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Phẩm Thứ Bảy Mươi Lăm
(TIẾP THEO)

Tam Thứ Đệ Học (tiếp theo)

KINH:

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát biết 
các pháp vô sở hữu tánh là nhân tu 4 thiền, 5 thân thông. 
Như vậy, ở nơi các pháp vô sở hữu tánh, hàng Bồ tát sơ 
phát tâm phải làm sao để thứ lớp tu, thứ lớp học, thứ lớp 
hành đạo, mói đến được Vô Thượng Bồ Đe?

Phật dạy: Này 'Ri Bồ Đe! Từ lúc ban đầu, Bồ tát phải 
thân cận, cúng dường chư Phật để được nghe pháp; thân 
cận, cúng dường chư Thanh Văn để được nghe pháp. Do 
được được nghe pháp như vậy mà được vô sở hữu tánh. 
Chư Phật, chư Hiền Thánh do được vô sở hữu tánh mà 
thành tựu được đạo quả. Hết thảy các pháp hữu vi chỉ là 
pháp được làm ra (tác pháp), và đều ỉà chẳng có tánh. 
Chẳng có pháp nào là có tánh cả.

Bồ tát nghe như vậy rồi phải tự niệm rằng, “Hết thảy 
pháp đều ỉà vô sở hữu tánh. Chư Phật, chư Hiền Thánh 
do được vô sở hữu tánh mà thành tựu được đạo quáỆ Như 
vậy, vì sao ta lại chẳng phát tâm cầu Vô Thượng Bồ Đe? 
Khi ta được Vô Thượng Bồ Đề rồi, ta sẽ vì chúng sanh 
thuyết pháp, khiến họ xả ly các chấp mà an trú trong vô 
sở hữu tánh”ề

Này Tu Bồ Đe! Tư duy như vậy rồi, Bồ tát phát tâm 
cầu Vô Thượng Bồ Đe, nhằm độ hết thảy chúng sanh.
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Bỏi vậy nên chỗ sở hành của Bồ tát có thử lóp: Thứ lớp 
hành, thứ lớp học, thử lớp vào đạo. Cũng như chư Phật 
quá khứ, Bồ tát thứ lớp hành, thử lóp học, thứ lóp vào 
đạo như vậy sẽ được Vô Thượng Bồ Đềẻ

Hàng tân học Bồ tát phải như vậy hành 6 pháp Ba- 
la-mật.

Này Tu Bồ Đe! Từ sơ phát tâm cho đến nay, Bồ tát tự 
mình hành bố thí, dạy ngưòi khác hành bố thí, tán thán 
công đức bố thí, hoan hỷ tán thán người hành bố thí. Do 
nhân duyên bố thí mà Bồ tát được đại phước báo, giàu 
sang, phú quýẾ Cũng do nhân duyên bố thí mà Bồ tát xa 
lìa được lòng xan tham, bỏn xẻn, sẵn sàng đem tài vât ra 
bố thí cho chúng sanhằ

Do bố thí và trì giói mà Bồ tát sanh làm người hay 
làm trời để được tôn quýễ Do bố thí và trì giới mà Bồ 
tát được các thiền định. Do bố thí, trì giới và thiền định 
mà Bồ tát được trí huệ giải thoát, giải thoát tri kiến, nên 
vượt qua được các hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật, 
để nhập vào Bồ tát vị. Do vào Bồ tát vị mà Bồ tát thanh 
tịnh được Phật độ, thành tựu được chúng sanh... dẫn đến 
được Nhất thiết chủng trí. Do được Nhất thiết chủng trí 
mà Bồ tát mới chuyển pháp luân, đem 3 thừa pháp giáo 
hóa chúng sanh, độ họ thoát khỏi sanh tửệ

Bồ tát bố thí theo thứ lớp hành, thứ lóp học, thứ lóp 
vào đạo như vậy, mà biết rõ tất cả đều bất khả đắc. Vì 
sao? Vì hết thảy pháp đều là tự tánh không.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Từ sơ phát tâm cho đến nay, 
Bồ tát tự mình hành trì giới, dạy ngưòi khác hành trì 
giói, tán thán công đức trì giới, hoan hỷ tán thán người 
hành trì gỉóiễ
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Do nhân duyên trì giới mà Bồ tát sanh làm người hay 
làm tròi đều được tôn quý.

Bồ tát thấy người chẳng trì giới, thì khuyên họ trì giói; 
thấy ngưòi loạn tâm thì khuyên họ tu thiền định; thấy 
ngưòỉ si mê thì dạy họ tu trí huệ; thấy người chẳng giải 
thoát thì dạy tu giải thoát; thấy người chẳng giải thoát tri 
kiến, thì dạy tu giải thoát tri kiến.

Do trì giới, thiền định, giải thoát, giải thoát tri kiến, 
mà Bồ tát vượt qua được hàng Thanh Văn và Bích Chi 
Phật để nhập vào Bồ tát vị. Do vào Bồ tát vị mà Bồ tát 
thanh tịnh được Phật độ, thành tựu được chúng sanhềẾ. 
dẫn đến được Nhất thiết chủng tríỂ Do được Nhất thiết 
chủng trí mà Bồ tát mới chuyển pháp luân, đem 3 thừa 
pháp giáo hóa chúng sanh, độ họ thoát khỏi sanh tử.

Bồ tát trì giới theo thứ lốp hành, thứ lớp học, thứ lớp 
vào đạo như vậy, mà biết rõ tất cả đều bất khả đắcỄ Vì 
sao? Vì hết thảy pháp đều là tự tánh khôngỄ

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Từ sơ phát tâm cho đến nay, 
Bồ tát tự mình hành nhẫn nhục, dạy người khác hành 
nhẫn nhục, tán thán công đức nhẫn nhục, hoan hỷ tán 
thán ngưòi hành nhẫn nhụcỄ

Khi hành nhẫn nhục Ba-la-mật như vậy, Bồ tát bố thí 
đầy đủ cho chúng sanh, dạy họ tu trì giới, thiền định, trí 
huệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Do bố thí, nhẫn nhục, 
thiền định trí huệ như vậy, mà Bồ tát vượt qua được hàng 
Thanh Văn và Bích Chi Phật để nhập vào Bồ tát vị. Do 
vào Bồ tát vị mà Bồ tát thanh tịnh được Phật độ, thành 
tựu được chúng sanh... dẫn đến được Nhất thiết chủng 
trí. Do được Nhất thiết chủng trí mà Bồ tát mới chuyển
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pháp luân, đem 3 thừa pháp giáo hóa chúng sanh, độ họ 
thoát khỏi sanh tửẾ

Bồ tát nhẫn nhục theo thứ lớp hành, thứ lớp học, thứ 
lóp vào đạo như vậy, mà biết rỗ tất cả đều bất khả đắc. Vì 
sao? Vì hết thảy pháp đều là tự tánh không.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Từ sơ phát tâm cho đến nay, 
Bồ tát tự mình hành tính tấn, dạy người khác hành tỉnh 
tấn, tán thán công đức tính tấn, hoan hỷ tán thán người 
hành tinh tấn.

Khi hành tinh tấn như vậy, Bồ tát bố thí đầy đủ cho 
chúng sanh, dạy cho chúng sanh tu trì giói, thiền định, trí 
huệ, giải thoát và giải thoát trí kiến. Do bố thí, tinh tấn, thiền 
định trí huệ như vậy, mà Bồ tát vượt qua được hàng Thanh 
Văn và Bích Chi Phật để nhập vào Bồ tát vị. Do vào Bồ tát vị 
mà Bồ tát thanh tịnh được Phật độ, thành tựu được chúng 
sanhịếị dẫn đến được Nhất thiết chủng tríẳ Do được Nhất 
thiết chủng trí mà Bồ tát mói chuyển pháp ỉuân, đem 3 thừa 
pháp giáo hóa chúng sanh, độ họ thoát khỏi sanh tửẾ

Bồ tát tinh tấn theo thứ lớp hành, thứ lớp học, thứ lớp 
vào đạo như vậy, mà biết rỗ tất cả đều bất khả đắc. Vì 
sao? Vì hết thảy pháp đều là tự tánh không.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Từ sơ phát tâm cho đến nay, 
Bồ tát tự mình vào thiền định, vào 4 vô lượng tâm, 4 vô 
sắc định, cũng dạy ngưòi vào thiền định, vào 4 vô lượng 
tâm, 4 vô sắc định, tán thán công đức hành thiền định, 
hành 4 vồ lượng tâm, 4 vô sắc định; hoan hỷ tán thán 
người vào thiền định, vào 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định.

Trú trong các thiền, Bồ tát bố thí đầy đủ cho chúng 
sanh, dạy cho họ tu trì giới, thiền định, trí huệ, giải thoát
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và giải thoát tri kiến. Do bố thí, tinh tấn, thiền định trí 
huệ như vậy, mà Bồ tát vượt qua được hàng Thanh Văn 
và Bích Chỉ Phật để nhập vào Bồ tát vị. Do vào Bồ tát vị 
mà Bồ tát thanh tịnh đuực Phật độ, thành tựu được chúng 
sanh... dẫn đến được Nhất thiết chủng trí. Do được Nhất 
thiết chủng trí mà Bồ tát mới chuyển pháp luân, đem 3 thừa 
pháp giáo hóa chúng sanh, độ họ thoát khỏi sanh tử.

Bồ tát vào các thiền định theo thứ lóp hành, thứ lớp 
học, thứ lớp vào đạo như vậy, mà biết rõ tất cả đều bất 
khả đắc. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều là tự tánh không.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Từ sơ phát tâm cho đến nay, 
Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, tự mình hành 6 pháp Ba- 
la-mật, cũng dạy người khác hành 6 pháp Ba-la-mật, tán 
thán công đức hành 6 pháp Ba-la-mật, hoan hỷ tán thán 
người hành 6 pháp Ba-la-mật.

Do nhân duyên hành 6 pháp Ba-la-mật như vậy, mà 
Bồ tát vượt qua được hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật 
để vào Bồ tát vị. Do vào Bồ tát vị mà Bồ tát thanh tịnh 
được Phật độ, thành tựu được chúng sanh.ề. dẫn đến 
được Nhất thiết chủng trí. Do được Nhất thiết chủng trí 
mà Bồ tát mói chuyển pháp luân, đem 3 thừa pháp giáo 
hóa chúng sanh, độ họ thoát khỏi sanh tử.

Bồ tát vào 6 pháp Ba-la-mật theo thứ lớp hành, thứ 
lớp học, thứ lớp vào đạo như vậy, mà biết rõ tất cả đều bất 
khả đắc. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều là tự tánh không.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Từ sơ phát tâm cho đến nay, 
do được tâm tưong ưng với Nhất thiết chủng trí mà Bồ 
tát thâm tín các pháp tự tánh không, thường tu 6 niệm, 
gồm: Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giói, niệm 
Xả và niệm Thiên.
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* Thế nào gọi là tu niệm Phật?

Này I \ | Bồ Đe! Khi niệm Phật Bồ tát chẳng lấy sắc 
để niệm, chẳng lấy thọ, thọ, tưởng, hành, thức để niệm. 
Vì sao? Vì sắc... dẫn đến thức đều là tự tánh không, mà 
pháp tự tánh không là pháp vô sở hữu tánh (chẳng có 
tánh). Cho nên vô sở niệm (chẳng có chỗ niệm) mới chính 
là niệm Phật.

Lại nữa, nàỵ I \i Bồ Đe! Khi niệm Phật, Bồ tát chẳng 
lấy 32 tướng tốt để niệm, chẳng lấy thân kim sắc (sắc 
vàng ròng) để niệm, chẳng lấy hào quang một trượng để 
niệm, chẳng lấy 80 vẻ đẹp để niệm. Vì sao? Vì thân Phật 
là tự tánh không, mà pháp tự tánh không là pháp vô sở 
hữu tánh. Cho nên vô sở niệm mới chính là niệm Phật.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Khi niệm Phật, Bồ tát chẳng 
lấy giói chúng, định chúng, huệ chúng, giải thoát chúng, 
giải thoát tri kiến chúng để niệm. Vì sao? Vì giới chúng.ẽ. 
dẫn đến giải thoát trí kiến chúng là tự tánh không, mà 
pháp tự tánh không là pháp vô sở hữu tánhẾ Cho nên vô 
sở niệm mới chính là niệm PhậtỄ

Lại nữa, này 1̂ 1 Bồ Đe! Khi niệm Phật, Bồ tát chẳng 
lấy 10 Phật lực, 4 vô sở úy, 4 vô trí, 18 bất cộng pháp, 
đại từ, đại bi để niệm Phật. Vì sao? Vì 10 Phật lực... dẫn 
đến đại từ, đại bi đều là tự tánh không, mà pháp tự tánh 
không là pháp vô sở hữu tánhẽ Cho nên vô sở niệm mới 
chính là niệm Phật.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Khi niệm Phật, Bồ tát chẳng 
lấy 12 nhân duyên để niệm Phật, Vì sao? Vì 12 nhân 
duyên đều là tự tánh không, mà pháp tự tánh không là 
pháp vô sở hữu tánh. Cho nên vô sở niệm mói chính ỉà 
niệm PhậtỄ



QUYỂN 87 • 209

Này Tủ Bồ Đe! Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, Bồ tát 
phải nên niệm Phật như vậy. Từ sơ phát tâm, Bồ tát phải 
như vậy mà thứ lóp hành, thứ lóp học, thứ lóp vào đạo. 
Trú trong đó, Bồ tát được đầy đủ 4 niệm xứ..ế dẫn đến 8 
thánh đạo, đầy đủ 3 tam muội “không, vô tướng và vô 
tác”, ... dẫn đến đầy đủ Nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì 
các pháp đều là tự tánh không, đều là vô sở hữu tánh 
(chẳng có tánh). Ở noi vô sử hữu tánh chẳng có tánh CÓ, 
cũng chẳng có tánh KHÔNG.

* Thế nào gọi là tu niệm Pháp?

Này Tu Bồ Đe! Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, Bồ tát 
chẳng niệm thiện pháp, chẳng niệm bất thiện pháp, chẳng 
niệm ký pháp, chẳng niệm vô ký pháp, chẳng niệm thế 
gian pháp, chẳng niệm xuất thế gian pháp, chẳng niệm 
tịnh pháp, chẳng niệm uế pháp, chẳng niệm thánh pháp, 
chẳng niệm phàm phu pháp, chẳng niệm hữu lậu pháp, 
chẳng niệm vô lậu pháp, chẳng niệm pháp thuộc về 3 cõi, 
chẳng niệm hữu vi pháp, chẳng niệm vô vi phápệ Vì sao? 
Vì các pháp đều là tự tánh không, mà pháp tự tánh không 
là pháp vô sở hữu tánh. Cho nên vô sở niệm (chẳng có 
chỗ niệm) mói là niệm pháp. Do học các pháp vô sở hữu 
tánh như vậy, nên Bồ tát được đầy đủ 4 niệm xứế.ẳ dẫn 
đến đầy đủ Nhất thiết chủng trí, được Vô Thượng Bồ Đe. 
Được Vô Thượng Bồ Đề là được các pháp vô sở hữu tánh. 
Ở nơi vô sở hữu tánh chẳng có tánh CÓ, cũng chẳng có 
tánh KHÔNG.

Bồ tát phải nên tu niệm pháp như vậy. Bồ tát tu niệm 
pháp như vậy, mà ở nơi hết thảy pháp đều chẳng có niệm.

* Thế nào gọi là tu niệm Tăng?

Này Tu Bồ Đe! Ở  nơi vô vi mà phân biệt có đệ tử  Phật,
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CÓ chúng đệ tử Phật, nên Bồ tát niệm Tăng chẳng thấy có 
chỗ niệm, huống nữa là thật có niệm Tăng.

Bồ tá t phãi nên tu  niệm Tăng như  vậy.

* Thế nào gọi là tu niệm giới?

Này I\i Bồ Đe! Từ sơ phát tâm cho đến nay, Bồ tát phải 
niệm thánh giới: Giói chẳng khuyết, giói chẳng hở, giới 
chẳng tỳ, giói chẳng đạt, giói chẳng tính, giói tự tại, giói mà 
người trí khen ngợi, giới cụ túc, giói theo chánh định.

Bồ tát phải niệm các giới đó đều chẳng có tự tánh, nên 
chẳng thấy có chỗ niệm, huống nữa là có niệm giới.

* Thế nào gọi là tu niệm xả?

Này Tu Bồ Đe! T ừ  sơ phá t tâm  cho đến nay, Bồ tá t 
tu niệm xả: Tự niệm xả, tha niệm xả, xã tài, xả pháp, xả 
phiền não. Bồ tát tu các niệm xả như vậy, mà quán tất 
cả đều bất khả đắc, chẳng có chỗ niệm, huống nữa là có 
niệm xả.

* Thế nào gọi là tu niệm Thiên?

Này Tu Bồ Đe! Bồ tá t tự  niệm rằng, “C hư Thiên ở 
cõi tròi Tử Thiên Vương.ề. dẫn đến cỗi trời Tha Hóa Tự 
Tại Thiên đều có đầy đủ tín, giới, thí, văn và huệ. Khi ta 
mạng chung, sanh về các cõi trời, ta cũng sẽ có đầy đủ các 
tín, giói, thí, văn và huệ. Bồ tát niệm thiên như vậy mà 
biết rõ các cỗi trời đều ỉà vô sở hữu tánh, nên là chẳng có 
niệm, huống nữa là có niệm Thiên.

Này T\i Bồ Đe! Như vậy gọi là Bồ tát, ở noi 6 niệm, thứ 
lớp hành, thứ lớp học, thứ lóp vào đạo.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Hết thảy 
pháp đều là vô sở hữu tánhệ sắc ếệ. dẫn đến thức, nhãnề..
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dẫn đến ý, sắc..ễ dẫn đến pháp, nhãn thức... dẫn đến ý 
thức giới, Đàn Ba-la-mật... dẫn đến Bát nhã Ba-la-mật, 
nội không... dẫn đến vô pháp hữu pháp không, 4 niệm 
xứ.ệỀ dẫn đến 8 thánh đạo, 10 Phật lực..ế dẫn đến Nhất 
thiết chủng trí đều là vô sở hữu tánh cả.

Bạch Thế Tôn! Nếu hết thảy pháp đều là vô sở hữu 
tánh, thì chẳng có đạo, chẳng có trí, chẳng có quả chăng?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Ông thấy sắc tánh là thật 
có chăng? Dẩn đến Nhất thiết chủng trí tánh ỉà thật có 
chăng?

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chẳng thật 
có vậy.

Phật dạy: Này Bồ Đe! Ông thấy các pháp thật 
chẳng có. Như vậy, ông còn nêu lên câu hỏi làm gì nữa?

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Con chẳng 
dám khỏi tâm nghi. Thế nhưng vì chúng sanh ở đòi sau, 
và vì các Tỷ-kheo cầu Bồ tát đạo, mà con thưa hỏi Phật.

Bạch Thế Tônỉ Vì các hạng người này nghỉ rằng, 
“Nếu hết thảy pháp đều ỉà vô sở hữu tánh, thì chẳng 
có ai cầu, chẳng có ai tịnh, chẳng có ai bị triền phược, 
chẳng có ai được giải thoát. Vì họ chẳng thể biết, chẳng 
thể giải được như vậy, nên họ có thể phá giới, phá 
chánh kiến, phá oai nghi, phá tịnh mạngịẵ. dẫn đến có 
thể bị đọa vào 3 đường ác”.

Bạch Thế Tôn! Con sợ ở đời sau sẽ xảy ra những sự 
việc như vậy, nên con thưa hỏi Phật.

Bạch Thế Tôn! Riêng bản thân con đã thâm tín các 
pháp đều là vô tự tánh, nên chẳng có nghi, chẳng có hổi 
gì cảể
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LUẬN:

Ngài Tu Bồ Đề tín thọ lời Phật dạy, đã biết rằng, “Tuy 
biết rõ các pháp là không, mà chư đại Bồ tát vẫn thường khởi
4 thiền và 5 thần thông”. Nay ngài lại hỏi Phật, “Các tân học 
Bồ tát, ở nơi các pháp vô sở hữu tánh, phải thứ lóp hành, 
thứ lớp học, thứ lớp vào đạo như thế nào để đến được Vô 
Thượng Bồ Đề?”.

Như vậy là Bồ tát dù đã phát tâm từ vô lượng kiếp, mà 
chưa vào được noi thật tướng pháp, thì vẫn còn là tân học Bồ 
tát. Các Bồ tát này vẫn còn phải thứ lớp hành, thứ lớp học, 
thứ lớp vào đạo mới có thể đến được Vô Thượng Bồ Đề vậy.

Hỏi: Neu là tân học Bồ tát, thì khỉ bổ thỉ, trì giới, nhẫn 
nhục tinh tấn v.v... mà thứ lớp hành là đủ rồi. Sao nay lại nói 
ở  nơi các pháp vô sở  hữu tánh cũng phải thứ lớp hành, thứ 
lớp học, thứ lớp vào đạo?

Đáp: Các Bồ tát sơ phát tâm phải hành không, hành vô sở 
hữu để hòa họp với các hạnh bố thí, trì giới, nhẫn nhục v.v...

Ví như hòa mật ngọt với thuốc cho trẻ nít uống, thì chúng 
mới có thể uống dễ dàng. Cũng như vậy, Bồ tát sơ phát tâm 
phải thâm quán pháp “không” khi hành bố thí, trì giới, nhẫn 
nhục v.v... mới chẳng bị lỗi lầm.

Phật dạy. “Từ lúc ban đầu, Bồ tát phải thân cận và cúng 
dường chư đại Bồ tát, chư A-la-hán để được nghe pháp. Do 
nghe pháp như vậy mà vào được nơi vô sở hữu tánh. Vì sao? 
Vì chư Phật, chư đại Bồ tát, chư A-la-hán đều do được vô sở 
hữu tánh mà thành tựu được đạo quả”.

Vì sao? Vì hết thảy pháp hữu vi đều do nhân duyên hòa 
hợp sanh; chẳng có pháp nào là có tự tánh cả. Nếu đem các
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pháp hữu vi, sắc pháp cũng như vô sắc pháp, chia chẻ cho 
đên vi trần, thì sẽ chẳng thấy có gì là thật có nữa cả. Dần đến 
một niệm cũng chẳng thật có. Sau khi nghe chư Phật, chư 
đại Bồ tát, chư Hiền Thánh thuyết pháp như vậy rồi, người 
học đạo còn phải thứ lớp hành, thứ lóp học, thứ lớp vào đạo, 
lây trí tỷ lượng phân biệt đê biêt rõ các pháp đều là rốt ráo 
không, đều chẳng có tự tánh. Như vậy là vào được nơi thật 
tướng pháp, nơi tịch diệt tướng, chẳng có hý luận.

Biết như vậy rồi, người hành đạo tự niệm rằng, “Dù có 
Phật, hay dù chẳng có Phật, thì thật tướng pháp vẫn chẳng 
có tăng giảm, chẳng có sanh diệt, chẳng có mới cũ v.v... Hết 
thảy pháp đều rốt ráo là không, là bất khả đắc; chúng sanh là rốt 
ráo không, nên độ chúng sanh rốt ráo không cũng là bất khả đắc. 
Hêt thảy pháp đêu là như mộng, như huyễn đều chẳng có định 
tướng. Như vậy vì sao ta chẳng phát tâm làm Phật?”

Hỏi: Neu biết các pháp đều là vô sở  hữu, thì vì sao lại 
phát tâm làm Phật?

Đáp: Rốt ráo không là vô sở hữu, là chẳng có chướng 
ngại, là chẳng có hý luận. Bởi vậy nên người hành đạo mới 
dõng mãnh phát tâm làm Phật.

Hỏi: Vì sao Bồ tát lại thay chúng sanh thọ các khổ?

Đáp: Bồ tát có nhiều nhân duyên với chúng sanh, nên 
mới vì chúng sanh thọ các khổ. Do chúng sanh chẳng biết 
được thật tướng pháp nên mới chịu các khổ não; Bồ tát khởi 
tò bi tâm muốn tất cả chúng sanh được hết khổ, nên phát tâm 
tu học đê cứu độ chúng sanh. Ví như người ăn được món ăn 
ngon muốn cho người khác được ăn như mình vậy. Bồ tát 
biêt rõ pháp tánh là vô sở hữu, nên mới vì tất cả chúng sanh 
phát tâm làm các việc lợi ích cho họ.
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BỒ tát tự niệm rằng, “Ta chưa thâm nhập được vào 6 pháp 
Ba-la-mật, nên ta phải phát tâm cầu Vô Thượng Bồ Đề, tu tập 
các công đức, tu vô sở hữu tánh để làm lợi ích cho chúng sanh”.

Do tu tập pháp “Không” của Đại thừa mà Bồ tát biết rõ 
pháp không, chúng sanh không,... dẫn đến Phật cũng không, 
Vô Thượng Bồ Đe cũng không. Ở nơi rốt ráo không, Bồ tát 
quán oán thân bình đẳng, nên chẳng sanh tâm phiền não, 
được tâm bình đẳng, vô phân biệt, được đầy đủ các lực nhẫn 
nhục Ba-la-mật. Do vậy mà mau được Vô Thượng Bồ Đe.

Bồ tát thân cận, tôn quý chư Phật, chư đại Bồ tát, chư 
Thánh hiền giống như người vượt biển tôn quý người lái 
thuyền, giống như người bệnh tôn quý vị thầy thuốc vậy.

Đối với những kẻ oán nghịch, Bồ tát cũng chẳng sanh 
tâm oán ghét, tự niệm rằng, “Vì muốn cầu Phật đạo, nên ta 
phải nhẫn nhục đối với họ, nhẫn nhục như vậy mới có được 
lợi ích cho sự tu tập”.

Như vậy là Bồ tát thứ lóp hành, thứ lớp học, thứ lớp vào đạo.

Hỏi: 3 việc đó có gì sai khác nhau chăng?

Đáp: Có thuyết nói “hành, học và vào đạo” tuy có tện 
gọi khác nhau, nhưng cũng chỉ là một. “Hành” là trì giới; 
“học” là thiền định; “vào đạo” là thực hiện các việc làm, như 
làm các việc bố thí. Lại nữa, “hành” là chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng; “học” là chánh tinh tấn, chánh niệm, 
chánh định; “vào đạo” là chánh kiên, chánh tư duy. Tât cả 3 
việc này đều là “đạo” cả.

Có thuyết nói chánh kiến, chánh tư duy là đạo thể. Còn 
2 việc kia giúp chánh kiến, chánh tư duy càng thêm kiên cố 
là đạo dụng.
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CÓ thuyết nói trong 6 Ba-la-mật, thì bố thí là “hành”; trì 
giới là “học”, tinh tấn là “đạo”.

Lại có thuyết nói tất cả 6 Ba-la-mật đều là “đạo”, vì đều 
dẫn đến trí huệ Bát nhã Ba-la-mật. Ví như người có đôi mắt 
và đôi chân có thể đi xa được; dù đôi mắt và đôi chân đều 
có công dụng riêng rẽ, nhưng cùng đóng góp vào công việc 
chung, đó là đưa người bộ hành đi xa vậy.

Hỏi: Thế nào gọi là thứ lớp hành?

Đáp: Ví như người leo thang phải bước từng nấc thang 
mới leo lên cao được. Cũng như vậy, Bồ tát sơ phát tâm phải 
thứ lớp hành mới có thể vào đạo được.

Trong kinh có dạy rằng người tu 6 pháp Ba-la-mật muốn 
thành tựu đạo quả phải thứ lóp hành theo 4 giai đoạn. Đó là:

- Tự mình hành 6 pháp Ba-la-mật.

- Dạy người khác hành 6 pháp Ba-la-mật.

- Tán thán hành công đức 6 pháp Ba-la-mật.

- Hoan hỷ tán thán người hành 6 pháp Ba-la-mật, là người 
có từ bi đối với chúng sanh, và thông đạt thật tướng các pháp.

Hỏi: Vĩ sao người hành 6 pháp Ba-la-mật phải theo 4 
giai đoạn như trên?

Đáp: Có người tự mình hành bố thí, nhưng chẳng dám 
dạy người khác hành bố thí, vì sợ người thọ thí nổi sân trở lại 
mắng nhiếc mình.

Có người dạy người khác làm việc bố thí mà tự mình 
chẳng làm.

Có người chẳng tán thán công đức hành bố thí, và cũng
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chẳng tán thán người hành bố thí.

Những người hành động như vậy đều bị tà kiến che tâm, 
nên chẳng có thể biết được quả báo của bố thí.

Bồ tát có tâm từ bi rộng lớn, thâm ái các thiện pháp, 
thương xót các chúng sanh mới có thể làm đầy đủ cả 4 điều 
nêu trên đây.

-0O0-

Khi bố thí phải tự mình làm việc bố thí, dạy người khác 
làm việc bố thí, tán thán công đức bố thí, và tán thán người 
làm việc bố thí. Người hành tịnh thí là người gieo trồng thiện 
căn nơi phước điền Tam bảo. Vì phước điền Tam bảo là 
phước điền vô tận, nên người hành tịnh thí cũng được phước 
đức vô tận.

Người hoan hỷ bố thí đúng theo 4 điều nêu trên đây sẽ 
được hưởng giàu sang phú quý giàu sang vô tận.

Bồ tát hành bố thí Ba-la-mật, dù chẳng tham cầu quả báo 
bố thí, mà của cải vẫn tự đến. Ví như người gieo mạ, cấy lúa, 
thì đến mùa gặt lúa sẽ tự đến với mình vậy. Bồ tát có được 
tài vật đến với mình rồi, lại tiếp tục đem các tài vật đó ra bố 
thí cho chúng sanh.

Hỏi: Phải nên bổ thỉ cho ai trước?

Đáp: Bồ tát cúng dường 3 ngôi Tam bảo “Phật, Pháp và 
Tăng”; bố thí cho hàng tại gia thọ ngũ giới, thọ thập thiện, 
thọ bát quan trai giới, thọ tam quy; bố thí cho những người 
có chánh trí; bố thí cho những người nghèo khổ, bần cùng; 
bố thí cho các loài súc sanh;... dẫn đến bố thí cho những 
người phạm trọng tội “ngũ nghịch”. Vì sao? Vì Bồ tát muốn
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kết duyên với các hạng người nghèo khổ, bần cùng, với hạng 
người đã đoạn thiện căn,... dẫn đến muốn kết duyên với các 
loài súc sanh.

Ví như người mẹ hiền có nhiều con, tìm mọi cách để cứu 
các con ra khỏi cảnh khổ đau, bệnh tật. Cũng như vậy, Bồ 
tát thương chúng sanh như mẹ hiền thương con, nên tìm mọi 
cách để cứu chúng sanh ra khỏi sanh tử.

Trong kinh có chép mẫu chuyện sau đây:

Thấy một cọp mẹ, do bị cơn đói hoành hành, muốn nhảy 
vồ lên đàn con để ăn thịt, Bồ tát chẳng chút do dự liền xả thân 
bố thí cho cọp mẹ, nhằm cứu các cọp con.

Hỏi: Bồ tát phải rộng độ hết thảy chúng sanh chăng?

Đáp: Chúng sanh là “phước điền” và “bi điền”.

Do bi nguyện rộng độ chúng sanh, mà Bồ tát cầu Vô 
Thượng đạo.

Khi chưa được vô sanh pháp nhẫn, bi tâm thường thắng 
từ tâm. Tuy phát từ tâm thương xót hết thảy chúng sanh, mà 
khi hành bố thí lại có sự phân biệt, ví như lựa chọn người 
nghèo đói, cùng khổ để cứu vớt họ trước. Cũng như khi cúng 
dường có sự lựa chọn phước điền, nghĩ rằng, “Cúng dường 
chư Phật có đại công đức, vì Phật là phước điền vô thượng”.

Thế nhưng, khi đã vào thật tướng pháp rồi, thì chẳng còn 
sự phân biệt nữa. Lúc bấy giờ, Bồ tát xem chúng sanh như là 
những vị Phật tương lai, bình đẳng vói Phật, chẳng có sai khác.

Hỏi: Vì sao nói biết chủng sanh muốn gì thì cho nấy mới 
được phước đức lỏm?

Đáp: Vì thuận ý người được phước đức lớn hơn là nghịch
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ý họ. Bồ tát quán tướng mạo của chúng sanh, biết họ mong 
cầu gì, liền cung cấp đày đủ. Như vậy là bố thí theo ý nguyện 
của chúng sanh. Khi hành pháp thí Bồ tát chỉ mong sao cho 
chúng sanh biết trì giới, biét tu tập các thiện pháp, để được 
giải thoát. Như vậy mới là được đại lợi ích.

Hỏi: Bồ tát do tu 6 pháp Ba-la-mật mà vào Bồ tát vị. Như 
vậy vì sao nói Bồ tát tu 5 ẩm mà vào Bồ tát vị?

Đáp: Có vô lượng pháp môn tu. Như vậy nói Bồ tát tu 5 
ấm mà vào Bồ tát vị cũng chẳng có gì lầm lỗi cả.

Bồ tát hộ trì các giới, sanh thiền định, được trí huệ sáng suốt, 
được tâm thanh tịnh, xả ly chấp trước, lấy t í  huệ phá các phiền 
não, được giải thoát an lạc, tức được giải thoát tri kiến.

Bồ tát đã dùng thân 5 ấm để hành đạo, và cũng dùng thân
5 ấm mà vượt qua hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật, để vào 
Bồ tát vị.

Khi hành 6 pháp Ba-la-mật, Bồ tát chủ yếu hành bố thí 
Ba-la-mật, xả tài,... dẫn đến xả mạng, chẳng chút luyến tiếc. 
Trì giới Ba-la-mật, nhẫn nhục Ba-la-mật, tinh tấn Ba-la-mật, 
Thiền Ba-la-mật và t í  huệ Ba-la-mật hỗ trợ cho bố thí Ba-la- 
mật, giúp Ba-la-mật này được thành tựu viên mãn.

Vì lợi ích chúng sanh, Bồ tát sẵn sàng bố thí thân mạng 
mình; đây là việc rất khó làm. Bởi vậy nên nói do tu 5 ấm vào 
Bồ tát vị là chẳng lầm lỗi vậy.

Hỏi: Có người nói tu 6 niệm là việc dễ làm, nên Bồ tát 
sơ  phát tâm có thể làm được. Thế nhưng, nếu niệm Phật mà 
chẳng niệm Phật thân, thì đâu có phải là việc dễ làm?

Đáp: Ví như thuốc đắng có pha một ít mật ngọt trở thành 
dễ uống, vì mật ngọt chế ngự được vị đắng của thuốc. Cũng
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như vậy, niệm Phật mà biết rõ Phật thân là tự tánh không, là 
vô sở hữu tánh, biết rõ vô sở niệm mơi chính là niệm Phật. 
Bởi vậy nên niệm Phật, là việc dễ làm.

Nhờ niệm Phật như vậy mà các tà kiến chẳng sanh được, 
nên Bồ tát thứ lớp hành, thứ lóp học, thứ lớp vào đạo được 
dễ dàng.

-0O0-

Ngài Tu Bồ Đe hỏi: Nếu hết thảy pháp đều là vô sở hữu 
tánh, thì cần gì phải thứ lớp hành, thứ lớp học, thứ lóp vào đạo?

Phật hỏi lại: Ông có thấy sắc tánh là thật có chăng? Dần 
đến có thấy Nhất thiết chủng trí tánh là thật có chăng?

Ngài Tu Bồ Đề thưa: sắc tánh dẫn đến Nhất thiết chủng 
trí tánh đều là chẳng thật có vậy.

Vì sao? Vì sắc... dẫn đến Nhất thiết chủng trí đều do nhân 
duyên hòa hợp sanh, nên là chẳng có tự tánh.

Phật dạy: Nếu ông thấy các pháp tánh đều chẳng thật có, 
thì ông còn nạn hỏi làm gì nữa.

Ngài Tu Bồ Đề nghe Phật dạy liền bạch Phật rằng: Con 
chẳng còn nghi, nhưng vì sợ người tu bị lầm lạc, mà con phải 
thưa hỏi Phật vậy. Vì sao? Vì người xuất gia nghe Phật dạy 
về “vô sở hữu tánh” mà chưa hiểu rõ thâm nghĩa, thì sẽ chấp 
“không”... dẫn đến sẽ chẳng trì giới, sẽ phá các oai nghi v.v... 
khiến người tại gia y theo đó sẽ khinh khi người xuất gia, phá 
hoại Tam bảo.

Con vì “vô tránh tam muội”, vì thương xót chúng sanh, 
mà thưa hỏi Phật như vậy. Kính mong Phật giải đáp rõ ràng, 
để chúng sanh được thâm hiểu.



Phẩm Thứ Bảy Mươi Sáu

Nhất Tâm Cụ Vạn Hạnh
(Một tâm đủ vạn hạnh)

KINH:

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu hết 
thảy pháp đều là vô sở hữu tánh, thì Bồ tát có lợi ích gì 
mà vì chúng sanh cầu Vô Thượng Bồ Đề?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Vì các pháp đều là vô sở hữu 
tánh, nên Bồ tát vì chúng sanh cầu Vô Thượng Bồ Đe.

Vì sao? Vì nếu có chấp, có đắc, thì rất khó được giải 
thoátỆ

Này I\i Bồ Đe! Những người chấp tướng chẳng có được 
đạo, chẳng có được quả, chẳng có được Vô Thượng Bồ Đe.

Ngài T\j Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Người 
chẳng đắc tướng thì có được đạo, có được quả, có được 
Vô Thượng Bồ Đề chăng?

Phật dạy: Này Tù Bồ Đe! Vô sở đắc (chẳng có chỗ đắc) 
tức là đạo, là quả, là Vô Thượng Bồ Đề, vì pháp tánh là 
bất hoại (là chẳng thể bị hoại) vậy.

Nếu pháp vô sở đắc mà muốn được đạo, được quả, 
được Vô Thượng Bồ Đề, thì đó là phá hoại pháp tánh vậy.

Ngài T\i Bồ Đề bạch Phật: Nếu pháp vô sở đắc tức là 
đạo, là quả, là Vô Thượng Bồ Đề, thì làm sao có bậc sơ 
địa Bồ tátệ>ị dẫn đến bậc thập địa Bồ tát; làm sao có vô
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sanh pháp nhẫn; làm sao có quả báo đắc thần thông; ỉàm 
sao có quả báo đắc bố thí, trì giói, nhẫn nhục, tinh tấn, 
thiền định và trí huệ, làm sao an trú trong quả báo đó 
mà thanh tịnh được Phật độ, thành tựu chúng sanh; làm 
sao cúng dường chư Phật các y áo, các thức ăn uống, hoa 
hương, anh lạc, phòng xá, cùng tất cả các vật dụng cần 
thiết cho sinh hoạt hằng ngày; ..ề dẫn đến làm sao được 
Vô Thượng Bồ Đề mà chẳng mất các phước đức đó, rồi 
sau khi nhập Niết Bàn để lại xá lọi cho các đệ tử ở đời sau 
được cúng dường v.v...?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Vì các pháp là vô sở đắc, nên 
có các bậc sơ địa Bồ tátềẾ. dẫn đến bậc thập địa Bồ tát, 
có quả báo đắc thần thông, có quả báo đắc 6 pháp Ba-la- 
mật, có quả báo thanh tịnh Phật độ và thành tựu chúng 
sanh. Do nhân duyên thành tựu các thiện căn như vậy, 
mà có thể làm việc lọi ích cho chúng sanh... dẫn đến sau 
khi nhập Niết Bàn có thể để lại xá lọi cho các đệ tử ở đòi 
sau được cúng dường.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu các 
pháp là vô sở đắc thì 6 pháp Ba-la-mật và các thần thông 
có gì sai khác nhau chăng?

Phật dạy: Này I \i Bồ Đe! Vì các pháp vô sử đắc, nên 
6 pháp Ba-ỉa-mật và các thần thông chẳng có gì sai khác 
nhau cảễ Do chúng sanh chấp có bố thí... dẫn đến chấp có 
các thần thông, mà có phân biệt nói ra như vậy.

Ngài Tủ Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì sao các 
pháp vô sở đắc, mà bố thí... dẫn đến các thần thông chẳng 
sai khác?

Phật dạy: Này Tủ Bồ Đồ! Khi hành Bát nhã Ba-la- 
mật, Bồ tát chẳng đắc người thí, kẻ thọ mà hành bố thí,
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chẳng đắc trì giới mà hành trì giói, chẳng đắc nhẫn nhục 
mà hành nhẫn nhục, chẳng đắc tỉnh tấn giới mà hành 
tình tấn, chẳng đắc thiền định mà hành thiền định, chẳng 
đắc trí huệ mà hành trí huệ, chẳng đắc thần thông mà 
hành các thần thông, chẳng đắc 4 niệm xứếẽế dẫn đến 8 
thánh đạo mà hành 4 niệm xứ.ểằ dẫn đến 8 thánh đạo, 
chẳng đắc “không, vồ tướng và vô tác” mà hành các tam 
muội “không, vô tướng và vô tác”, chẳng đắc thành tựu 
chúng sanh mà thành tựu chúng sanh, chăng đăc thanh 
tịnh Phật độ mà thanh tịnh Phật độ, chẳng đắc các Phật 
pháp mà đến được Vô Thượng Bồ Đe.

Này T\i Bồ Đe! Bồ tát phải như vậy mà hành “vô sở đắc 
Bát nhã Ba-la-mật”. Bồ tát hành “vô sở đắc Bát nhã Ba-la- 
mật”, thì ma cùng thiên ma chẳng thể phá hoại đượcẽ

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Khi hành 
Bát rihã Ba-la-mật, Bồ tát làm sao có thể ở trong một 
niệm mà được đầy đủ vạn hạnh?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Khi bố thí, trì giới, nhẫn 
nhục, tinh tấn, Bồ tát chẳng xa rời Bát nhã Ba-la-mật; 
khi tu 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định, Bồ tát chẳng 
xa ròi Bát nhã Ba-la-mật; khi tu 4 niệm xứỉ>ề dẫn đến 8 
thánh đạo, 3 giải thoát, 10 Phật lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại 
trí, 18 bất cộng pháp, đại từ, đại bi, Bồ tát chẳng xa ròi 
Bát nhã Ba-la-mật;ểễề dẫn đến khi tu 32 tướng tốt, 80 vẻ 
đẹp, Bồ tát cũng chẳng xa ròi Bát nhã Ba-ỉa-mật.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Làm sao Bồ tát 
chẳng xa rời Bát nhã Ba-la-mật mà trong một niệm có thể tu 
đầy đủ 6 pháp Ba-la-mật dẫn đến tu đầy đủ 80 vẻ đẹp?

Phật dạy: Này T\i Bồ Đe! Khi hành Bát nhã Ba-la- 
mật, Bồ tát tu bố thí cũng chẳng xa ròi Bát nhã Ba-la-
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mật, nên là bố thí bất nhị tướng (chẳng có 2 tướng). Tu 
trì giói, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền địnhỆ.ề dẫn đến tu 32 
tướng tốt, 80 vẻ đẹp cũng ỉà bất nhị tướng.

Ngài IYi Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi 
là tu bố thíỄệ. dẫn đến tu 80 vẻ đẹp bất nhị tướng?

Phật dạy: Này T\i Bồ Đe! Khi hành Bát nhã Ba-la-mật 
mà muốn đầy đủ Đàn Ba-la-mật, thì ngay khỉ hành bố thí 
Bồ tát phải nhiếp hết các Ba-la-mật kia, nhiếp cả 4 niệm 
xứ... dẫn đến nhiếp cả 80 vẻ đẹpể

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Khi hành bố 
thí, Bồ tát làm sao có thể nhiếp hết thảy các pháp vô lậu?

Phật dạy: Này l \ i  Bồ Đe! Khỉ hành Bát nhã Ba-la-mật, 
Bồ tát phải an trú noi tâm vô lậu mà bố thíỄ Ở noi tâm vô 
lậu, Bồ tát chẳng thấy có người thí, có người thọ, có vật 
tài thíỄ Vì tâm vô tướng là tâm vô lậu, nên dứt trừ được ái 
nhiễm, xan tham khi hành bố thí. Lúc bấy giờ chẳng thấy có 
bố thí... dẫn đến chẳng thấy có Vô Thượng Bồ Đề.

Bồ tát cũng dùng tâm vô tướng, vô lậu tu trì giói, nhẫn 
nhục, tính tấn, thiền định, trí huệ, nên chẳng thấy có trì 
giới, có nhẫn nhục, có tinh tấn, có thiền định, có trí huệ... 
dẫn đến chẳng thấy có Vô Thượng Bồ Đề.

Bồ tát cũng dùng tâm vô tướng, vô lậu mà tu 4 niệm 
xứ... dẫn đến tu 80 vẻ đẹp, nền chẳng thấy có 4 niệm xứ.ế. 
dẫn đến chẳng thấy có 80 vẻ đẹp.

Ngài I \i Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu các 
pháp đều là vô tướng, vô tác, thì làm sao Bồ tát được đầy 
đủ bố thí.ề. dẫn đến được đầy đủ 80 vẻ đẹp?

Phật dạy: Này Bồ Đe! Bồ tát hành Bát nhã Ba-la- 
mật, dùng tâm vô tướng, vô lậu mà bố thí tất cả nội vật
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và ngoại vật sở hữu của mình; từ thân thểề.. dẫn đến quốc 
thành, vợ con v.v..ề đều đem ra bố thí cho chúng sanh.

Nếu có ai nói rằng, “Bố thí như vậy chẳng có lợi ích gì 
cả”, thì Bồ tát nên nghĩ rằng, “Dù người ấy đến ngăn cản 
việc hành bố thí của ta, ta vẫn chẳng thối tâm. Ta phải 
bố thí tất cả cho chúng sanh, rồi đem công đức bố thí, 
để cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về Vô 
Thượng Bồ Đe. Ta cũng chẳng thấy các tướng của người 
thí, của ngưòi thọ, của vật thí, của ngưòi hồi hướng, của 
pháp hồi hướng, của chỗ hồi hướng, là Vô Thượng Bồ 
Đề. Tất cả các tướng ấy đều là chẳng thể thấy đượcẵ Vì 
sao? Vì nội không, ngoại không, nội ngoại không, nên hết 
thảy pháp là khôngỄ Vì không không, hữu vi không, vô 
vi không, tất cánh không, vô thỉ không, tán không, tánh 
không, nhất thiết pháp không, tự tướng không, nên hết 
thảy pháp là không”.

Bồ tát quán như vậy, nên chẳng thấy có ngưòi hồi 
hướng, pháp hồi hướng, và chỗ hồi hướng. Như vậy gọi 
là chánh hồi hướng.

Lúc bấy giờ, Bồ tát thành tựu chúng sanh, thanh tịnh 
Phật độ, đầy đủ 6 pháp Ba-la-mật, 37 Phẩm Trợ Đạo, 3 
giải thoát môn, ế.Ề dẫn đến 18 bất cộng pháp.

Bồ tát đầy đủ bố thí Ba-la-mật, mà chẳng thọ quả báo 
thế gian. Ví như chư Thiên ở  cõi trời Tha Hóa Tự Tại tùy 
ý cần gì đều được cả. Cũng như vậy, Bồ tát tâm nguyện 
gì đều được như ý.

Bồ tát dùng quả báo ấy để làm các việc bố thí: Cúng 
dường chư Phật, và ban phát đầy đủ cho chúng sanhắ

Bồ tát dùng bố thí Ba-la-mật để nhiếp độ chúng sanh,
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đem 3 thừa pháp giáo hóa chúng sanh, độ thoát họ khỏi 
sanh tử.

Như vậy, này Tủ Bồ Đe! Bồ tát ở noi các pháp vô 
tướng, vô đăc, vô tác mà được đầy đủ bố thí Ba-la-mật.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Ở nơi các 
pháp vô tướng, vô đắc, vô tác, Bồ tát làm sao được đầy đủ 
trì giới Ba-la-mật?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Khi hành trì giới Ba-la-mật, 
Bồ tát trì đủ các giới: Thánh giới vô lậu, nhập vào 8 thánh 
đạo, giới tự nhiên, giói báo đắc, giói thọ đắcệ.. Hết thảy 
các giới đây đủ, chẳng thiếu, chẳng phá, chẳng tạp, chẳng 
trược, chẳng chấp.

Đây là giới tự tại, là giới mà người trí khen ngợi.

Vì giói là vô sở thủ (chẳng có chỗ nắm bắt), nên, dù 
ở nơi săc, thọ, tưởng, hành, thức; dù ở nơi 32 tướng tốt, 
80 vẻ đẹp, dù ở nơi các đại gia, đại tộc; dù ở nơi các cõi 
tròi Tứ Thiên Vương, Tam Thập Tam thiên, Dạ Ma thiên, 
Đâu Suat Đà thiên, Hóa Lạc thiên, Tha Hóa tự tại thiên, 
Phạm Chúng thiên, Quang Âm thiên, Biến Tịnh thiên, 
Quảng Quả thiên, Vô Tưởng thiên, Vô Nhiệt thiên, 
Diệu Kiến thiên, Hỷ Kiến thiên, A Ca Ni Tra thiên, 
Không Xứ thiên, Thức Xử thiên, Vô Sở Hữu Xứ thiên, 
Phi Hữu Tưởng Phi Vô Tưởng Xứ thiên; dù ở nơi Tu- 
đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, Bích Chi 
Phật; dù ở  ngôi vị Chuyển Luân Thánh Vương, v.v... 
Bô tát cũng chỉ vì chúng sanh, mà cùng vói họ đồng hồi 
hướng về Vô Thượng Bồ Đề. Dùng vô tướng, vô đắc, vô 
nhị, mà hồi hướng chỉ là vì thế tục đế, chẳng phải vì đệ 
nhất nghĩa đế.



