyển 70)
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Phẩm Thứ Năm Mươi
- C5>

Thành Biện
(Nói về Các Yếu Tố Thành Tựu)

KINH:

Lúc bấy giờ, ngài Tu Bồ Đ e bạch Phật: Bạch Thế Tôn! 
Bát nhã Ba-Ia-m ật vì đại pháp sự m à khởi, vì bất khả tư  
nghi sự, vì bất khả xứng sự, vì bất khả lượng sự, vì vô 
đẳng đẳng sự  m à khỏi.

Phật dạy: Đ úng như  vậy, đúng như  vậy! N ày Tu Bồ 
Đe! Thâm  B át nhã Ba-la-m ật vì đại pháp sự  m à khỏi, vì 
bất khả tư  nghi sự, vì bất khả xứng sự, vì bất khả lượng  
sự, v ì vô đẳng đẳng sự  m à khỏi. V ì sao? V ì trong thâm  
Bát nhã B a-la-m ật bao hàm  cả 5 B a-la-m ật kia, bao hàm  
cả nội k h ô n g ... dẫn đến vô pháp hữu pháp không, bao  
hàm  cả 4 niệm  x ứ ... dẫn đến 8 thánh đạo, bao hàm  cả 10 
P hật lự c ... dẫn đến N hất th iết chủng trí.

V í như  vua là bậc tôn quý nhất trong nước, ủy quyền  
cho các v ị đại thần chăm  lo việc nước, nên an nhàn. C ũng  
như  vậy, tất cả các pháp, từ  Thanh V ăn pháp, B ích Chi 
Phật pháp, Bồ tát p h á p ..ệ dẫn đến Phật pháp đều ở  trong  
Bát nhã B a-la-m ật cả. B át nhã B a-ỉa-m ật là pháp tôn quý  
nhất, hay xuất sanh tất cả các pháp ấy. Cho nên nói Bát 
nhã B a-la-m ật vì đại sự  m à khỏi, v ì bất khả tư  nghi sư ...  
dẫn đên vì vô đẳng đẳng sự  m à khỏi.

L ại nữa, này Tu Bồ Đe! B át nhã B a-la-m ật chẳng thủ  
sắc, chẳng chấp sắ c ... dẫn đến chẳng thủ N hất th iết chủng



trí, chẳng chấp N hất thiết chủng trí, nên hay thành tựu  
hết thảy các pháp.

N gài Tu Bồ Đ ề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! V ì sao Bát 
nhã Ba-ỉa-m ật chẳng thủ sắc, chẳng chấp sắ c ... dẫn đến 
chẳng thủ, chẳng chấp N hất th iết chủng trí nên thành  
tựu hết thảy các pháp?

Phật dạy: N ày Tu Bồ Đe! Ý  ông nghĩ sao? s ắ c . . .  dẫn 
đến thức có thể thủ, có thể chấp chăng?

N gài IÌ1 Bồ Đ ề bạch Phật: Bạch T hế Tôn! C hẳng thể  
được vậy.

Phật dạy: N ày Tu Bồ Đe! Ý  ông nghĩ sao? Nhất thiết 
chủng tr í , Vô Thượng Bồ Đề có thể thủ, có thể chấp chăng?

N gài Tu B ồ Đ ề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! C hẳng thể  
được vậy.

Phật dạy: Lành thay, lành thay! N ày Tu Bồ Đe! Ta 
cũng chẳng thấy sắcệ.. dẫn đến thức có thể thủ, có thể 
chấp, cũng chẳng thấy N hất th iết chủng trí, V ô Thượng  
Bồ Đ ề có thể thủ, có thể chấpề V ì chẳng thấy như  vậy nên  
chẳng thủ, chẳng chấp.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Ta cũng chẳng thấy Phật pháp, 
N h ư  L ai pháp, tự  nhiên trí pháp, nhất th iết trí pháp có 
thể thủ, có thể chấpẾ V ì chẳng thấy như  vậy nên chẳng  
thủ, chẳng chấpỄ

Lúc bấy giò’ hàng chư  thiên cõi Dục và cõi sắ c  đồng  
bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba-la-m ật rất 
thậm  thâm , khó thấy, khó giải, chẳng thể suy lường mà 
biết đượcẵ C hỉ có bậc thiện xảo vi diệu, trí huệ tịch diệt, 
m ới có thể tín  giải được.
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N ếu người nào thâm  tín Bát nhã B a-la-m ật này, thì 
phải biết đó là bậc đại Bồ tát. N gười đó trong vô lượng  
kiếp đã cúng dường chư  Phật, đã gieo trồng thiện căn, đã 
thân cận chư  thiện tri thức, m ới có thể tín  giải thâm  Bát 
nhã B a-la-m ật này vậyễ

Bạch T hế Tôn! N ếu trong cõi đại thiên thế giói có bao  
nhiêu chúng sanh đều được tín hành, được pháp hành, 
được 4 quả Thanh V ăn, được quả Bích C hi Phật, hoặc  
trí, hoặc đoạn, thì cũng chẳng sao bằng được vị Bồ tát 
hành thâm  B át nhã B a-la-m ật, dù chỉ m ột ngàyẻ V ì sao? 
Vì ngưòi tín hành, pháp hành, người được quả Tu-đà- 
h o à n ... dẫn đến A -la-hán, B ích Chi Phật, hoặc trí, hoặc  
đoạn, tức là Bồ tát M a-ha-tát vô sanh pháp nhẫnệ

Phật dạy: N ày chư  thiên tử! N gười tín hành, pháp  
hành, người được quả T u-đà-hoàn ... dẫn đến A -la-hán, 
Bích C hi Phật, hoặc trí, hoặc đoạn tức là vào được vô 
sanh pháp nhẫn của Bồ tát M a-ha-tát vậyỆ

N ếu có thiện nam , thiện nữ  nào nghe thâm  B át nhã  
Ba-Ia-m ật này, m à biên chép, thọ trì, đọc tụ n g ... dẫn  
đến chánh ức niệm , tu tập thì sẽ m au đến được N iết bàn, 
thù thắng hơn người, vì cầu Thanh V ăn haỵ Bích Chi 
Phật Đ ạo, m à bỏ B át nhã B a-la-m ật để theo học các kinh  
Thanh V ăn hay B ích Chi Phật, dù chỉ trong 1 kiếp hay 
dưói m ột k iếpễ V ì sao? V ì trong Bát nhã Ba-ỉa-m ật rộng  
thuyết thượng diệu pháp, m à người tín hành, người pháp  
hành, người Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm , A -na-hàm , A -la- 
hán, B ích C hỉ Phật đều phải học. Chỉ học như  vậy m ới 
đến được V ô T hượng Bồ Đề.

L úc bấy giờ  hàng chư  thiên cõi D ục và cõi sắ c  đồng  
bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Thâm  B át nhã Ba-la-m ật
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phải được gọi là M a ha Bát nhã B a-la-m ật. V ì sao? V ì Bát 
nhã Ba-la-m ật là pháp bất khả tư  nghi, bất khả xứng, bất 
khả lượng, vô đẳng đẳngẽ

N gư òi hành B át nhã B a-la-m ật, dù là tín hành, dù là  
pháp hành, khỉ đã vào được thậm  thâm  pháp này rồi, thì 
cũng vẫn thành tựu được 4 quả Thanh V ăn, quả Bích Chi 
Phật. Lại do học B át nhã B a-la-m ật m à thành bậc đại Bồ 
tát, được V ô Thượng Bồ Đ ề, nhưng thậm  thâm  pháp này  
vẫn chẳng tăng, chẳng giảm .

C hư thiên cõi dục và cõi s ắ c  bạch Phật xong, đồng  
đến dảnh lễ dưới chân Phật, diễu quanh Phật rồi cáo lui, 
trở  về T hiên cungề

N gài Tu B ồ Đ ề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát nghe 
thâm  B át nhã B a-la-m ật m à tức thòi tín giải như  vậy, đã 
từ  đâu sanh về cõi này?

Phật dạy: N ày Ito Bồ Đe! Có Bồ tát nghe thâm  Bát 
nhã B a-la-m ật là tức thời tín giải, chẳng sợ  hãi, chẳng 
nghi hối, hoan hỷ ưa nghe, nghe rồi nhớ m ãi chẳng quên  
sót, trong lúc đi, đứng, nằm , ngồi chẳng hề xa lìa Bát nhã  
Ba-la-m ật, lại thường theo sát bên pháp sư, giống như  
trâu nghé thường theo sát bên trâu m ẹệ

V ì thường theo sát bên pháp sư, nên vị Bồ tát ấy khỉ 
nghe được B át nhã Ba-Ia-m ật rồi, thì m iệng liền đọc tụng, 
tâm  liền tín giải, m inh liễu chánh kiến. Phải biết vị Bồ tát 
ấy, đòi trước đã ở  trong loài ngưòi, nay trở  lại sanh ỉàm  
người. V ì sao? V ì Bồ tát ấy, đời trước đã ở  trong loài 
người đã cầu Phật đạo, đã từng nghe thuyết về thâm  Bát 
nhã B a-la-m ật, đã từng biên chép, thọ trì, đọc tụ n g ... dẫn 
đến chánh ức niệm , tu tập Bát nhã Ba-la-m ật, nên sau khi 
m ạng chung, trở  lại sanh về cỗi này, nghe Bát nhã Ba-ỉa-
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m ật là tức thời được tín giải.

N gài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Có vị Bồ tát 
nào ở  cõi khác, thành tựu được các công đức như đã nêu  
trên đây, m à sau khi m ạng chung sanh về cỗi này, được 
nghe Bát nhã B a-la-m ật là tức th ò i tín giải, rồi biên chép, 
thọ trì, đọc tụ n gề.. dẫn đến chánh ức niệm , tu tập Bát 
nhã Ba-Ia-m ật chăng?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Có những trường họp như vậy, 
có những vị Bồ tát ở  các cõi khác, sau khi m ạng chung sanh  
về cõi này, được nghe Bát nhã Ba-Ia-mật là tức thòi tín giải 
rồi biên chép, thọ trì, đọc tụ n g ... dẫn đến chánh ức niệm, tu 
tập Bát nhã Ba-la-mật. Phải biết đó ỉà những vị đòi trước 
đã từng nghe thuyết Bát nhã Ba-la-m ật ở  các cỗi Phật khác, 
nên nay m ói có được các công đức như vậy.

L ại nữa, này Tu Bồ Đe! Có Bồ tát theo đức D i Lạc  
nghe thuyết về thâm  Bát nhã Ba-la-m ật. D o căn lành đó 
m à nay sanh về cõi này.

L ại nữa, này Tu Bồ Đe! Có Bồ tát tuy đòi trước đã có 
nghe thâm  B át nhã B a-la-m ật, nhưng chưa có thưa hỏi 
về thâm  lý trong kỉnh , nên vẫn còn nhiều chỗ nghi. N ay  
sanh vê cõi này, Bồ tát ấy được theo Bát nhã B a-la-m ật 
m à cũng vẫn còn các chỗ nghi, chưa được tỏ ngộẵ

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! C ó Bồ tát tuy đời trước đã có 
nghe 5 Ba-la-m ật kia, nhưng chưa có thưa hỏi về thâm  
lý trong đó, nên vẫn còn nhiều chỗ nghi. N ay sanh về cõi 
này, Bồ tát ấy được nghe B át nhã B a-ĩa-m ật m à vẫn cũng  
còn những chỗ nghi, chưa được tỏ ngộẽ

L ại nữa, này Tu Bồ Đe! C ó Bồ tát tuy đòi trước có 
nghe thuyết nội k h ô n g ... dẫn đến vô pháp hữu pháp
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không, 4 niệm  x ứ ... dẫn đến 8 thánh đạo, 10 Phật lự c ... 
dẫn đến N hất th iết chủng trí, nhưng chưa có thưa hỏi về  
thâm  lý trong đó, nên vẫn còn nhiều chỗ nghi. N ay sanh  
về cõi này, Bồ tát ấy được nghe B át nhã B a-la-m ật m à  
vẫn cũng còn những chỗ nghi, chưa được tỏ ngộ.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! có Bồ tát nghe thâm Bát nhã 
Ba-la-mât, đã có thưa hỏi về các chỗ nghi trong đó, nhưng 
chưa thật hành đúng như phápế Nay sanh về cõi này, Bồ 
tát ấy được nghe Bát nhã Ba-la-mật chỉ trong vòng một 
vài ngày là liền được tâm kiên cố. Thế nhưng, nếu xa lìa 
pháp hội, thì Bồ tát ấy liền thối tâm. Vì sao? Vì đòi trước 
Bồ tát ấy khi nghe Bát nhã Ba-la-mật, dù có thưa hỏi về 
các chỗ nghi, nhưng chẳng có thật hành đúng pháp vậy. 
Bồ tát ấy có lúc muốn nghe, có lúc chẳng muốn nghe, tâm 
chẳng kiên định, tợ như lông hồng nhẹ bay theo chiều gió.

