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Phẩm ThứTám Mươi Hai
(TIẾP THEO)

Tịnh Phật Quốc Độ (tiếp theo)

KINH:

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Bồ tát còn chấp tướng sắc, 
tướng thọ, tưởng, hành, thức, tướng nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý, tướng sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp, tướng 
nam, tướng nữ, tướng cõi Dục, tướng cõi sắc, tướng Vô 
Sắc, tướng thiện pháp, tướng bất thiện pháp, tướng hữu 
vi, tướng vô vi v.v... thì cũng gọi là thô nghiệp của Bồ tát.

Bồ tát phải xa rời các tướng ấy mà bố thí, cũng dạy 
người khác bố thí, rồi đem công đửc bố thí cùng với hết 
thảy chúng sanh đồng hồi hướng tịnh Phật quốc độ.

Trì giói, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ cũng 
là như vậy.

Bồ tát đem trân bảo cúng dường Tam bảo, phát 
nguyện rằng, “Do nhân duyên thiện căn này mà quốc độ 
của tôi sau này cũng sẽ được thành tựu bảy báu”.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Bồ tát đem kỷ nhạc tròi cúng 
dường Phật và tháp Phật, phát nguyện rằng, “Do nhân 
duyên thiện căn này, mà quốc độ của tôi sau này cũng 
thường được nghe nhạc trời như vậy”ề

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Bồ tát đem hương trời cúng 
dường Phật và tháp Phật, phát nguyện rằng, “Do nhân
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duyên thiện căn này, mà quốc độ của tôi sau này cũng 
thường được hưởng hương trời như vậy”Ể

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Bồ tát đem cả trăm thức ăn 
uống cúng dường Phật và Tăng, phát nguyện rằng, “Do 
nhân duyên thiện căn này, mà chúng sanh ở quốc độ của 
tôi sau này cũng sẽ đầy đủ trăm thức ăn uống như vậy”.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Bồ tát đem 5 dục lạc cúng 
dường Phật, Tăng cùng hết thảy chúng sanh, phát nguyện 
rằng, “Do nhân duyên thiện căn này, mà hết thảy chúng 
sanh ở quốc độ chúng tôi sau này cũng sẽ được tùy ý 
hưởng 5 diệu dục như vậy”.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, 
tự mình tu vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tử thiền, tu 
4 vô lượng tâm... dẫn đến tu 37 Phẩm Trợ Đạo. Cũng dạy 
người khác tu vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tử thiền, tu 
4 vô lượng tâm.. ẳ dẫn đến tu 37 Phẩm Trợ Đạo. Bồ tát phát 
nguyện rằng, “Khi tôi được Vô Thượng Bồ Đề, tôi sẽ làm 
cho hết thảy chúng sanh ở quốc độ của tôi sau này chăng ròi 
xa 4 thiền... dẫn đến chẳng xa ròi 37 Phẩm Trợ Đạo”.

Này Tu Bồ Đe! Như vậy là Bồ tát thường tịnh Phật 
quốc độ, vì suốt quá trình hành Bồ tát đạo, Bồ tát thành 
tựu đầy đủ các hạnh nguyện, làm đầy đủ các thiện pháp, 
và cũng dạy chúng sanh làm đầy đủ các thiện pháp.

Do nhân duyên tịnh Phật quốc độ như vậy, nên Bồ tát 
được thân hình đoan chánh, cũng khiến chúng sanh được 
thân hình đoan chánh, Bồ tát sẽ trọn chẳng đọa vào 3 đường 
ác, chẳng khỏi các tà kiến chẳng khỏi 3 độc, chẳng lạc về 
Thanh Văn và Bich Chi Phật địa; tai chẳng nghe nói đến vô 
thường, khổ, không, vô ngã chẳng nghe nói đến phiền não, 
kiết sử, cũng chẳng nghe nói đến phân biệt các quả.
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Ở quốc độ của Bồ tát sau này sẽ có những cây bằng 
7 báu. Gió thổi qua các cây ấy, tùy theo chỗ đáng độ, 
thường phát ra những âm thanh, thuyết về không, về vô 
tướng, về vô tác, về thật tướng các pháp. Dù có Phật hay 
chẳng có Phật, thì các pháp tướng vẫn là khôngẻ Đã là 
không thì vô tướng (chẳng có tướng); đã là vô tướng, thì 
là vô tác (chẳng có tác) vậy.

Do cây thường phát ra pháp âm, nên suốt ngày đêm, 
trong khi đứng nằm ngồi, Bồ tát vẫn thường được nghe 
phápệ Mãi như vậy cho đến khi được Vô Thượng Bồ Đề, 
đựơc chư Phật trong 10 phương tán thán.

Khi được Vô Thượng Bồ Đề, Bồ tát vì chúng sanh 
thuyết pháp. Chúng sanh nghe pháp, chẳng có ai chẳng 
tin, chẳng có ai nghi đó là pháp hay là phi pháp (chẳng 
phải pháp)ề Vì sao? Vì các pháp ở nơi thật tướng đều là 
pháp, chẳng phải là phi pháp vậy. Có những người phước 
mỏng, chẳng gieo trồng thiện căn nơi các Đức Phật và nơi 
chư đệ tử của Phật, chẳng theo chư thiện trí thức, chìm 
đắm trong ngã kiến cùng các kiến chấp khác nên mói 
bị đọa vào biên kiến, hoặc ỉà đoạn kiến, hoặc là thường 
kiến. Do tà kiến như vậy nên hạng người ấy cho lời Phật 
dạy là chẳng phải Phật dạy, cho lòi chẳng phải Phật dạy 
là do Phật dạy, cho thật pháp là phi pháp, và cho phi 
pháp là thật pháp. Do phá pháp như vậy, nên hạng người 
ây khi mạng chung sẽ phải bị đọa vào 3 đường ác.

Bởi vậy Bồ tát khi được Vô Thượng Bồ Đề rồi, liền 
dùng phương tiện giáo hóa chúng sanh, khiến họ rời 
được tà tụ và an lập trong chánh định tụ, chẳng đọa vào 
các đường ác nữaể

Bồ tát tịnh Phật quốc độ như vậy, nên chúng sanh



chẳng còn tâm uế tạp, chẳng còn phân biệt các pháp thế 
gian, là xuất thế gian, là hữu lậu, là vô lậu, là hữu vi, là vô 
vi nữa. Dấn đến trong các quốc độ, hết thảy chúng sanh 
chắc chắn sẽ được Vô Thượng Bồ ĐềẾ

Này Tù Bồ Đe! Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát tịnh 
Phật quốc độỄ

LUẬN:

Ở nơi các pháp rốt ráo không mà còn chấp tâm, châp 
tướng, như chấp tướng sắc, chấp tướng thọ, tưởng hành thức, 
chấp tướng nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, chấp tướng sắc thanh 
hương vị xúc pháp, chấp tướng nam, chấp tướng nữ, chấp 
tướng 3 cõi, chấp tướng thiện ác, chấp tướng hữu vi hay vô 
vi, chấp tướng hữu lậu hay vô lậu v.v... thì đó gọi là thô 
nghiệp vậy.

Hỏi: Trước đây nói ('chẳng thủ tướng thiện pháp, cũng 
chẳng thủ tướng bất thiện pháp Nay vì sao lại nói phải 
nhàm chán hết thảy sắc pháp, để thành tựu thiện pháp?

Đáp: Pháp Phật có nói đến “chúng sanh không” và “pháp 
không”. Nói “chúng sanh không” nhằm phá các tướng về 
chúng sanh như tướng nam, tướng nữ v.v...

Nói “pháp không” nhằm phá các tướng về sắc pháp, là 
các tướng hư vọng. Khi phá hết thảy các sắc pháp thì sẽ 
được “không”. Bởi vậy nên quán sắc, quán thọ tưởng 
hành thức, quán thiện pháp, quán bất thiện pháp v.v... 
đều là như huyễn, như hóa, đều chẳng có định tướng vậy. 
Lúc bấy giờ, các hý luận về thường, về vô thường v.v... 
đều chẳng còn, nên chẳng gọi là chấp tướng nữa; và các 
thiện pháp đã hòa hợp với tánh không, nên chẳng còn sanh 
phiền não nữa.
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Hỏi: Các pháp hữu vi chỉ giả danh hòa hợp, chẳng nên 
chấp. Còn các pháp vô vi chân thật pháp, ỉà như pháp tánh 
thật tế, vì sao cũng chang nên chấp?

Đáp: Chẳng thủ tướng là vô vi; pháp vô tướng là pháp vô
vi. Nếu có thủ tướng thì t ò  thành hữu vi. Bởi vậy nên có thủ 
tướng là hư vọng, là chẳng thật vậy.

Bồ tát xa lìa các thô nghiệp ở thân khẩu và ý, mới tịnh 
Phật quốc độ; xa lìa các chấp tướng, mói hành 6 pháp Ba-la- 
mật, cũng dạy người khác hành 6 pháp Ba-la-mật cùng các 
thiện pháp khác... dẫn đến tịnh Phật quốc độ.

Ở đoạn kinh trên đây, trước nói về tổng tướng, rồi sau 
mới nói với biệt tướng. Như nói Bồ tát đem các trân bảo 
cúng dường Phật và chúng Tăng, phát lời nguyện rằng, “Do 
nhân duyên cúng dường này mà chúng sanh ở quốc độ của 
tôi sau này sẽ được đầy đủ bảy báu trang nghiêm như vậy; 
mỗi chúng sanh có một tịnh độ của mình”.

Hỏi: Chư Thánh hiền đều thiểu dục, tri túc, chỉ có phàm  
phu tham quỷ trân bảo. Như vậy vì sao Chư Phật và Chư 
Thánh hiền lại thọ nhận sự cúng dường trân bảo?

Đáp: Bồ tát trú trong pháp tánh thân, thường đầy đủ các 
thần thông Ba-la-mật, nên hóa hiện ra các ừân bảo để cúng 
dường chư Phật và chư đại Bồ tát vậy. Các trân bảo do thần 
thông lực hóa hiện ra, nên nhẹ nhàng, chẳng có gây chướng 
ngại. Ví như ở cõi trời Biến Tịnh có hiện tượng 60 người 
ngồi chung 1 chỗ để nghe pháp mà chẳng có ngăn ngại nhau.

Có Bồ tát thâm nhập thần thông biến hóa ra đủ thứ châu 
báu để cúng dường Phật và tháp Phật; lại có Bồ tát biến thân 
thành núi Tu Di, đốt đèn cúng dường Phật và tháp Phật ở 
khắp 10 phương,và phát nguyện rằng, “Ở quốc độ của tôi
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sau này thường có quang minh chiếu sáng, chẳng phải nhờ 
đến ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, chẳng phải nhờ đến ánh 
sáng của đèn đuốc vậy”.

Lại có Bồ tát làm ra mưa hương hoa và anh lạc để cúng 
dường Phật và tháp Phật, phát lời nguyện rằng, “Ở quốc độ 
của tôi sau này, hét thảy chúng sanh đều được đoan chánh, 
được thân tướng trang nghiêm, thanh tịnh, chẳng có xấu xa”.

Lại có Bồ tát tự dùng thần thông làm ra nhạc tròi, hoặc 
làm thân a tu la, làm thân Long vương đem nhạc tròi cúng 
dường Phật và tháp Phật, phát lời nguyện rằng, “Ở quốc độ 
của tôi sau này sẽ có những âm thanh như vậy”.

Hỏi: Các đức Phật và chư Thánh hiền đã ly dục. Như vậy 
vì sao cỏn thích âm nhạc, thích ca vũ?

Đáp: Các đức Phật tuy chẳng còn tâm chấp đắm đối với hết 
thảy pháp, nhưng ở thế gian có tất cả các pháp đó. Vì thương xót 
chúng sanh nên Phật tùy thuận theo sự cúng dường của họ, để 
họ được tùy nguyện hưởng phước đức. Chẳng phải Phật thích 
âm nhạc, thích ca vũ, nhưng vì lợi ích của chúng sanh mà Phật 
thọ sự cúng dường các thứ âm nhạc, ca vũ của họ vậy.

Bồ tát muốn tịnh quốc độ, nên cầu diệu âm thanh, muốn 
ở quốc độ của mình sau này chúng sanh thường được nghe 
các diệu âm thanh như vậy, khiến tâm họ được nhu nhuyến. 
Khi tâm chúng sanh được nhu nhuyển rồi, thì rất dễ hóa độ 
họ, nên Bồ tát dùng nhân duyên âm thanh để cúng dường 
Phật và tháp Phật.

Lại có Bồ tát dùng hương hoa cúng dường Phật và tháp 
Phật, phát lời nguyện rằng, “Ở quốc độ của tôi sau này, chúng 
sanh sẽ thường được hưởng các hương hoa như vậy. Hương 
hoa sẽ tự nhiên có, chẳng phải do ai làm ra cả”.
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Ở nơi thân Phật thường có diệu hương tỏa ra, đến hàng 
chư Thiên cũng chẳng sao bì kịp, nhưng vì lợi ích của chúng 
sanh mà Phật thọ sự cúng dường hương hoa của họ vậy.

Lại có Bồ tát đem cả trăm thức uống cúng dường Phật 
và chúng tăng, phát lời nguyện rằng, “Ở quốc độ của tôi sau 
này, chúng sanh sẽ được hưởng trăm vị thức ăn uống như 
vậy. Các đồ ăn uống sẽ tự nhiên đến với chúng sanh, chẳng 
do ai làm ra cả”.

Có thuyết nói các thứ cỏ thuốc, hoa thuốc, quả thuốc, 
hoặc các hoàn hoan hỷ, làm bằng các thứ cỏ và hoa quả thuốc 
đó cũng nhiếp trong 100 thức ăn uống đó.

Có thuyết nói 100 vị thức ăn uống có nghĩa là các thức 
ăn uống đầy đủ.

Có thuyết nói hàng chư Thiên ăn uống đến cả trăm ngàn vị.

Có thuyết nói do phước báo mà Bồ tát thọ dụng được các 
thức ăn uống đầy đủ, và dùng thần thông biến các thức ăn 
uống thành vô lượng vị, có thể chuyển hóa được tâm chúng 
sanh, khiến họ được tâm thanh tịnh ly dục.

Bồ tát dùng 4 lối ăn, tùy nhân duyên cúng dường Phật và 
chúng Tăng, nên ở quốc độ của Bồ tát sau này sẽ tự nhiên có 
đầy đủ cả trăm vị thức ăn uống như vậy.

-oOo-

Lại có Bồ tát làm dùng các loại hương trời để cúng dường 
Phật và chúng Tăng. Bên Thiên Trúc, do trời nóng bức, nên 
phải dùng hương xoa vào thân. Do vậy mà Bồ tát đem các 
thứ hương trời để cúng dường Phật và chúng Tăng, phát lời 
nguyện rằng. “Ở quốc độ của tôi sau này, chúng sanh sẽ được 
thọ hưởng các hương trời mịn màng như vậy”.
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Hỏi: Các người thọ giới Sa di hoặc giới Bát Quan Trai 
chăng còn thọ hương xoa thân. Vĩ sao lại đem hương xoa 
thân để củng dường Phật và cúng chủng Tăng?

Đáp: Bồ tát đem tất cả những vật quý giá để cúng dường 
Phật-và chúng Tăng như đem nước thơm rải trên vách, đem 
hương thơm xông chỗ ngồi v.v... để thể hiện lòng tôn kính 
vậy. Ví như có Bồ tát đem cả xe ngựa, vàng bạc, trân bảo, y 
áo v.v... để cúng dường. Neu người xuất gia chẳng thọ dụng, 
thì bố thí lại cho chúng sanh. Lại có Bồ tát đem 5 dục để cúng 
dường, phát lời nguyện rằng, “Ở quốc độ của tôi sau này, 
chúng sanh tùy ý hưởng 5 dục đầy đủ”.

Hỏi: 5 dục ví như hầm lửa, như phường giặc cướp... 
chướng ngại thiện căn, nên Phật quở trách người rong ruỗi 
theo 5 dục. Vì sao Bồ tát lại muốn chúng sanh được thọ 
hưởng đầy đủ 5 dục?

Lại nữa, Phật và chủng đệ tử thường bận ảo rách vả, 
ngồi gốc cây để tọa thiền. Vĩ sao Bồ tát lại cầu được 5 dục?

Đáp: Người tu nhân phước thiện sẽ được hưởng phước báo 
đầy đủ 5 dục; đòi này và đời sau chẳng làm việc trộm cướp, 
chẳng nói dối, chẳng sát hại chúng sanh, chẳng hành 10 bất 
thiện đạo. Do bần cùng mới hành 10 bất thiện đạo. Neu tùy ý 
được 5 dục đầy đủ, thì chẳng còn hành 10 bất thiện đạo nữa.

Bồ tát nguyện ở cõi nước mình sau này, chúng sanh được 
giàu có, chẳng còn thiếu thốn, chẳng còn làm các điều ác. 
Như vậy tuy còn ái, còn mạn mà kiết sử đã được mỏng. 
Trong hoàn cảnh đó nếu được Phật hay chư đệ tử Phật thuyết 
pháp thì tâm họ sẽ được nhu nhuyến, rất dễ được đạo. Tuy 
tâm chấp còn nhiều nhưng đã được lợi căn, nên vừa nghe nói 
về vô thường, khổ, không, vô ngã, thì họ liền được đạo. Ví
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như cái áo dính mồ hôi, nếu đem dầm vào nước tro, thì liền 
được tẩy sạch.

Bồ tát chẳng muốn chứng sanh đắm chấp 5 dục, nên bố thí 
cho họ đầy đủ các vật dụng cần thiết. Bồ tát chỉ muốn chứng 
sanh thọ 5 dục trong một thời, để sau đó dạy họ tự xả 5 dục vậy.

Phật khuyên các đệ tử nên mặc áo rách vá, đi khất thực, 
để họ biết rằng do tội đòi trước mà đời nay phải sanh vào đời 
“ác 5 trược” vậy. Nếu được ăn ngon, mặc đẹp thì tâm chấp 
càng thêm sâu dày,... dẫn đến bỏ phế đạo nghiệp.

Bồ tát thành tựu chúng sanh, thanh tịnh Phật độ, nên 
được vô lượng phước đức; quán 5 dục bình đẳng, nên chẳng 
còn tham đắc, chẳng còn tầm cầu. Trái lại, có nhiều người 
tu ly dục, tu khổ hạnh, mà tâm hờn giận vẫn tăng trưởng; họ 
thường tưởng nhớ 5 dục, nên sanh phiền não, chẳng sanh tâm 
hướng thượng vậy.

Phật dạy, “Phải bỏ cả khổ lẫn lạc dùng trí huệ tu trung 
đạo”. Bởi vậy nên Bồ tát mới có thể phương tiện bố thí cho 
chúng sanh 5 dục, khiến họ chẳng còn thiếu thốn, mà chẳng 
có gì ngăn ngại.

Hỏi: Trong luật Tỷ-kheo cỏ ghi rõ “Neu một vị Tỷ-kheo 
nói rằng thọ 5 dục chảng có ngại đạo, thì vị ẩy sẽ bị quở 
trách. Neu 3 phen chẳng thôi, thì sẽ bị trục xuất ra khỏi Tăng 
đoàn Như vậy vì sao lại cầu 5 dục?

Đáp: Trong Phật pháp phân biệt có Đại thừa và Tiểu 
thừa. So với hàng Đại thừa thì hạng Tiểu thừa phước mỏng 
và 3 độc sâu dày.

Trong kinh Bà Sa, Phật dạy: “Ta có các đệ tử bạch y, 
chẳng phải 1, chẳng phải 2, mà có đến cả 500 người thọ 
hương chiên đàn thoa thân, thọ các diệu hương hoa khác, ở
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chung với vợ con, sai khiến các nô tỳ, gần gũi vợ, mà vẫn 
đoạn được các kiết sử, được quả Tu-đà-hoàn, đoạn được các 
khổ trong 3 đời,... dẫn đến tiêu dần 3 độc được quả Tư-đà- 
hàm. “Tỷ-kheo A Lê Tra nghe Phật nói như vậy liền hỏi, 
“Phật vì ai mà nói các sự việc ấy?”.

Phật vì hàng đệ tử bạch y mà nói ra như vậy; chẳng phải 
vì hàng xuất gia. Tỷ-kheo là người thọ pháp xuất gia, ở trong 
chúng Tăng tự phát lời nguyện rằng, “Suốt đời tôi chẳng thọ 
dâm dục”. Bởi vậy nên người xuất gia phạm dâm dục thì phải ra 
ngoài Tăng chúng. Vì sao? Vì đã thệ nguyện rồi mà còn phạm 
tội là cố tình. Đã thọ giới cấm của Phật mà còn trái là phạm 2 
tội. Vì nếu Tỷ-kheo thấy người bạch y được đạo mà xem tự thân 
mình đồng với người kia thì phải bị thêm 1 tội nữa vậy.