Bồ tát đầy đủ trì giới Ba-la-mật, dùng các lực phương 
tiện khởi tu 4 thiền mà chẳng chấp đắm thiền vị, được 5 
thần thông. Do nơi 4 thiền mà được thiên nhãn.

Bồ tát dùng thiên nhãn, thấy ở phương Đông chư Phật 
hiện tại dẫn đến Vô Thượng Bồ Đề. Chỗ thấy chẳng sai, 
chẳng mất. Ở 9 phương kia cũng là như vậy.

Bồ tát lại dùng thiên nhĩ thanh tịnh nghe chư Phật ở 
khắp 10 phương đang thuyết pháp. Chỗ nghe chẳng sai, 
chẳng mất nên thường làm lợi ích cho mình và cho ngưòi.

Bồ tát lại dùng tha tâm trí, biết rõ tâm của chư Phật 
khắp 10 phương, cùng tâm của hết thảy chúng sanh nên 
thường làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh.

Bồ tát lại dùng túc mạng trí, biết rõ các nghiệp nhân ở 
quá khứ của từng chúng sanhễ Vì các nghiệp nhân duyên 
chẳng mất, nên chúng sanh thọ sanh ở noi nào Bồ tát 
cũng đều biết rõẳ

Bồ tát lại dùng lậu tận trí, khiến chúng sanh được các 
quả Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-Ia-hán, Bích 
Chi Phật. Ở bất cứ noi nào Bồ tát cũng có thể làm cho 
chúng sanh vào trong các thiện pháp.

Như vậy, này Tu Bồ Đe! Bồ tát ở nơi các pháp vô 
tướng, vô đắc, vô tác mà được đầy đủ trì giới Ba-la-mậtế

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Ở noi các 
pháp vô tướng, vô đắc, vô tác, Bồ tát làm sao được đầy đủ 
nhẫn nhục Ba-la-mật?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Từ khi sơ phát tâm cho đến 
khi tọa đạo tràng, nếu bị chúng sanh nào đến đánh đập, 
đâm chém, Bồ tát cũng chẳng khởi sân giận, dù chỉ mống 
lên trong một niệm.
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BỒ tát phải tu cả 2 thứ nhẫn. Đó là:

- Chẳng khởi tâm sân hận, thù oán đối với bất cử ai 
đến mắng nhiếc, đánh đập, đâm chém mìnhể

- Biết rõ các pháp đều là vô sanh, nên chẳng thấy có 
ngưòi đến mắng nhiếc, đánh đập, đâm chém; chẳng có 
người thọ nhận các ác sự đó.

Bồ tát tư duy rằng, “Các pháp, ở  noi thật tánh, đều là 
rốt ráo không, là bất khả đắc; chẳng có pháp, chẳng có 
chúng sanh”ế

Do quán như vậy mà Bồ tát chẳng thấy có người mắng 
nhiếc, đánh đập, đâm chém mình, và liền được “vô sanh 
pháp nhẫn”.

* Thế nào gọi là vô sanh pháp nhẫn?

Đó là biết các pháp tướng thường chẳng sanh, biết các 
phiền não từ trước đến nay cũng thường chẳng sanh.

Bồ tát trú trong 2 thứ nhẫn này thường được đầy đủ 4 
thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định; đầy đủ 4 niệm xứẳ.. 
dẫn đến 8 thánh đạo; đầy đủ 3 giải thoát, 10 Phật lực, 4 
vô sở úy, 4 vô ngại trí, 18 bất cộng pháp, đại từ, đại biề

Bồ tát trú trong pháp vô lậu xuất thế gian, nên được 
đây đủ các thánh thân thông, chẳng đồng vói hàng Thanh 
Văn và Bích Chi Phật.

Trú trong thánh thần thông, Bồ tát dùng thiên nhãn 
quán thấy chư Phật ở phương Đông, mà liền được “niệm 
Phât tam muôi”ể

• •

Đối với 9 phương khác cũng là như vậy.

Bồ tát lại dùng thiên nhĩ nghe chư Phật ở khắp trong
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10 phương đang thuyết pháp; rồi đem pháp vừa được 
nghe dạy lại chúng sanh. Bồ tát biết rõ tâm của chư Phật 
và tâm niệm của chúng sanh để tùy tâm niệm của chúng 
sanh mà thuyết pháp.

Bồ tát lại dùng túc mạng trí, biết căn tánh của chúng 
sanh ở  đời trước, rồi vì họ thuyết pháp, khiến họ được 
hoan hỷ, Bồ tát lại dùng lậu tận thông, giáo hóa chúng 
sanh, khiến họ được 3 thừa đạo.

Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, dùng lực phương 
tiện Bát nhã Ba-la-mật để thành tựu chúng sanh, khiến 
hộ được đầy đủ Nhất thiết chủng trí... dẫn đến được Vô 
Thượng Bồ Đề, chuyển pháp luân.

Như vậy, này Tu Bồ Đe! Bồ tát ở noi các pháp vô tướng, 
vô đắc, vô tác mà được đầy đủ nhẫn nhục Ba-la-mậtề

Ngài I \i Bồ Đe bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Ở nơi các 
pháp vô tướng, vô đắc, vô tác, Bồ tát làm sao được đầy đủ 
tinh tấn Ba-la-mật?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, 
Bồ tát thành tựu thân tính tấn, và tâm tinh tấn, nhập vào 
sơ thiền... dẫn đến vào đệ tứ thiền, được các thần thông, 
thường phân ra nhiều thân, bay đến vô lượng thế giói Phật, 
để cúng dường chư Phật. Khi được Vô Thượng Bồ Đề, Bồ 
tát được hết thảy thế gian cúng dường. Sau khi nhập Niết 
Bàn, xá lọi cùng chư đệ tử cũng được thế gian cúng dườngỂ

Bồ tát cũng dùng các lực thần thông bay đến các thế 
giới Phật để được nghe chư Phật thuyết pháp, lãnh thọ 
giáo pháp của chư Phật, mãi cho đến khi được Vô Thượng 
Bồ Đe, trọn chẳng sai, chẳng mất. Bồ tát tu Nhất thiết 
chủng trí, thanh tịnh Phật độ, thành tựu chúng sanh.
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Này Tu Bồ Đe! Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, Bồ tát 
thành tựu thân tinh tấn như vậy, nên được đầy đủ tinh 
tấn Ba-la-mật.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi 
là Bồ tát thành tựu tâm tinh tấn?

Phật dạy: Này Tù Bồ Đe! Bồ tát ở nơi thánh giới vô 
lậu, tinh tân vào 8 thánh đao, chẳng chấp các pháp tướng 
là thường hay vô thường, là khổ hay lac, là ngã hay vô 
ngã, là hữu vi hay vô vi, là thuộc về cõi Dục, cỗi sắc hay 
cõi Vô Sắc, là tánh hữu lậu hay tánh vô lậu, là 4 thiền, 4 
vô lượng tâm, 4 vô sắc định; là 4 niệm xử.ẻẻ dẫn đến là 8 
thánh đạo, là 10 Phật lực, là 18 bất cọng pháp. Đối vói các 
quả vị Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán... 
dẫn đên các quả vị Bồ tát và Phật, Bồ tát cũng chẳng 
chấp tướng. Vì sao? Vì tánh là không nên chẳng thể dùng 
tánh mà châp tướng vậy.

Bô tát dùng tâm tinh tấn rộng độ chúng sanh, mà biết 
rõ chúng sanh là bất khả đắc.

Như vậy là Bồ tát đầy đủ tinh tấn Ba-la-mật, thanh 
tịnh Phật độ, giáo hóa chúng sanh, vì chúng sanh là bất 
khả đăc vậy.

Vì thành tựu thân tâm tinh tấn, nên Bồ tát nhiếp thủ 
hết thảy các thiện pháp, mà chẳng chấp các thiện pháp. 
Vì lọi ích chúng sanh, Bồ tát đi từ cõi Phật này đến coi 
Phật khác, hiện các thần thông, phóng đại quang minh, 
dạy cho chúng sanh biết các thánh đạo, từ bỏ sát sanh, xa 
ròi tà kiên; tu 6 pháp Ba-la-mật. Như vậy, này Tu Bồ Đe! 
Bồ tát ở nơi các pháp vô tướng, vô đắc, vô tac mà được 
đầy đủ tinh tấn Ba-la-mậtề



Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Ở nơi các 
pháp vô tướng, vô đắc, vô tác, Bồ tát làm sao được đay 
đủ Thiền Ba-la-mật?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Ngoại trừ các thiền định của 
chư Phật ra, Bồ tát được đầy đủ các thiền định khácẽ

Bồ tát ly dục, ly ác bất thiện pháp, ly sanh hỷ lạc, có 
giác, có quán, vào sơ thiềnễ.ẳ dẫn đến vào đệ tứ thiên.

Bồ tát trải rộng tâm từ bi hỷ xả khắp cả 10 phương 
thế giới. Bồ tát vượt các sắc tướng, dửt trừ các tướng đối 
đãi, nhập vào hư không vô biên xứễ.ề dẫn đến nhập vào 
phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ.

An trú trong thiền Ba-la-mật, Bồ tát thuận nghịch ra 
vào 8 bối xả, 9 thứ đệ định, các tam muội “không, vô 
tướng và vô tác”, .ệ. dẫn đến ra vào kim cang tam muội.

An trú trong thiền Ba-la-mật, Bồ tát tu 37 Pham Trợ 
Đạo, dùng đạo chủng trí nhập vào tất cả các thiên, vượt 
qiia Càn Huệ địaẵ.ệ dẫn đến vượt qua Bích Chi Phật địa, 
nhập vào Bồ tát vị, đầy đủ Phạt địa... dẫn đến được Vô 
Thượng Bồ Đe, mà chẳng có chấp thủ đạo quả.

An trú trong thiền Ba-la-mật, Bồ tát đi từ cỗi Phật này 
đến cõi Phật khác làm việc lợi ích cho chúng sanh, hoặc 
dùng bố thí, trì giói, trí huệ, giải thoát, giải thoát tri kiênế.ễ 
để nhiếp độ chúng sanh, khiến họ vào được Phật đạo.

An trú trong thiền Ba-la-mật, Bồ tát được hết thảy 
các đà la ni, được 4 vô ngại trí, được các thân thông.

Bồ tát vĩnh viễn chẳng vào thai mẹ, vĩnh viễn chẳng 
thọ 5 dục, nên tuy có sanh mà chẳng bị pháp sanh làm 
nhiễm ôễ. Vì sao? Vì Bồ tát thấy hết thảy pháp đều là như 
huyễn. Bồ tát làm các việc lợi ích cho chúng sanh, mà vẫn
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biết chúng sanh và các pháp đều bất khả đắc. Bồ tát dùng 
các pháp giáo hóa chúng sanh, khiến họ vào được nơi vô 
sở đắc; đây là thế tục pháp, chẳng phải là đệ nhất nghĩaẵ

An trú trong thiền Ba-la-mật, Bồ tát được hết thảy 
các thiền định, giải thoát tam muộỉ..ẽ dẫn đến được Vô 
Thượng Bồ Đề, mà trọn chẳng ly thiền Ba-la-mậtẽ

Lúc hành đạo chủng trí như vậy, Bồ tát được Nhất 
thiết chủng trí, dửt trừ hết thảy các phiền não tập khí, rồi 
làm các việc lợi mình và lợi ngưòiề Do vậy mà trở thành 
ruộng phước cho hết thảy thế gian, trời, người, a tu la.

Như vậy, này Tu Bồ Đe! Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, 
Bồ tát được đầy đủ thiền vô tướng Ba-la-mật.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Ở nơi các 
pháp vô tướng, vô đắc, vô tác, Bồ tát làm sao được đầy đủ 
Bát nhã Ba-la-mật?

Phật dạy: Này 'Ri Bồ Đe! Khi hành Bát nhã Ba-la- 
mật, Bồ tát chẳng thấy các pháp thật có định tướng. Bồ 
tát thấy sắc tướng bất định, chẳng phải là thật tướng... 
dẫn đến thấy thức tướng bất định, chẳng phải là thật 
tướng. Bồ tát chẳng thấy sắc sanh... dẫn đen chẳng thấy 
thức sanh. Như vậy, các pháp dù hữu lậu hay vô lậu, đều 
chăng có đến đi, chẳng có chỗ đến, chẳng có chỗ đi, cũng 
chăng có chỗ tậpẵ

Khi quán như vậy, Bồ tát chẳng thấy có sắc tánh... 
dẫn đến thức tánh; chẳng thấy có pháp tánh hữu lâu, 
chẳng thấy có pháp tánh vô lậu.
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hữu pháp không, mà ở nơi các pháp đều chẳng chấp, ở 
nơi sắcếỉ. dẫn đến ở noi Vô Thượng Bồ Đe, Bồ tát đều 
chẳng chấp.

Bồ tát hành “vô sở hữu Bát nhã Ba-la-mật” như vậy, 
nên thường được đầy đủ Bồ tát đạo; đó là đầy đủ 6 pháp 
Ba-la-mật, 37 Phẩm Trợ Đạo, 10 Phật lực, 4 vô sở úy, 4 vô 
ngại trí, 18 bất cộng pháp, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp.

An trú trong pháp không, Bồ tát thanh tịnh Phật đạo, 
làm lợi ích cho chúng sanh, dùng 6 pháp Ba-la-mật để 
nhiếp độ chúng sanh, như: dùng bố thí để dạy cho chúng 
sanh bố thí; dùng trì giới để dạy cho chúng sanh trì giới; 
dùng thiền định, trí huệ, giải thoát, giải thoát tri kiến để 
dạy cho chúng sanh tu thiền định, tu trí huệ, tu giải thoát, 
tu giải thoát tri kiến. Bồ tát lại dùng 3 thừa giáo dạy cho 
chúng sanh, khiến họ được các quả T\i-đà-hoàn, Tư-đà- 
hàm, A-na-hàm, A-la-hán,ề-. dẫn đến được đầy đủ Bích 
Chi Phật đạo, Bồ tát đạo, lần lần được đầy đủ Phật đạo. 
Tùy theo căn tánh chúng sanh mà giáo hóa, khiến mọi 
chúng sanh đều được lợi lạc.

Bồ tát lại dùng các lực thần thông đi đến vô lượng 
cõi nước để đô thoát chúng sanh khỏi sanh tử; lại chiêm 
ngưỡng các cỗi Phật thanh tịnh, vi diệu, trang nghiêm, đe 
rồi tự trang nghiêm cõi nước của mình.

Ví như chư Thiên ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại tùy ý 
cần đến vật dụng gì, thì vật dụng đó liền hiện đến. Bồ tát 
trang nghiêm cỗi nước mình cũng là như vậy.

Do phước báo như vậy, nên Bồ tát được đầy đủ 6 pháp 
Ba-la-mật, đầy đủ 5 thần thông, hành đạo chủng trí, thành 
tựu hết thảy công đức, và sẽ được Vô Thượng Bồ ĐeẾ



QUYẺN 87 • 233

LÚC bấy giờ, Bồ tát chẳng thọ sắc..ẵ dẫn đến thức, 
chẳng thọ hết thảy pháp, dù là thiện pháp hay bất thiện 
pháp, là thê gian pháp hay xuất thế gian pháp, là hữu lậu 
pháp hay vô lậu pháp, là hữu vi pháp hay vô vi phápẽ

Do chẳng thọ hết thảy pháp như vậy, mà Bồ tát được Vô 
Thượng Bồ Đề. Lúc bấy giờ, ở khắp cõi nước, hết thảy các 
vật dụng cân dùng cho cuộc sống đều chẳng có chủế Vì sao? 
Vì hết thảy các pháp đều bất khả đắc, nên Bồ tát hành hết 
thảy các pháp mà chẳng thọ hết thảy các pháp vậy.

Như vậy, nàỵ Tu Bồ Đe! Ở nơi các pháp vô tướng mà 
Bồ tát thường đầy đủ Bát nhã Ba-la-mật.

LUẬN:

Hỏi: Chỗ hỏi và chỗ đáp đều nói về "vô sở  hữu tánh 
Như vậy quan niệm của bên hỏi và bên đáp cỏ gì sai khác 
nhau chăng?

Đáp: Mặc dù bên hỏi và bên đáp đều nói về “vô sở hữu 
tánh”, nhưng tâm niệm của hai bên có sai khác nhau.

Người hỏi dùng tâm chấp mà hỏi; còn người đáp thì dùng 
tâm vô châp mà đáp lại. Bởi vậy nên có sai khác.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu các pháp đều là vô sở hữu tánh, 
thì Bồ tát có lợi ích gì mà phải vì chúng sanh phát tâm Vô 
Thượng Bồ Đề?

Ý ngài Tu Bồ Đề nói rằng, “Nếu đã là vô sở hữu, thì 
chăng nên phát tâm cầu Vô Thượng Bồ Đề làm gì nữa”.

Thật ra, ngài chẳng có tâm nghi, nhưng vì chúng Bồ tát 
tân phát tâm mà ngài đã nêu lên câu hỏi đó.

Phật đáp: Chính vì các pháp đều là vô sở hữu tánh, nên 
Bô tát mới vì chúng sanh phát tâm cầu Vô Thượng Bồ Đề.
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Vì sao? Vì chúng sanh và Bồ tát đều là không, là vô sở 
hữu. Như trước đây đã nói, “ở  nơi các pháp rốt ráo không 
thì chẳng có gì chướng ngại. Do vậy mà chẳng có gì chướng 
ngại sự phát tâm cầu Vô Thượng Bồ Đe cả”.

Nơi đây, Phật đã dùng tánh không, tánh vô sở hữu để phá 
chồ nạn hỏi của ngài Tu Bồ Đe.

Phật cũng muốn chỉ rõ cho ngài Tu Bồ Đe rằng, “Người 
chấp tướng mới nạn hỏi, người chẳng chấp tướng chẳng có 
nạn hỏi. Vì sao? Vì người bị các phiền não trói buộc, thì nghe 
nói CÓ cũng chấp, nghe nói KHÔNG cũng chấp, nghe nói 
được cũng chấp, nghe nói mất cũng chấp v.v... rất khó có thể 
ra khỏi chỗ chấp vậy”.

Bồ tát phát Vô Thượng Bồ Đe tâm, có đầy đủ oai lực, 
dùng các lực thần thông quán biết chúng sanh có tâm chấp 
sâu dày, nên dùng đủ các phương tiện, các nhân duyên thí dụ, 
để vì chúng sanh thuyết cho họ nghe về pháp “không”, pháp 
vô sở hữu là pháp môn hy hữu dẫn đến giải thoát, giác ngộ. 
Do được nghe như vậy mà chúng sanh được tâm nhu nhuyên, 
thâm tín Phật pháp. Bởi vậy nên kinh dạy rằng, “Nếu có châp, 
có đắc, thì rất khó được giải thoát. Những người chấp tướng 
chẳng có được đạo, chẳng có được quả, chẳng có được Vô 
Thượng Bồ Đe”.

-0O0-

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Những người chẳng đắc tướng thì có 
được đạo, có được quả, có được Vô Thượng Bồ Đe chăng?

Phật dạy: Vô sở đắc (chẳng chỗ đắc) tức là đạo, là quả, là 
Vô Thượng Bồ Đề.
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Vì sao? Vì người chẳng chấp “hữu sở đắc” hay “vô sở 
đắc”, mới vào được nơi rốt ráo không, nơi thật tướng pháp. 
Thật tướng pháp tức là pháp tánh, mà pháp tánh là chẳng thể 
bị hoại vậy.

Ví như hư không chẳng thể bị mây mù hay bụi trần làm 
nhiễm ô. Cũng như vậy, pháp tánh là rốt ráo không, chẳng 
thể bị phá hoại được.

Người muốn phá hoại pháp tánh, cũng như người muốn 
làm nhiễm ô hư không chẳng sao thành tựu được ý định của 
mình. Noi đây, Phật nêu lên thí dụ, “Người muốn phá hoại 
pháp tánh cũng ví như người ở nơi pháp vô sở hữu mà muốn 
được đạo, được quả, được Vô Thượng Bồ Đề”.

-0O0-

Ngài Tu Bồ Đe lại hỏi: Nếu pháp vô sở hữu tức là đạo, là 
quả, là Vô Thượng Bồ Đề, thì làm sao có 10 địa Bồ tát?

Phật dạy: Vì pháp vô sở hữu, nên mói có 10 địa Bồ tát.

Trước đây, ngài Tu Bồ Đề đã hỏi, “Nếu pháp là vô sở 
hữu, thì Bồ tát cần gì phải phát tâm cầu Vô Thựợng Bồ Đề”. 
Nay ngài lại hỏi, “Neu pháp là vô sở hữu, thì làm sao có 10 
địa Bồ tát?”

về cả 2 câu hỏi này, Phật đều dùng pháp “không” để 
giải đáp.

Hỏi: Vì sao trước đây Phật đã dùng pháp “không” để 
giải đáp rồi mà nay ngài Tu Bồ Đe còn hỏi nữa?

Đáp: Do chúng sanh tâm chấp sâu dày, khó hiểu, khó 
biết, nên ngài Tu Bồ Đe phải hỏi lại như trên.
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Lại nữa, vì sợ các Bồ tát tân phát ý khi nghe nói thật 
tướng pháp là rốt ráo không, liền chấp “không”, mà chấp 
“không” đó cũng là phá pháp tánh, nên ngài Tu Bồ Đề vì 
hạng Bô tát này phải hỏi lại Phật.

Phật dạy: Vì các pháp vô sở hữu, nên có bậc sơ địa Bồ tát... 
dân đến bậc thập địa Bồ tát, có các quả báo đắc thần thông, 
đăc 6 pháp Ba-la-mật, thành tựu chúng sanh, thanh tịnh Phật độ 
v.v... Do nhân duyên gieo trồng thiện căn như vậy, mà làm được 
các việc lợi ích cho chúng sanh... dẫn đến sau khi nhập Niết Bàn 
còn đế lại xá lợi cho người đời sau cúng dường.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Néu các pháp là vô sở hữu, thì bố 
thí... dẫn đến các thần thông có gì sai khác nhau chăng?

Phật dạy: Vì các pháp vô sở hữu, nên bố thí... dẫn đến các 
thần thông chẳng có gì sai khác nhau cả. Do vì chúng sanh 
châp có bố thí... dẫn đến có các thần thông, nên mới phân 
biệt nói ra như vậy. Trái lại, từ khi sơ phát tâm, Bồ tát vẫn 
thường dùng tịch diệt tướng, dùng rốt ráo không tướng, nên 
khi bô thí chẳng thấy có người thí, có kẻ thọ, có tài vật thí. Bố 
thí như vậy là bố thí vô phân biệt. Hành tất cả các Phật pháp 
khác cũng là như vậy.

Bồ tát do chẳng đắc tất cả các Phật pháp mà đến được Vô 
Thượng Bồ Đề. Như vậy gọi là Bồ tát hành “vô sở đắc Bát 
nhã Ba-la-mật”. Do hành “vô sở đắc Bát nhã Ba-la-mật” như 
vậy mà Bồ tát chẳng bị các ma và thiên ma phá hoại.

Hỏi: Vì sao ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật, “Vì sao ở trong 1 niệm 
mà Bô tát được đây đủ 6 Ba-la-mật cùng hêt thảy công đức? ”

Đáp: Ngài Tu Bồ Đề từng theo Phật nghe pháp, biết rõ 
thậm thâm Bát nhã Ba-la-mật là tướng vô sở hữu, nên ở nơi 
các pháp đều thông đạt vô ngại.
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Thế nhưng, ngài nghĩ rằng, “Khi mới phát tâm, Bồ tát 
vẫn còn nặng về chấp CÓ, chấp KHÔNG... nên cần phải thứ 
lóp hành, rồi dần dần mới ròi bỏ được 2 chấp ấy”. Đây là lý 
do ngài hỏi Phật như trên.

Phật dạy: Từ sơ phát tâm, Bồ tát chẳng xa rời Bát nhã 
Ba-la-mật mà hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục v.v... nên ở 
nơi các pháp chẳng có bị chướng ngại, được đầy đủ các 
công đức. Bởi vậy nên ở trong 1 niệm mà được đầy đủ vạn 
hạnh. Neu xa rời Bát nhã Ba-la-mật, thì mới phải tiệm thứ 
hành vậy.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Thế nào gọi là chẳng xa rời Bát nhã 
Ba-la-mật mà bố thí?

Phật dạy: Đó là chẳng dùng 2 tướng mà bố thí.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Thế nào gọi là chẳng dùng 2 tướng?

Phật dạy: Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, Bồ tát muốn được 
đầy đủ bố thí, nên trong một niệm bố thí mà nhiếp hét thảy 
các thiện pháp.

Bồ tát được vô sanh pháp nhẫn, đoạn hết các phiền não, trừ 
hết các tâm chấp phân biệt, an trú nơi tâm vô lậu mà hành bố thí.

Tâm vô lậu cũng là tâm vô tướng, nên Bồ tát trú nơi tâm 
vô lậu đó chẳng còn thấy có người thí, có kẻ thọ, có tài vật 
thí. Do vậy mà ly được hết thảy các tướng tâm bố thí. Dần 
đến chẳng thấy có tướng Vô Thượng Bồ Đề. Như vậy gọi là 
“bất nhị tướng”.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu các pháp đều vô tướng, vô tác, 
vô khởi, thì làm sao thường được đầy đủ bố thí Ba-la-mật... 
dẫn đến thường được đầy đủ 80 vẻ đẹp?

Phật dạy: Do biết rõ các pháp là vô tướng, vô tác, vô khỏi
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nên ở noi hết thảy các pháp Bồ tát đều được vô ngại, thường 
được đày đủ bố thí Ba-la-mật... dẫn đến đầy đủ 80 vẻ đẹp.

Có 2 hạng người hành Bát nhã Ba-la-mật. Đó là:

- Hạng Bồ tát được vô sanh pháp nhẫn.

- Hạng Bồ tát chưa được vô sanh pháp nhẫn.

Hạng người an trú trong tâm vô tướng, vô lậu mà hành 
Bát nhã Ba-la-mật gọi ià hạng Bồ tát vô sanh pháp nhẫn.

Hỏi: Bồ tát chưa được vô sanh pháp nhẫn, còn tham tiếc 
thân mạng mà nhẫn chịu sự đau đớn khi bị người khác đến 
đâm chém, cắt xẻ... mới là việc khó làm. Còn Bồ tát được vô 
sanh pháp nhẫn rồi, chẳng còn thấy có thân, nên dù bị đâm 
chém, cắt xẻ... cũng chẳng thay còn có đau đớn gì. Như vậy 
đâu còn là việc khó làm nữa?

Đáp: Bồ tát vô sanh pháp nhẫn mà hành 6 pháp Ba-la- 
mật, mới là việc rất khó làm.

Vì sao?

Vì Bồ tát vô sanh pháp nhẫn đã được tâm tịch diệt, đã thọ 
Niết Bàn lạc rồi, mà còn phát đại nguyện xả Niết Bàn lạc, để 
vào trong 3 cõi, thọ các sắc thân chứng sanh, như thân người 
hạ tiện, thân súc sanh v.v... nhằm phương tiện hóa độ chúng 
sanh. Đây quả là việc rất khó làm.

Còn sanh thân Bồ tát, do chưa dứt trừ được tham ái, nên 
chưa được tâm tịch diệt, vô lậu, vô tướng như các Bồ tát vô 
sanh pháp nhẫn. Hạng Bồ tát này chỉ vì chấp Phật thân mà 
nhẫn thọ các sự đau đớn, đem thân mình ra bố thí. Như vậy 
là còn tham trước, còn hy vọng. Bố thí với tâm như vậy chưa 
phải là tịnh thí, nên chẳng bằng được hạng Bồ tát vô sanh 
pháp nhẫn vậy.
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Lại nữa, phải ở nơi vô lậu, vô tướng mói có thể hành đầy 
đủ cả 6 pháp Ba-la-mật. Còn ở nơi hữu lậu, hữu tướng chẳng 
có thể hành đầy đủ 6 pháp Ba-la-mật vậy.

(Hết quyển 87)
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Quyển 88





Phẩm Thứ Bảy Mươi Bảy

Lục Dụ
(Sáu Thí Dụ)

KINH:

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì sao các 
pháp là vô tướng (chẳng có tướng), là tự tướng không, là 
vô phân biệt (chẳng có phân biệt), mà ở nơi đó lại có thể 
tu đầy đủ 6 pháp Ba-la-mật? Vì sao ở noi các pháp chẳng có 
phân biệt, mà lại phân biệt nói có các pháp tướng dị biệt? Vì 
sao Bát nhã Ba-la-mật dung nhiếp tất cả 5 Ba-la-mật kia? 
Vì sao hành các pháp tướng dị biệt nhau, mà cũng đều đến 
noi đạo “nhất tướng”, dẫn đến được quả Phật?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Bồ tát an trú trong 5 ấm như 
mộng, như hưởng, như ảnh, như diệm, như huyễn, như 
hóa0 , mà hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục tinh tấn, thiền 
định, trí huệẽ Bồ tát dùng trí huệ biết 5 ấm là như mộng, 
như hưởng, như ảnh, như diệm, như huyễn, như hóa; 
biết 5 ấm như mộng là vô tướng... dẫn đến 5 ấm như hóa 
là vô tướng.

Vì sao? Vì mộng chẳng có tự tánh “không”, dẫn đến 
hóa cũng chẳng có tự tánhệ Nếu pháp chẳng có tự tánh 
thì đó là pháp vô tướng. Nếu pháp nhất tướng (chỉ có một 
tướng), thì đó cũng là pháp vô tướng.

*. Xem thêm ở quyển 6 (phẩm thứ nhất - Mười Dụ).
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Bởi nhân duyên vậy, nên biết Bồ tát bố thí là bố thí 
vô tướng: Người thí vô tướng, người thọ cũng vô tướng.

Biết như vậy là có thể được đầy đủ bố thí Ba-ỉa-mật... 
dẫn đến đầy đủ Bát nhã Ba-la-mật, đầy đủ 4 niệm xứ... 
dẫn đến đầy đủ 8 thánh đạo, đầy đủ nội không... dẫn đến 
đầy đủ vô pháp hữu pháp không, đầy đủ 3 tam muội 
“không, vô tướng và vô tác”, đầy đủ 8 bối xả, đầy đủ 9 
thứ đệ định, đầy đủ 5 thần thông, đầy đủ 500 đà la ni, đầy 
đủ 10 Phật lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí... dẫn đến đầy đủ 
18 bất cộng pháp.

Bồ tát an trú trong pháp vô lậu đi cõi nước này đến 
cõi nước khác ở khắp 10 phương, để cúng dường chư 
Phật và làm lợi ích cho chúng sanhẵ Nếu thấy chúng sanh 
nào cần được bố thí thì Bồ tát liền dùng bố thí để nhiếp 
độ họ. Nếu thấy có chúng sanh nào cần phái dùng trì 
giói, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ mói nhiếp 
độ được, thì Bồ tát liền dạy cho họ tu trì giói, nhẫn nhục 
tinh tấn, thiền định, trí huệ. Dẩn đến nếu thấy có chúng 
sanh nào phải dùng các thiện pháp để nhiếp độ họ, thì Bồ 
tát liền dùng các thiện pháp để nhiếp độ họ vậy.

Bồ tát thành tựu hết thảy thiện pháp, thọ thân thế 
gian, mà chẳng bị thế gian làm nhiễm ô. Dù hưởng thọ sự 
giàu sang, phú quý ở cõi tròi hay cõi người, Bồ tát cũng 
đem phước ỉạc đó để nhiếp thủ chúng sanh.

Bồ tát biết hết thảy các pháp đều là vô tướng, nên 
chẳng trú nơi các quả Thanh Văn và Bích Chi Phật. Vì 
sao? Vì Bồ tát dùng hết thảy chủng trí, biết hết thảy pháp 
ắt sẽ được Nhất thiết chủng trí, nên chẳng đồng với hàng 
Thanh Văn và Bích Chi Phật.

Này Tu Bồ Đe! Bồ tát biết hết thảy pháp là vô tướng,
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biết 6 pháp Ba-la-mật là vô tướng.ễ. dẫn đến biết hết thảy 
Phật pháp đều là vô tướngẾ

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Bồ tát an trú trong 5 ấm như 
mộng, như hưởng, như ảnh, như diệm, như huyễn, như 
hóa, nên thường đầy đủ “giới vô tướng Ba-la-mật”, còn 
gọi là “thánh giới vô lậu” dẫn vào 8 thánh đạo. An trú 
trong giói này, Bồ tát trì hết thảy giới gồm: danh tự giới, 
tự nhiên giói, luật nghi giới, tác giới, vô tác giới, oai nghi 
giới, phi oai nghi giới.

Bồ tát thành tựu các giới như vậy, chẳng nguyện sanh 
vào các đại gia, đại tộc, chẳng nguyện sanh làm Tiểu 
vương hay Chuyển luân thánh vương; chẳng nguyện ở 
các cõi trời, chẳng nguyện được các quả Thanh Văn và 
Bích Chi Phật. Vì sao? Vì hết thảy pháp là vô tướng, là 
nhất tướng; vì pháp vô tướng chẳng thể được pháp vô 
tướng, pháp hữu tướng chẳng thể được pháp hữu tướng, 
pháp hữu tướng chẳng thể được pháp vô tướng, pháp vô 
tướng chẳng thể được pháp hữu tướng.

Này Tu Bồ Đe! Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật như 
vậy, được đầy đủ trì giới Ba-la-mật, vào Bồ tát vị, được 
vô sanh pháp nhẫn, hành đạo chủng trí, được quả báo 
đắc 5 thần thông, trú trong 500 đà la ni, được 4 vô ngại 
tríẽ Lúc bấy giờ, Bồ tát đi cõi Phật này đến cõi Phật khác 
để cúng dường chư Phật, thành tựu chúng sanh, thanh 
tịnh Phật độ, vào trong 5 đường chúng sanh, mà chẳng bị 
nghiệp báo sanh tử làm nhiễm ô.

Này Tu Bồ Đe! Ví như vị hóa Chuyển luân thánh 
vương, tuy có ngồi, có nằm, có đi, có đứng, mà chẳng 
thấy chỗ ngồi, chỗ nằm, chỗ đi, chỗ đứng; tuy có làm các 
việc lọi ích cho chúng sanh mà chẳng thấy có chúng sanhề
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BỒ tát cũng là như vậyẳ

Này I\i Bồ Đe! Ví như đức Phật Tu Phiến Đa được Vô 
Thượng Bồ Đe, chuyển 3 thừa pháp luân mà chẳng có Bồ 
tát được thọ ký, nên đã xả thọ mạng, tự diệt độ vào Vô 
Dư Niết Bàn, để lại Hóa Phật làm các Phật sự. Cũng như 
vậy, Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, được đầy đủ trì giới 
Ba-la-mật, và nhiếp hết thảy thiện pháp.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Bồ tát an trú trong 5 ấm như 
mộng, như hưởng, như ảnh, như diệm, như huyễn, như 
hóa, được đầy đủ “vô tướng nhẫn nhục Ba-la-mật”.

Này T\i Bồ Đe! Bồ tát an trú trong 2 thứ nhẫn là sanh 
nhẫn và pháp nhẫn, mà được đầy đủ nhẫn nhục Ba-la-mật 
Từ khi sơ phát tâm cho đến khỉ tọa đạo tràng, nếu có chúng 
sanh nào đến mắng nhiếc, đánh đập, đâm chém mình, Bồ 
tát vẫn tu đầy đủ hạnh nhẫn nhục Ba-la-mật, chẳng sanh 
oán hận, dù chỉ mống lên trong 1 niệm. Bồ tát tự hỏi rằng, 
“Có ai mắng nhiếc, đánh đập, đâm chém... ta đâu?”.

Vì sao? Vỉ ở nơi hết thảy pháp, Bồ tát được ‘Vô tướng 
nhẫn”, nền được đầy đủ nhẫn nhục Ba-la-mật Do được đầy 
đủ nhẫn nhục Ba-Ia-mật, nên được vô sanh pháp nhẫn.

Ngài Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi 
là vô sanh pháp nhẫn?

Phật dạy: Này I\i Bồ Đe! Chẳng sanh tâm bất thiện, 
dù chỉ là một niệm, thì được gọi là vô sanh pháp nhẫnẾ Bồ 
tát dùng trí huệ đoạn sạch các phiền não, và quán biết hết 
thảy pháp đều là vô sanh (chẳng có sanh)ẽ

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vô sanh 
pháp nhẫn của hàng Nhị thừa và vô sanh pháp nhẫn của 
hàng Bồ tát có gì sai khác nhau chăng?
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Phật dạy: Này Tto Bồ Đe! Bồ tát thành tựu pháp nhẫn 
thù thắng hơn hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật.

Vì sao? Vi đầy đủ đạo chủng trí, nên Bồ tát thường 
chẳng xa rời 37 Phẩm Trợ Đạo, chẳng xa ròi 3 tam muội 
“Không, vô tướng và vô tác”.ễề dẫn đến chẳng xa rời 5 
thần thông. Do chẳng xa ròi 5 thần thông nên thành tựu 
được chúng sanh, thanh tịnh được Phật độ..ế dẫn đến 
được Nhất thiết chủng trí.

Như vậy là Bồ tát được đầy đủ “vô tướng nhẫn nhục Ba- 
la-mật”. Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Bồ tát an trú trong 5 ấm 
như mộng, như hưởng, như ảnh, như dỉệm, như huyễn, như 
hóa, thường đầy đủ “vô tướng tinh tấn Ba-la-mật”.

Bồ tát hành thân tâm tinh tấn, khỏi các thần thông đi 
khắp các cõi nước, để cúng dường chư Phật và làm các việc 
lợi ích cho chúng sanh, khiến họ an trú trong 3 thừa đạo.

Như vậy là Bồ tát được đầy đủ “vô tướng tinh tấn 
Ba-la-mật”Ề

Bồ tát lại dùng tâm tinh tấn vào vô lậu thánh đạo, 
được đầy đủ tinh tấn Ba-Ia-mật. Do đầy đủ tinh tấn Ba- 
la-mật, mà nhiếp được hết thảy thiện pháp, tu 37 Phẩm 
Trợ Đạo.ệ. dẫn đến 18 bất cộng pháp. Do hành các thiện 
pháp như vậy, mà Bồ tát được đầy đủ Nhất thiết chủng 
trí, đoạn sạch các tập khí phiền não, được 32 tướng tốt, 
phóng đại quang minh, chuyển 12 hành pháp luân, khiến 
khắp cõi đại thiên thế giới đều dấy lên 6 điệu chấn động. 
Chúng sanh khắp cõi đại thiên thế giói nhờ nghe thuyết 
pháp mà vào được 3 thừa đạoế.. dẫn đến được giải thoát. 
Như vậy, này Tu Bồ Đe! Bồ tát an trú trong tinh tấn Ba- 
la-mật, thường làm lợi ích cho chúng sanh, thường đươc 
đầy đủ Nhất thiết chủng tríằ
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Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Bồ tát an trú trong 5 ấm như 
mộng, như hưởng, như ảnh, như diệm, như huyễn, như 
hóa, nên thường đầy đủ thiền Ba-la-mật.

Này Tu Bồ Đe! Bồ tát vào Sơ Thiền..ệ dẫn đến đệ tứ 
thiền, vào 4 vô lượng tâm “từ, bi, hỷ, xả”, vào hư không 
vô biên xứ định..ẳ dẫn đến Phi hữu tưởng phi vồ tưởng xứ 
định, vào 3 giải thoát môn “Không, vô tướng và vô tác”, 
vào Điện Quang tam muội, vào Kim Cang tam muội, vào 
Thánh chánh tam muội v.v... Ngoại trừ các tam muội của 
chư Phật ra, còn hết thảy các tam muội của các hàng 
Thanh Văn và Bích Chi Phật thì Bồ tát đều vào cả. Thế 
nhưng, dù vào các tam muội, mà Bồ tát chẳng có thọ các 
quả tam muội.

Vì sao? Vì Bồ tát biết rõ các tam muội là vô tướng (chẳng 
có tướng), là vô sở hữu tánh (chẳng có tánh sở hữu).

Như vậy làm sao ở nơi pháp vô tướng mà có thể thọ 
mùi vị của pháp vô tướng, làm sao ở noi pháp vô sở hữu 
mà có thể thọ mùi vị của pháp vô sở hữu.

Nếu chẳng thọ mùi vị của thiền định thì chẳng bị các 
lực thiền định dẫn sanh lên các cõi trời. Vì sao? Vì Bồ tát 
chẳng thấy các cõi ấy, chẳng thấy các thiền định, chẳng 
thấy người vào thiền định, cũng chẳng thấy người dùng 
các pháp ấy.

Vì chẳng đắc các pháp ấy nên Bồ tát thường đầy đủ 
“vô tướng thiền Ba-la-mật”, vượt qua các Thanh Văn và 
Bích Chi Phậtệ

Ngài T\i Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát làm 
thế nào để được đầy đủ “vô tướng Thiền Ba-la-mật”?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Bồ tát khéo học nội không,
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ngoại khôngệ.. dẫn đến khéo học vô pháp hữu pháp 
không, biết rõ ở nơi đó chẳng có chỗ để an trú, chẳng có 
các quả Thanh Văn... dẫn đến chẳng có Nhất thiết chủng 
trí. Tất cả các pháp không đó cũng đều là không.

Bồ tát hành các pháp không như vậy mà vào Bồ tát vịẻ

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là 
Bồ tát vị? Thế nào là chẳng phải Bồ tát vị?

Phật dạy: Này T\| Bồ Đe! Tất cả vô sở đắc (chẳng chỗ 
đắc) là Bồ tát vị. Tất cả hữu sở đắc (có chỗ đắc) là chẳng 
phải Bồ tát vị.

Ngài Tu Bồ Đe bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Những gì là 
vô sở đắc, những gì là hữu sở đắc?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! sắc là hữu sở đắc; thọ, tưởng, 
hành, thức là hữu sở đắc; nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý là 
hữu sở đắc... dẫn đến Nhất thiết chủng trí ỉà hữu sở đắcể 
Đây chẳng phải là Bồ tát vị.

Này Tu Bồ Đe! Bồ tát vị là các pháp bất khả đắc (chẳng 
có thể đắc), bất khả thuyết (chẳng có thể nói ra), bất khả 
thị (chẳng có thể thấy được)ế Hết thảy các pháp từ sắcế.. 
dẫn đến Nhất thiết chủng trí đều là như vậy cả.

Vì sao? Vì sắc tánh là chẳng thể thuyết ra được, chẳng 
thể thấy được... dẫn đến Nhất thiết chủng trí cũng chẳng 
thể thuyết ra được, chẳng thể thấy được vậy.

Này Tu Bồ Đe! Như vậy gọi là Bồ tát vị. Vào trong Bồ 
tát vị, Bồ tát được đầy đủ các tam muội, mà chẳng tùy 
theo lực dẫn của các tam muội.

Bồ tát an trú trong như huyễn pháp, chứng như 
huyễn vị, độ như huyễn chúng sanh. Bồ tát làm ỉợi ích
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cho chúng sanh như vậy, mà chẳng thấy có chúng sanh 
khả độ (có thể độ). Vì sao? Vì như huyễn pháp là bất khả 
đăc. Bồ tát ở noi vô sở đăc, mà thành tựu chủng sanh, 
thanh tịnh Phật độ.

Như vậy là Bồ tát đầy đủ “vô tướng thiền Ba-la-mật”, 
thường chuyển pháp luân. Pháp luân đó cũng là bất khả 
đắc pháp luânẽ

Lại nữa, nàỵ "Ri Bồ Đe! Khi hành Bát nhã Ba-ỉa-mật, 
Bồ tát biết rõ hết thảy pháp đều là như mộng, như hưởng, 
như ảnh, như dỉệm, như huyễn, như hóa.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát hành 
Bát nhã Ba-la-mật làm sao để biết hết thảy pháp đều là 
như mộngề.. dẫn đến đều ỉà như hóa?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Khi hành Bát nhã Ba-la- 
mật, Bồ tát chẳng thấy mộng, chẳng thấy người mộng... 
dẫn đến chẳng thấy hóa, chẳng thấy người hóa.

Vì sao? Vì mộng, hưởng, ảnh, diệm, huyễn và hóa đều 
là những pháp điên đảo của phàm phu, ngu muội.

Hết thảy pháp đều là tánh vô sở hữu, chẳng sanh, 
chẳng định.

Nếu các pháp là tánh vô sở hữu, là chẳng sanh, chẳng 
định, thì làm sao Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật lại thủ 
lấy tướng sanh, tướng định nơi các pháp! Thật chẳng thể 
nào có như vậy đượcế

Vì sao? Vì các pháp chẳng có tánh, nên khi hành Bát 
nhã Ba-la-mật, Bồ tát chẳng chấp sắcễ.. dẫn đến chẳng 
chấp thức, chẳng chấp cỗi Dục, cõi sắc và cõi Vô sắc; 
chẳng chấp các thiền giải thoát; chẳng chấp 4 niệm xứ..ễ 
dẫn đến chẳng chấp 8 thánh đạo; chẳng chấp 3 giải thoát
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môn “không, vô tướng và vô tác”; chẳng chấp Đàn Ba-ỉa- 
mật... dẫn đến chẳng chấp Bát nhã Ba-la-mạt.

Vì chẳng chấp trước nên Bồ tát được đầy đủ sơ địa... 
dân đen được đây đủ thập địa, mà ở nơi các địa cũng 
chẳng chấp trước. Vì sao? Vì Bồ tát chẳng thấy mình đắc 
các địa, huống nữa là khỏi tâm chấp các địa.

Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, Bồ tát chẳng thấy mình 
đăc Bát nhã Ba-la-mật, chẳng thấy các pháp vào trong Bát 
nhã Ba-la-mật, lại cũng chăng thấy mình đắc các pháp.

Vì sao? Vì hết thảy các pháp cùng Bát nhã Ba-la-mật 
là chẳng phải hai, chẳng phải khác vậy. Vì khi đã vào 
trong pháp như, pháp tánh, thật tế, thì các pháp chẳng 
còn có sự phân biệt nữa.

Ngài Tu Bô Đề bạch Phật: Nếu các pháp đều là vô 
tướng, vô phân biệt, thì làm sao lại nói đến thiện và ác, 
đên hữu lậu và vô lậu, đến thế gian và xuất thế gian, đến 
hữu vi và vô vi?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Ý ông nghĩ sao? Ở noi thật 
tướng pháp, thì có pháp nào được gọi là thiện hay ác, là 
hữu lậu hay vô lậu, là thế gian hay xuất thế gian, là hữu 
vi hay vô vi chăng?

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chẳng thể 
nói như vậy được.

Phật dạy: Này Tu Bô Đe! Bởi nhân duyên vậy, nên 
phải biết hết thảy pháp đều là vô tướng, vô phẩn biệt, 
chẳng có sanh tướng, chẳng có định tương, chẳng tiie 
thây, chăng thể nói ra được.

Này Tu Bồ Đe! Trước kia, khi ta còn hành Bồ tát đạo, 
ta cũng chẳng thấy có pháp nào có tánh đắc, dù đó là sầc,
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là thọ, là tưởng, là hành, ỉà thức, là hữu vi, là vô vi... dẫn 
đến dù đó là Vô Thượng Bồ Đề.

Này Tu Bồ Đe! Từ khi sơ phát tâm cho đến khi được 
Vô Thượng Bồ Đề, Bồ tát hành Bát nhã Ba-Ia-mật phải 
khéo học các pháp tánh như vậy.

Khéo học các pháp tánh như vậy là được đạo Vô 
Thượng Bồ Đe. Hành đạo như vậy là được đầy đủ 6 pháp 
Ba-la-mật, thành tựu chúng sanh, thanh tịnh Phật độ.

Bồ tát an trú trong pháp Vô Thượng Bồ Đề, dùng 3 thừa 
giáo độ thoát chúng sanh, mà cũng chẳng chấp 3 thừa.

Này Tu Bồ Đe! Bồ tát dùng pháp vô tướng phải như 
vậy mà học Bát nhã Ba-la-mật.

LUẬN:

Ở đoạn kinh trên đây, ngài Tu Bồ Đề đã dùng pháp 
KHÔNG để hỏi Phật rằng, “Nếu hết thảy các pháp là vô 
tướng, vô phân biệt, thì làm sao Bồ tát có thể được đầy đủ 6 
pháp Ba-la-mật?”

Phật cũng đã dùng pháp KHÔNG để t á  lòi lại rằng, “Bồ tát 
an trú trong 5 ấm như mộng, như hưởng, như ảnh, như diệm, 
như huyễn, như hóa, nên được đầy đủ 6 pháp Ba-la-mật”.

Hỏi: Bên hỏi và bên đảpy cứ non pháp KHÔNG. Như vậy 
2 bên sai khác nhau ở chỗ nào?

Đáp: Ngài Tu Bồ Đe đã thâm nhập vào pháp KHÔNG, 
chẳng còn nghi ngờ gì nữa cả. Thế nhưng vì hàng phàm phu 
mà ngài phải nêu lên câu hỏi trên để xin Phật giải đáp.

Phật dạy: Hàng phàm phu, do xa rời thật trí huệ, do còn 
chấp các pháp tướng, nên mới thấy Bồ tát hành 6 pháp Ba-
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la-mật sẽ đến được Vô Thượng Bồ Đề, sẽ được làm Phật. Do 
tâm chấp như vậy nên mới nạn hỏi.

Còn Bồ tát biết rõ 5 ấm đều là như mộng, như hưởng, như 
ảnh, như diệm, như huyễn, như hóa, nên thường dùng tâm 
KHÔNG mà hành bố thí... dẫn đến hành trí huệ. Bỏi vậy nên tuy 
hành đầy đủ các pháp Ba-la-mật mà chẳng hề bị chướng ngại.