N ày Tu Bồ Đe! Phải b iết Bồ tát ấy phát tâm  chẳng  
được bao lâu, chẳng thường thân cận chư  thiện tri thửc, 
chẳng thường cúng dường chư  Phật. Ở  đòi trước, dù Bồ 
tát ấy đã được nghe B át nhã B a-la-m ật, nhưng chẳng biên  
chép, thọ trì, đọc tụ n g ... dẫn đến chánh ức niệm  B át nhã  
B a-la-m ật lại chẳng học 5 pháp B a-la-m ật kia, chẳng học 
nội k h ôn g ... dẫn đến vô pháp hữu pháp không, chẳng  
học 4 niệm  x ứ ... dẫn đến 8 thánh đạo, chẳng học 10 Phật 
lự cễẵệ dẩn đến N hất th iết chủng trí.

N ày I \ i  Bồ Đề! Phải biết rõ Bồ tát ấy m ới phát tâm  
Đ ại thừa, nhưng ít có tin , ít có ưa thích, nên chăng biên  
chép, chẳng thọ t r ì . .Ế dẫn đến chẳng chánh ức niệm  Bát 
nhã Ba-la-m ật.

N ày TYi Bồ Đe! Thiện nam , thiện nữ  nào cầu Phật 
đạo, mà chẳng biên chép, thọ trì, đọc tụ n g ... dẫn đến
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chẳng chánh ức niệm  Bát nhã Ba-la-m ật, là người chẳng  
tu hành đúng theo thâm  Bát nhã Ba-la-m ậtệếề dẫn đến là 
người chẳng tu hành đúng theo N hất th iết chủng tríệ Phải 
biêt thiện nam , thiện nữ  ấy, chẳng được sự  hộ trì của  
thâm  B át nhã B a-la-m ật, chẳng được sự  hộ trì của N hất 
thiết chủng trí, ắt phải bị lạc ve Thánh V ăn và Bích Chi 
Phật địa.

V ì sao? V ì thiện nam , thiện nữ  cầu Phật đạo m à chẳng  
biên chép, chăng thọ tr ì ... dẫn đến chẳng chánh ửc niệm  
thâm  B át nhã B a-ỉa-m ật, là người chẳng được B át nhã  
B a-la-m ật, khiến phải lac về N h ị thừa địa vậy.

LUẬN:

Hỏi: Trước nay đã nói nhiều về thâm Bát nhã Ba-la-mật 
roi. Vì sao nay còn nói nữa?

Đáp: Người nghe Bát nhã Ba-la-mật mà không thông 
suôt được nghĩa kinh mới nhàm chán, cho là nói trùng lặp. 
Họ chẳng biết rằng càng nghe Bát nhã Ba-la-mật nhiều lần 
thì càng được nhiều lợi ích.

Chư vị Bồ tát nghe thâm Bát nhã Ba-la-mật rất nhiều lần, 
mà chẳng hề sanh tâm nhàm chán.

Phật và ngài Tu Bồ Đề biết rõ Bát nhã Ba-la-mật đem lại 
nhiêu lợi ích cho chúng sanh, nên phải nói đi nói lại rất nhiều 
lần, khiến cho người nghe mở mang trí huệ, thâm nhập thiền 
định vậy. Chư Bồ tát cùng các bậc lợi căn, thượng trí ưa thích 
nghe mãi, chỉ có hàng phàm phu độn căn, thiểu trí, chẳng sao 
hiêu nôi thâm nghĩa của kinh, nên chẳng muốn nghe nhiều 
lân, cho là nói trùng lặp như vậy chẳng có lợi ích gì cả.

-0O0-
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Bát nhã Ba-la-mật là pháp thậm thâm, vi diệu, bao hàm 
cả 5 Ba-la-mật kia, bao hàm cả nội không... dẫn đến vô pháp 
hữu pháp không, bao hàm cả 4 niệm xứ... dẫn đến 8 thánh 
đạo, bao hàm cả 10 Phật lực... dẫn đến Nhất thiết chủng trí. 
Bát nhã Ba-la-mật vì đại pháp sự nhân duyên mà khởi, chăng 
phải có nhân duyên hay vì tiểu nhân duyên mà khởi vậy.

Bởi vậy nên Phật phải nói đi nói lại nhiều lần để chúng 
hội được khai ngộ.

Hỏi: Mỗi Ba-ỉa-mật đều có tướng khác nhau. Như vậy vì 
sao nói Bát nhã Ba-la-mật dung thọ được cả 5 Ba-la-mật kia?

Đáp: Có Bát nhã Ba-la-mật dẫn đạo thì 5 Ba-la-mật 
kia mới có đầy đủ các lực phương tiện để hôi hướng vê Vô 
Thượng Bồ Đề, để dẫn vào Phật đạo.

Có Bát nhã Ba-la-mật dẫn đạo, thì thiền định mới được 
thâm sâu... Ví như muốn đốt sạch các cây cỏ khô thì cân có 
mồi lửa vậy.

Lại nữa, vì Bát nhã Ba-la-mật chẳng thủ chẳng chấp hết 
thảy pháp, từ sắc... dẫn đến Nhất thiết chủng trí, nên nói Bát 
nha Ba-la-mật bao hàm hét thảy các pháp, dung thọ hết thảy 
các pháp vậy.

-oOo-

Ngài Tu Bồ Đề tự niệm rằng “Nếu dùng huệ nhãn quán 
sát hết thảy các pháp, thì sẽ thấy rõ các pháp đêu là không, là 
vô tướng, là vô tác”.

Bởi vậy nên khi Phật hỏi ngài: “Hết thảy các pháp, từ 
sắc... dẫn đến Nhất thiết chủng trí có thể thủ, có thê châp 
chăng?”, thì ngài trả lời rằng: “Chẳng thể được vậy”.
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Phật tán thán ngài Tu Bồ Đề và dạy rằng: Ta chẳng thấy 
các pháp, tò sắc... dẫn đến Nhất thiết chủng trí có the thu, 
có thể chấp, ta cũng chẳng thấy Phật pháp, Như Lai pháp, tự 
nhiên trí pháp, nhất thiết trí pháp có thể thủ, có thể chấp. Vì 
chẳng thấy như vậy nên chẳng thủ, chẳng chấp.

Lúc bấy giờ chư thiên hoan hỷ tán thán Bát nhã Ba-la-mật 
và bạch Phật rằng: Hết thảy chúng sanh trong cõi đại Thiên 
thế giới, nếu được tín hành, pháp hành, được 4 quả Thanh 
Văn, quả Bích Chi Phật, hoặc trí, hoặc đoạn cũng chẳng bằng 
một vị Bô tát hành Bát nhã Ba-la-mật dù trong một ngày. Vì 
sao? Vì được tín hành, pháp hành, được quả Thanh Văn, quả 
Bích Chi Phật tức là được vô sanh pháp nhẫn của Bồ tát.

Hỏi: Chư Hiền Thảnh đã có trí, có đoạn, đã được vô 
sanh pháp nhẫn. Như vậy vì sao nói chảng cỏ thể bằng được 
một vị Bô tát hành Bát nhã Ba-la-mật dù chỉ trong một ngày?

Đáp: Chư Hiền Thánh chưa đầy đủ đại bi, chưa đầy 
đủ bi nguỵện rộng độ hết thảy chúng sanh như Bồ tát. Lại 
nữa, vì chẳng có được lực phương tiện Bát nhã Ba-la-mật, 
nên Chư Hiên Thánh chẳng có thể ở nơi Niết bàn mà xả ly 
chấp Niết bàn được.

Chỉ có những bậc đại trí, đại lực mới vượt ra khỏi sự 
trú châp vê Niết bàn, mới thị hiện ra vào trong sanh tử để 
phương tiện cứu độ chúng sanh.

Lại nữa, chư Bồ tát được vô sanh pháp nhẫn thù thắng 
hơn chư Hiên Thánh có trí; có đoạn, được vô sanh pháp 
nhẫn, nên công đức của chư Hiền Thánh chẳng thể nào sánh 
kịp công đức của Bồ tát, dù mới sơ nhẫn. Ví như các vị đại 
thần, tuy có công đức lớn, nhưng chẳng sao có oai lực bằng 
vị thái tử được, dù là vị thái tử vừa mới sanh ra đời.
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Hàng Nhị thừa thủ chấp “noãn, đảnh, nhẫn” làm sơ môn, 
còn Bồ tát lấy “pháp nhẫn’ làm sơ môn. Bởi vậy nên hàng 
Thanh Văn và Bích Chi Phật dù thành tựu đầy đủ công đức, 
cũng chẳng bằng một vị Bồ tát nhập sơ môn, huống nữa là vị 
Bồ tát tu tập đã gần thành Phật.

Hỏi: Chư Hiền Thảnh tu theo Nhị thừa, có đầy đủ ‘‘trí 
đoạn Vì sao nói chư vị này chẳng bằng được 1 vị Bô tát 
Đại thừa mới vào sơ nhẫn?

Đáp: Chỗ duyên tuy đồng, vì đều là duyên “pháp tánh 
thật tể” cả, thế nhưng căn trí lợi hay độn có khác nhau.

Bồ tát có vô lượng công đức vì có đại bi tâm, được chư 
Phật thường thủ hộ, nên thù thắng hơn.

Nên biết rằng người tu tập Bát nhã Ba-la-mật cũng phân 
biệt có thượng, có trung, có hạ. Vì:

- Có người nghe Bát nhã Ba-la-mật là liền tín giải, như 
pháp hành trì.

- Có người nghe Bát nhã Ba-la-mật, có thưa hỏi để hiêu rõ 
nghĩa lý trong kinh, nhưng lại chẳng hành trì đúng như pháp.

- Có người nghe Bát nhã Ba-la-mật, dù có tin, nhưng 
cũng chẳng có thưa hỏi để tìm hiểu rõ nghĩa lý trong kinh.

Như vậy, người thượng căn nghe thâm Bát nhã Ba-la-mật 
là liền tín giải và hành trì được, người trung căn nghe Bát 
nhã Ba-la-mật liền sanh tín tâm, nhưng chăng trú được lâu 
dài, còn người hạ căn nghe thâm Bát nhã Ba-la-mật, dù có tin 
nhưng vẫn nhiều chỗ nghi, chẳng được tỏ ngộ.

Lại nữa, người thượng căn nghe thâm Bát nhã Ba-la-mật 
liền tín giải, hoan hỷ thọ trì... dẫn đến chánh ức niệm, như pháp 
tu hành, lại cũng thường theo pháp sư để được nghe mãi.
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Còn hai hạng người trung căn và hạ căn, do độn căn, 
phước mỏng, chẳng hiểu nỗi thâm nghĩa của kinh nên thường 
lạc về Nhị thừa địa, chẳng được Bát nhã Ba-la-mật hộ t ì .