Nên phân biệt có 2 hạng Bồ tát tịnh Phật quốc độ:

- Hàng Bồ tát tại gia.

- Hàng Bồ tát xuất gia.

Bồ tát tại gia thọ 5 dục chẳng có tội. Ví như ở cõi trời Đâu 
Suất và cõi Uất Đan Việt, người tuy có thọ 5 dục mà chẳng 
khởi trọng tội. Còn người đã xuất gia theo Phật chẳng được 
thọ 5 dục như người tại gia vậy.

Trong pháp Tiểu thừa vị Tỷ-kheo A Lê Tra có nói rằng, 
“Nếu thấy có người phạm trọng tội mà sanh tâm hối hận 
nhiều, thì phải biết người đó đã tịnh Phật quốc độ, đời đời 
hành pháp 6 pháp Ba-la-mật và tu 3 giải thoát môn. Người ấy 
tuy có thọ 5 dục, mà chẳng bị nhiễm trước”.

Trong kinh nói, “Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật phải tự 
tâm niệm tự vào 4 thiền, tự tu 37 Phẩm Trợ Đạo để giáo hóa 
chúng sanh. Bồ tát lại phải tự nguyện làm Phật, suốt đời hành 
4 thiền... dẫn đến hành 37 Phẩm Trợ Đạo”.
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Do nhân duyên phước đức như vậy, nên Bồ tát vì chúng 
sanh thọ 5 dục, mà chẳng bị chướng ngại. Vì sao? Vì trong 
vô lượng kiếp, Bồ tát đã phát nguyện, “Ta phải tùy thời, tùy 
nơi mà hành đạo, thành tựu đầy đủ các thiện pháp”.

Bồ tát tự thành tựu hết thảy các thiện pháp, cũng dạy 
chúng sanh thành tựu hết thảy các thiện pháp. Do thành tựu 
các thiện pháp mà Bồ tát được thân đoan chánh, và cũng 
khiến chúng sanh được thân đoan chánh.

Bồ tát tịnh Phật quốc độ như vậy, nên trọn chẳng sanh 
vào 3 đường ác.

Hỏi: Các đức Phật vì thấy chủng sanh khổ mà thị hiện 
sanh ở trong thế gian, trải rộng đại từ đại bi thương xót 
chúng sanh và cứu vớt chủng sanh ra khỏi các bể khổ. Nếu 
chẳng có khổ não, chẳng có 3 đường ác, thì làm sao phát tâm 
thương xót chúng sanh được?

Đáp: Phật ra đòi vì muốn độ chúng sanh. Thế nhưng 
chúng sanh ở trong 3 đường ác chẳng thể độ ngay được. Phật 
chỉ khiến chúng sanh ở trong 3 đường ác kết thiện duyên, 
gieo trông thiện căn mà thôi. Bởi vậy nên Phật được gọi là 
bậc Thiên Nhân Sư (bậc thầy của hàng trời và hàng người).

Hỏi: Neu Phật vì thương xót chúng sanh mà tịnh Phật 
quôc độ, thì vì sao vân có chủng sanh ở trong 3 đường ác?

Đáp: Phật thương xót chúng sanh bình đẳng chẳng có sai 
khác, ơ  nơi đây nói đến các nhân duyên thanh tịnh, nên nói 
ở trong quôc độ chăng có 3 đường ác.

Bồ tát tịnh Phật quốc độ, phải thanh tịnh cả tạp quốc độ 
lân tịnh quôc độ. Ở trong tạp quốc độ có đủ 5 đạo chúng 
sanh, ơ  trong tịnh quôc độ chẳng có hàng trời, người tu hành.
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CÓ tịnh quốc độ chẳng có hàng trời, người, mà chỉ riêng có 
Thanh Văn, Duyên giác, Bồ tát và Phật.

Ví như ở cõi nước của đức Phật quá khứ Thiên Vương, 
chỉ có Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ tát, và có đức Phật Thiên 
Vương làm vị pháp vương.

Có tịnh quốc độ chẳng có 3 đường ác, vì nơi đây chẳng 
có tà kiến.

Hỏi: Các đức Phật chỉ vì muốn trừ tà kiến phiền não cho 
chúng sanh mà thị hiện ra đời. Nếu chẳng có 3 độc, chẳng có 
các phiền não khác, thì chư Phật ra đời để làm gì?

Đáp: Có thuyết nói, “Nếu ở trong cõi nước có các nhân 
duyên phước đức lớn, thì ở nơi đó chẳng còn có 3 độc cùng 
các tà kiến”.

Có thuyết nói “Các Bồ tát được vô sanh pháp nhẫn, được 
công đức lớn, thường tu tập 6 pháp Ba-la-mật, thường đi khăp 
10 phương để độ thoát chúng sanh. Càng gần Phật đạo bao 
nhiêu, thì Bồ tát lại càng làm lợi ích cho chúng sanh bấy nhiêu”.

Hỏi: Phật pháp dùng 3 thừa đạo để giáo hóa chủng sanh. 
Như vậy vì sao chỉ nói ‘‘nhất thừa ” mà thôi?

Đáp: Ý Phật muốn nói ở noi “nhất thừa” mà phân biệt ra 
có 3 thừa vậy.

Hỏi: Vì sao các đức Phật A Súc Bệ, A Di Đà chẳng ở trong 
đời "ác 5 trược” Vĩ sao các đức Phật này chẳng ở trong đời 
“ác 5 trược ”, mà cõi nước các ngài cũng vẫn có 3 thừa đạo?

Đáp: Tất cả các đức Phật ở quá khứ, ở hiện tại đều dùng 3 
thừa giáo để độ thoát chúng sanh. Các đức Phật ở vị lai cũng 
sẽ làm như vậy.



QUYỂN 93 • 421

Phật chẳng có chấp vô thường, khổ, vô ngã, nhưng khi 
chúng sanh điên đảo chấp thường, lạc, ngã, thì Phật mới phải 
vì họ nói đên vô thường, khổ và vô ngã vậy. Nếu chúng sanh 
chẳng còn các chấp thường, lạc và ngã, thì Phật chẳng cần 
nói đên vô thường, khổ, vô ngã. Vì sao? Vì chẳng có bệnh, 
thì chẳng cần phải cho thuốc. Lại nữa, Phật dạy chẳng có ngã 
sở, chẳng có các phiền não kiết sử, chẳng có Nhị thừa, nen 
cũng chăng có các quả Thanh Văn, chẳng có đạo Bích Chi 
Phật vậy.

Bồ tát được vô sanh pháp nhẫn rồi, nhất tâm hướng về 
thật tướng pháp, được các đà la ni tam muội, tu lên các địa. 
Bồ tát muốn cho chúng sanh được nghe pháp, nên khiến các 
cây vang ra tiếng pháp vi diệu. Ở khắp cõi nước đều có các 
cây quý đó, nên ở đâu đâu, đi đứng nằm ngồi, chúng sanh 
đều được nghe pháp, khiến họ chẳng sanh tạp tâm, mà chỉ 
sanh “pháp nhẫn” mà thôi.

Hỏi: Các đức Phật có vô lượng thần ỉực bất khả tư nghi. 
Như vậy vì sao các ngài chẳng hiện thân để thuyết pháp độ 
sanh, mà phải nhờ đến các cây phát ra tiếng pháp?

Đáp: Chúng sanh rât nhiều, nếu chỗ nào Phật cũng hiện 
thân thuyết pháp, thì chúng sanh sẽ chẳng tin, cho là huyễn 
hóa, chẳng có kính trọng. Vì chẳng có kính trọng, nên nghe 
pháp mà họ chẳng được khai ngộ. Trái lại, nếu họ nghe loài 
cây, hoặc nghe lời súc sanh nói pháp, thì họ lại dễ sanh tâm 
tín thọ.

Trong kinh Bổn Sanh có chép mẫu chuyện sau đây:

Phật Thích Ca Mâu Ni, khi còn là Bồ tát, hiện thân súc 
sanh đê vì người nói pháp. Người cho đó là rất ít có, nên sanh 
tâm tín thọ.
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SÚC sanh là loài hữu tình mà người nghe còn tín thọ, 
chẳng có khinh nhờn, huống nữa cây là loài vô tình mà phát 
ra diệu âm thanh thuyết pháp, ắt người nghe phải tín thọ 
nghĩa của “không, vô tướng và vô tác” vậy. Vì sao? Vì có 
Phật hay chẳng có Phật, thì hét thảy các pháp vẫn thường là 
không. Vì thường là không, nên là vô tướng. Vì là vô tướng, 
nên là vô tác. Vì là vô tác, nên tiếng pháp thường vang lên 
cả ngày lẫn đêm, ở cõi nước của Bồ tát, là do các thần thông 
khẩu lực, tự nhiên biến hóa ra các diệu âm thanh đó. Như vậy 
gọi là tịnh Phật quốc độ.

Các âm thanh vang ra cũng thường tán thành công đức 
của các đức Phật. Người nghe danh hiệu các đức Phật như 
vậy sẽ được đạo... dẫn đến cũng sẽ được thành Phật. Như 
vậy cũng gọi là tịnh Phật quôc độ.

Hỏi: Phật tu khổ hạnh, vì chúng sanh thuyết pháp, mà 
chủng sanh chẳng còn được đạo, huống nữa là chỉ nghe 
danh hiệu các đức Phật mà họ cỏ thê được đạo hay sao?

Đáp: Ở các cõi nước có rất nhiều lối thuyết pháp. Người 
nghe danh hiệu các đức Phật lâu ngày cũng có thể được đạo 
vậy. Ví như trong kinh Pháp Hoa có nói “Làm phước đức, dù 
lớn hay nhỏ, cũng đều có thê thành Phật” .

Người nghe danh hiệu Phật mà sanh được hết thảy trí, thì 
sẽ được đạo. Nếu nghe mà chẳng kính trọng, nghe mà sanh 
tâm Nhị thừa, thì chẳng trồng được thiện căn nơi “pháp tánh 
sanh thân” của Phật vậy.

-0O0-

Lại nữa, thân Phật có vô lượng vô biên quang minh. 
Quang minh của Phật sáng tỏ hơn ánh sáng của mặt trời, mặt
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trăng rất nhiều. Khi Phật thuyết pháp, quang minh của Phật 
tỏa ra khắp cõi nước.

Vì căn cơ và đức độ của chúng sanh có sai khác nhau, nên 
có chúng sanh thấy được quang minh của Phật mà được đạo; 
có chúng sanh nghe được pháp Phật dạy mà được đạo.

Như vậy, có thấy, có nghe mới thấy được thâm tín công đức 
của Phật. Vì sanh tâm thâm kinh Phật, nên mói trồng thiện căn. 
Vì đã trồng thiện căn, nên quyết định sẽ được làm Phật.

Lại nữa, pháp Phật là chân thật pháp. Bởi vậy nên người 
nghe được pháp Phật, dù chẳng phải từ kim khẩu của Phật 
thuyết ra, cũng vẫn tín thọ vậy.

Hỏi: Vì sao có người theo Phật Thích Ca Mâu Nỉ nghe 
pháp, mà vẫn khởi tâm nghỉ?

Đáp: Có rất nhiều nhân duyên:

- Hoặc có người phước mỏng, chẳng trồng thiện căn, 
chăng gân gũi các bậc thiện trí thức, nên nghe pháp mà khởi 
tâm nghi.

- Hoặc có người thâm chấp ngã kiến, biên kiến cùng các 
tà kiên khác, bị các phiên não che tâm, nên nghe lời Phật nói 
mà cho là chăng phải Phật nói, nghe lời chẳng phải Phật nói 
ra mà cho là lời của Phật. Do vậy mà khởi tâm nghi

- Hoặc có người bị 3 độc che tâm, chẳng tùy thuận các bậc 
thiện trí thức, chỉ tùy theo ý riêng của mình, mà tự giải. Hạng 
người này khi nghe nói hết thảy pháp đều là rốt ráo không, 
thây chăng tùy thuận theo ý mình, bèn cho đó là chẳng phải 
lời Phật dạy, chăng phải là pháp. Do vậy mà khởi tâm nghi; 
pháp thì cho là phi pháp (chăng phải pháp), còn phi pháp thì 
cho là pháp.
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Những hạng người như vậy, do tội phá pháp, nên khi 
mạng chung sẽ phải bị đọa vào 3 đường ác.

-0O0-

Bởi vậy nên Bồ tát, khi được Vô Thượng Bồ Đề, thấy 
chúng sanh qua lại trong các đường sanh tử, liền dùng Phật 
lực dẫn họ ra khỏi các đường ác, khiến họ được an trú trong 
chánh định tụ. Như vậy gọi là tịnh Phật quốc độ.

Ở nơi Tịnh Độ chẳng có lỗi lầm, vì ở noi đây hết thảy 
pháp, dù là thế gian, dù là xuất thé gian, dù hữu lậu, dù là vô 
lậu, dù là hữu vi, dù là vô vi v.v... đều là bình đẳng, chăng 
có chướng ngại. Ở cõi nước này, đất thường sanh ra bảy báu, 
chúng sanh đêu được thân đoan chánh, được tướng tôt trang 
nghiêm, thân có được vô lượng quang minh, thường được 
nghe pháp âm, thường chẳng xa rời 6 pháp Ba-la-mật... dẫn 
đến chẳng xa rời 18 bất cộng pháp. Ở cõi nước đó chúng 
sanh quyết định sẽ được Vô Thượng Bồ Đe.

Hỏi: Trước nói chủng sanh nào nghe được danh hiệu 
Phật quyết định sẽ  được thành Phật. Nay lại nói chủng sanh 
nào nghe thuyết rằng: “Ở  nơi thật tướng, các pháp chẳng 
ngăn ngại nhau ” mà sanh tâm tỉnh thọ cũng quyêt định sẽ  
thành Phật. Các trường hợp này có gì sai khác nhau chăng?

Đáp: Chúng sanh nào thường thấy Phật, thường nghe 
pháp, thường gieo trồng thiện căn thường tu tập Phật pháp, 
sẽ mau được thành Phật. Còn người nghe danh hiệu Phật 
mà sanh tâm tín thọ, mặc dù quyết định cũng sẽ thành Phật, 
nhưng lâu hơn,chẳng bằng được hạng người nói trên vậy.

Tất cả đều là tướng tịnh Phật quốc độ cả.



Phẩm Thứ Tám Mươi Ba

Tất Định

KINH:

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát quyết 
định làm Phật hay chẳng quyết định làm Phật?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Bồ tát quyết định, chẳng 
phải chẳng quyết định làm Phật vậy.

Ngài Tủ Bồ Đe bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Quyết định 
ở noi đâu? Quyết định trong đạo Thanh Văn, trong đạo 
Bích Chi Phật, hay trong đạo Phật?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Bồ tát chẳng phải quyết 
định ở trong đạo Thanh Văn, đạo Bích Chi Phật, là quyết 
định ở trong đạo Phật.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Là sơ 
phát tâm Bồ tát quyết định, hay là tối hậu thân Bồ tát 
quyết định?

Phật dạy: Này I\i Bồ Đe! Sơ phát tâm Bồ tát quyết 
định, bất thối chuyển Bồ tát quyết định, tối hậu thân Bồ 
tát cũng quyết định.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! quyết định 
Bồ tát có bị đọa vào trong 3 đường ác chăng?

Phật dạy: Chẳng vậy, này Tu Bồ Đe! Ý ông nghĩ sao? 
Người được 4 quả Thanh Văn, được đạo Bích Chi Phật 
có bị đọa vào 3 đường ác chăng?
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Ngài Tu BỒ Đe bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chẳng vậyế

Phật dạy: Này I\i Bồ Đe! Cũng như vậy. Từ sơ phát 
Tâm, Bồ tát tu bố thí, trì giói, nhẫn nhục, tỉnh tấn, thiền 
định, trí huệ đoạn hết thảy các bất thiện pháp..ằ, thì 
chẳng có lý nào phải bị đọa vào 3 đường ác, hoặc phải 
sanh vào những nơi biên địa, vào những nhà ác tà kiến, 
những nơi chẳng nghe nói đến Phật Pháp Tăng.

Này T\i Bồ Đe! Từ sơ phát tâm, Bồ tát đã hướng về Vô 
Thượng Bồ Đề, nên chẳng có lý nào lại thâm tâm hành 10 
bất thiện đạo.

Ngài Tu Bồ Đe bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Như có nói 
trong kinh Bổn Sanh, nếu Bồ tát nào đã thành tựu được 
các thiện căn công đức như vậy, thì chẳng thể thọ các quả 
báo bất thiện vậy.

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Vì lợi ích chúng sanh, mà Bồ 
tát thọ các thân thích ứngỆ Ví như khi thọ thân súc sanh, 
Bồ tát có lực phương tiện rất lớn, nên khi có ai muốn đến 
để giết hại mình, thì Bồ tát liền dùng tâm nhẫn nhục vô 
thượng, tâm từ bi vô thượng xả bỏ thân mình, mà chẳng 
làm não hại kẻ oán tặcỄ Hàng Thanh Văn và Bích Chi 
Phật có được các lực phương tiện này chăng?

Ngài T\i Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chẳng được vậy.
Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Bỏi vậy nên phải biết rằng 

Bồ tát muốn được đầy đủ tâm đại từ bi, mà thọ thân súc 
sanh để làm lợi ích cho chúng sanh vậyẵ

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát an 
trú trong các thiện căn nào mà thọ các thân như vậy?

Phật dạy: Này Ito Bồ Đe! Từ sơ phát tâm cho đến khi 
tọa đạo tràng, chẳng có thiện căn nào mà Bồ tát chẳng
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đầy đủ. Vì sao? Vì phải đầy đủ các thiện căn mới được 
Vô Thượng Bồ Đề. Phải học đầy đủ các thiện căn rồi mới 
được Nhất thiết chủng trí; được Nhất thiết chủng trí rồi 
mới đoạn sạch các phiền não tập khí vậy.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tá t đã 
thành tựu được các thiện pháp vô lậu thanh tịnh như vậy, 
mà sao lại còn sanh ỉàm thân súc sanh?

P hật dạy: Này 'Ri Bồ Đe! Ý ông nghĩ sao? P hật có 
thành tựu các thiện pháp vô lậu thanh tịnh chăng?

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! H ết thảy 
các thiện pháp vô lậu thanh tịnh, Phật đều thành tựu cả.

Phật dạy: Này T\i Bồ Đe! Nếu Phật hóa thân súc sanh 
để làm Phật sự thì đó có phải thật là thân súc sanh chăng?

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

P hậ t dạy: Này T\ỉ Bồ Đe! Bồ tá t thành tựu các biện 
pháp vô lậu để hóa độ chúng sanh, nên thọ thân súc sanh 
và dùng thân ấy làm để làm ỉợi ích chúng sanh cũng là 
như vậy.

Này Tu Bồ Đe! Như A-la-hán biến hóa ra các thân có 
thể làm cho chúng sanh được hoan hỷ chăng?

Ngài Iu  Bồ Đề bạch P h ậ t! Bạch Thế Tôn! Có thể được.

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu Bồ Đe! 
Bồ tát dùng các thiện pháp vô lậu thanh tịnh, tùy theo từng 
đối tượng chúng sanh mà thọ thân thích ứng, dùng thân ấy 
làm lọi ích cho chúng sanh, mà chẳng thọ các khổ.

Này Tủ Bồ Đe! Ý ông nghĩ sao? N hư nhà huyễn thuật 
huyễn tác ra các hình tướng, nào là voi, ngựa, trâu, dê,



428 • LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ

ngưòi nam, người nữ v.v... để trình bày cho mọi người 
xem, thì các hình tướng ấy có thật chăng?

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

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Bồ tát thành tựu các pháp 
vô lậu thanh tịnh, hiện làm thân các loài chúng sanh, rồi 
dùng thân ấy làm lợi ích cho chúng sanh, mà chẳng thọ 
các khổ.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát được 
trí huệ vô lậu thanh tịnh, dừng lực phương tiện quán loài 
chúng sanh nào cần được độ, thì từy theo loài đó mà hiện 
thân thích ứng để độ họ vậy.

LUẬN:

Hỏi: Trước đây nói về tướng “bất thối chuuyển ” là đã 
nói về tướng “quyết định ” rồi. Nay vì sao ngài Tu Bồ Đe cỏn 
hỏi nữa?

Đáp: Bát nhã Ba-la-mật rất thậm thâm, nên có nhiều 
môn, nhiều đạo. Trước đây nói về môn “bất thối chuyển”. 
Nay ngài Tu Bồ Đề hỏi về môn “quyết định”.