Ví như mây mù hay bụi trần ngăn che tầm mắt khiến 
người phàm phu chẳng có thể thấy được hư không. Cũng 
như vậy, do bị các phiền não tập khí che tâm, nên phàm phu 
chẳng thấy được thật tướng pháp.

Phàm phu do xa lìa thật tướng pháp, nên thấy có mây mù, 
có bụi trần ngăn che hư không. Còn chư Phật và chư đại Bồ 
tát, ở noi thật tướng pháp, thấy hư không mà chẳng thấy có 
mây mù hay bụi trần.

Vì Bồ tát thường tự tại, vô ngại, nên ở nơi 1 niệm mà 
được đầy đủ các thiện pháp; ở noi 1 Ba-la-mật mà được đầy 
đủ cả 6 Ba-la-mật.

Lại nữa, vì Bồ tát thường tu hành thanh tịnh vô lậu Ba- 
la-mật, nên khi chuyển thân vẫn được đầy đủ quả báo vô lậu.

Do được quả báo vô lậu, nên Bồ tát thường biến thân 
thành vô lượng thân, đi đến vô lượng cõi nước để nghe chư 
Phật thuyết pháp, để giáo hóa chúng sanh.

Hỏi: Neu biết các pháp đều là không, là vô tướng, thì làm 
sao cỏ thể biết được hành bố thí Ba-la-mật mà đầy đủ các 
Ba-ỉa-mật kia?

Đáp: Người tu hành tuy chẳng tự phân biệt mình có hành 
Ba-la-mật nào, mà vẫn đầy đủ cả 6 Ba-la-mật.

Ví như người tu theo Thanh Văn, khi đã vào được “kiến
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đế đạo”, đã thấy được các pháp vô lậu, vô tướng vô phân 
biệt rồi, là đã có được chánh kiến. Được chánh kiến rồi là có 
chánh hạnh, chẳng làm não hại chúng sanh, chẳng khỏi niệm 
ác... dẫn đến có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Tuy 
chẳng có chỗ nói, chẳng có chỗ làm mà vẫn gọi là có chánh 
ngữ, chánh nghiệp. Do đã thâm nhập vào chánh ngữ, chánh 
nghiệp, đã rốt ráo chẳng làm phiền nhiễu chúng sanh, mà 
thường phát tâm tinh tấn duyên niệm, nên gọi là có chánh 
niệm. Do thường nhiếp tâm tại một chỗ, nên gọi là có chánh 
định. Lại nữa, ở thân, thọ, tâm và pháp đều đã biết rõ thật 
tướng, nên gọi là được đầy đủ 4 niệm xứ.

Bồ tát hành 4 niệm xứ cũng vào 8 thánh đạo... dẫn đến 
cũng thường hành “vô tướng bố thí Ba-la-mật”, thường đầy 
đủ trì giới Ba-la-mật, thường đầy đủ các thiện pháp. Vì sao? 
Vì bố thí và trì giói nhiếp hết thảy các thiện pháp.

Hỏi: Ở  phẩm trước nói, ‘ẫTrong 1 niệm mà nhiếp hết 
thảy các Ba-la-mật Ở phẩm này nói, “Vô tướng Ba-la-mật 
nhiếp hết thảy các pháp Như vậy có gì khác nhau chăng?

Đáp: Ở phẩm trước nói, “Trong 1 niệm mà đầy đủ 6 pháp 
Ba-la-mật”; còn ở phẩm này nói, “Các pháp tuy là không, là 
vô tướng, mà thường đầy đủ các pháp Ba-la-mật”.

Như vậy là có khác nhau.

-oOo-



Phẩm Thứ Bảy Mươi Tám

Tứ Nhiếp Pháp
(Bốn pháp nhiếp độ chúng sanh)

KINH:

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu các 
pháp là như mộng, như hưởng, như ảnh, như diệm, như 
huyễn, như hóa, chẳng thật có, là tánh vô sở hữu, là tự 
tướng không, thì làm sao phân biệt các pháp là thiện, là 
bất thiện, là thế gian, là xuất thế gian, là hữu lậu, ỉà vô 
lậu, là hữu vi, là vô vi?

Phật dạy: Này T\i Bồ Đe! Phàm phu ngu muội khi 
nằm mộng liền thấy có mộng, có ngưòi thấy mộng... dẫn 
đến khi được hóa liền thấy có hóa, có người được hóa. Do 
vậy mà khởi nghiệp thiện, nghiệp ác hay nghiệp vô ký ở 
nơi thân, khẩu và ý... dẫn đến tạo nghiệp phước, nghiệp 
tội hay nghiệp bất độngặ

Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật thường an trú trong 
2 pháp không, đó là tất cánh không và vô thỉ không, để 
rồi vi chúng sanh thuyết pháp rằng, “Hỡi các ngươi! sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức đều là không, là vô sở hữu; 12 
nhập, 18 giói cũng đều ỉà không, là vô sở hữu. sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức, 12 nhập, 18 giới đều là như mộng, 
như hưởng, như ảnh, như diệm, như huyễn, như hóa. 
Các pháp vốn chẳng có. Chẳng có 5 ấm, 18 giới; chẳng có 
mộng cũng chẳng có người thấy mộng... dẫn đến chẳng 
có hóa, cũng chẳng có người được hóaỀ Hết thảy các pháp



đều chẳng có nguồn gốc, vì thật tánh là vô sở hữu. Do nghiệp 
dẫn sanh mà các ngươi mới thọ thân 5 ấm, nhưng 5 ấm vốn 
là không. Đã chẳng có 5 ấm, thì cũng chẳng có 12 nhập, 18 
giói. Het thảy pháp đều do nhân duyên hòa họp sanh, đều 
do chấp tâm điên đảo mà khởi, và đều thuộc về nghiệp quả 
báo vậy. Vì sao noi “pháp không” chẳng có nguồn gốc, mà 
các ngươi lại chấp lấy tướng nguồn gốc?”.

Lúc bấy giờ, Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, dùng các 
lực phương tiện, ở noi pháp xan tham mà nhổ gốc xan tham, 
đưa chúng sanh ra khỏi xan tham, dạy cho họ tu bố thí Ba- 
la-mật, khiến họ được đại phước báo. Nương theo phước 
báo đó, Bồ tát lại dạy chúng sanh tu trì giói, khiến họ được 
sanh lên cõi tròi. Rồi Bồ tát lại dạy chúng sanh an trú noi 
sơ thỉềnẽỆỄ dẫn đến noi đệ tứ thiền, an trú noi không vô biên 
xứ định... dẫn đến noi phỉ hữu tưởng phi vô tưởng xứ định.

Khỉ chúng sanh đã hành bố thí và được quả báo bố 
thí, hành trì giới và được quả báo trì giói, hành thiền 
định và được quả báo thiền định rồi, thì Bồ tát lại dẫn dắt 
họ vào đạo Vô Dư Niết Bàn. Vào trong đạo Niết Bàn, Bồ 
tát lại dạy họ tu 37 Phẩm Trợ Đạo, tu 3 giải thoát môn, tu 
8 bối xả, tu 9 thứ đệ định, tu 10 Phật lực, tu 4 vô sở úy, tu 
4 vô ngại tríẻềằ dẫn đến tu 18 bất cộng pháp.

Khi chúng sanh đã được an ổn rồi, Bồ tát lại dạy họ 
an trú noi pháp vô ỉậu. Đây là thánh trú, nên là chẳng có 
sắc, chẳng có hình, chẳng có đối, và chẳng có chỗ đắc vậy.

Nếu chúng sanh nào còn hữu sở đắc, thì Bồ tát an ổn 
giáo hóa họ khiến họ được quả Thanh Văn và Bích Chi 
Phật. Nhưng rồi sau đó, Bồ tát cũng dẫn dắt họ vào Vô 
Thượng Bồ Đe, an ỗn giáo hóa họ khiến họ an trú nơi Vô 
Thượng Bồ ĐềỂ

256 • LUẬN ĐẠI TRÍ Đ ộ



QUYỀN 88 • 257

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chư đại Bồ 
tát rất là hy hữu, khó có ai bì kịp. Các ngài hành thâm 
Bát nhã Ba-la-mật, thường ở nơi các pháp vô sở hữu 
tánh, rốt ráo không, vô thỉ không, mà vẫn phân biệt được 
các pháp là thiện, là bất thiện, là hữu lậu, là vô lậu... dẫn 
đến là hữu vi, là vô viễ

 ̂ Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu Bồ 
Đe! Chư đại Bồ tát rất là hy hữu, khó có ai bì kịp, thường 
hành thâm Bát nhã Ba-ỉa-mật, thường ở nơi các pháp vô 
sở hữu tánh, rốt ráo không, vô thỉ không, mà vẫn phân 
biệt được các phápệ

Này T\i Bồ Đe! Ông phải biết chư đại Bồ tá t rấ t là hy 
hữu. Các hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật còn chẳng có 
thể bì kịp, huống nữa là những người khácễ

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Hành pháp 
của chư đại Bồ tát như thế nào mà các hàng Thanh Văn 
và Bích Chi Phật khó có thể bì kịp?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Ông hãy nhất tâm lắng nghe.

Có Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, an trú trong quả 
báo đắc 6 Ba-ỉa-mật, cũng an trú trong quả báo đắc 5 
thần thông, đắc 37 Phẩm Trợ Đạo, đắc các đà la ni, đắc 
các vô ngại trí, mà đi từ cõi nước này đến cõi nước khác 
ử khắp 10 phương, dùng bố thí để nhiếp độ chúng sanh.

Có Bồ tát dùng trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền 
định, trí huệ, tùy chúng sanh họp với pháp nào thì nhiếp 
độ họ theo pháp đó.

Có Bồ tát dùng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, 
hoặc dùng không vô biên xử định, thức vô biên xứ định, 
vô sở hữu xứ định,... dẫn đến phi hữu tưởng phi vô tưởng
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xứ định, tùy chúng sanh họp với pháp nào thì nhiếp độ 
họ theo pháp đó.

Có Bồ tát dùng từ, bi, hỷ, xả để nhiếp độ những chúng 
sanh mà phải cần đến các pháp đó mói nhiếp độ họ được.

Có Bồ tát dùng 4 niệm xứ, 4 chánh cần, 4 như ý túc, 5 
căn, 5 lực, 7 giác chi, 8 thánh đạo, hoặc dùng 3 tam muội 
“không, vô tướng và vô tác” để nhiếp độ những chúng 
sanh mà phải cần đến các pháp đó mới nhiếp độ họ được.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi 
là Bồ tát dùng bố thí làm lợi ích cho chúng sanh?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Khi hành Bát nhã Ba-la- 
mật, Bồ tát bố thí rộng khắp cho hết thảy chúng sanhẾ 
Thấy chúng sanh cần gì, thì Bồ tát liền cung ứng cho họ 
đầy đủ, từ các thức ăn uống, các đồ mặc.ẽỀ dẫn đến xe 
ngựa, hương hoa, anh lạc v.vềỉẵ

Bồ tát bố thí cho chúng sanh như cúng dường chư 
Phật, chư Bích Chi Phật, chư Thanh Văn, chẳng có sai 
khác; bố thí cho người đã nhập vào chánh đạo, cho người 
phàm phu..ẵ dẫn đến bố thí cho chim thú đều đồng như 
nhau, chẳng có sai khác.

Vì sao? Vì hết thảy pháp đều chẳng khác, chẳng có phân 
biệt, nên Bồ tát bố thí cũng chẳng khác, chẳng có phân biệt

Bồ tát bố thí như vậy, nên sẽ được quả báo vô phân 
biệt; đó là Nhất thiết chủng trí.

Này Tu Bồ Đe! Khi Bồ tát thấy kẻ ăn xin, mà dấy niệm 
nghĩ rằng, “Phật là phước điền, ta mới phải nên cúng 
dường. Còn các hạng bần cùng, hạ tiện, các chim thú 
chẳng phải là phước điền, ta chẳng nên bố thí”. Nếu nghĩ 
như vậy là xa lìa pháp Bồ tát.
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Vì sao? Vì BỒ tát đã phát tâm Vô Thượng Bồ Đề, thì 
chẳng nên nghĩ rằng, “Ta nên bố thí cho chúng sanh này, 
chẳng nên bố thí cho chúng sanh kia”. Lại cũng chẳng nên 
nghĩ rằng, “Do nhân duyên bố thí mà ta sẽ được sanh vào 
các đại gia, đại tộc. Do nhân duyên bố thí, dùng 3 thừa đạo 
độ chúng sanh mà ta sẽ vào Vô Dư Niết Bàn v.về..

Bởi vậy nên, khi thấy có chúng sanh đến xin được bố 
thí, Bồ tát chẳng nên sanh tâm phân biệt, sai khác.

Vì sao? Bồ tát vì chúng sanh mà phát tâm cầu Vô 
Thượng Bồ Đề. Nếu thấy có chúng sanh đến xin bố thí 
mà còn lựa chọn, còn phân biệt thì Bồ tát ắt sẽ bị thế gian 
phiền trách rằng, “Hết thảy chúng sanh đều cần đến sự 
che chở, sự cứu giúp của ngài. Nay có chúng sanh đến xin 
bố thí, sao ngài còn phân biệt, còn lựa chọn nên cho ai, 
chẳng nên cho ai?”

Lại nữa, khi hành Bát nhã Ba-la-mật, nếu có chúng 
sanh nào đến xin mình bố thí thân thể, hoặc đầu, mắt, 
tay, chân.Ếẻ, Bồ tát cũng chẳng nên do dự là nên cho hay 
là chăng nên choề

Vì sao? Bồ tát vì chúng sanh mà thọ thân nhằm cứu 
độ chúng sanh, phải nên nghĩ rằng, “Vì lợi ích chúng 
sanh mà ta thọ thân nàyế Nay có chúng sanh đến xin bố 
thí thân này, ta phải nên cho họ, chẳng nên từ khước”ệ

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Khi thấy có chúng sanh đến 
xin được bố thí, Bồ tát phải tự hỏi rằng, “Ai cho? Ai xin? 
Cho gì và xin gì? Hết thảy các pháp đều chẳng có tự tánh, 
đều là rốt ráo không, nên chẳng có cho, chẳng có xin. Hết 
thảy pháp đều là rốt ráo không, nên đều là nội không, là 
ngoại không, là nội ngoại không, là đại không, là đệ nhất 
nghĩa không... dẫn đến là tự tướng không vậyế
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BỒ tát an trú trong “không” mà được đầy đủ bố thí 
Ba-la-mậtẾ Do đầy đủ bố thí Ba-la-mật, nên khi gặp 
chúng sanh đến mắng nhiếc, đánh đập, đâm chémặ.. hay 
đến cướp giựt tài vật, Bồ tát liền tự hỏi, “Ta là ai? Kẻ đến 
đến mắng nhiếc, đánh đập, đâm chém ta là ai? Kẻ đến 
cướp giựt tài vật của ta là ai?

Này Tu Bồ Đe! Như Lai dùng Phật nhãn, thấy ở phương 
Đông có hằng sa Bồ tát vào tận chốn địa ngục, dùng 3 pháp 
để giáo hóa chúng sanh. Đó là: Dùng thần thông- quán tâm 
niệm của chúng sanh- tùy chúng sanh thuyết pháp.

Bồ tát dùng lực thần thông dập tắt ỉửa địa ngục, làm 
lạnh nước đang sôiẽ.ệ dùng tha tâm trí quán biết tâm 
niệm của chúng sanh kế đến lại dùng “từ, bi, hỷ, xả” tùy 
chúng sanh thuyết pháp, khiến họ được tâm thanh tịnh. 
Nhờ vậy mà họ thoát khỏi cảnh địa ngụcẵ Sau đó Bồ tát 
lại đem 3 thừa pháp giáo hóa chúng sanh, khiến họ dứt 
được các khổ sanh tử.

Ở khắp 10 phương đều là như vậy cả.

Này IÌI Bồ Đe! Như Lai dùng Phật nhãn, quán trong 
hằng sa cõi nước ở khắp 10 phương, thấy các Bồ tát hầu 
hạ, cung kính, cúng dường các đức Phật. Nếu được các 
đức Phật dạy bảo điều gì, thì các Bồ tát ấy liền thọ trì đầy 
đủ. Dần đến khi được Vô Thượng Bồ Đe cũng chẳng có 
quên sót.

Này T\i Bồ Đe! Như Lai dùng Phật nhãn, quán trong 
hằng sa cõi nước ở khắp 10 phương, thấy các Bồ tát vì các 
loài chúng sanh mà xả thân mạng, tự phân cắt thân thể 
mình đem rải khắp nơi.

Súc sanh nào ăn được thịt của Bồ tát đều sanh lòng
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kính mến. Nhờ vậy mà họ thoát khỏi kiếp súc sanh, được 
gặp Phật, được nghe Pháp, được tu tập theo 3 thừa pháp, 
dân dân được tâm thanh tỉnh,... dẫn đến có thể được vào 
Vô Dư Niết Bàn.

Như vậy, này Tu Bồ Đe! Bồ tát làm rất nhiều việc lợi 
ích cho chúng sanh, giáo hóa chúng sanh, khiến họ phảt 
tâm Vô Thượng Bồ Đề, đúng như pháp tu hành..ẻ mãi cho 
đên khi họ vào được Vô Dư Niết Bàn.

Này Tu Bồ Đe! Như Lai dùng Phật nhãn, quán trong 
hăng sa cõi nước ở khắp 10 phương, thấy các Bồ tát đang 
trừ nỗi khổ đói khát của hàng ngạ quỷ, khiến họ sanh 
lòng kính mến Bồ tátế Nhờ vậy mà họ thốat khỏi kiềp ngạ 
quỷ, được gặp Phật, được nghe pháp, được tu tập theo 3 
thừa pháp, dần dần được tâm thanh tịnh,... dẫn đến có 
thể được vào Vô Dư Niết Bàn.

Bồ tát vì muốn độ chúng sanh, mà hành tâm đại bi 
như vậy.

Này Tủ Bồ Đe! Như Lal dùng Phật nhãn, quán thấy 
các Bô tát ở trên cõi trời Tứ Thiên Vương, cõi trời Đao 
Lợi, cõi tròi Dạ Ma, cõi trời Hóa Lạc, cỗi trời Tha Hóa 
Tự Tại, vì hàng chư Thiên thuyết pháp. Chư Thiên ở các 
cõi trời này nghe Bồ tát thuyết pháp dần dần vào được 3 
thừa đạo., dẫn đến được diẹt đọ.

Này Tu Bồ Đe! Trong hàng chư Thiên, nếu có vị nào 
còn tham đắm 5 dục, thì Bồ tát liền nổi lửa thiêu cháy 
cung điện của họ, rồi vì họ thuyết rằng, “Này chư Thiên 
tử! Hết thảy pháp hữu vi đều là vô thường. Chẳng có noi 
nào được an ổn cả.

“Này Tù Bô Đe! Như Lai dùng Phật nhãn, quán trong
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hằng sa cõi nước ở khắp 10 phương, thấy có các vị Phạm 
Thiên chấp tà kiến, được các Bồ tát giáo hóa, khiến họ xa 
lìa tà  kiến. Bồ tá t dạy rằng, “Vì sao ở nơi các pháp hư  vọng, 
chẳng có tự tướng, mà các ngài lại khỏi sanh tà kiến?”ễ

Này Tu Bồ Đe! Bồ tá t an trú  trong đại từ, vì chúng 
sanh thuyết pháp. Thật là hy hữu, khó có ai bì kịp.

Lại nữa, này I \ |  Bồ Đe! N hư Lai dùng Phật nhãn, 
quán trong hằng sa cỗi nước ở khắp 10 phương, các Bồ 
tát dùng 4 nhiếp pháp để nhiếp độ chúng sanhề Đó là: Bố 
thí, ái ngữ, lọi hành và đồng sự.

* Thế nào là dùng bố thí để nhiếp độ chúng sanh?

Này Tu Bồ Đe! Bồ tát dùng tài thí và pháp thí để nhiếp 
độ chúng sanh.

a. Tài thí: Bồ tát đem các tài vật để bố thí cho chúng 
sanh và nói với chúng sanh rằng “Các ngươi cần vật dụng 
gì, ta sẽ cung ứng cho đầy đủ; chớ có nghi ngại”.

b. Pháp thí: Bố thí tài vật xong, Bồ tát lại dạy cho 
chúng sanh quy y Tam bảo; dạy họ thọ 5 giới, thọ 8 trai 
giới; dạy họ tu 4 thiền, tu 4 vo sắc định, tu 4 vô lượng 
tâm; dạy họ tu 6 niệm, gồm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm 
Tăng, niệm giới, niệm xả, niệm Thiên; dạy họ tu quán 
bất tịnh, tu quán hơi thở ra vào; dạy họ tu 4 niệm xử... 
dẫn đến tu 8 thánh đạo; dạy họ tu 3 tam muội “không, vô 
tướng và vô tác”; day họ tu 8 bối xả, tu 9 thứ đệ định; dạy 
họ tu 10 Phật lực, tu 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí; dạy họ tu 
đại từ, đại bi; dạy họ tu 32 tướng tốt, tu 80 vẻ đẹp. Bồ tát 
cũng day ho tu 4 quả Thanh Văn, tu đạo Bích Chi Phạt... 
dẫn đến dạy họ tu Vô Thượng Bồ Đề.

Như vây, này Tu Bô Đc! Bo tát hành Bát nhã Ba-ỉa-
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mật, dùng các phương tiện tài thí để nhiếp độ chúng sanh. 
Bố thí tài vật cho họ xong rồi Bồ tát lại dạy cho họ tu tập, 
khiến họ được an ổn nơi pháp Niết Bàn vô thượng. Thật 
là hy hữu, khó có ai bì kịp.

* Thế nào là dùng pháp thí để nhiếp độ chúng sanh?

Này Tu Bồ Đe! Bồ tát dùng “pháp thí thế gian” và 
“pháp thí xuất thế gian” để nhiếp độ chúng sanh.

a. Pháp thí thế gian: Trước đây đã nói rõ về “pháp 
thí thế gian như dạy cho chúng sanh quán bất tịnh, quán 
hơi thở ra vào, tu 4 thiền, tu 4 vô lượng tâm, tu 4 vô sắc 
định v.v...

Vì dạy các pháp tu nêu trên đây hợp với chỗ sở hành 
của phàm phu, nên gọi là “pháp thí thế gian”.

b. Pháp thí xuất thế gian: Bồ tát hành “pháp thí thế 
gian” như vậy rồi, lại dùng các nhân duyên phương tiện 
giáo hóa họ, khiến họ xa rời thế gianế

Khi chúng sanh đã xa ròi pháp thế gian, Bồ tát lại 
dùng các lực phương tiện Bát nhã Ba-la-mật, đưa họ vào 
nơi “vô lậu thánh pháp”, dẫn đến “vô lậu thánh quả”.

* Thế nào là “vô lậu thánh pháp” và “vô lậu thánh quả”?

Này Tu Bồ Đe! “Vô lậu thánh pháp” và “vô lậu 
thánh quả” là những pháp tu và những quả vi vô lâu, 
xuất thế gian.

aế Vô lậu thánh pháp: Vô lậu thánh pháp là 37 Phẩm 
Trợ Đạo, 3 giải thoát môn, cùng tất cả trí huệ thế gian và 
xuất thế gian..ề dẫn đến Nhất thiết chủng tríệ

b. Vô lậu thánh quả: Vô lậu thánh quả là Tủ-đà- 
hoànễ.. dẫn đến quả A-la-hán; quả Bích Chi Phật... dẫn



đến quả vị Vô Thượng Bồ Đề.

Ngài Tu Bồ Đe bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chư đại Bồ 
tát có được Nhất thiết chủng trí chăng?

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Các đại Bồ 
tát có được Nhất thiết chủng trí.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nhất thiết 
chủng trí của Bồ tát và Nhất thiết chủng trí của Phật có 
gì khác chăng?

Phật dạy: Này TÌI Bồ Đe! Đại Bồ tát được Nhất thiết 
chủng trí, thì được gọi là Phật.

Vì sao? VI tâm Bồ tát cùng tâm Phật chẳng có sai khácễ

Bồ tát an trú nơi Nhất thiết chủng trí, như thật biết hết 
thảy các pháp; chẳng có pháp nào mà chẳng thấu suốt

Bồ tát do nơi thế gian pháp thí, mà được xuất thế gian 
pháp thíẵ Như vậy, này I \i Bồ Đe! Bồ tát giáo hóa chúng 
sanh khiến họ được pháp thế gian, rồi dùng lực phương 
tiện dạy họ được pháp xuất thế gian.

* Thế nào là pháp xuất thế gian?

Này I\i Bồ Đe! Pháp xuất thế gian là pháp chẳng đồng 
với pháp của phàm phu.

Nên biết rằng 4 niệm xứ, 4 chánh cần, 4 như ý túc, 5 
căn, 5 lực, 7 giác chi, 8 thánh đạo, 3 giải thoát môn, 8 bối 
xả, 9 thứ đệ định, 10 Phật lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí, 18 
bất cộng pháp, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, 500 đà la ni... đều 
được gọi ỉà pháp xuất thế gian.

* Thế nào là 4 niệm xứ?

Này Tu Bồ Đe! Bồ tát quán nội thân theo thân, quán
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ngoại thân theo thân, quán nội ngoại thân theo thân. Bồ 
tát siêng năng, tinh tấn dùng nhất tâm trí huệ mà quán 
nhân duyên thân tập, quán thân diệt, quán hành sanh 
diệt của thân. Hành đạo như vậy là chẳng có chỗ sở y noi 
thê gian, chẳng có chỗ sở thọ nơi các phápễ Như vậy là 
“thân niệm xứ”.

Đối vói “thọ, tâm và pháp niệm xứ” cũng là như vậy.

* Thế nào là 4 chánh cần?

Này Tu Bồ Đe! Đó là:

-Điều ác đã sanh, phải trừ dứt.

-Điều ác chưa sanh, phải ngăn đừng cho sanh.

-Điều lành chưa sanh, phải khiến cho sanh.

-Điều lành đã sanh, phải khiến cho tăng trưởng.

* Thế nào là 4 như ý túc?

Này Tu Bồ Đe! Đó là:

-Dục tam muội, quyết hành thành tựuẵ

- Niệm tam muội, quyết hành thành tựu.

- Tinh tấn tam muội, quyết hành thành tựu.

- Tư duy tam muội, quyết hành thành tựu.

* Thế nào là 5 căn?

Này Tu Bồ Đe! Đó là: Tín căn, tấn căn, niệm căn, định 
căn, và huệ căn.

* Thế nào là 5 lực?

Này Tu Bồ Đe! Đó là: Tín lực, tấn lực, niệm lực, định 
lực, và huệ lực.
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* Thế nào là 7 giác chi?

Này Tu Bồ Đe! Đó là: Niệm giác chi, trạch giác chi, 
tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi (còn gọi là 
trừ giác chi), định giác chi và xả giác chiẻ

* Thế nào là 8 thánh đạo?

Này Tu Bồ Đe! Đó là: Chánh kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, 
chánh niệm, chánh định.

* Thế nào là 3 giải thoát môn?

Này Tu Bồ Đe! Đó là: Không tam muội, vô tướng tam 
muôi và vô tác tam muôi.

*  •

- “Không tam muội”: Hành không, hành vô ngã để 
nhiếp tâm gọi là hành “không tam muội”.

- “Vô tướng tam muội”: Hành tịch diệt, hành ly để 
nhiếp tâm gọi là hành “vô tướng tam muội”.

- “Vô tác tam muội”: Hành vô thường, hành khổ để 
nhiếp tâm gọi là hành “vô tác tam muội”.

* Thế nào là 8 bối xả?

Này Tu Bồ Đe! Đó là 8 pháp quán nhằm xả bỏ các 
cảnh giới thiền định thế gian, và thành tựu thiền định 
xuất thế gian.

- Trong có sắc tướng, ngoài quán sắc, nhằm xả bỏ 
cảnh giới sơ thiền là bối xả thứ nhất.

- Trong chẳng có sắc tướng, ngoài quán sắc, nhằm xả 
bỏ cảnh giới nhị thiền là bối xả thứ hai.

- Quán thanh tịnh sắc, thân tác chứng, nhằm xả bỏ 
cảnh giới tam thiền và tứ thiền là bối xả thứ ba.
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- Vượt qua hết thảy sắc tướng, diệt hết thảy tướng có 
đối ngại, chẳng niệm hết thảy tướng dị biệt khác mà quán 
hư không vô biên xứ, nhập hư không vô biên xử định, 
nhằm xả bỏ cảnh giới này là bối xả thứ tư.

- ... Dấn đến vượt qua phi hữu tưởng phi vô xứ định, 
nhập vào diệt thọ tưởng định, rồi xả bỏ cảnh giới này là 
bối xả thứ tám.

* Thế nào là 9 thứ đệ định?

Này Tu Bồ Đe! Đó là: 4 thiền (sơ thiềnẵẻế dẫn đến tứ 
thiền); 4 không (không vô biên xứ định... dẫn đến phi 
hữu tưởng phi vô tưửng xứ định), và diệt thọ tưởng định.

Hành giả ly dục, ly các ác bất thiện pháp, ly sanh hỷ 
lạc vào sơ thiền; lần lượt vào nhị thiền, tam thiền, tứ 
thiền, không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô 
sở hữu xứ định, phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ định; rồi 
vượt qua phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ định mà vào diệt 
thọ tưởng định.

* Thế nào là 10 Phật lực?

Này Tu Bồ Đe! Đó là 10 trí lực của Phật, gồm có:

- Thị xứ phi thị xứ trí ỉựcẻ Do lực này mà biết rõ các 
sự lý đúng chỗ hay là chẳng đúng chỗế

- Nghiệp báo trí lựcễ Do lực này mà biết rõ các nhân 
duyên nghiệp báo của từng chúng sanh ở cả ba đờiế

- Thiền giải thoát tam muội trí lực. Do ỉực này mà 
biết rỗ từng chúng sanh đã vào thiền định tam muội nào; 
trong khi tham thiền tư duy cấu hay tịnh v.v..ề

- Thượng hạ căn trí lực. Do lực này mà biết rõ căn cơ 
của từng chúng sanh lọi độn như thế nào.
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- Chủng chủng dục trí Iựcế Do lực này mà biết rõ 
chúng sanh ham muốn gì, thiện dục hay ác dục.

- Chủng chủng tánh trí lực. Do lực này mà biết rõ 
tánh đức của từng chúng sanh; biết rõ họ sẽ hướng tâm 
về cảnh giói nào.

- Đạo trí lực. Do lực này mà biết rõ tầm mửc hiểu đạo 
và hành đạo của từng chúng sanhề

- Túc mạng trí lực. Do lực này mà biết rõ đòi trước 
của các chúng sanh, từ 1 đời... dẫn đến nhiều đờiẵ

- Sanh tử trí lực. Do lực này mà biết rõ các chúng sanh 
đã thành tựu nghiệp thiện, nghiệp ác như thế nào, và sau 
khi mạng chung sẽ về đâu trên đường sanh tửằ

- Lậu tận trí lực. Do lực này mà biết rõ chúng sanh 
nào đã được ỉậu tận, đã được tâm vô lậu giải thoát, đã 
được trí vô lậu giải thoát.

* Thế nào là 4 vô sở úy?

Này Tu Bồ Đe! Đó là 4 đửc chẳng có sợ hãi của Phật, 
gồm:

- Nhất thiết trí vô sở úy:

Phật nói lên lời thành thật rằng, “Ta là đấng nhất 
thiết chánh trí. Nếu có sa môn, Bà-la-mồn, Phạm thiên 
hoặc bất cứ người nào khác nói ta chẳng biết pháp ấy, 
dẫn đến chẳng thấy, chẳng nói ra được, thì ta cũng chẳng 
chút sợ hãi. An trú trong thánh xứ ta được an ổn, chẳng 
sợ hãi, nên ở giữa đại chúng ta thuyết pháp, chuyển pháp 
luân, mà các hàng sa môn, Bà-la-môn, Phạm thiênệ.. đều 
chẳng thể chuyển được”.

- Lậu tận vô sở úy:
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Phật nói ỉên lời thành thật rằng, “Ta là đấng lậu tận. Nếu 
có sa môn, Bà-la-môn, Phạm thiên hoặc bất cứ người nào 
khác nói ta chẳng biết pháp ấy, dẫn đến chẳng thấy, chẳng 
nói ra được, thì ta cũng chẳng chút sợ hãiỄ An trú trong 
thánh xứ ta được an ỗn, chẳng sợ hãi, nên ở giữa đại chúng 
ta thuyết pháp, chuyển pháp luân, mà các hàng Sa Môn, Bà- 
la-môn, Phạm Thiên... đều chẳng thể chuyển được”.

- Thuyết chướng đạo vô sở úy:

Phật nói lên lời thành thật rằng, “Ta đã được như thật 
pháp, khiến các chướng pháp chẳng có thể làm chướng 
ngại đạo của ta. Nếu có sa môn, Bà-la-môn, Phạm thiên 
hoặc bất cứ người nào khác nói các chướng pháp mà ta chỉ 
ra chẳng chướng ngại đạo, dẫn đến ta chẳng thấy, chẳng nói 
ra được, thì ta cũng chẳng chút sợ hãiẾ An trú trong thánh 
xứ ta được an ổn, chẳng sợ hãi, nên ở giữa đại chúng ta 
thuyết pháp, chuyển pháp luân, mà các hàng sa môn, Bà-la- 
môn, Phạm thỉênềẾ. đều chẳng thể chuyển được”.

- Thuyết thánh đạo vô sở úy:

Phật nói lên lòi thành thật rằng, “Ta có thánh đạo 
vượt ra khỏi thế gian. Chúng sanh nào hành theo đạo 
của ta sẽ thoát được các khổ. Nếu có sa môn, Bà-la-môn, 
Phạm thiên hoặc bất cứ người nào khác nói hành đạo của 
ta chẳng thể vượt ra khỏi thế gian, chẳng thoát được các 
khổ, thì ta cũng chẳng chút sợ hãi. An trú trong thánh 
xứ ta được an ổn, chẳng sợ hãi, nên ở giữa đại chúng ta 
thuyết pháp, chuyển pháp luân, mà các hàng sa môn, Bà- 
la-môn, Phạm thiên... đều chẳng thể chuyển được”.

* Thế nào là 4 vô ngại trí?

Này Tu Bồ Đe! Đó là:
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- Nghĩa VÔ ngại trí. Do có trí huệ này mà biết rõ nghĩa 
lý của các pháp chẳng có gì ngăn ngại.

- Từ vô ngại trí. Do có trí huệ này mà biết rõ các danh 
tự, ngữ ngôn chẳng có gì ngăn ngạiỀ

- Pháp vô ngại trí. Do có trí huệ này mà biết rõ hết 
thảy các pháp chẳng có gì ngăn ngại.

- Lạc thuyết vô ngại trí. Do có trí huệ này mà vui vẻ 
thuyết pháp, chẳng hề thối chuyển, chẳng có gì ngăn ngại.

* Thế nào là 18 bất cộng pháp?

Này Tu Bồ Đe! Đây là 18 công đức mà chỉ riêng Phật 
thừa mói có. 18 bất cộng pháp gồm có:

-Thân chẳng có lỗi.

- Miệng chẳng có lỗi.

- Niệm chẳng có lỗi.

- Chẳng có khác tưởngỆ

- Tâm thường ở trong định.

- Xả bỏ tất cả,

- Tâm lọi sanh chẳng có thổi chuyểnề

- Tinh tấn chẳng có thối chuyển.

- Niệm chẳng có thối chuyển.

- Huệ chẳng có thối chuyển.

- Giải thoát chẳng có thối chuyển.

- Giải thoát tri kiến chẳng có thối chuyển.

- Thân nghiệp tùy theo huệ hành.

- Khẩu nghiệp tùy theo huệ hành.
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- Ý nghiệp tùy theo huệ hành.

- Trí huệ biết quá khứ vô ngại.
r r i  r  ỵ ____Ạ 1 »Ậi  1 »Ạ._ ấ___• Ạ ___ _•- Trí huệ biêt hiện tại vô ngại.

- Trí huệ biết vị lai vô ngạiế

* Thế nào là 32 tướng tốt?

Này Tu Bồ Đe! 32 tướng tốt, nêu sau đây, là 32 tướng 
của bậc đại nhân. Ngưòi có 32 tướng tốt, nếu ở tại gia sẽ 
thành Chuyển luân thánh vương, nếu xuất gia sẽ thành 
Phật. Đó là:

- Tướng bàn chân bằng phẳng.

- Tướng dưói bàn chân có hai vành xa Iuânế

- Tướng ngón tay dài, thon và thẳng.

- Tướng ngón chân rộng và bằng.

- Tướng ngón tay, ngón chân khi xòe ra có màng da 
mỏng dính liền, như chân chim nhạn.

- Tướng bàn chân cao và dày.

- Tướng tay và chân mềm mại.

- Tướng tay dài. Khi đứng thẳng, tay dài đến đầu gối

- Tướng bắp tay và bắp chân thon như đùi nai chúa.

- Tướng âm tàng (nam căn) điều hòa.

- Tướng thân cao và rộngề

- Tướng lông xoáy lên phía trên và mịn.

- Tướng ử mới lỗ chân lông có một sợi lông xoáy vòng 
qua phải và xoáy lên phía trên.



272 • LUẬN ĐẠI TRÍ Đ ộ

- Tướng thân sắc vàng, sắc vàng của thân chẳng có 
loại vàng nào sánh kịpẽ

- Tướng ở các phía thân đều có hào quang 1 trượng. 
Thân Phật ở giữa vòng hào quang, trang nghiêm, rực rỡ 
vào bậc nhất.

- Tướng làn da mỏng và mịnẾ

- Tướng có 7 phần trong thân thể bằng phẳng và đầy 
đặn (2 vai, gáy, 2 bàn tay, 2 bàn chân).

- Tướng dưới 2 nách no đầy, chẳng có cao, chẳng có sâuỄ

- Tướng thân to lớn và thẳng.

- Tướng vai tròn và đẹp.

- Tướng có 40 cái răng.

- Tướng răng đều đặn và sít sao.

- Tướng răng trắng như tuyết.

- Tướng 2 má vuông bầu như 2 má của sư tử.

- Tướng được hưởng thượng vị. Các thức ăn vào 
miệng đều có thượng vị thơm ngon.

- Tướng lưỡi dài và rộng.

- Tướng Phạn âm. Tiếng nói phát ra trong trẻo, vang 
dội đi rất xa, nghe chẳng bao giờ nhàm chán.

- Tướng mắt xanh biếc như đóa sen xanhế

- Tướng lồng mi dài và đẹp, chẳng có tạp loạn.

- Tướng có “nhục kế” ở đỉnh đầu.

- Tướng có lông trắng nằm giữa 2 chân mày.

- Tướng mình trên như mình sư tử.
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Thân Phật thành tựu đủ 32 tướng tốt, phóng quang 
minh chiếu khắp cõi đại thiên thế giới. Có lúc Phật phóng 
quang minh đên vô lượng thế giới ở khắp 10 phương. Thế 
nhưng, tùy thuận chúng sanh, nên Phật thường chỉ thọ 
thân quang minh tỏa xa 1 trượng. Âm thanh của Phật 
vang khắp cõi đại thiên thế giới. Có lúc âm thanh của 
Phật vang đến tận vô lượng thế giới ở khắp 10 phương. 
Thê nhưng, tùy nghiệp cảm của chúng sanh, tùy số lượng 
chúng sanh nhiều hay ít, mà Phật phat âm thanh đến VỚI 

họ cho họ vừa đủ ngheệ

LUẬN:

Hỏi: Trước đây ngài Tu Bồ Đề đã có lần hỏi Phật, “Nếu 
các pháp đểu là tự tánh không, thì làm sao có thể phân biệt 
được thiện ác? Nay vì sao ngài Tu Bồ Đề lọi hỏi nữa? 
Nghĩa ỉỷ có gì khác chăng?

Đáp: Vì tò vô thỉ đến nay, chúng sanh tâm chấp sâu dậy, 
khó tin, khó hiểu, nên ngài Tu Bồ Đề phải thưa hỏi Phật 
nhiều lần về một vấn đề.

Lại nữa, khi muốn nói về Bát nhã Ba-la-mật, thì cốt yếu 
phải đề cập đến nghĩa “không”, nên ngài Tu Bồ Đe phải thưa 
hỏi Phật nhiều lần.

Khi Phật còn tại thế, thì số chúng sanh lợi căn, thượng trí 
rất nhiều, nên rất dễ được ngộ. Thế nhưng 500 năm sau khi 
Phật diệt độ, thì chúng sanh thường ái chấp Phật pháp; họ 
vào trong các pháp mà lại chấp các pháp đều là không, la như 
mộng, như huyên, nên khởi tâm nghi. Họ nghi rằng ở nơi các 
pháp không, như mộng, như huyễn, thì chẳng sao có thể phân 
biệt được thiện ác.

Ngài Tu Bồ Đề thương xót chúng sanh ở đời vị lai, phần
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đông chẳng có căn trí thông lợi, nên khó tin, khó hiểu pháp 
“không”, nên ngài phải hỏi lại Phật, “Nếu các pháp đều là 
tự tánh không, thì làm sao có thể phân biệt được thiện ác?”.

Ở đây Phật nêu lên các nhân duyên cho thấy rằng do tâm 
điên đảo mà khởi sanh các chấp điên đảo. Phàm phu khi 
nằm mộng liền chấp cảnh mộng, chấp các sự việc thấy trong 
mộng. Lại nữa, người chẳng tin tội phước, thì khởi sanh 3 
bất thiện nghiệp; người tin tội phước, thì khởi sanh 3 thiện 
nghiệp. Thiện, bất thiện cũng như bất động đều dẫn sanh các 
quả báo thế gian: Thiện dẫn đến các quả báo thiện; bất thiện 
dẫn đến các quả báo ưu bi, khổ não; còn bất động nghiệp thì 
dẫn sanh lên các cõi sắc và Vô sắc.

Bồ tát biết rõ cả 3 nghiệp đều là hư dối, chẳng thật có, 
nên thường an trú trong 2 pháp không, là tất cánh không và 
vô thỉ không, để vì chúng sanh thuyết pháp. Bồ tát dùng tất 
cánh không để phá các chấp về pháp tướng; lại dùng vô thỉ 
không, để phá các chấp về chúng sanh tướng.

Bồ tát an trú trong đạo, vì chúng sanh thuyết pháp, nói 
với chúng sanh rằng, “5 ấm, 12 nhập, 18 giới... đều là không, 
là như mộng, như hưởng, như ảnh, như diệm, như huyên, 
như hóa”; lại nói với chúng sanh rằng, “Ở trong mộng chăng 
có mộng, chẳng có người thấy mộng... dẫn đến ở trong hóa 
chẳng có hóa, chẳng có người thấy hóa”; lại nói với chúng 
sanh rằng, “Các ngươi ở trong pháp không, mà tâm các ngươi 
điên đảo, nên mới khởi sanh các chấp điên đảo”. Trong kinh 
nói rằng Bồ tát dùng các lực phương tiện dẫn dắt chúng sanh 
thoát ra khỏi lưới tà chấp điên đảo.

Bồ tát dạy chúng sanh tu bố thí nhằm phá chấp xan tham 
điên đảo, rồi lại dạy họ tu trì giới. Thế nhưng chúng sanh lại 
chấp quả báo bố thí và trì giới, mà chẳng biết rằng quả báo ấy
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là vô thường là chẳng thật có... Do vậy, Bồ tát nói với chúng 
sanh rằng, “Chư Thiên do quả báo bố thí và trì giới mà được 
hưởng phước lạc ở cõi trời. Nhưng khi đã hưởng hết phước 
đức rôi, thì cũng sẽ bị đọa lạc, sẽ phải thọ khổ đau”.

Bồ tát lại dạy chúng sanh tu ly dục, hành thiền định, và 
nói với họ rằng, “Quả báo thiền định cũng là hư dối, chẳng 
thật có, thường dẫn hành giả vào trong điên đảo”.

Vậy nên các quả báo bố thí, trì giới, thiền định đều là vô 
thường, là chẳng thật có; chấp các quả báo đó là tội lỗi vậy.

Bồ tát lại dạy chúng sanh trú trong pháp Niết Bàn tịch 
tịnh; dùng lực phương tiện của pháp Niết Bàn mà tu 4 niệm 
xứ... dẫn đến tu 18 bất cộng pháp.

Như vậy, trước hết Bồ tát tán thán công đức bố thí và trì 
giới, dạy chúng sanh tu bố thí, trì giới để xa lìa tội lỗi, nhưng 
liền nói tu bố thí và trì giới cũng chưa thoát khỏi vô thường, 
khổ đau. Rồi Bồ tát lại dạy chúng sanh tu thiền định, nhưng 
liền nói quả báo thiền định cũng hư dối, chẳng thật có. Sau 
cùng, Bồ tát tán thán thật tướng pháp, dạy cho chúng sanh tu 
pháp không, dẫn họ vào Vô Dư Niết Bàn.

Lúc bấy giờ, ngài Tu Bồ Đề hoan hỷ, tán thán Bồ tát rằng, 
“Hy hữu thay Bô tát biết rõ thật tướng pháp là rốt ráo không, mà 
vẫn vì chúng sanh thuyết pháp, khiến họ vào Vô Dư Niết Bàn.

Phật dạy: Chư đại Bồ tát rất là hy hữu. Các hàng Thanh 
Văn và Bích Chi Phật chẳng sao có thể bì kịp.

Hỏi: Phật là phước điền vô thượng. Như vậy vì sao nói 
bố thí chúng sanh và cúng dường chư Phật bình đẳng, chẳng 
cỏ phần biệt?

Đáp: Bồ tát dùng lực Bát nhã Ba-la-mật mà hành Bồ
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tát đạo, nên ở nơi hết thảy pháp vẫn thường giữ tâm rốt ráo 
không, vô phân biệt.

Ví như thân chúng sanh do 5 ấm, 12 nhập, 18 giới hòa 
hợp sanh. Thân Phật cũng là như vậy. Do các thiện pháp hòa 
họp mà giả danh gọi là thân Phật. Kinh dạy, “Người trải rộng 
tâm từ bi thương xót hết thảy chúng sanh được phước đức vô 
lượng, thì người ở noi Phật mà khởi tâm chấp cũng phải thọ 
vô lượng tội” .

Bồ tát biết rõ hết thảy pháp đều rốt ráo không, nên chẳng 
khinh chúng sanh, chẳng chấp tâm kính Phật. Vì sao? Vì ở noi 
thật tướng pháp, các pháp đều là vô tướng, mà ở nơi vô tướng 
thì chẳng có phân biệt Phật và chúng sanh. Nếu có phân biệt là 
còn chấp tướng, nên phải thường quán bình đẳng vậy.

Hỏi: Thân Bồ tát chẳng phải là gỗ, là đá. Như vậy, Bổ tát 
làm sao cỏ thể chẳng sanh sân tâm khỉ bị kẻ khác đến đâm 
chém mình?

Đáp: Có thuyết nói Bồ tát tu nhẫn nhục Ba-la-mật, nên 
chẳng còn sanh phiền não. Ví như vị tiên nhân sẵn Đe, tiền 
thân của đức Phật Thích Ca Mưu Ni, tu hạnh nhẫn nhục Ba- 
la-mật, bị vua Ca Lỵ cắt đứt chân tay mà chẳng sanh lòng 
hờn giận. Đây là do Bồ tát từ bi muốn độ chúng sanh, lại do 
đã tham nhập vào Bát nhã Ba-la-mật, nên mói được tâm bất 
động, được quả báo như hư không, chẳng cảm thây có đau 
đớn vậy. Như vậy gọi là Bồ tát đã vào được noi “vô phân biệt 
Bát nhã Ba-la-mật”.

Có thuyết nói Bồ tát an trú nơi pháp thân, chẳng nghĩ 
đến sắc thân nên chẳng thấy có đau đóm. Bồ tát được tâm 
vô lậu thanh tịnh, nên mới được quả báo thanh tịnh, thánh 
thiện như vậy.
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Bởi vậy nên biết “xả thân bố thí” là pháp rất hy hữu. 
Trong kinh có nói đến trường hợp Bồ tát xả thân, vào tận 
chốn địa ngục để cứu độ chúng sanh, thật là rất hy hữu vậy.

Hỏi: Như vậy vì sao vẫn còn địa ngục?

Đáp: Có vô lượng chúng sanh thì cũng có vô lượng cõi 
địa ngục.

Hỏi: Chúng sanh ăn thịt Bồ tát có mang tội chăng?

Đáp: Đây là bổn nguyện của Bồ tát. Bồ tát tự phân cắt 
thân thể mình để bố thí cho các loài súc sanh. Súc sanh nào 
ăn được thân của Bồ tát sẽ kính mén Bồ tát, khởi tò tâm, dẫn 
đên sẽ được độ. Do vậy mà chẳng bị tội.

Như kinh Duy Ma Cật nói, “Ăn hương phạn(**) vào người, 
thì 7 ngày sau sẽ được giải thoát”. Như vậy, người ăn thịt 
chúng sanh mà phát từ tâm cũng có thể được độ vậyệ

Lại như kinh Pháp Hoa nói, “Bồ tát Dược Vương'*” ) đem

**. “Hượng phạn” là cơm có mùi hương thơm. Trong kinh Duy Ma Cật 
(Phâm XI- Bồ tát hạnh) có nói rằng: Ngài Duy Ma Cật hiện thần thông đi xin 
cơm ờ cõi Hương Tích đem vê cúng dường đại chúng. Người nào ăn cơm 
này vào liền có mùi hương thơm toát ra từ các lỗ chân lông, và 7 ngày sau 
mới tiêu hêt. Nếu tu pháp Thanh Văn mà chưa vào chánh vị thì vào chánh vị 
rồi mói tiêu; vào chánh vị rồi thì đuợc tâm giải thoát mcn tiêu; được tâm giải 
thoát mà chưa phát ý Đại thừa, thì phát ý Đại thừa mới tiêu; phát ý Đại thùa 
mà chua được vô sanh pháp nhẫn, được vô sanh pháp nhẫn mới tiêu- được 
vô sanh pháp nhân rôi, thì được nhất sanh bổ xứ mới tiêu.