-0O0-



Phẩm Thứ Năm Mươi Mốt
c < g  — c .

Thí Dụ

KINH:

Phật bảo ngài Tu Bồ Đề: N ày Tu Bồ Đe! V í như  người 
vượt biển lớn, chẳng m ay thuyền vỡ, nếu chẳng kịp bám  
vào m ột chiếc phao, m ột khúc gỗ, m ột tấm  v á n ... dẫn đến  
m ột thây chết hay bất cứ  m ột vật nổi khác, thì ắt phải bị 
chết chìm , dù chưa chết ngay, thì cũng chẳng sao vào bờ  
được, dần dần rồi cũng sẽ phải bị chết chìm ẵ

Trái ỉạỉ, nếu người ấy bám  được m ột chiếc phao, m ột 
khúc gỗ, m ột tấm  v á n ..ế dẫn đến m ột thây chết hay bất cứ  
m ột vật nổi nào khác, thì phải biết ngư òi ấy được thoát 
chết, dần dần vào được bờ  vậy.

C ũng như  vậy, này Tu Bồ Đe! N ếu thiện nam , thiện nữ  
nào cầu Phật đạo, chỉ tin Phật m à chẳng y chỉ nơi thâm  
B át nhã B a-la-m ật, chẳng biên chép thọ trì, đọc tụ n g ... 
dẫn đến chánh ức niệm , tu tập Bát nhã Ba-la-m ật, cũng 
chẳng y chỉ nơi 5 Ba-la-m ật k ia ... dẫn đến chẳng y chỉ 
nơi N hất th iết chủng trí, thì phải biết trên đường hành  
đạo, người ấy bị suy giảm  đạo tâm , chẳng có thể đến 
được N hất th iết chủng trí, và sẽ chỉ thủ chửng các quả vị 
Thanh V ăn và B ích Chi Phật.

Trái lại, nếu thiện nam , thiện nữ  nào cầu Phật đạo, 
có đầy đủ tín tâm , nhẫn tâm , tịnh tâm , thâm  tâm , có 
nguyện, có giải, có xả, có tinh tấn, lại y  chỉ nơi thâm  Bát 
nhã B a-ỉa-m ật, m à biên chép, thọ trì, đọc tụ n g .ề. dẫn đến
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chánh ức niệm  tu tập Bát nhã Ba-la-m ật, thì phải biết 
người ấy được B át nhã Ba-la-m ật hộ tr ì... dẫn đến được  
N hất thiết chủng trí hộ trì. V ì được hộ trì như  vậy, nên  
trên đường hành đạo người ấy chẳng bị suy giảm  đạo  
tâm , vượt khỏi Thanh V ăn và Bích C hi P hật địa, được  
đầy đủ thành tựu chúng sanh, thanh tịnh P hật đ ộ ... dẫn  
đến được V ô Thượng Bồ Đề.

Lại nữa, này T\i Bồ Đe! V í như người dùng bình đất chưa 
được nung chín để đựng nước, chẳng được như ý m uốn, vì 
chẳng bao lâu bình sẽ bị tan rã, trở lại thành đất.

Trái ỉại, người b iết dùng bình đất đã được nung chín  
để đựng nước, được như  ý m uốn, v ì bình chẳng bị tan rã, 
chứa nước rất tốt vậy.

C ũng như  vậy, này Tu Bồ Đe! Nếu thiện nam , thiện  
n ữ  nào cầu Phật đạo, dù có đầy đủ tín tâm , nhẫn tâm , 
tịnh tâm , thâm  tâm , có nguyện, có giải, có xả, có tinh tấn  
m à chẳng y chỉ nơi thâm  B át nhã B a-la-m ật, thì phải biết 
người ấy chẳng được B át nhã Ba-Ia-m ật hộ tr ì .. .  dẫn đến  
chẳng được N hất th iết chủng trí hộ trì. V ì chẳng được  
hộ trì như  vậy nên trên đường hành đạo, người ấy bị suy  
giảm  đạo tâm , bị lạc về Thanh V ăn và Bích C hi Phật địa.

Trái lại, nếu thiện nam , thiện nữ  nào cầu Phật đạo, có 
đầy đủ tín  tâm , nhẫn tâm , tịnh tâm , thâm  tâm , có nguyện, 
có giải, có xả, có tinh tấn, lại y  chỉ nơi thâm  B át nhã Ba- 
la-m ật, thì phải biết người ấy được Bát nhã B a-la-m ật hộ 
t r ì .ẳ. dẫn đến được N hất th iết chủng trí hộ trì. V ì được  
hộ trì như  vậy, nên trên đường hành đạo người ấy chẳng  
bị suy giảm  đạo tâm , vượt khỏi Thanh V ăn và Bích C hi 
Phật địa, được đầy đủ thành tựu chúng sanh, thanh tịnh  
Phật đ ộ .ề. dẫn đến được V ô T hượng Bồ Đề.
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Lại nữa, này Tu Bồ Đe! V í như  người lái buôn bất cẩn, 
dùng thuyền không chắc chắn để chuyên chở hàng hóa  
ra biển khơi, thì phải biết con thuyền như  vậy chẳng sao 
chịu nổi sức sóng gió. D o vậy m à thuyền sẽ bị chìm  giữa  
biển, và người lái buôn ấy sẽ phải bị m ất hết tài sản, và có 
thể bị nguy hại đến tánh m ạng nữa.

Trái lại, người lái buôn có trí, biết đóng thuyền lớn  
chắc chắn, trang bị đầy đủ tiện nghi, rồi m ới cho thuyền  
hạ thủy để chở  hàng hóa ra biển khoi, thì phải biết con  
thuyền như  vậy sẽ đủ sức chịu sóng gióẽ Do vậy m à thuyền  
sẽ vượt biển an toàn.

C ũng như  vậy, này Tu Bồ Đe! Nếu thiện nam , thiện  
nữ  nào cầu Phật đạo, dù có đầy đủ tín tâm , nhẫn tâm , 
tịnh tâm , thâm  tâm , có nguyện, có giải, có xả, có tinh tấn  
m à chẳng y chỉ nơi thâm  B át nhã B a-la-m ật, thì phải biết 
người ấy chẳng được B át nhã B a-la-m ật hộ tr ìề.. dẫn đến  
chẳng được N hất th iết chủng trí hộ trì. V ì chẳng được hộ 
trì như  vậy nên trên đường hành đạo, người ấy bị suy yếu  
đao tâm , bi lac về Thanh V ăn và B ích C hi Phât đia.•  7 »  ễ  I  »

Trái lại, nếu thiện nam , thiện nữ  nào cầu P hật đạo, có 
đầy đủ tín tâm , nhẫn tâm , tịnh tâm , thâm  tâm , có nguyện, 
có giải, có xả, có tinh tấn, lại y  chỉ nơi thâm  B át nhã Ba- 
la-m ật, thì phải biết người ấy được B át nhã B a-la-m ật hộ 
tr ì .. .  dẫn đến được N hất th iết chủng trí hộ trì. V ì được 
hộ trì như  vậy, nên trên đường hành đạo người ấy chẳng  
bị suy giảm  đạo tâm , vượt khỏi Thanh V ăn và B ích Chi 
Phật địa, được đầy đủ thành tựu chúng sanh, thanh tịnh  
Phật đ ộ ... dẫn đến được Vô Thượng Bồ Đe.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! V í như  như  có cụ già trên 100 
tuổi, sức yếu lại bệnh hoạn, phải nằm  liệt giường. Cụ già
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ấy tự  dùng sức m ình để trỗi dậy m à chẳng sao đứng dậy 
được, dù cố gắng đứng dậy được, thì cũng chẳng sao cất 
bước đi được.

Trái lại, nếu cụ già ấy được hai người mạnh khỏe kèm 
dìu hai bên, thì cụ có thể đứng dậy và đi được.

Cũng như vậy, này Tu Bồ Đe! Nếu thiện nam, thiện nữ 
nào cầu Phật đạo, dù có đầy đủ tín tâm , tịnh tâm , thâm  
tâm , có nguyện, có giải, có xả, có tinh tấn m à chẳng y chỉ 
noi thâm  B át nhã Ba-la-m ật, thì phải biết ngưòi ấy chẳng  
được B át nhã B a-la-m ật hộ tr ì... dẫn đến chẳng được 
N hất thiết chủng trí hộ trì. V ì chẳng được hộ trì như  vậy  
nên trên đường hành đạo, người ấy bị suy giảm  đạo tâm , 
bị lạc về Thanh Văn và B ích Chi Phật địa.

Trái lại, nếu thiện nam , thiện nữ  nào cầu Phật đạo, có 
đây đủ tín  tâm , nhẫn tâm , tịnh tâm , thâm  tâm , có nguyện, 
có giải, có xả, có tinh tấn, lại y  chỉ nơi thâm  Bát nhã Ba- 
la-mật, thì phải biết người ấy được Bát nhã Ba-la-mật hộ 
t r ì . .ễ dẫn đến được N hất thiết chủng trí hộ trì. V ì được  
hộ trì như  vậy, nên trên đường hành đạo người ấy chẳng  
bị suy giảm  đạo tâm , vượt khỏi Thanh V ăn và B ích Chi 
Phật địa, được đầy đủ thành tựu chúng sanh, thanh tịnh  
Phật đ ộ ... dẫn đến được V ô Thượng Bồ Đề.

LUẬN:

Đoạn kinh trên đây nói đến hai hạng Bồ tát. Đó là:

- Hạng Bồ tát đã vào được thật tướng các pháp.

- Hạng Bồ tát tuy chưa vào được thật tướng các pháp, 
nhưng ở nơi Phật đạo đã có tín tâm, có nhẫn tâm, có tịnh 
tâm có thâm tâm, lại cũng đã có nguyện, có giải, có xả, có 
tinh tân.
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“Tín” là tin có nhân duyên tội phước, có quả báo, lại tin rằng 
do tu tập 6 pháp Ba-la-mật, mà sẽ được Vô Thượng Bồ Đe.

Có người tuy tin Phật đạo, nhưng do tư duy, trù lượng mà 
tâm chưa được nhẫn. Cho nên phải có “nhẫn”.

Có người tuy đã có nhẫn nhưng chưa dứt bỏ được các 
tà nghi, khiến tâm loạn động. Cho nên phải có “tịnh”, tức là 
phải định tâm.

Có người tuy đã có định nhưng trí huệ còn nông cạn, 
chưa thấu rõ được chỗ thâm diệu của kinh. Cho nên phải có 
“thâm”, tức là phải có trí huệ thậm thâm.

Khi đã có được đầy đủ 4 tâm trên đây rồi, hành giả lại phải 
nhất tâm cầu Vô Thượng Bồ Đe. Cho nên phải có “nguyện”.

Lại nữa, hành giả cần xem việc thế gian là việc nhỏ, 
chẳng nên tham đắm. Cho nên phải có “giải”.

Khi đã có “tịnh”, có “nguyện”, có “giải” rồi, thì hành giả 
phải xả tài vật, xả sân nhuế v.v... Cho nên phải có “xả”.

Đầy đủ các pháp trên đây rồi, hành giả phải siêng năng tu 
tập, chẳng có giải đãi, thối thất. Cho nên phải có “tinh tấn”.

Mặc dù đã có được đầy đủ các công đức như vậy, nhưng 
nếu chẳng có y chỉ nơi Bát nhã Ba-la-mật, chẳng có được Bát 
nhã Ba-la-mật hộ trì, thì hành giả vân còn có thê bị các ác 
ma, các ác tri thức dẫn dắt, khiến đạo tâm bị suy giảm. Người 
như vậy chỉ được hưởng phước báo thế gian, hoặc nhiều nhất 
là chi được các quả vị Thanh Văn và Bích Chi Phật, chăng có 
thể được quả Vô Thượng Bồ Đề.