Trong tâm Phật thì hết thảy chúng sanh, hết thảy các pháp 
đều quy định, nhưng vì trí thế gian chẳng đến kịp nên nói là 
“chẳng quyết định”.

Trong vô lượng kiếp đã chứa nhóm vô lượng công đức, 
nên nay dù hiện thân Tiểu thừa mà Bồ tát dùng lực trí huệ 
cũng vẫn biết rõ hết thảy chúng sanh, cho đến các vi trùng 
nhỏ bé, tuy nay chưa có thiện tâm nhưng trải qua bao nhiêu 
kiếp nữa về sau cũng sẽ phát tâm làm Phật. Bồ tát được vô 
ngại ở noi hết thảy pháp, nên quyết định biết như vậy.
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Vì trong kinh Pháp Hoa nói rằng, ở nơi Phật dù làm 1 
công đức nho nhỏ, như vẽ hình Phật, như có một lần niệm 
Nam mô Phật v.v... thì quyết định về sau cũng sẽ làm Phật”; 
vì ở nhiều kinh khác lại nói có “bất thối chuyển” và có “thối 
chuyển”, nên ngài Tu Bồ Đề nêu lên câu hỏi: Bồ tát quyết 
định làm Phật, hay chẳng quyết định làm Phật?

Phật dạy: Bồ tát quyết định làm Phật.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Quyết định ở trong đạo nào?

Vì ngài nghĩ rằng vào “Niết Bàn là quyết định” mới hỏi 
như vậy.

Phật dạy: Chẳng phải quyết định ở trong Nhị thừa mà đây 
là quyết định ở trong Đại thừa.

Vì sao? Vì người cầu Phật đạo, từ khi sơ phát tâm, khi 
được bất thối chuyển... dẫn đến ở tối hậu thân đều quyết 
định làm Phật.

Ý ngài Tu Bồ Đề nghĩ rằng, “Sau khi được bất thối chuyển 
rồi, Bồ tát mới quyết định an lập trong Phật đạo”. Do vậy mà 
Phật đáp lại rằng, “Ở cả ba giai đoạn Bồ tát đều quyết định. 
Người đã quyết định như vậy, ắt sẽ được làm Phật”.

Hỏi: Ở  các phẩm trước có nói rằng “Phật dùng Phật 
nhãn quản thấy khắp 10 phương thế giới, số người cầu Phật 
đạo nhiều như số cát sông Hằng, mà số người được bất thổi 
chuyến thì rất ỉt. Nay vì sao lại nói rằng, "Ớ cả 3 giai đoạn, 
Bồ tát đều quyết định làm Phật”?

Đáp: Phật có dạy rằng: “Trước đây ta có nói Bát nhã Ba- 
la-mật rất thậm thâm, có vô lượng môn. Bởi vậy nên có khi 
nói Bồ tát thối là chẳng quyết định; có khi nói Bồ tát quyết 
định là chẳng thối”.
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Ngài Tu Bồ Đề muốn hỏi Phật, “Thối là thối ở chỗ nào? 
Sắc... dẫn đến hết thảy pháp đều là rốt ráo không, đều chẳng 
thối. Như vậy, thối là thối ở chỗ nào?”.

Ý ngài Tu Bồ Đề muốn hỏi về 2 nghĩa ấy là thật hay là 
chẳng thật. Cả 2 trường hợp đều từ kim khẩu của Phật nói 
ra, nên đều là thật. Ví như có khi Phật dạy “Hết thảy pháp là 
không, là vô sở hữu”; có khi Phật dạy, “Bố thí, trì giới v.v... 
đều là những pháp hữu vi”. Như vậy, vì người mới phát tâm 
thì Phật nói pháp hữu vi; vì người đã tu học lâu ngày mà còn 
chấp các thiện pháp, thì Phật nói các pháp là không, là vô sở 
hữu; vì người giải đãi ở nơi Vô Thượng Bồ Đề, tâm chẳng 
kiên cố, thì Phật nói tu theo pháp Thanh Văn sẽ được độ, nếu 
chẳng cầu Thanh Văn sẽ phải ở lâu trong các đường sanh tò, 
phải thọ khổ lâu dài.

Bởi vậy nên Phật nói, “Người phát tâm nhiều như số cát 
sông Hằng, mà người được bất thối chuyển thì rất ít”.

Nếu người nào tu Bồ tát hạnh mà kham nhẫn thọ khổ, thì 
người ấy quyết định sẽ được Vô Thượng Bồ Đề. Nếu người 
nào chẳng có kham nhẫn được, thì thường chấp Thanh Văn 
đạo và Bích Chi đạo.

Lại có người tuy kham nhẫn được, tuy rất tâm cầu làm 
Phật nhưng tâm đại bi mỏng, ái chấp thân quá nặng, thì cũng 
rất khó được Vô Thượng Bồ Đe. Hạng người này phần nhiều 
thối tâm vì nghĩ rằng “Ta chẳng thể làm Phật được; ta hãy 
sớm thủ Niết Bàn cần gì phải đời đời thọ khổ”.

Vì hạng người như vậy, Phật nói, “Hết thảy Bồ tá t... dẫn 
đến người mới sơ phát tâm đều quyết định thành Phật”. Kinh 
Pháp Hoa có nói rõ như vậy.

Hỏi: Neu hết thảy Bồ tát quyết định thành Phật, thì vì sao
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Phật lại quở trách những người tu theo Nhị thừa muốn nghe 
pháp Bồ tát, mà chỉ muốn thủ chứng Nhị thừa?

Đáp: Người tu theo Thanh Văn, khi đã lậu tận rồi, thì 
chẳng còn các nghiệp nhân duyên dẫn sanh vào 3 cõi nữa. 
Khi Tịnh Phật quốc độ rồi, thì vị này vẫn ở trong 3 cõi mà 
chẳng còn sanh phiền não.

Ở nơi tịnh độ, vị A-la-hán nghe Phật thuyết kinh Pháp 
Hoa mới được đầy đủ Phật đạo. Nếu tự cho mình đã chứng 
A-la-hán, đã rốt ráo diệt độ, mà chẳng nghe Phật thuyết kinh 
Pháp Hoa, thì chẳng được đầy đủ Phật đạo(,).

Cũng trong kinh Pháp Hoa, phẩm “500 vị đệ tử được 
thọ ký”, có nói về 500 vị đại A-la-hán được thọ ký xong, 
vui mừng, hớn hở, từ chỗ ngồi đứng dậy, đến trước Phật, lạy 
dưới chân Phật, và tự trách rằng, “Bạch Thế Tôn! Chúng con 
thường tán niệm tự cho mình là đã được rốt ráo diệt độ. Nay 
mới biết người vô trí mới làm như vậy. Vì sao? Vì chúng con 
đáng được trí huệ của Như Lai, mà lại tự chấp lấy trí huệ nhỏ 
của mình, cho là đủ rồi vậy”.

Phật dạy: Ở nơi các cõi khác, ta cũng nói với chúng sanh 
phải đầy đủ các điều nêu trên mới được thành Phật.

Hỏi: Nếu A-ỉa-hán vãng cõi Tịnh Độ, thọ pháp tánh thân, 
thì sẽ mau được làm Phật. Sao chẳng nói thẳng như vậy, mà 
phải nói dần dà, quanh co trong Phật đạo?

Đáp: Người chấp pháp Tiểu thừa bỏ chúng sanh, bỏ Phật

*. Trong kinh Pháp Hoa, phẩm Phương Tiện, Phật nói với ngài Xá Lợi 
Phất rằng, “Nếu đệ tử của ta tự cho mình là A-la-hán, là Bích Chi Phật, mà 
chẳng nghe, chẳng biết chư Phật Như Lai giáo hóa về Bồ tát sự, thi chẳng 
phải đệ tử Phật, chẳng phải là A-la-hán, chẳng phải là Bích Chi Phật”.
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đạo, lại thường tự cho mình là đã được đạo. Bởi nhân duyên 
vậy, nên hạng người này chỉ muốn thủ Niết Bàn, chẳng muốn 
thọ khổ sanh tử. Đây là hạng người độn căn, chẳng có thể 
mau thành Phật được. Hạng này chẳng có thể bằng được 
hạng Bồ tát trực vãng Vô Thượng Bồ Đề.

Lại nữa, trong Phật pháp có những việc bất khả tư nghi, như:

- Việc A-la-hán có thể làm Phật hay không, chỉ có chư 
Phật và chư đại Bồ tát mới biết được; hàng phàm phu chớ 
nên hý luận.

- Việc Bồ tát có quyết định đọa vào 3 đường ác hay không, 
chỉ có chư Phật và chư đại Bồ tát mới biết được, hàng phàm 
phu dù có tin, cũng chẳng sao biết được.

-0O0-

Ngài Tu Bồ Đe nghe nói trong kinh Bổn Sanh, Phật đã 
từng làm thân chim thú, thọ các khổ, nên ngài hỏi Phật: Nếu 
Bồ tát thọ thân súc sanh như vậy, thì làm sao nói hết thảy Bồ 
tát quyét định được bất thối chuyển, vì bất thối chuyển là 
chẳng còn đọa vào đường ác?

Phật hỏi lại: Người vào được thánh đạo rồi, còn bị đọa 
vào 3 đường ác chăng?

Ngài Tu Bồ Đề nghĩ rằng, các bậc Thánh hiền chẳng còn 
bị đọa vào 3 đường ác, nên đáp: Chẳng vậy.

Phật dạy: Cũng như vậy. Do các nhân duyên đọa vào 3 
đường ác đã đoạn dứt, nên Bồ tát chẳng còn đọa vào 3 đường 
ác vậy. Bồ tát, từ khi sơ phát tâm đến nay, thường tu tập bố 
thí Ba-la-mật cùng 5 pháp Ba-la-mật khác, nên chẳng có lý 
nào lại phải bị đọa vào 3 đường ác nữa.
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Bồ tát đã tận diệt các bất thiện đạo, nhưng vì thâm tâm 
thường bi niệm chúng sanh mà thị hiện thọ thân trong 3 đường 
ác. Đây chẳng phải là Bồ tát bị đọa vào 3 đường ác vậy.

Lại nữa, vì thương xót chúng sanh mà Bồ tát hành 6 pháp 
Ba-la-mật, vào các thiền định hòa hợp với các hạnh từ bi, nên 
chẳng chấp thiền vị.

Khi muốn xả thọ mạng, thì Bồ tát xả niệm về các pháp ở 
cõi Dục, lui về trong thiền định nhập vào vô sở hữu xứ, nên 
chẳng có khổ não, chẳng tham trước thiền vị, cũng chẳng 
sanh vê các nơi biên địa, hạ tiện, chẳng sanh về cõi trời 
Trường Thọ... là những nơi chẳng có Phật Pháp Tăng.

Bồ tát thường ưa “trung đạo”, xa lìa cả 2 biên, nên chẳng 
sanh vê biên địa. Biên địa, nói ở đây là những noi chẳng 
được nghe danh Tam bảo, chẳng có 7 chúng, chẳng có tôn 
quý phước đức, chẳng có tôn quý đạo pháp. Còn nơi nào 
biết Tam bảo, biết tội phước, giải thật tướng pháp, thì gọi là 
“trung quốc”, hoặc gọi là “trung Diêm phù đề”.

Bồ tát thường ưa vì người nói pháp, cũng thường thâm 
ái các thiện pháp, nên thường sanh ở “trung quốc”, vì ở đây 
chẳng có sanh tà kiến. Vì sao? Vì Bồ tát đời đời thường tu 
hành chánh kiên, cũng dạy người khác hành chánh kiến.

Hỏi: Bồ tát cỏ đầy đủ các lực phước đức trí huệ. Như vậy vì 
sao Bồ tát chẳng sanh vào các nhà có tà kiến để giáo hỏa họ?

Đáp: Nên phân biệt có 2 hạng Bồ tát. Đó là:

- Hàng đại Bồ tát đã thành tựu đại lực.

- Hàng sơ phát ý Bồ tát.

Các đại Bồ tát có đại nguyện độ hết thảy chúng sanh, nên 
thị hiện thọ các thân, kể cả sanh thân vào nơi biên địa, nơi có
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nhiều tà kiến. Còn Bố Tát sơ phát ý thì chẳng dám sanh vào 
những nơi chẳng có người có thể độ được. Ví như kim loại 
quý đã tinh luyện, thì dù ở trong bùn lầy cũng chẳng có thể 
bị hoại; còn các kim loại khác thì rất dễ bị sét rỉ.

-0O0-

Có 62 tà kiến, trong đó “chấp vô tác” là nặng nhất. Vì 
sao? Vì phái “vô tác” nói nên cầu trời, nói trời sanh ra muôn 
vật, nói chẳng nên làm công đức cầu Niết Bàn. Phái này tuy 
chẳng ngăn làm phước đức, nhưng vì “vô tác” là đại ác, nên 
chẳng nên sanh tà kiến này. Vì sao? Vì Bồ tát nhất tâm quý 
trọng Vô Thượng Bồ Đề, chẳng quý pháp thế gian; dù chưa 
hoàn toàn ly dục, chưa đoạn sạnh phiền não, mà chẳng khởi 
tâm làm ác, chẳng lấy của người, chẳng hại mạng người. Bồ 
tát đoạn hết thảy các bất thiện pháp, thường hành các thiện 
pháp, nên chẳng đọa vào 3 đường ác.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu Bồ tát chẳng đọa vào 3 đường ác 
thì vì sao lại sanh làm súc vật?

Phật dạy: Bồ tát thật đã đầy đủ thiện căn, chẳng còn đọa 
vào 3 đường ác. Thế nhưng, chỉ vì muốn thành tựu lọi ích 
cho chúng sanh mà Bồ tát thọ thân súc sanh, chẳng phải vì 
có tội mà phải đọa làm súc sanh vậy.

Phật lại dạy tiếp: Bồ tát thọ thân súc sanh mà thường khởi 
tâm từ bi thương xót và cứu khổ mọi loài súc sanh, dù có súc 
sanh muốn giết hại mình, là kẻ oán tặc của mình. Còn chư 
vị A-la-hán và Bích Chi Phật chẳng có các hạnh đó; dù các 
ngài chẳng làm hại chúng sanh, nhưng chẳng có thương xót 
kẻ muốn đến ác hại mình.

Kinh Bổn Sanh có kể mẫu chuyện sau đây:
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Phật Thích Ca Mâu Ni, khi còn là Bồ tát, có 1 lần thọ thân 
voi 6 ngà. Khi có 1 người thợ săn đến bắn, voi đã dùng vòi 
quét sạch các tên độc chẳng làm các mũi tên làm hại đến đàn 
voi. Voi bèn hỏi người thợ săn rằng “Vì sao ngươi lại khởi 
ác tâm”?

Người thợ săn đáp, “Đó là tội do phiền não gây nên. 
Chăng phải là tội của tôi”.

Voi đáp, “Khi ta được Vô Thượng Bồ Đề, ta sẽ đoạn trừ các 
phiền não cho ngươi. Nhưng nay ngươi bắn ta để làm gì?”.

Người thợ săn đáp “Tôi muốn lấy các cặp ngà”.

Voi bèn đến bên khe đá, rút cặp ngà giao cho người thợ 
săn. Máu tuôn ra lênh láng, nhưng voi chẳng cảm thấy đau 
nhức gì cả.

Xong voi lại cho người thợ săn các thức ăn uống và còn 
chỉ đường cho người thợ săn ra về.

Tâm từ bi ấy chỉ có các đại Bồ tát mói có được. Còn chư 
vị A-la-hán và Bích Chi Phật chẳng sao có được, nên các 
ngài chẳng muốn thọ thân súc sanh. Bồ tát thị hiện làm thân 
súc sanh, chẳng phải là do nghiệp duyên mà bị đọa làm súc 
sanh vậy.

Hỏi: Vì sao Bồ tát chẳng đùng thân người để thuyết pháp, 
mà phải ỉàm thân thủ?

Đáp: Vì có nhiều người nghe người thuyết pháp chẳng 
có khởi lòng tin. Đôi với hạng người ấy, Bồ tát thường thị 
hiện làm thân súc sanh để hành Bồ tát đạo. Các ngươi ấy 
nghe thây súc sanh mà hành đạo như vậy sẽ dễ sanh tín tâm, 
khiến trở thành dễ được giáo hóa vậy.
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Lại có các Bồ tát muốn đầy đủ từ bi muốn thành thật 
pháp, khiến chúng sanh nghe thấy, hoặc sanh sợ hãi, hoặc 
sanh hoan hỷ. Có sợ hãi, có vui mừng... như vậy, thì họ mới 
chịu vào đạo.

(Hết quyển 93)
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Quyển 94





PhẩmThứTám Mươi Ba
(TIẾP THEO)

Tất Định (tiép theo)

KINH:

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tá t an 
tru trong thiện pháp vô lậu thanh tỉnh nào để làm các 
phương tiện như vậy, mà chẳng bị nhiễm ô?

Phạt dạy: Này Iu Bô Đê! Bô tát dùng lực phương 
tiện Bát nhã Ba-la-mật, ở trong hằng sa quoc độ khắp 10 
phương để làm lợi ích cho chúng sanh, mà chẳng có tham 
chấp thân mình. Vì sao? Vì chấp thân là chap pháp, ina ơ 
trong bo thi thì cả 3 pháp đeu là bât khả đắc. Do tư tướng 
các pháp là không, mà trong không chẳng có tướng khôn& 
nên chẳng có người chấp, chẳng có chỗ chap vậy. Vi sao? Vi 
trong không, thì tướng không cũng là bất khả đắc.

 ̂Này Tu Bồ Đe! N hư vậy gọi là “bất khả đắc không”. 
Bồ tát an trú nơi đây mà được Vô Thượng Bồ Đề.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tá t an 
trú  trong Bát nhã Ba-ỉa-mật mà được Vô Thượng Bồ Đề* 
chẳng an trú trong các phap khác chăng?

P hật dạy: Này Tu Bồ Đe! Có pháp nào chẳng vào 
trong Bát nhã Ba-la-mật chăng?

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu Bát 
nhã Ba-ỉa-mật là tự tánh không, thì vì sao hết thảy các 
pháp đều vào trong Bát nhã Ba-la-mật ?
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Bạch Thế Tôn! Trong không, chẳng có pháp vào, cũng 
chẳng có pháp chẳng vào.

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Hết thảy pháp tướng là 
không chăng?

Ngài Tu Bồ Đe bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Đều là 
không cảẻ

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Hết thảy pháp tướng đều 
là không. Như vậy vì sao nói hêt thảy pháp chăng vào 
trong không?

Ngài Tù Bồ Đe bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Khi hành 
Bát nhã Ba-la-mật, đại Bồ tát làm thế nào để an trú trong 
hết thảy pháp không mà có thể khỏi các thần thông Ba-la- 
mật; rồi dùng các thần thông Ba-la-mật để đi hằng sa quốc 
độ khắp 10 phương, cúng dường chư Phật, nghe chư Phật 
thuyết pháp, và gieo trồng thiện căn noi chư Phật?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Khi hành Bát nhã Ba-la- 
mật, đại Bồ tát quán hằng sa quốc độ khắp 10 phương 
đều là tánh không; hiện thân của các đửc Phật chỉ là giả 
danh tự. Giả danh tự ấy cũng là không.

Này Tu Bồ Đe! Vì các cõi Phật khắp 10 phương đều 
là tánh không, các đức Phật là tánh không, hết thảy các 
pháp tướng là tánh không nên Bồ tát hành Bát nhã Ba- 
la-mât, dùng lực phương tiện khởi các thần thông Ba-la- 
mật. An trú trong các thần thông Ba-la-mật, Bô tát khỏi 
thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, như ý túc thông, tha 
tâm thông, túc mạng thông, mà biết rõ các chúng sanh 
trong các đường sanh tử.

Nếu Bồ tát xa rời các thần thông Ba-la-mật, thì chẳng 
có thể làm lợi ích cho chúng sanh, chẳng có thể được Vô
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Thượng Bồ Đề. Thần thông Ba-la-mật là đạo lợi ích dẫn 
đến Vô Thượng Bồ Đề.

Vì sao? Vì Bồ tát dùng thiên nhãn tự mình thấy các 
thiện pháp, cũng dạy người, khiến họ được các thiện 
pháp, ở nơi các thiện pháp, Bồ tát chẳng thủ chấp, vì các 
thiện pháp đều là tự tánh không. Trong “không” chẳng 
có chỗ thủ châp. Nếu chấp, thì sẽ thọ mùi vị, mà trong 
“không” thì chẳng có mùi vị vậy.

Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật như vậy, dùng thiên 
nhãn quán hết thảy pháp đều là không. Vì thấy hết thảy 
pháp đêu là không nên chẳng thủ tướng, chẳng tác nghiệp, 
chẳng thấy có vì người mà nói pháp ấy, chẳng thấy có 
tướng chúng sanh, cũng chẳng nghe danh tự chúng sanhẾ

Bồ tát dùng pháp “vô sở đắc”, khởi thần thông Ba- 
la-mật; dùng thân thông quán chỗ nào nên làm thì làm. 
Thiên nhãn thù thắng hơn nhân nhãn, nên Bồ tát dùng 
thiên nhãn thấy được các cõi Phật trong khắp 10 phương. 
Thấy rồi, Bồ tát bay đến tận cùng các cõi Phật để làm lợi 
ích cho chúng sanh; hoặc dùng bố thí, hoặc dùng trì giới, 
hoặc dùng nhẫn nhục, hoặc dùng tinh tấn, hoặc dùng 
thiên định, hoặc dùng trí huệ để làm lọi ích cho chúng 
sanh; hoặc dùng 37 Phẩm Trợ Đạo, hoặc dùng 3 giải thoát 
môn, hoặc dùng pháp Thanh Văn, hoặc dùng pháp Bích 
Chi Phật, hoặc pháp Bồ tát, hoặc dùng pháp Phật để làm 
lợi ích cho chúng sanh. Gặp người xan tham thì Bồ tát 
nói với họ, “Các người nên hành bố thí. Bần cùng là khổ 
nãoẻ Người bần cùng chẳng tự lợi ích cho chính mình, 
huông nữa là lợi ích cho người khácẽ Các ngươi hay siêng 
năng hành bố thí, khiến tự mình được vui, cũng lam cho 
người khác được vui. Các ngươi chớ nên vì bần cùng mà 
xâu xé nhau, trộm căp của nhau khiến chẳng xa ròi được
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3 đường ác”. Gặp người phá giói thì Bồ tát nói vói họ, 
“Các người chớ nên phá giới, phá giới là khổ não. Người 
phá giới chẳng tự lợi ích cho chính mình, huống nữa là 
lợi ích cho người khác. Do phá giới mà phải đọa vào địã 
ngục, ngạ quỷ súc sanh; chẳng thể tự cứu mình, huống 
nữa là cứu ngưòi khác. Các ngươi chớ nên tùy theo tâm 
phá giới; đến khỉ chết, các ngươi sẽ hối hận”.

Gặp người sân hận, đấu tranh lẫn nhau, thì Bồ tát nói 
vói họ “Các ngươi chớ nên sân hận. Sân hận là khổ não. 
Sân hận làm não loạn lòng người, chẳng thuận vói thiện 
phápề Do sân hận mà phải đoạ vào địa ngục, ngạ quỷ, 
súc sanh. Các ngươi chớ nên sanh hận thù, dù chỉ là một 
niêm, mà tư làm khổ mình”.• 7 •

Gặp người giải đãi, thì Bồ tát dạy cho họ tu tinh tấn.

Gặp người loạn tâm, thì Bồ tát dạy cho họ tu thiền định.

Gặp người ngu sỉ, thì Bồ tát dạy cho họ tu trí huệ.

Gặp người nhiều dâm dục, thì Bồ tát dạy cho họ quán 
bất tịnhặ

Gặp ngưòi sân nhuế, thì Bồ tát dạy họ quán từ bi.

Gặp người ngu si, thì Bồ tát còn dạy họ quán 12 
nhân duyên.

Lại nữa, gặp người hành phi đạo, thì Bồ tát dạy họ 
vào chánh đạo; dạy họ tu Thanh Văn Đạo, Bích Chi Phật 
đạoế.. dẫn đến tu Phật đạo. Bồ tát nói với hạng người này 
rằng, “Các ngươi chớ nên chấp tướng, vì các pháp là vô 
tướng, là tự tánh không. Trong không, thì chẳng có chỗ 
chấp trước”.

Như vậy, này Tu Bồ Đe! Khi hành Bát nhã Ba-la-mật,
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BỒ tát an trú trong thần thông Ba-la-mật để làm lọi ích 
cho chúng sanhề

Này Tu Bồ Đe! Nếu xa rời thần thông Ba-la-m ật, 
thì Bô tát chẳng có thể tùy ý chúng sanh để thuyết 
pháp được.

Bởi vậy nên, khi hành Bát nhã Ba-la-mật, Bồ tát phải 
khởi các thần thông Ba-ỉa-mật mới có thể tùy ý chúng 
sanh thuyết pháp khiến họ được lợi ích. Ví như chim 
chẳng có đôi cánh, chẳng có thể bay cao được; Bồ tát 
chẳng có thần thông Ba-la-mật cũng chẳng có thể tùy ý 
giáo hóa chúng sanh được vậy.

Này T\i Bồ Đe! Bởi vậy nên khi hành Bát nhã Ba-la- 
mật, Bồ tát phát khỏi thần thông. Phát khởi thần thông 
rôi, Bô tá t mới tùy ý làm lọi ích cho chúng sanh được.

- Dùng thiên nhãn quán thấy chúng sanh trong hằng 
sa quốc độ. Quán thấy rồi, dùng lực thần thông đến với 
chúng sanh, vì họ thuyết pháp, khiến họ được lợi ích.

- Dùng thiên nhĩ nghe chư P hật trong khắp 10 phương 
thuyết pháp. Nghe rồi, liền thọ trì, và đúng như pháp mà 
dạy lại cho chúng sanh.

- Dùng tha tâm trí biết rõ tâm trí của chúng sanh. Biết 
rôi, liền tùy chỗ ưa thích của chúng sanh mà thuyết pháp; 
như thuyết bố thí... dẫn đến thuyết Niết Bàn.

- Dùng túc m ạng tr í biết rõ đời trước của mình, và của 
chúng sanh; biết rõ danh hiệu của chư Phật và của chúng 
đệ tử trong quá khứ. Nếu có chúng sanh nào có lòng tin, 
muốn nghe về đòi quá khứ  của họ, thì vì họ nói lại những 
việc làm của họ trong quá khứ, để rồi vì họ thuyết pháp, 
như thuyết bố thí... dẫn đến thuyết Niết Ban.



- Dùng như ý thần túc thông, đi đến vô lượng cõi Phật, 
cúng dường chư Phật gieo trồng thiện căn.

- Dùng lậu tận thông trí chứng, để tùy theo chỗ ưa 
thích của chúng sanh mà thuyết pháp, như thuyết bố 
thí... dẫn đến thuyết Niết Bàn.

N hư vậy này Tu Bồ Đe! Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, 
Bồ tát phát khởi những thần thông như vậy. Do các thần 
thông mà Bồ tát tùy ý thọ thân trong cảnh khổ, cũng như 
trong cảnh vui, mà chẳng bị nhiễm; ví như các ngưòi hóa 
do Phật hóa tác ra, làm các việc khổ, việc vui, mà chẳng 
bị nhiễm vậy.

Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật phải như vậy mà du 
hý thần thông tịnh Phật quốc độ, thành tựu chúng sanh.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Nếu Bồ tát chẳng tịnh Phật 
quốc độ, chẳng thành tựu chúng sanh, thì chẳng thể được 
Vô Thừợng Bồ Đề. Vì sao? Vì chẳng đầy đủ nhân duyên 
nên chẳng được Vô Thượng Bồ Đề vậy.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Phải đầy đủ 
những nhân duyên gì?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Hết thảy các thiện pháp đều 
là nhân duyên mà Bồ tá t phải đầy đủ để được Vô Thượng 
Bồ Đề

Ngài T\i Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Những 
thiện pháp ấy là những pháp gì, mà Bồ tát phải đầy đủ để 
được Vô Thượng Bồ Đề?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! T ừ sơ phát tâm  cho đến nay, 
Bồ tát bố thí Ba-la-mật. Đó là nhân duyên thiện phápễ Ở 
trong đó chẳng phân biệt người thí, người thọ và tài vật 
thí, vì các pháp là tự tánh khôngẽ
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Dùng bố thí Ba-la-mật, Bồ tát có thể tự làm lợi ích 
cho mình, và làm lợi ích cho chúng sanh, dẫn dắt chúng 
sanh ra khỏi sanh tử và đưa họ vào Niết Bàn. Đó là nhân 
duyên thiện pháp để các Bồ tát hành Bồ tát đạo. Do nhân 
duyên thiện pháp như vậy mà chư Bồ tát trong 3 đòi đã, 
đang và sẽ tự độ mình ra khỏi sanh tử, và cũng đã, đang 
và sẽ độ chúng sanh ra khỏi sanh tửẽ

Dùng 5 Ba-la-mật kia, 4 thiền, 4 vô lưọng tâm, 4 vô 
sắc định, 37 pháp trợ đạo, 18 pháp không... dẫn đến 18 
bất cộng pháp cùng hết thảy các công đức Phật pháp đều 
dẫn đến Vô Thượng Bồ Đề.

Này Tu Bồ Đe! Đó là các thiện pháp. Bồ tát phải đầy 
đủ các nhân duyên thiện pháp như vậy, rồi mới được 
Nhất thiết chủng trí. Được Nhất thiết chủng trí rồi, Bồ 
tát sẽ chuyển pháp luân, độ hết thảy chúng sanh.

LUẬN:

Ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật: Bồ tát an trú trong các thiện căn 
nào để thọ các thân?

Phật dạy: Bồ tát phải an trú đầy đủ nơi hết thảy các 
thiện pháp.

Ngài Tu Bồ Đề hoan hỷ thưa: Bồ tát thành tựu các lực 
phương tiện, an trú trong các thánh pháp vô lậu, nên thường 
thọ các thân, mà chẳng bị nhiễm ô.

Phật dạy: Bồ tát thành tựu các lực phương tiện Bát nhã 
Ba-la-mật, nên thường thọ các thân, thường làm lợi ích cho 
chúng sanh, mà chẳng tham luyến thân vậy.

Ở nơi đây Phật nêu lên các nhân duyên Bồ tát có 3 pháp 
bất khả đắc.
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ĐÓ là: Pháp thân Bồ tát, thân thị hiện làm súc sanh, và 
chỗ dụng pháp.

Vì sao? Vì Bồ tát biết rõ các pháp là tánh không, mà cũng 
chẳng chấp không. Trong không, thì chẳng có người tham 
chấp, chẳng có pháp để chấp, và cũng chẳng có chúng sanh.

Phật nói lên các nhân duyên rằng “không” là bất khả đắc, 
nên Bồ tát chẳng tham chấp. Lại nữa trí huệ cũng bất khả 
đắc, vì “không” chính là Bát nhã Ba-la-mật vậy. Bồ tát an trú 
ừong “không” mà được Vô Thượng Bồ Đề. Vì Bồ tát chẳng 
bị chướng ngại, nên dễ được đạo.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bồ tát an trú trong 6 pháp Ba-la- 
m ật,... dẫn đến an trú trong 18 bất cộng pháp mà được đạo. 
Như vậy, vì sao nói Bồ tát an trú trong “vô sở đắc Bát nhã 
Ba-la-mật” mà được đạo?

Phật hỏi lại: Có pháp nào chẳng có vào trong Bát nhã 
Ba-la-mật chăng?

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bát nhã Ba-la-mật là tánh không. 
Như vậy làm sao hết thảy pháp đều vào trong Bát nhã Ba-la- 
mật được?

Ý ngài Tu Bồ Đề muốn nói rằng, “Trong không, chẳng 
thể có pháp ra, có pháp vào được”.

Phật hỏi lại: Het thảy pháp tướng đều là không chăng?

Ngài Tu Bồ Đề thưa: Đều là không cả.

Phật dạy: Nếu hết thảy pháp tướng đều là không, thì các 
pháp đều nhập vào trong không. Như vậy vì sao ông lại nói 
trong “không” chẳng có pháp ra, chẳng có pháp vào?

Lúc bấy giờ, Ngài Tu Bồ Đe hỏi mới chịu phục theo, và 
mới thọ lời giải rằng, “Bồ tát hóa thân để độ chúng sanh”.
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Ngài Tu Bồ Đe lại hỏi: Bồ tát làm thế nào để an trú trong 
pháp không, mà vẫn thường khởi thần thông Ba-la-mật, đi 
đến các cõi Phật ở khắp 10 phương cúng dường chư Phật, 
nghe chư Phật thuyết pháp và gieo trồng thiên căn?

Ý ngài Tu Bồ Đe muốn nói rằng, “Bát nhã Ba-la-mật là 
tánh không, là vô pháp. Như vậy làm sao Bồ tát an trú trong 
tánh không, ữong vô pháp, mà có thê thường khởi các thân 
thông, là hữu pháp?

Phật dạy: Vì là ‘không” cho nên mới hành. Vì sao? Vì Bồ 
tát hành Bát nhã Ba-la-mật, quán các quốc độ trong khắp 10 
phương đều là không, quán chư Phật trong 10 phương cũng 
đều là không.

Hỏi: Nếu các quốc độ trong khắp 10 phương là không, 
chư Phật trong 10 phương cũng đều là không, thì còn nói 
làm gì nữa?

Đáp: Phật thành tựu trong công đức từ vô lượng kiếp, 
thật có thân này. Một ngón chân Phật động, thì các quôc độ 
trong 10 phương đều động theo.

Do đời đòi thâm ái Phật nên Bồ tát khó có thể thấy được 
Phật là không, khó có thể quán các quốc độ trong khắp 10 
phương đều là không.

Với hạng người này, Phật dạy, “Các quốc độ và các đức 
Phật ở trong khắp 10 phương là không, và cũng là chẳng không 
(bất không)”. Vì sao? Vì do đối đãi vói “có” mà nói “không” là 
chấp thiên lệch về một bên. Do vậy mà nói hết thảy pháp tướng 
là không, tức là nói hết thảy pháp là tự tướng không. Bồ tát biết 
rõ như vậy nên ở nơi hết thảy pháp đều được vô chướng ngại.

-oOo-
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Nếu dùng nhục nhãn mà quán các sắc pháp, thì chẳng 
thấy thông đén trên, chẳng thấy thông đến dưới, chẳng thấy 
thông đến trước, chẳng thấy thông đến sau, nếu thấy ngày 
thì chẳng thấy đêm, nếu thấy đêm thì chẳng thấy ngày v.v... 
Lực của nhục nhãn yéu kém như vậy, nên Bồ tát phải dùng 
đên lực của thiên nhãn, khiên từ nơi thân 4 đại mà có thể thấy 
thông suôt được các cõi.

Bồ tát dùng thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, như ý túc 
thông, tha tâm thông, túc mạng thông, lậu tận thông, biết rõ 
chúng sanh qua lại ữong các đường sanh tử, biết chúng sanh 
căn tánh như thế nào để tùy theo đó thuyết pháp độ thoát 
họ ra khỏi sanh tử. Nếu chẳng có các thần thông, thì Bồ tát 
chẳng có thể làm lợi ích cho chúng sanh. Vì sao? Vì chẳng có 
thân thông thì chăng có thê làm cho đông đảo chúng sanh phát 
tâm Vô Thượng Bồ Đe vậy. Bồ tát dùng các thần thông là để 
hành Bô tát đạo. Bô tát tự mình tu các thiện pháp, và cũng dạy 
người tu các thiện pháp, mà chẳng chấp các thiện pháp.

Hỏi: Thiên nhãn thấy các sắc pháp, nhưng làm sao thấy 
được các thiện pháp, làm sao thấy được hểt thảy các pháp ỉà 
tự tánh không được?

Đáp: Nay ở trong nhân mà nói đến quả. Bồ tát dùng thiên 
nhãn tự thấy được thân mình, và thấy được chúng sanh trong 
khắp 10 phương. Sau đó mới dùng tha tâm thông, túc mạng 
thông để-biết rõ thiện căn của chúng sanh ở đời này và đời 
sau; thây chúng sanh thọ quả báo rồi cũng phải tiêu diệt; thấy 
hết thảy các thiện pháp đều là pháp hữu vi, là chẳng có tự 
tánh, nên là không. Vì là không, nên là bất khả đắc.

Ví như con nhện chẳng có chỗ nào mà chẳng đặt chân 
đên, chỉ trừ chô có lửa là chăng có đặt chân lên. Chúng sanh 
ái trước cũng là như vậy. Dù có lên đến trời phi hữu tưởng
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phi vô tưởng cũng vẫn còn chấp, nên chẳng vào được Niết 
Bàn. Chấp hét thảy mà chẳng chấp được Bát nhã Ba-la-mật 
tánh không, vì tánh không là như lửa, nên chẳng có mùi vị. 
Vì sao? Vì Bát nhã Ba-la-mật tướng là không, nên chẳng có 
chỗ chấp. Nếu là chẳng phải không, thì mới có chỗ chấp.

Bồ tát an trú trong “không” dùng trí huệ khởi các nghiệp 
hữu lậu để vì chúng sanh thuyết pháp, mà vẫn biết rõ chúng 
sanh chỉ là giả danh, là bất khả đắc vậy.

Bồ tát phải an trú trong “vô sở đắc Bát nhã Ba-la-mật” 
mới có thể đầy đủ thần thông. Nếu Bồ tát chẳng được “vô 
chướng ngại Bát nhã Ba-la-mật”, thì chẳng được “vô ngại 
thần thông”. Được “vô ngại thần thông” rồi, mới đi đến quốc 
độ ở khắp 10 phương làm lợi ích cho chúng sanh (như trong 
kinh đã rộng nói).

-oOo-

Ở nơi đây, Phật dạy, “Ví như chim chẳng có đôi cánh, chẳng 
thể bay cao được. Cũng như vậy, Bồ tát chẳng có các thần thông 
Ba-la-mật, chẳng có thể giáo hóa chứng sanh được”.

Bồ tát dùng thiên nhãn thông thấy được chư Phật cùng 
chúng sanh ở các quốc độ trong khắp cả 10 phương; dùng 
thiên nhĩ thông nghe chư Phật thuyết pháp; dùng như ý thần 
túc thông phóng đại quang minh, hóa ra lửa, hóa ra nước, 
hiện ra các sự việc lạ lùng khiến chúng sanh phát tâm tin 
kính; dùng tha tâm thông biết rõ tâm trí chúng sanh, biết 
chúng sanh nào nên độ hay chưa nên độ, biết chúng sanh lợi 
căn hay độn căn biết chúng sanh nào đã thành tựu thiện căn 
hay chưa thành tựu thiện căn v.v...; dùng túc mạng thông 
biết rõ mồi chúng sanh đã, đang và sẽ qua lại trong sanh tử 
như thế nào thuộc giống gì, thiện căn ra sau, từ đâu sanh
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về đây, sau khi chét sẽ sanh về đâu, tu tập như thế nào, bao 
giờ mới được giải thoát v.v... Như vậy, Bồ tát tư duy, trù 
lượng biết rõ chúng sanh nào có thể độ được, chúng sanh nào 
chưa thể độ được, dùng các lực thần thông biết rõ các duyên 
nghiệp của mỗi chúng sanh ở đời quá khứ, và quả báo ở đời 
vị lai. Nếu thấy chúng sanh nào cần đến sự sợ hãi mới được 
độ thì Bồ tát khai thị cảnh giới địa ngục cho họ thấy khiến họ 
sanh sợ hãi. Neu thấy chúng sanh nào cần sự vui vẻ mói được 
độ thì Bồ tát khai thị cảnh Tịnh Độ cho họ thấy khiến họ sanh 
vui vẻ, nhàm chán cảnh thế gian. Lúc bấy giờ, Bồ tát dùng 
thần thông vô lậu thuyết các pháp vô lậu. Chúng sanh nghe 
pháp tự phá được tâm chấp của mình; rồi Bồ tát lại dùng 3 
thừa đạo dạy cho chúng sanh, dẫn họ vào Niết Bàn.

Ví như con chim hạc muốn bắt cá trước hết phải tư duy, 
trù lượng về chỗ đứng của mình, về hướng đi của đàn cá, 
chẳng bỏ mất cơ hội; khi cơ hội đã đén, liền nhanh chóng 
bắt lấy cá. Cũng như vậy, Bồ tát dùng thần thông quán chúng 
sanh từ các đời trước đến nay, tư duy, trù lượng phải cần đến 
các nhân duyên gì để độ họ, phối hợp vói các nhân duyên về 
quốc độ, về thời cơ, về căn tánh lợi độn của chúng sanh v.v... 
Khi đã hội đầy đủ các nhân duyên, Bồ tát mới vì họ nói pháp. 
Bởi vậy nên trong kinh nói “Bồ tát xa rời thần thông Ba-la- 
mật, chẳng có thể làm lợi ích cho chúng sanh được. Ví như 
chim chẳng có đôi cánh, chẳng có thể bay cao được”.