***. Trong kinh Pháp Hoa (Phẩm XXIII- Dược Vương Bồ tát Bổn 
Sự) có nói rằng: Vào thời Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức có vị Bồ tát 
tên là Nhât Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến, tiền thân của Bồ tát Dược Vương 
trài qua nhiều kiếp tu khổ hạnh, dùng thần thông đi khắp các cõi Phật va 
sau cùng trú trong Hiện Tiền Nhất Thiết sắc Thân tam muội. Ngài vui 
mừng nghĩ răng “Do được nghe kinh Pháp Hoa mà ngài vào được tam
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trân bảo cúng dường Phật mà chưa được vừa lòng, nên đã 
đem thân cúng dường xá lợi Phật”. Đây là việc rất hy hữu. 
Vì sao? Vì chúng sanh thường rất quý thân mạng, hơn tất cả 
các vật sở hữu khác. Bởi vậy nên cúng dường thân mạng là 
việc hy hữu, khó có ai có thể làm được.

Hỏi: Vỉ sao trong 5 đạo chúng sanh, chỉ nói lược về 4 
đạo, mà lại rộng nói về nhân đạo?

Đáp: Chúng sanh ở ứong 3 ác đạo chịu quá nhiều đau 
khổ, nên ít có khởi tâm nghi. Do vậy, khi Bồ tát Đại Thông 
đến tận các nơi đó để độ họ, thì họ liền tin mà được độ vậy.

Còn chư Thiên do có thiên nhãn nên tự thấy quả báo tội 
phước. Chỉ có loài người, do chẳng thấy quả báo tội phước, 
mà thường bị các tà kiến chấp ngoại đạo ngăn che tâm trí, 
nên thường sanh phiền não.

Kinh nói rằng có 2 hạng chúng sanh khó được độ. Đó là:

- Hạng bị tà kiến thường phạm các trọng tội.

- Hạng chỉ có nhục nhãn, nên chẳng thấy được quả báo 
tội phước của mình gây ra.

- Loài người thường bị rơi vào trong 2 trường hợp này, 
nên ở nơi đoạn kinh nêu trên đây nói nhiều về nhân đạo vậy.

muội này”. Nghĩ như vậy rồi, ngài dùng thần thông hiện đủ thứ hương 
thơm, dầu thơm cúng dường Phật và kinh. Ngài thoa bột và dâu thơm 
khắp cả mình, uống các chất dầu thơm, rôi dùng nguyện lực châm lửa tự 
đốt thân mình. Sau khi mạng chung, ngài lại tái sanh vào cõi nước của 
Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức. Sau khi Phật diệt độ, ngài xây tháp 
báu cúng dường xá lợi Phật. Xong ngài tự đốt 2 cánh tay để cúng dường 
tháp thờ xá lợi của Phật.

Đây là trường hợp Bồ tát xả bỏ sắc thân ô uế, cầu pháp thanh tịnh; xả 
bỏ chấp ngã, dùng thân vô tướng để cúng dường Phật vậy.
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Hỏi: Vì sao trong 4 nhiếp pháp lại nói nhiều về bổ thỉ?

Đáp: Trong 4 nhiếp pháp gồm bố thí, ái ngữ, lợi hành và 
đồng sự, thì bố thí là pháp dẫn đầu.

Vì sao? Vì nơi bố thí có nhiếp đủ cả 3 pháp kia rồi. Nấu 
đem tài vật bố thí cho chúng sanh, rồi lại thuyết pháp cho họ 
nghe, dân họ vào đạo, thì sẽ sanh được lòng tin nơi đạo pháp. 
Bởi vậy nên trong kinh nói nhiều về hạnh bố thí.

Hỏi: Vì sao chỉ nói lược về tài thỉ, mà lại nói rộng về 
pháp thỉ hơn?

Đáp: Tài thí chỉ có quả báo hạn lượng; pháp thí có vô 
lượng quả báo:

- Tài thí dẫn sanh quả báo ở cõi Dục; còn quả báo của 
pháp thí thì thông cả 3 cõi.

- Tài thí thường chỉ giúp hành giả được phước lạc ở cõi 
người và cõi trời; còn pháp thí giúp hành giả đạt được Niết 
Bàn lạc. Vì tài thí chỉ tạo quả báo giàu sang, phú quý; còn 
pháp thí mới dẫn vào Phật đạo, vào Niết Bàn vạy.

Hỏi: Bồ tát cỏ được Nhất thiết chủng trí chăng?

Đáp: Khi nêu câu hỏi này, ngài Tu Bồ Đề nghĩ rằng, “Bồ 
tát đã được Nhất thiết chủng trí rồi thì chẳng còn là Bồ tát 
nữa, mà đã trở thành Phật rồi vậy”.

Phật dạy: Người hành Bồ tát đạo, khi chưa được Nhất 
thiết chủng trí thì còn gọi là Bồ tát, khi đã được Nhất thiết 
chủng trí rồi thì được gọi là Phật.

Thế nhưng, khi đã được Nhất thiết chủng trí rồi, đã vào 
trong đệ nhất nghĩa rồi, thì hết thảy pháp đều không, chẳng 
còn thấy Phật, huống nữa là Bồ tát.
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Kinh dạy, “Tâm Phật và tâm Bồ tát chẳng có sai khác”. 
Vì sao? Vì 2 tâm thứ lớp nối nhau, chẳng có hề đứt đoạn, nên 
nói 2 tâm chẳng khác nhau, chẳng phân biệt vậy.

Hỏi: Vì sao nói pháp xuất thế gian là pháp chẳng đồng 
với pháp của phàm phu?

Đáp: Vì như Chuyển luân thánh vương cũng có đầy đủ 
32 tướng tốt như Phật. Thế nhưng, Chuyển luân thánh vương 
do phước báo mà được 32 tướng tốt. Còn Phật do đã đây đủ 
quả báo vô lậu mà thành tựu 32 tướng tốt. Chuyển luân thánh 
vương cũng có đầy đủ 32 tướng tốt nhưng chẳng được tự tại, 
vì phước báo có hạn lượng. Còn Phật có đây đủ 32 tướng tôt, 
được tự tại, vô ngại ở nơi hết thảy pháp.

Chuyển luân thánh vương có đầy đủ 32 tướng tốt, nhưng 
chẳng có đầy đủ 80 vẻ đẹp. Chỉ Phật mới có đây đủ 32 tướng 
tốt và 80 vẻ đẹp. Bởi vậy nên nói pháp xuất thế gian chẳng 
đồng với phàm phu.

Hỏi: Từ trước đã có nhiều lần nói các pháp, từ 5 ấm... 
dẫn đến Nhất thiết chủng trí, mà chẳng có nói đến 32 tướng 
tốt và 80 vẻ đẹp. Nay gần cuối kinh Bát nhã Ba-la-mật, vì sao 
lại nói nhiều về 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp?

Đáp: Phật có 2 thân là “sanh thân” và “pháp thân”.

Trước đây rộng nói về pháp thân, vì pháp thân có lợi ích lớn.

Nay kinh Bát nhã Ba-la-mật đã đến đoạn cuối, nên phải 
nói về nghĩa của sanh thân. Nói về sanh thân của Phật, thì 
phải nói về 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, là quả báo của thánh 
pháp vô lậu.

Lại nữa, trước nói về thậm thâm nghĩa của Phật pháp, nên 
nói về pháp thân của Phật. Nay vào cuôi kinh, chỉ lược nói
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về thậm thâm nghĩa của Phật pháp, mà rộng nói về các tướng 
trang nghiêm của Phật, nên nói nhiều về sanh thân của Phật 
đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp.

Hỏi: 10 Phật lực là tổng tướng, Nhất thiết chủng trí là 
biệt tướng. Nay vì sao chỉ nói về 10 Phật lực?

Đáp: Thật ra Phật có vô lượng trí lực, mà chúng sanh 
chẳng có thể hiểu hết được. Dùng 10 Phật lực cũng đủ để độ 
chúng sanh rồi.

Dùng “thị xứ phi thị xứ trí lực”, Bồ tát biết rõ các sự lý 
nào là đúng chỗ, các sự lý nào là chẳng đúng chỗ. Ví như biết 
lý nhân quả là thị xứ (đúng chỗ); ly 5 cái, tu 7 giác chi mà 
được đạo là thị xứ (đúng chỗ) v.v...

Ví như vị thầy thuốc hay chẩn bệnh rồi mới cho thuốc; 
nếu thấy bệnh nhân nào còn có hy vọng cứu sống mới chữa 
trị. Cũng như vậy, Bồ tát biết rõ những chúng sanh nào có thể 
độ được, những chúng sanh nào chẳng thể độ được. Bồ tát 
dùng các phương tiện độ sanh dựa vào 2 lực. Đó là: Nghiệp 
lực và định lực.

Bồ tát biết rõ chúng sanh do nghiệp lực dẫn dắt, mà phải 
thọ sắc thân ở thế gian, nên dạy cho họ tu thiền định. Nương 
theo lực thiên định mà được giải thoát.

Vì sao? Vì tịnh nghiệp thường có công năng đoạn các ác 
nghiệp.

Neu đã có tạo ác nghiệp rồi, thì phải hành thiền định, lấy 
tịnh nghiệp thiền định giải thoát để tiêu trừ các ác nghiệp.

Hỏi: Vì sao chẳng dạy hết thảy chúng sanh tu tịnh nghiệp?

Đáp: Vì căn tánh chúng sanh có lọi, có độn sai khác nhau.
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Những chúng sanh độn căn dễ bị các ác nghiệp dẫn dắt vào 3 
đường ác. Những chúng sanh lợi căn thường thích tu 10 thiện 
đạo cùng các pháp trợ đạo khác; nhờ vậy mà thường tạo nên 
các thiện nghiệp, được phước lạc ở cõi trời, cõi người... dẫn 
đến được giải thoát.

Hỏi: Vì sao hết thảy chúng sanh chảng làm điều thiện?

Đáp: Phật dạy chúng sanh có thiện tánh hoặc có ác tánh 
sai khác nhau.

Ví như đã có sẵn mụt nhọt rồi, thì khi chạm vào đó mới 
có máu chảy ra. Cũng như vậy, do có tánh nóng nảy, nên mới 
khởi sanh ác dục (sự muốn làm điều ác).

Nên biết “tánh” và “dục” khác nhau: Tánh tiềm ẩn bên 
trong; dục phát hiện ra bên ngoài. Tánh thì nặng; dục thì nhẹ. 
Tánh thì khó trừ, dục thì dễ xả.

Ví tánh là sâu, dục là cạn, nên nếu dùng tánh mà làm các 
sự việc ắt phải thọ nghiệp báo; còn nếu dùng dục mà làm các 
sự việc thì chưa hẳn phải thọ nghiệp báo.

Lại có thuyết nói, “Dục cứ lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ trở 
thành tập quán. Tập quán đó càng lâu càng tăng trưởng để trở 
thành tánh. Ngược lại, tánh cũng thường sanh dục”.

Chúng sanh trú trong tánh để làm thiện, làm ác. Nếu trú 
trong tánh thiện, thì có thể độ được. Neu trú trong tánh ác, thì 
chẳng có thể độ được.

Phật biết rõ chúng sanh nào có thiện tánh, được sanh vào 
các thiện đạo... dẫn đến được vào Niết Bàn đạo; chúng sanh 
nào có ác tánh bị đọa vào các ác đạo.

Hỏi: “Đạo trí lực’’ và “thiên nhãn lực” sai khác nhau 
như thế nào?
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Đáp: Người có thiên nhãn chỉ thấy được chúng sanh 
trong các đường sanh tử, chỉ thấy được các quả báo tội phước 
ở hiện tiền. Người có đạo trí lực thấy xa rộng hơn nhiều; thấy 
rõ được mức hiểu đạo và hành đạo của từng chúng sanh Do 
vậy mà biêt rõ những chúng sanh có thê được độ, những 
chúng sanh chưa có thể được độ.

Hỏi: Thanh Văn và Bích Chi Phật cũng có Niết Bàn. Như  
vậy, vì sao nói chẳng cỏ “đạo trí lực ”?

Đáp: Phải có đầy đủ 3 lực, nêu sau đây, mới thông đạt và 
mới khắp biết tất cả các việc làm của chúng sanh ở cả trong 
3 đời:

- Phải có “túc mạng trí lực” mới biết rõ đời trước của 
chúng sanh.

- Phải có “sanh tử trí lực” mới biết rõ được chúng sanh 
đã tạo các duyên nghiệp như thế nào, và ở đời vị lai sẽ đi về 
đâu trên đường sanh tử.

- Phải có “đạo trí lực” mới biết rõ chúng sanh nào có thể 
được độ, chúng sanh nào chưa có thể được độ. Lực này chỉ 
có Phật mới có; hàng Nhị thừa chẳng có thể có được.

Trong kinh có nêu mẫu chuyện như sau:

Ngài Xá Lợi Phất gặp một người đã đến thời kỳ chứng 
đạo, mà ngài chăng hay biết, nói là chưa có đủ nhân duyên 
được đạo, nên ngài chẳng độ. Đen chiều, Phật dùng túc mạng 
thông quán thây từ 80 vạn kiếp trước người ấy đã tạo nhân 
duyên đê được đạo. Nay đã đến thời kỳ thành tựu. Bởi vậy 
nên, chiều hôm ấy nghe Phật thuyết một thời pháp, người ấy 
liên được quả A-la-hán.

-oOo-
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Phật thường dùng 10 Phật lực để độ chúng sanh:

- Dùng lực thứ nhất, biết rõ chúng sanh nào có thể độ, 
chúng sanh nào chẳng có thể độ.

- Dùng lực thứ hai, biết rõ chúng sanh nào bị 3 chướng 
che tâm, chúng sanh nào chẳng bị 3 chướng che tâm.

- Dùng lực thứ ba, biết rõ khi vào thiền định giải thoát, 
chúng sanh nào tâm tịnh, chúng sanh nào tâm cấu.

- Dùng lực thứ tư, biết rõ căn cơ lợi độn của chúng sanh; 
đã thông đén tánh hay chẳng thông đến tánh.

- Dừng lực thứ năm, biết rõ chứng sanh ham muốn gì, có 
thiện dục, hay ác dục.

- Dùng lực thứ sáu, biết rõ chúng sanh do nhân duyên tâm 
dục thiện hay ác sai khác nhau, mà có tánh dục sai khác nhau.

- Dùng lực thứ bảy, biết rõ chúng sanh do căn tánh sai 
khác nhau, mà tầm hiểu và hành đạo có sai khác.

- Dùng lực thứ tám, biết rõ chúng sanh ở đòi trước có 
nghiệp thiện, nghiệp ác như thế nào.

- Dùng lực thứ chín, biết rõ chúng sanh nào đời nay chưa 
thể độ được, đời sau mới có thể độ được.

- Dùng lực thứ mười, biết rõ chúng sanh nào đã dùng 
giải thoát môn không, hay giải thoát môn vô tướng, hay giải 
thoát môn vô tác để vào Niết Bàn; biết rõ chúng sanh nào đã 
có kiến đế đạo, tư duy đạo, và ở mỗi niệm đã đoạn được bao 
nhiêu kiết sử v.v...

Nhờ 10 lực đó mà Phật đã dùng các nhân duyên nói pháp 
thích hợp với từng đối tượng chúng sanh, khiến mỗi chúng 
sanh đều được lợi lạc.
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Hỏi: Neu trí huệ Phật vô lượng, thì các tướng ở thân 
Phật cũng vô lượng. Như vậy, vì sao Phật chỉ có 32 tướng tốt 
như các chuyển luân thảnh vương?

Đáp: Con số 32 tướng tốt là chẳng phải nhiều, chẳng 
phải ít. Ở nơi thân của Phật và của các đại Bồ tát, các tướng 
tốt chẳng có số lượng nhất định. Tùy theo chúng sanh ưa 
thích tướng gì, thì các ngài hiện các tướng ấy, nhằm dẫn đạo 
chúng sanh. Ví như thấy chúng sanh quý lưu ly, pha lê hơn 
vàng, thì Phật chẳng hiện thân sắc vàng mà lại hiện thân lưu 
ly, pha lê.

Phật tùy thuận chúng sanh ưa thích tướng gì, thì hiện ra 
tướng ấy, chẳng có nhất định vậy. Ví như có nơi chúng sanh 
ưa thích đôi mắt đen ưắng phân minh; có nơi chúng sanh lại 
thích đôi mắt xanh; có nơi chúng sanh thích đôi vai tròn là 
lớn, có noi chúng sanh chẳng có thích như vậy.

Trong kinh có chép mẫu chuyện sau đây:

Bồ tát Đao Lợi ở nước Phát Tân có tướng các ngón tay 
xòe ra có màng da mỏng dính liền mà thân phụ của ngài cho 
là quái dị vì giống chân chim, nên đã cắt bỏ màng da đó đi.

Có thuyết nói, “32 tướng tốt của Phật do lực thần thông 
biến hóa ra. Chúng sanh thích tướng gì, thì Phật biến hóa ra 
tướng ấy”.

Có thuyết nói, 32 tướng tốt của Phật chẳng phải do thần 
thông biến hóa. Tùy theo từng cõi nước mà Phật hiện các 
tướng theo đúng sự ưa thích của chúng sanh ở cõi nước đó, 
nhằm độ họ vậy”.

Trong kinh Mật Tích nói rằng, “Phật hiện thân sắc vàng, 
hoặc hiện thân sắc bạc, hoặc hiện thân sắc của mặt trời, của 
mặt trăng, của các vị sao... ; hoặc hiện thân dài, ngắn, cao,
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thấp... Tất cả đều nhằm mục đích dẫn đạo chúng sanh mà 
hiện ra các tướng sai khác nhau như vậy”.

Ví như ở nước Thiên Trúc, trong cõi Diêm phù đề, chúng 
sanh thích được thấy 32 tướng tốt như đã nêu ở đoạn kinh 
trên đây, thì Phật hiện ra 32 tướng tốt đó.

Thế gian thường nhắc đến 5 tướng: Mắt, mũi, lưỡi, vai và 
tay chân. Bởi vậy nên chúng sanh ở cõi nước này khởi tâm 
cung kính Phật khi họ thấy 5 tướng tốt này ở nơi thân Phật.

Có người thích thấy các tướng xa luân ở lòng bàn chân 
Phật, tướng tóc của Phật xoắn như ốc, tướng ngón tay dài, 
tướng lưỡi rộng dài và mỏng v.v... của Phật. Tất cả những 
tướng tốt đó đều khiến họ khởi tâm cung kính Phật. Ở nước 
Thiên Trúc, Phật chỉ hiện có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp.

Ở rất nhiều cõi nước khác, Phật phải hiện ra rất nhiều tướng, 
hoặc trăm, ngàn, vạn... dẫn đến vô lượng tướng tốt khác.

(Hốt quyển 88)







Phẩm Thứ Bảy Mươi Tám
(TIẾP THEO)

T ử  Nhiếp Pháp (tiếp theo)

KINH:

* Thế nào là 80 vẻ đẹp?

Này Tu Bồ Đe! Đó là:

- Đỉnh đầu chẳng thấy được(*).

- Đôi môi cong, đẹp, tợ như vầng trăng non.

- Thân vững vàng như thân Na La Diên (lực sĩ cõi tiên).

- Khi xoay, thân tợ  như  thân  voi chúa.

- Toàn thân tỉnh khiết

- Thân thẳng, chẳng cong.

- Chỉ ử bàn tay trang nghiêmệ

- M ắt cá chẳng lộ ra .

- Khi đi, thân  chẳng lay độngỄ

- Tay chân đầy đủ.

- Mũi cao thẳng, lỗ mũi kín.

*. Tuớng này gọi là “vô kiến đảnh tướng”, chẳng hiện ra ở nơi thân 
thể, nên phàm phu chẳng thể thấy được, chi có chư Thiên hoặc những 
người có huệ nhãn mới có thể thấy được.

Tướng này hiện ra như một vành bánh xe nhỏ có cả ngàn cây căm và 
sáng chói.



- Vành tai lớn và dài, thòng xuống.

- Đầu xương câu móc với nhau móc xích.

- Khi đi chân dở cách mặt đất 4 tấc, chỉ chân hiện 
trên  m ặt đất.

- Đầu gối cửng và tròn.

- Thân mềm mại.

- Ngón tay dài và vót tròn.

- Mạch máu ẩn sâu.

- Thân tròn láng, mịn màng.

- Thân đầy đủ.

- Dung nghi đầy đủ.

- Thường an ổn, chẳng độngễ

- Tất cả đều muốn nhìn.

- M ặt chẳng đổi sắc.

- Môi đỏ như trái tần bà.

- Rún sâu và tròn đầy.

- Tay chân bằng và đầy.

- Chỉ tay thẳng và sáng.

- Chỉ tay chẳng đứt đoạn.

- Gương mặt rộng và đẹp.

- Hòa vui với chúng sanh.

- Mùi thơm tỏa ra nơi miệng.

- Đi chậm rãi như voi chúa.
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- Đầu như trái ma đà na.

- Răng sắc bén.

- Lưỡi mỏng.

- Lông tinh khiết.

- 9 lỗ có tướng đầy đủế

- R ún chẳng lộ ra  ngoàiệ

- Bụng thonẳ

- Thân đoan nghiêm.

- Thân cao ráo.

- Quanh thân có hào quang 1 trượngế

- Xem chúng sanh bình đẳng.

-T ùy chúng sanh mà dùng âm thanh vừa đủ nghe. 

-T ùy thuận chúng sanh mà thuyết pháp.

- Thuyết pháp theo thứ lớp nhân duyênế

- Người xem chẳng nhàm chán.

-T óc chẳng rối.

-T óc xanh như ngọc thanh châu.

- Tất cả đều oai nghiêm.

- Khuôn mặt dài vừa phảiế

- Khuôn mặt tròn đầy.

- Âm hưởng thâm sâu.

- Lông xoắn về phía phải.

- Tay chân như ý.
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- Chỉ tay dàiế

- Chúng sanh có ác tâm khi nhìn thấy liền được vuiẽ

- M ặt sáng như  trăng  rằm .

- M ùi thơm  từ  lỗ chân lông.

- Dung nghi oai vệ như sư tử.

- Tướng đi như ngỗng chúaễ

- Âm phát ra đầy đủ, rõ ràng.

- Lưỡi màu đỏ.

- Lông m àu hồng.

- M ặt rộng và dài.

- Tay chân trắng và đỏ như màu hoa senẽ

- Bụng cũng chẳng lộ.

- Thân chẳng khuynh động.

- Phần thân trên nở nang.

- Tay chân dịu dàng, tinh khiết.

- Khi đi có hào quang chiếu theo.

- Chẳng khỉnh chúng sanh.

- Thuyết pháp mà chẳng chấp.

- Đến noi nào thì dùng ngôn ngữ noi đó mà thuyết pháp.

- Chúng sanh chẳng thể thấy hết các tướng noi thân Phật

- Tóc dài và đẹp.

- Tóc xoắn đẹp.

- Tay chân có tướng phước đức.
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Này Tu Bồ Đe! Thân Phật thành tựu đầy đủ 80 vẻ đẹp 
như vậyề

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, 
Bồ tát dạy chúng sanh rằng, “Này các thiện nam, thiẹn 
nữ! Phải khéo phân biệt các tự môn, từ 1 chữ.ề. dẫn đến 
42 chữ. Hết thảy các tự môn đều nhập vào trong tự môn 
đầu tiên; cũng đêu nhập vào trong tự môn thứ hai, trong 
tự môn thứ ba... dẫn đến cũng đều nhập vào trong tự 
môn thứ bốn mươi hai”.

Tất cả các ngữ ngôn đều nhập vào trong 42 chữ; 1 chữ 
nhập vào trong 42 chữ; 42 chữ nhập vào trong 1 chữễ

Chúng sanh phải như vậy mà khéo học 42 chữ. Khéo 
học 42 chữ rồi, lại phải khéo thuyết “tự pháp”ề Khéo 
thuyết “tự pháp” rồi, lại phải khéo thuyết “vô tự pháp”ề

Này Tu Bồ Đe! Phật khéo biết pháp, khéo biết “tự 
pháp”, khéo biết “vô tự pháp”; vì “vô tự pháp” mà nói 
“tự pháp”. Vì sao? Vì vượt lên trên hết thảy “danh tự 
pháp”, nên gọi là Phật pháp.

Này Tu Bồ Đe! Như vậy là Bồ tát dùng tài thí và pháp 
thí để nhiếp độ chúng sanhề

Đây là việc làm rất hy hữu, khó có thể bì kịp.

-oOo-

* Thế nào là Bồ tát dùng ái ngữ để nhiếp độ chúng sanh?

Này I\i Bo Đe! Bo tát dùng 6 Ba-la-mât, vì chúng 
sanh, thuyết pháp, dạy cho họ rang, “Người hành 6 pháp 
Ba-la-mật nhiếp được hết thảy các thiện pháp.

-oOo-



* Thế nào là Bồ tát dùng lợi hành để nhiếp độ chúng 
sanh?

Này Tu Bồ Đe! Bồ tát thấy chúng sanh chìm đắm 
trong đêm dài vô minh, nên dùng 6 pháp Ba-la-mật đe 
giáo hóa chúng sanh, khuyên họ hành 6 pháp Ba-la-mật.

-oOo-

* Thế nào là Bồ tát dùng đồng sự để nhiếp độ chúng 
sanh?

Này Tu Bồ Đe! Bồ tát dùng các lực thần thông biến 
hóa vào tận trong 5 đạo chúng sanh, sông với chúng sanh, 
làm các công việc chung vói chúng sanh, rôi dùng 4 nhiếp 
pháp “bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự”, để tùy duyên 
nhiếp độ chúng sanhễ

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chúng sanh 
là bất khả đắc, pháp là bất khả đắc, pháp tánh cũng là 
bất khả đắc vì là rốt ráo không, là vô thỉ không vậy.

Bạch Thế Tôn! Như vậy, Bồ tát làm sao hành 6 pháp 
Ba-la-mật; làm sao hành 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô săc 
định; 37 Phẩm Trợ Đạo, 18 pháp không; làm sao hành
3 giải thoát môn “không, vô tướng và vô tác”, bối xả, 9 
thứ đệ định, làm sao hành 10 Phật lực, 4 vô sở úy, 4 vô 
ngại trí, 18 bất cộng pháp, làm sao hành 32 tướng tốt, 80 
ve đẹp? Bồ tát lam sao ân trú trong 5 thần thông mà vì 
chúng sanh thuyết pháp?

Bạch Thế Tôn! Chúng sanh bất khả đắc, 5 ấm bất khả 
đắc, 6 pháp Ba-la-mật bất khả đắc... dẫn đến 80 vẻ đẹp
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Trong bất khả đắc, chẳng có chúng sanh, chẳng có 
sắcịềệ dẫn đến chẳng có 80 vẻ đẹp.

Bạch Thế Tôn! Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật làm 
sao có thể vì chúng sanh thuyết pháp được?

Bạch Thế Tôn! Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, Bồ tát 
còn bất khả đắc, huống nữa là có Bồ tát pháp!

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu Bồ 
Đe! Như chỗ ông nóỉề Vì chúng sanh bất khả đắc, nên là 
nội không, là ngoại không, là nội ngoại không... dẫn đến 
là vô pháp hữu pháp không. Vì chúng sanh bất khả đắc 
nên 5 ấm, 12 nhập, 18 giới, 12 nhân duyên... dẫn đến 18 
bất cộng pháp đều không; 4 quả Thanh Vănễ.. dẫn đến 
Vô Thượng Bồ Đề đều không.

Này Tu Bồ Đe! Bồ tát quán hết thảy pháp đều không; nên 
vì chúng sanh thuyết pháp, mà chẳng chấp tướng “không”.

Bồ tát quán các pháp vô ngại, mà chẳng phá hoại 
pháp tướng, chẳng có phân biệt, chỉ vì chúng sanh như 
thật thuyết pháp vậy.

Ví như Phật hóa ra vô lượng người, rồi dạy cho họ tu 
bố thí, trì giói, nhẫn nhục tỉnh tấn, thiền định, trí huệ; 
dạy họ tu 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định vếv... Ý ông nghĩ 
sao? Có phân biệt biết các người hóa đó phá hoại các 
pháp chăng?

Ngài T\i Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chẳng được vậy.

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Phải biết Bồ tát hành Bát 
nhã Ba-la-mật, vì chúng sanh thuyết pháp, khiến họ xa 
rời được các điên đảo, an trú nơi pháp vô phươc, vô giải 
(chẳng trói, chẳng mở).
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Vì sao? Vì sắc chẳng trói, chẳng mởề.ề dẫn đến thức 
chẳng trói, chẳng mở. sắc chẳng trói, chẳng mở là chẳng 
phải sắcẾếẾ dẫn đến thức chẳng trói, chẳng mở là chẳng 
phải thức.

Vì sao? Vì sắc, thọ, tưởng, hành và thức đều rốt ráo 
thanh tỉnhệệị dẫn đến vì hết thảy pháp hữu vỉ và vô vi đều 
là rốt ráo thanh tịnh.

Như vậy, này Tu Bồ Đe! Bồ tát vì chúng sanh thuyết 
pháp, mà chẳng đắc chúng sanh, chẳng đắc hết thảy 
pháp, vì tất cả đều là bất khả đắc.

Bồ tát chẳng trú pháp, chẳng trú pháp tướngế Vì sao? 
Vì sắc..ế dẫn đến pháp hữu vi, pháp vô vi đều là không; vì 
tự tánh các pháp ỉà bất khả đắc, nên chẳng có chỗ trú vậyề

Này Tu Bồ Đe! Bồ tá t dùng pháp “không” như  vậy mà 
nói pháp tức là hành Bát nhã Bã-la-mật. Do vậy nên, dù 
nói Phật pháp, dù nói Thanh Văn pháp, dù nói Bích Chi 
Phật pháp cũng đều chẳng có lỗi ỉầm.

Vì sao? Vì khi đã đắc các pháp rồi, mới y pháp nói ra, 
mà chẳng chuyển các pháp tướng. Ví như pháp tánh thật 
tế là không, là chẳng chuyển được, nên chẳng hành (vô 
hành) ỉà hành pháp vậy.

Ngài Tu Bồ Đe bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu như 
pháp tánh thật tế chẳng chuyển, thì sắc cùng với pháp 
tánh, pháp như và thật tế có gì khác nhau chăng? Thọ, 
tưởng, hành, thửc.ể. dẫn đến pháp hữu vi, pháp vô vi, 
pháp thế gian, pháp xuất thế gian, pháp hữu lậu, pháp 
vô lậu... cùng với pháp tánh, pháp như, thật tế có gì khác 
nhau chăng?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! sắc... dẫn đến pháp hữu lậu,
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pháp VÔ lậu cùng với pháp tánh, pháp như, thật tế chẳng 
có gì sai khác nhau cảẵ

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu chẳng 
có gì khác, thì làm sao phân biệt pháp ác có quả báo ác 
đưa đến các cõi địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh; pháp lành 
có quả báo lành đưa đến các cõi trời và ngưòi? Làm sao 
phân biệt phàm và thánh?

Phật dạy: Này Tủ Bồ Đe! Do ở noi thế đế mà phân biệt 
có quả báo ác, quả báo thỉệnẾ Chẳng phải ở nơi đệ nhất 
nghĩa vậy.

Vì sao? Vì ở nơi đệ nhất nghĩa chẳng có tướng, chẳng 
có phân biệt, cũng chẳng có ngôn thuyết. Hết thảy các 
pháp, từ sắc.ẻ. dẫn đến pháp hữu lậu, pháp vô lậu đều là 
chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng cấu, chẳng tịnh, đều là rốt 
ráo không, là vô thỉ không.

Ngài Tu Bồ Đe bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu do nơi 
thế đế mà phân biệt có các quả báo, chẳng phải do nơi 
đệ nhất nghĩa đế, thì phàm phu cũng có được quả Tu-đà- 
hoàn... dẫn đến được quả Vô Thượng Bồ Đề chăng?

Phật dạy: Này Tto Bồ Đe! Phàm phu có biết đệ nhất 
nghĩa đế chăng? Nếu biết, thì cũng có được quả Tu-đà- 
hoàn... dẫn đến được quả Vô Thượng Bồ Đề.

Này Tu Bồ Đe! Vì phàm phu chẳng biết được thế đế, 
cũng chẳng biết được đệ nhất nghĩa đế, chẳng biết đạo, 
chắng phân biệt được các đạo quả, thì chẳng sao có được 
đạo quả.

Này Tủ Bồ Đe! Các bậc Thánh biết rõ thế đế, cũng 
biết rõ đệ nhất nghĩa đế, có đạo, có tu đạo, nên phân biệt 
biết rõ các quả sai khác.



Ngài Tu BỒ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Tu đạo có 
được quả chăng?

Phật dạy: Này 'Ri Bồ Đe! Chẳng được vậy. Tu đạo 
chẳng được quả; không tu đạo cũng chẳng được quả; mà 
cũng chẳng ly đạo quả, lại cũng chẳng trú trong đạo mà 
được quảẵ

Như vậy, này Tu Bồ Đe! Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, 
Bồ tát chỉ vì chúng sanh phân biệt có các quả, mà chẳng 
phân biệt là tánh hữu vi hay tánh vô vi.

Ngài T\i Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu chẳng 
có phân biệt là tánh hữu vi hay tánh vô vi của các quả, thì 
vì sao Phật lại nói rằng, “3 hạ phần kiết sử tận, thì được 
quả Tu-đà-hoàn. Tham sân si mỏng thì được quả Tư-đà- 
hàm. 5 kiết sử tận, thì được quả A-na-hàm. 10 kiết sử tận, 
thì được quả A-la-hán. Hết thảy tập khí tận, thì được quả 
Bích Chi Phật. Các phiền não và tập khí tận, thì được 
quả Vô Thượng Bồ Đề.

Ngài Tu Bồ Đe bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Làm sao có 
thể phân biệt các quả là tánh hữu vi hay là tánh vô vi?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Ông cho các quả Tu-đà- 
hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, Bích Chi Phật..ễ 
dẫn đến quả Vô Thượng Bồ Đề là hữu vi hay là vô vi?

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Tất cả các 
quả đó đều là vô viẵ

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Trong pháp vô vi có phân 
biệt chăng?

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

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Nếu có thiện nam, thiện nữ nào
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thông đạt hết pháp hữu vi và vô vi đều là nhất tướng, là vô 
tướng, thì người ấy có còn phân biệt hữu vi và vô vi chăng?

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

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Bồ tát vì chúng sanh thuyết 
pháp mà chẳng phân biệt các pháp, vì biết tất cả đều là 
nội khôngẾị. dẫn đến đều là vô pháp hữu pháp không vậy.

Bồ tát tự mình chẳng chấp trước các pháp, và cũng 
dạy người khác chẳng chấp trước các pháp. Khi tu 6 
pháp Ba-la-mật, tu 37 Phẩm Trợ Đạo, tu 4 thiền, tu 4 vô 
lượng tâm... dẫn đến tu Nhất thiết chủng trí, Bồ tát tự 
mình chẳng chấp trước, và cũng dạy người khác chẳng 
chấp trước. Vì chẳng có chỗ chấp trước, nên cũng chẳng 
có chỗ chướng ngại.

Ví như ngưòi hóa, do Phật biến hóa ra, chỉ vì độ chúng 
sanh, mà hành bố thí, nhưng chẳng thọ quả báo bô thí... 
dẫn đến chỉ vì độ chúng sanh mà hành Nhất thiết chủng 
trí, nhưng chẳng thọ quả báo Nhất thiết chủng trí.

Cũng như vậy, Bồ tát chỉ vì độ chúng sanh mà hành 
6 pháp Ba-la-mậtề.. dẫn đến hành hết thảy các pháp hữu 
lậu, vô lậu, hữu vi, vô vi mà chẳng trú cũng chăng thọ các 
qua báo. Vì sao? Vì Bồ tát thông đạt các pháp tướng đều 
là vô sở hữu vậy.

LUẬN:

Hỏi: An lập trú xứ  của người thế gian và của người xuất 
gia tu hành khác nhau như thể nào?

Đáp: Người thế gian dùng sức mạnh, quyền uy để an 
lập trú xứ của mình, khiến chẳng ai có thể xâm phạm được. 
Ví như người dũng sĩ cầm khí giói giữ gìn trú xứ của mình, 
khiến chẳng có ai dám đến xâm lăng. Trái lại, người xuất gia
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do công đức tu hành mà có oai lực an lập trú xứ của mình, 
khiến các ma quỷ chẳng dám quấy phá vậy.

Hỏi: Thế nào là khéo biết 42 tự môn?

Đáp: Trong kinh Đại thừa có nói rằng, “Tất cả các ngữ 
ngôn đều nhập vào trong 42 chữ; 1 chữ nhập vào trong 42 
chữ; 42 chữ nhập vào trong 1 chữ. Phải khéo học 42 chữ. 
Khéo học 42 chữ rồi lại phải khéo thuyết tự pháp. Khéo 
thuyết tự pháp rồi lại khéo thuyết vô tự pháp”.

Ví như 2 chữ, 3 chữ... họp lại thành chữ đôi, chữ ba... Như 
vậy, 1 chữ thành ra 2, 3... dẫn đến có hàng ngàn, vạn chữ.

Cũng ví như A biến thành BA, thành LA... Như vậy, có thể 
nhập 42 chữ vào 1 chữ A; trong 42 chữ đều có phàn chữ A.

Biết như vậy gọi là khéo biết pháp danh tự. Khéo biết 
pháp danh tự dân đên khéo biết pháp nghĩa, tức là khéo biết 
thật tướng nghĩa của các pháp. Vì sao? Vì ở nơi pháp nghĩa 
thì các pháp đều chẳng có danh tự.

-oOo-

Ngài Tu Bô Đe hỏi: Nếu các pháp là rốt ráo không, là 
chăng có danh tự, thì Bô tát làm sao trú trong các thần thông, 
để vì chúng sanh nói pháp? Nếu là rốt ráo không, thì chúng 
sanh cũng không, mà các pháp cũng không.

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Do 18 pháp 
không, mà biết rõ hét thảy pháp đều là bất khả đắc, biết ro 
Phật, Bồ tát đều là không. Biết rõ như vậy rồi mới có thể vì 
chúng sanh nói pháp. Vì sao? Vì nếu chúng sanh có mà nói 
không, thì chẳng có thể nghe được. Nhưng vì chúng sanh là 
không, chỉ do tâm chấp điên đảo mà cho là có, nên Bồ tát 
chẳng mất không, mà vẫn vì chúng sanh nói pháp vậy.
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Nói chẳng mất không, vì các pháp đều là không vậyệ Nếu 
nói chẳng không (bất không) mới là có lỗi. Nếu miệng nói 
không, mà tâm chấp có, thì cũng có lỗi.

Phật tự nói nhân duyên pháp chẳng phải hai (bất nhị) 
là chẳng hoại các pháp tướng. Muốn cho rõ ràng hơn, Phật 
nêu lên thí dụ về người hóa vì chúng sanh nói pháp. Đây là 
phương tiện nói pháp, nên chẳng có lỗi lầm, mà trái lại có thể 
dẫn dắt chúng sanh ra khỏi các chấp điên đảo.

Trong thế đế thì có trói (phược), có mở (giải); trong đệ 
nhất nghĩa thì chẳng có trói, chẳng có mở. Vì sao? Vì sắc... 
dẫn đến thức đều là nhất tướng, là vô tướng.

Bồ tát dùng pháp như vậy, mà chẳng trú pháp; dùng 
“không” đê vì chúng sanh nói pháp, mà vân biêt rõ là chúng 
sanh cùng hết thảy các pháp đều là bất khả đắc.

Phật dạy: “Vô sở hữu chẳng trú vô sở hữu. Ví như hư không 
chẳng trú trong hư không vậy. Pháp tự tánh chẳng trú trong pháp 
tự tánh; ví như trong tánh nước chẳng có tánh lửa vậy”.

Nếu biết được như vậy, mà thanh tịnh thuyết pháp, thì dù 
thuyết Phật pháp, Bồ tát pháp, Thanh Văn pháp... cũng đều 
chẳng có lỗi lầm. Vì sao? Vì chư Phật, chư Bồ tát, chư Thánh 
hiền chẳng chấp hết thảy các pháp. Người bố thí pháp cũng 
chẳng chấp mình có bố thí pháp. Vì sao? Vì các ngài đều y 
nơi tướng tịch diệt mà thuyết pháp vậy.

Chư Phật, chư Bồ tát, chư Thánh hiền đã thâm nhập vào
3 giải thoát môn, nên vào được nơi thật tánh của các pháp, là 
Vô Dư Niết Bàn.

Phật dạy: “Người được pháp ấy rồi mà vì chúng sanh 
thuyết pháp thì chẳng chuyển pháp tánh. Vì sao? Vì pháp 
tánh là không, là vô tướng vậy”.
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Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi: Nếu chẳng chuyển pháp tánh, thì 
sắc cùng pháp tánh có sai khác gì chăng?

Phật dạy: Chẳng khác. Vì thật tướng của hết thảy các 
pháp tức là pháp tánh vậy.

Ý Phật muốn dạy Bồ tát rằng, “Khi thuyết pháp chẳng 
nên hoại pháp tánh”.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu sắc chẳng khác pháp tánh, thì 
làm sao có thể phân biệt pháp thiện với pháp ác, nghiệp thiện 
với nghiệp ác?

Phật dạy: Tuy rằng hết thảy pháp chẳng ly pháp tánh, 
nhưng ở nơi thế đế vẫn có phân biệt; còn ở nơi đệ nhât nghĩa 
đế thì chẳng có phân biệt.

Các bậc Thánh đã được đệ nhất ngỉũa đế rồi, nên chẳng còn 
có phân biệt. Nghe có đắc cũng chẳng vui, nghe chăng có đăc 
cũng chẳng buồn. Vì sao? Vì khi đã thâm nhập vào không, vào 
vô tướng rồi, thi đến các pháp vi tế cũng chẳng còn chấp nữa, 
huống nữa là chấp có thiện có ác, có được có m ât

Ở đây, Phật tự nói nhân duyên các pháp đều chẳng có 
ngôn thuyết, đều là chẳng có sanh, chẳng có diệt, chẳng có 
cấu, chẳng có tịnh, vì đều là rôt ráo, là vô thỉ không vậy.

Hỏi: Vì sao nói nhiều về chúng sanh không và pháp không?

Đáp: Bồ tát vì chúng sanh nói pháp nhằm phá 2 chấp ngã 
và pháp, nên chỉ nói về 2 pháp không này nhiêu hơn.

Vì sao? Vì nếu nói về vô thỉ không thì phá cả chúng sanh 
lẫn pháp, và cũng tận phá các pháp. Còn nói vê rôt ráo không, 
thì ví như nói đốt cháy rụi gỗ rồi, chỉ còn tro và khói v.v...

Ở nơi đây, ngài Tu Bồ Đề y thê đê nên nói có phân biệt 
thiện ác, có phân biệt nghiệp thiện, nghiệp ác...
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Phàm phu dùng thế đé mà phân biệt có các quả Tu-đà- 
hoàn, Tư-đà-hàm v.v..., phân biệt có thánh có phàm. Neu 
hiểu được đệ nhất nghĩa đế rồi, thì chẳng còn có phân biệt.

Khi còn phân biệt thì thấy phàm phu cùng chư Thánh có 
sai khác. Khi đã vào trong đệ nhất nghĩa đế rồi, thì sẽ thấy hết 
thảy pháp chỉ là nhất tướng, là vô tướng, thì phàm và Thánh 
chẳng còn phân biệt nữa.

Phật dạy: Nếu phàm phu mà biết được thế đế và đệ nhất 
nghĩa đế, thì người ấy ắt sẽ được quả Tu-đà-hoàn là Thánh 
quả. Nhưng vì phàm phu chẳng phân biệt được đạo, hành 
đạo, tu đạo, nên chẳng được đạo quả. Còn các bậc Thánh 
cũng có phân biệt để làm phương tiện nói pháp, nhưng vẫn 
thường ở trong Thánh quả.

Lúc bấy giờ, ngài Tu Bồ Đề nghĩ rằng, “Trong pháp tánh 
vô lượng, vô tướng, vô động, thì làm sao có thể chấp tướng, 
làm sao có thể dùng pháp phàm phu mà chứng Thánh quả 
được. Người biết thọ lời Phật dạy, biết hành đạo mới được 
đạo quả, người chẳng biết hành đạo thì chẳng được quả”.

Suy nghĩ như vậy, ngài hỏi: Tu đạo được quả chăng?

Phật dạy: Chẳng được vậy.

Hỏi: Trước đây Phật dạy tu đạo dẫn đển được quả. Nay 
vì sao Phật lại dạy "Tu đạo chẳng được quả, mà không tu 
đạo cũng chăng được quả ”?

Đáp: Trước đây Phật đùng tâm chẳng chấp mà thuyết. Nay 
ngài Tu Bồ Đe dùng tâm chấp mà hỏi, muốn từ trong đạo xuất 
sanh ra quả như lấy dầu tò trong mè. Nói từ trong đạo xuất sanh 
ra quả là hư dối, nên Phật trả lời là, “Chẳng được”.

Do muốn phá chấp tâm của người nghe pháp, tự niệm
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rằng, “nếu tu mà chẳng được quả, thì không tu ắt sẽ được 
quả”, nên Phật dạy: “Người tu mà còn chẳng được đạo, 
huống nữa là người chẳng tu”.

Ví như 2 người muốn đến một nơi, 1 người đứng yên 
và 1 người đi lạc đường, thì cả 2 người đều chẳng đến được 
đích. Cũng như vậy, người chẳng tu đạo, chẳng nhiếp tâm, 
thì chẳng sao có được quả; còn người dùng chấp tâm, thủ 
tướng mà tu đạo, thì dù có nhiếp tâm, có thiền định lạc, mà 
vẫn chẳng được đạo quả.

Phải chẳng chấp tâm, chẳng thủ tướng mà tu đạo mới có 
được đạo quả. Bởi vậy nên Phật dạy, “Bồ tát hành Bát nhã 
Ba-la-mật chẳng phân biệt các tướng hữu vi và vô vi, nên 
thành tựu đựợc các đạo quả sai khác vậy. Lúc bấy giờ, ngài 
Tu Bồ Đề lại hỏi: Như vậy, vì sao Phật lại dạy đọan được 3 
kiết sử, thì được quả Tu-đà-hoàn v.v...?

Phật hỏi ngược lại: Ý ông nghĩ sao? Quả Tu-đà-hoàn là 
hữu vi hay vô vi?

Ngài Tu Bồ Đe thưa: Tất cả các quả đều là tánh vô vi.

Phật dạy: Nếu là vô vi, thì có sự phân biệt chăng?

Ngài Tu Bồ Đề thưa: Chẳng vậy.

Phật dạy: Nếu chẳng có phân biệt, thì ông nạn hỏi làm gì 
nữa. Nếu có người nào thông đạt hết thảy các pháp hữu vi và 
vô vi đều là nhất tướng, là vô tướng, thì người ấy có còn phân 
biệt hữu vi và vô vi nữa chăng?

Ngài Tu Bồ Đề thưa: Chẳng vậy.

Phật dạy: Hết thảy pháp đều hư dối. Ông chớ nên nạn 
hỏi làm gì nữa. Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, trú trong 
nội không... dẫn đến trú trong vô pháp hữu pháp không,
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nên chẳng phân biệt hết thảy pháp. Vì rằng Bồ tát trú trong 
không, trong rốt ráo thanh tịnh, nên khi hành bố thí... dẫn đến 
hành Nhất thiết chủng trí, tự mình chẳng chấp, và cũng dạy 
người khác chẳng chấp.

Ví như người hóa, do Phật biến hóa ra, chỉ vì độ chúng 
sanh mà hành bô thí, nhưng chẳng thọ quả báo bố thí..ễ dẫn 
đến chỉ vì chúng sanh mà hành Nhất thiết chủng trí, nhưng 
chẳng thọ quả báo Nhất thiết chủng trí. Cũng như vậy, Bồ tát 
chỉ vì độ chúng sanh mà hành 6 pháp Ba-la-mật... dẫn đến 
hành hết thảy các pháp hữu vi và vô vi, nhưng chẳng chấp 
các quả báo.

Vì sao? Vì Bồ tát thông đạt pháp tánh, nên chẳng còn 
châp pháp tánh, pháp tướng, cũng chẳng trú trong pháp tánhế 
Lại nữa, ở nơi pháp tánh chẳng còn có nghi, có hối. Do vậy 
mà được biện tài vô ngại; thuyết pháp vô lượng vô biên, mà 
chăng có gì ngăn ngại.

Như vậy gọi là thông đạt pháp tánh.

-oOo-



Phẩm Thứ Bảy Mươi Chín

Thiện Đạt
(Khéo Thông Đạt)

KINH:

Ngài ĩ \ i  Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là 
Bồ tát khéo thông đạt hết thảy các pháp tướng?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Ví như người hóa chẳng 
hành tham sân si, chẳng hành sắc..ẽ dẫn đến thức, chăng 
hành các nội ngoại pháp, chẳng hành các phiền não kiết 
sử, chẳng hành các pháp hữu lậu và vô lậu, chẳng hành 
các pháp thế gian và xuất thế gian, chẳng hành các pháp 
hữu vi và vô vi..Ệ dẫn đến chẳng có các thánh quả.