Ở đoạn kinh trên đây, Phật có nêu lên 4 thí dụ:

1) Dụ về người đi biển bị thuyền vỡ:

Nếu người đi biển chẳng may bị thuyền vỡ, mà gặp được
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một vật nổi trên mặt biển để bám vào, thì thoát được nạn chết 
chìm, mà còn có thể đến bờ an toàn.

Người tu hành cũng là như vậy. Nếu trên đường hành đạo 
mà được Bát nhã Ba-la-mật hộ trì, thì sẽ có thể đến được Vô 
Thượng Bồ Đề.

Vật nổi dụ cho lực phương tiện Bát nhã Ba-la-mật vậy.

2) Dụ về cải bình đất đựng nước:

Cái bình đất dùng để đựng nước, nếu chẳng được nung 
chín, thì chăng bao lâu sẽ bị tan vỡ, chăng có thê đựng nước 
được. Trái lại, nếu cái bình được nung chín rồi, thì sẽ trở 
thành chắc chắn, đựng nước rất tốt vậy.

Cái bình dụ cho Bồ tát. Cái bình chưa được nung chín, 
chẳng thể dùng để đựng nước được, dụ cho Bồ tát chẳng có 
lực phương tiện Bát nhã Ba-la-mật. Cái bình đã được nung 
chín, đựng nước tôt, dụ cho Bồ tát có đầy đủ lực phương tiện 
Bát nhã Ba-la-mật.

3) Dụ về chiếc thuyền chở hàng hóa trên biển:

Chiếc thuyền không chắc chắn chuyên chở hàng hóa ra 
biển, chẳng có thể chịu nổi sức sóng gió, khiến phải bị chìm 
giữa biên. Trái lại chiếc thuyền lớn, chắc chắn, chẳng bị sóng 
gió đánh chìm, nên có thể vượt biển an toàn.

Chiếc thuyền không chắc chắn dụ cho Bồ tát tuy đã có đủ 
tín, nhân, tịnh, thâm, nguyện, giải, xả, tình tấn, tuy có hành các 
thiện pháp, tuy muốn cầu Phật đạo mà chẳng có y chỉ nơi Bát 
nhã Ba-la-mật, chẳng có được lực phương tiện Bát nhã Ba-la- 
mật hộ trì. Chiêc thuyên này bị chìm, khiến của cải bị mất sạch, 
dụ cho Bô tát ây chỉ được các phước báo hữu lậu, hoặc chỉ được 
các quả Thanh Văn và Bích Chi Phật, chẳng thể đến được Vô 
Thượng Bồ Đe, trái với bổn nguyện của Bồ tát vậy.
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Còn chiếc thuyền lớn, chắc chắn dụ cho vị Bồ tát có đầy 
đủ tín, nhẫn, tịnh, thâm, nguyện, giải, xả, tinh tấn, lại y chỉ nơi 
Bát nhã Ba-la-mật cùng 5 Ba-la-mật kia, được lực phương 
tiện Bát nhã Ba-la-mật hộ trì. Chiếc thuyền này chẳng bị 
chìm, chuyên chở hàng hóa đến bờ an toàn, dụ cho Bồ tát ấy 
có được lực phương tiện Bát nhã ba-la-mật hộ trì nên được 
đại lợi ích, được vô lượng Phật pháp, được Nhất thiết chủng 
trí .. .dẫn đến được Vô Thượng Bồ Đề.

4) Dụ về cụ già trên 100 tuổi, sức yếu và bệnh hoạn:

Cụ già này tuổi cao, sức yếu lại nhiều bệnh, phải nằm 
liệt giường. Nếu cụ tự dùng sức mình để trỗi dậy, thì cụ cũng 
chẳng sao đứng dậy được, mà dù có đứng dậy được, thì cụ 
cũng chẳng bước đi xa được.

Trái lại nếu có hai người khỏe mạnh kèm dìu hai bên thì 
cụ có thể đứng dậy đi được.

Cụ già bệnh này dụ cho Bồ tát chưa đoạn được 62 tà kiến 
chấp cùng các phiền não. Cụ già này từ trên giường muốn 
đứng dậy dụ cho vị Bồ tát ấy muốn vượt ra khỏi 3 cõi, nhưng 
chẳng thành tựu được ý nguyện, chẳng thành tựu được Bồ tát 
hạnh, chẳng đến được Vô Thượng Bồ Đe.

Trái lại nếu vị Bồ tát ấy biết y chỉ nơi Bát nhã Ba-la-mật, 
thì nhờ lực phương tiện Bát nhã Ba-la-mật, sẽ tận đoạn được 
các kiết sử, phiền não.

Cụ già được hai người khỏe mạnh kèm dìu, nên có thể 
đứng dậy đi được, dụ cho vị Bồ tát ấy khi đã được lực phương 
tiện Bát nhã Ba-la-mật hộ trì, có thể thành tựu viên mãn Bồ 
tát hanh... dẫn đến có thể đến được Vô Thượng Bồ Đề.

-oOo-
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KINH:

Lúc bấy giờ Phật tán thán ngài Tu Bồ Đe rằng: Lành 
thay, lành thay! Nàỵ Tu Bồ Đe! Ông đã vì chư Bồ tát mà 
thưa hỏi Như Lai về các pháp sự như vậy.

Này I\i Bồ Đe! Nếu có thiện nam, thiện nữ nào cầu 
Phật đạo, mà từ sơ phát tâm đến nay, dụng tâm chấp ngã 
và chấp ngã sở để tu bố thí... dẫn đến để tu trí huệ, khi 
tu bố thí tự nghĩ rằng: “Tôi là người hành bố thí, tài vật 
đem ra bố thí là của tôỉ”ề.ế dẫn đến khi tu trí huệ, cũng 
tự nghĩ rằng “tôi là người tu trí huệ, trí huệ là của tôi”, 
thì phải biết người ấy chỉ tu “ngã thí”... dẫn đến chỉ tu 
“ngã huệ” mà thôiễ Vi sao? Vì tu như vậy là có tư duy, 
phân biệt, có chấp ngã, và ngã sở, nên chẳng được Bát 
nhã Ba-la-mật hộ trì. Vì sao? Vì tất cả 6 Ba-la-mật, từ 
Đàn Ba-la-mậtỄằ. dẫn đến Bát nhã Ba-la-mật đều chẳng 
có các tướng phân biệt như vậy. Phải xả ly mọi chấp phân 
biệt, xa lìa chấp có bờ bên này và bờ bên kia (thử ngạn 
và bỉ ngạn) thì mới vào được thật tướng của 6 Ba-la-mật.

Do người ấy chấp như vậy, nên chẳng có thể đến được 
Nhất thiết chủng trí, mà phải bị lạc về Thanh Văn và 
Bích Chi Phật địa. Như vậy là cầu Phật đạo mà chẳng có 
phương tiện lựcề

-oOo-

Thế nào là người cầu Phật đạo chẳng có phương tiện lực?

Này T\i Bồ Đe! Đó là người cầu Phật đạo, mà từ sơ 
phát tâm cho đến nay vẫn thường dụng tâm chấp ngã và 
ngã sở, khi hành Đàn Ba-la-mậtỉệ. dẫn đến khi hành Bát 
nhã Ba-la-mật. Ví như hành bố thí mà thường nghĩ rằng:



“Tôi là người hành bố thí, tài vật đem ra bố thí là của tôi, 
và có ngưòi nhận sự bố thí của tôi”.

Do nghĩ như vậy nên sanh cao tâm, Ngưòi ấy chẳng 
biết rằng phải xả ly mọi chấp phân biệt, xa lìa chấp có 
bờ bên này và bờ bên kia, mới vào được thật tướng của
6 Ba-la-mậtể

Do chẳng biết như vậy nên người ấy chẳng có được sự 
hộ trì của Đàn Ba-la-mật..ễ dẫn đến chẳng có được sự hộ 
trì của Bát nhã Ba-la-mật, khiến chẳng có được phương 
tiện lực Bát nhã Ba-la-mật vậy.

Này Tu Bồ Đe! Ngưòi cầu Phật đạo mà chẳng có 
phương tiện lực Bát nhã Ba-la-mật, chẳng có thế đến 
được Nhất thiết chủng trí, nên phải bị lạc về Thanh Văn 
và Bích Chỉ Phật địa.

-0O0-

Thế nào là người cầu Phật đạo có phưtmg tiện lực?

Này I\i Bồ Đe! Đó là người cầu Phật đạo, mà từ sơ 
phát tâm cho đến nay, chẳng có dụng tâm chấp ngã và 
ngã sở, khi hành Đàn Ba-ỉa-mật..Ề dẫn đến khỉ hành Bát 
nhã Ba-la-mậtể Ví như hành Đàn Ba-la-mật, ngưòi ấy 
chẳng dấy niệm nghĩ rằng: “Tôi là người hành bố thí, tài 
vật đem ra bố thí là của tôi, và có ngưòỉ nhận sự bố thí 
của tôi”.

Người ấy biết rõ rằng, tất cả 6 Ba-la-mật, từ Đàn Ba- 
Ia-mật..ề dẫn đến Bát nhã Ba-la-mật đều chẳng có các 
tướng phân biệt như vậy, biết rõ rằng phải xả ly mọi 
tướng phân biệt, xa lìa chấp có bờ bên này và bờ bên kia, 
thì mới vào được thật tướng của 6 Ba-la-mật.

384 • LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ
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Do biết rõ như vậy, nên ngưòi ấy có được sự hộ trì 
của Đàn Ba-la-mật... dẫn đến có được sự hộ trì của Bát 
nhã Ba-la-mật, khiến có được phương tiện lực Bát nhã 
Ba-ỉa-mật vậy.

Này Tu Bồ Đe! Người cầu Phật đạo có đầy đủ phương 
tiện lực Bát nhã Ba-la-mật chẳng bị lạc về Thanh Văn và 
Bích Chỉ Phật địa, nên mau đến được Nhất thiết chủng 
trí..ễ dẫn đến mau được Vô Thượng Bồ Đềẽ

LUẬN:

Phật ấn chứng lời ngài Tu Bồ Đe, rồi nhân đó dạy cho Bồ 
tát phải tu tập các thiện pháp như thế nào để có thể đến được 
Vô Thượng Bồ Đề.

Phật dạy: Bồ tát cầu Phật đạo, dù có tín tâm, có nhẫn tâm, có 
tịnh tâm, có thâm tâm, có nguyện, có giải, có xả, có tinh tấn rồi, 
nhưng nếu chẳng có y chỉ nơi Bát nhã Ba-la-mật, chẳng có được 
Bát nhã Ba-la-mật hộ trì, thì cũng chẳng sao đến được Nhất thiết 
chủng t í . .. dẫn đến chẳng sao được Vô Thượng Bồ Đe.

Vì sao? Vì tu tập thiện pháp mà tâm vẫn còn chấp ngã và 
ngã sở thì chẳng có được sự hộ trì của Đàn Ba-la-mật. ế. dẫn 
đến chẳng có sự hộ trì của Bát nhã Ba-la-mật. Hành giả phải 
dùng trí Bát nhã Ba-la-mật để xả ly mọi sự chấp phân biệt, 
xa lìa các chấp “thử-bỉ” (bờ bên này và bờ bên kia), mới vào 
được thật tướng của 6 Ba-la-mật, vì tất cả 6 pháp của Ba-la- 
mật đều chẳng có các tướng phân biệt vậy.

Phật lại chỉ rõ thế nào là cầu Phật đạo và thế nào là cầu 
Phật đạo có phương tiện lực.