-0O0-

Ở noi đây, Phật nói lên nhân duyên Bồ tát dùng thiên nhãn 
thấy rõ chúng sanh ở khắp 10 phương, biết rõ tâm niệm chủng 
sanh mới vì họ thuyết pháp được; Bồ tát lại dùng các lực thần 
thông, vì chúng sanh thọ các thân, mà chẳng bị khổ hay lạc làm
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nhiễm ô. Bồ tát hiện thân làm cha, làm mẹ, làm thầy, làm đệ 
tử, làm chủ, làm tớ; hoặc làm trâu làm ngựa, làm người giàu 
có, làm người có oai lực quyền uy, làm người bần cùng hạ tiện 
v.v... Ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ địa vị nào, Bồ tát 
cũng chẳng bị nhiễm ô. Ví như các người hóa do Phật hóa tác 
ra, làm đầy đủ tất cả các việc, mà chẳng bao giờ bị nhiễm ô vậy.

Vì sao? Vì Bồ tát ở trong cảnh lạc chẳng sanh ái, gặp 
cảnh khô chẳng sanh sân. Bồ tát tùy nơi chỗ các phiền não 
mà chăng bị các phiền não trói buộc.

Như vậy là Bồ tát du hý thần thông, thành tựu chúng sanh 
thanh tịnh Phật độ.

Hỏi: Bô tát dùng lực thần thông có nơi có chốn. Như vậy 
vì sao nói là du hý?

Đáp: “Du” là đi qua, “hý” là như huyễn. Bồ tát dùng các 
thần thông cũng như nhà huyễn thuật biến hiện ra các sự vật.

Trong Phật pháp, hành 3 tam muội “không, vô tướng và 
vô tác” gọi là hành ở cấp cao (thượng hạnh). Vì sao? Vì là 
tợ như Niêt Bàn, mà là vô sở trước, vô sở đắc. Bởi vậy nên, 
hành các pháp khác gọi là hành ở cấp thấp (hạ hành).

Dùng các lực thần thông gọi là du hý. Vì sao? Vì điều cốt 
yêu đê tịnh Phật quôc độ là thành tựu chúng sanh. Như vậy, 
ngay khi tịnh Phật quốc độ, thì đồng thời đã có tu thiện căn rồi.

Hỏi: Vì sao phải thành tựu chủng sanh, tịnh Phật quốc 
độ rồi mới được Vô Thượng Bồ Đề?

Đáp: Phật nói lên các nhân duyên “chẳng thành tựu 
chúng sanh, chẳng tịnh Phật quốc đọ” thì chẳng được “Vô 
Thượng Bô Đề”. Vì sao? Vì phải đầy đủ các nhân duyên mới 
được Vô Thượng Bồ Đề vậy.
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Nhân duyên, nói nơi đây, là hết thảy các thiện pháp. Từ 
sơ phát tâm đến nay, Bồ tát thường hành hết thảy các thiện 
pháp, hành 6 pháp Ba-la-mật... dẫn đến hành 18 bất cộng 
pháp. Khi hành các thiện pháp, Bồ tát chẳng ức tưởng phân 
biệt. Ví như khi hành bố thí, Bồ tát chẳng phân biệt có người 
thí, có người thọ, có tài vật thí, dẫn đến khi hành 18 bất cộng 
pháp cũng là như vậy.

Nếu Bồ tát chẳng chấp tâm, chẳng phân biệt khi hành 6 
pháp Ba-la-mật... dẫn đến khi hành 18 bất cộng pháp, thì đó 
là nhân duyên thành Vô Thượng Bồ Đề, đó là nhân duyên để 
có thể tự độ mình và độ người vậy.

Hỏi: Neu Bồ tát khởi tâm chấp khi hành bố thỉ thì có lỗi gì?

Đáp: Hành bố thí với tâm chấp tuy có lợi nhỏ, mà có lỗi 
rất lớn. Ví như món ăn ngon có xen chất độc, tuy ăn vào ngon 
miệng, mà về sau sẽ bị chất độc gây tác hại... dẫn đến có thể 
mất mạng.

Hỏi: Lỗi gì mà quả nặng đến như vậy?

Đáp: Nếu người bố thí mà có chấp tâm, khi gặp điều gì 
chẳng vừa ý mình, như thấy người thọ thí chẳng chút cám ơn 
mình, thì liền sanh sân hận. Nếu người cúng dường mà có 
chấp tâm, khi gặp nhũng điều chẳng may đến với mình, như 
bị hoạn nạn bị ốm đau... thì liền sanh chán nản, chẳng muốn 
cúng dường nữa.

Người đã phát tâm bố thí thì chẳng nên luyến tiếc việc 
làm của mình vì nếu luyến tiếc thì sẽ bị thọ quả báo bất tịnh.

Lại nữa, do chấp tâm bố thí mà sanh tâm chấp đắm tài vật 
của mình. Hạng người này sẵn sàng làm hại kẻ xâm đoạt tài 
sản của mình; do vậy mà gây nên tội lỗi.
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Lại nữa, do bô thí muôn hưởng nhiều quả báo phước đức 
nên mới sanh tâm chấp bố thí. Bố thí như vậy thì sẽ thọ quả 
báo bất tịnh chỉ đem lại cho mình toàn là ưu bi khổ não. Vì 
sao? Vì có chấp tướng là có lỗi lầm vậy.

Người đúng như thật tướng mà hành bố thí, mới chẳng có 
lôi lâm. Người này dù ở trong sanh tử mà vẫn thọ được các 
phước lạc bất tận dẫn đến được Vô Thượng Bồ Đe.

Còn người hành thiện pháp, khi nghe pháp là rốt ráo 
không, mà lại châp “không” cũng là có lồi. Người chấp tâm 
thủ tướng như vậy, chẳng những mất hết thảy công đưc, ma 
còn bị đọa vào tà kiến nữa.

Vì sao? Vì chấp mình có hành các công đức bố thí là có 
châp tâm, có thủ tướng, nên là có lỗi lầm.

Bồ tát xả tâm chấp, nên an trú noi pháp không, mà chẳng 
châp tướng “không”. Bô tát ở noi như pháp tánh thật tế, cùng 
với hêt thảy chúng sanh đồng hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề.

Khi bố thí, Bồ tát dấy niệm rằng, “Chư Phật 3 đời 10 
phương do ơ nơi rôt ráo thanh tịnh mà biêt rõ thật tướng các 
pháp, cũng biết rõ thật tướng bố thí là rốt ráo không. Tôi nay 
cũng dùng tánh không ấy, để cùng hết thảy chúng sanh, đồng 
hồi hướng các công đức bố thí về Vô Thượng Bo Đề. Vì biết 
rõ ở nơi các tâm và tâm sở pháp, 5 căn chẳng dùng chẳng 
hanh, chang biet được các pháp tướng; vì biêt rõ các pháp 
đeu do nhan duyen sanh, đêu là hư vọng, là chẳng có tự tánh 
nên nay tôi đem tât cả công đức bố thí, cùng với hết thảy 
chúng sanh đông hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề. Vì sao? 
Vì ở nơi thật tướng các pháp, ở nơi thật tướng hồi hướng thì 
hét thảy các pháp hư vọng đều bình đẩng, chang có sai khác. 
Toi nay chưa được thật trí huệ thanh tịnh, nên còn có phân
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hết thảy các pháp vào ưong để nhất nghĩa, đều là bình đẳng, 
thanh tịnh chẳng có sai biệt”.

Như vậy, bố thí thanh tịnh là bố thí với sự hồi hướng 
tất cả các công đức bố thí thẳng về Phật đạo. Hành bô thí 
mà chẳng có tâm phân biệt như vậy mới gọi là hành chân 
Bồ tát đạo.

-0O0-



Phẩm ThứTám Mươi Bốn

Tứ Đế
(Bốn Thánh Đe)

KINH:

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu hết 
thảy các pháp ấy đều là Bồ tát pháp, thì pháp gì gọi là 
Phật pháp?

Phật dạy: Này I\i Bồ Đe! Bồ tát pháp cũng là Phật 
pháp. Nếu biết hết thảy chủng trí, thì được Nhất thiết 
chủng trí, là đoạn dứt hết thảy phiền não tập khíẾ Bồ tát 
đang hướng về N hất thiết chủng trí, và sẽ được pháp ấyề

Phật đã được Nhất thiết chủng trí, dùng nhất niệm tương 
ưng huệ, biết hết thảy pháp, mà được Vô Thượng Bồ Đe.

Này Tù Bồ Đe! Đây là chỗ sai biệt giữa Phật và Bồ tátỂ 
Ví như người đã đắc đạo quả và người hướng đến đao 
quả, tuy đồng là bậc Thánh, nhưng có sai khác nhau.

Này Tu Bồ Đe! Người hành đạo vô ngại được gọi là 
Bồ tát.

Ngưòi đã được giải thoát đạo, chẳng còn hết thảy ám 
chướng, thì được gọi là Phật.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu hết 
thảy pháp đều là tự tướng không, thì làm sao có phân biệt 
địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tròi, người; làm sao có phân 
biệt Thanh Văn, Bích Chi Phật, Bồ tát.ệ. dẫn đến Phật?



Bạch Thế Tôn! Nếu ngưòi tác nghiệp là bất khả đắc, 
thì nghiệp nhân cũng bất khả đắc, nghiệp quả cũng bất 
khả đắc chăng?

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu Bồ 
Đe! Đúng như chỗ ông nói. Các pháp là tự tướng không, 
nên chẳng có pháp, chẳng có chúng sanh, chẳng có nghiệp 
nhân duyên, chẳng có nghiệp quả báo.

Này Tto Bồ Đe! Vì chúng sanh chẳng biết được các 
pháp đều là tướng không, nên mới tác hành các nghiệp 
nhân duyên, hoặc là ác, hoặc ỉà thiện, hoặc là bất động. 
Do các ác nhân duyên mà chủng sanh bị đọa vào 3 đường 
ác; do các thiện nhân duyên mà chúng sanh được sanh 
làm người, hoặc được sanh lên các cõi trời Dục và sắc; 
do các bất động nhân duyên mà chúng sanh được sanh 
lên cỗi trời Vô sắc.

Bồ tát hành 6 pháp Ba-la-mật... dẫn đến hành 18 
bất cộng pháp, thọ hành hết thảy các pháp trợ đạo, vào 
kim cang tam muội, được Vô Thượng Bồ đề; được Vô 
Thượng Bồ Đề rồi, lại ra làm các việc lợi ích cho chúng 
sanh. Vì lợi ích chẳng mất ấy chẳng mất nên chẳng đọa 
vào trong 6 đường sanh tử.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Phật được Vô 
Thượng Bồ Đề rồi, có còn ở trong các đường sanh tử chăng?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Chẳng còn ở trong các 
đường sanh tử vậy.

Ngài T\i Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Phật còn 
có các nghiệp ác (hắc nghiệp), các nghiệp thiện (bạch 
nghiệp), các nghiệp vô ký chăng?

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu chẳng
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CÓ, thì làm sao Phật lại nói đến địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sanh; nói đến tròi, người; nói đến Tu-đà-hoàn, Tư-đà- 
hàm, A-la-hán, Bích Chi Phật và Phật?

P hật dạy: Này Tu Bồ Đe! Nếu chúng sanh biết các 
pháp đều là tự tướng không, thì Bồ tát chẳng cầu Vô 
Thượng Bồ Đề, chẳng cứu chúng sanh ra khỏi 3 đường 
ác... dẫn đến chẳng qua lại trong 6 đường sanh tửề

Này T̂ I Bồ Đe! Vì chúng sanh thật chẳng biết các pháp 
đêu là tự tướng không, nên chẳng thoát khỏi 6 đường 
sanh tửỄ

Bồ tát theo các đức Phật, nghe thuyết về pháp “tự 
tướng không” nên phát tâm cầu Vô Thượng Bồ Đề.

Này Tu Bồ Đe! Do vọng chấp mà phàm phu tưởng các 
pháp đêu là thật có. Vì sao? Vì ở nơi pháp “vô sử hữu” mà 
phàm phu điên đảo khỏi các vọng tưởng phân biệt, nói có 
được pháp, như nói: Có pháp “hữu”, có pháp “vo”; ở nơi 
chẳng có sắc, mà tưởng có sắc; ở noi chẳng có thọ, tưởng, 
hành, thức mà chấp có thọ, tưởng, hành, thức.. ề Dan đến hết 
thảy pháp hữu vi đều là vô sở hữu, mà phàm phu dùng tâm 
điên đảo, khởi các vọng tưởng. ế. để rồi gây ra  các nghiệp 
nhân duyên ở thân, ở khẩu, ở ý, khiến phải trôi lăn trong 6 
đường sanh tử, chăng sao được giải thoát vậyẻ

Bồ tát hành Bát nhã Ba-ỉa-mật cùng hết thảy các 
thiện pháp. Vì sao? Vì hết thảy các thiện pháp đều nhiếp 
trong Bát nhã Ba-ỉa-mậtề Bởi vậy nên, hành Bát nhã Ba- 
la-mật là hành Bồ tát đạo, được Vô Thượng Bồ Đề. Được 
Vô Thượng Bồ Đề rồi, Bồ tá t lại vì chúng sanh thuyết 
4 thánh đế; gồm khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế; khai 
thị cho chúng sanh biết rõ hết các thiện pháp trợ đạo 
đeu nhỉep trong 4 thánh đế; dùng các thiện pháp trợ đạo
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phân biệt có 3 ngôi Tam bảo, gồm có Phật bảo, Pháp bảo 
và Tăng bảo.

Có những chúng sanh, do chẳng tin Tam bảo, mà 
chẳng sao ra khỏi 6 đường sanh tử đượcệ

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn ! Dùng khổ 
thánh đế mà được độ, hay dùng khổ trí mà được độ? 
Dùng tập thánh đế mà được độ, hay dùng tập trí mà được 
độ. Dùng diệt thánh đế mà được độ, hay dùng diệt trí mà 
được độ? Dùng đạo thánh đế mà được độ hay dùng đạo 
trí mà được độ?

Phật dạy: Này 'Ri Bồ Đe! Chẳng phải dùng khổ thánh 
đế cũng chẳng phải dùng khổ trí mà được độ... dẫn đến 
chẳng phải dùng đạo thánh đế cũng chẳng phải dùng đạo 
trí mà được độỂ

Này Tu Bồ Đe’ề Tất cả 4 thánh đế đều bình đẳng. Thánh 
đế tức là Niết Bàn, nên chẳng phải dùng khổ thánh đế... 
dẫn đến đạo thánh đế, cũng chẳng phải dùng khổ trí... 
dẫn đến đạo trí mà được Niết Bàn vậy.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì sao nói 4 
thánh đế là bình đẳng tướng?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Chẳng có khổ cũng chẳng 
có khổ trí; chẳng có tập, cũng chẳng có tập trí; chẳng có 
diệt cũng chẳng có diệt trí; chẳng có đạo, cũng chăng có 
đạo trí. Như vậy gọi là tướng bình đăng của 4 thánh đê.

Lại nữa! Này I\i Bồ Đe! 4 thánh đế như đều chẳng khác 
với pháp tướng, pháp tánh, pháp trụ, pháp vi, thật tế.

Dù có Phật hay chẳng có Phật, thì pháp tướng vẫn 
thường trú, chẳng hư dối, chẳng lầm lẫn, nên Bồ tát hành 
Bát nhã Ba-la-mật là thông đạt “thật tê”.
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Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát thông 
đạt thật tế như thế nào mà gọi ỉà hành Bát nhã Ba-la- 
mật; mà chẳng lạc về Thanh Văn địa và Bích Chi Phật 
địa, vào thẳng Bồ tát vị?

Phật dạy: Này I\i Bồ Đe! Bồ tát thấy các pháp như 
thậtễ Thấy như vậy rồi, nên vào được nơi “vô sở hữu 
pháp”; thấy hết thảy các pháp đều là KHÔNG. Các pháp, 
dù nhiếp trong 4 thánh đế, dù chẳng nhiếp trong 4 thánh 
đế, cũng đều là KHÔNG.

Quán được như vậy rồi, Bồ tát liền vào Bồ tát vị, an 
trú trong “tánh đia”, chẳng lac về Thanh Văn đia và Bích 
Chi Phật địaễ

Bồ tát an trú trong tánh địa, thường sanh 4 thiền, 4 vô 
lượng tâm, 4 vô sắc địnhỆ

Bồ tát an trú trong sơ định địa, phân biệt hết thảy 
các pháp, thông đạt 4 thánh đế, biết khổ chẳng sanh tâm 
duyên khồ.ẻ. dẫn đến đạo chẳng sanh tâm duyên đạo. Bồ 
tát chỉ tùy thuận theo Vô Thượng Bồ Đề, dùng tâm quán 
các pháp như thật tướngẵ

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là 
quán các pháp như thật tướng?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Đó là quán các pháp không.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là 
quán các pháp không?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Đó là quán các pháp tự 
tướng không.

Bồ tát dùng trí huệ, quán hết thảy các pháp đều là 
không, chẳng có pháp tánh có thể thấy được. Bồ tát an
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trú  trong tánh  không mà được Vô Thượng Bồ Đe.

Vì sao? Vì tướng của “tánh không” là tướng của Vô 
Thượng Bồ Đề. Tướng “tánh không” đó chẳng phải do 
chư Phật làm ra, chẳng phải do chư Thanh Văn, chư Bích 
Chi Phật, chư Bồ tát làm raệ

Vì chúng sanh chẳng biết, chẳng thấy các pháp như 
thật tướng, nên Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật phải 
dùng các lực phương tiện, để vì chúng sanh thuyết ra 
các pháp ấyể

LUẬN:

Pháp Bồ tát và pháp Phật tuy đồng, nhưng cũng có chỗ 
sai khác nhau. Bồ tát chưa được Nhất thiết chủng trí, còn 
Phật đã được Nhất thiết chủng trí rồi; Bồ tát là người đang 
hướng đến đạo quả, còn Phật là người đã đắc đạo quả.

Hỏi: Vì sao ngài Tu Bồ Đe sanh nghi fnà hỏi Phật?

Đáp: Ngài Tu Bồ Đề nghĩ rằng, Bồ tát y theo chỗ Phật 
dạy mà hành, hành 6 pháp Ba-la-mật... dẫn đến hành Nhất 
thiết chủng trí, nên pháp Bồ tát phải đồng với pháp Phật”. 
Suy nghĩ như vậy rồi ngài hỏi Phật Chỗ Bồ tát hành cùng 
với chỗ Phật hành chẳng có sai khác nhau. Như vậy, nếu các 
pháp đều là pháp Bồ tát, thì pháp gì gọi là pháp Phật?

Phật dạy: Như vậy là ông hỏi về chỗ hành của Bồ tát và 
chỗ hành của Phật. Chỗ hành ở nơi sắc tướng tuy đồng, mà ở 
nơi trí huệ, thì có độn có lọi sai khác nhau.

Nơi đây, Phật tự nói Bồ tát tuy đã như thật hành 6 pháp 
Ba-la-mật, mà chưa có khắp biết, chưa vào được Nhất thiết 
chủng trí môn, nên chưa được gọi là Phật. Nếu Bồ tát vào 
được Nhất thiết chủng trí môn, vào được thật tướng các pháp,
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thì ở nơi nhất niệm tương ưng huệ, đã được Vô Thượng Bồ 
Đe, đã đoạn sạch hết thảy phiền não tập khí, đã được tự tại 
nơi hết thảy các pháp, và đã được gọi là Phật.

Ví như mặt trăng đêm 14 và mặt trăng đêm rằm tuy đồng, 
nhưng mặt trăng đêm 14 chưa có đủ sức hút mạnh để nâng 
thủy triều lên cao.

Cũng như vậy, Bồ tát tuy đã có thật trí huệ, nhưng chưa 
được đây đủ các Phật pháp, nên chăng có thê tác động được 
hết thảy chúng sanh ở khắp 10 phương.

Ví như mặt trăng đêm rằm có ánh sánh thanh mãn, mới 
có sức hút mạnh nâng thủy triều lên cao. Cũng như vậy, Bồ 
tát khi thành Phật rồi, mới phóng đại quang minh có thể tác 
động hết thảy chúng sanh ở khắp 10 phương vậy.

Nhân đây, Phật nêu ví dụ về “hướng A-ỉa-hán” và “đắc A-la- 
hán” tuy đồng là bậc thánh, nhưng có sai khác nhau. Cũng như 
vậy, Bô tát khi đang tu học, từ khi sơ phát tâm cho đến khi vào 
được kim cang tam muội, vẫn còn được gọi là Bồ tát; đến khi đã 
được chánh quả rồi, đã đoạn sạch hết chỗ nghi, chẳng còn chỗ 
nào mà chăng thấy rõ, thì mói được gọi là Phật.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu các pháp là tự tướng không, 
là chăng có sai biệt, thì làm sao có phân biệt địa ngục, ngạ 
quỷ, súc sanh, trời, người; làm sao có phân biệt Thanh Văn, 
Bích Chi Phật, Bồ tá t.. .dẫn đến Phật? Nếu địa ngục, ngạ quỷ 
v.v... đều bất khả đắc, chúng sanh bất khả đắc, thì các nghiệp 
nhân duyên và nghiệp quả báo cũng bất khả đắc. Vì người 
tác nghiệp đã bất khả đắc thì nghiệp nhân duyên và nghiệp 
quả báo cũng phải bất khả đắc vậy. Như vậy vì sao nói Bồ tát 
cùng Phật có sai khác nhau?