Cũng như vậy, Bồ tát chẳng hành các pháp ấy, cũng 
chẳng phân biệt các pháp ấy. Như vậy gọi là khéo thông 
đạt các pháp.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Người hóa 
tu đạo như thế nào?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Người hóa tu đạo chẳng cấu, 
chẳng tịnh, và cũng chẳng ở trong 5 đạo sanh tử.

Này Tu Bồ Đe! Ý ông nghĩ sao? Ngưòi hóa, do Phật 
biến ra, thật sự có nguồn gốc, thật sự có cấu tịnh chăng?

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chẳng vậy. 
Người hóa, do Phật biến hóa ra, thật sự chẳng có nguồn gốc, 
chăng có cấu tịnh, lại cũng chẳng ở trong 5 đạo sanh tử.
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Phật dạy: Này Tto Bồ Đe! Bồ tát khéo thông đạt các 
pháp tướng cũng là như vậyế

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Hết thảy 
săc, thọ, tưởng, hành thức đều như hóa chăng?

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu Bồ 
Đê! Hết thảy sắc..ễ dẫn đến thức đều như hóa.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu hết 
thảy 5 ấm... dẫn đến hết thảy các pháp đều như hóa, thì 
ngưòi hóa chăng có 5 ấm, chẳng có cấu, chẳng có tịnh, 
chẳng có ở trong 5 đạo sanh tử, cũng chẳng co chỗ giải 
thoát. Như vậy thì Bồ tát có công dụng gì?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Ý ông nghĩ sao? Khi hành 
Bô tát đạo, Bô tát có thấy các chúng sanh từ trong địa 
ngục, ngạ quỷ, súc sanh... dẫn đến trong các cõi trời, coi 
ngưòi được giải thoát chăng?

Ngài Tu BỒ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chẳng thấy vậyế

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu Bồ 
Đề! Bồ tát chẳng thấy các chúng sanh từ trong 3 cõi được 
giải thoátẵ Vì sao? Vì Bồ tát thay hết thảy các pháp đểu 
như huyễn, như hóa vậy.

Ngài Tu BỒ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát 
thấy chúng sanh đều như huyễn, như hóa, thì do đâu mà 
hành 6 pháp Ba-la-mật, hành 4 thiền, hành 4 vô lượng 
tâm, hành 4 vô sắc định, hành 37 Phẩm Trợ Đạoề.. dẫn 
đến hành đại từ, đại bi, thanh tịnh Phật độế, thành tựu 
chúng sanh?

Phật dạy: Này Tủ Bồ Đe! Nếu chúng sanh biết được 
các pháp như huyễn, như hóa, thì Bồ tat chẳng trải qũa 
vô lượng kiếp, vì chúng sanh, mà hành Bồ tát đạoế



308 ẳ LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ

Này Tu Bồ Đe! Bởi vì chúng sanh chẳng biết các pháp 
như huyễn, như hóa nên Bồ tát phải trải qua vô lượng 
kiếp hành Bồ tát đạo, nhằm thành tựu chúng sanh, thanh 
tịnh Phật độ... dẫn đến được Vô Thượng Bồ Đềể

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu hết 
thảy các pháp như huyễn, như hóa, thì chúng sanh trú ở 
chỗ nào, mà Bồ tát phải hành 6 pháp Ba-la-mật để cứu 
thoát họ?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Chúng sanh chỉ trú trong 
danh tướng hư vọng rồi ức tưởng phân biệt, nên Bồ tát 
phải hành 6 pháp Ba-la-mật, để cửu vớt họ ra khỏi danh 
tướng hư vọng vậy.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là 
danh? Thế nào là tướng?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! “Danh” chỉ là giả lậpẻ Gọi 
đây là sắc; đây là thọ, tưởng, hành, thức; đây là người 
nam, đây là người nữ, đây là lớn, đây là nhỏ, đây là địa 
ngục, ngạ quỷ, súc sanh; đây là người, là trời, đây là hữu 
vi, là vô vi, đây là quả Tu-đà-hoàn, quả Tư-đà-hàm, quả 
A-na-hàm, quả A-la-hán; đây là Bích Chi Phật đạo; đây 
là Phật đạo. Tất cả đều là pháp hòa họp, đều là giả danh. 
Dùng danh để biết pháp, nên gọi là danh pháp. Hết thảy 
pháp hữu vi chỉ có nơi danh tướng. Thế nhưng ở nơi đây 
phàm phu lại sanh chấp trướcẾ

Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, ở ngay trong danh tự 
mà dùng lực phương tiện dạy cho chúng sanh xa rời danh 
tự, nói với chúng sanh rằng “danh là không, là hư vọng; chỉ 
do hư vọng ức tưởng mà được giả lập ra. Các ngươi chớ nên 
chấp ức tưởng hư vọng. Danh pháp từ trước đến nay vẫn 
là tự tướng không, nên người trí chẳng có chấp trước vậy”.
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Như vậy, này Tu Bồ Đe! Bồ tát hành Bát nhã Ba-la- 
mật ở ngay trong danh tự mà dùng lực phương tiện vì 
chúng sanh thuyết pháp vậy.

* Thế nào là tướng?

Này Tu Bồ Đe! Phàm phu phân biệt có hai thứ. Đó là:

- Sắc tướng.

- Vô sắc tướng.

* Thế nào là sắc tướng?

Này T\i Bồ Đe! Nói sắc có thô, có tế, có xấu, có tốt v.v... 
là nói về tướng của sắc. Ở noi các pháp tự tướng không mà 
phàm phu ức tưởng phân biệt có ra các tướng sai khácề Rồi 
tâm châp lấy các tiróng đó. Như vậy gọi là chấp sắc tướng.

* Thế nào là vô sắc tướng?

Này T\i Bồ Đe! Noi các pháp vô sắc, mà phàm phu 
cũng ức tưởng phân biệt có ra các tướng sai khác. Rồi 
tâm châp lay các tướng đó, dẫn sanh ra các phiền não. 
Như vậy gọi là chấp vô sắc tướng.

Này Tu Bô Đê! Bô tát hành Bát nhã Ba-la-mât dùng 
lực phương tiện dạy chúng sanh xa lìa cả hai chấp về sắc 
tướng và vô săc tướng. Nếu chúng sanh chấp vô tướng 
pháp, thì Bồ tát lại dùng lực phương tiện dạy họ xa lìa ca 
hai chấp về tướng pháp và vô tướng pháp.

Như vậy, này Tu Bồ Đe! Bồ tát hành Bát nhã Ba-Ia- 
mật> dạy chúng sanh xa lìa tướng, khiến họ an trú trong 
tánh vô tướng.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu hết 
thảy các pháp đều chỉ là danh tướng, thì Bồ tát hành
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Bát nhã Ba-la-mật làm sao có thể tự mình được lợi ích, và 
dạy người khác, khiến họ cũng được lợi ích? Bồ tát làm sao 
được các địa, và dạy ngưòi khác khiến họ được 3 thừa đạo?

Phật dạy: Này Tto Bồ Đe! Nếu các pháp từ căn bản là 
quyết đinh có, thì Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật chăng 
có thể lam lợi ích cho mình, và cũng chẳng có thể làm lợi 
ích cho ngườiế

Này Tu Bồ Đe! Vì các pháp từ căn bản thật sự chẳng 
có, mà chỉ có noi danh tự, nên Bồ tát hành Bát nhã Ba- 
la-mật được đầy đủ 6 pháp Ba-la-mật, 4 thiên, 4 vô lượng 
tâm, 4 vô sắc định; đầy đủ 4 niệm xứế.. dẫn đến 8 thánh 
đạo; đầy đủ nội không..Ể dẫn đến vô pháp hữu pháp 
kiiông, đầy đủ 3 giải thoát môn, 8 bối xả, 9 thứ đệ định, 
10 Phật lựcề.. dẫn đến 18 bất cộng pháp. Vì sao? Vì tất cả 
các pháp đó đều là vô tướng vậy.

Như vậy là Bồ tát hành vô tướng, nên được đầy đủ các 
thiện pháp vô tướng, và cũng dạy người khác được đây 
đủ các thiện pháp vô tướng.

Này Tu Bồ Đe! Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, biết 
rõ các pháp là vô tướng, vô niệm, nên được Vô Thượng 
Bồ Đề; cũng dạy chúng sanh biết như vậy, khiến họ được 
pháp vô lậu. Vi sao? Vì hết thảy pháp vô lậu đều là vô 
tướng, vô niệm vậy.

Như vây, này Tu Bồ Đe! Bô tát hành Bát nhã Ba-la- 
mật, dùng pháp vô lậu làm lợi ích cho chúng sanh.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu hết 
thảy pháp đều là vô tướng, vô niệm, thì làm sao có 
pháp Thanh Văn, pháp Bích Chi Phật, pháp Bồ tát và 
pháp Phật?
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P hật dạy: Này Tu Bồ Đe! Ý ông nghĩ sao? Pháp vô 
tướng cùng vói pháp Thanh Văn có gì sai khác chăng?

Ngài Tu Bô Đe bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chẳng khác vậy.

Phật dạy: Này Iu Bồ Đe! Pháp vô tướng cùng vói 
pháp Bích Chi Phật, pháp Bồ tát, pháp Phật có gì sai 
khác chăng?

Ngài I u Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chẳng khác vậy.

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Bởi nhân duyên vậy, nên 
biết hết thảy các pháp đêu là vô tướngẳ

Này Tu Bồ Đe! Bồ tát học các pháp vô tướng như vậy 
nên các thiện pháp càng thêm tăng trưởng. Các thiện 
pháp nòi đây là 6 pháp Ba-Ia-mật, 4 thiền, 4 vô lượng 
tâm, 4 vô sắc định; 4 niệm xứ..ẵ dẫn đến 18 bất cộng pháp.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát hành 
Bát nhã Ba-la-mật có học tướng của 5 ấm, của 12 nhập, 
18 giới, của 4 thánh đê, của 12 nhân duyên chăng?

Bạch Thế Tôn! Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật học 
tướng của 5 ấm như thế nào?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Bồ tát hành Bát nhã Ba-la- 
mật biết sắc tướng, biết sắc sanh diệt, biết sắc như. Biết 
về thọ, tưởng, hành và thức cũng là như vậyề

* Thế nào là biết sắc tướng?

Này Tu Bồ Đe! Biết sắc là rốt ráo không, là chẳng thât 
có, chỉ ví như đống bọt, chẳng có bền chac. Như vậy ià 
biết sắc tướng.

* Thế nào là biết sắc sanh diệt?

Này T\i Bồ Đe! Biết sắc khi sanh chẳng từ đâu đến,



và khi diệt chẳng đi về đâu. Như vậy, chẳng đến (bất lai), 
chẳng đi (bất khứ) là tướng sanh diệt của săc.

* Thế nào là biết sắc như?

Này Tu Bồ Đe! Biết sắc chẳng sanh diệt, chẳng đến đi, 
chẳng tăng giảm, chẳng cấu tịnh, từ trước đến nay van 
thường như vậy chẳng thay đổiế Như vậy là biết sắc như.

* Thế nào là biết thọ tướng, biết thọ sanh diệt, biết 
thọ như?

Này T\l bồ Đe! Bồ tát biết các thọ tướng ví như bong 
bóng nước, liền khởi, liền diệt, là biết thọ tướngể Biết thọ 
chẳng từ đâu đến cũng chẳng đi về đâu, là biết thọ sanh 
diệt. Biết thọ chẳng sanh diệt, chẳng đến đi, chăng tăng 
giảm, chẳng cấu tịnh, từ trước đến nay vẫn thường như 
vậy, là biết thọ nhưễ

* Thế nào là biết tưởng tướng, biết tưởng sanh, biết 
tưởng như?

Này I \i Bồ Đe! Biết các tưởng ví như sóng nắng (diệm), 
chẳng thể có được mà vọng tưởng là nước là biết tưởng 
tướngề Biết tưởng chẳng từ đâu đến cũng chăng đi về đâu 
là biết tưởng sanh diệt. Biết tưửng chẳng sanh diệt, chẳng 
đi đến, chẳng tăng giảm, chẳng cấu tịnh, từ trước đến 
nay vẫn thường như vậy, là biết tưởng như.

* Thế nào là biết hành tướng, biết hành sanh diệt, biết 
hành như?

Này Tu Bồ Đe! Biết hành như lột bẹ chuối, lột hết các 
bẹ chuối rồi thì chẳng còn thân cây chuối nữa, như vậỵ là 
biết hành tướng. Biết hành chẳng từ đâu đến cũng chăng 
đi về đâu là biết hành sanh diệt. Biết hành chẳng sanh
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diệt, chẳng đến đi, chẳng tăng giảm, chẳng cấu tịnh, từ 
trước đến nay vẫn thường như vậy, là biết hành như.

* Thế nào là biết thức tướng, biết thức sanh diệt, biết 
thức như?

Này Tu Bồ Đe! Biết thức như huyễn, như hóa, ví như 4 
binh chủng do nhà huyễn thuật biến hóa ra là chẳng thật 
có, như vậy là biết thức tướng. Biết thức khi sanh chẳng 
từ đâu đến, khi diệt chẳng đi về đâu là biết thức sanh diệt. 
Biết thức chẳng sanh diệt, chẳng đi đến, chẳng tăng giảm, 
chăng cấu tịnh, từ trước đến nay vân thường như vây, là 
biết thức nhưỀ

* Thế nào là biết 12 nhập?

Này Tu Bồ Đe! Biết nhãn... dẫn đến ý, sắc... dẫn đến 
pháp ỉà tánh không là biết 12 nhập.

* Thế nào là biết 18 giửi?

Này Tu Bồ Đe! Biết nhãn giới... dẫn đến ý thức giới 
đều là tánh không là biết 18 giới.

* Thế nào là biết 4 thánh đế?

Này Tu Bồ Đe! Biết khổ thánh đế là xa rời “2 pháp”. 
Biết khổ thánh đế là chẳng hai, chẳng khác, gọi tên là khổ 
thánh đế. Biết tập, diệt, đạo cũng là như vậy.

* Thế nào là biết 12 nhân duyên?

Này Tù Bồ Đe! Đó là biết 12 nhân duyên đều chẳng có 
tướng sanh.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Khi hành 
Bát nhã Ba-la-mật, Bồ tát mỗi mỗi phân biệt các pháp. 
Như vậy là dùng sắc tánh... dẫn đến dùng Nhất thiết 
chủng trí tánh mà phá hoại tánh chăng?
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Phật dạy: Này T\ỉ Bồ Đe! Pháp tánh là bất khả đắc 
(Chẳng thể đắc) nên chẳng thể hoại. Vì sao?

Này Tu Bồ Đe! Phật và các đệ tử của Phật biết rõ pháp 
tánh là bất khả đắc, nên chẳng thể nói ngoài pháp tánh 
lại có pháp khả đắc (có thể được) vậyề

Như vậy, này Tu Bồ Đe! Bồ tát hành Bát nhã Ba-la- 
mật, phải học pháp tánh.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát học 
pháp tánh là vô sở học (chẳng chỗ học) chăng?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Bồ tát học pháp tánh là 
học hết thảy các pháp. Vì sao? Vì hết thảy pháp tức là 
pháp tánh.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì nhân 
duyên gì mà nói hết thảy pháp tức là pháp tánh?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Hết thảy pháp đều vào trong 
tánh vô tướng vô vi, nên học pháp tánh là học hêt thảy 
các pháp vậy.

Ngài Tu Bồ Đe bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu hết 
thảy pháp tức là pháp tánh thì Bô tát cân gì phải học 6 
pháp Ba-la-mật, 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô săc định? 
Cần gì phải học 37 Phẩm Trợ Đạo, 3 giải thoát môn, 8 
bối xả, 9 thử đệ định, 10 Phật lực... dẫn đến 18 bất cộng 
pháp? Cần gì phải học 6 thần thông, 32 tướng tốt, 80 vẻ 
đẹp? Cần gì phải học phước báo cõi tròi và cõi người? 
Cần gì phai học 10 địa Bồ tát? cầ n  gì phải học Thanh 
Văn địa và Bích Chi Phật địa, Bồ tát vị? cầ n  gì phải học 
thành tựu chúng sanh, thanh tịnh Phật độ? cầ n  gì phải 
học các môn đà la ni? cầ n  gì phải học biện tài thuyết 
pháp? Cần gì phải học Vô Thượng Bồ Đề?
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Lại nữa, vì sao nói phải học xong các pháp ấy rồi mới 
được Nhất thiết chủng trí, mới biết hết thảy các pháp?

Bạch Thế Tôn! Ở trong pháp tánh chẳng có sự khác 
biệt. Như vậy, chẳng thể có Bồ tát đạo ở trong phi đạo 
được. Vì sao? Vì ờ  trong pháp tánh chẳng có sự sai khác 
vậy. Trong pháp tánh chẳng có sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức, mà pháp tánh cũng chẳng ly sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức. Vì sao? Vì sắc tức là pháp tánh, pháp tánh tức là 
săc. Thọ, tưởng, hành, thửc cùng hết thảy các pháp cũng 
đêu là như vậy.

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tìi Bồ 
Đe! Đúng như lòi ông nói, sắc tức là pháp tánh, thọ, 
tưởng, hành, thức cũng tức là pháp tánh.

Này Tu Bồ Đe! Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, nếu Bồ 
tát cầu pháp ngoài pháp tánh thì đó là chẳng cầu Vô 
Thượng Bồ Đề vậyẾ

Bởi vậy khi hành Bát nhã Ba-Ia-mật, Bồ tát biết rõ 
hết thảy pháp tức là pháp tánh. Biết như vậy rồi, nên ở 
noi các pháp chẳng có danh, chẳng có tướng mà Bồ tát vì 
chúng sanh thuyết pháp, nói đây là sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức.ế. dẫn đên đây là Vô Thượng Bồ Đề.

Nàỵ Tu Bồ Đe! Ví như nhà huyễn thuật hóa tác ra các 
hình săc, nào là trai, gái, voi ngựa, nào là vườn rừng xanh 
tươi, nào là nhà cửa, ao hồ, nào là áo xiêm, hương hoa 
anh lạc, nào là các thức ăn uống, nào là các giàn nhac hòa 
tấu v.v... để giúp vui cho khán thính giảỀ

Nhà huyễn thuật lại hóa tác ra đủ hạng người hành 
bố thí, trì giói, nhẫn nhục tinh tấn, thiền định, trí huệ; lại 
hóa tác ra các người thuộc các đại gia, đại tộc; lại hóa tác
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ra chư Thiên ở các cõi trời; lại hóa tác ra chư vị I\i-đà- 
hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, Bích Chi Phật; 
lại hóa tác ra chư vị Bồ tát, từ sơ phát tâm hành 6 pháp 
Ba-la-mật, hành 10 địa Bồ tát, vào Bồ tát vị, du hý thần 
thông, thành tựu chúng sanh, thanh tịnh Phật độ; lại 
hóa tác ra thân Phật có đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp 
trang nghỉêmỆ

Nhà huyễn thuật hóa tác ra tất cả các huyễn cảnh, 
huyễn sư ấy chỉ nhằm giúp vui cho khán thính giả, thế 
nhưng ngưòi vô trí cho là thật có; còn người trí biết rõ 
các huyễn cảnh, huyễn sự đó đều là không, là chẳng 
thật có.

Này Tu Bồ Đề'ệ Bồ tát chẳng thấy có pháp ờ  ngoài 
pháp tánh. Bồ tát dùng lực phương tiện hành Bát nhã 
Ba-la-mật, nên tuy chẳng có chúng sanh mà vẫn tự mình 
hành bố thí, dạy người khác hành bố thí, tán thán pháp 
bố thí và hoan hỷ tán thán người hành bố thíề.ề dẫn đến tự 
mình tu trí huệ, dạy ngưòi khác tu trí huệ, tán thán pháp 
tu trí huệ và hoan hỷ tán thán người tu trí huệ.

Bồ tát tự mình hành 10 thiện đạo, 5 giới, 8 giói, 4 
thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định, 37 Phẩm Trợ Đạoế.. 
dẫn đến 18 bất cộng pháp; cũng dạy người khác hành các 
pháp ấy, tán thán các pháp ấy và hoan hỷ tán thán người 
hành các pháp ấy.

Này Tu Bồ Đe! Nếu pháp tánh trước sau có sai khác 
thì Bồ tát chẳng có thể dùng lực phương tiện để khai thị 
pháp tánh, nhằm thành tựu chúng sanh.

Này Tu Bồ Đe! Vì pháp tánh trước sau chẳng có sai 
khác, nên Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật chỉ vì lọi ích 
chúng sanh mà hành Bồ tát đạo vậyẽ
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LUẬN:

Hỏi: Trước đây Phật đã nói Bồ tát thông đạt hết thảy các 
pháp tướng rồi. Nay vì sao ngài Tu Bồ Đe lại còn hỏi nữa?

Đáp: Bát nhã Ba-la-mật chẳng có định tướng, chẳng có 
ngôn thuyết, nên dù có hỏi nhiều phen cũng vẫn chưa đủ. Ví 
như con bò con được bú sữa ngon ngọt của bò mẹ, nên cứ 
muốn uống mãi, chẳng muốn thôi. Bò mẹ dụ cho đức Phật 
đại từ, đại bi, sữa ngon ngọt dụ cho Bát nhã Ba-la-mật.

Ngài Tu Bồ Đề tuy đã nghe Phật dạy nhiều lần về pháp 
tướng nhưng vẫn chẳng nhàm chán. Lại nữa, chỉ có Phật là 
đấng Nhất thiết chủng trí mới thông đạt thật tướng của hét 
thảy các pháp; còn những người khác tuy có thông đạt nhưng 
chưa thông suốt đến chỗ thâm diệu. Bởi vậy nên ngài Tu 
Bồ Đe hỏi: Khi chưa thành Phật Bồ tát làm sao có thể khéo 
thông đạt hết thảy các pháp?

Phật dạy: Ví như người hóa chẳng có 3 độc, chẳng có các 
phiền não kiết sử khác, chẳng có các tâm và tâm sở, chẳng 
được các thánh quả, cũng chẳng sanh tâm thiện hay ác. Vì 
sao? Vì người hóa do biến hóa mà được thành tựu, nhưng 
thật sự các sự việc được biến hóa ra như vậy đều là chẳng 
cấu, chẳng tịnh, chẳng có nhiếp vào 5 đạo chúng sanh. Thân 
Bô tát cũng là như vậy, chăng có các phiên não kiêt sử, chẳng 
có trong 3 cõi. Bồ tát biết rõ các tâm và tâm sở đều là hư dối, 
chỉ do nhân duyên điên đảo sanh, nên chẳng rong ruỗi theo.

Như vậy là Bồ tát khéo phân biệt các pháp tướng.

Ngài Tu Bồ Đề vì quý trọng Phật pháp, nên mới hỏi 
Phật: Hết thảy các pháp đều là không, là như huyễn, như 
hóa chăng?

Phật dạy: Hết thảy các pháp đều là như huyễn, như hóa.
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Vì ông quá quý trọng Phật pháp, nên chẳng dám nói Phật 
pháp cùng hết thảy các pháp đều là rốt ráo không.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu các pháp đều là rốt ráo không, 
đều là như huyễn, như hóa thì vì sao Phật lại tán thán công 
đức của chư vị Bồ tát cứu thoát chúng sanh ra khỏi sanh tử 
và dẫn dắt họ vào Niết Bàn?

Phật hỏi lại: Ý ông nghĩ sao? Khi hành Bồ tát đạo, Bồ tát 
có thật thấy chúng sanh trong 5 đạo sanh tử để giải thoát họ 
ra khỏi sanh tử chăng?

Ngài Tu Bồ Đề thưa: Chẳng thấy vậy.

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Vì sao? Vì khi đã 
được vô sanh pháp nhẫn rồi, thì Bồ tát thấy hết thảy chúng 
sanh đều là như huyễn như hóa.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Như vậy thì Bồ tát hành Bát nhã Ba- 
la-mật để làm gì?

Phật dạy: Nếu chúng sanh biết được các pháp đều là như 
huyễn như hóa, thì Bồ tát chẳng phải dụng công hành Bát 
nhã Ba-la-mật; nếu chúng sanh biết rõ hết thảy pháp đều là 
vô tướng, thì Bồ tát chẳng phải dụng công hành Bát nhã Ba- 
la-mật. Thế nhưng các pháp chẳng phải thật (phi thật), chẳng 
phải không (phi vô), vượt ra khỏi các ngôn thuyết, ra khỏi 
các đạo, là rốt ráo tịch diệt mà chúng sanh chẳng biết, nên 
mới sanh tâm chấp ngã, khởi ra các ác nghiệp... dẫn đến phải 
thọ vô lượng khổ đau. Bồ tát biết rõ thật tướng của hết thảy 
các pháp, nên khởi tâm đại bi, cứu thoát chúng sanh ra khỏi 
các đạo sanh tử.

Như trong kinh Pháp Hoa nói “Ông trưởng giả có con 
lâm bệnh nặng, mà lại uống nhầm thuốc độc. Thấy con sắp 
chết, ông dùng mọi phương tiện nhằm cứu con thoát chết”.
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Cũng như vậy, Bồ tát thấy chúng sanh vô minh, điên đảo, đui 
mù mà bị 3 độc cướp mất huệ mạng, nên khởi tâm đại bi, ở 
trong vô lượng kiếp hành Bát nhã Ba-la-mật nhằm cứu độ 
chúng sanh.

Ngài Tu Bồ Đe hỏi: Nếu hết thảy các pháp đều là không, 
chẳng có căn bản, đều là như huyễn, như hóa, thì chúng sanh 
trú chỗ nào mà Bồ tát phải dẫn dắt họ ra khỏi?

Ý ngài Tu Bồ Đề muốn nói “Ví như người sa vào bùn 
mới cần được cứu ra khỏi. Chúng sanh phải trú ở chỗ nào, thì 
Bồ tát mới phải cứu thoát họ ra khỏi vậy”.

Phật dạy: Chúng sanh chỉ trú trong danh tướng hư vọng 
mà ức tưởng phân biệt, nên Bồ tát phải hành 6 pháp Ba-la- 
mật, đê cứu vớt họ ra khỏi danh tưởng hư vọng.

Ý Phật muốn dạy rằng: “Hết thảy các pháp quyết định 
chẳng thật có, chỉ có nơi danh tướng hư vọng. Chúng sanh 
thây các danh tướng hư vọng rồi sanh tâm chấp. Ví như 
người đi một mình trong đêm tối, chợt thấy bóng cây trước 
mắt mà lầm tưởng có người đang rình mình nên sanh tâm sợ 
hãi; cũng như con chó thấy bóng minh in dưới giếng mà làm 
tưởng đó là một con chó khác nên cứ sủa mãi.

Vốn dưới giếng chẳng có tướng chó khác, mà con chó lại 
khởi ác tâm, tự gieo mình xuống giếng để tìm địch thủ, khiến 
phải bị chết oan.

Cũng như vậy, chúng sanh do nghiệp lực dẫn sanh, do 4 
đại hòa hợp mà có sắc thân, rồi do nhân duyên các thức hòa 
hợp mà có các động tác như đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng 
v.v... Thê nhưng ở nơi đó, phàm phu lại khởi chấp có tướng 
nhân, tướng ngã, khởi sanh thương ghét, rồi vì vậy mà gây ra 
bao nhiêu nghiệp tội khiến phải bị đọa vào 3 đường ác.
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BỒ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, thương xót chúng sanh, 
nên dùng các lực phương tiện giáo hóa chúng sanh biết pháp 
“không”, dẫn dắt họ thoát khỏi các khổ.

Chúng sanh điên đảo vọng tưởng, chấp có ngã, có pháp, 
mà chẳng biết rằng tất cả đều là như huyễn, như hóa, đều 
chẳng thật có, chỉ lầm mắt người mà thôi. Các pháp do duyên 
hòa hợp mà thành, chỉ có nơi danh tự. Ví như đầu, mắt, tay, 
chân, thân, bụng, lưng v.v... hợp lại mà giả danh có thân. Ví 
như đầu do tóc, mắt, mũi, tai, miệng, lưỡi, da thịt v.v... hòa 
hợp mà thành, giả danh gọi là đầu. Ví như do rất nhiều vi trần 
hòa hợp lại thành lông, tóc, mà các vi trần lại cũng do những 
thành phần vi tế hơn hòa hợp lại mà thành vậy. Tất cả đều là 
chẳng thật có, đều là như huyễn, như hóa.

Hỏi: Vỉ trần là phần tử sắc pháp nhỏ nhất, chẳng thế 
phân chia ra được. Như vậy, vì sao nói các sẳc pháp phân 
chia ra đến cùng sẽ  trở thành hư không, mà hư không lại 
chẳng có định tánh?

Đáp: Nếu vi trần là sắc pháp, thì phải có thể chia chẻ ra 
được. Vì sao? Vì hết thảy sắc pháp đều ở tại trong hư không. 
Dù sắc pháp được chia sẽ thành vi trần, rồi vi trần được chia 
chẻ thành cực vi ừần, thì tất cả các vi trần và cực vi trần đó 
cũng đều là sắc pháp ở tại trong hư không vậy. Neu nói vi 
trần cũng như cực vi trần đều chẳng thể chia chẻ ra được, thì 
đó chẳng phải là sắc pháp. Vì sao? Vì ra ngoài sắc tướng vậy.

Lại nữa, nếu vi trần là sắc, thì 5 thức phải biết vi trần. 
Còn nếu vi trần chẳng phải là chỗ mà 5 thức có thể biết được, 
thì vi trần cũng chẳng thể gọi là sắc được vậy.

Bởi vậy nên biết vi trần chỉ là hư danh, chẳng thật có. Dùng 
mắt có thể thấy được thô sắc, mà còn có thể phá thô sắc thành
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“không”. Huống nữa là vi trần chẳng có thể thấy được, chẳng 
có thể sờ mó được, mà chẳng thể phá thành “không” hay sao?

Hỏi: Vi tran quá nhỏ bẻ, quả vi tế, nên 5 thức chẳng thể 
biết được. Như vậy các bậc Thảnh dùng thiên nhãn có thấy 
được chăng?

Đáp: Neu thiên nhãn thấy được vi tế sắc tướng, thì vi tế 
sắc đó phải có thể chia chẻ. Nếu vi tế sắc đó chẳng thể chia 
chẻ được thì chẳng phải là sắc (phi sắc). Nếu dùng thiên nhãn 
mà thây được phi sắc, thì thấy đó cũng là vọng, là hư dối vậy.

Bởi vậy nên chư Thánh dùng huệ nhãn quán thế gian như 
huyên, như hóa, mà được đạo.

Như trước đây đã nói vi trần chỉ có danh, mà chẳng thật 
có. Het thảy pháp do duyên hòa hợp chỉ có giả danh, chẳng 
thật có, mà chúng sanh lại vọng chấp, rồi tham đắm, khởi 
sanh bao nhiêu nghiệp tội, khiến phải thọ vô lượng khổ đau.

Nếu biết được các pháp chỉ là hư vọng, chẳng thật có, và 
nêu xả được các danh tướng hư vọng đó, thâm nhập vào pháp 
“không” mà cũng chẳng chấp “không”, thì sẽ được Niét Bàn 
thường lạc vậy.

Hỏi: Danh và tướng có gì sai khác chăng?

Đáp: Danh là tên gọi; tướng là dáng vẻ hiển lộ ra bên ngoài. 
Ví như lửa nóng, thì nóng là tướng của lửa; thấy khói biết có 
lửa, thì khói là tướng của lửa. Ví như do 5 ấm hòa họp mà tạo ra 
thân có dáng vẻ khác nhau, mà phân biệt gọi đây là tướng nam, 
đây là tướng nữ. Như vậy là do thấy tướng, mà lập ra danh vậy.

Hỏi: Danh và tướng chẳng có khác nhau, vì đều chẳng 
thật cỏ. Nhự vậy vì sao nói thấy tướng mới lập danh, nghe 
danh thì bỉêt tướng?
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Đáp: Phàm phu do chẳng rõ được lời Phật dạy, nên thấy 
dáng vẻ bên ngoài mà đặt cho mỗi pháp một danh riêng.

Như vậy tướng là gốc, danh là ngọn, tướng là do tâm 
chấp trước mà có, rồi do thấy tướng mà giả lập ra danh.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu các pháp chỉ là danh tướng, thì Bồ 
tát hành Bát nhã Ba-la-mật làm sao có thể tự lợi và lợi tha?

Phật dạy: Nếu các pháp từ căn bản là quyết định có, thì 
Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật chẳng có thể tự lợi và lợi tha. 
Nhưng vì các pháp từ căn bản thật sự là chẳng có, nên Bồ tát 
hành Bát nhã Ba-la-mật mới có đầy đủ các thiện pháp, làm 
lợi ích cho chính mình và làm lợi ích cho chứng sanh.

Vì sao? Vì nếu các pháp quyết định có thì chẳng phải do 
nhân duyên hòa hợp sanh, là chẳng sanh, chẳng diệt, nên là 
chẳng có tội, chẳng có phước. Lại nữa, nêu các pháp quyêt 
định thật có thì Bồ tát chẳng thể quán hết thảy pháp là không, 
la vô sơ hữu, chẳng thể được Vo Thượng Bồ Đề... dẫn đến 
chẳng thể thuyết pháp làm lợi ích cho chúng sanh. Thê nhưng 
vì Bồ tát ở noi đệ nhất chân thật nghĩa mà quán các pháp, nên 
chẳng có lầm lạc, được Vô Thượng Bồ Đề; rồi vì chúng sanh 
thuyết “không”, thuyết “vô tướng” vậy.

Hỏi: Trong 4 thảnh đế, chỉ khổ để, tập đế và đạo để là có 
tướng, còn diệt đế là chẳng cỏ tướng. Như vậy là có ức niệm 
về "vô tướng Niết Bàn Vì sao nói hết thảy pháp vô lậu đều 
là vô tướng, vô ức niệm?

Đáp: Đại thừa pháp và Thanh Văn pháp sai khác nhau.

Đại thừa nói hết thảy pháp vô lậu đều là vô tướng, vô ức 
niệm; lại nói có tướng, có ức niệm đêu là hư dôi, chăng thật 
có, đều là phiền não hữu lậu vậy.
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Hỏi: Thế nào gọi là vô lậu?

Đáp: Ví như nói trong 4 thánh đế, thì khổ đé, tập đế và 
đạo đê đều tùy diệt đế. Khi thấy khổ liền xả, thấy tập liền 
diệt, và thấy đạo liền chứng, thì được đầy đủ diệt đế, cho 
nên là chẳng trú trong đạo, tận diệt chỗ trú, tận diệt pháp vô 
tướng, vô duyên. Như vậy làm sao có ức niệm? Vì nếu còn 
có ức niệm là còn có duyên tướng, còn có chấp pháp, mà vô 
lậu là đệ nhất thật nghĩa, là vô tướng, vô ức niệm vậy.

Ý ngài Tu Bồ Đề muốn nói rằng, “Vô lậu là đệ nhất 
nghĩa nên là vô tướng, vô niệm. Hết thảy pháp tánh đều là 
vô tướng, vô niệm, mà phàm phu điên đảo chấp có tướng, có 
ức niệm vậy”.

Suy nghĩ như vậy rồi, ngài hỏi Phật: Nếu các pháp đều 
vô tướng, vô niệm, thì làm sao phân biệt có pháp Thanh Văn, 
pháp Bích Chi Phật, pháp Bồ tát và pháp Phật?

Phật hỏi lại: Vô tướng pháp cùng với “3 thừa pháp” có gì 
khác nhau chăng?

Ngài Tu Bồ Đe thưa: Chẳng khác vậy.

Phật dạy: Khi đã tận diệt phiền não rồi, thì vào được nơi 
vô lậu, vô vi, vô tướng pháp. Bởi vậy nên nói “3 thừa pháp”... 
dân đên hêt thảy các pháp đều là vô tướng pháp.

Vì vô tướng nên mới có “3 thừa pháp”. Bồ tát học các 
pháp vô tướng như vậy, nên các thiện pháp càng thêm tăng 
trưởng. Các thiện pháp nói đây là 6 pháp Ba-la-mật, 4 thiền,
4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định; 4 niệm xứ... dẫn đén 18 bất 
cộng pháp vậy.

Ở đây Phật nói nhân duyên Bồ tát trú trong 3 giải thoát môn 
nên nhiếp hết thảy các pháp. Bồ tát phải nên học như vậy.
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Hỏi: Ba giải thoát môn là vô tướng, vô phân biệt, còn 5 
ấm, 12 nhập, 18 giới v.v... đều là những pháp có tướng, có 
phân biệt. Như vậy vì sao nói học 3 giải thoát môn tức là học 
hết thảy các pháp ẩy?

Đáp: Do học 3 giải thoát môn mà Bồ tát đoạn tận các lậu, 
vượt ra khỏi 3 cõi, ở noi hết thảy pháp được thật trí huệ nên 
thông suốt hết thảy pháp.

Trước ở noi 5 ấm hư vọng còn khởi sanh các tà hạnh, 
nhưng nay đã được 3 giải thoát môn rồi, nên biết thật tướng 
hết thảy pháp, thông đạt hết thảy pháp. Bởi vậy nên nói học
3 giải thoát môn là học 5 ấm, 12 nhập, 18 giới... dẫn đên học 
hết thảy pháp vậy.

-oOo-

Phật dạy: Bồ tát hành 3 giải thoát môn là hành yô tướng 
pháp, nên biết rõ sắc sanh, sắc diệt, sắc như... dẫn đến biết rõ 
thức sanh, thức diệt, thức như.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bồ tát biết sắc sanh, sắc diệt, sắc như 
nhưng lại mỗi mỗi phân biệt các pháp. Như vậy có phải là 
dùng sắc tánh để phá hoại pháp tánh chăng?

Phật dạy: Thật tướng của hết thảy pháp tức là pháp tánh. 
Bởi vậy nên hết thảy pháp đều vào trong pháp tánh. Thật 
tướng của sắc cũng tức là pháp tánh. Đã đông là pháp tánh 
thì làm sao có thể dùng sắc tánh để phá hoại pháp tánh được?

Chư Phật, chư đại Bồ tát cùng chư Thánh chẳng thấy có 
pháp nào ra ngoài pháp tánh cả. Bồ tát phải nên như vậy mà 
học pháp tánh.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Học pháp tánh là vô sở học (chẳng 
chỗ học) chăng?
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Phật dạy: Pháp tánh là vô tánh, nên học pháp tánh là học 
hêt thảy các pháp. Vì pháp tánh tức là thật tướng của hết thảy 
pháp, nên học pháp tánh là khắp học hét thảy pháp vậy.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu hết thảy pháp tức là pháp tánh 
thì Bô tát cân gì phải học 6 pháp Ba-la-mật... dẫn đến cần gì 
phải học các đà la ni? Nêu pháp tánh tức là thật tướng pháp 
và nếu hết thảy pháp đều ở trong pháp tánh thì Bồ tát con 
phải câu gì nữa? Nêu pháp tánh là vô phân biệt, thì vì sao Bồ 
tát lại phân biệt có 6 pháp Ba-la-mật... dẫn đến có các đà la ni 
môn? Lại nữa, nếu Bồ tát hành các pháp như vậy, thì có đọa 
vào điên đảo chăng?

Phạt dựa theo cho hỏi của ngài Tu Bô Đê mà đáp lại 
răng: Nêu ngoài pháp tánh mà có pháp thì chẳng nên cầu Vô 
Thượng Bô Đê. Vì sao? Ví nếu chấp ngoài pháp tánh mà có 
phap, thi như vạy là điên đảo. Nêu thường điên đảo thì chẳng 
có thể chuyển, chẳng có thể đoạn hết thay vô minh. Phật va 
chư đại Bo tat biet rõ hêt thảy pháp là rôt ráo không, là tướng 
thương tịch diệt, chăng có hý luận, chăng có danh tướng 
Nhưng VI thương xót chúng sanh mê lâm, mà các ngài đã 
dùng các lực phương tiện nói các danh tướng, như  nói sắc 
thọ, tưởng, hành, thức... dẫn đến nói Vô Thượng Bồ Đề.

Trong kinh có nêu thí dụ về nhà huyễn thuật, hóa tác ra 
các huyên cảnh, huyễn vật. Nhà huyễn thuật dụ cho Bồ tát 
hanh Bát nhã Ba-la-mật, các huyễn cảnh, huyễn vật dụ cho 
các pháp hữu vi. Nhà huyễn thuật tuy hóa tác ra các huyễn 
phap ma van biêt các pháp đó đêu chăng thật có, nên chẳng 
có châp. Cũng như vậy, Bồ tát tuy có hành các pháp mà vẫn 
biêt các pháp đó là như huyễn, nên chẳng có chấp. Lại nữa 
ngươi trí dụ cho Phật và chư đại Bồ tát; người vô trí dụ cho 
hàng phàm phu.
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Các Bồ tát sơ phát tâm rất vui mừng thấy chư đại Bồ tát, 
tuy biết rõ ngoài pháp tánh chẳng có pháp, chăng có chúng 
sanh, mà vẫn làm các việc lợi ích cho chính mình và cho 
chúng sanh.

Như trong kinh nói về Bồ tát tự hành bố thí, dạy người 
khác hành bố thí... dẫn đến tự hành 18 bất cộng pháp, dạy 
người khác hành 18 bất cộng pháp.

Nơi đây ý Phật muốn nói rằng, “Nếu pháp tánh trước 
không, sau có, thì Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật chăng có 
được Vô Thượng Bồ Đề, cũng chẳng có thể dùng lực phương 
tiện Bát nhã Ba-la-mật để vì chúng sanh nói pháp được. Vì 
sao? Vì nếu pháp tánh trước không, sau có, thì là do nhân 
duyên sanh; nếu như vậy thì chẳng có gì khác biệt với phàm 
phu cả. Còn nếu pháp tánh trước có, sau không thì các pháp 
cùng các chúng sanh đều đọa vào đoạn diệt cả. Bô tát hành 
Bát nhã Ba-la-mật biết rõ pháp tánh từ trước đên nay vân 
thường không; chẳng phải do lực trí huệ khiên pháp tanh 
trở thanh không, cũng như chẳng phải vì các pháp và chúng 
sanh vào Vô Dư Niết Bàn mà trở thành không. Tánh không 
đó vẫn thường như vậy, chẳng có tăng giảm, chẳng có được 
mất, chẳng có cấu tịnh.

Vì chủng sanh chẳng quán được các pháp từ trước đến 
nay vẫn là rốt ráo không, nên mới đọa vào các châp đien đao.

Bồ tát biết rõ pháp tánh từ trước đến nay vẫn thường 
không chẳng có sai khác, nên vì chúng sanh hành Bát nhã 
Ba-la-mật, đe làm lợi ích cho chúng sanh vậy.

(Hết quyển 89)
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Phẩm Thứ Tám Mươi

Thật Tế

KINH:

Ngài Tủ Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu chúng 
sanh rốt ráo bất khả đắc, thì Bồ tát vì ai mà hành Bát nhã 
Ba-la-mật?

Phật dạy: Này 'Ri Bồ Đe! Bồ tát vì thật tế mà hành Bát 
nhã Ba-la-mật.

Này 1Ì1 Bồ Đe! Nếu thật tế và chúng sanh tế sai khác 
nhau, thì Bồ tát chẳng hành Bát nhã Ba-ỉa-mật. Nhưng vì 
thật tế và chúng sanh tế chẳng sai khác nhau, nên Bồ tát 
vì lọi ích chúng sanh mà hành Bát nhã Ba-la-mậtề

Này Tu Bồ Đe! Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, Bồ tát chẳng 
phá hoại thật tê, mà còn kiến lập chúng sanh noi thật tế.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu thật tế 
tức là chóng sanh tế, thì Bồ tát kiến lập thật tế nơi thật 
tế chăng?

Bạch Thế Tôn! Nếu kiến lập thật tế nơi thật tế thì như 
vậy là kiến lập tự tánh nơi tự tánh. Đứng lý ra thì chẳng 
có thể kiến lập tự tánh nơi tự tánh vậyể

Bạch Thế Tôn! Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, Bồ tát 
làm sao kiến lập chúng sanh noi thật tế?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Thật tế chẳng thể kiến lập 
noi thật tế; tự tánh chẳng thể kiến lập nơi tự tánh.
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Này Tu Bồ Đe! Nay Bồ tát hành Bát nhã Ba-ỉa-mật, 
dùng lực phương tiện mà kiến lập chúng sanh nơi thật tế.

Vì sao? Vì thật tế chẳng khác chúng sanh tế; thật tế và 
chúng sanh tế là chẳng phải hai chẳng phải khác.

Ngài T\i Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Khi hành Bát 
nhã Ba-la-mật, Bồ tát dùng lực phương tiện như thế nào để 
kiến lập chúng sanh nơi thật tế, mà chẳng hoại thật tế?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Khi hành Bát nhã Ba-la- 
mật, Bồ tát kiến lập chúng sanh nơi bố thí, nói rằng, “Bố 
thí là rốt ráo không, trước sau và chặng giữa đều không; có 
nghĩa là người thí cũng không, người thọ cũng không, tài 
vật đem ra bố thí cũng không, quả báo bố thí cũng không”.

Bồ tát lại dạy chúng sanh rằng, “Hỡi các ngươi! Ở 
nơi thật tế, hết thảy pháp đều bất khả đắc. Các ngưoi 
chớ nên nghĩ rằng ngưòi thí, người thọ, tài vật thí, quả 
báo bố thí sai khác nhau. Nếu các ngươi chẳng thấy có 
sư khác biệt như vậy, thì bố thí mới có được vị Cam Lồ. 
Được quả vị Cam Lồ là do bố thí mà chẳng có chấp sắc; 
chẳng có chấp thọ, tưởng, hành, thức vậy. Vì sao? Vì bô 
thí là tự tướng không, người thí cũng không, người thọ 
cũng không, tài vật đem ra bố thí cũng không, quả báo bô 
thí cũng không. Ở trong không mà bố thí, thì bô thí là bất 
khả đắc, người thí bất khả đắc, người thọ bất khả đăc, tài 
vật thí bất khả đắc, quả báo bố thí bất khả đắc. Vì sao? 
Vì các pháp rốt ráo là tự tánh không vậy.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, 
Bồ tát dạy chúng sanh tu trì giới, xả bỏ sát sanh... dẫn 
đến xả bỏ tà kiến. Vì sao? Vì tất cả các pháp đó đều là tự 
tánh khôngỀ
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Này Tu Bồ Đe! Bồ tát dùng lực phương tiện thành 
tựu chúng sanh, nói vói họ về các quả báo bố thí và trì 
giói, rồi lại nói với họ các quả báo bố thí và trì giới đều là 
tự tánh không. Nếu nghe được tánh không như vậy, mà 
chẳng chấp, thì tâm chẳng tán loạn... dẫn đến sẽ sanh trí 
huệ. Có trí huệ sẽ đoạn được hết thảy phiền não tập khí..ẻ 
dẫn đến sẽ nhập Vô Dư Niết Bàn. Nói như trên đây là 
nói pháp thế tục, chẳng phải là đệ nhất nghĩaẻ Vì sao? Vi 
trong tánh không, thì chẳng có diệt, cũng chẳng có pháp 
bị diệt. Vào được các pháp rốt ráo không cũng tức là vào 
được Niết Bàn rồi vậy.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Bồ tát thấy chúng sanh phiền 
não, sân hận, liền nói với họ rằng, “Người hành nhẫn 
nhục thường được an vui, vì sân hận là tự tánh không”. 
Bồ tát lại nói với họ nên suy nghĩ rằng, “Tánh sân từ đâu 
mà có? Người sân là ai? Do đâu mà sân? v.v... ” Bồ tát lại 
dạy cho chúng sanh biết hết thảy pháp đều là tánh không; 
ở trong tánh không, thì chẳng có tánh không thì chẳng có 
tánh sân, chẳng có pháp sân, chẳng có ngưòi sân”.

Như vậy, này Tu Bồ Đe! Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, 
Bồ tát dùng lực phương tiện kiến lập chúng sanh nơi tánh 
không, thứ lớp khai thị cho chúng sanh, khiến họ được 
lợi ích, được an vuiễ.. dẫn đến được Vô Thượng Bồ Đề.