Phật lại dạy tiếp rằng: Bên trong phải quán “ngã không” và 
bên ngoài phải quán “pháp không”. Chẳng chấp các pháp tướng 
như vậy là được lực phương tiện của Bát nhã Ba-la-mật.
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Neu đã có Bát nhã Ba-la-mật hộ trì, có được phương tiện 
lực Bát nhã Ba-la-mật, thì người cầu Phật đạo mới chẳng bị 
lạc về Nhị thừa địa, mau đến được Nhất thiết chủng trí, dẫn 
đến mau được Vô Thượng Bồ Đề.

Bồ tát phải như vậy mà tu tập mới có thể thành tựu viên 
mãn “Bồ tát bổn nguyện” vậy.

-0O0-



Phẩm Thứ Năm Mươi Hai

rr»» »Ạ__ rri_ • r r i i___r _Thiện Tri Thức

KINH:

Lúc bấy giờ, ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế 
Tôn! Hàng tân học Bồ tát phải học 6 pháp Ba-la-mật 
như thế nào?

Phật dạy: Hàng tân học Bồ tát muốn học 6 pháp Ba- 
la-mật, trước hết phải thân cận cúng dường các bậc thiện 
tri thức.

Bậc thiện tri thức dạy đệ tử khi tu tập 6 pháp Ba-la- 
mật rằng:

- Phải đem công đức tu tập bố thí, trì giói, nhẫn nhục, 
tinh tấn, thiền định, trí huệ hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đềế

- Chẳng nên chấp sắcỆẳ. dẫn đến thức là Vô Thượng 
Bồ Đề, chẳng nên chấp Đàn Ba-la-mật... dẫn đến Bát 
nhã Ba-la-mật là Vô Thượng Bồ Đề, chẳng nên chấp nội 
không. ẽ. dẫn đến vô pháp hữu pháp không là Vô Thượng 
Bồ Đề, chẳng nên chấp 4 niệm xứ... dẫn đến 8 thánh đạo 
là Vô Thượng Bồ Đề, chẳng nên chấp 4 thiền, 4 vô ỉượng 
tâm, 4 vô sắc định, 5 thần thông là Vô Thượng Bồ Đề, 
chẳng nên chấp 10 Phật lực... dẫn đến chẳng nên chấp 
Nhất thiết chủng trí là Vô Thượng Bồ Đe. Vì sao? Vì 
chẳng chấp 5 ấm, chẳng chấp 6 pháp Ba-la-mật, chẳng 
chấp 18 pháp không, chẳng chấp 37 Phẩm trợ đạo, chẳng 
chấp 4 thiền, chẳng chấp 4 vô lượng tâm, chẳng chấp



388 • LUẬN ĐẠI TRÍ Đ ộ

4 VÔ Sắc định, chẳng chấp 5 thần thông, chẳng chấp 10 
Phật lực... dẫn đến chẳng chấp Nhất thiết chủng trí là Vô 
Thượng Bồ Đề mới chính là được Vô Thượng Bồ Đe vậy.

Lại cũng dạy đệ tử khi tu tập 6 pháp Ba-la-mật rằng:

- Chẳng nên tham đắm sắcề.. dẫn đến thức, chẳng nên 
tham đắm Đàn Ba-la-mật... dẫn đến Bát nhã Ba-la-mật, 
chẳng nên tham đắm nội khôngỆềể dẫn đến vô pháp hữu 
pháp không, chẳng nên tham đắm 4 niệm xứ... dẫn đến 8 
thánh đạo, chẳng nên tham đắm 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 
4 vô sắc định, 5 thần thông, chẳng nên tham đắm 10 Phật 
lực..ề dẫn đến chẳng nên tham đắm Nhất thiết chủng tríỄ 
Vì sao? Vì tất cả các pháp ấy đều là tự tướng không, đều 
chẳng có thể tham đắm đượcỂ

- Chẳng nên tham đắm 4 quả Thanh Văn, chẳng nên 
tham đắm Bích Chi Phật Đạo, chẳng nên tham đắm Bồ 
tát v ị.ẽ. dẫn đến chẳng nên tham đắm Vô Thượng Bồ Đềẵ 
Vì sao? Vì tất cả các pháp ấy đều là tự tánh không, đều 
chẳng có thể tham đắm đựơc.

LUẬN

Ngài Tu Bồ Đe hỏi về trường hợp tân học Bồ tát phải tu 
tập 6 pháp Bát nhã Ba-la-mật như thế nào. Phật dạy rằng Bồ 
tát phải tu tập lâu ngày mới được các pháp sự vi diệu, thê 
nhưng chẳng nên chấp thủ hay tham đắm bất cứ một pháp 
nào cả. Vì sao? Vì hết thảy các pháp đều là tự tướng không, 
tự tánh không, đều là bất khả đắc cả.

Bồ tát tu tập pháp “không” được xếp thành hai hạng:

- Hạng tiểu Bồ tát.

- Hạng đại Bồ tát.
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Hạng “tiểu Bồ tát” chỉ mới được nhu thuận nhẫn, nên 
phải tu tập pháp không để có khí phần trí huệ.

Bởi vậy nên Phật từng dạy rằng: Nếu Bồ tát muốn thể 
nhập vào pháp tánh không, thì phải tu tập các công đức trong 
thời gian lâu dài.

Ví dụ như trong pháp Thanh Văn, thì người có tín tâm 
quy hướng về Tam Bảo gọi là được Noãn Pháp. Rồi tò nơi 
tín tâm đó còn phải tu tập thiền định, mới gọi là được Đảnh 
Pháp, mới được tâm không, được vô ngại giải thoát. Do vậy 
mà phàm phu xem pháp Tiểu Thừa là Đại.

Lại nữa, Bồ tát phải tu tập lâu ngày các công đức của 6 
Ba-la-mật, để được “Bát nhã Ba-la-mật vị”. Do vậy mà phàm 
phu cũng xem chư vị tân học Bồ tát là Đại.

Thế nhưng trong Phật pháp, thì hàng tân học Bồ tát chỉ 
được gọi là tiểu Bồ tát mà thôi.

-oOo-

Nơi đây Phật khuyên các tân học Bồ tát muốn tu tập Bát 
nhã Ba-la-mật, thì trước hết phải thân cận, cúng dường chư 
thiện tri thức.

Có được chư thiện tri thức dạy dỗ, thì hàng tân học Bồ 
tát mới thành tựu được bất hoại pháp, nghĩa là hành 6 Ba-la- 
mật, hành hêt thảy các thiện pháp, mà chẳng trú chấp, chẳng 
tham đắm.

Ví như chim Kim Sí Điểu, ngay từ khi còn nhỏ đã phải 
tập bay từ núi này sang núi khác. Cũng như vậy, hàng tân học 
Bô tát phải tu tập Bát nhã Ba-la-mật trong thời gian lâu dài 
móri có được thâm trí huệ Bát nhã Ba-la-mật được.
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Lại nữa, ví như lửa, dù chỉ là một đóm nhỏ, có công năng 
thiêu đốt cả đám rừng. Cũng như vậy, Bát nhã Ba-la-mật có 
công năng phá sạch hết thảy kiết sử, phiền não.

Bởi nhân duyên vậy, nên Bồ tát phải thường tu học thâm 
Bát nhã Ba-la-mật, để liễu triệt được hết thảy pháp đều là rốt 
ráo không, để dứt sạch hết thảy kiết sử, phiền não. Như vậy 
mới có thể trở thành bậc Đại Bồ tát, đầy đủ 6 pháp Ba-la- 
mật, được Nhất thiết chủng trí... dẫn đến được Vô Thượng 
Bồ Đề.

-0O0-

KINH:

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chư đại Bồ 
tát thường làm những việc rất khó làm. Đó là ở nơi pháp 
tánh không, mà muốn cầu đạo Vô Thượng Bồ Đê, muốn 
được Vô Thượng Bồ ĐềẾ

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này T\i Bồ 
Đe! Ông nên biết rằng:

- Vì lân mẫn chúng sanh, mà chư đại Bồ tát phát Vô 
Thượng Bồ Đề tâm.

- Vì muốn an lạc chúng sanh, mà chư đại Bồ tát phát 
Vô Thượng Bồ Đe tâm.

- Vì muốn cửu khổ thế gian, mà chư đại Bồ tát phát 
Vô Thượng Bồ Đề tâm.

- Vì muốn làm chỗ quy y cho thế gian, mà chư đại Bồ 
tát phát Vô Thượng Bồ Đề tâm.

- Vì muốn làm chỗ y cứ cho thế gian, mà chư đại Bồ 
tát phát Vô Thượng Bồ Đề tâm.
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- Vì muốn làm con đường “cứu cánh” cho thế gian, 
mà chư đại Bồ tát phát Vô Thượng Bồ Đề tâm.

- Vì muốn làm “cồn đảo” cho thế gian, mà chư đại Bồ 
tát phát Vô Thượng Bồ Đề tâm.

- Vì muốn dẫn đạo thế gian, mà chư đại Bồ tát phát 
Vô Thượng Bồ Đề tâm.

- Vì muốn làm chỗ “thú hướng” cho thế gian, mà chư 
đại Bồ tát phát Vô Thượng Bồ Đề tâm.

* Thế nào gọi là “Vì lân mẫn chủng sanh, mà phát Vô 
Thượng Bồ Đề tâm”?

Này Tu Bồ Đe! Đó là vì thương xót chúng sanh, muốn 
cứu vớt chúng sanh ra khỏi 3 đường ác, dẫn dắt họ đến 
bờ Niết bàn vô úy, mà chư đại Bồ tát phát Vô Thượng Bồ 
Đề tâm.

* Thế nào gọi là “Vì muốn an lạc chúng sanh, mà phát 
Vô Thượng Bồ Đề tâm ”?

Này Tu Bồ Đe! Đó là vì muốn cửu chúng sanh ra khỏi 
các ưu phiền, khổ não, dẫn dắt, họ đến noi an lạc Niết 
bàn, mà chư đại Bồ tát phát Vô Thượng Bồ Đề tâm.

* Thế nào gọi là “Vì muốn cứu khổ thế gian, mà phát 
Vô Thượng Bồ Đề tâm”?

Này Tù Bồ Đe! Đó là vì muốn tận đoạn các khổ “sanh
- tử” nơi chúng sanh, mà chư đại Bồ tát phát Vô Thượng 
Bồ Đê tâm, đên với chúng sanh để thuyết pháp cho họ 
nghe, khiến họ tính tấn tu hành 3 thừa đạo, dần dần được 
giải thoát.

* Thế nào gọi là “Vì muốn làm chỗ quy y cho thế gian, 
mà chư đại Bồ tát phát Vô Thượng Bồ Đề tâm ”?



Này Tu Bồ Đe! Đó là vì muốn cửu chúng sanh ra khỏi 
“sanh, già, bệnh, chết” cùng ưu bi khổ não, và dạy họ 
quay về nương tựa noi pháp Niết bàn, mà chư đại Bồ tát 
phát Vô Thượng Bồ Đề tâm.

* Thế nào gọi là “Vì muốn làm chỗ y cứ cho thế gian 
mà phát Vô Thượng Bồ Đề tâm”?

Này Tu Bồ Đe! Đó là vì muốn thuyết cho chúng sanh 
nghe các pháp ỉà vô y xứ (chẳng có chỗ y cứ), mà chư đại 
Bồ tát phát Vô Thượng Bồ Đe tâm ẽ

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì sao Bồ 
tát thuyết các pháp đều là vô y xứ?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Vì sắc bất tương tục, nên là 
vô sanh. Vì sắc vô sanh, nên là vô diệtề Vì sắc vô diệt nên 
là vô y xứ. Vì thọ, tưởng, hành, thức... dẫn đến Nhất thiết 
chủng trí đều là bất tương tục, là vô sanh, là vô diệt, nên 
đều là vô y xứ.

* Thế nào gọi là “Vì muốn làm con đường cứu cánh cho 
thế gian, mà chư đại Bồ tát phát Vô Thượng Bồ Đề tâm”.