Phật dạy: Đúng như vậy. Vì chúng sanh chẳng biết được
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các pháp là tự tánh không, nên thường khởi các nghiệp, hoặc 
ác, hoặc thiện.

Chúng sanh, nói ở đây, bao gồm hàng phàm phu chưa vào 
được pháp vị, là những người còn tâm chấp ngã và chấp pháp.

Do các phiền não nhân duyên điên đảo, mà chúng sanh 
khởi 3 nghiệp ở thân khẩu và ý. Trong các nghiệp nhân duyên 
có thiện, có ác, có bât động, có hữu lậu, có vô lậu. Nêu tạo 
nghiệp ác thì sẽ bị đọa vào 3 đường ác; nếu tạo nghiệp thiện 
thì sẽ sanh làm người, hoặc sẽ sanh lên các cõi trời Dục và 
Sắc; nếu tạo nghiệp bất động thì sẽ sanh lên cối trời Vô sắc.

Nếu chúng sanh tự biết các pháp là tự tánh không, thì 
chẳng sanh tâm chấp, mới chẳng khởi các nghiệp. Nhưng 
vì chúng sanh chẳng biết các pháp là tự tánh không nên mới 
sanh tâm chấp, mói khởi các nghiệp vậy. Bởi vậy nên Bô tát 
phải tinh tấn hành các pháp bố thí cùng hết thảy các thiện 
pháp khác cho đến khi vào được kim cang tam muội, được 
Vô Thượng Bồ Đe, để làm lợi ích cho chúng sanh, độ thoát 
chúng sanh ra khỏi 6 đường sanh từ.

Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi: Phật được Vô Thượng Bồ Đe rồi, 
có được 6 đường sanh tử chăng?

Phật dạy: Chẳng có được.

Hỏi: Trước đây nói Phật chẳng đọa vào 6 đường sanh tử. 
Nay vì sao lại nói chẳng được 6 đường sanh tử?

Đáp: Trước đây vì người tà kiến quyết định chấp tướng, 
chấp 6 đường sanh tử, chấp có đọa vào trong 6 đường sanh 
tử nên nói “Phật chẳng đọa vào 6 đường sanh tử”.

Nay vì muốn khai thị cho chúng sanh biết rõ “6 đường 
sanh tử, cũng như các nghiệp nhân duyên dân chúng sanh
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vào 6 đường sanh tử chỉ là giả danh, chẳng thật có, là như 
mộng, như huyễn, là bất khả đắc”, nên nói “Phật chẳng được 
6 đường sanh tử”.

-oOo-

Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi: Phật có được hắc nghiệp, bạch 
nghiệp, phi hắc bạch nghiệp chăng?

Phật dạy: Chẳng có được.

Như trên đây đã nói nghiệp cũng như nhân duyên tạo 
nghiệp là giả danh, chẳng thật có, là như mộng, như huyễn, 
là bất khả đắc, nên Phật dạy, “chẳng có được”.

Ở đây nên biết có 4 loại nghiệp. Đó là:

- Hắc nghiệp (nghiệp đen): Chúng sanh tạo nghiệp nhân 
ác, phải thọ quả báo khổ ở trong 3 đường ác. Do nghiệp quả 
báo này thuần khổ, nên gọi là “hắc nghiệp”.

- Bạch nghiệp (nghiệp trắng): Chúng sanh tạo nghiệp 
nhân lành nên được thọ quả báo phước lạc, tùy ý tự tại ở cõi 
trời. Do nghiệp quả báo thuần phước lạc như vậy, nên gọi là 
“bạch nghiệp”.

- Hắc bạch nghiệp (nghiệp vừa đen vừa trắng): Chúng 
sanh vừa tạo nghiệp nhân ác, vừa tạo nghiệp nhân lành thọ 
quả báo vừa khổ vừa lạc, sanh làm người, làm a tu la, làm 
rồng... Do nghiệp quả báo này vừa có khổ vừa có lạc, nên 
gọi là “hắc bạch nghiệp”.

-Phi hắc bạch nghiệp (nghiệp chẳng đen chẳng trắng): 
Đây là nghiệp vô lậu, vô vi của các bậc đã đắc đạo.

-oOo-
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Nghiệp vô lậu thường phá các quả báo bất thiện. Nghiệp 
hữu lậu thường khiến chúng sanh phải thọ quả báo thiện hay ác.

Nghiệp vô lậu chẳng phải là “bạch nghiệp”, mà là “phi 
hắc phi bạch nghiệp”.

Vì sao? Vì nghiệp vô lậu, tuy thanh tịnh, vô cấu, mà là 
không, vô tướng, vô tác, nên chẳng có chỗ phân biệt. Nói 
hắc hay nói bạch là có tương đãi, có phân biệt, mà nghiệp vô 
lậu là vô tướng, nên chẳng có thể gọi là bạch nghiệp được. 
Nghiệp vô lậu thường diệt hết thảy các quán, chẳng còn phân 
biệt hắc hay bạch. Vì là vô tướng, vô quán, nên nghiệp vô lậu 
được gọi là “ phi hắc phi bạch nghiệp”.

-0O0-

Ngài Tu Bồ Đe lại hỏi: Neu Phật chẳng được 4 nghiệp 
này, thì làm sao phân biệt có hắc nghiệp, có bạch nghiệp, 
làm sao phân biệt có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, a tu 
la; làm sao phân biệt có Thanh Văn, Bích Chi Phật, Bồ tá t... 
dẫn đến Phật?

Phật dạy: Nếu chúng sanh tự biết các pháp là tự tướng 
không, thì Bồ tát chẳng phải phát tâm tu Vô Thượng Bồ Đề, 
cũng chẳng phải lăn lóc trong 6 đường chúng sanh, để dẫn 
dắt chúng sanh ra khỏi sanh tử. Vì sao? Vì nếu chúng sanh tự 
biét các pháp là tự tánh không, thì họ chẳng cần được độ nữa. 
Vì như chẳng có bệnh, thì chẳng cần đến thuốc; chẳng có tối 
thì chẳng cần phải có đèn sáng.

Do vì chúng sanh chẳng biết được các pháp là tự tướng 
không, nên tùy tâm mà chấp tướng. Do sanh tâm chấp, nên 
sanh nhiễm trước, tùy theo 5 dục mà sanh tham đắm. Do 
nhân duyên tham đắm mà sanh xan tham, tật đố, sân s i... dẫn
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đên đâu tranh lân nhau. Do đâu tranh mà bị các nghiệp tội 
che tâm, chăng còn hay biết gì nữa.

Bởi vậy nên, hạng chúng sanh đó khi mạng chung sẽ bị 
các nghiệp nhân duyên dẫn sanh vào đường sanh tử, qua lại 
mãi trong 6 đường chúng sanh, chẳng bao giờ ngưng nghỉ.

Bồ tát nghe Phật dạy các pháp tự tánh không, khởi tâm từ 
bi thương xót chúng sanh, biết rõ chúng sanh do ngu si điên 
đảo, mà khởi tâm chấp, nên phát nguyện rằng, “Nấu được 
làm Phật, tôi sẽ phá tâm điên đảo của chúng sanh, khiến họ 
được giải thoát”.

Các pháp vốn là tự tướng không, mà phàm phu khởi tâm 
chập, nên ở trong vô sở hữu mà lại ức tưởng phân biệt, vọng 
chấp có sở đắc; ở trong vô chúng sanh mà lại khởi tưởng co 
chúng sanh; ở trong vô sắc... dẫn đến vô thức mà lại tưởng 
có sắc... dẫn đến có thức.

Do khởi các vọng tưởng như vậy mà điên đảo tạo nên 
các nghiệp ở thân khẩu và ý, khiến phải trôi lăn mãi trong 6 
đường sanh tử, chẳng có thể thoát ra được.

Nêu chúng sanh nào chỉ khởi các tưởng về phiền não kiết sử 
mà chưa có hanh động tạo tội ác, thì còn có thể độ được. Còn 
những chúng sanh tham dục, sân nhuế v.v... mà tạo nên tội ác 
nặng, thì do các nghiệp nhân ác đó sẽ phải thọ các nghiệp quả 
khổ; hạng chúng sanh này rất khó được độ. Ví như vi tran đã 
được chất thành núi cao rồi, thì rất khó mà dời đi hết được vậy.

Vì muốn phá các nhân duyên quả báo sanh tử của chúng 
sanh, mà Bô tát nguyện ở trong Bát nhã Ba-la-mật, nhiếp hết 
thảy các thiện pháp, hành Bồ tát đạo, được Vô Thượng Bồ 
Đê, rôi vì chúng sanh thuyết 4 thánh đế, gồm khổ đế, tập đé 
diệt đế và đạo đế.
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Hỏi: Phật cỏ rất nhiều pháp vi diệu dẫn đến “vô ngại 
giải thoát”. Vì sao chỉ nói đến 4 thảnh đế mà thôi?

Đáp: Vì chúng sanh khổ, nên trước hết phải trừ khổ cho 
chúng sanh; sau đó mới khai thị Phật đạo.

Ví như người lâm bệnh nặng, trước hết phải trừ gốc bệnh 
cho họ; sau đó mới cho họ bổ dưỡng để phục hồi lại.

-0O0-

Chúng sanh thọ thân 5 ấm, mà 5 ấm là gốc của hết thảy 
khổ. Do vậy mà phải vì chúng sanh nói về “khổ đế”.

Có vô lượng khổ; nếu nói lược thì có các khổ “sanh, già 
bệnh, chết”.

Lại phải cho chúng sanh biết về các nguyên nhân sanh 
khổ, nên phải vì họ nói về “tập đế”. Do có “ái, thủ và hữu”mà 
chúng sanh phải thọ thân ở đời sau. Đã thọ thân tức là phải 
thọ khổ. Do vậy mà nói “ái, thủ, hữu là các nhân chính tạo 
ra khổ”.

Lại phải dạy cho chúng sanh biết về cách diệt khổ, nên 
phải vì họ nói về “diệt đế”. Chúng sanh muốn đoạn khô thì 
trước hết phải đoạn “ái”. Đoạn ái rồi thì thủ, hữu... dân đên 
sanh, già, chết đều đoạn cả. Do vậy mà nói “ái” đoạn thì 
“khổ” tự diệt.

Lại phải cho chúng sanh biết con đường đưa đến sự diệt 
khổ, nên phải vì họ nói về “đạo đế”. Con đường diệt khô tức 
là “đạo” vậy.

Ở đời này, chúng sanh phải quán thân 5 ấm là gốc của 
khổ, nên phải quán thân này là vô thường, là khô, là không, 
là vô ngã. Lại phải biết do “ái” mà phải thọ thân nên phải
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quán “ái” như bệnh, như ung nhọt, như giặc cướp; phải hành 
8 thánh đạo, tu chánh kiến và 7 pháp thánh đạo kia, để giúp 
cho sự phát đạo tâm, giúp đoạn sạch pháp “ái”, ví như dùng 
chất rượu để dẫn thuốc vậy.

Nếu ở nơi hết thảy pháp thế gian mà chẳng còn khởi tâm 
tham đắm nữa, thì mới ly được khổ. Khi ly được khổ rồi, thì 
ảnh hưởng của khổ liền tự diệt. Có như vậy thì mới thành tựu 
được diệu pháp.

Bởi vậy nên, ở đoạn kinh trên đây, Phật dạy, “4 thánh đế 
nhiêp hêt thảy các thiện pháp”.

Hỏi: Vì sao chẳng nói đến các pháp trợ đạo?

Đáp: Vì hết thảy các thiện pháp nhiếp bên trong 4 thánh 
đê. Các thiện pháp trợ đạo làm nhân duyên giúp chúng sanh 
tin kính 3 ngôi Tam bảo. Nếu chúng sanh chẳng tin Tam bảo 
thì chăng ra khỏi 6 đường sanh tử. Bởi vậy nên trước hết phải 
dạy cho chúng sanh 4 thánh đế, khiến họ trừ được khổ, rồi 
sau đó mới dùng các thiện pháp trợ đạo để đưa họ vào đạo.

Hỏi: Vì sao ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật, “Dùng khổ đế mà 
được diệt độ, hay dùng khổ trí mà diệt độ chăng? Như vậy có 
phải là hỏi vê một sự  việc thô chăng? ”

Đáp: Hỏi như vậy chẳng phải là thô. Hỏi như vậy để cho 
thấy rõ về thể của 4 thánh đé. Muốn diệt độ thì phải dùng 
đên trí. Khi diệt sạch hết các phiền não rồi thì được diệt độ, 
tức là được Niết Bàn vậy. Khổ đé là do khổ trí hòa họp mà 
thành tựu.

Cho nên chẳng phải dùng khổ đế mà được diệt độ, được 
Niết Bàn, mà phải do khổ trí mới được như vậy. Dần đến đạo 
đê và đạo trí cũng là như vậy.
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Phật dạy: Chẳng phải dùng khổ đế, cũng chẳng phải dùng 
khổ trí mà được diệt độ ... dẫn đến chẳng phải dùng đạo đế, 
cũng chẳng dùng đạo trí mà được diệt độ. Tất cả 4 đế đều 
bình đẳng; 4 đế tức là Niết Bàn. Chẳng phải dùng khổ đế 
hay khổ ừ í . .. dẫn đén chẳng phải dùng đạo đế hay đạo trí mà 
được diệt độ. Vì sao? Vì khổ, tập, diệt và đạo đều do nhân 
duyên sanh, là hư dối, là chẳng có thật, là chẳng có tự tánh. 
Nếu khổ, tập, diệt và đạo đều chẳng thật có, thì chẳng có thê 
dùng các pháp ấy để được diệt độ vậy.

Hỏi: 2 pháp “khổ ” và ‘‘tập " là pháp hữu lậu, hư dối chẳng 
thật có. Còn “đạo đế” là pháp vô lậu, do nhân duyên sanh mà 
chẳng phải hư dổi; "diệt đế” là pháp vô vi chẳng do nhân duyên 
sanh. Vì sao nói cả 4 pháp đều là hư dối, chẳng thật cỏ?

Đáp: Khi mới vào đạo, thì chỉ mới biết có 2 đé hư dối, là 
khổ đế và tập đế mà thôi. Khi đã vào vô dư Niết Bàn rôi, thì 
cũng sẽ biết đạo đế và diệt đế chính là “không tam muội” vậy.

Do hữu lậu, hữu vi mà nói đến vô lậu, vô vi. “Khổ” khi 
đã diệt rồi, ví như cây đèn đã tắt, chẳng nên hý luận, tâm cầu 
xứ sở làm gì nữa. Bởi vậy nên Phật dạy, “Chẳng phải dùng 
khổ mà được diệt độ... dẫn đén chẳng phải dùng đạo mà 
được diệt độ”.

-oOo-

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Vì sao nói 4 đế bình đẳng?

Phật dạy: Chẳng có khổ cũng chẳng có khổ trí... dẫn đến 
chẳng có đạo cũng chẳng có đạo trí; chẳng có chỗ chia 4 đế ra 
làm 8 pháp, thì gọi là bình đẳng. “Đe” là như thật, chẳng hư dối, 
là như pháp tánh, pháp tướng, pháp vị, thật tê. Dù có Phật hay 
chẳng có Phật, thì pháp tướng vẫn thường trú, chẳng hư dối.
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Chúng sanh chẳng biết rằng chỉ có thật tướng pháp 
là chẳng hư dối, là thường trú, bất diệt, mà cứ mãi vọng 
châp điên đảo, tạo nên các nghiệp nhân duyên, khiên phải 
thọ lãnh các nghiệp quả báo; dù được quả báo phước lạc 
ở cõi trời hay cõi người, thì phước lạc đó lâu sau cũng sẽ 
bị hoại diệt.

Bởi vậy nên Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật thông đạt 
“thật đê”, dùng các lực phương tiện vì chúng sanh nói ra 
“thật đế” vậy.

-0O0-

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bồ tát thông đạt thật đế như thế nào, 
mà vào thẳng Bồ tát vị?

Phật dạy: Bồ tát tư duy hết thảy pháp đều không; pháp 
nhiêp trong 4 thánh đế là không, pháp chẳng nhiếp trong 4 
thánh đê cũng là không. Do quán hết thảy pháp không, mà 
Bồ tát vào thẳng Bồ tát vị.

Hỏi: Vì sao nói chẳng quán các pháp không, như trên 
đây, thì chảng vào được Bồ tát vị?

Đáp: Quán hết thảy pháp không, như nói trên đây, có 
nghĩa là quán hết thảy pháp đều là không, và ở trong “không” 
đó, thì “không” cũng là không. Nếu trong “không” mà còn 
có “bât không” thì chẳng thể gọi là hết thảy pháp không vậy.

Bồ tát hành “không” như vậy, nên vào thẳng Bồ tát vị. 
Vào Bô tát vị, Bô tát an trú trong “tánh địa”, chẳng còn bị lạc 
về Thanh Văn địa và Bích Chi Phật địa.

“Tánh địa” là đệ nhất thế gian. Pháp này tùy thuận “vô 
lậu đạo” nên gọi là tánh.
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BỒ tát an trú trong “tánh địa” cầu được làm Phật, nên 
sanh 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định. Khi vào được 
thiền định, Bồ tát nhiếp tâm phân biệt các pháp, thông đạt 4 
đế, nghĩa là biết khổ mà chẳng duyên khổ.

Phàm phu cũng biết khổ, nhưng cứ mải miết tạo tác ra các 
nhân duyên nghiệp khổ, khiến mải miết thọ thân ừong các 
nẻo đường sanh tử.

Bồ tát biết rõ thân là vô thường, là khổ, là không, là vô 
ngã, là oán tặc, là giặc cướp. Biết rõ như vậy, nên gặp khổ Bồ 
tát liền xả, chẳng chấp tướng khổ, cũng chẳng chấp khổ đế, 
Dần đến đạo đế cũng là như vậy.

Bồ tát chỉ nhất tâm hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề; 
biết 4 đế chỉ là phương thuốc để đối trị bệnh chấp của chúng 
sanh, nên chẳng chấp 4 đế, Bồ tát chỉ quán thật tướng pháp, 
nên chẳng có phân biệt 4 pháp quán về 4 đế vậy.

Ngài Tu Bồ Đe hỏi: Thế nào gọi là như thật quán các pháp?

Phật dạy: Đó là quán “không”.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu nói Bồ tát quán hết thảy các 
pháp, từ lớn đến nhỏ đều là “không”, thì như vậy dùng pháp 
“không” gì để quán?

Phật dạy: Dùng “tự tướng không” để quán.

Hỏi: Có đến 18 pháp không, vì sao Phật chỉ nói đến "tự 
tướng không” mà thôi?

Đáp: Nói “tự tướng không” là nói ở trong “không” thì 
“tự tướng có” mặc nhiên bị phá rồi. Do vậy mà tâm chẳng 
còn bị chìm đắm, dẫn đến chẳng còn thấy một pháp “hữu 
tánh” nào nữa... dẫn đến Vô Thượng Bồ Đề cũng là tự tướng 
không. Bồ tát an trú trong “tánh không” mà được Vô Thượng
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BỒ Đề. Tánh không đó chẳng phải do Phật làm ra chẳng phải 
do ai khác làm ra, là thường tịch diệt, chẳng có hý luận vậy.

Vì chúng sanh chẳng có thể biết được như thật tướng của 
các pháp, nên Bô tát hành Bát nhã Ba-la-mật vì chúng sanh 
nói ra diệu pháp đó.

Bồ tát được vô sanh pháp nhẫn, đã vào Bồ tát vị, đã thông 
đạt đệ nhât nghĩa đê, nên có đầy đủ các lực phương tiện. 
Bô tát quán các đạo tướng thậm thâm vi diệu, mà chẳng 
đăc, chăng xả; lại dùng trí huệ quán biết chúng sanh ở trong 
“không” mà phải đọa vào 3 đường ác, phải thọ bao nhiêu khổ 
não. Quán như vậy rồi, Bồ tát t à i  rộng lòng đại từ bi, thâm 
niệm chúng sanh, dùng mọi phương tiện cứu vớt chúng sanh 
ra khỏi các khổ.