Nói như trên đây là nói pháp thế tục, chẳng pháp là 
đệ nhất nghĩa. Vì sao? Vì trong tánh không, thì chẳng có 
người đắc, chẳng có pháp đắc, chẳng có chỗ đắcỂ

Này Tu Bồ Đe! Đây là “pháp tánh thật tế không”ề Bồ 
tát vì chúng sanh hành pháp ấy mà vẫn biết rõ chúng 
sanh là bất khả đắcệ Vì sao? Vì hết thảy pháp đều ly 
chúng sanh tướng vậy.
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Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, 
Bồ tát dùng lực phương tiện thấy chúng sanh giải đãi, 
liền dạy họ thân tâm tinh tấn, nói với họ rằng, “Hỡi các 
ngươi! Trong tánh không chẳng có pháp giải đãi, chẳng 
có người giải đãi, chẳng có sự việc giải đãiễ Vì sao? Vì hết 
thảy pháp đều là tánh không. Các ngươi phải giữ thân 
tâm tinh tấn, chớ nên giải đãi. Có như vậy mới sanh được 
các thiện pháp, như là: bố thí, trì giới, nhẫn nhục tinh 
tấn, thiền định, trí huệ, thiền giải thoát tam muội, 4 niệm 
xứ.ể. dẫn đến 8 thánh đạo, 3 giải thoát môn... dẫn đến 
18 bất cộng pháp. Các ngươi chớ nên giải đãi. Vì sao? 
Vì trong tánh không chẳng có tướng chướng ngại; trong 
pháp chẳng chướng ngại (vô ngại pháp) đó cũng chẳng có 
pháp giải đãi, chẳng có người giải đãiề

Như vậy này Tu Bồ Đe! Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, 
Bồ tát dạy chúng sanh, khiến họ an trú trong tánh không, 
chẳng rơi về “hai pháp”. Vì sao? Vì tánh không là chẳng 
phải hai, chẳng phải khácỀ Chẳng có “hai pháp” là chẳng 
có chỗ chấp vậy.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Khi hành vô tánh Bát nhã 
Ba-la-mật, Bồ tát dạy chúng sanh tinh tấn, nói vói họ 
rằng, “Các ngươi phải siêng năng, tinh tấn hành bố thí, 
trì giói, nhẫn nhục tinh tấn, thiền định, trí huệ, thiền giải 
thoát tam muội, 4 niệm xứ... dẫn đến 8 thánh đạo, 3 giải 
thoát môn, 10 Phật lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí, đại từ, 
đại bi..ẽ dẫn đến 18 bất cộng pháp. Các ngươi chớ nên 
niệm “hai tướng” (nhị tướng), và cũng chẳng nên niệm 
“không hai tướng” (bất nhị tướng). Vì sao? Vì pháp tánh 
là thường không; ử trong tánh không, thì chẳng nên dùng 
“hai tướng” để niệm, cũng chẳng nên dùng “không hai 
tướng’ để niệm vậy.
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Như vậy, này Tu Bồ Đe! Khi hành Bát nhã Ba-la-mật 
dùng lực phương tiện để thành tựu chúng sanh, dạy cho 
họ lần lượt được quả Tu-đà-hoàn, quả Tư-đà-hàm, quả 
A-na-hàm, quả A-la-hán, quả Bích Chi Phật, nhập vào 
Bồ tát vị... dẫn đến được Vô Thượng Bồ Đề.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Khỉ hành Bát nhã Ba-la-mật 
Bồ tát thấy chúng sanh tâm loạn, liền dùng lực phương 
tiện làm lợi ích cho họ, nói vói họ rằng, “Các ngươi phải 
nên tu thiền định, chớ nên sanh ỉoạn tưởng, phải nên 
tu cho được nhất tâm. Vì sao? Vì pháp tánh là thường 
không, ở trong tánh không, thì chẳng có pháp để được 
(khả đắc), dù loạn hay tịnh. Các ngươi phải nên an trú 
trong tam muội khỉ tác nghiệp ở thân khẩu ý; khi hành 
bố thí, trì giói, nhẫn nhục tinh tấn, thiền định, trí huệ; 
khỉ hành 4 niệm xứ... dẫn đến 8 thánh đạo; khi hành 3 
giải thoát môn, 10 Phật lực, đại từ, đại bi.ệ. dẫn đến 18 
bất cộng pháp. Các ngươi chớ nên dùng “hai tướng” để 
tưửng niệm, vì pháp tánh ỉà thường không vậyỂ

Như vậy, này Tu Bồ Đe! Khi hành Bát nhã Ba-la-mật 
Bồ tát dùng lực phương tiện giáo hóa chúng sanh, khiến 
họ lần lượt được các quả Thanh Văn, quả Bích Chi Phật.ẽ. 
dẫn đến được quả Vô Thượng Bồ Đe.

Bồ tát dùng lực phương tiện làm lợi ích chúng sanh, 
nên từ sơ phát tâm trọn chẳng hề giải đãi, thường cầu các 
thiện pháp lợi ích cho chúng sanh; đi từ cõi Phật này đến 
cõi ngoài khác để cúng dường chư Phật, theo chư Phật 
nghe pháp. Trải qua vô lượng kiếp, Bồ tát xả bỏ thân 
này. Lại thọ thân khác, mãi cho đến khi được Vô Thượng 
Bồ Đề mà trọn chẳng hề quên bỏ hạnh nguyện vì lọi ích 
chúng sanhễ
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BỒ tát Cầu Nhất thiết chủng trí, nền tu học hết thảy 
các đạo, từ Thanh Văn đạoế Bích Chi Phật đạo... dẫn đến 
Phật đạo. Bồ tát trú trong thiền định, dùng lực thần thông 
vào trong 5 đạo sanh tử để làm lợi ích cho chúng sanh.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Bồ tát hành Bát nhã Ba-la- 
mật an trú trong tánh không, dùng lực phương tiện làm 
lợi ích chúng sanh, nói với họ rằng, “Hỡi các ngươi! 
Phải quán hết thảy pháp đều là tánh khôngệ Khi làm các 
nghiệp thân khẩu ý, các ngươi phải hướng về tánh không. 
Có như vậy mới thọ được vị Cam Lồ, mới được quả vị 
Cam lồ. Các ngươi chớ nên thối chuyển. Vì sao? Vì trong 
tánh không chẳng có pháp thối chuyển, cũng chẳng có 
người thối chuyểnễ Tánh không chẳng phải là pháp cũng 
chẳng phải là phi pháp, vì là vô sở hữu vậy”.

Này T\i Bồ Đe! Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, Bồ tát tự 
hành 10 thiện đạo, 5 giới, 8 quan trai giới, cũng dạy người 
khác hành các pháp đó; tự hành 4 thiền, 4 vô lượng tâm,
4 vô sắc định, 37 Phẩm Trợ Đạo, 10 Phật lực, 18 bất cộng 
pháp... dẫn đến tự hành 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cũng dạy 
người khác hành các pháp đó. Bồ tát tự mình tu được 
các quả Thanh Văn, quả Bích Chi Phật sanh trí huệ, mà 
chẳng trú trong các quả đó, cũng dạy ngưòi khác như 
vậy. Bồ tát tự mình tu được Vô Thượng Bồ Đề, cũng dạy 
người khác tu được như vậyẳ

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu pháp 
tánh là thường không, thì trong đó chúng sanh là bất khả 
đắc, pháp và phi pháp cũng là bất khả đắc. Như vậy Bồ 
tát làm sao cầu được Nhất thiết chủng trí?

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu Bồ 
Đe! Đúng như lời ông nói, pháp tánh là thường không.
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Trong tánh không đó chúng sanh là bất khả đắc, pháp và 
phỉ pháp cũng bất khả đắc.

Này TXi Bồ Đe! Nếu pháp tánh chẳng phải là không, 
thì Bồ tát chẳng thể y noi pháp tánh không mà được Vô 
Thượng Bồ Đề, và vì chúng sanh nói pháp tánh khôngẵ

Này Tu Bồ Đe! sắc  là tánh không; thọ, tưởng, hành, 
thức cũng là tánh khôngề Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, 
Bồ tát vì chúng sanh thuyết pháp; nói 5 ấm, 12 nhập, 18 
giới đều là tánh không; nói 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô 
sắc định đều là tánh không; nói 37 Phẩm Trợ Đạo, 3 giải 
thoát môn, 8 bối xả, 9 thứ đệ định, 10 Phật lực, 4 vô sở úy,
4 vô ngại trí, 18 bất cộng pháp, đại từ, đại biế.. dẫn đến 32 
tướng tốt, 80 vẻ đẹp cũng đều là tánh không cả. Nói rộng 
ra, tât cả các pháp ở nơi thế tục đế cũng như ở  noi chân 
đế đều là tánh không.

Này Tu Bồ Đe! Tánh không đó, chẳng phải thường, 
chăng phải đoạn, chẳng có chỗ trú, chẳng từ đâu đến, 
chẳng đi về đâu.

Này Tu Bồ Đe! Nói pháp có tướng trú, nhưng thật 
ra ở trong đó chẳng có pháp, chẳng có trú, chẳng có tập 
tán, chăng có tăng giảm, chẳng có sanh diệt, chẳng có cấu 
tịnhẻ Đây là pháp tướngề

Bồ tát an trú trong các pháp tướng ấy, phát tâm Vô 
Thượng Bồ Đề, mà chẳng thấy có chỗ phát tâm, chẳng thấy 
có phát tâm, chẳng thấy có trú tâm. Đây gọi là pháp trúẳ

Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, Bồ tát thấy hết thảy đều 
là tánh không, nên chẳng thối chuyển tâm Vô Thượng 
Bồ Đe. Vì sao? Vì Bồ tát chẳng thấy có pháp chướng ngại 
tánh không.
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Trong tánh không đó chẳng có chúng sanh, chẳng có 
ngã, chẳng có nhân, chẳng có thọ giả... dẫn đến chẳng có 
tri giả, chẳng có kiến giả.

Trong tánh không đó, thì sắc, thọ, tưởng, hành, thức 
đều bất khả đắc.ểệ dẫn đến 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp cũng 
đều là bất khả đắcễ

Này Tu Bồ Đe! Ví như Phật hóa ra các chúng Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di, rồi vì 4 chúng đó thuyết 
pháp trong ngàn vạn ức kiếp mà chẳng dứt. Ý ông nghĩ 
sao, các hóa chúng đó có được đắc quả Tu-đà-hoàn.ể. dẫn 
đến có được đắc quả Vô Thượng Bồ Đe chăng?

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chẳng đắc 
vậy. Vì sao? Vì 4 hóa chúng chẳng có căn bản thật sự; hết 
thảy các pháp đều là tánh không, cũng chẳng có căn bản 
thật sự, cũng chẳng thật cóế Như vậy, các hóa chúng đó 
làm sao có thể đắc quả Tu-đà-hoàn... dẫn đến có thể đắc 
quả Vô Thượng Bồ Đe được!

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Cũng như vậy, các pháp đều 
là không, mà chúng sanh điên đảo chấp là cóế Nay Bồ tát 
muốn đưa chúng sanh ra khỏi điên đảo, nên vì họ nói 
pháp “không điên đảo”. Hết thảy các pháp đều là nhất 
tướng, nhưng do chấp mà khởi ra có nhiều điên đảo vậy, 
ít có ai chẳng điên đảo.

Ở nơi chỗ “không điên đảo” chẳng có ngã, chẳng có 
chúng sanh..ề dẫn đến chẳng có tri giả, chẳng có kiến giả. 
Ở nơi đây cũng chẳng có sắc, thọ, tưởng, hành, thức; 
chẳng có 12 nhập, 18 giới... dẫn đến chẳng có Vô Thượng 
Bồ ĐềỂ Vì sao? Vì hết thảy pháp vốn là tự tánh không. Bồ 
tát trú trong tánh không ở ngay nơi tướng chúng sanh 
điên đảo, mà độ thoát chúng sanh ra khỏi tướng điên đảo,
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ra khỏi các pháp hữu lậu, an trú chúng sanh trong pháp
___A 1 Ạ
VÔ lậu.

Này T\i Bồ Đe! Pháp tướng vô lậu cũng chẳng sao 
bằng được đệ nhất nghĩa tướng. Vì sao? Vì đệ nhất nghĩa 
tướng là vô tác, vô vi, vô sanh, vô tướng, vô thuyết vậy. 
Đây cũng gọi là tánh không, cũng gọi là Phật đạo vậy.

Ở nơi đây, chúng sanh bất khả đắc; sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức bất khả đắc... dẫn đến 80 vẻ đẹp cũng bất 
khả đắc.

Vì sao? Vì thật tướng pháp tức là tánh khôngằ Bồ tát 
vì tánh không mà cầu Vô Thượng Bồ Đe! Tánh không 
đó, trước sau và chặng giữa đều là thường khôngẾ Bồ tát 
hành “vô tánh Bát nhã Ba-la-mật”, vì chúng sanh chấp 
tướng, mà cầu đạo chủng trí, nhằm độ thoát họ ra khỏi 
các chấp vậy.

Khi cầu đạo chủng trí, Bồ tát khắp học các đạo, từ đạo 
Thanh Văn, đạo Bích Chi Phậtềễ. dẫn đến đạo Bồ tát. Bồ 
tát học đầy đủ các đạo để độ thoát chúng sanh ra khỏi các 
tà kiến chấp; rồi tùy theo thọ mạng, mà được Vô Thương 
Bồ Đềề

Này Tu Bồ Đe! Ở quá khứ, ở  hiện tại cũng như ở vị lai, 
đạo của chư Phật trong khắp 10 phương là tánh khôngỆ 
Rời tánh không, thì ở thế gian chẳng có đạo, chẳng có 
quả. Bởi vậy nên phải gần gũi chư Phật, nghe chư Phật 
thuyết vê pháp tánh không, và hành pháp ấy, mới chẳng 
mất Nhất thiết chủng trí.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chư đại 
Bô tát hành pháp tánh không như vậy mà chẳng phá 
hoại tướng của tánh không. Đó là vì sắc chẳng khác tánh
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không; thọ, tưởng, hành, thức chẳng khác tánh không;... 
dẫn đến Vô Thượng Bồ Đề chẳng khác tánh không.

Phật dạy: Này T\| Bồ Đe! sắc tửc là tánh không, tánh 
không tức là sắc... dẫn đến Vô Thượng Bồ Đề tức là tánh 
không, tánh không tức là Vô Thượng Bồ Đe.

Này Tu Bồ Đe! Nếu sắc khác với tánh khôngệ.. dẫn 
đến Vô Thượng Bồ Đề khác với tánh không, thì Bồ tát 
chẳng có thể được Nhất thiết chủng trí.

Vì sắc chẳng khác tánh không... dẫn đến Vô Thượng 
Bồ Đề chẳng khác tánh không, nên Bồ tát biết hết thảy 
pháp mà phát tâm cầu Vô Thượng Bồ Đe. Vì sao? Vì ở 
trong đó chẳng có pháp gì là thật, là thường cả. Chỉ vì 
phàm phu chấp 5 ấm, chấp có tướng 5 ấm, chấp có nội 
vật, có ngoại vật, mà phải thọ lại thân 5 ấm ở đời sau, 
khiến chẳng thể thoát ra khỏi “sanh, già, bệnh, chết, ưu, 
bi, khổ, não”, và phải qua lại trong 5 đạo chúng sanhẽ

Bởi nhân duyên vậy, nên Bồ tát hành “vô tánh Bát 
nhã Ba-la-mật” chẳng hoại sắc tướng cùng hết thảy pháp 
tướng, dù là không, dù là chẳng phải không (bất không)Ễ

Vì sao? Vì tướng sắc tánh không chẳng hoại sắc... dẫn 
đến tướng Vô Thượng Bồ Đe tánh không chẳng hoại Vô 
Thượng Bồ Đề.

Ví như hư không chẳng hoại hư khôngễ Cũng như vậy, 
nội hư không và ngoại hư không chẳng phá hoại lẫn nhauệ

Như vậy, này IÌ1 Bồ Đe! sắc chẳng hoại tướng sắc 
không, tướng sắc không chẳng hoại sắc. Vì sao? Vì 2 pháp 
chẳng có tánh, vì không là chẳng phải không (phi không)ề

Dẩn đến Vô Thượng Bồ Đề cũng là như vậy.
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Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu hết 
thảy pháp đều là không, là vô phân biệt, thì vì sao Bồ tát, 
từ sơ phát tâm đã phát nguyện “Tôi sẽ được Vô Thượng 
Bồ Đề”?

Bạch Thế Tôn! Nếu có phân biệt các pháp thì chẳng 
thể có được Vô Thượng Bồ Đề chăng?

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu Bồ 
Đe! Bồ tát hành “2 tướng” chẳng thể có được Vô Thượng 
Bồ Đề. Nếu chẳng dùng “2 tướng” để phân biệt các pháp, 
thì mói có thể có được Vô Thượng Bồ Đe. Bồ đề chẳng có
2 tướng, chẳng có hoại tướng.

Này Tù Bồ Đe! Hành Bồ đề là chẳng phải ở nơi sắc mà 
hành; chẳng phải ồ  noi thọ, tưởng, hành, thức mà hành... 
dẫn đến chẳng phải ở nơi Bồ đề mà hành vậy.

Vì sao? Vì sắc tức là Bồ đề, Bồ đề tức là sắc; sắc và 
Bồ đề là chẳng hai, chẳng phân biệt. Dẩn đến đến 18 bất 
cộng pháp cũng là như vậyẽ Hành Bồ đề là chẳng phải vì 
thủ mà hành cũng chẳng phải vì xả mà hànhẽ

Ngài Tu Bồ Đe bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu chẳng 
phải vì thủ cũng chẳng phải vì xả mà hành Bồ đề, thì Bồ 
tát hành ờ  chỗ nào?

Phật dạy: Này Tto Bồ Đe! Ý ông nghĩ sao? Như ngưòi 
hóa, do Phật biến hóa ra, hành Bồ đề ở chỗ nào? Hành 
trong thủ, hay hành trong xả?

Ngài T\i Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 
hành trong thủ, cũng chẳng phải hành trong xảẾ

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Cũng như vậy, Bồ tát hành 
Bô đề chẳng phải ở trong thủ, cũng chẳng phải hành 
trong xả mà hành vậy.



Này T\i Bồ Đe! Ý ông nghĩ sao? Ở trong mộng, A-la- 
hán hành Bồ đề ở chỗ nào, hành trong thủ, hay hành 
trong xả?

Ngài I\I Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chẳng vậy. 
Chẳng phải ở trong thủ, cũng chẳng phải ở trong xảề Vì sao? 
Vì A-la-hán rốt ráo chẳng có ngủ, thì làm sao có hành Bồ đề 
ở  trong mộng, có hành ở  trong thủ hay trong xả được?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Bồ tát Ma ha tát hành Vô 
Thượng Bồ Đề cũng là như vậy. Chẳng phải ở trong thủ 
mà hành, cũng chẳng phải ở trong xả mà hành. Đây là 
chỗ gọi là hành trong sắc... dẫn đến hành trong Nhất thiết 
chủng tríề

Ngài Ta Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Như vậy 
Bồ tát chẳng hành 10 địa, chẳng hành 6 pháp Ba-la-mật, 
chẳng hành 4 niệm xứ..Ế dẫn đến 8 thánh đạo, chẳng hành 
nội khôngế.. dẫn đến vô pháp hữu pháp không, chẳng 
hành các thiền định giải thoát tam muội, chẳng hành 10 
Phật lực... dẫn đến 80 vẻ đẹp, chẳng trú 5 thần thông, 
chẳng thanh tịnh Phật độ, chẳng thành tựu chúng sanh 
mà có được Vô Thượng Bồ Đề chăng?

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu Bồ 
Đe! Đúng như lời ông nói. Bồ tát hành Bồ đề là chẳng chỗ 
hành (vô hành xử). Thế nhưng, nếu chẳng đầy đủ 10 địa, 
6 pháp Ba-Ia-mật... dẫn đến 80 vẻ đẹp; nếu chẳng thường 
xả pháp, chẳng lầm pháp, chẳng đầy đủ các pháp, thì 
trọn chẳng có thể được Vô Thượng Bồ Đề.

Bởi vậy nên, Bồ tát trú trong tướng của sắc, trong 
các tướng của thọ, tưởng, hành và thức... dẫn đến trong 
tướng của Vô Thượng Bồ Đe mới được đầy đủ 10 địa, ẽễ. 
dẫn đến được Vô Thượng Bồ Đề.
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Tướng ấy thường tịch, diệt. Vì chẳng có pháp, nên 
chăng có tăng giảm, chẳng có cấu tịnh, mà có thể được 
đạo, được quả.

Đây là vì thế tục đế mà nói Bồ tát được Vô Thượng 
Bồ Đề, chẳng phải là đệ nhất nghĩa đế vạyẳ Vì sao? Vi 
trong đệ nhất nghĩa chẳng có sắc.ệ. dẫn đến chẳng có Vô 
Thưọug Bồ Đề; cũng chẳng có ngưòi hành Vô Thượng 
Bồ Đê. Tât cả các pháp nói ra đều vì thế tục đế, chẳng 
phải là đệ nhât nghĩa đế vậy.

Này Tu Bồ Đe! Từ sơ phát tâm đến nay, Bồ tát hành 
Vô Thượng Bô Đe, mà Bồ đề chẳng có tăng, chúng sanh 
chăng có giảm, Bồ tát cũng chẳng có tăng gỉảmẼ

Này Tu Bồ Đe! Ý ông nghĩ sao? Nếu người lúc ban đầu 
được đạo, trú trong vô gián tam muội, thành tựu được 
các căn vô lậu, được các quả Thanh Văn, thì ngữời ấy có 
cho sở đăc là mộng, là tâm, là đạo, là đạo quả chăng?

Ngài Tu BỒ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chẳng có 
chỗ đắc vậy.

Phật dạy: Này T\i Bồ Đe! Làm thế nào biết được người 
đắc đạo A-Ia-hán?

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì thế tục 
đế nên phân biệt gọi là đạo A-la-hán.

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này T\i Bồ 
Đề! Vì thế tục đế nên phân biệt gọi là Bồ tát, gọi là sắc, 
là thọ, là tưởng, là hành, là thưc.T. dẫn đến là Nhất thiết 
chủng trí.

Trong Bồ đề chẳng có pháp khả đắc, chẳng có pháp 
tăng hay giảm, vì pháp tánh là không vậy.
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Các pháp tánh là không, là bất khả đắc, nên chẳng có 
tâm sơ địa... dẫn đến chẳng có tâm thập địa, chăng có 6 
pháp Ba-la-mật, chẳng có 37 Phẩm Trợ Đạo, chẳng có 3 
tam muội “không, vô tướng và vô tác”, dẫn đến chăng có 
hết thảy Phật pháp, vì đều là vô sở hữu.

Như vậy, này Tu Bồ Đe! Bồ tát Ma ha tát hành Vô 
Thượng Bồ Đề, được Vô Thượng Bồ Đề cũng chỉ vì lợi 
ích chúng sanh vậy.

LUẬN:
Ở phẩm trước ngài Tu Bồ Đề hỏi, “Nêu các pháp đêu là 

không, thì làm sao lại có 5 đạo chúng sanh, có thiện ác được?”

Ở phẩm này ngài lại hỏi, “Nếu chúng sanh bât khả đăc, 
thì Bồ tát vì ai mà hành Bát nhã Ba-la-mật?”.

Theo ừên đây, thì ý ngài Tu Bồ Đề muốn nói rằng Bồ tát 
vì muốn độ chúng sanh, nên hành Bát nhã Ba-la-mật. Y Phật 
muốn nói rằng chúng sanh là bât khả đăc, là hư vọng, chăng 
thật có, nên Bồ tát vì hết thảy Phật pháp mà hành Bát nhã 
Ba-la-mật. Vì thật pháp tức là thật tế, và chúng sanh tế cũng 
tức là thật tế vậy.

Hỏi: Chư Phật thấy chủng sanh khổ não, muốn độ thoát 
chủng sanh mà phát đại bỉ tâm. Nay sao lại nói VI thạt te ma 
phát đại bi tâm?

Đáp: Từ khi sơ phát tâm, Bồ tát thấy chúng sanh chìm 
đắm trong khổ đau, muốn diệt các khô của chúng sanh, mà 
phát đại bi tâm.

Bồ tát biết rõ các khổ “sanh, già, bệnh, chết” làm cho 
thân tâm chúng sanh bị suy não. Muốn tận diệt các khô thì 
phải tận diệt các nguyên nhân sanh ra khô, như Phật đã dạy
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trong “ 12 nhân duyên”. Trong “12 nhân duyên”, 2 chi cuối 
cùng là “sanh” và “già, chết” .

Hỏi: Het thảy chủng sanh đều biết rõ “sanh ” ỉà nhân 
duyên khổ. Như vậy Bồ tát có thấy gì khác hơn chăng?

Đáp: Chúng sanh thật sự chẳng biết được rằng do có 
“sanh” mới có “khổ”. Nếu gặp khổ, phàm phu chỉ oán hận 
người đem khổ đến cho mình, mà chẳng biết rằng do mình 
có sanh tâm mới có sanh thân, và do có thân nên mới có khổ. 
Chúng sanh cứ mãi tăng trưởng các kiết sử, lớp lớp sanh 
pháp, mà chẳng biết rằng “sanh tâm” như vậy mới là chánh 
nhân của khổ. Nếu chẳng bị mắng nhiếc, đánh, đập, đâm 
chém, ... chẳng bị các nạn đói rét binh đao... thì cũng vẫn 
phải bị các khổ “già, bệnh, chết”.

Bởi vậy nên phải tự xét mình tò đâu sanh về đây; do nhân 
duỵên gì mà phải thọ thân này; phải biết rằng đã có thân là có 
khô. Đã có sanh pháp thì phải có diệt pháp. Có sanh, thì phải 
có già, có bệnh... dẫn đến có chết. Sanh, già, bệnh, chết đều 
là nguyên nhân khổ. Ví như cây cỏ nay còn xanh tươi, nhưng 
rôi đây cũng sẽ bị tàn úa, sẽ bị chết khô vậy.

Bồ tát biết rõ các nhân duyên sanh khổ, dạy chúng sanh 
truy tìm các nguyên nhân sanh khổ. Đó là “3 hữu” gồm: Dục 
hữu, săc hữu và vô săc hữu.

Do nhân duyên có “3 hữu” mà khởi ra có “4 thủ”. Đó là: 
Ái thủ, dục thủ, kiến thủ và giới thủ. Tất cả đều do ái chấp 
và ngã châp sanh ra. Do ái chấp mà phiền não càng lâu càng 
tăng trưởng, khởi ra các nghiệp.

Do nhân duyên “4 thủ” mà khỏi sanh “3 thọ”. Đó là: Khổ 
thọ, lạc thọ và xả thọ.
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Như vậy, trong 12 chi nhân duyên thì các chi “ái, thủ và 
hữu” là nguồn gốc dẫn sanh ra các khổ.

Lại nữa, do nhân duyên 6 căn “xúc” 6 trần, mà khởi sanh 
ra các thọ cùng các tâm sở khác. Cũng có thể nói do căn, trần 
và thức hòa hợp, dẫn sanh ra các thọ, cùng các tâm sở khác, 
mà căn bản của sự hòa hợp là “xúc” vậy.

Ngay khi “xúc” khởi, thì liền có 6 trần y chỉ, 6 căn y chỉ, 
và từ đó liền có “6 nhập”

6 “nhập” cũng tóc là “danh sắc”. Khi chưa thành tựu thì 
được gọi là “danh sắc”. Khi đã thành tựu rồi thì được gọi là 
“6 nhập”. Khi đã được thành tựu thì trong 6 nhập có 5 nhập 
thuộc về sắc, còn 1 nhập thuộc về danh, sắc là thân, danh là 
tâm của bào thai.

Lại do nhân duyên có “thức” gá vào thai mẹ, mà bào thai 
lúc ban đầu chẳng bị hư nát. Thức này rất vi tế, được gọi là 
thức trung ấm.

Nếu chẳng có “thức” gá vào thai mẹ, thì bào thai chẳng 
có thể được hình thành. Phải hội đầy đủ tất cả các nhân duyên 
hòa hợp mới hình thành bào thai vậy.

Hỏi: Vì sao thức lại vào thai mẹ?

Đáp: Do nhân duyên có 3 nghiệp quá khứ, nên khi cha 
mẹ giao hợp thì các nghiệp ấy liền dẫn thức vào thai mẹ.

Ví như gió thổi làm lửa tắt, nhưng ở trong hư không lửa vẫn 
y chỉ nơi gió, nhen nhúm thêm nhiều đám lửa khác. Cũng như 
vậy, vì ở đòi trước mỗi người đã từng đốt lên 6 thức, nên khi 
chết, gió nghiệp lại dẫn thức vào thai mẹ, để thọ thân ở đòi sau.

Hỏi: Vì sao nghiệp ở  đời trước thì gọi là "hữu ”, còn 
nghiệp ở  đời này thì gọi là ‘‘hành ”?



QUYÊN 90 • 345

Đáp: Trên đây đã nói rằng do nghiệp nhân duyên đời trước 
mà nay có thân. Bởi vậy nên nghiệp đòi trước gọi là “hữu”.

Đời quá khứ đã diệt, nên nghiệp quá khứ chỉ còn là danh 
suông. Nhưng cái ý chí rơi rớt lại từ các nghiệp quá khứ trở 
thành nhân duyên cho các hành động tạo nghiệp ở đời hiện 
tại. Bởi vậy nên nghiệp đời này gọi là “hành”.

Nhân duyên của “hành” là “vô minh”. Hết thảy các phiền 
não, tuy đêu do các nghiệp tạo ra, nhưng nhân duyên căn bản 
vân là “vô minh”.

Hỏi: Từ vô thỉ đến nay, chủng sanh đã qua lại trong sanh 
tử trải qua nhiêu đời, nhiêu kiêp. Như vậy vì sao chỉ nói đến 
nguyên nhân chỉnh của sanh tử là “vổ minh ”ế

Đáp: Bồ tát tư duy về các nỗi khổ của chúng sanh, hòng 
giải thoát chúng sanh khỏi các khổ.

Bô tát biêt rõ chúng sanh sở dĩ ở đời nay phải chịu các 
cảnh khổ “sanh, già, bệnh, chết”, vì ở đời quá khứ họ đã 
tương tục sanh tâm. Bởi vậy nên muốn đoạn trừ các khổ 
“sanh, già, bệnh, chết” ở đời vị lai, thì ở đời hiện tại phải 
đoạn tâm tương tục, khiến chẳng có sanh nữa.

Ví như khi trị bệnh ở hiện tại, vị thầy thuốc giỏi đã truy 
tâm căn nguyên của bệnh trong quá khứ, nhằm chữa trị bệnh 
tận gôc; lại còn ngăn chận các khả năng phát triển của bệnh, 
khiên bệnh chăng còn tái phát lại trong tương lai. Lại ví như làm 
rớt lửa gây ra sự cháy nhà; muốn cho cảnh cháy nhà đừng tái 
diên nữa, thì phải thận trọng đừng cho lửa rơi rớt nữa.

Bồ tát dạy chúng sanh diệt khổ cũng là như vậy: Các khổ 
quá khứ đã diệt, đừng để cho sanh lại; các khổ do các nghiệp 
nhân duyên tò đời trước mà nay đã thành tựu, phải đoạn trư;
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ngay ở đời hiện tại phải tận phá các nhân duyên dẫn sanh các 
khổ “sanh, già, bệnh, chết” ở đời vị lai.

Khi đã phá được pháp “sanh”, thì các pháp “già, bệnh, 
chết” tự nhiên hằng dứt vậy. Bởi vậy nên muốn diệt các khổ 
“sanh, già, bệnh, chết” ở đời vị lai, phải ý nơi các nhân duyên 
sanh khổ ở đời hiện tại.

-0O0-

Hết thảy các nghiệp hữu lậu đều do 4 chấp.

Đó là: Ái, phiền não, thọ và xúc.

Từ 4 chấp này dẫn danh ra hết thảy các tâm sở pháp.

Do các nghiệp duyên từ trước, nên có “xúc” là liền sanh “thọ”.

Do nhân duyên có “thọ” mà sanh ra có 3 độc cùng các 
phiền não khác. Hết thảy các phiền não đều biểu hiện sự chấp 
“ái” vậy.

Nhân duyên “xúc” là ở nơi 6 nội nhập. Như trước đây đã 
nói, tuy bên ngoài có 6 ngoại nhập, nhưng nếu chẳng có 6 nội 
nhập, chẳng có xúc, thì các tâm sở chẳng sanh.

Lúc ban đầu, khi thức nhập vào thai mẹ, thì thức đã cùng 
với danh sắc làm nhân duyên dẫn sanh 6 nội nhập. Lúc bấy 
giờ 6 nội nhập chỉ có danh mà chưa có dụng, vì chưa được 
thành tựu đầy đủ.

Đứa trẻ mới sanh ra đời tuy đã có đầy đủ 6 nội nhập 
nhưng chưa có xúc, nên chưa biết được khổ và lạc. Rồi dần 
dần lớn lên, nó đã có xúc, đã biết khổ, biết lạc, nhưng chưa 
có chấp ái sâu đậm. Đứa trẻ khi còn nhỏ tuy có sân mà chưa 
có khởi các ác nghiệp, tuy có vui mà chưa khởi các thiện 
nghiệp. Khi thành người lớn rôi mới thật sự có thọ khô, thọ
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lạc. Khổ thì sanh sân, lạc thì sanh ái, thường cầu các sự vui, 
thường khởi 4 thủ gồm ái thủ, dục thủ, kiến thủ và giới thủ. 
Khi đã có “thủ” mới có khởi các nghiệp thiện, nghiệp ác.

-oOo-

Nếu ở một đòi mà quán biết rõ được nghiệp nhân duyên 
là vô tánh, thì sẽ biết rõ ở trong vạn ức kiếp cũng đều là như 
vậy. Ví như ở hiện tại lửa nóng, thì ở quá khứ, ở vị lai lửa 
cũng nóng như vậy.

Nếu muốn tầm cầu gốc của “vô minh nhân duyên” thì 
đương nhiên sẽ bị đọa về biên kiến, xa rời đạo Niết Bàn. Vì 
sao? Vì nếu đọa về hý luận, thì chẳng phải là Phật pháp vậy.

Muốn đoạn vô minh, Bồ tát cầu thể tướng của vô mình. 
Khi cầu như vậy sẽ biết rõ vô minh cũng là rốt ráo không.

Kinh dạy: Chẳng thấy nội pháp, chẳng thấy ngoại pháp là 
thấy được tướng của vô minh.

Bồ tát dùng nội không quán nội pháp, thấy nội pháp rốt 
ráo không, dùng ngoại không quán ngoại pháp, thấy ngoại 
pháp rốt ráo không; dùng nội ngoại không quán nội ngoại 
pháp, thấy nội ngoại pháp cũng rốt ráo không. Như vậy là 
thấy được tướng của vô minh, như đã nói trên đây.

Kinh Đức Nữ  dạy: Khi đã phá được vô minh rồi, Bồ tát 
cầu thể tướng của vô minh, tức thời thấy rõ thể tướng của vô 
minh cũng chính là thật tướng của các pháp.

Đây là pháp quán thật tế. Với pháp quán này, Bồ tát thấy 
rõ các pháp đều là như huyễn, như hóa.

Chúng sanh, do tâm điên đảo, nên khởi ra các phiền não, 
tạo ra bao nhiêu nghiệp tội, khiến phải chịu luân hồi trong 5 
đạo chúng sanh tương tục chịu các khổ sanh tử.
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Ví như con tằm tự nhả tơ để tự trói buộc lấy mình. Cũng 
như vậy, khi mới sanh ra đời, phàm phu chưa có các phiền não, 
nhưng dân dân tự tạo ra các phiền não, khiến chân tâm bị che 
lấp, để rồi tự trói buộc mình vào trong sanh tử luân hồi.

Bồ tát quán biết rõ các pháp từ nguồn gốc vốn là không, 
biêt rõ chúng sanh chỉ vì lâm châp điên đảo mà phải thọ các 
khô, nên đã phát đại bi tâm, vì chúng sanh cầu thật pháp, 
hành Bát nhã Ba-la-mật. Khi đã thông đạt thật tế rồi, Bồ tát 
giáo hóa chúng sanh, khiến họ được an trú trong thật tế; vì an 
trú trong thật tế mới chẳng có lầm lỗi.

Lại nữa, kinh dạy: Nếu thật tế và chúng sanh sai khác 
nhau, thì Bồ tát chẳng hành Bát nhã Ba-la-mật. Nhưng vì thật 
tê và chúng sanh đều là rốt ráo không, nên Bồ tát mới vì lợi 
ích chúng sanh mà hành Bát nhã Ba-la-mật.

Nếu chúng sanh là thật có, thì Bồ tát chẳng có thể vì chúng 
sanh tu thật tế được. Vì chúng sanh là rốt ráo không và thật tế 
cũng là rốt ráo không, chúng sanh và thật tế chẳng có sai khác, 
nên Bồ tát mói có thể vì chúng sanh mà hành thật tế vậy.

Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật mới có thể đưa chúng sanh 
ra khỏi điên đảo, kiến lập họ nơi thật tế, mà chẳng phá hoại 
thật tế vậy.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu chúng sanh té và thật tế chẳng có 
sai khác nhau, thì kiến lập chúng sanh noi thật té là kiến lập 
thật tế nơi thật tế vậy. Thật chẳng thể làm như vậy được. Ví 
như ngón tay chẳng có thể tự chỉ ngón tay được vậy.

Phật dạy: Đúng như vậy. Chẳng có thể kiến lập thật tế nơi 
thật tế. Thế nhưng Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, dùng các 
phương tiện mà kiến lập chúng sanh nơi thật tế. Ở nơi thật tế, 
thì chúng sanh tế cùng thật tế chẳng sai khác nhau, vì đều là 
bất khả đắc cả.
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Chúng sanh và thật tế chỉ là một tánh, nên chúng sanh tế 
chẳng phá hoại thật tế vậy.

Bồ tát biết rõ 2 pháp đó chẳng phải là một, chẳng phải là 
hai, là rốt ráo thanh tịnh, chẳng có hý luận.

Bởi vậy nên Bồ tát vì thương xót chúng sanh mà muốn 
giáo hóa họ, nhằm đưa họ ra khỏi các chấp điên đảo.

Hỏi: Bồ tát dùng lực phương tiện như thế nào để kiến lập 
chủng sanh nơi thật tế?

Đáp: Bồ tát dùng lực phương tiện kiến lập chúng sanh 
nơi bố thí, dạy chúng sanh rằng, “Bố thí là rốt ráo không, 
trước, sau và chặng giữa đều không”.

Bồ tát dạy chúng sanh bố thí nhằm dẫn dắt họ ra khỏi 
xan tham. Thế nhưng nếu chúng sanh chấp quả báo bố thí, 
châp các phước lạc ở cõi trời và cõi người, thì Bồ tát lại 
dạy chúng sanh rằng, “Nếu hưởng hết các phước lạc rồi, 
thì sẽ phải chịu các khổ não. Các phước đức phú quý, giàu 
sang... là nhân duyên khởi sanh các tội lỗi. Do vậy mà khi 
đã hưởng hết các phước lạc lại chuyển thân thọ các khổ ở 
địa ngục. Bồ tát thương xót chúng sanh chỉ vì ham vui trong 
chốc lát mà phải thọ khổ lâu dài. Bởi vậy nên Bồ tát vì chúng 
sanh nói, “ơ  nơi thật tướng thì bố thí là rốt ráo không, chẳng 
có người thí, chẳng có người thọ, chẳng có vật thí. Ở quá 
khứ, ở hiện tại, cũng như ở vị lai, bố thí đều là vô sở hữu, là 
bất khả đắc. Như vậy là bố thí trước sau và chặng giữa cũng 
đều là rốt ráo không”.

Bồ tát lại nói rằng, “Bố thí là cửa ban đầu dẫn vào Phật 
pháp. Ở noi thật tế, thì thật tướng của các pháp đều là không. 
Vậy chớ nên niệm bố thí, chớ nên chấp bố thí. Chẳng niệm, 
chẳng chấp bố thí như vậy là vào được nơi như như thể tướng
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của bố thí. Bố thí như vậy mới có được vị Cam Lồ, vào được 
thánh đạo, được quả vị Cam Lồ là Niết Bàn vậy”.

Bởi vậy nên, dù an trú trong thật tế, mà Bồ tát vẫn dùng 
các lực phương tiện hành bố thí để độ thoát chúng sanh.

Hành các Ba-la-mật khác cũng là như vậy.

-0O0-

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu hết thảy pháp đều là tánh không, 
mà trong tánh không thì chẳng có pháp, chẳng có phi pháp, 
cũng chẳng có chúng sanh; như vậy Bồ tát làm sao có thể trú 
trong tánh không mà cầu Nhất thiết chủng trí được?

Phật dạy: Do Bồ tát thường an trú trong tánh không nên 
mới thường hành bố thí.

Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi: Ở trong tánh không thì hết thảy 
các pháp đều bị phá, chẳng còn gì nữa cả. Như vậy làm sao 
Bồ tát có thể an trú trong tánh không để thường hành bố thí?

Phật dạy: Do nhân duyên Bồ tát biết rõ thật tướng của các 
pháp và an trú trong đó, tức là an trú trong tánh không, mà được 
Vô Thượng Bồ Đe. Bồ tát vì chứng sanh thuyết pháp, nói hết 
thảy các pháp đều là tánh không, nói sắc, thọ, tưởng, hành thức 
là tánh không... dẫn đến nói Nhất thiết chủng trí là tánh không.

Tánh không chẳng có trú xứ, nên được gọi là pháp tánh 
thường trú, chẳng có sanh diệt, chẳng có cấu tịnh, chẳng có 
tăng giảm. Tánh không cũng được gọi là thật tướng pháp. 
Bồ tát trú nơi tánh không chẳng thấy có chướng ngại, chẳng 
thấy có pháp chướng ngại, nên dù biết rõ chúng sanh là rốt 
ráo không mà vẫn có thể dùng các lực phương tiện độ thoát 
chúng sanh.



QUYỂN 90 • 351

Hỏi: Neu pháp và chúng sanh bản lai đểu là không, thì ai 
dùng lực phương tiện? Ai được độ thoát?

Đáp: “Tánh không” chẳng có tánh tướng. Nếu chấp “tánh 
không” có tánh tướng, mới nên nạn hỏi.

Lại nữa, khi đã vào được thật tướng pháp rồi, thì vào 
được tánh không; biết rõ trong tánh không là chẳng có pháp, 
chẳng có chúng sanh.

Chỉ vì phàm phu chưa vào được thật tướng, nên mới ức 
tưởng phân biệt, chấp thật có các pháp hữu vi. Bồ tát vì chúng 
sanh mà nói có các pháp, có phân biệt, rồi dần dần đưa chúng 
sanh vào nơi thật tướng pháp, tức là nơi tánh không vậy. Bồ 
tát an trú trong tánh không, nên mới dùng lực phương tiện độ 
thoát chúng sanh.

Trong kinh, Phật dạy: Trong tánh không đó, thì chúng 
sanh là bất khả đắc, sắc... dẫn đến 80 vẻ đẹp đều là bất khả 
đắc cả.

Thế nhưng vì muốn kiến lập chúng sanh nơi thật tế, nên 
Bồ tát phải vì chúng sanh nói thế đế, chẳng phải là đệ nhất 
nghĩa đế vậy.

-oOo-

Phật hỏi: Các người hóa có được đạo chăng?

Ngài Tu Bồ Đe đáp: Chẳng được vậy. Vì các người hóa 
chẳng có căn bản thật sự. Hết thảy các pháp đều là tánh 
không, nên cũng chẳng có căn bản thật sự.

Phật dạy: Bồ tát hóa độ chúng sanh cũng là như vậy. 
Chúng sanh và các pháp đều chẳng có căn bản thật sự, mà 
chúng sanh điên đảo chấp là có. Nay Bồ tát muốn đưa chúng
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sanh ra khỏi các chấp điên đảo, nên vì họ nói pháp “không 
điên đảo”. Ở nơi chỗ “không điên đảo” chẳng có ngã, chẳng 
có chúng sanh... dẫn đến chẳng có tri giả, chẳng có kiến giả. 
Các pháp tuy chỉ một tướng (nhất tướng) mà chúng sanh điên 
đảo chấp có rất nhiều tướng.

Bồ tát trú trong tánh không, phá các vọng chấp của chúng 
sanh mà chẳng phá chúng sanh; ở ngay nơi tướng chúng sanh 
điên đảo mà độ chúng sanh ra khỏi tướng điên đảo, ra khỏi 
các pháp hữu lậu, và an trú họ trong pháp vô lậu.

Các pháp vô lậu mà Bồ tát dùng để giáo hóa chúng sanh, 
như 4 niệm xứ... dẫn đến 8 thánh đạo v.v... đều y theo thế đế 
sanh diệt mà nói ra, nên chẳng bằng được đệ nhất nghĩa đế 
vậy.

Hỏi: Thế nào gọi là “tánh không”, thế nào gọi là “Bồ 
tát đạo ”?

Đáp: Ở nơi thế tục đế thì có phân biệt giữa tánh không 
và Bồ tát đạo. Ở noi đệ nhất nghĩa đế thì chẳng có phân biệt.

Thật tướng các pháp tức là tánh không. Bồ tát hành các 
Pháp chỉ để cầu tánh không, nên nói chẳng vì Bồ tát đạo 
mà chỉ vì tánh không vậy. Trước sau chỉ vì tánh không mà 
tu, nên là thường không, là chẳng có chỗ sở tác (vô sở tác) 
chẳng phải do lực trí huệ, mà là tự không. Tánh không tự là 
như vậy.

Phật và Bồ tát dùng lực trí huệ dạy cho chúng sanh biết 
như vậy, để tự phá chấp điên đảo. Ví như tánh của hư không 
là thường thanh tịnh. Bồ tát thuyết pháp chỉ cho chúng sanh 
biết tự tánh của các pháp là rốt ráo không, cũng ví như gió 
thổi phá đám mây mù khiến hư không trở lại thanh tịnh 
như trước.
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Bồ tát biết rõ tánh không, nên được đầy đủ các đạo, độ 
thoát chúng sanh, thanh tịnh Phật độ. Bồ tát được vô sanh 
pháp nhẫn, vào “như huyễn đạo” mà hành Bồ tát đạo. Do vậy 
mà thọ đủ các hình tướng trang nghiêm.

-0O0-

Phật dạy: Hết thảy pháp đều là tánh không; và tánh không 
là chân thật pháp. Người được pháp ấy gọi là Phật. Lìa tánh 
không ra thì chẳng có được đạo quả. Vì sao? Vì lìa tánh không 
tức là có chấp tướng; có chấp tướng tức là chẳng có đạo qua 
vậy. Nếu lìa tánh không mà bố thí, trì giới v.v... thì tuy chẳng 
bị đọa về các đường ác, tuy được hưởng phước sanh lên CÕI 
trời, nhưng khi hết phước rồi thì cũng vẫn phải bị đọa trở lại. 
Trái lại, nêu hành tánh không mà chẳng chấp tánh không 
thì đó tức là Niêt Bàn vậy. Nếu hành pháp không mà còn có 
châp, thì rât dê bị thôi tâm; nếu hành pháp không mà còn có 
chấp, thì chẳng có bị lỗi lầm, nên chẳng có thối tâm.

Ngài Tu Bồ Đề thưa: Thật là hy hữu, Bồ tát hành tánh 
không như vậy mà chẳng hoại tướng tánh không. Vì sắc 
chăng khác tánh không... dẫn đến Vô Thượng Bồ Đề chẳng 
khác tánh không.

Phật dạy: Nếu sắc khác với tánh không... dẫn đến Vô 
Thượng Bô Đê khác với tánh không, thì Bồ tát chẳng có thể 
được Nhất thiết chủng trí. Vì sắc... dẫn đến Vô Thượng Bồ 
Đề chẳng khác tánh không, nên Bồ tát biết rõ hết thay pháp 
tánh không mà phát tâm cầu Vô Thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì ơ 
trong đó chăng có pháp gì là thật, là thường cả. Vì phàm phu 
châp ngã, chấp các nội ngoại pháp, nên chẳng có thể được 
giải thoát khỏi “sanh, già, bệnh, chết” vậy.
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Trái lại, Bồ tát hành tánh không, hòa họp với 6 pháp Ba- 
la-mật nên chẳng hoại hết thảy các pháp tướng. Vì sao? Vì 
thật tướng các pháp tức là tánh không. Tánh không chăng 
hoại tánh không; sắc chẳng hoại tướng săc không... dân đên 
Vô Thượng Bồ Đề chẳng hoại tướng tướng Vô Thượng Bô 
Đề không. Nơi đây, Phật dùng thí dụ “nội hư không chẳng 
hoại ngoại hư không” vì đồng một thể vậy.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu các pháp đều là không, là vô 
phân biệt, thì Bồ tát y chỗ nào mà cầu Vô Thượng Bô Đê?

Phật dạy: Nếu hành “2 tướng” thì chẳng có được Vô 
Thượng Bồ Đe. Nếu chẳng dùng “2 tướng” mới có được Vô 
Thượng Bồ Đề. Chẳng phai ở nơi sắc... dẫn đến chẳng phải ở 
nơi trí huệ mà hành trí huệ. Hành trí huệ là chẳng phải vì thủ 
mà hành, cũng chẳng phải vì xả mà hành.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu chẳng phải vì thủ cũng chẳng 
phải vì xả mà hành Bồ đề, thì Bồ tát hành Bồ đề ở chỗ nào?

Nên biết “thủ” là chấp, “xả” là chẳng chấp. “Hành thủ” là 
hành 2 tướng, “hành xả” là chẳng hành 2 tướng, ơ  đây nêu lên 
sự phân biệt giữa “2 tướng” và “không 2 tướng” (bất nhị tướng).

Phật dạy: Người hóa hành Bồ đề ở chỗ nào? Hành trong 
thủ hay hành trong xả?

Ngài Tu Bồ Đề thưa: Người hóa chẳng có chỗ hành, vì 
chẳng có các tâm và tâm sở.

Phật dạy: Ở trong mộng, A-la-hán hành Bồ đề ở chỗ nào? 
Hành trong thủ hay hành ừong xả?

Ngài Tu Bồ Đề thưa: A-la-hán chẳng ngủ. Như vậy làm 
sao co thể hành Bồ đề ở trong mộng! Làm sao có thê hành 
trong thủ hay hành trong xả được!
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Hỏi: Vì sao Phật hỏi, “Ở  trong mộng, A-la-hán hành Bồ 
để ở chỗ nào? ”

Đáp: A-la-hán đã được lậu tận. Thế nhưng ở đây Phật 
muốn nói rõ hành mà chẳng chỗ hành (vô sở hành) mới thật 
là hành vậy.

Hỏi: Đen Phật cũng còn có ngủ. A-la-hán làm sao mà 
chẳng cỏ ngủ được? Do đâu biết được như vậy?

Đáp: Phật thường bảo ngài A Nan rằng, “Hãy xếp chiếc 
y uât đa la tăng, vì ta cân năm ngủ chút ít. Ong hãy vì các 
Tỷ-kheo nói pháp”.

Lại nữa, trong kinh có nêu mẫu chuyện sau đây:

Ông Tát Già Ni Càn đến hỏi Phật: Suốt đêm Phật có 
ngủ chăng?