Này Tu Bồ Đe! Đó là vì muốn thuyết cho chúng sanh 
nghe sắc rốt ráo như tướng là chẳng phải sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức rốt ráo như tướng là chẳng phải thọ, tưởng, 
hành, thửc dẫn đến Nhất thiết chủng trí rốt ráo như 
tướng là chẳng phải Nhất thiết chủng trí.

Như tướng là rốt ráo, là cứu cánh. Hết thảy các pháp 
đều là rốt ráo như tướng cả.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu hết 
thảy các pháp đều rốt ráo như tướng thì Bồ tát làm sao 
có thể đến được Vô Thượng Bồ Đề?
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Lại nữa, trong cứu cánh tướng ỉà chẳng có phân biệt 
sắc... dẫn đến chẳng có phân biệt Nhất thiết chủng trí. Như 
vậy làm sao Bồ tát có thể đến được Vô Thượng Bồ Đề?

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu Bồ 
Đe! Trong cứu cánh tướng ỉà chẳng có phân biệt sắc... 
dẫn đến chẳng có phân biệt Vô Thượng Bồ Đề.

Này Tu Bồ Đe! Bồ tát quán các pháp tướng tịch diệt, 
mà chẳng sanh tâm sợ hãi, là việc rất khó làm. Vì sao? Vì 
Bồ tát phải tự niệm “pháp thậm thâm như vậy, ta phải 
biết rõ như vậy, và ta phải vì thế gian nói như vậy”.

* Thế nào gọi là “Vì muốn làm cồn đảo cho thế gian, 
mà phát Vô Thượng Bồ Đe tâm”?

Này Tu Bồ Đe! Những vùng đất bị nước bao bọc 
chung quanh, cắt ròi khỏi các vùng đất khác, thì được 
gọi là cồn đảo.

Cũng như vậy, hết thảy các pháp từ sắcễệ. dẫn đến 
Nhất thiết chủng trí, trước sau đều dứt đoạn.

Này Tu Bồ Đe! Do vì bờ trước và bờ sau đều dứt đoạn 
nên hết thảy các pháp đều là tịch diệt, là diệu bảo, là 
không, ỉà vô sở đắc.

Đại Bồ tát vì chúng sanh thuyết pháp tịch diệt, vỉ diệu 
ỉà chỗ tận đoạn ái nhiễm, rốt ráo ly dục, dẫn vào Vô Dư 
Niết bàn vậy.

* Thế nào gọi là “Vì muốn làm dẫn đạo cho thế gian, 
mà phát Vô Thượng Bồ Đề tâm”?

Này Tu Bồ Đe! Đó là chư Đại Bồ tát vì chúng sanh mà 
thuyết giảng sắc... dẫn đến thức là chẳng sanh, chẳng 
diệt, chẳng cấu, chẳng tịnh, chẳng tăng, chẳng giảm, vì
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chúng sanh mà thuyết giảng 12 nhập, 18 giới, 4 thiền, 4 
vô lượng tâm, 4 vô sắc định, 5 thần thông là chẳng sanh, 
chẳng diệt, chẳng cấu, chẳng tịnh, chẳng tăng, chẳng 
giảm, vì chúng sanh mà thuyết giảng 4 niệm xử... dẫn 
đến 8 thánh đạo, 10 Phật lự c ... dẫn đến 18 bất cộng pháp  
ỉà chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng cấu, chẳng tịnh, chẳng 
tăng, chẳng giảm, vì chúng sanh mà thuyết giảng Tù-đà- 
h oàn ... dẫn đến A-la-hán, Bích Chi P h ậ t..ể dẫn đến Nhất 
thiết chủng trí là chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng cấu, chẳng 
tịnh, chẳng tăng, chẳng giảm. N hư vậy là vì muốn dẫn đạo 
thế gian, mà chư đại Bồ tát phát Vô Thượng Bồ Đề tâm.

LUẬN:

Ngài Tu Bồ Đề phát tâm hoan hỷ mà bạch Phật rằng: Có 
Bồ tát chưa đoạn sạch phiền não, chưa được đầy đủ đại bi, 
chưa được bất thối chuyển mà biết rõ hết thảy pháp đều là 
tự tánh không và lại phát Vô Thượng Bồ Đề tâm, như vậy là 
việc rất khó làm.

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Bồ tát thương 
xót chúng sanh nên phát Vô Thượng Bồ Đề tâm, dạy dỗ 
chúng sanh tu tập 3 thừa đạo, dẫn dắt chúng sanh đến Niết 
bàn thường lạc.

-oOo-

Ví như thuốc hay, tuy có vị đắng mà có thể chữa lành 
bệnh, nếu người bệnh kiên trì uống thuốc ắt sẽ chóng lành. 
Cũng như vậy, cứu độ và an lập chúng sanh tuy là việc rất 
khó làm, nhưng Bồ tát đại nguyện viên thành đạo hạnh.

* Chúng sanh do chấp thế lạc là những pháp hữu vi, mà 
thường chẳng được an ổn, hết vui rồi là liền khổ.



QUYÉN 71 • 395

Bồ tát dạy chúng sanh biết rõ 6 đạo chúng sanh là vô 
thường, là khổ, là chẳng có gì an ổn, phải thoát ly ra khỏi 6 
đạo, mới đến được bờ Niết bàn thường lạc.

Bồ tát an lạc chúng sanh ở cả đời này và cả đời sau.

* Chúng sanh cứu khổ cho nhau chỉ đem lại sự an ổn 
nhất thời. Ví như người bị giặc cướp bức bách, bị ác thú rượt 
bắt... Nếu may mắn được người khác đến cứu kịp thời thì sẽ 
được thoát nạn. Thế nhưng, do nhân duyên còn có phiền não, 
còn có các ác hạnh, nên người ấy vẫn còn bị ma chướng quấy 
nhiễu, còn bị những kẻ ác đến gây nạn.

Bồ tát thuyết pháp cho chúng sanh nghe, khiến họ tinh tấn tu 
tập 3 thừa đạo, đoạn dứt được các khổ, dần dần được giải thoát.

* Chúng sanh nương tựa vào các pháp thế gian, mà các 
pháp thế gian chỉ là tạm bợ. Ví như đang đi giữa đường gặp 
trời mưa to gió lớn, nên phải tạn ẩn trú và nhà dân ở bên 
đường qua cơn nguy khó. Bồ tát dạy chúng sanh quay về 
nương tựa nơi Phật pháp, dẫn dắt họ đến Niết bàn.

Chúng sanh bị các phiền não thường thiêu đốt thân tâm, 
khiến phải bị trói buộc mãi trong vòng “sanh, già, bệnh, 
chết”. Chỉ có niệm Phật, tu tập theo lời Phật dạy thì mới vĩnh 
viễn thoát ra khỏi các khổ vậy.

* Chúng sanh thường y cứ nơi các pháp hữu vi, mà các 
pháp hữu vi là do nhân duyên sanh, chẳng có tự thể, nên 
chẳng thể làm chỗ y cứ được. Do vậy mà chúng sanh thường 
bị các khổ não bức bách.

Bồ tát dạy cho chúng sanh y chỉ nơi Phật pháp, lại dạy 
chúng sanh rằng “Vô y chỉ” pháp mới thật là chân thật pháp. 
Vì sao? Vì hết thảy các pháp đều là bất tương tục, là vô sanh, 
là vô diệt, nên là vô y xứ vậy.
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Hỏi: Trước đây nói các pháp đều là vô y  chỉ. Như vậy vì 
sao nói phải y  chi nơi Phật pháp?

Đáp: Có hai trường hợp “y chỉ”. Đó là:

- Nếu y chỉ noi các pháp hữu vi, thì có ái kiến, có phiền não.

- Nếu y chỉ nơi pháp Niết bàn thanh tịnh, thì diệtt trừ 
được các ái kiến, phiền não. Vì sao? Vì thật tướng pháp là 
rốt ráo không, rốt ráo bất khả đắc, nên “y chỉ” nơi thật tướng 
pháp cũng chính là “vỗ y chỉ” vậy.

-0O0-

* Lại nữa, chúng sanh do nghiệp lực quả báo mà ức tưởng 
phân biệt ra có 6 tình, chấp có pháp này, pháp nọ, chấp có 
trước, có sau.

Thế nhưng, khi đã và được “Đệ nhất nghĩa đế” rồi, thì sẽ 
biết rõ hết thảy pháp đều là rốt ráo không, đều là vô sở trú cả.

Bồ tát dạy chúng sanh như vậy chính là làm cồn đảo cho 
chúng sanh an trú, khiến họ chẳng còn bị chìm đắm trong 
dòng nước ái nữa.

* Lại nữa, Bồ tát là người dẫn đạo chúng sanh, dìu dắt 
chúng sanh trên đường “Bát Chánh”, lại dùng thuyền “Bát 
Nhã” chở họ đến noi Niết bàn an lạc.

-0O0-

KINH:

Phật dạy tiếp:

* Thế nào gọi là “vì muốn làm chỗ thú hướng cho thế 
gian, m à phát V ô Thượng Bồ Đề tâm ”?
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Này Tu Bồ Đe! Đó là chư đại Bồ tát phát Vô Thượng 
Bồ Đề tâm, vì chúng sanh thuyết giảng sắc... dẫn đến 
Nhất thiết chủng trí đều đến chỗ không, lại vì chúng 
sanh thuyết giảng sắc.ẽễ dẫn đến Nhất thiết chủng trí 
đều chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng đếnẳ Vì sao? Vì 
sắc là tướng khôngễềỀ dẫn đến vì Nhất thiết chủng trí là 
tướng không, mà trong “không tướng”, thì chẳng có chỗ 
đến, nên là chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng đến.

Này Tu Bồ Đe! Hết thảy pháp đều đến chỗ vô tướng, 
nên là chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng đến. Vì sao? Vi 
trong vô tướng thì đến và chẳng đến đều là bất khả đắc.

Này Tu Bồ Đe! Hết thảy pháp đều đến chỗ vô tác, nên 
là chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng đến. Vì sao? Vì 
trong vô tác thì đến và chẳng đến đều là bất khả đắcệ

Này Tu Bồ Đe! Hết thảy pháp đều đến chỗ vô khởi, vô 
sở hữu, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, nên là chẳng 
đến và cũng chẳng phải chẳng đến. Vì trong vô khởiẽềỄ 
dẫn đến trong bất cấu, bất tịnh, thì đến và chẳng đến đều 
là bất khả đắc.

Này Tu Bồ Đe! Hết thảy pháp đều đến chỗ như mộng, 
như huyễn, như diêm, như hưởng, như ảnh, như hóa, nên 
là chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng đếnẵ Vì sao? Vì 
trong mộng, huyễn..ễ dẫn đến trong hóa thì đến và chẳng 
đến đều là bất khả đắc.

Này TÌI Bồ Đe! Hết thảy pháp đều đến chỗ vô lượng và 
vô biên, nên là chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng đến. 
Vì sao? Vì trong vô lượng, vô biên thì đến và chẳng đến 
đều là bất khả đắc.

Này Tu Bồ Đe! Hết thảy pháp đều đến chỗ bất thủ,
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bất xả, nên là chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng đến. 
Vì sao? Vì trong bất thủ, bất xả thì đến và chẳng đến đều 
là bất khả đắc.

Này Tu Bồ Đe! Hết thảy pháp đều đến chỗ bất tăng, 
bất giảm, nên là chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng 
đến. Vì sao? Vì trong bất tăng, bất giảm thì đến và chẳng 
đến đều là bất khả đắc.

Này Tu Bồ Đe! Hết thảy pháp đều đến chỗ bất khứ, 
bất lai, bất nhập, bất xuất, bất họp, bất tán, bất trước, 
bất đoạn nên là chẳng đến và cũng chẳng phái chẳng đếnế 
Vì sao? Vì trong bất khứ, bất lai... dẫn đến trong bất 
trước, bất đoạn thì đến và chẳng đến đều là bất khả đắc.