Nêu Bô tát nói thăng về tự tướng không của các pháp 
thì chúng sanh sẽ chẳng tin, chẳng thọ, dẫn đến sẽ phá hoại 
pháp, khiên phải bị đọa vào địa ngục. Bởi vậy nên Bồ tát 
phải thành tựu hêt thảy các thiện pháp, tự trang nghiêm thân 
tướng của mình, để phương tiện dẫn đạo chúng sanh, tùy 
từng đối tượng chúng sanh mà thuyết pháp, khien họ được 
giải thoát.

(Hét quyển 94)
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Quyển 95





Phẩm Thứ Tám Mươi Lăm

Thất Dụ
(Bảy Thí Dụ)

KINH:

Ngài IYi Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu các 
pháp là tánh vô sở hữu, chẳng phải do Phật làm ra, cũng 
chẳng phải do ai khác ỉàm ra, thì vì sao phân biệt có các 
pháp dị biệt nhau?

Vì sao phân biệt có địa ngục, có ngạ quỷ, có súc sanh, 
có tròi, có ngưòi? Vì sao phân biệt có Thanh Văn, có Bích 
Chi Phật... dẫn đến có Phật?

Bạch Thế Tôn! Trong pháp vô tánh, chẳng có các 
nghiệp dụng. Vì sao lại có các nhân duyên, tác nghiệp 
dẫn đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hoặc dẫn sanh 
ở cõi trời, cỗi người? Vì sao lại có Bồ tát hành Bồ tát đạo, 
được Nhất thiết chủng trí, và được Nhất thiết chủng trí 
rồi mới có thể độ chúng sanh ra khỏi các đường sanh tử?

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu 
Bồ Đe! Trong pháp vô tánh, chẳng có nghiệp, chẳng có 
nghiệp quả báo.

Này Tu Bồ Đe! Hàng phàm phu chẳng vào được thánh 
pháp, nên chẳng biết được các pháp là chẳng có tánh tướng. 
Chỉ do ngu si điên đảo mà họ khỏi ra các nghiệp nhân 
duyên; rồi theo nghiệp dẫn mà phải thọ thân, hoặc đọa vào 
địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hoặc làm tròi, làm người vậy.
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Ngài IÌ1 BỒ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu các 
pháp đều là vô tánh, thì làm sao các quả Thanh Văn, quả 
Bích Chi Phật.ẵ. dẫn đến có Nhất thiết chủng trí?

Phật dạy: Này Tủ Bồ Đề ! Ý ông nghĩ sao? Đạo có phải 
là vô tánh chăng? Chư Thanh Văn, chư Bích Chi Phật.ẽ. 
dẫn đến chư Phật là bậc Nhất thiết chủng trí có phải là 
vô tánh chăng?

Ngài Tu Bồ Đe bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Đạo là vô 
tánh. Chư Thanh Văn, Chư Bích Chi Phật.ế. dẫn đến chư 
Phật Nhất thiết chủng trí đều là vô tánh cả.

Phật dạy: Này IYi Bồ Đe! Pháp vô tánh có thể được 
pháp vô tánh chăng?

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

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Pháp hữu tánh có được pháp 
hữu tánh chăng?

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

Phật dạy: Này I \ | Bồ Đe! Pháp vô tánh, đạo, cùng hết 
thảy các pháp đều chẳng hợp, chẳng tan, chẳng có sắc, 
chẳng có hình, đều là nhất tướng, là vô tướng.

Này Tu Bồ Đe! Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, thấy 
chúng sanh ở nơi 5 ấm vô thường, khổ, vô ngã, và bất 
tịnh, mà lại điên đảo tưởng là thường ỉạc, ngã và tịnh, 
nên dùng các lực phương tiện dẫn dắt họ đến chẫ “vô 
sở hữu”.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Phàm  
phu chấp thân 5 ấm là thật có, nên khỏi nghiệp tạo
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tội, khiến phải qua lại trong các đường sanh tử, chẳng 
thoát ra khỏi đượcỄ

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Chỗ chấp trước khởi nghiệp 
của phàm phu chẳng có mảy may sự thật, dù nhỏ như 
lông tóc. Đó chỉ là điên đảo mà thôiặ

Nay ta vì ông nói lên các thí dụ, khiến người trí hiểu 
rỗ hơnỄ

Này I\i Bồ Đe! Ý ông nghĩ sao ? Như ở trong mộng mà 
thấy có ngưòi thọ dục lạc. Sự việc ấy thật có noi chốn chăng?

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Mộng là hư 
vọng, là bất khả đắc, huống nữa là người thấy trong cảnh 
mộng mà thật có nơi chốn thọ dục lạc.

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Các pháp hữu lậu, vô lậu, 
hữu vi, vô vi có phải là như mộng chăng?

Ngài TÌ1 Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Tất cả các 
pháp ấy đều là như mộngẻ

Phật dạy: Trong mộng có chúng sanh qua lại trong 
các đường sanh tử chăng?

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

Phật dạy: Này TYi Bồ Đe! Trong mộng có tu đạo chăng? 
Do sự tu đạo mà có cấu, có tịnh chăng?

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Mộng chẳng 
thật có, nên chẳng thể nói là có cấu, có tịnh được vậy.

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Bóng trong gương thật 
sự có khởi các nghiệp nhân duyên dẫn đọa vào địa 
ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hoặc dẫn sanh làm trời, làm  
người chăng?
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Ngài 'Ri Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bóng trong 
gương chẳng thật có. Bóng ấy làm sao có thể khỏi các 
nghiệp nhân duyên dẫn đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sanh, hoặc dẫn sanh làm tròi, làm người được.

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Bóng trong gương có tu đạo 
chăng? Do sự tu đạo mà có cấu, có tịnh chăng?

Ngài TÌ1 Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì bóng 
trong gương chẳng thật có, nên chẳng thể nói là có cấu, 
có tịnh được vậy.

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Ý ông nghĩ sao? Như ở chốn 
núi sâu có tiếng vang dội raề Tiếng vang ấy thật sự có 
khỏi các nghiệp nhân duyên dẫn đọa vào địa ngục, ngạ 
quỷ, súc sanh, hoặc dẫn sanh làm trời, ỉàm ngưòi chăng?

Ngài Tto Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Tiếng vang 
chẳng thật có. Tiếng vang ấy làm sao có thể khởi các 
nghiệp nhân duyên dẫn đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sanh, hoặc dẫn sanh làm trời, làm ngưòi được.

Phật dạy: Này IÌI Bồ Đe! Tiếng vang có tu đạo chăng? 
Do sự tu đạo mà có cấu có tịnh chăng?

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì tiếng 
vang chẳng thật có, nên chẳng có thể nói là có cấu, có tịnh 
được vậy.

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Ý ông nghĩ sao? Như vào 
những ngày nắng gắt, người lữ hành đi trên khoảng 
đường trống, thấy ở đàng xa hiện ra những vùng nước 
óng ánh, tươi mát; nhưng khi đến gần nơi đó, thì chẳng 
còn thấy gì nữaỀ Hiện tượng này gọi là sóng nắng (diệm). 
Sóng nắng ấy thật sự có các khởi nghiệp nhân duyên dẫn 
đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hoặc dẫn sanh làm trời,
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làm người chăng? Sóng nắng ấy có tu đạo và do sự tu đạo 
mà có cấu* có tịnh chăng?

Ngài Tto Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Sóng nắng 
ấy thật chẳng có nên chẳng thể khỏi các nghiệp nhân 
duyên dẫn đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, hoặc dẫn 
sanh làm trời, làm người đượcặ Sóng nắng ấy chẳng thật 
có nên chẳng thể nói là có cấu, có tịnh được vậy.

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Ý ông nghĩ sao? Như khi mặt 
tròi mối mọc, các đám mây trên trời hiện ra đủ thứ hình, 
nào thành trì, nào cung điện, nguy ngaề Thành trì với các 
cung điện nguy nga đó được gọi là thành Càn Thát Bà. 
Thành Càn Thát Bà ấy thật sự có khởi các nghiệp nhân 
duyên dẫn đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, hoặc dẫn sanh 
làm trời, làm người chăng?

Thành Càn Thát Bà ấy có tu đạo, và do sự tu đạo mà 
có cấu, có tịnh chăng?

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thành 
Càn Thát Bà ấy chẳng thật có, nên chẳng có thể khỏi các 
nghiệp nhân duyên dẫn đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sanh, hoặc dẫn sanh làm tròi, làm người. Thành ấy chẳng 
thật có, nên chẳng thể nói là có cấu, có tịnh được vậy.

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Ý ông nghĩ sao? Như nhà 
huyễn thuật huyễn tác ra đủ các hình tượng. Nào voi, ngựa, 
trâu, dê, nào người nam, người nữ VỀ V... để giúp vui cho 
khán thính giả. Súc vật huyễn, người huyễn ấy thật sự có 
khỏi các nghiệp nhân duyên dẫn đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, 
súc sanh, hoặc dẫn sanh làm tròi, làm người chăng?

Súc vật huyễn, ngưòi huyễn ấy có tu đạo, và do sự tu 
đạo mà có cấu, có tịnh chăng?



Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Các súc vật 
huyễn và các người huyễn ấy chẳng thật có, nên chẳng 
có thể khỏi nghiệp nhân duyên dẫn đọa vào dẫn đọa vào 
địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hoặc dẫn sanh làm trời, làm 
ngưòi được. Các súc vật và các người huyễn ấy chẳng 
thật có, nên chẳng thể nói là có cấu, có tịnh được vậy.

Phật dạy: Này T\i Bồ Đe! Ý ông nghĩ sao! Như Phật hóa 
hiện ra  các người hóaẾ Các ngưòi hóa ấy thật sự khỏi các 
nghiệp nhân duyên dẫn đọa vào địã ngục, ngạ quỷ, súc sanh 
hoặc dẫn sanh làm tròi, làm ngưòi chăng? Các người hóa ấy 
có tu đạo và do sự tu đạo mà có cấu có tịnh chăng?

Ngài I \i Bồ Đe bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Các người hóa 
ấy chẳng thật có, nên chẳng có thể khỏi các nghiệp nhân 
duyên dẫn đọa vào địa nguc, ngạ quỷ, súc sanh, hoặc dẫn 
sanh làm trời, làm người được. Các người hóa ấy chẳng thật 
có, nên chẳng thể nói là có cấu, có tịnh được vậy.

P hật dạy: Này Tu Bồ Đe! Ý ông nghĩ sao? Trong tướng 
“không” có cấu có tịnh chăng?

Ngài T\| Bồ Đề bạch Phật: Chẳng có vậy, bạch Thế Tôn! 
Trong ‘Vô sở hữu” chẳng thể có cấu có tịnh được vậy.

Phật dạy: Nếu như chẳng có ngưòi cấu, chẳng có 
người tịnh, thì cũng chẳng có cấu, chẳng có tịnh, Vì sao? 
Vì chúng sanh an trú trong “ngã” và trong “ngã sở”, nên 
mới thấy có cấu, có tịnh. Chân thật pháp chẳng có cấu 
tịnhẾ Bởi vậy nên người thấy như thật là người chẳng 
thấy có cấu tịnhẳ
LUẬN:

Hỏi: Trước đây, Phật đã giải đáp nhiều về vấn đề này rồi. 
Nay vì sao ngài Tu Bồ Đe còn hỏi thêm nữa?

480 • LUẬN ĐẠI TRÍ Đ ộ



QUYÊN 95 • 481

Đáp: Nghĩa tuy chỉ là một, nhưng nhân duyên chấp sự có 
khác. Dù có Phật, hay dù chẳng có Phật, thì pháp tánh vẫn 
thường trú. Vì sao? Vì hết thảy các pháp đều là không, là vô 
sở hữu, chẳng phải do chư Phật làm ra, chẳng phải do chư 
Thánh hiền làm ra, cũng chẳng phải do ai khác làm ra cả.

Bát nhã Ba-la-mật quá thậm thâm, rất khó biết, rất khó 
lường. Chẳng có thể dùng tâm phàm phu, hạn hẹp, mà có thể 
vào trong vi diệu pháp này được.

Chư Phật, chư đại Bồ tát, chư Thánh hiền thường dùng 
các danh tự ngôn ngữ, dùng nhiều thí dụ giúp người có căn 
trí thông lợi hiểu rõ được thánh ý. Trong lúc đó thì người độn 
căn lại cứ chấp vào danh tự, ngôn ngữ mà thôi. Ví như khi 
nghe nói pháp “không” thì họ liền chấp “không” khi nghe nói 
“pháp tướng tịch diệt, ngôn ngữ đoạn, tâm hành diệt v.v.. 
thì họ cũng lại chấp nữa.

Vì sao? Vì do tự tâm chẳng được thanh tịnh, nên dù nghe 
được thánh pháp cũng chẳng được thanh tịnh vậy. Ví như 
người đang bị nhặm mắt nhìn lên hư không, thanh tịnh, trong 
suốt, mà lại chỉ thấy toàn là hoa đốm.

Phật dùng các nhân duyên cho thấy rằng những người 
có tâm nghi thường hay phạm lầm lồi. Ví như khi họ nghe 
nói hết thảy pháp đều là không, thì họ liền dấy niệm rằng 
“Neu hết thảy các pháp đều là không, và nếu “không” cũng là 
không, thì làm sao phân biệt có 6 đường chúng sanh v.v..

Đây là chỗ nghi khó giải, nên vì lợi ích chúng sanh, ngài 
Tu Bô Đê phải nêu lên nhiêu câu hỏi đê được Phật rộng giải.

Hỏi: Vì sao ngài Tu Bồ Đề lấy pháp "không” để vẩn nạn 
Phật, mà lại được Phật ấn chứng?

Đáp: Ngài Tu Bồ Đe hỏi: Nếu pháp “không” là thường
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trú; dù có Phật hay chẳng có Phật, cũng chẳng thay đổi, thì 
làm sao phân biệt có 6 đường chúng sanh?

Sở dĩ ngài Tu Bồ Đề nêu lên câu hỏi này, vì ngài muốn giải 
nghi cho chứng sanh, nhằm phá pháp chấp “không” của họ vậy.

Dựa vào lời nạn hỏi của ngài Tu Bồ Đề, Phật dạy: Phàm 
phu chẳng vào được thánh vị, chẳng biết được các pháp là 
tánh vô sở hữu. Do ngu si điên đảo mà chấp có ngã, chấp có 
pháp, chấp có 3 cõi, chấp có 6 đường sanh tử, chấp có chúng 
sanh qua lại ừong 6 đường sanh tử, mà chẳng biết rằng tất cả 
những pháp này đều là hư vọng, chẳng thật có. Do chấp tâm 
điên đảo mà chúng sanh khởi nghiệp, rồi thọ báo, nhưng quả 
báo đó cũng là hư vọng, chẳng thật có. Vì sao? Vì 6 đường 
sanh tử đều là không, đều là giả danh.

Các bậc thánh hiền đã đoạn sạch các chấp phân biệt điên 
đảo, đã diệt sạch các chấp “hữu” và “vô” vào được nơi tánh 
vô sở hữu.

Thánh hiền lấy chỗ đoạn điên đảo làm nhân tu đạo, mà 
vẫn biết rằng đạo cùng đạo quả cũng là vô sở hữu.

Khi tu đạo ắt phải dùng “không, vô tướng và vô tác” để 
phân biệt các đạo quả của Hiền, của Thánh có sai khác.

Thế nhưng, ở nơi thật tướng pháp tất cả đều vô sở hữu, nên 
chẳng có đắc quả, chẳng đắc “vô sở hữu”, chẳng có sai khác 
nhau vậy. Biết được như vậy, thì chẳng có gì để nạn hỏi nữa.

-oOo-

Trên đây, ngài Tu Bồ Đề muốn nói rằng, “Điên đảo là thế 
gian; còn chẳng điên có điên đảo là Thánh hiền”. Như vậy là 
có tương đãi.
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Do vậy mà ngài lại hỏi: Chỗ chấp của phàm phu thật 
sự có khởi các nghiệp nhân duyên dẫn đọa vào địa ngục, 
ngạ quỷ, súc sanh, hoặc dẫn sanh làm trời, làm người, khiến 
chúng sanh chẳng được giải thoát chăng?

Phật nói chúng sanh do điên đảo mà khởi chấp các pháp, 
nhưng thật sự chăng có sự tương đãi sai biệt giữa thật pháp và 
giả pháp. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều là rốt ráo không vậy.

Hỏi: Đây là chô sở  hành của Phật. Vậy hành “rốt ráo 
không” và hành "đệ nhất nghĩa không” có phải là hành 
“thật pháp ” chăng?

Đáp: Do phàm phu điên đảo khởi các chấp phân biệt, nên 
phải nói “đệ nhất nghĩa là không”. Khi chẳng còn điên đảo 
nữa, thì cũng chẳng còn có “đệ nhất nghĩa là không” nữa.

Hỏi: Nếu nói giả pháp và thật pháp đều chẳng thật cỏ, 
thì làm sao có thê được giải thoát? Vỉ như tay bân mà dùng 
nước bân để rửa tay, thì làm sao rửa cho sạch được?

Đáp: Các pháp tướng đều là rốt ráo không. Sở dĩ nói đệ nhắt 
nghĩa thanh tịnh, vì có phàm phu điên đảo, chẳng thanh tịnh.

Pháp thanh tịnh là chẳng bị phá hoại, chẳng bị biến đổi. 
Do phàm phu ở nơi các pháp thật tướng mà khởi chấp sanh 
phiên não, nên phải vì họ nói pháp tướng là không, là vô 
sanh, là vô sở hữu. Vì là vô sở hữu nên là chẳng thật

Tuy nói 2 pháp, mà cả 2 đều chẳng thật. Nhưng dù đều 
chẳng thật mà vẫn có chỗ sai khác nhau. Ví như 10 thiện 
pháp và 10 bất thiện pháp đều là pháp hữu vi, đều là pháp 
hư dôi chăng thật, mà giữa thiện và bất thiện vẫn có chỗ sai 
khác vậy. Ví như người phạm tội sát sanh bị đọa vào đường 
ác; người chẳng sát sanh được sanh làm người, làm trời. Ví ơ
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nơi vô sở hữu mà não hại chúng sanh thì bị tội; khởi tâm từ 
bi đối với chúng sanh thì được phước v.v ...

Lại nữa, tuy các pháp đều là không, là hư dối, nhưng lại 
có dụng khác nhau. Ví như từ bi phá được sân hận, bố thí thì 
phá được xan tham v.v...

Bởi vậy nên nói các pháp chẳng có bản định thật. Đe 
chứng minh, Phật nêu lên 7 thí dụ.

Phật nêu lên thí dụ trong mộng thấy có người thọ 5 dục, 
mà cảnh mộng đó chẳng thật có. Sở dĩ Phật nêu thí dụ trên 
đây để phá chấp cho rằng, “Nếu các pháp là không, là tánh 
vô sở hữu, thì làm sao khiến mắt có thể thấy được Phật, tai 
có thể nghe được pháp...

Thí dụ này cho thấy mộng tuy chẳng thật có, mà vẫn có 
nghe thấy, có sân hận, có vui mừng v.v... ; Khi tỉnh mộng 
rồi, thì chẳng còn thấy gì nữa cả. Phàm phu do vô minh điên 
đảo che tâm, nên cảm thấy có sân hận, có vui mừng v.v... 
còn các bậc thánh đã được giác ngộ rồi, thì chẳng thấy gì hết.

Hết thảy các pháp, dù là hữu lậu hay vô lậu, hữu vi, vô 
vi V. V.. . đều là hư dối, chẳng thật có, đều ví như cảnh mộng 
vậy. Cũng như cảnh mộng, khi mê thì thấy có 6 đường sanh 
tử, thấy có chúng sanh qua lại 6 đường sanh tử, thấy có Thanh 
Văn, Bích Chi Phật, Bồ tát... dẫn đến có Phật; khi ngộ, thì 
chẳng còn thấy gì nữa. Cũng như cảnh mộng khi mê thì thấy 
các nghiệp nhân duyên dẫn đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, 
hoặc dẫn sanh làm người, làm trời, thấy có cấu có tịnh; khi 
ngộ, thì chẳng thấy có các nghiệp nhân duyên, chẳng thây 
có cấu tịnh. Chỉ do điên đảo châp mới khởi các nghiệp nhân 
duyên... dẫn đến phải thọ các nghiệp quả báo; khi ngộ, thì 
chẳng còn thấy gì nữa.
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Các chấp điên đảo là hư dối, là chẳng thật có. Nếu trừ 
được các pháp điên đảo rôi, là liền được đạo. Thế nhưng, 
khi các chấp điên đảo đã tận trừ rồi thì đạo cũng là chẳng có 
thật vậy. Tât cả đêu là như m ộng... dẫn đến đều là như bóng 
trong gương, như tiêng vang, như sóng nắng, như thành Càn 
Thát Bà, như huyễn, như hóa cả.

-0O0-

Phật hỏi ngài Tu Bồ Đề: Các pháp ấy có cấu, có tịnh 
chăng?