Phật đáp: Vào cuối mùa xuân và đầu mùa hạ tiết trời nóng 
bức, nên ta có ngủ chút ít để trừ các bệnh do ăn uống gây ra.

Ong Tát Già Ni Càn lại hỏi: Đêm ngày ngủ mãi có phải 
là si tướng chăng?

Phật đáp: Các lậu tương tục sanh thân mà chẳng đoạn 
mới gọi là si tướng. Nếu chẳng đoạn các lậu thì dù thường 
chăng ngủ cũng gọi là si.

Hỏi: Theo trên đây thì Phật, A-la-hán đều có ngủ. Như  
vậy thì sao ngài Tu Bô Đê lại nói A-la-hán còn chẳng có 
ngủ?

Đáp: Có 2 trường hợp: Ngủ có mộng và ngủ chẳng có 
mộng. Các bậc A-la-hán chăng phải vì muốn chấp sự an ổn 
mà ngủ; trái lại chỉ vì muốn giữ gìn thân mà có ăn, có ngủ. 
Đây là trường hợp ngủ chẳng có mộng.
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Sở dĩ ngài Tu Bồ Đề nói A-la-hán chẳng có ngủ, là vì 
ngài muốn nói A-la-hán đã ly dục, đã được tâm hoan lạc, nên 
chẳng cần ngủ nghỉ. Thế nhưng Phật cũng như chư đại A-la- 
hán vẫn thọ “nhân pháp”, thị hiện có ngủ nghỉ để dùng làm 
phương tiện độ chúng sanh.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu Bồ tát chẳng tu hành thì làm sao 
thành tựu được 10 địa... dẫn đến được Vô Thượng Bồ Đề?

Phật dạy: Đúng như vậy. Bồ tát hành Bồ đề là chẳng có 
chỗ hành (vô hành xứ). Thế nhưng nếu chưa đầy đủ 10 địa, 6 
pháp Ba-la-mật... thì trọn chẳng được Vô Thượng Bồ Đề. Bồ 
tát trú trong tướng sắc... dẫn đến trú trong tướng Vô Thượng 
Bồ Đề mà được Vô Thượng Bồ Đe, nhung chẳng xả pháp 
sắc, cũng chẳng chấp tướng Vô Thượng Bồ Đề, vì tướng ấy 
thường tịch diệt, chẳng tăng giảm, chẳng cấu tịnh.

Chỉ vì thế tục đế mà nói ra có đắc đạo hay chẳng đắc 
đạo, có đắc quả hay chẳng đắc quả vậy thôi. Bồ tát được Vô 
Thượng Bồ Đe, ở trong đệ nhất nghĩa đế chẳng thấy có sắc... 
dẫn đến chẳng thấy có Vô Thượng Bồ Đe.

-oOo-

Phật muốn nói rõ sự việc trên đây nên hỏi lại ngài Tu Bồ Đề: 
Ý ông nghĩ sao? Khi ông đoạn sạch phiền não, ông có thấy có 
chỗ đắc đạo chăng? Có pháp nào quyết định có chăng?

Ngài Tu Bồ Đề thưa: Chẳng có chỗ đắc. Vì sao? Vì con 
là người trú trong pháp môn vô tướng để vào đạo, thì làm sao 
có chấp tướng được?

Phật lại hỏi: Ông chẳng chấp pháp, dẫn đến vi tế pháp 
cũng chẳng chấp. Như vậy do đâu mà nói ông là A-la-hán?
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Ngài Tu Bồ Đề thưa: Do thế tục pháp mà nói con là A-la- 
hán, chăng phải là đệ nhất nghĩa đế.

Chỉ có phàm phu mới chấp có được (đắc), có mất (thất) 
có chúng sanh, có Phật, có Bồ đề.

Do thế tục pháp nên nói có Bồ tát, có hết thảy các sắc 
pháp. Trái lại, ở nơi Bồ đề thì chẳng có một định pháp nào cả 
chăng có Phật, chẳng có Bồ tát, chẳng có chúng sanh, cũng 
chẳng có Bồ đề vậy.

Bô tát quán pháp Bồ đề chẳng có tăng giảm. Vì sao? Vì 
các pháp tánh là thường như vậy. Bồ tát chẳng đắc pháp tánh 
huống nữa là đắc sơ địa... dẫn đến thập địa, đac 6 pháp Ba-la- 
mật, đắc 37 Phẩm Trợ Đạo... dẫn đến đắc 18 bất cộng pháp.

Nếu nói có chồ sở đắc, thì đó là hý luận. Vì sao? Vì ngay 
tò căn bản, pháp tánh là bất khả đắc vậy. Bởi vậy nên Bo tát 
hành các pháp tánh, được thật trí huệ, thường làm lợi ích cho 
chúng sanh.

(Hết quyển 90)
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Phẩm ThứTám Mươi Mốt

Cụ Túc
(Đầy Đủ)

KINH:

Ngài T\1 Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát hành 
6 pháp Ba-la-mật, nội không... dẫn đến vô pháp hữu 
pháp không, 4 niệm xứ... dẫn đến 8 thánh đạo, 10 Phật 
lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại tríẵ.. dẫn đến 18 bất cộng pháp, 
mà chăng được đay đủ Bồ tát đạo, thì chẳng có thể đườc 
Vô Thượng Bồ Đề. Như vậy phải như thế nào mới đầy đủ 
Bô tát đạo, để có thể được Vô Thượng Bồ Đề?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Khi hành Bát nhã Ba-la- 
mật, Bồ tát dùng các lực phương tiện hành bố thí, mà 
chăng thấy có ngưòi thí, chẳng thấy có người thọ, chẳng 
thây có tài vật thí, nhưng lại cũng chẳng xa ròi các pháp 
ấy. Như vậy là thấy rõ Bồ tát đạo.

Này Tu Bồ Đe! Do dùng phương tiện lực như vậy nên 
Bô tát được đây đủ Bô tát đạo.ế. dẫn đến có thể được Vô 
Thượng Bồ ĐềẾ

Hành trì giói, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí 
huẹỄ.. dan đen hành 18 bat công pháp cũng là như vây.

Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát tu 
tập Bát nhã Ba-la-mật như thế nào?

Phật dạy: Này Xá Lọi Phất! Khi hành Bát nhã Ba-la-



mật, BỒ tát dùng các lực phương tiện, nên chẳng hoại sắc, 
mà cũng chẳng tùy sắc.

Vì sao? Ví sắc là tánh không, nên chẳng hoại, chẳng 
tùy. Dẫn đến thọ, tưởng, hành, thức cũng đều là như vậy.

Ngài Xá Lọi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu các 
pháp chẳng có tự tánh để hoại, để tùy, thì Bồ tát thường tu 
tập Bát nhã Ba-la-mật như thế nào, và y cứ vào chỗ nào để 
học Bát nhã Ba-la-mật? Nếu Bồ tát chẳng học Bát nhã Ba- 
la-mật, thì vì sao lại chẳng có thể được Vô Thượng Bồ Đe?

Phật dạy: Này Xá Lợi Phất! Như chỗ ông nói, nếu Bồ 
tát chẩng học Bát nhã Ba-la-mật, thì chẳng có thể được 
Vô Thượng Bồ Đe.

Phải chẳng rời các lực phương tiện mới có thể được 
Vô Thượng Bồ Đe vậy.

Này Xá Lợi Phất! Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, nếu 
Bồ tát thấy có một pháp khả đắc, thì mói nên thủ. Nêu 
chẳng thấy có pháp khả đắc, thì có chỗ đâu để mà thủ? Bât 
khả đắc (chẳng thế đắc), vô sở thủ (chẳng chỗ thủ) là tướng 
của Bát nhã Ba-la-mật. 5 Ba-la-mật kia, 5 ấm... dẫn đến Vô 
Thượng Bồ Đề cũng đều là tướng bất khả đắc, vô sở thủ.

Này Xá Lợi Phất! Bất khả thủ (chẳng thể thủ), là 
tướng của Bát nhã Ba-la-inât. Bô tát Ma ha tát phai như 
vậy mà học. Ở noi chỗ học, ở noi tướng học còn bất khả 
đắc (chẳng thể đắc), huống nữa là ở noi Bát nhã Ba-la- 
mật và ở nơi các phápẵ Vì sao?

Này Xá Lợi Phất! Ở nơi hết thảy pháp chẳng có pháp 
nào có tánh cả. Nếu các pháp đều là vô tánh (chẳng có 
tánh) thì làm sao có phàm phu, có pháp Thanh Văn, có 
pháp Bích Chi Phật, có pháp Bồ tát, có pháp Phật được?

362 • LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ



QUYỂN 91 • 363

Nếu chẳng có các Hiền Thánh, thì làm sao phân biệt có 
pháp phàm phu, pháp Thanh Văn, pháp Bích Chi Phật, 
pháp Bồ tát và pháp Phật?

Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu 
các pháp Ịà vô tánh (chẳng có tánh), là chẳng thật có, là 
chẳng có căn bản, thì làm sao biết là phàm phu... dẫn đến 
là Phạt?

Phật dạy: Này Xá Lợi Phất! Phàm phu chấp sắc v.v... 
là có tánhễ Chỗ chấp thủ của phàm phu có thật chăng?

Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chẳng 
thật vậy. Chỉ do tâm chấp điên đảo vậy thôi.

Phật dạy: Này Xá Lợi Phất! Bồ tát dùng lực phương 
tiện khi hành Bát nhã Ba-la-mật, thấy các pháp đều là vô 
tánh (chẳng có tánh), vô căn bản (chẳng có căn bản) mà 
phát tâm Vô Thượng Bồ Đề.

Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì sao 
thấy các pháp vô tánh, vô căn bản mà Bồ tát phát tâm Vô 
Thượng Bồ Đề?

Phật dạy: Này Xá Lợi Phất! Khi hành Bát nhã Ba-la- 
mật, Bồ tát chẳng thấy các pháp căn bản. Nếu trú trong 
đó sẽ thôi chuyển, sẽ sanh tâm giải đãi.

Này Xá Lợi Phất! Vì từ căn bản, các pháp thật sự là 
vô ngã (chẳng có ngã), là vô sở hữu tánh (chẳng có tánh 
sở hữu), là thường không. Chỉ do ngu si, điên đảo mà 
chúng sanh chấp có ấm, giới, nhập vậy thôi. Bồ tát thấy 
rõ các pháp chẳng có tánh sở hữu, là thường không nên 
vào được noi tự tánh không. Bồ tát tự ví mình như nhà 
huyễn thuật, vì chúng sanh thuyết pháp. Bồ tát gặp người 
xan tham thì dạy họ tu bố thí; gặp ngưòi phá giói thì dạy
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họ tu trì giới; gặp người sân thì dạy họ tu nhẫn nhục; gặp 
người giải đãi thì dạy họ tu tinh tấn; gặp người loạn động 
thì dạy họ tu thiền định; gặp ngưòi ngu si thì dạy họ tu 
trí huệ. Bồ tát khiến họ an trú thọ các pháp ấy, rồi sau đó 
mới vì họ thuyết các thánh pháp, dẫn dắt họ thoát khỏi 
các khổ; dạy họ tu các quả Thanh Văn, tu đạo Bích Chi 
Phật... dẫn đến tu Vô Thượng Bồ Đề.

Ngài Xá Lọi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát 
biết rỗ chúng sanh là vô sở hữu, mà vẫn dạy họ tu 6 pháp 
Ba-la-mật, rồi lại vì họ thuyết các thánh pháp, nhằm dẫn 
dắt họ thoát khổ; dạy họ tu các pháp đó để được quả 
Thanh Văn... dẫn đến được Vô Thượng Bồ Đe.

Phật dạy: Này Xá Lợi Phất! Khi hành Bát nhã Ba- 
la-mật, Bồ tát chẳng có lỗi “hữu sở đắc”. Vì sao? Vì khi 
hành Bát nhã Ba-la-mật, Bồ tát chẳng đắc (bất đắc) 
chúng sanhệ Bồ tát chỉ tương tục thấy pháp “không” mà 
gọi đó là chúng sanh.

Này Xá Lợi Phất! Bồ tát trú trong 2 đế, vì chúng sanh 
thuyết phápệ Đó là thế tục đế và đệ nhất nghĩa đế.

Này Xá Lợi Phất! Ở trong 2 đế, mặc dù chúng sanh 
bất khả đắc, mà Bồ tát vẫn dùng các lực phương tiện, vì 
chúng sanh thuyết pháp. Chúng sanh do nghe pháp mà 
đời nay được tâm chấp ngã bất khả đắc.

Như vậy, này Xá Lợi Phất! Bồ tát hành Bát nhã Ba-la- 
mật, dùng các lực phương tiện, vì chúng sanh thuyết phápắ

Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Đại Bồ 
tát dùng tâm quảng đại, chẳng thấy có pháp bất khả đắc, 
hoặc nhất tướng, hoặc dị tướng, hoặc biệt tướng mà tự 
đại trang nghiêmỄ
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Do tự đại trang nghiêm như vậy, nên chẳng sanh cõi 
Dục, cõi Sắc và cõi Vô sắc.

Bồ tát chẳng thấy có pháp hữu vi hay vô vi, nên ở 
trong 3 cõi độ thoát chúng sanh mà vẫn bất khả đắc 
chúng sanhế Vì sao? Vì biết chúng sanh chẳng cấu, chẳng 
tịnh, chăng trói (vô phược) chẳng mử (vô giải), nên chẳng 
phân biệt có 5 đạo chúng sanh. Vì chẳng phân biệt có 5 
loài chúng sanh nên chẳng thấy có nghiệp, chẳng thấy có 
phiên não, chăng thây có quả báo. Vì chẳng có quả báo, 
nên chẳng sanh trong 3 cõi.

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Xá Lợi 
Phât! Như chỗ ông nói. Nếu chúng sanh trước có, sau 
không, thì chư Phật và chư Bồ tát mới có lỗi lầm. Đối với 
các pháp cũng là như vậy.

Này Xá Lọi Phất! Dù có Phật hay dù chẳng có Phật, 
thì các pháp tướng vẫn thường trú, chẳng thay đổi. Trong 
pháp tướng thì ngã, chúng sanh, thọ giả... dẫn đến tri giả, 
kiến giả còn chẳng có, huống nữa la có sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức. Nếu chẳng có các pháp ấy, thì làm sao thấy 
chúng sanh qua lại trong 5 đường sanh tử để độ thoát họ?

Này Xá Lọi Phất! Pháp tánh là thường không. Bồ tát 
theo chư Phật quá khứ nghe thuyết về pháp tướng mà 
phát tâm Vô Thượng Bồ Đề. Trong pháp tánh chẳng có 
ngã, chăng có pháp, chăng có chúng sanh, nhưng mỗi khi 
chúng sanh đã có tâm chấp, thì rất khó thoát khỏi các 
chấp. Do tâm chấp điên đảo, nên chúng sanh mới thấy có 
các pháp vậyẾ

Bởi vậy nên Bồ tát phát đại trang nghiêm, thường 
chăng thôi tâm Vô Thượng Bồ Đề; chẳng nghỉ rằng m ì n h 
sẽ chẳng được Vô Thượng Bồ Đề; tin chắc mình sẽ được



VÔ Thượng Bồ Đề, và khi đã được Vô Thượng Bồ Đe rồi 
sẽ dùng thật pháp ỉàm lọi ích chúng sanh, khiến họ thoát 
khỏi điên đảoẾ

Này Xá Lọi Phất! Ví như nhà huyễn thuật huyễn hóa 
ra trăm ngàn vạn ức người, và cho họ ăn uống đầy đủ. 
Những người hóa này đều hoan hỷ nói rằng, “Chúng ta 
được phước lớn; chúng ta được phước lớn!”.

Ý ông nghĩ sao? Trong huyễn cảnh đó cỗ ngưòi được 
ăn uống đầy đủ chăng?

Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chẳng 
có được như vậy.

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Xá Lọi 
Phất! Bồ tát từ sơ phát tâm cho đến nay hành 6 pháp Ba-la- 
mật, 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định.ẻỀ dẫn đến 18 bất 
cộng pháp, nên được đầy đủ Bồ tát đạo, thanh tịnh Phật độ, 
thành tựu chúng sanh, mà chẳng có chúng sanh được độ.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Hành Bồ tát 
đạo như thế nào mà có thể thành tựu chúng sanh, thanh 
tịnh Phật độ?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Bồ tát, từ sơ phát tâm cho 
đến nay hành 6 pháp Ba-la-mật... dẫn đến 18 bất cộng 
pháp là thành tựu chúng sanh, thanh tịnh Phật độ.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là 
Bồ tát hành bố thí mà thành tựu chúng sanh?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Có Bồ tát hành bố thí, tự 
mình hành bố thí, dạy người khác hành bố thí, nói với 
họ rằng, “Các ngưoi chớ nên chấp bố thí. Nếu chấp bố 
thí thì sẽ phải thọ thân trong nhiều đời, phải thọ nhận 
nhiều sự khổ. Trong pháp tướng chẳng có chỗ thí, chẳng
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CÓ ngưòi thí, chẳng có người thọ, vì cả 3 pháp ấy đều là 
tánh khôngẾ Pháp tánh đã là không thì chẳng có thể chấp 
tướngỂ Tướng chẳng thể chấp đó cũng là tánh không vậyế

Này Tu Bồ Đe! Khỉ hành bố thí Ba-la-mật, Bồ tát bố thí 
cho chúng sanh mà chẳng đắc ngưòi thí, chẳng đắc ngưòi 
thọ, chẳng đắc tài vật thí. Vì sao? Vì ‘Vô sở đắc bố thí” mới 
là bố thí Ba-la-mật. Vì Bồ tát chẳng đắc 3 pháp ấy, nên 
thường dạy chúng sanh được các quả Thanh Văn, được đạo 
Bích Chi Phật., dẫn đến được Vô Thượng Bồ Đề.

Này Tu Bồ Đe! Như vậy là Bồ tát hành bố thí Ba-la- 
mật, nhằm thành tựu chúng sanhẳ Bồ tát tự mình hành 
bố thí, dạy ngưòi khác hành bố thí, tán thán pháp bổ thí, 
và hoan hỷ tán thán người hành bế thí. Bồ tát nào bố thí 
được như vậy sẽ được sanh vào các đại gia, đại tộc, hoặc 
sẽ làm được tiểu vương. Kế đó, Bồ tát lại dùng bốn nhiếp 
pháp gồm bố thí, ái ngữ, lọi hành và đồng sự để nhiếp 
thủ chúng sanh; lần lần đưa họ trú vào trong 4 thiền, 4 
vô lượng tâm, 4 vô sắc định, 4 niệm xứ.ềẻ dẫn đến 8 thánh 
đạo, 3 giải thoát môn “không, vô tướng, vô tác”, khiến họ 
được vào chánh vị, được các quả Thanh Văn, quả Bích 
Chi Phật... dẫn đến được Vô Thượng Bồ Đề. Bồ tát lại nói 
vói chúng sanh rằng, “Chẳng có một định pháp nào gọi 
là chúng sanh. Chỉ do điên đảo mà chấp có chúng sanh 
vậy thôi. Nêu các ngưoi muốn tự mình ly sanh tử, thì phải 
phát tâm làm lọi ích cho mình và làm lợi ích cho người”.

Này T\i Bồ Đe! Bồ tát phải như vậy mà hành bố thí 
Ba-la-mật. Do hành bố thí như vậy, nên từ sơ phát tâm 
cho đến nay Bồ tát trọn chẳng bị đọa vào 3 đường ác, 
thường sanh vào các đại gia, đại tộc, thường làm chuyển 
luân thánh vươngỂ Vì sao? Vì theo chỗ đã gieo trồng nhân 
ỉành mà nay được quả báo lớn như vậy”.
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Ở ngôi vị chuyển luân thánh vương, nếu thấy ngưòi đến 
ăn xin, Bồ tát liền tự nghĩ rằng, “Chỉ vì lọi ích chúng sanh 
mà ta thọ thân chuyển luân thánh vương”. Nghĩ như vậy 
rồi, Bồ tát nói với người đến ăn xin rằng, “Ngươi cần vật 
dụng gì hãy cứ nói vói ta; ta chẳng tiếc gì đối với ngươi đâuặ 
Ta vì lợi ích chúng sanh mà thọ tử, vi thưong xót chúng sanh 
mà đầy đủ lòng đại bi. Ngưoi đừng có sợ làm phiền ta”.

Như vậy là Bồ tát có đầy đủ lòng đại bỉ, làm đầy đủ 
các việc lợi ích cho chúng sanh, mà chẳng thấy có tướng 
chúng sanhẵ

Chúng sanh là tự tướng không, chỉ giả danh gọi là chúng 
sanh, quyết định chẳng thật có, nên tướng của chúng sanh 
là chẳng có thể nói ra được (bất khả thuyết) vậyẽ

Này Tu Bồ Đe! Bồ tát hành bố thí Ba-la-mật như vậy, 
nên đối với chúng sanh Bồ tát chẳng có luyến tiếc bất cứ 
vật sở hữu gì cả; thân mạng còn chẳng tiếc, huống nữa là 
các ngoại vật sở hữuằ

Pháp như vậy là pháp giải thoát, nên Bồ tát vượt ra 
khỏi sanh tử, được đầy đủ 6 pháp Ba-la-mật.ề. dẫn đến 
được đầy đủ 18 bất cộng pháp; lại cũng dạy đầy đủ như 
vậy cho chúng sanh; khiến họ cũng vưọt ra khỏi sanh tử, 
được giải thoát.

Này Tu Bồ Đe! Bồ tát an trú trong bố thí Ba-la-mật 
rồi, lại dạy chúng sanh tu trì giới, nói vói họ rằng, “Các 
ngươi chớ nên phá giới. Ta sẽ cung cấp cho các ngưoi tất cả 
các vật dụng cần thiết cho đời sống hàng ngày của các ngưoi, 
từ thức ăn uống, áo quần vễv.ẵ., chẳng để cho các ngươi thiếu 
hụt. Các ngươi hãy an trú trong giới luật nghi, lần lần sẽ 
được hết khổ vào được trong 3 thứ đạo là Thanh Văn đạo, 
Bích Chi Phật đạo và Phật đạo, rồi sẽ được giải thoát”.



QUYỂN 91 • 369

Này T\i Bồ Đe! Bồ tát an trú trong bố thí Ba-la-mật, 
thây chúng sanh sân nhuế, liền nói vói họ rằng, “Các 
ngưoi chở nên sân nhuế. Ta sẽ cung cấp cho các ngươi 
đây đủ, thiếu gì ta sẽ cho, chẳng để cho các ngưoi thiếu 
hụt nhưng các ngươi phải nên nhẫn nhục. Chẳng có pháp 
nào là bền chăc cả; nhân duyên sân hận của các ngưoi 
vôn là không, chăng có bên chắc, chỉ do hư vọng, ức 
tưởng sanh ra, nhưng thật chẳng có căn bản. Do sân nhuế 
mà các ngưoi khỏi ác tâm, miệng mắng nhiếc, tay cầm 
côn, câm đao đâm chém ngưòiế.. dẫn đến làm hại mạng 
ngưòi. Các ngươi chớ nên vì các pháp hư vọng mà khỏi 
sân hận dan đên phải bị đọa vào chốn địa ngục, nga quỷ, 
súc sanh, quanh quẩn trong 3 đường ác chịu vô lượng 
khổ đau. Các ngươi chớ nên vì các việc chẳng thật ma 
tạo nên bao nhiêu nghiệp tội. Vói các nghiệp tội như vậy, 
thì chuyển thân làm người còn chẳng được, huống nữa là 
sẽ được biết Phật, được nghe pháp. Hỡi các ngươi! Thân 
ngưòi khó được, pháp Phật khó gặp. Các ngươi chớ nên 
bỏ mât dịp tot hiện nay; về sau thật khó có thể cứu được.

Bô tát giáo hóa chúng sanh như vậy, tự mình hành 
nhẫn nhục, dạy người khác hành nhẫn nhục, tán thán 
pháp nhẫn nhục, và hoan hỷ tán thán người hành nhẫn 
nhụcệ Bô tát đưa chúng sanh an trú trong nhẫn nhục, lần 
lần vào được 3 thừa đạo mà được hết các khổẳ

Như vậy, này Tu Bồ Đe! Bồ tát an trú trong bố thí Ba- 
la-mật, dạy chúng sanh an trú trong nhẫn nhục.

Ngài Tủ Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào 
là Bồ tát an trú trong bố thí Ba-Ia-mật, mà khiến chúng 
sanh tinh tấn?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Có Bồ tát hành bố thí, thấy
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chúng sanh giải đãi liền nói vói họ rằng. “Vì sao các ngươi 
lại giải đãi. Các ngươi nên tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục. 
Do nhân duyên ấy mà được thân tâm tinh tấn, tu đây đủ 
các thánh pháp vô lậu, sẽ được các quả Thanh Văn và 
Bích Chi Phậtề.. dẫn đến sẽ vào được Phật đạo.

Như vậy, này Tu Bồ Đe! Bồ tát an trú trong bố thí Ba- 
la-mật, dạy chúng sanh an trú trong tinh tấn; dùng tinh 
tấn để nhiếp thủ chúng sanhỄ

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào 
là Bồ tát an trú trong bố thí Ba-la-mật, giáo hóa chúng 
sanh, khiến họ tu thiền định?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Có Bồ tát hành bố thí, thấy 
chúng sanh loạn tâm liền dạy họ tu thiên định, khiên tâm 
họ chang tùy theo các loạn tưởng. Do nhân duyên ấy mà 
chúng sanh đọan được các giác quán, vào sơ thien..ề dẫn 
đến vào đệ tư thiền, hành 4 vô lượng tâm. Do được 4 
thiền, 4 vô lượng tâm, mà chúng sanh có thể tu 4 niệm 
xứ..ễ dẫn đến thánh đạo, lần lần vào được 3 thừa giáoệ.. 
dẫn đến vào được Niết Bànẽ

Như vậy, này Tu Bồ Đe! Bồ tát an trú trong bố thí Ba- 
la-mật, dung Thiền Ba-la-mật để nhiếp thủ chúng sanh, 
khiến họ tu các thiền định.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là 
Bồ tát an trú trong bố thí Ba-la-mật, dùng Bát nhã Ba-la- 
mật Ba-la-mật để nhiếp thủ chúng sanh?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Có Bồ tát hành bố thí Ba-la- 
mật, thấy chúng sanh ngu si, chẳng có trí huệ, liền nói với 
họ rằng, “Vì sao các ngươi chẳng có trí huệ? Các ngươi 
hay tu đầy đủ bố thí, trì giới, nhan nhục, tinh tấn, thiền
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định, ắt các ngưoi sẽ được trí huệề Nếu các ngưoỉ cần gì 
ta sẽ săn sàng bô thí cho. Các ngươi hãy tư duy xem trong 
Bát nhã Ba-la-mật có pháp gì khả đắc chăng? Ngã, nhân, 
chúng sanh, thọ giả... dẫn đến tri giả, kiến giả có khả đắc 
chăng? Ấm, giói, nhập, cõi Dục, cỗi sắc, cõi Vô sắc, 6 
pháp Ba-la-mật, 37 Phẩm Trợ Đạo, quả Tu-đà-hoàn, quả 
Tư-đà-hàm, quả A-na-hàm, quả A-la-hán, quả Bích Chi 
Phật.ềế dẫn đến Vô Thượng Bồ Đề có khả đắc chăng? Sau 
khi đã tư duy như vậy, các ngươi sẽ thấy trong Bát nhã 
Ba-la-mật chẳng có pháp nào khả đắc (có thể được), khả 
chap (có thể chấp) cả, vì hết thảy các pháp đều chẳng có 
sanh diệt, chẳng có cấu tịnh vậy. Bởi vậy nên chẳng có 
phân biệt các cỗi, các loài; chẳng có phân biệt trì giới và 
phá giói, chẳng có phân biệt quả Tu-đà-hoàn, quả Tư-đà- 
hàm, quả A-na-hàm, quả A-la-hán, quả Bích Chi Phật 
hay quả Phật vậyể Các ngươi nên biết tánh không là tánh 
của Bát nhã Ba-la-mật”.

Như vậy, này Tu Bồ Đe! Bồ tát an trú trong bố thí Ba- 
la-mật, dùng Bát nhã Ba-la-mật để nhiếp thủ chúng sanh.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là 
Bồ tát an trú trong bố thí Ba-la-mật, dùng bố thí, trì giới, 
nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, Bat Nhã... dẫn đến dùng 
37 Pham Trợ Đạo để nhiếp thủ chúng sanh?

Phật dạy: Này Tủ Bồ Đe! Có Bồ tát an trú trong bố thí 
Ba-la-mật, đem các vật dụng cấp dưỡng làm lọi ích cho 
chúng sanh. Rồi lại dạy họ hành các thiện pháp, lần lần 
dẫn họ ra khỏi sanh tử, được giải thoát.

Bồ tát lại đem các thánh pháp vô lậu dạy cho chúng 
sanh, bố thí cho chúng sanh đay đủ các vật dụng cần thiết 
để nhiếp thủ chúng sanh, và nói với họ rằng, “Các vạt
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SỞ hữu của các ngươi cũng như của ta đều là vô thường, 
chẳng đáng quýề Các ngươi chỉ nên quý các thánh pháp 
vô lậu mà thôi”.

Bồ tát dạy chúng sanh tu 6 pháp Ba-la-mật, 37 Phẩm 
Trợ ĐạoẾẳ. dẫn đến 18 bất cộng pháp; cũng khiến chúng 
sanh được các quả Thanh Văn, quả Bích Chi Phậtệệ. dẫn 
đến được Vô Thượng Bồ Đeằ

Như vậy, này Tu Bồ Đe! Bồ tát an trú trong bố thí Ba- 
la-mật, giáo hóa chúng sanh khiến họ xa rời 3 đường ác 
và các khổ sanh tử.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Có Bồ tát an trú trong trì giới 
Ba-la-mật, dạy chúng sanh tu 10 thiện đạo, khuyên họ 
trì các giới đa thọ, chẳng để khuyết giói, chẳng để tạp 
nhiễm, mà cũng chẳng chấp giới, khiến họ lân lần vào 
đươc 3 thừa đao, thoát ra khỏi các khổễ

N hư vậy là Bồ tát an trú trong trì giới Ba-la-mật, lấy 
trì giới làm đầu để dạy chúng sanh tu trì giới.

4 pháp Ba-la-mật kia cũng là như vậy.

LUẬN:
Hỏi: Trước đây đã nói Bồ tát hành 6 pháp Ba-ỉa-mậtyà  

các pháp trợ đạo v.v... mà chưa đầy đủ Bô tát đạo, thì chăng 
có thể được Vô Thượng Bồ Đề. Như vậy ngài Tu Bô Đê phải tự 
biết rằng Bồ tát hành 6 pháp Ba-ỉa-mật phải đầy đủ Bồ tát đạo 
mới được Vô Thượng Bồ Đe. Nay vì sao ngài còn hỏi nữa?

Đáp: Ngài Tu Bồ Đề tự mình chẳng còn nghi, nhưng vì 
lợi ích chúng hội mà ngài hỏi Phật: Phải như thế nào mới gọi 
lả đầy đủ Bồ tát đạo, để có thể được Vô Thượng Bồ Đề?

Phật dạy: Khi hành 6 pháp Ba-la-mật, Bồ tát phải dùng



QUYỂN 91 • 373

lực phương tiện hòa hợp cùng các pháp mà hành trì, thì mới 
được đây đủ Bô tát đạo. Ví như khi hành bố thí quyết định 
chẳng thấy có người thí, người thọ và tài vật thí, mà cũng 
chẳng ly 3 pháp ấy. Như vậy là dùng trí huệ chiếu minh, nên 
được đầy đủ Bồ tát đạo.

Nếu khi bố thí mà Bồ tát quyết định thấy có 3 pháp ấy, 
thì sẽ bị đọa vê châp thường điên đảo, vì có chấp pháp tướng 
là có lầm lỗi.

Nêu khi bô thí mà Bồ tát chẳng chấp 3 pháp ấy, thì sẽ đọa 
vê châp đoạn diệt, về chấp “không”. Ở cả 2 trường họp này 
đêu có khởi tà kiến, phiền não, nên đều ly Bồ tát đạo.

Nếu biét rõ hết thảy pháp đều là hư dối, là giả danh, là 
chăng thật có, thì vào được nơi thật tướng của các pháp ly 
được cả 2 châp c o  và KHÔNG. Bồ tát ở nơi thật tướng 
pháp, chẳng thấy có người thí, người thọ và tài vật thí, ma 
cũng chăng ly 3 pháp ấy. Bố thí được như vậy là được đầy 
đủ Bồ tát đạo.

 ̂ Hành 5 Ba-la-mật kia... dẫn đến hành 18 bất cộng pháp 
cũng phải như vậy mới đầy đủ Bồ tát đạo.

-oOo-

Ngài Xá Lợi Phất ngồi trong chúng hội, nghe Phật và 
ngài Tu Bồ Đề hỏi đáp như trên, bèn hỏi Phật rang: Lợi ích 
của Bát nhã Ba-la-mật rất lớn, quả báo của Bát nhã Ba-la- 
mật rất thậm thâm. Thé nhưng, nếu Bát nhã Ba-la-mật quyet 
định chẳng có định tánh, thì làm sao có thể tu tập Bát nhã 
Ba-la-mật được?

Phật dạy: Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật mà chẳng hoại sắc 
cũng chẳng tùy sắc, thì như vậy là tu tập Bát nhã Ba-ĩa-mạt.
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Từ sơ phát tâm, Bồ tát biết rõ thật tướng pháp, nên thường 
hành Bát nhã Ba-la-mật, thứ lớp hành bố thí cùng các Ba-la- 
mật khác; biết rõ sắc chẳng hoại không; biết rõ sắc là không, 
là vô sở hữu. Như vậy gọi là chẳng hoại sắc.

Còn chẳng tùy sắc là chẳng thủ sắc tướng. Khi măt thây 
sắc, chẳng chấp đắm sắc, cũng chẳng nói sắc là thường hay 
vô thường, sắc là khổ hay là lạc v.v... Như vậy là chẳng tùy 
sắc. Vì sao? Vì thấy sắc là thường hay là phi thường (chăng 
phải thường) đều chẳng thấy được thật tướng của sắc vậy.

Lại chẳng nói sắc là có căn bản, chẳng nói sắc từ vi trân 
mà thành, chẳng nói sắc từ Đại Tự Tại Thiên sanh, cũng 
chẳng nói sắc chẳng có nhân (vô nhân), chăng có duyên (vô 
duyên) sanh. Như vậy gọi là chẳng hoại săc, chăng tùy săc.

Ở đây, Phật nói lên nhân duyên sắc là tánh không, nên 
chẳng hoại chẳng tùy vậy.

Sắc theo 4 đại hòa hợp mà giả danh có, nhưng thật ra 
chẳng có một pháp nào nhât định gọi là “săc cả.

Như trước đây đã nói sắc do các nhân duyên hòa hợp 
sanh nên là vô tánh (chẳng có tánh); mà vô tánh tức là tánh 
không vậy. Cho nên nêu biêt được săc tướng là tanh khong, 
thì như vậy là tu tập Bát nhã Ba-la-mật. Dân đên 18 bat cọng 
pháp cũng là như vậy.

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Nếu hết thảy pháp đều chẳng có tự 
tánh có thể hoại thì Bồ tát làm sao tu tập Bát nhã Ba-la-mật? 
Nếu chẳng tu tập Bát nhã Ba-la-mật, thì làm sao được Vô 
Thượng Bồ Đe?

Phật dạy: Bồ tát dùng các lực phương tiện hành 6 pháp 
Ba-la-mật, là biết rõ các pháp “không” mà thường khởi Bát 
nhã Ba-ia-mật. Bồ tát cầu hết thảy pháp. Nếu các pháp thật



QUYỂN 91 • 375

sự có định tánh, thì mới có thể thủ, có thể chấp. Nay Bồ tát 
cầu hết thảy pháp, mà biết rõ hét thảy pháp, từ 6 Ba-la-mật... 
dân đên 18 bất cộng pháp đều bất khả đắc. Do các pháp đều 
bất khả đắc, nên chẳng có gì thủ, chẳng có gì chấp nữa vậy.

Bồ tát chẳng thủ Bát nhã Ba-la-mật, nhưng còn phải biết “vô 
thủ Bát nhã Ba-la-mật” cũng là bất khả đắc, chẳng nên chấp.

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Nếu các pháp đều là vô tánh, thì 
làm sao phân biệt có Phật, có phàm phu?

Phật dạy: Từ căn bản, hết thảy pháp đều chẳng có định 
tướng. Chỉ vì phàm phu ngu muội chấp, nên mới phân biệt 
có các tướng sai khác. Bồ tát dùng lực phương tiện hành Bát 
nhã Ba-la-mật, chẳng thấy các pháp có căn bản, mà phát tâm 
Vô Thượng Bồ Đề.

Bồ tát thật hành các pháp tánh không, nên chẳng thấy các 
pháp có căn bản. Do chăng thấy các pháp có căn bản, nên 
chăng giải đãi, chẳng thối tâm.

Bồ tát thấy rõ các pháp đều là vô ngã, đều là tánh vô sở 
hữu, là tánh thường không; còn chúng sanh thì điên đảo chấp 
có 5 âm, giới, nhập v.v... Bồ tát thâm niệm về thật tướng 
tịch diệt của các pháp, mà chúng sanh ngu muội lại khởi các 
châp điên đảo, hư dối. Bởi vậy nên Bồ tát tự ví mình như nhà 
huyên thuật, dùng thân thông biên hóa, để rồi vì chúng sanh 
thuyêt pháp. Bô tát xem tất cả các sự việc đều là như huyễn 
nên chăng sanh tâm thương ghét, dùng tâm bình đẳng đối với 
hêt thảy chúng sanh, mà thuyêt pháp vậy. Thấy người xan 
tham, Bô tát dạy họ tu bố thí; thấy người sân nhuế, dạy họ tu 
trì giới v.v... Bồ tát vì chúng sanh mà chuyển pháp luan, dẫn 
dặt chúng sanh ra khỏi các nẻo đường sanh tử, dạy họ tu tập 
để được các quả Thanh Văn, Bích Chi Phật... dẫn đến được 
quả Vô Thượng Bồ Đề.
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Hỏi: Ngoài 6 pháp Ba-la-mật ra, Bồ tát còn dùng những 
pháp gì để giáo hóa chúng sanh?

Đáp: Ngoài 6 pháp Ba-la-mật, Bồ tát còn dùng 4 thánh 
đế, dùng 37 Phẩm Trợ Đạo... dẫn đến dùng 18 bất cộng pháp 
để giáo hóa chúng sanh.

Đối với người thượng căn, thượng trí, Bồ tát thường dạy 
họ tu 6 pháp Ba-la-mật. Đối với người trung căn hay hạ căn, 
Bồ tát thường chỉ dạy họ tu bố thí, tu trì giới đê được quả 
báo sanh lên cõi trời hưởng phước lạc. Nhung rôi lại dạy cho 
họ biết rằng 5 dục dẫn đến vui ít, khổ nhiều; rằng thọ thân ở 
thế gian là phải thọ các khổ già và chết. Bồ tát lại tán thán 4 
thánh đế, nói với họ rằng do tu các pháp mà đoạn được các 
ái chấp thế gian... dẫn đến vượt ra khỏi ngục tù 3 cõi. Bô tát 
tùy theo căn cơ chúng sanh nói 4 thánh đế như vậy, khiến họ 
được quả Tu-đà-hoàn... dẫn đến được Nhất thiết chủng trí. ơ  
nơi đây tuy chẳng nói đến 6 pháp Ba-la-mật, mà đã có nhiêp 
các pháp Ba-la-mật bên trong rồi vậy.

Nói tóm lại, vì người cầu Phật đạo, Bồ tát mới nói 6 pháp 
Ba-la-mật, còn đối với hạng người căn cơ còn thâp kém, ưa 
thủ pháp Tiểu thừa, thì chẳng nên nói 6 pháp Ba-la-mật, mà 
chỉ nên nói bố thí, trì giới sẽ được thọ báo sanh lên cõi trời.

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Trước nói Bồ tát rốt ráo chẳng đắc 
các pháp. Nay vì sao nói vì “vô sở hữu chúng sanh” mà Bô 
tát dạy cho chúng sanh được “vô sở hữu pháp”, được quả 
Tu-đa-hoànẵ.ề dẫn đến được Nhất thiết chủng trí? Như vậy sự 
việc Bồ tát được vô sở hữu pháp khiến chúng sanh được vô 
sở hữu pháp là “hữu sở đăc” hay là “vô sở đăc ?

Phật dạy: Vì Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, chẳng thấy 
có pháp và chúng sanh, biết rõ các nhân duyên hòa hợp mà 
có pháp, có chúng sanh nên chẳng có lỗi “hữu sở đăc” . Bô tát
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trú trong 2 đế, vì chúng sanh nói pháp. Đối với người chấp 
“hữu” thì nói “vô” để phá chấp “hữu”; đối với người chấp 
“vô” thì nói “hữu” để phá “vô”; nhưng sau đó lại dạy họ 
chẳng nên nhiễm chấp cả 2 bên “hữu và vô” đó.

Vì chúng sanh mê muội chấp có “ngã thân” hiện tại, nên 
Bô tát dùng phương tiện lực vì họ thuyết pháp. Chúng sanh 
do nghe pháp mà biết rõ “ngã thân” là bất khả đắc. Bồ tát lại 
dạy chúng sanh biết rõ chẳng có pháp nào khả đắc, dẫn đến 
Vô Thượng Bồ Đề cũng như vậy.

Ngài Xá Lợi Phất hoan hỷ thưa: Bồ tát dùng tâm quảng 
đại, tự nói lên các pháp nhân duyên chẳng có pháp nào khả 
đăc cả. Người buôn bán ở giữa chợ ắt phải có giao dịch. Thế 
nhưng, người có đại tâm chẳng phải như vậy; chẳng có chồ y 
chỉ mà thường phát đại trang nghiêm. Vì thường phát đại trang 
nghiêm, nên Bồ tát chẳng sanh vào 3 cõi, mà còn dẫn dắt chúng 
sanh ra khỏi 3 cõi. Bồ tát biết rõ chứng sanh và pháp đều bất 
khả đăc, nên ở nơi hêt thảy pháp đều chẳng phược (chẳng trói), 
chăng giải (chăng mở). Bồ tát biết rõ các pháp vốn là không, mà 
chăng sanh do đã lâu đòi bị phiền não che tâm chẳng có hay biết 
như vậy. Nêu biêt rõ các phiền não là hư vọng, chẳng thật có, thì 
chẳng còn thấy tó i  buộc, có giải thoát nữa.

Theo thế tục thì nói khi cấu tâm được giải thì tâm trở lại 
thanh tịnh, nhưng thật ra tâm vốn chẳng có cấu tịnh. Vì tâm 
vôn là vô câu, vô tịnh, nên chẳng có phân biệt các đạo chúng 
sanh, chăng có phân biệt tội phước nghiệp báo. Do có thường 
khởi nghiệp tội, và nghiệp phước mới thành các nghiệp quả 
báo. Bồ tát biết các nghiệp tội, nghiệp phước đều không, nên 
chăng còn có điên đảo. Như vậy, Bồ tát trú trong các pháp 
“không” mà đại trang nghiêm. Thật là rất hy hữu, ví như 
trông cây giữa hư không, mà thân, cành, lá, hoa, quả đều làm 
lợi ích cho chúng sanh.
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Phật dạy: Đúng như vậy.

Theo trên đây, ngài Xá Lợi Phất đã dùng “không” để nạn 
hỏi Phật, nên Phật cũng dùng “không” để đáp lại.

Phật dạy tiếp: Nếu chúng sanh trước có, sau không, thì 
chư Phật, chư đại Bồ tát mới có lầm lỗi. Nếu nói đưa chúng 
sanh vào Vô Dư Niết Bàn, vào nơi không, nơi vô sở hữu là 
đoạn diệt chúng sanh cùng hết thảy pháp, thì như vậy mới 
là lầm lỗi. Chúng sanh cùng hết thảy pháp từ trước đến nay 
vẫn là “không”, dù có Phật hay dù chẳng có Phật cũng vẫn 
thường trú, chẳng thay đổi. Như vậy ở nơi thật tướng pháp, 
thì chẳng phân biệt có các đạo chúng sanh, cũng chẳng có 
chúng sanh thoát ra khỏi sanh tử. Vì sao? Vì các pháp vốn là 
không, mà do nghiệp của chúng sanh mà thành có vậy.

Bồ tát nghe chư Phật thuyết về pháp tướng mà phát tâm 
Vô Thượng Bồ Đe tự nghĩ rằng, “Chẳng có pháp nào là có 
định tướng, là thật có. Dần đến Bồ đề cũng chẳng phải là 
pháp khả đắc. Chỉ vì ngu muội điên đảo mà chúng sanh hư 
vọng chấp có các pháp vậy thôi” .

Bồ tát phát đại trang nghiêm, thệ nguyện rằng, “Ta quyết 
định sẽ được Vô Thượng Bồ Đề, chẳng phải chẳng được vậy. 
Khi ta được Vô Thượng Bồ Đề rồi, ta sẽ dùng thật pháp khai 
thị rõ ràng cho chúng sanh, đưa họ ra khỏi các chấp điên đảo, 
khiến họ được lợi ích.

-0O0-

Trong kinh có nêu thí dụ về nhà huyễn thuật hóa tác ra 
các vườn, rừng, lầu, quán v.v..., lại hóa tác ra các voi, ngựa, 
các người nam, nữ v.v...
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Trên đây, nhà huyễn thuật hóa tác ra các vườn, rừng, lầu, 
quán v.v... dụ cho Bồ tát dùng 6 pháp Ba-la-mật để độ thoát 
chúng sanh; lại hóa tác ra các voi, ngựa, các người nam, nữ v.v... 
dụ cho Bồ tát độ chúng sanh, mà chúng sanh là như huyễn.

Nhà huyễn thuật hóa tác ra các cảnh vật như trên chỉ 
nhằm làm vui lòng khán thính giả. Thế nhưng, nếu chấp các 
huyên sự, huyễn cảnh đó là thật, rồi mống tâm cầu ơn huệ nơi 
nhà huyễn thuật, thì đó là cuồng si vậy.

Cũng như vậy, Bồ tát theo chư Phật nghe pháp, biết rõ 
các pháp đêu là tánh không, là như huyễn nên mới dùng pháp 
bố thí như huyễn để làm lợi ích cho chúng sanh như huyễn. 
Nếu ở nơi như huyễn mà còn cầu ơn huệ, cầu phước đức, thì 
cũng tức là điên đảo vậy.

Hỏi: Huyễn pháp là do chủ thuật mà được thành tựu. 
Các cảnh vật, các sự việc do nhà huyễn thuật hóa tác ra là 
hư dôi, chẳng thật có. Còn Bồ tát chẳng hóa tác ra được 
chủng sanh. Như vậy vì sao lại vỉ Bồ tát với nhà huyễn thuạt?

Đáp: Ở nơi thật tướng thì chúng sanh cùng hết thảy pháp 
đêu là không. Chúng sanh do các nghiệp như huyễn tạo 
thành, nên cũng là như huyễn. Chúng sanh đã là như huyễn, 
thì Bô tát cũng như nhà huyễn thuật cũng là như huyễn vậy. 
Bởi vậy nên mới dùng nhà huyễn thuật để dụ cho Bồ tát.

Hỏi: Trên đây Phật nêu thỉ dụ về nhà huyễn thuật hóa 
tác ra các huyễn cảnh, huyễn vật nhằm phá chấp “hữu ” của 
chúng sanh. Như vậy vì sao ngài Tu Bồ Đề còn hỏi nữa?

Đáp: Mặc dù ngài Tu Bồ Đề biết rõ Bồ tát đạo là tánh 
không, nhưng vì trong chúng hội còn có nhiều người nghi 
nên ngài mới hỏi Phật để được giải rõ hơn.
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Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bồ tát hành đạo như thé nào mà thành 
tựu được chúng sanh, thanh tịnh được Phật độ?

Phật dạy: Bồ tát, từ sơ phát tâm đến nay, hành 6 pháp Ba- 
la-mật... dẫn đến hành 18 bất cộng pháp. Hành như vậy là 
thành tựu được chúng sanh, thanh tịnh Phật độ.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Hành các pháp ấy như thế nào mà có 
thể thành tựu được chúng sanh?

Ý ngài Tu Bồ Đe muốn nói, “Các pháp đều là tánh không, 
chúng sanh cũng là tánh không. Như vậy làm sao có thể thành 
tựu được chúng sanh?”.

Phật dạy: Bồ tát dùng lực phương tiện dạy chúng sanh 
hành bố thí, mà chẳng nên chấp bố thí là chân thật pháp.

Bồ tát dạy chúng sanh rằng, “Các ngươi hành bố thí mà 
chẳng nên chấp bố thí. Như trong kinh có nói, chúng sanh 
hành bố thí với ước mong được giàu sang, phú quý, được 
hưởng phước lạc, mà chẳng biết sự hưởng phước lạc là gốc 
dẫn sanh kiêu mạn, phá các thiện pháp. Khi phước lạc hêt 
rồi, lại cũng sẽ phải đọa vào 3 đường ác. Bởi vậy nên các 
ngươi chớ nên chấp quả báo bố thí, mà nên hôi hướng công 
đức bố thí về Vô Thượng Bồ Đe. Vì sao? Vì các pháp là tánh 
không, nên hết thảy pháp tướng đều bất khả đăc”.