Này Tu Bồ Đe! Hết thảy pháp đều đến chỗ ngã, nhơn, 
chúng sanh, thọ giả, tri giả, kiến giả nên là chẳng đến và 
cũng chẳng phải chẳng đến. Vì sao? Vì trong ngã, nhơn..Ệ 
dẫn đến trong tri giả, kiến giả, thì đến và chẳng đến đều 
là bất khả đắc.

Này T\i Bồ Đe! Hết thảy pháp đều đến chỗ thường, 
lạc, ngã, tịnh, nên là chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng 
đến. Vì sao? Vì trong thường, lạc, ngã, tịnh thì đến và 
chẳng đến đều là bất khả đắc.

Này T\i Bồ Đe! Hết thảy pháp đều đến chỗ vô thường, 
khổ, vô ngã, bất tịnh nên là chẳng đến và cũng chẳng 
phải chẳng đến. Vì sao? Vì trong vô thường, khổ, vô ngã, 
bất tịnh thì đến và chẳng đến đều là bất khả đắc.

Này Tu Bồ Đe! Hết thảy pháp đều đến chỗ tham, sân, 
si, mạn, nghi, kiến, nên là chẳng đến và cũng chẳng phải 
chẳng đến. Vì sao? Vì trong tham, sân, sỉ, mạn, nghi, kiến 
thì đến và chẳng đến đều là bất khả đắc.
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Này 1̂ 1 Bồ Đe! Hết thảy pháp đều đến chỗ pháp như, 
pháp tánh, thật tế, bất khả tư nghi tánh, nên là chẳng 
đến và cũng chẳng phải chẳng đến. Vì sao? Vì trong pháp 
như, pháp tánh, thật tế, bất khả tư nghi tánh, thì đến và 
chẳng đến đều là bất khả đắc.

Này Tu Bồ Đe! Hết thảy pháp đều đến chỗ bình đẳng 
tánh, chỗ bất động tánh nên là chẳng đến và cũng chẳng 
phải chẳng đếnẾ Vì sao? Vì trong bình đẳng tánh và bất 
động tánh, thì đến và chẳng đến đều là bất khả đắcề

Này Tu Bồ Đe! Hết thảy pháp đều đến chỗ 5 ấm, 12 
nhập, 18 giới nên ỉà chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng 
đếnề Vì sao? Vì trong 5 ấm, 12 nhập, 18 giói thì đến và 
chẳng đến đều là bất khả đắc.

Này Tu Bồ Đe! Hết thảy pháp đều đến chỗ 6 pháp Ba- 
ỉa-mật, 37 phẩm Trợ Đạo, 10 Phật lực... dẫn đến Nhất 
thiết chủng trí, nên là chẳng đến và cũng chẳng phải đến. 
Vì sao? Vì trong 6 pháp Ba-la-mật, 37 Phẩm trợ Đạo, 10 
Phật lực..ế dẫn đến Nhất thiết chủng trí, thì đến và chẳng 
đến đều là bất khả đắc.

Này Tu Bồ Đe! Hết thảy pháp đều đến 4 quả Thanh 
Văn, Bích Chi Phật đạo, Vô Thượng Bồ Đề, nên là chẳng 
đến và cũng chẳng phải chẳng đến. Vì sao? Vi trong 4 
quả Thanh Văn, Bích Chỉ Phật đạo... dẫn đến trong Vô 
Thượng Bồ Đe, thì đến và chẳng đến đều là bất khả đắc.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Ai là người 
tín giải được thâm Bát nhã Ba-la-mật này?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Nếu có vị Bồ tát nào từ trước 
ở các cỗi Phật, đã tu tập đầy đủ 6 pháp Ba-la-mật, đã 
được các thiện căn thuần thục, đã cúng dường vô lượng
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chư Phật và chư thiện tri thức, thì phải biết đó là bậc tín 
giải được thâm Bát nhã Ba-la-mật nàyẻ

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Người tín 
giải được thâm Bát nhã Ba-la-mật này có tánh và tướng 
như thế nào?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Đoạn xả “tham, sân, si” là 
tánh tướng của vị Bồ tát tín giải được thâm Bát nhã Ba- 
la-mật này.

LUẬN:

Hỏi: Vì sao trong 9 điểu nguyện nêu trên đây của Bồ 
tát lại đặc biệt nói rộng về điều nguyện “muốn làm chỗ thủ 
hướng cho chúng sanh ’’?

Đáp: Thú có nghĩa là đến. ‘Thú hướng” có nghĩa là 
hướng đến một mục tiêu nào. Đây là hướng đến Niết bàn an 
lạc, vô úy. Như vậy là “muốn an lạc chúng sanh” và “muốn 
làm chỗ thú hướng cho chúng sanh” đồng nghĩa với nhau.

“Được an lạc noi Niết bàn” là cứu cánh, và “thú hướng 
Niết bàn” là phương tiện. Vì “Thú hướng Niết bàn” là phương 
tiện nên phải rộng nói.

Đoạn kinh trên đây cho thấy rằng, hướng đến Niết bàn 
là hướng đến chỗ cứu cánh, chỗ rốt ráo không, tức là vào 
nơi thật tướng của các pháp vậy. Đến chỗ “không tướng” là 
chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng đến. Vì sao? Vì trong 
“không” thì “đến” và “chẳng đến” cũng đều là bất khả đắc.

-0O0-

Ví như hư không chỉ có danh, mà chẳng có tướng. Cũng 
như vậy, hết thảy các pháp tướng đều là hư vọng, chẳng thật
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CÓ. Vì sao? Vì ở nơi thật tướng, thì hết thảy các pháp đều là 
rốt ráo không.

Ví như khi mới quen biết một người nào, ta chỉ biết người 
ây qua tướng trạng bên ngoài, hoặc qua lời giới thiệu của 
người khác, phải tiếp xúc lâu ngày mới biết rõ được tâm tánh 
của người ấy. Cũng như vậy, khi chưa quán chiếu thì thấy 
môi pháp có tướng riêng khác, khi đã có được trí huệ Bát nhã 
rồi, đã quán chiếu thâm sâu rồi, thì sẽ thấy rõ các pháp đều là 
hư vọng, và đều bình đẳng cả.

Phàm phu qua kính nghiệp báo, điên đảo vọng chấp các 
pháp có tướng sai khác, mà chẳng có biết rõ rằng thật tướng 
pháp là như hư không, chẳng có chỗ đến, chẳng có chỗ thu, 
chẳng có chỗ chấp, vì đều là hư vọng cả. Ví như người chấp 
ngã, châp thân do 5 âm hòa hợp là thật có mà chẳng biết rằng 
đó là hư vọng, chẳng thật có. Dẩn đến các chấp về “thường 
lạc, ngã, tịnh” của hàng Nhị thừa cũng đều là 4 chấp điên 
đảo. Đây chỉ là do tương quan đối đãi mà nảy sinh ra các 
châp như vậy. Người tu hành, khi phá được các chấp này thì 
sẽ có được 4 thánh hạnh, nhưng cũng biết rõ các thánh hạnh 
đó cũng đều là bất khả đắc cả.

-oOo-

Pháp Bát nhã Ba-la-mật thậm thâm như vậy, nên theo lời 
Phật dạy, thì chỉ có những người nào từ trước đã ở các cõi 
Phật, đã tu tập đầy đủ 6 pháp Ba-la-mật, đã được thiện căn 
thuân thục, đã cúng dường vô lượng chư Phật và chư thiện tri 
thức, mới có thể tín giải được. Đó là những người đoạn xả 3 
độc ‘tham, sân, si” vậy.

Hỏi: Neu chưa vào được vô sanh pháp nhẫn thì là sao cỏ 
thê đoạn được 3 độc?
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Đáp: “Đoạn” nói ở đây có thể hiểu theo hai nghĩa. Đó là:

- Đoạn căn bả của ba độc.

- Đoạn hiện hạnh của ba độc.

Nếu chỉ mới đoạn hiện hạnh phiền não, thì chưa thể vào 
được thật tướng pháp. Vì sao? Vì do chưa đoạn được căn bản 
phiền não, nghĩa là chưa đoạn được tận gốc các phiền não, nên 
chưa quán triệt được pháp “không”. Do chưa quán triệt được 
pháp “không”, nên chưa vào được noi thật tướng pháp vậy.

-0O0-



Phẩm Thứ Năm Mươi Ba

Thú Nhất Thiết Trí
(Hướng về Nhất Thiết Trí)

KINH:

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát tín 
giải thâm Bát nhã Ba-la-mật này sẽ đến chỗ nào?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Bồ tát tín giải thâm Bát nhã 
Ba-la-mật sẽ đến Nhất thiết chủng tríặ

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát 
hướng đến Nhất thiết chủng trí, nhằm làm chỗ nương 
tựa cho hết thảy chúng sanh tu tập Bát nhã Ba-la-mật.

Bạch Thế Tôn! Tu Bát nhã Ba-la-mật là tu hết thảy 
các pháp.

Bạch Thế Tôn! Vô sở tu (chẳng chỗ tu) là tu Bát nhã 
Ba-la-mật, vô thọ tu (chẳng thọ tu) là tu Bát nhã Ba-la- 
mât, hoai tu là tu Bát nhã Ba-la-mât.• 7 • •

Phật dạy: Này Tto Bồ Đe! Do pháp gì hư hoại, mà gọi 
“hoại tu” là tu Bát nhã Ba-la-mật?

Ngài Tủ Bồ Đe bạch Phật: Bạch Thế Tôn!

- Vì sắc hư hoại... dẫn đến thức hư hoại nên tu Bát 
nhã Ba-la-mật là “hoại tu”.

- Vì 12 nhập hư hoại, 18 giới hư hoại nên tu Bát nhã 
Ba-la-mật là “hoại tu”.
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- Vì ngã hư hoại... dẫn đến tri giả hư hoại, kiến giả hư 
hoại nên tu Bát nhã Ba-la-mật là “hoại tu”.

- Vì Đàn Ba-la-mật hư hoạỉ..ễ dẫn đến Bát nhã Ba-la- 
mât hư hoai, nên tu Bát nhã Ba-la-mât là “hoai tu”ễ•  •  7 •  •

- Vì nội không hư hoại... dẫn đến vô pháp hữu pháp 
không hư hoại, nên tu Bát nhã Ba-la-mật là “hoại tu”.

- Vì 4 niệm xứ hư hoại.ẽỀ dẫn đến Nhất thiết chủng trí 
hư hoai, nên tu Bát nhã Ba-ỉa-mât là “hoai tu”.• 7 • •

Phậy dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu Bồ 
Đe! V ì sắc hư  hoạiể.. dẫn đến N hất th iết chủng trí hư  
hoai, nên tu Bát nhã Ba-ỉa-mât là “hoai tu”.*  7 •  •

Lại nữa, Bồ tát bất thối chuyển, ở nơi thâm Bát nhã 
Ba-la-mật, phải tự nghiệm biết như vậy.

Nếu có vị Bồ tát nào ở nơi thâm Bát nhã Ba-la-mật 
mà chẳng trú chấp, thì phải biết đó là bậc Bồ tát bất thối 
chuyển.

Nếu có vị Bồ tát nào ở noi Đàn Ba-la-mật..ế dẫn đến 
ở noi Thiền Ba-la-mật, ở nơi 4 niệm xử... dẫn đến ở noi 
Nhất thiết chủng trí, mà chẳng trú chấp, thì phải biết đó 
là bậc Bồ tát bất thối chuyển.