Bồ tát dùng lực phương tiện giáo hóa chúng sanh, dẫn 
chúng sanh đến với Phật đạo. Bô tát tự mình hành bô thí, dạy 
chúng sanh hành bố thí, tán thán pháp bô thí và hoan hỷ tán 
thán người hành bố thí. Bồ tát thâm ái các thiện pháp, nên lây 
bố thí làm cửa ban đầu (sơ môn), lấy từ bi làm dẫn đạo nên 
thường được tâm nhu nhuyến, mềm mại. Bồ tát lại dùng 4 
nhiếp pháp để nhiếp thủ chúng sanh, lân lân đưa họ vào trong
3 thừa đạo, được Niết Bàn an lạc.
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Nếu thấy có chúng sanh tu phước, Bồ tát rất hoan hỷ như 
người cha hoan hỷ thấy con mình khởi tâm lành vậy. Bởi vậy 
nên Bồ tát lại dạy họ tu trì giới, tu thiền định, dẫn họ tu đạo 
Thanh Văn, đạo Bích Chi Phật.

Neu thấy có chúng sanh có tâm quảng đại, tâm từ bi, thì 
Bồ tát lại dùng lực phương tiện dạy họ phát tâm Vô Thượng 
Bô Đề, nói với họ rằng, “Ngươi nên phát tâm Bồ đề, để tự 
độ mình và độ người khác. Ngươi nên dùng 3 thừa giáo, tùy 
theo căn tánh của chúng sanh mà độ họ; khiến tự mình có lọi 
ích, và làm được lợi ích cho người”. Bồ tát hành Bát nhã Ba- 
la-mật thường được sanh vào dòng họ lớn, được làm Chuyển 
luân thánh vương. Bô tát thường sanh vào cõi Dục, vì ở cõi 
Sắc chúng sanh tham đắm thiền vị rất khó hóa độ. Bồ tát 
thường sanh làm người, chẳng sanh lên các cõi trời, vì ở nơi 
đây chúng sanh chấp đắm dục lạc, rất khó hóa độ. Ở trong 
loài người, tó i  qua nhiều kiếp, Bồ tát dùng 4 nhiếp pháp để 
hóa độ chúng sanh.

Nếu thấy có chúng sanh phá giới, thì Bồ tát nói với họ 
răng, “Do bị thiếu thốn mà ngươi phá giới. Có thể đời trước, 
do trì giới chăng được đây đủ mà đời nay ngươi chịu cảnh 
bân cùng. Có thê đời trước ngươi có trì giới đầy đủ, nhưng lại 
thường làm các việc ác, nên nay bị lâm vào cảnh bần cung, 
dẫn đến phá giới vậy”. Bồ tát lại nói với họ rằng, “Ngươi hay 
trì giới, ta sẽ cung cấp đầy đủ các vật dụng cần thiết. Do trì 
giới, ngươi sẽ được tự giải thoát” .

Nếu thấy chúng sanh sân giận, Bồ tát nói với họ rằng, 
“Ngươi chớ nên sân nhuế. Ta sẽ cung cấp cho ngươi đầy đu, 
nhưng ngươi phải nên nhẫn nhục. Chẳng có pháp nào bền 
chắc; chớ nên ví các pháp hư vọng mà khởi sân nhuế, tạo 
các nghiệp tội, khiến phải bị đọa vào chốn địa ngục, ngạ quỷ, 
chịu vô lượng khổ đau”.
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Hỏi: Đối với người nghèo khổ mà cung cấp cho họ đầy 
đủ, thì họ sẽ thỏa mãn, chẳng còn sân hận. Thế nhưng, đối 
với hạng người chẳng có thiếu thổn, nhưng chỉ vì chăng 
được xứng ý  mà sanh phiền não, thì làm sao có thế dùng bố 
thí để nhiếp thủ họ được?

Đáp: Đối với hạng người này, Bồ tát dùng “từ bi tam 
muội” để giáo hóa họ, khiến họ hết sân hận, hết phiền não. 
Bồ tát nói với họ rằng, “Hết thảy pháp đều là tánh không. 
Ngươi chớ nên sân hận, chớ vì một niệm sân hận mà khởi 
trọng tội, khiến phải chịu quả báo đọa vào 3 đường ác, thọ 
vô lượng khổ đau. Ngươi chớ nên vì các sự việc vô ích trong 
phút chốc, mà phải chịu đại khổ lâu dài” .

Trong kinh có chép mẫu chuyện sau đây:

Ở một núi nọ có một Phật tự. Trong Phật tự có một căn 
phòng thường bị quỷ lui tới quấy phá, khiến chẳng ai dám 
ở. Một hôm có một vị khách tăng đến xin ở. Vị Duy na nói, 
“Phòng ấy thường bị quỷ quấy phá, ngài chẳng ở được đâu”. 
Vị khách tăng tự tin mình có trì giới đầy đủ, khiến quỷ chăng 
dám quấy phá, nên quyết định xin vào phòng ẩy ở. Lại có 
một vị khách tăng khác đến xin vị Duy na vào phòng ây ở. 
VỊ khách trước vào phòng đóng chặt cửa, ngồi im lặng, chờ 
đợi quỷ đến. Vị khách sau đập cửa đòi vào. Vị khách ở trong 
chẳng chịu mở cửa; vị khách ở ngoài dùng sức mạnh xô cửa, 
khiến cửa mở tung ra. Thế rồi hai bên đều tưởng mình đã gặp 
quỷ đến quấy phá, nên trong đánh ra, ngoài đánh vào, quyêt 
hạ cho được quỷ. Cuộc ấu đả quá dữ dội khiên cà hai bên 
đều té xuống đất, nằm bất tỉnh. Đen khi trời sáng, 2 vị tăng 
đều hổ thẹn. Mỗi vị tự nhận thấy mình đã sai lầm, vì đối thủ 
của mình đêm qua chẳng phải là quỷ, mà chính là người bạn 
học của mình thuở trước. Cả hai vị đều cùng nhau xin tạ tội.
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Cũng như vậy, 5 ấm là không, là vô ngã, mà chúng sanh 
lại chấp thân 5 ấm làm “ngã thân”, chấp có ngã, có ngã sở 
dẫn đến đấu tranh lẫn nhau. Bồ tát nói với chúng sanh rằng, 
“Các ngươi ở nơi chỗ chẳng có căn bản, mà khởi đấu tranh 
lẫn nhau, khởi sanh ra bao nhiêu tội lỗi. Thân người khó 
được, pháp Phật khó gặp; chớ bỏ qua dịp may hiện nay; sau 
này thật khó có thể được cứu vậy. Nếu phải bị đọa vào địa 
ngục thiêu đốt, thì làm sao có thể nghe được pháp để được 
giáo hóa. Neu đọa vào hàng ngạ quỷ, súc sanh thì cũng là 
như vậy. Nếu sanh lên cõi trời Thọ thiên, thì do đắm chấp 
thiền vị nên cũng chẳng hay biết gì. Lại nữa, người sanh 
ở biên địa thường ngu si, nên chẳng có thể giáo hóa được; 
người sanh ra mà chẳng có được các căn đầy đủ, hoặc có đầy 
đủ các căn mà lại thâm chấp tà kiến cũng chẳng có thể giáo 
hóa được. Neu các ngươi rơi vào trong các nạn ấy, thì chẳng 
có thể được độ vậy”.

Bồ tát nói với chúng sanh rằng, “Các ngươi hãy lấy bố 
thí Ba-la-mật làm đầu; tu Ba-la-mật này sẽ dẫn sanh 5 Ba-la- 
mật kia. Các ngươi chớ nên chấp quả bố thí. Khi đã vào được 
tánh không rồi, thì lần lần sẽ được Vô Thượng Bồ Đề, vào 
được Vô Dư Niết Bàn.

(Hết quyển 91)
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Quyển 92





Phẩm ThứTám Mươi Hai

Tịnh Phật Quốc Độ
(Thanh tịnh cõi Phật)

KINH:

Lúc bấy giờ, ngài Tu Bồ Đề tự nghĩ rằng: Bồ tát 
hành Bồ tát đạo, an trú trong đạo ấy, thường phát đại 
trang nghiêmệ

Phật biết rõ tâm niệm của ngài I \i Bồ Đề, nên dạy 
rằng: Này Tu Bồ Đe! 6 pháp Ba-la-mật là Bồ tat đạo; 37 
Phẩm Trợ Đạo là Bồ tát đạo; 8 bối xả, 9 thứ đệ định là Bồ 
tát đạo; 10 Phật lực.ẵể dẫn đến 18 bất cộng phápìà Bồ tát 
đạo; tất cả các pháp là Bồ tát đạo.

Này Tu Bồ Đe! Ý ông nghĩ sao? Có pháp gì mà Bồ tát 
chăng học mà được Vô Thượng Bồ Đề chăng?

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chẳng có 
pháp gì mà Bo tát chăng họcệ Vì sao? Vì nếu chẳng học 
hêt thảy pháp thì chẳng có thể được Nhất thiết chủng trí.

Bạch The Tôn! Nếu hết thảy pháp đều là không, thì vì 
sao nói Bô tát học hết thảy pháp. Như vậy là ở noi chẳng 
có hý luận, mà Thế Tôn làm ra có hý luận chăng? Mà 
phân biệt nói đây là pháp thế gian, đây là pháp xuất thế 
gian, đây là pháp hữu lậu, đây là pháp vô lậu, đây là pháp 
hữu vi, đây là pháp vô vi, đây là pháp phàm phu, đây là 
pháp A-Ịa-hán, đây là pháp Bích Chi Phật... dẫn đến đây 
là pháp Phật chăng?
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Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu Bồ 
Đe! Hết thảy pháp thật là khôngệ Nếu hết thảy pháp 
chẳng phải là không, thì Bồ tát chẳng có thể được Vô 
Thượng Bồ Đe.

Này Tu Bồ Đe! N hư chỗ ông nói. Nếu hết thảy pháp 
đều là không, thì vì sao Phật ở nơi chẳng có hý luận lại 
làm ra có hý luận, phân biệt đây là pháp thế gian, đây là 
pháp xuất thế gianẾể. dẫn đến đây là pháp Phật?

Này Tu Bồ Đe! Nếu ở thế gian chúng sanh biết hết 
thảy pháp là không, thì Bồ tát chẳng phải học hết thảy 
pháp để được Nhất thiết chủng trí. Nay vì chúng sanh 
thật chẳng biết hết thảy pháp là không, nên Bồ tát được 
Vô Thượng Bồ Đe rồi lại phải phân biệt các pháp để giảng 
nói cho chúng sanh.

Này Tu Bồ Đe! Bồ tá t đạo là như  vậyệ T ừ trước đến 
nay, Bồ tát phải tư duy rằng hết thảy pháp đều là bất khả 
đắc, đều chẳng có định tánh, chỉ do các duyên hòa hợp 
mà có, nên chỉ là danh tựẵ

Bồ tá t tự  nghĩ rằng, “Ta phải tư  duy các pháp đều 
chẳng có thật tanh, đều chẳng có chỗ chấp trước (vô sở 
trước), dù đó là 6 pháp Ba-la-mật, là 37 Phẩm Trợ Đạo, 
là quả Thanh Văn, là đạo Bích Chi Phật... dẫn đến là 
Vô Thượng Bồ Đe. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều là tánh 
không, mà không thì chẳng có chấp không, trong không 
thì không cũng là bất khả đắc, huống nữa là trong không 
mà có chỗ chấp trước”.

Này Tu Bồ Đe! Bồ tá t tư  duy như  vậy, nên chẳng còn 
chấp trước hết thảy pháp, mà học hết thảy pháp. Bồ tát 
an trú trong chỗ học đó, quán tâm hành của chúng sanh, 
biết rỗ chỗ hành của tâm chúng sanh, biêt rõ chỗ hành
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của tâm chúng sanh là hư dối, chẳng thật, Bồ tát an trú 
trong Bát nhã Ba-la-mật, dùng lực phương tiện giáo hóa 
chúng sanh, nói vói họ rằng, “Các ngươi hành bố thí sẽ 
được giàu có, được nhiều của cải; nhưng các ngươi chớ 
nên chấp quả bố thí. Vì sao? Vì các pháp đã là không, thì 
quả bố thí cũng chẳng thật, chẳng có kiên cố. Hành trì 
giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền đĩnh và trí huệ cũng là 
như vậyệ Chúng sanh hành các pháp như vậy sẽ được các 
quả Thanh Văn, quả Bích Chi Phậtẻ.. dẫn đến được Vô 
Thượng Bồ Đề, nhưng chớ nên chấp trước các pháp ấy”.

Giáo hóa chúng sanh như vậy là hành Bồ tát đạo. 
Vì sao? Vì các pháp chẳng có chỗ chấp trước, là tánh 
không vậy.

Này I \i Bồ Đe! Khi hành Bồ tát đạo như vậy, Bồ tát 
chẳng có chỗ an trúệ Bồ tát dùng “vô trú pháp” hành bo 
thí Ba-la-mật, mà chẳng an trú trong phap ấy; hành trì 
giới Ba-la-mật.ế. dẫn đến hành Bát nha Ba-la-mật; hanh
4 thiên, hành 4 vô lượng tâm, hành 4 vô sắc định, hành 8 
boi xa, hành 9 thứ đệ định v.v..ẻ cũng chẳng an trú trong 
các pháp ayễ Vì sao? Vì hết thảy pháp đều là tánh khôngỄ

Dẩn đến được các quả Thanh Văn, được Bích Chi Phật 
đạo, được Phật đạo, Bô tát cũng chẳng an trú trong đó.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Do nhân 
duyên gì mà Bồ tát chẳng an trú trong các pháp?

Phạt dạy: Có 2 nhân duyên khiên chẳng an trú trong 
các pháp. Đó là:

- Các đạo quả là tánh không, chẳng có chỗ trú, chẳng 
có cho dụng pháp, cũng chẳng có người trúỂ

- Chẳng lấy sự việc nhỏ làm đủẾ



BỒ tát tự nghĩ rằng, “Ta chớ nên an trú trong 4 quả 
Thanh Văn, Bích Chi Phật đạo... dẫn đến chẳng nên an 
trú trong Vô Thượng Bồ Đe. Vì sao? Vì từ sơ phát tâm 
cho đến nay, ta chỉ nhất tâm hướng về Vô Thượng Bô Đê, 
chẳng có xen các tâm khác vào vậy.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu hết 
thảy pháp đều bất sanh, thì làm sao Bô tát lại hay sanh 
Bồ đề đạo?

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu Bồ Đe! 
Hết thảy pháp đều chẳng sanh (vo sanh)Ể Vì chẳng sanh (vô 
sanh) nen chang tác (vô tac). Vì chẳng tác (vô tác) nên chẳng 
khởi (vô khỏi) Bởi vậy nên nói hết thảy pháp bất sanh.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Có Phật hay chẳng có Phật 
thì các pháp vẫn thường trú chăng?

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu Bồ 
Đe! Du có Phật hay dù chang có Phật thì các pháp vẫn 
thường trú.

Bởi vì chúng sanh chẳng biết gì ve pháp trú, pháp 
tướng, nên vì chúng sanh mà Bô tát phải sanh Bo đe đạo, 
nhằm cửu thoát chúng sanh ra khỏi sanh tử.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Dùng “sanh 
đạo” mà được Bồ đề chăng?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Chẳng được vậy.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Dùng “bất 
sanh đạo” mà được Bồ đề chăng?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Chẳng được vậy.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Dùng “bất 
sanh phi bất sanh đạo” mà được Bồ đề chăng?
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P hật dạy: Này Tù Bồ Đe! Chẳng được vậyế

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! N hư vậy, 
phải thế nào mới được Bồ đề?

Phật dạy: Này Tù Bồ Đe! Chẳng phải dùng “đạo” mà được 
Bô đề, cũng chẳng phải dùng “phi đạo” mà được Bồ đề.

Này Tu Bồ Đe! Bồ đề tức là đạo, đạo tửc là Bồ đề.

Ngài Tu BỒ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ đề 
tửc là đạo, đạo tức là Bồ đề, thì Bồ tát khi chưa thành 
Phật, cũng được Vô Thượng Bồ Đề chăng?

P hật dạy: Này Tto Bồ Đe! Ỷ ông nghĩ sao. P hật được 
Vô Thượng Bồ Đề chăng?

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Đức P hật 
chẳng được Vô Thượng Bồ £>ềễ v i  sao? Vì Phật tức là Bồ 
đề, Bồ đề tức là Phậtẻ

P hật dạy: Này Tu Bồ Đe! Theo như  chỗ ông hỏi, thì lẽ 
ra Bồ tát cũng được Bồ đềễ

Này Tu Bồ Đe! Bồ tát nào tu đầy đủ 6 pháp Ba-la-mật, 
đầy đủ 37 Phẩm Trợ Đạo, đầy đủ 10 Phạt lực, đầy đủ 4 
vô sở úy, đầy đủ 4 vô ngại trí, đầy đủ 18 bất cộng phápế.. 
dẫn đên đầy đủ an trú kim cang tam muội, dùng nhất 
niệm tương ưng huệ là được Vô Thượng Bồ Đề. Lúc bấy 
giờ được gọi là Phật, được tự tại ở nơi hết thảy pháp vậy.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi 
là tịnh Phật quốc độ?

P hật dạy: Này Tu Bồ Đe! Có Bồ tá t từ  sơ phát tâm  
đến nay tự  trừ  các thô nghiệp ở noi thân  khẩu và ý, cũng 
giúp ngưòi khác thanh tịnh được các thô nghiệp nơi thân 
khẩu và ý của họ.
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Ngài Tu Bồ Đe bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Những gì là 
thô nghiệp nơi thân, noi khẩu và nơi ý của Bồ tát?

Phật dạy: Này I\i Bồ Đe! Những nghiệp bất thiện, 
như sát sanh, như tà kiến v.v... là thô nghiệp ở nơi thân 
khẩu và ý của Bồ tát.

Lại nữa này Tu Bồ Đe! Xan tham , phá giới, sân nhuế, 
giải đãi, tán loạn, ngu si v.vế.ế đều là thô nghiệp ở nơi thân 
khẩu và ý của Bồ tát. Giới bấ t tịnh cũng là thô nghiệp ở 
nơi thân  khẩu và ý của Bồ tát.

Lại nữa, này I \i Bồ Đe! Xa lìa 4 niệm xứ là thô nghiệp 
của Bồ tát. Xa lìa 4 chánh cầnềẽ. dẫn đến xa lìa 8 thánh 
đạo cũng là thô nghiệp của Bồ tát.

Lai nữa, này Tu Bồ Đe! Tham  chấp quả A-la-hán, 
tham chấp Bích Chi Phật đạo... dẫn đến tham chấp Phật 
đạo cũng là thô nghiệp của Bồ tát.

LUẬN:

Các câu hỏi mà ngài Tu Bồ Đề nêu lên về pháp “không” 
đã được Phật giải đáp đầy đủ. Ngài Tu Bồ Đề đã biết rõ thể 
tịch diệt là chẳng có hý luận, nên ngài chẳng còn hỏi thêm gì 
nữa, mà chỉ niệm rằng “Chư đại Bô tát và chư Thiên, do đã 
thâm nhập vào thâm thiền định nên chẳng ưa nói nhiều, chỉ 
mong cầu được pháp lợi mà thôi” .

Hỏi: Vì sao ngài Tu Bồ Đe chỉ tâm niệm, chẳng cỏ dùng 
ngôn thuyết, mà Phật lại dùng ngôn thuyết để đáp lại?

Đáp: Trước đây đã nói rằng người nhìn thân Phật mãi 
cũng chẳng có nhàm chán; nay người nghe Phật nói cũng 
chẳng nhàm chán vậy.

Dù Phật dùng ngôn thuyết nói ra, nhưng vẫn chẳng làm
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gì ngăn ngại chư Bồ tát và chư Thiên thâm nhập vào các vi tế 
thiền định cả. Bởi vậy nên Phật đã dùng ngôn thuyết để đáp 
lại ngài Tu Bồ Đề.

Phật đã an lập nơi Bồ đề tịch diệt, chẳng còn phân biệt 
các pháp là thiện hay là ác, nhưng vẫn tùy theo chỗ niệm 
của chúng sanh mà phương tiện dùng ngôn thuyết để đáp lại 
nhăm giải nghi cho họ.

Ngài Tu Bồ Đề tự niệm rằng, “6 pháp Ba-la-mật nghĩa lý 
quá thâm sâu, chẳng bờ mé; khi mà 6 pháp Ba-la-mật là thật 
pháp trang nghiêm, thanh tịnh, thì Bồ tát làm sao có thể hành 
Bồ tát đạo?”

Phật biết rõ tâm niệm của ngài Tu Bồ Đề, vì tự lọi ít mà vì 
lợi ích cho chư Bồ tát nhiều hơn, nên đã đáp lại rằng, “6 pháp 
Ba-la-mật là Bô tát đạo; 37 Phẩm Trợ Đạo, 8 bối xả, 9 thứ đệ 
định là Bồ tát đạo; 10 Phật lực... dẫn đến 18 bất cộng pháp là 
Bô tát đạo; tât cả các pháp đều là Bồ tát đạo cả”.

Bồ tát vì thương xót chúng sanh mà học 6 pháp Ba-la-mật 
để làm lợi ích cho chúng sanh; học 37 Phẩm Trợ Đạo để cấu 
Niết Bàn; rồi lại học 18 pháp không, khiến ở ngay nơi Niết 
Bàn mà có thể vượt qua khỏi Thanh Văn địa và Bích Chi 
Phật địa, vào thẳng Bồ tát vị.

Các vị “pháp tánh sanh thân Bồ tát” hành đầy đủ cả 3 
thừa đạo. Vì sao? Vì các ngài phải phân biệt các pháp để 
phương tiện giáo hóa chúng sanh. Đối với các ngài thì tất cả 
các pháp đêu là Bồ tát đạo. Khi thật hành các pháp, các ngài 
chăng phân biệt tôt xâu, hơn thua vì các ngài đã an lập các 
pháp ở trong tướng bình đẳng rồi vậy.

Nơi đây, Phật tự nói nhân duyên Bồ tát phải học hết thảy 
pháp. Nêu chẳng học như vậy thì chẳng được Nhất thiết
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chủng trí. Bồ tát phải học tất cả các pháp, phải dùng tất cả 
các môn, lại phải tư duy, trù lượng, tu quán mới thông đạt 
được tất cả các pháp vô ngại vậy.

Ngài Tu Bồ Đe hỏi: Nếu hết thảy pháp đều là nhất tướng, 
vô tướng, thì vì sao Bồ tát phải học hết thảy pháp? Như vậy 
là ở nơi chẳng có hý luận lại làm ra có hý luận. Do hý luận 
mới có phân biệt là pháp thế gian, là pháp xuất thế gian, là 
pháp hữu lậu, là pháp vô lậu v.v... Do hý luận mới có 3 thừa 
giáo vậy.

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Hết thảy pháp 
đều là nhất tướng, vô tướng. Vì chẳng có tướng nên là chăng 
có sanh diệt, là chẳng có cấu tịnh, chẳng tăng giảm. Bởi vậy 
nên là chẳng có 4 thánh đế... dẫn đến chẳng có Phật, Pháp, 
Tăng. Như vậy là 3 ngôi Tam bảo cùng với hêt thảy pháp 
đều bình đẳng. Các pháp thật sự là không..ế dân đên tướng 
“không” đó cũng là không. Do ngu si điên đảo, chúng sanh 
chấp “có” các pháp vậy thôi.

Bồ tát khởi tâm đại bi, muốn dẫn dắt chúng sanh ra khỏi 
các chấp điên đảo. Bồ tát dùng phương tiện giáo hóa chúng 
sanh, khiến họ sanh tâm tín thọ mà bỏ tâm châp điên đảo, 
vào nơi thật tướng của các pháp. Tuy biết rõ các pháp đều là 
không, nhưng vì lợi ích chúng sanh mà Bồ tát vẫn phải phân 
biệt nói ra các pháp, để chúng sanh tự tu tập, lần lần vào 
được pháp không. Bồ tát trú trong pháp tướng không, chẳng 
cần phải phân biệt các pháp làm gì nữa, nhưng khi hành Bô 
tát đạo vẫn phải tư duy rằng, “Hết thảy pháp do nhân duyên 
hòa hợp sanh, mà các nhân duyên đó cũng lại do nhân duyên 
khác hòa hợp khởi ra, nên tất cả đều là rốt ráo không. Nơi rôt 
ráo không, thì chỉ là nhất tướng, là thật tướng vậy. Từ vô thỉ 
cho đến nay, chúng sanh do chấp ngã mà phải đọa vào trong 
các nẻo đường sanh tử, thọ nhận bao nhiêu khổ đau”.
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BỒ tát lại tự nghĩ rằng, “Chư Phật 10 phương 3 đời là cha 
ta; Bát nhã Ba-la-mật là mẹ ta. Từ nay ta chẳng nên rong ruỗi 
theo các pháp hư vọng”.

Bồ tát nghĩ như vậy rồi, nên “rốt ráo không” còn chẳng 
chấp, huống nữa là chấp các pháp. Bồ tát dùng trí huệ chiếu 
minh Bồ tát đạo nên được tâm an ổn, tự biết rằng một khi 
đã đoạn được tâm chấp rồi thì đạo tự nhiên đến. Được như 
vậy rồi, Bồ tát lại nghĩ đến chúng sanh chỉ vì chấp đắm thế 
gian mà chẳng tín thọ các pháp là rốt ráo không, là chẳng có 
tự tánh, là chẳng có trú xứ vậy. Bồ tát muốn chúng sanh tín 
thọ, nên tự mình thọ hết thảy pháp và tu hành hết thảy pháp, 
để phương tiện độ chúng sanh, Bồ tát niệm chúng sanh tâm, 
biết chúng sanh đang niệm pháp gì, đang muốn làm việc gì, 
và biết rõ chỗ chấp đắm của chúng sanh đều là chẳng có căn 
bản thật sự. Vì sao? Vì chỗ chấp đắm của chúng sanh đều là 
hư dối, chẳng thật có vậy.

Ví như có đứa nhỏ vui chơi ở chỗ bất tịnh, lấy cỏ rác dơ 
bẩn làm đồ chơi, như làm nhà cửa, làm các thú vật v.v... Đang 
lúc say mê chấp đắm, nếu có ai đến quấy phá thì nó liền tức 
giận, khóc lóc. Nếu có cha mẹ hay người lớn tuổi cho biết 
rõ về sự bất tịnh đó thì nó sẽ dễ dàng xa lìa chỗ đó, tìm chỗ 
khác để chơi. Trẻ nhỏ chấp đắm còn dễ xả; còn người già 
chấp đắm thì rất khó xả. Cũng như vậy, 5 dục là bất tịnh, là 
vô thường. Chúng sanh chẳng biết như vậy nên mãi rong ruỗi 
theo 5 dục, khiến phải bị chìm đắm mãi trong biển khổ sanh 
tử. Bồ tát dạy chúng sanh tu 5 căn, 5 lực, khiến họ xa lìa được 
chỗ chấp, được ly dục. Thế nhưng đối với những người mà 
tâm chấp đắm dục lạc quá sâu dày, thì cũng rất khó làm cho 
họ xả được tâm chấp đó vậy.

Neu tu được huệ nhãn thanh tịnh vô lậu, biết tàm quý, 
thì mới có thể xa lìa hẳn chỗ chấp đó. Ví như người bị bệnh
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cuồng điên làm việc phi pháp mà chẳng hay biết gì; đến khi 
tỉnh ngộ mới biết xấu hổ về việc làm sai trái của mình vậy.

Bồ tát an trú trong Bát nhã Ba-la-mật, dùng lực phương 
tiện giáo hóa chúng sanh, nói với họ rằng, “Các ngươi nên 
hành bô thí sẽ được giàu có, nhiêu của cải. Thê nhưng các 
ngươi chớ nên chấp quả báo bố thí, mà sanh kiêu mạn, vì quả 
báo bố thí là không, chẳng có bền chắc, cũng bị phá hoại. Khi 
hành bố thí và khi chưa hành bố thí chẳng có gì sai khác. Tuy 
rằng bố thí thanh tịnh có lợi ích lớn, nhưng pháp thanh tịnh 
đó cũng do các nhân duyên hòa hợp sanh, nên cũng chẳng có 
tự tánh. Nếu chấp quả báo bố thí, thì các ngươi cũng sẽ phiền 
não, khổ đau”.

Bồ tát dạy chúng sanh hành Bồ tát đạo, tự mình chẳng 
chấp đắm đạo quả, cũng dạy chúng sanh chẳng chấp đắm đạo 
quả. Ví như khi hành bố thí, Bồ tát chẳng thấy có người thí, 
chẳng thấy có người thọ, chẳng thấy có tài vật thí; dẫn đến 
Bồ tát cũng chẳng chấp quả báo bố thí. Vì sao? Vì nếu chấp 
quả báo bố thí thì sẽ sanh tâm tự cao, thành ra có tội lỗi vậy. 
Khi quả báo đó đã hoại diệt rồi, thì cũng sẽ sanh phiền não.

Tu 5 Ba-la-mật kia... dẫn đến tu Vô Thượng Bồ Đe cũng 
là như vậy. Noi đây, Phật tự nói các nhân duyên chẳng nên 
trú trong các pháp:

- Bồ tát đã thâm nhập vào pháp không, nên biết rõ đạo 
quả là tánh không, chẳng có chỗ trú, chẳng có chỗ dụng pháp, 
cũng chẳng có người trú.

- Bồ tát chẳng cho việc làm có lợi ích nhỏ là đầy đủ. Bồ tát 
còn muốn tiến lên nữa, nhất tâm hướng về Vô Thượng Bồ Đề.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu hết thảy pháp đều là bất sanh, thì 
làm sao Bồ tát lại hay sanh Bồ đề đạo?
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Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Het thảy Phật 
pháp đều chẳng sanh. Ta thật đã nhiều lần nói về các pháp vô 
sanh, nhưng chẳng phải vì phàm phu mà nói. Ta chỉ vì những 
người đã được “vô tác giải thoát” mà nói; ta nói với họ chớ 
nên khởi các thô nghiệp ở thân khẩu và ý.

Ngài Tu Bồ Đe hỏi: Có Phật hay chẳng có Phật thì các 
pháp vẫn thường trú chăng? Thánh pháp là tự tướng không. 
Vậy phàm phu pháp cũng là như vậy chăng?

Phật dạy: Thật tướng các pháp là thường trú. Vì chúng 
sanh chẳng biết, chẳng giải, nên phải sanh Bồ đề đạo. Chỉ có 
phàm phu điên đảo mới chấp có đạo. Nếu quyết định chấp 
có đạo, tức là điên đảo vậy. Vì sao? Vì đạo và phi đạo bình 
đẳng, thì đó tức là đạo. Chớ nên nạn hỏi làm gì nữa.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Có thể dùng sanh đạo mà được Bồ 
đề chăng?

Phật dạy: Chẳng được vậy.

Vì sao? Vì người sanh đạo là người quán pháp hữu vi có 
tướng sanh diệt mà cho là thật. Pháp bất sanh là pháp vô vi, 
vô tác. Bởi vậy nên chẳng thể nói đắc Bồ đề, vì sanh và bất 
sanh đều có lỗi cả.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Dùng “bất sanh phi bất sanh đạo” mà 
được Bồ đề chăng?

Phật dạy: Chẳng được vậy.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Như vậy, phải thế nào mới được Bồ đề?

Phật dạy: Nấu còn phân biệt bất sanh và phi bất sanh 
là còn phân biệt tốt xấu, còn chấp tướng vậy. Nghĩ tốt 
cũng sanh châp tướng, nghĩ xấu cũng sanh chấp tướng, 
nên cả hai đều có lỗi cả. Chẳng chấp mới thật là Bồ đề



398 • LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ

đạo. Chẳng dùng đạo, cũng chẳng dùng phi đạo mới được 
Bồ đề.

Vì sao? Vì Bồ đề tức đạo, đạo tức Bồ đề. Bồ đề cũng gọi 
là thật tướng các pháp. Các đức Phật đã vào nơi thật tướng 
pháp là rốt ráo, chẳng có biến đổi, vì khi hết thảy pháp đã vào 
trong Bồ đề rồi, thì đều là tướng tịch diệt vậy. Ví như nước 
từ nhiều dòng sông khác nhau, khi đã chảy vào biển cả rồi 
thì đều thành một vị chẳng có sai khác. Phật tánh cùng Bồ 
đề tánh là nhất tánh. Nếu Bồ đề và đạo có tánh khác nhau, 
thì chẳng gọi là Bồ đề. Bồ đề là tướng tịch diệt, chẳng có hý 
luận, nên nói Bồ đề tức là đạo, đạo tức là Bồ đề. Nếu 2 pháp 
ấy mà khác nhau, thì những người hành đạo cũng thể đến 
được Bồ đề. Vì sao? Vì nhân và quả là chẳng phải một, mà 
cũng chẳng phải khác vậy.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Như vậy Bồ tát hành đạo phải là Phật 
chăng? Vì sao? Vì Bồ đề tức là đạo, thì Phật cũng tức là Bồ 
tát vậy.

Giữa Phật và Bồ tát có sai khác. Phật có đày đủ công đức, 
có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp; Bồ tát chẳng được như vậy. Thế 
nhưng, ngài Tu Bồ Đề vì hàng tân học Bồ tát cần phải phân 
biệt rõ, nên mới nạn hỏi Phật như vậy.

Phật lại hỏi ngài Tu Bồ Đe rằng: Phật có được Vô Thượng 
Bồ Đề chăng?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: Chẳng được vậy.

Vì sao? Vì Bồ đề chẳng ly Phật. Phật chẳng ly Bồ đề. Hai 
pháp ấy hòa hợp với nhau, nên gọi là Phật tức là Bồ đề, Bồ 
đề tức là Phật.

Hỏi: Phật là người, Bồ đề là pháp. Như vậy, vì sao nói 
Phật tức là Bồ đề?
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Đáp: Trước đây đã nói rằng người đầy đủ 32 tướng tốt 
trang nghiêm thân, đầy đủ 6 pháp Ba-la-mật trang nghiêm 
tâm chưa có thể gọi là Phật. Phải được Bồ đề mới gọi là Phật. 
Vì sao? Vì Phật và Bồ đề chẳng có sai khác.

Do 5 ấm vi diệu thanh tịnh hòa hợp mà giả danh là Phật. 
Pháp cũng là 5 ẩm hòa hợp, mà 5 ấm chẳng ly giả danh Bồ 
đề. Bồ đề tức là thật tướng của 5 ấm, vì hết thảy pháp ở nơi 
thật tướng đều vào trong Bồ đề vậy. Bởi vậy nên nói Phật tức 
là Bồ đề, Bồ đề tóc là Phật. Chỉ có phàm phu ngu muội mới 
phân biệt Phật và Bồ đề là 2 pháp khác nhau vậy thôi.

Hỏi: Trước đây nói Bồ đề cùng đạo là chẳng phải hai, 
chẳng phải khác. Nay vì sao kinh lại nói “Đạo tức là Bồ để, Bồ 
đề tức là đạo ”, rồi lại nói Phật tức là Bồ đề, Bồ để tức là Phật ”?

Đáp: Dù nói “một”, dù nói “khác” cũng đều chẳng phải 
thật. Phần nhiều thường dùng “một”, nên nói “Đạo tức Bồ 
đề, nói Bồ đề tức đạo”, nói Phật tức Bồ đề, nói Bồ đề tức 
Phật” đều chẳng có lỗi lầm.

Ví như “thường” và “vô thường” là hai bên đối đãi nhau. 
“Thường” phần nhiều hay dẫn sanh phiền não, nên ít được 
dùng. “Vô thường” hay phá được phiền não, nên được dùng 
nhiều hom. Thế nhưng chấp thường và chấp vô thường đều là 
lầm lỗi. Khi đã dùng “vô thường” để phá chấp “thường”, thì 
phải xả luôn cả “vô thường”.

Trên đây cũng là như vậy. Neu quán các pháp khác nhau, 
thì phần nhiều sanh tâm chấp; trái lại, nếu quán các pháp là 
nhất tướng, như quán các pháp là vô thường, khổ, không, vô 
ngã, thì ít khởi phiền não, nên ít sanh tâm chấp vậy.

Bởi vậy nên phần nhiều dùng “một”. Thế nhưng khi đã 
vào được nơi thật tướng nghĩa, thì “một” cũng chẳng còn
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dùng nữa, vì nếu còn chấp “một”, thì cũng là lầm lỗi vậy. Nói 
“một”, nói “hai”, nói “khác” v.v... đều là nói lên những tướng 
đối đãi. Phải chẳng khởi chấp tâm, chẳng thủ tướng mới là 
chẳng lầm lỗi. Nói “nhất tướng” cũng chẳng thật, nên Bồ tát 
phải chẳng đắc hết thảy pháp tướng mới là Phật vậy.

Noi đây, Phật nói lên nhân duyên Bồ đề tuy là tướng tịch 
diệt, nhưng Bồ tát phải đầy đủ các công đức, phải trú trong 
kim cang tam muội, ở trong nhất niệm tương ưng huệ mới 
được Vô Thượng Bồ Đề. Đến khi được tự tại vô ngại nơi hết 
thảy pháp, thì sẽ được gọi là Phật. Bồ tát tuy biết đạo và Bồ 
đề chẳng khác, nhưng vì chưa đầy đủ công đức, nên chưa 
được gợi là Phật.

Phật rốt ráo được đầy đủ các công đức các hạnh nguyện 
nên chẳng còn được gọi là Bồ tát, mà được gọi là Phật. Ở 
trong đạo Bồ đề mà còn cầu Bồ đề, thì vẫn còn gọi là Bồ tát.

-0O0-

Ngài Tu Bồ Đề nghe Phật nói về Bồ đề, về đạo, về thành 
tựu chúng sanh, nên lại hỏi Phật: Thế nào gọi là tịnh Phật 
quốc độ? Vì sao chư vị A-la-hán, Bích Chi Phật chẳng làm 
được việc tịnh Phật quốc độ?

Hỏi: Thế nào gọi là tịnh Phật quốc độ?

Đáp: Một Phật độ gồm trăm ức mặt trăng, mặt trời, trăm 
ức núi Tu Di, trăm ức cõi trời, gồm cả 3.000 đại thế giới. 
Cũng có thể nói 3.000 đại thế giới thành 1 Phật độ.

Ở trong Phật độ, Phật thường làm các Phật sự, thường 
hành bố thí, ngày đêm 6 thời thường dùng Phật nhãn quán 
chúng sanh khắp trong 10 phương, Phật biết rõ chúng sanh
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nào đã gieo trồng thiện căn thuần thục thì dùng thần lực để 
hóa độ họ. Phật lại dùng thần lực đến các chỗ, tày theo căn 
cơ của chúng sanh để giáo hóa họ, khiến ở nơi ngoại duyên 
họ được tùy ý, chăng còn sanh phiền não nữa.

Nếu chúng sanh nào gặp các nhân duyên bất tịnh, vô thường 
thì họ chẳng còn sanh lòng tham dục, phiền não. Nếu chúng 
sanh nào gặp các nhân duyên không, vô sở hữu, thì họ chẳng 
còn sanh si mê, phiền não. Nếu chủng sanh nào được tâm vô 
ngã rồi, thì họ chẳng còn sanh lòng xan tham, sân hận v.v...

Bởi vậy nên, muốn cho chúng sanh dễ được độ. Bồ tát 
thưcmg trang nghiêm quốc độ của mình, chẳng thiếu thứ gì 
cả. Ở nhiều quốc độ, các cây thường vang lên tiếng pháp thạt 
tướng, thuyết về vô sanh, vô diệt, vô khởi, vô tác. Chúng 
sanh ở các nước ấy chỉ nghe diệu âm, chẳng nghe các tạp âm 
khác. Ở nơi đây, chúng sanh được căn tánh thong lợi, nên rất 
dê vào được nơi thật tướng pháp.

Tịnh Phật quốc độ có nghĩa là trang nghiêm cõi Phật, như 
trong kinh Di Đà và nhiều kinh khác đã có giải rõ về cảnh 
giới Tịnh Độ.

Phật dạy: Từ sơ phát tâm, Bồ tát vẫn thường tự tịnh các 
thô nghiệp ở nơi thân, khẩu và ý, cũng dạy người khác tịnh 
các thô nghiệp ở noi thân, khẩu và ý cua họ.

Hỏi: Vì sao nói Bồ tát được vô sanh pháp nhẫn thường an 
trú trong các thần thông, rồi sau đỏ mới tịnh Phật quốc đọ?

Đáp: Thanh tịnh các nghiệp ở nơi thân khẩu và ý chưa 
phải là tịnh Phật quốc độ. Hết thảy các Bồ tát hành Bồ tát 
đạo đêu phải thanh tịnh 3 nghiệp ấy. Có tịnh được 3 nghiệp 
thân khẩu và ý, thì sau đó mới tịnh được Phật quốc độ. Đây 
có nghĩa là phải tịnh tự thân mình và cũng tịnh người khác.
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Vì sao? Vì chẳng phải chỉ một người thanh tịnh, sanh 
về cõi Tịnh Độ mà thôi, mà còn phải có nhiều người đồng 
làm các nhân duyên thanh tịnh, ở nội pháp cũng như ở ngoại 
pháp, mới diệt trừ được các nhân duyên bất thiện. Vì sao? Vì 
nếu có nhiều lời nói ác, thì ở cõi nước ấy sẽ sanh ra nhiều gai 
góc, nếu có nhiều tâm siễm nịnh, thì ở cõi nước ấy mặt đất 
sẽ gồ ghề, chẳng có bằng phẳng; nếu có nhiều tâm xan tham, 
thì sông ngòi thường khô cạn, đất thường sanh nhiều sạn sỏi. 
Trái lại, nếu chúng sanh chẳng hề làm việc ác, thì ở cõi nước 
ấy mặt đất sẽ bằng phẳng đất thường sanh các trân bảo. Như 
trong kinh có nói rằng đến thời đức Phật Di Lặc ra đời, tất cả 
mọi người đều tu 10 thiện đạo, nên ở cõi nước của ngài, đất 
sanh ra nhiều trân bảo.

Hỏi: Nếu bổ thỉ và làm các thiện pháp khác là tịnh Phật 
quốc độ, thì vì sao chỉ nói đến việc tịnh 3 nghiệp ở  nơi thân 
khẩu ỷ  mà thôi?

Đáp: Phải nên biết rằng các pháp ác, pháp thiện đều là 
nhân duyên khổ lạc; và khi đã được đạo rồi, thì trong hết thảy 
các tâm và tâm sở, trí huệ là thù thắng hơn hết.

Có nhiếp tâm trong định mới làm nên đại nghiệp. Thế 
nhưng tư duy vẫn là dẫn đạo, vì có tư nghiệp mới khởi ra các 
nghiệp ở thân khẩu và ý. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền 
định..ệ đều do tư duy dẫn đầu. Ví như may áo phải dùng kim 
để hướng dẫn sợi chỉ. Chúng sanh do nghiệp lực dẫn dắt mà 
phải thọ các quả báo ở đời sau. Bởi vậy nên nói 3 nghiệp thân 
khẩu và ý nhiếp hết thảy các nghiệp. Lại nói ý nghiệp tận 
nhiếp hết thảy các thân khẩu và ý nghiệp, nhiếp hết thảy các 
sắc pháp vào thân hành, khẩu hành và ý hành.

Nếu ữong 3 cõi có 3 nghiệp phước đức đầy đủ, thì quốc 
độ là y báo cũng sẽ được thanh tịnh; nội pháp là chánh báo
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tịnh, và ngoại pháp là y báo cũng tịnh. Ví như mặt sạch thì 
soi vào gương cũng thấy sạch vậy.

Như trong kinh Duy Ma Cật có nói, “Do chẳng có sát 
sanh mà được trường thọ”.

Hỏi: Các thô nghiệp ở nơi thân khẩu và ỷ  rất dễ  biết. Như 
vậy vì sao ngài Tu Bồ Đề còn phải hỏi?

Đáp: Đối với người cầu đạo, thì thô và tế chẳng có định 
vậy. Ví như đối với người bạch y cư sĩ thì bố thí là thô thiện; 
còn đối với hàng Tiểu thừa thì bố thí là tế thiện. Lại ví như ý bất 
thiện là thô, ý thiện là tếế Ở ừong pháp Đại thừa, thì chấp tướng 
thiện... dẫn đến chấp tướng Niết Bàn cũng gọi là thô. Bởi vậy 
nên đối với người tu hành, thì “thô và tế” chang có định vậy.

Hỏi: Phật thứ lớp nói về các tướng nghiệp từ thô đến 
tê. Vì sao ở đoạn kỉnh trên đây, Phật đặc biệt nói về các thô 
nghiệp của Bồ tát?

Đáp: Tất cả các nghiệp ở thân khẩu và ý (gồm 3 ở thân, 4 
ở khâu và 3 ở ý) đêu là thô nghiệp. Ví như sát sanh, tà kiến, 
dâm dục v.v... đều là các tướng nghiệp thô.

Đôi với hàng Bồ tát chỉ hành 6 phải Ba-la-mật mà còn 
dây tâm xan tham cũng gọi là thô nghiệp.

Hỏi: 10 bất thiện nghiệp đạo đã có nhiếp xan tham rồi. 
Nay vì sao còn nói riêng về xan tham nữa?

Đáp: 6 Ba-la-mật chẳng vào trong 10 bất thiện nghiệp 
đạo. Vì sao? Vì 10 bât thiện nghiệp đạo làm não loạn chúng 
sanh mà 6 pháp Ba-la-mật chẳng có làm não loạn chúng 
sanh. Thế nhưng, khi hành 6 pháp Ba-la-mật mà Bồ tát còn 
tiêc của cải, còn tiếc thân mạng, thì mặc dù chẳng có gây
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phiền não cho chúng sanh cũng vẫn gọi là thô nghiệp của Bồ 
tát. Đấy vẫn là hiện tướng của tâm xan tham.

Tâm tham thể hiện ở 2 mức độ khinh trọng (nhẹ nặng) 
khác nhau:

- Nhẹ như có dấy lòng tham của người khác, mà chẳng 
làm não hại người.

- Nặng như khi lòng tham quá mạnh mà chẳng được thỏa 
mãn dẫn đến các hành động tội lỗi, cướp của, giết người
v.v... Lúc bấy giờ mới gọi là “bất thiện nghiệp đạo”.(,)

Tâm sân cũng là như vậy. Mới dấy lòng sân thì chưa gọi 
là nghiệp đạo. Khi tâm sân quá mạnh dẫn đến tạo ác nghiệp 
thì mói gọi là nghiệp đạo.

Hỏi: Thế nào gọi là giới bất tịnh?

Đáp: Sát sanh, phá giới v.v... là thô tội; còn giới bất tịnh 
là tế tội.

Ví như uống rượu mà chưa làm phiền nhiễu chúng sanh, 
thì chưa vào trong 10 bất thiện nghiệp đạo. Ví như thường bị 3 
độc che tâm, chẳng muốn niệm tịnh giới, chỉ muốn cầu thiện 
phước báo là trì giói với tâm tà vạy, chưa vào trong 10 bât thiện 
nghiệp đạo. Các trường hợp như vậy gọi là giới bất tịnh.

-oOq-

Nếu hành Bồ tát đạo mà xa lìa 4 niệm xứ ... dẫn đến 8 
thánh đạo, xa lìa 3 giải pháp môn v.v... thì gọi là thô nghiệp

*. Nghiệp đạo là con đường nghiệp, dẫn tò nghiệp duyên đên nghiệp 
quả. Tùy theo mình làm thiện, làm ác như thế nào mà nghiệp lực đó sệ 
đưa mình vào trong các nẻo đường sanh tò, để huởng phước báo, hay để 
chịu khổ báo.
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của Bồ tát. Vì sao? Vì khi hành các pháp môn đó, thì thâm 
tâm quán thật pháp, tùy theo Niết Bàn, chẳng tùy theo thế 
gian, nhưng khi ra khỏi các pháp môn đó, thì tâm lại rối loạn, 
chẳng được an định.

Ví như bản tánh của rắn ỉà bò quanh co. Khi rắn chui vào 
ống tre thì bò thẳng theo ống tre, nhưng ra khỏi ống tre thì lại 
trở lại bò quanh co như cũ vậy.

Lại nữa, khi hành Bồ tát đạo mà tham chứng 4 quả Thanh 
Văn cũng là thô nghiệp của Bồ tát.

Vì sao? Vì nếu nghe Phật nói người được quả Tu-đà-hoàn 
sẽ chẳng còn bị đọa vào 3 đường ác, sẽ được thoát khổ, mà 
Bồ tát sanh tâm chấp đắm, thì sẽ bị lạc vào Thanh Văn địa, 
sẽ chẳng đến được Vô Thượng Bồ Đề vậy.

Ví như người phải đi 50 dặm đường mới lấy được nước, 
nhưng nếu ở dọc đường mà thấy có những giọt sương đọng 
trên lá cây, thì người ấy cũng có thể khởi tâm tham, thèm 
muốn nghỉ chân để tận hưởng. Vì sao? Vì người ấy chẳng giữ 
được tâm kiên cô vậyệ

Bồ tát chỉ vì chúng sanh mà phát tâm làm Phật. Nay chỉ vì 
lợi ích riêng mà thủ chứng quả Thanh Văn, thì như vậy là dối 
Phật, là phụ chúng sanh. Đây cũng là thô nghiệp của Bồ tát vậy.

Ví như người chủ nhà mời khách về nhà mình để thết 
đãi mà chẳng muốn tốn kém, chỉ muốn dọn qua loa vài món 
ăn mà thôi, thì như vậy là phụ lòng khách. Cũng như vậy, vì 
muốn độ hết thảy chúng sanh mà cầu được làm Phật. Nếu 
nay tham chấp đạo Thanh Văn và đạo Bích Chi Phật là mặc 
nhiên bỏ mât đại thệ nguyện độ sanh của mình rồi vậy.

(Hết quyển 92)