LUẬN:

Hỏi: Trước đây nói “đến ” và “chẳng đến ’’ ở nơi hết thảy 
pháp là bất khả đẳc, nên là "chẳng đến ” cũng 'chẳng phải 
chẳng đến

Nay vì sao ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật ‘‘Bồ tát tín giải thâm 
Bát nhã Ba-la-mật sẽ đến chỗ nào ”? Vì sao Phật lại trả lời 
là “sẽ đến Nhất thiết chủng trí”?



QUYỂN 71 • 405

Đáp: Hàng ngoại đạo chấp thường, nên cho rằng các 
pháp theo luật nhân quả đã tương tục truyền nối từ vô thỉ đén 
nay và cũng sẽ tương tục truyền nối mãi đến các đời sau.

Do vì muốn phá chấp thường đó, mà Phật dạy “chẳng 
đến” và cũng “chẳng phải chẳng đến”.

Ở nơi đây, ngài Tu Bồ Đề chẳng chấp tâm, chẳng thủ 
pháp, mà thưa hỏi Phật như trên. Bởi vậy nên Phật cũng dùng 
tâm vô trú mà đáp lại rằng: Bồ tát tín giải Bát nhã Ba-la-mật 
sẽ đến Nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì Bát nhã Ba-la-mật là 
rốt ráo không. Ở nơi rốt ráo không, thì chẳng có gì chướng 
ngại, nên nhân và quả đồng nhất. Mà đã là chẳng có chướng 
ngại, thì tức là được giải thoát vậy.

Bởi vậy nên chư Bồ tát hướng tới Nhất thiết chủng trí, 
nhằm làm chỗ nương tựa cho hết thảy chúng sanh.

Hỏi: Vì sao Bổ tát tín giải thâm Bát nhã Ba-la-mật sẽ là 
chỗ nương tựa cho hết thảy chủng sanh?

Đáp: Bồ tát phát đại từ bi tâm thương xót hết thảy chúng 
sanh, nên thường tu tập Bát nhã Ba-la-mật, hướng đến Nhất 
thiết chủng trí, dùng lực phương tiện Bát nhã Ba-la-mật cứu 
độ chúng sanh.

Vì sao? Vì tu Bát nhã Ba-la-mật là tu hết thảy các pháp, 
biết rõ thật tướng của hết thảy các pháp. Vì tu Bát nhã Ba- 
la-mật là vô sở tu, tức là chẳng có chỗ tu, là vô thọ tu, tức là 
chẳng thọ hét thảy các quán, do hết thảy các pháp quán đều 
lỗi lầm. Vì tu Bát nhã Ba-la-mật là hoại tu, do biết rõ hết thảy 
các pháp đều là vô thường, là tán hoại. Phật ấn chứng lời 
trình bày trên đây của ngài Tu Bồ Đề, và dạy thêm rằng: Bồ 
tát bất thối chuyển phải tự nghiệm biết như vậy.
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Lời Phật dạy trên đây có nghĩa là “người tu tập Bát nhã Ba- 
la-mật phải biết rõ Bát nhã Ba-la-mật cùng hết thảy các pháp là 
rốt ráo không, mà chẳng nên thủ chấp tướng “không” đó”.
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KINH:

Này Tu Bồ Đe! Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, Bồ tát bất 
thối chuyển chẳng nên tin theo lòi người khác, cho đó là 
thiết yếu, cũng chẳng y theo lòi người khác mà hành động.

Bồ tát bất thối chuyển chẳng bị “tham, sân, si” dẫn 
dắt, chẳng bao giờ xa rời 6 pháp Ba-la-mật.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Khi nghe thuyết thâm Bát nhã 
Ba-la-mật, Bồ tát bất thối chuyển chẳng kinh, chẳng hãi, 
chẳng sợ, mà còn hoan hỷ ưa nghe, còn thọ trì đọc tụng.ẳ. 
dẫn đến chánh ức niệm và đúng như pháp tu hành.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát 
nghe thâm Bát nhã Ba-la-mật mà chẳng kỉnh, chẳng hãi, 
chẳng sợ, mà còn hoan hỷ ưa nghe, còn thọ trì đọc tụngắ.. 
dẫn đến chánh ức niệm, thì Bồ tát ấy phải thật hành thâm 
Bát nhã Ba-la-mật như thế nào?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Tùy thuận Nhất thiết chủng 
trí là thật hành thâm Bát nhã Ba-la-mật vậy.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là 
“Tùy thuận Nhất thiết chủng trí là thật hành thâm Bát 
nhã Ba-la-mật”?

Phật dạy: Này Tủ Bồ Đe! Đó là:

- Dùng “không” để tùy thuận. Như vậy là thật hành 
thâm Bát nhã Ba-Ia-inật.
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- Dùng ‘vô tướng”, “vô tác” để tùy thuậnễ Như vậy là 
thật hành thâm Bát nhã Ba-la-mật.

- Dùng “vô sở hữu, vô sanh, vô diệt, vô cấu, vô tịnh” để 
tùy thuận. Như vậy là thật hành thâm Bát nhã Ba-la-mậtẾ

- Dùng “như mộng, như huyễn, như diệm, như hưởng, 
như ảnh, như hóa” để tùy thuận. Như vậy là thật hành 
thâm Bát nhã Ba-la-mậtỀ

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Theo như 
lòi Phật dạy thì “Bồ tát dùng không, vô tướng, vô tác... 
dẫn đến dùng như mộng, như huyễn, như dỉệm, như 
hưởng, như ảnh, như hóa để tùy thuận, là thật hành thâm 
Bát nhã Ba-la-mật”ề

Như vậy, Bồ tát ấy hành những pháp gì? Bồ tát ấy 
hành ‘sắc, thọ, tưởng, hành, thức”... dẫn đến hành Nhất 
thiết chủng trí chăng?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Bồ tát hành thâm Bát nhã 
Ba-la-mật chẳng hành sắcểẻẾ dẫn đến chẳng hành Nhất 
thiết chủng trí. Vì sao? Vì chỗ hành xứ của Bồ tát là 
pháp vô tác (chẳng phải được làm ra), vô hoại (chẳng thể 
hoại), vô khứ (chẳng có đi), vô lai (chẳng có đến), vô trú 
(chẳng có trú), nên chẳng có thể tư duy, trù lượng được. 
Đã chẳng thể tư duy trù lượng được, thì chẳng có thể 
nói hành sắc... dẫn đến chẳng có thể nói hành Nhất thiết 
chủng trí là hành Bát nhã Ba-Ia-mật được. Vì sao? Vì sắc 
tức là Bát nhã Ba-la-mật, Bát nhã Ba-ỉa-mật tức là sắc... 
dẫn đến vì Nhất thiết chủng trí tức là Bát nhã Ba-la-mật, 
Bát nhã Ba-la-mật tức là Nhất thiết chủng trí.

Vì sắc như tướng và Bát nhã Ba-la-mật như tướng là 
nhất như, chẳng phải hai, chẳng phải khác. Vì Nhất thiết
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chủng trí như tướng và Bát nhã Ba-la-mật như tướng là 
nhất như, chẳng phải hai, chẳng phải khác.
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LUẬN:

Bồ tát bất thối chuyển chẳng tin theo lòi người khác, cũng 
chẳng y theo lời người khác để làm các sự việc, chẳng khởi 
niệm chấp lời nói đó là thật hay là chẳng phải thật.

Vì sao? Vì ở trong thế gian có 2 hạng người mà lời nói 
chẳng thể tin được. Đó là:

- Hạng người chấp đắm dục lạc, bất tịnh trong giới tại gia.

- Hạng người chấp các tà kiến ưong giới xuất gia.

Khi đã liễu đạt được các thật tướng pháp rồi, thì dù ma 
có hiện thân Phật nhằm phá hoại chánh pháp, thì Bồ tát cũng 
vẫn chẳng tin theo. Vì sao? Vì đã được vô vi pháp rồi nên 
tâm Bồ tát vẫn thường an ổn. Đây chính là trường họp các 
Bồ tát tuy chưa được Phật đạo, mà đã uốn dẹp được các tham 
dục và các phiền não, nên chẳng còn bị động tâm, lại thường 
chẳng ly 6 pháp Ba-la-mật.

Bởi nhân duyên vậy, nên Bồ tát nghe thâm Bát nhã Ba- 
la-mật mà chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ, trái lại còn hoan 
hỷ, thọ trì, đọc tụng... dẫn đến chánh ức niệm và như pháp 
tu hành Bát nhã Ba-la-mật nữa.

Ví như sấm sét làm cho các loài chim nhỏ hoảng hốt, 
run rẩy, trái lại đại bàng, khổng tước thì hân hoan nhảy múa. 
Cũng như vậy, hàng phàm phu, do độn căn thiểu trí, nên nghe 
Bát nhã Ba-la-mật sanh tâm sợ hãi, trái lại hàng Bô tát bât 
thối chuyển nghe Bát nhã Ba-la-mật thì rất vui mừng ưa nghe 
mãi, chẳng bao giờ nhàm chán.
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Theo lời Phật dạy, thì chỉ có những vị Bồ tát ở thời quá khứ 
đã được nghe thâm Bát nhã Ba-la-mật, đã gieo trồng thuần thục 
các thiện căn, đã có đại trí huệ, đã có đại oai đức, nên nghe 
thuyết thâm Bát nhã Ba-la-mật mới chẳng có sợ hãi.

Lại nữa, ngài Tu Bồ Đề hỏi về Bồ tát dụng pháp tu hành 
khién chẳng có sợ hãi, và được Phật giải đáp, tóm tắt như sau:

- Tùy thuận Nhất thiết chủng trí là thật hành thâm Bát nhã 
Ba-la-mật.

- Tùy thuận Nhất thiết chủng trí là tùy thuận rốt ráo không. 
Vì sao? Vì Nhất thiết chủng trí là tịch diệt tướng, pháp tịch 
diệt tướng là Nhất thiết chủng trí.

- Tùy thuận rốt ráo không là dùng “không, vô tướng, vô 
tác” để tùy thuận, dùng “vô sở hữu, vô sanh, vô diệt, vô cấu, 
vô tịnh” để tùy thuận, dùng “như mộng, như huyễn, như 
diệm, như hưởng, như ảnh, như hóa” để tày thuận.

- Tùy thuận như vậy là chẳng hành sắc... dẫn đến chẳng 
hành Nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì Nhất thiết chủng trí là 
vô pháp, là thật pháp, chẳng phải là hữu vi pháp. Bởi vậy nên 
nói chỗ hành xứ của Bồ tát là pháp vô tác (chẳng phải được 
làm ra), vô hoại (chẳng thể hoại), vô khứ (chẳng có đi), vô 
lai (chẳng có đến).

Như vậy là hết thảy các pháp chẳng theo 6 pháp Ba-la- 
mật mà đến, cũng chẳng vào trong Phật pháp, nên là chẳng 
từ đâu đến và cũng chẳng đi về đâu.

Lại nữa, hữu vi pháp là hư vọng, nên là chẳng có chỗ trú, 
vô vi pháp chẳng thể ức tưởng phân biệt được, nên là chẳng 
có chỗ trú.

Do nơi 5 ấm hòa họp mà khởỉ ra có 6 đường chúng sanh, 
khi 5 ấm chẳng còn tương tục nữa, thì cũng chẳng còn có 6
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đường chúng sanh nữa. Lúc bấy giờ các tâm hành đều diệt, 
các ngôn ngữ đều đoạn.

Bởi vậy nên thật hành thâm Bát nhã Ba-la-mật là chẳng 
hành sắc... dẫn đến chẳng hành Nhất thiết chủng trí. Vì sao? 
Vì sắc tức là Bát nhã Ba-la-mật... dẫn đến Nhất thiết chủng 
trí tức là Bát nhã Ba-la-mật. Vì sắc như tướng... dẫn đến 
Nhất thiết chủng trí như tướng, cùng với Bát nhã Ba-la-mật 
như tướng là nhất như, chẳng phải hai, chẳng phải khác.

(Hét quyển 71)