Ngài Tu Bồ Đe thưa: Chẳng có vậy.

Ý ngài Tu Bồ Đe muốn nói rằng, “Các pháp là vô ngã, 
nên chẳng có cấu, chẳng có tịnh”.

Phật dạỵ: Nếu chẳng có người cấu, chẳng có người tịnh, 
thì cũng chẳng cấu hay tịnh. Phàm phu trú trong ngã và ngã 
sở, mới thấy có cấu tịnh; chư Thánh hiền như thật thấy cac 
pháp, chẳng thấy có cấu tịnh.

Nếu phân biệt như trong kinh A Tỳ Đàm, thì có cấu, có 
tịnh, có người thọ sự cấu hay tịnh. Ví như nói 3 độc cùng các 
phiên não khác là câu; 3 giải thoát môn, các thiện pháp trợ 
đạo là tịnh.

Tuy nói có câu tịnh, nhưng chẳng phải như vậy. Vì sao? 
Vì nếu chẳng có chúng sanh pháp, thì chẳng có tác giả; chẳng 
có tác giả, thì chăng có tác pháp. Ví như người chẳng có triền 
phược, thì chăng câu được giải thoát vậy.

Ví như người sợ lửa đốt, thì phải xa rời chỗ có lửa. Cũng 
như vậy, chúng sanh sợ các khổ do 5 ấm gây ra, thì phải xa 
bỏ các nghiệp nhân duyên dẫn sanh 5 ấm thân ở đời sau.
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Chẳng phải thật có khổ mới cần ly khổ. Nếu chẳng có 
người cấu tịnh, thì cũng chăng có câu tịnh, cũng chăng có 
giải thoát vậy.

Phật nói lên các nhân duyên do chấp có ngã, có ngã sở, 
mà chúng sanh mói trú trong đó, thọ cấu hay tịnh vậy. Khi ngã 
đã rốt ráo không thì cấu tịnh chẳng còn có chỗ trú nữa. Vì là 
chẳng có chỗ trú (vô trú xứ), nên nói là vô cấu vô tịnh vậy.

Hỏi: Vì sao chẳng có ngã, mà phàm phu lại trú trong đỏ, 
để rồi khởi sanh các phiền não?

Đáp: Nếu được “vô ngã” thì “ngã kiến” chẳng có chỗ 
duyên, và do chẳng có chỗ duyên nên chẳng sanh khởi được.

Tuy là “vô ngã”, nhưng ở nơi 5 ấm chúng sanh lại sanh 
các tà hạnh, nên mới sanh “ngã kiến”. Rôi do “ngã kiên” mà 
chúng sanh chấp 5 ấm làm ngã và ngã sở.

Hỏi: Nếu ở  nơi 5 ấm của mình mà mình tự sanh ngã kiến, 
thì vì sao ở nơi 5 ấm của người khác thì lại chang sanh?

Đáp: Nếu ở nơi 5 ấm của người khác cũng có sanh ngã 
kiến, thì có lỗi. Vì sao? Vì ngã kiến chẳng có chỗ trú nhất 
định, chỉ do điên đảo chấp dẫn sanh mà thôi.

Từ vô thỉ đến nay, chúng sanh tự có ý thức về 5 ấm thân 
của mình tương tục sanh, rồi khởi sanh chấp ấy. Do trú trong 
“ngã thân”, nên chúng sanh phải thọ cấu, thọ tịnh; rôi thây 
mình và thấy người có cấu, có tịnh, hay chẳng có cấu, chẳng 
có tịnh.

Trái lại, người như đã thật thấy các pháp rồi, thì chẳng còn 
thấy có cấu, có tịnh. Bởi vậy nên nói là vô cấu, vô tịnh. Người 
vô cấu, vô tịnh là người đã vào được noi thật tướng pháp.
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CÓ thuyết nói, “Thật tướng pháp là vô tướng, nên là vô 
cấu, vô tịnh”

Lại có thuyết nói, “Ở nơi thật tướng pháp mà chẳng chấp, 
nên là vô cấu, vô tịnh”.

Lại có thuyết nói, “Vào 8 thánh đạo mà còn chấp danh, 
thì gọi là vô tịnh; chẳng chấp các phiền não điên đảo, thì gọi 
là vô cấu”.

-oOo-



Phẩm ThứTám Mươi Sáu

Bình Đẳng

KINH:

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Người thấy 
như thật là chẳng cấu, chẳng tịnh. Người chẳng thấy như 
thật cũng là chẳng cấu, chẳng tịnh. Vì sao? Vì hết thảy 
pháp đều là tánh vô sở hữu.

Bạch Thế Tôn! Trong “vô sở hữu” chẳng có cấu tịnh. 
Trong “sở hữu” cũng chẳng có cấu tịnh.

Bạch Thế Tôn! Vì sao người nói như thật là chẳng 
cấu, chẳng tịnh; người chẳng nói như thật cũng là chăng 
cấu, chẳng tịnh?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe?ề Các pháp tướng bình đẳng, 
ta nói đó là tịnh.

Này Tu Bồ Đe! Thế nào là tướng bình đẳng của các 
pháp? Đó là như, là chẳng dị diệt, là pháp tướng, pháp 
tánh, pháp trụ, pháp vị, thật tếỂ Dù có Phật hay chăng có 
Phật, thì pháp tánh vẫn thường trú. Đó gọi là tịnh.

Đây là nói theo thế đế; chẳng phải là đệ nhất nghĩa đế, 
vì đệ nhất nghĩa đế vượt lên trên tất cả ngôn ngữ, luận 
nghị, âm thanh vậy.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu hết thảy 
pháp là không, là chẳng thể nói ra được, là như mộng, 
như hưởng, như ảnh, như diệm, như huyễn, như hóa, thì



QUYÊN 95 • 489

VÌ sao BỒ tát lại dùng các pháp như mộng, như hưởng, 
như ảnh, như diệm, như huyễn, như hóa? Nếu các pháp 
ấy chẳng có căn bản định thật, thì làm sao Bồ tát có thể 
phát tâm Vô Thượng Bồ Đe, nguyện rằng, “Tôi sẽ đầy đủ 
6 pháp Ba-la-mật... dẫn đến 18 bất cộng pháp, tôi sẽ đầy 
đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp; tôi sẽ đầy đủ các môn đà la 
ni, các môn tam muội, tôi sẽ phóng đại quang minh chiếu 
khắp cả 10 phương, sẽ biết tâm niệm của chúng sanh, để 
tùy thuận thuyết pháp”?

Phật dạy: Này I \ | Bồ Đe! Ý ông nghĩ sao? Chỗ nói 
pháp của ông có như mộng như hưởng, như ảnh, như 
diệm, như huyễn, như hóa chăng?

Ngài Tù Bồ Đe bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Đúng là 
như vậyẾ

Bạch Thế Tôn! Nếu hết thảy pháp là như mộng, như 
hưởng, như ảnh, như diệm, như huyễn, như hóa, thì Bồ 
tát làm sao hành Bát nhã Ba-la-mật?

Bạch Thế Tôn! Như mộng.ếể dẫn đến như hóa là hư 
vọng, chẳng thật có. Chẳng nên dùng pháp hư vọng, pháp 
chăng thật ấy để tu, hòng có thể được đầy đủ 6 pháp Ba- 
ỉa-mật... dẫn đến 18 bất cộng pháp.

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu Bồ 
Đe! Pháp hư vọng chẳng thật ấy, chẳng có thể đầy đủ 6 
pháp Ba-la-mật... dẫn đến 18 bất cộng pháp. Hành pháp 
hư vọng, chăng thật ấy, chẳng có thể được Vô Thượng 
Bồ Đe.

Này Tu Bồ Đe! Hết thảy các pháp ấy đều là tác pháp 
do ửc tưởng tư duy, nên chẳng có thể được Nhất thiết 
chủng tríế
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Này Tu Bồ Đe! Các pháp ấy chỉ là những pháp trợ đạo, 
chẳng có thể tăng ích đạo quả. Các pháp đều vô sanh (chẳng 
sanh), vô xuất, (chẳng xuất), vô tướng (chẳng có tướng).

Từ khi sơ phát tâm cho đến nay, Bồ tát hành các thiện 
pháp, như hành bổ thí Ba-la-mật.ề. dẫn đến Nhất thiết 
chủng trí. Vì sao? Vì Bồ Tát biết rõ các pháp đều là như 
mộngỄẵệ dẫn đến như hóa. Các pháp như vậy chẳng có 
thể được đầy đủ bố thíế.. dẫn đến Nhất thiết chủng trí, 
cũng chẳng có thể thành tựu chúng sanh, tịnh Phật quốc 
độ, cũng chẳng có thể được Vô Thượng Bồ Đề.

Bồ tát hành các thiện pháp, từ bố thíỄẽặ dẫn đến Nhất 
thiết chủng trí, mà biết rõ các pháp ấy là như mộng, như 
hóa cũng biết rõ chúng sanh là như mộng như hóaẳ Bồ tát 
chẳng chấp Bát nhã Ba-la-mật là có pháp dụngỆ Do chẳng 
chấp như vậy nên được Nhất thiết chủng trí, biết rõ pháp 
như mộng là chẳng có chỗ thủ chấp... dẫn đến pháp như 
hóa cũng là chẳng có chỗ thủ chấp. Vì sao? Vì Bát nhã 
Ba-la-mật chẳng có tướng có thể thủ, Thiền Ba-la-mật 
chẳng có tướng có thể thủ... dẫn đến 18 bất cộng pháp 
chẳng có tướng có thể thủ.

Bồ tát biết rõ hết thảy pháp đều chẳng có tướng có thể 
thủ được nên phát tâm cầu Vô Thượng Bồ Đềẽ

Vì sao? Vì pháp chẳng có tướng có thể thủ được là pháp 
chẳng có căn bản định thật, chỉ như mộng, như hóa vậy.

Dùng pháp bất khả thủ tướng (pháp chẳng có tướng 
có thể thủ) chẳng thể được pháp bất khả thủ tướng. Chỉ 
vì chúng sanh chẳng biết các pháp tướng như vậy, nên Bồ 
tát phải vì chúng sanh cầu Vô Thượng Bồ Đề.

Từ khi sơ phát tâm cho đến nay, Bồ tát vì hết thảy
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chúng sanh mà hành bố thíề.. dẫn đến vì hết thảy chúng 
sanh mà hành trí huệằ Bồ tát cầu Vô Thượng Bồ Đề chỉ vì 
hêt thảy chúng sanh, chẳng phải vì bản thân mình hoặc 
vì những sự việc gì khác.

Khi hành Bát nhã Ba-ỉa-mật, Bồ tát thấy chúng sanh 
là vô chúng sanh (chẳng là chúng sanh) mà lại trú trong 
tướng chúng sanh... dẫn đến thấy tri giả, kiến giả là vô 
tri giả, vô kiến ngã, mà lại trụ trong tướng tri kiếnẵ Bồ 
tát giáo hóa chúng sanh khiến họ xa ròi điên đảo và đến 
an trú trong tánh Cam Lồ. Ở nơi đây chẳng còn có các 
tướng hư vọng, chẳng có tướng chúng sanh... dẫn đến 
chẳng có tướng tri giả, tướng kiến giả.

Lúc bấy giờ, Bồ tát xả ly tâm động, tâm có niệm, tâm 
hý luận và thường hành tâm chẳng động, tâm chẳng có 
niệm, tâm chăng hý luận.

Này Tu Bồ Đe! Bồ tát dùng lực phương tiện hành Bát 
nhã Ba-ỉa-mật, tự mình chẳng có chỗ thủ chấp, cũng dạy 
ngưòi khác, khiến họ chẳng có chỗ thủ chấp. Đây là tùy 
theo thế đế, chẳng phải là đệ nhất nghĩa đế.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Khi được 
Vô Thượng Bồ Đề, Thế Tôn được hết thảy Phật phápẾ Nói 
như vậy là y theo thế đế hay là y theo đệ nhất nghĩa đế?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Y theo thế đế mà nói Phật 
được các pháp ấy.

Trong pháp ấy chẳng có pháp để được, cũng chẳng có 
người được phápễ

Vì sao? Vì người được pháp là có “sở đắc”. Nếu dùng 
“2 pháp” thì chăng có đạo, chẳng có quả.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Hành “2
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pháp” thì chẳng có đạo, chẳng có quả. Như vậy hành 
“chẳng 2 pháp” (bất nhị pháp) thì có đạo có quả chăng?

Phật dạy: Này T\i Bồ Đề ! Hành “2 pháp” chẳng có 
đạo, chẳng có quả, hành “chẳng 2 pháp” cũng chẳng có 
đạo, chẳng có quả. Chẳng dùng “2 pháp” (nhị pháp), 
cũng chẳng dùng “chẳng 2 pháp” (bất nhị pháp) thì đó 
mói tức là đạo, tức quả vậy.

Vì sao? Vì nói dùng pháp ấy mà được đạo, được quả 
là hý luận, nói dùng pháp ấy mà chẳng được đạo, chẳng 
được quả cũng là hý luậnỀ Noi các pháp bình đẳng chẳng 
có hý luận chẳng có tướng hý luậnệ Các pháp chẳng có hý 
luận là các pháp bình đẳng.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Các pháp 
đều chẳng có tánh. Trong tánh vô sở hữu đó, những pháp 
gì là bình đẳng?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Nếu chẳng có “pháp hữu” 
thì chẳng có “pháp vô”, cũng chẳng nói đến các pháp 
tướng bình đẳng. Ngoài tướng bình đẳng ra, chẳng có 
tướng pháp nào khácệ Phàm phu cùng các bậc thánh đều 
chẳng có thể hành, chẳng có thể đến được pháp tướng 
bình đẳng.

Ngài Tu Bồ Đe bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Cho đến 
các đức Phật cũng chẳng thể hành, chẳng thể đến được 
chăng?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Hết thảy các bậc Thánh... dẫn 
đến Phật dạy đều chẳng thể hành, chẳng thể đến đượcệ

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Phật có lực 
tự tại ở nơi hết thảy pháp. Như vậy vì sao nói Phật chẳng 
thể hành, chẳng thể đến được?
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Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Nếu các pháp bình đẳng 
cùng Phật có sai khác nhau, thì mới nên nói như vậyỂ Nay 
nói phàm phu, Thanh Văn, Bích Chi Phật... dẫn đến Phật 
bình đẳng, tức là nói bình đẳng là một, là chẳng phải hai 
vậyỂ Đây có nghĩa là hàng phàm phu, chư thánh..ề dẫn 
đến chư Phật bình đẳng, đều là bất khả đắc.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu ở nơi 
tướng bình đẳng mà hết thảy pháp đều bất khả đắc, thì 
giữa phàm phu, chư Thánh, chư Phật chẳng có gì sai 
khác nhau chăng?

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu Bồ 
Đe! Noi các pháp bình đẳng chẳng có sai khác, chẳng có 
sự phân biệt giữa phàm phu, thánh nhân và Phật.

Ngài Tu Bồ Đe bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu chẳng 
có sự phân biệt giữa phàm phu, thánh nhân và Phật, thì 
làm sao phân biệt có 3 ngôi Tam bảo xuất hiện ở thế gian?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Ý ông nghĩ sao? Phật bảo, 
Pháp bảo và Tăng bảo cùng các pháp binh đẳng có khác 
nhau chăng?

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Như chỗ 
con được nghe qua lời Phật dạy, thì Tam bảo cùng các 
pháp bình đẳng, chẳng có sai khác nhau.

Vì sao? Vì Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo tức là pháp 
bình đẳng, chẳng hợp chẳng tan, chẳng có sắc chẳng có 
hình, chẳng có đối, là nhất tướng, là vô tướng vậy.

Phật dùng trí lực ở nơi các pháp vô tướng, phân 
biệt là phàm phu, ỉà Tu-đà-hoàn, ỉà Tư-đà-hàm, ỉà A- 
na-hàm, ỉà A-la-hán, là Bích Chi Phật, là Bồ tá t.ẽ. dẫn 
đến là Phật.
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Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này I\i Bồ 
Đe! Ý ông nghĩ sao? Nếu các đức Phật được Vô Thượng 
Bồ Đe mà chẳng phân biệt các pháp, thì sẽ có biết được 
địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, ngưòi chăng? Sẽ có biết 
được 37 Phẩm Trợ Đạo, 18 pháp không, 10 Phật lực... 
dẫn đến 18 bất cộng pháp chăng?

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Sẽ chẳng 
biết vậy.

Phật dạy: Này TÌ1 Bồ Đe! Bỏi vậy nên biết Phật có ân 
lực lớn. Bất động ở  noi hết thảy các pháp mà phân biệt 
được hết thảy các phápề

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Như Phật 
chang động ở nơi các pháp bình đẳng, phàm phu cũng 
chẳng động ở nơi các pháp bình đẳng, Thanh Văn và Bích 
Chi Phật cũng chẳng động ở  nơi các pháp bình đẳngể

Bạch Thế Tôn! Tướng pháp bình đẳng tức là tướng 
phàm phu, tức là tướng Thanh Văn, tức là tướng Bích 
Chi P h ật,..Ệ dẫn đến tức là tướng Phật. Đó là tướng 
bình đẳng.

Bạch Thế Tôn! Nay các pháp mỗi mỗi đều có tướng 
sai khác. Ví như tướng sắc khác; tướng thọ, tưởng, hành 
và thức khác; tướng nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý khác; 
tướng địa, thủy, hỏa, phong, không và thức khác; tướng 
tham, sân và si khác; tướng tà kiến khác; tướng thiền 
khác, tướng 4 vô lượng tâm khác; tướng 4 vô sắc định 
khác; tướng 4 niệm xứỆễế dẫn đến 8 thánh đạo khác; 
tướng bố thí Ba-la-mậtệ.Ễ dẫn đến Bát nhã Ba-la-mật 
khác; tướng 3 giải thoát môn khác; tướng 18 bất cộng 
pháp khác; tướng pháp hữu vỉ khác; tướng pháp vô vi 
khác; tướng phàm phu khác... dẫn đến tướng Phật khácẳ
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Các pháp mỗi mỗi đều có tướng riêng khác như vậy, 
thì làm sao Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, ở noi các pháp 
có tướng sai khác nhau mà chẳng khỏi tâm phân biệt?

Nếu chẳng có phân biệt, thì chẳng thể hành Bát nhã 
Ba-la-mật. Nếu chẳng hành Bát nhã Ba-la-mật, thì chẳng 
thể tu từ địa này lên địa khác. Nếu chẳng tu từ địa này lên 
địa khác, thì chẳng thể vào Bồ tát vị. Nếu chẳng vào Bồ 
tát vị, thì chẳng thể vượt qua Thanh Văn địa và Bích Chi 
Phật địa, chẳng được đầy đủ các thần thông Ba-ỉa-mật, 
chẳng được đầy đủ bổ thí Ba-la-mật... dẫn đến Bát nhã 
Ba-la-mật; chẳng thể đi từ cõi Phật này đến cối Phật khác 
để cúng dường chư Phật và gieo trồng thiện căn dẫn đến 
chẳng thể thành tựu chúng sanh và tịnh Phật quốc độễ

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Đúng như lời ông hỏi. Tướng 
pháp ấy cũng là tướng phàm phu, tướng lìi-đà-hoàn... 
dẫn đến là tướng PhậtỆ

Ngài I \i Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu mỗi 
pháp có tướng riêng khác, như tướng sắc khácệ.. dẫn đến 
tướng pháp hữu vi khác, tướng pháp vô vi khác y.v... thì 
làm sao Bồ tát quán “nhất tướng” mà chẳng khởi sanh 
phân biệt?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Ý ông nghĩ sao? Tướng sắc 
là không chăng? Dẩn đến tướng Phật là không chăng?

Ngài Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thật là 
“không” vậy.

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Trong “không” thì các tướng 
riêng khác của các pháp có khả đắc chăng?

Ngài T\i Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Đều là bất 
khả đắc.
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Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Bởi vậy nên phải biết rằng 
các pháp tướng bình đẳng. Trong đó, chẳng có phàm phu 
cũng chẳng ly phàm phu... dẫn đến chẳng có Phật cũng 
chẳng ly Phật.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Các pháp 
bình đẳng là pháp hữu vi hay là pháp vô vi?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Chẳng phải pháp hữu vi, 
chẳng phải pháp vô vi, cũng chẳng ly pháp hữu vi, chẳng 
ly pháp vô vi, vì hữu vi và vô vi đều là bất khả đắcễ

Này Tu Bồ Đe! Dù là tánh hữu vi hay là tánh vô vi, 
thì cả 2 pháp ấy đều chẳng hợp chẳng tan, chẳng có 
sắc, chẳng có hình, chẳng có đối, đều là nhất tướng, là 
vô tướng.

Phật cũng dùng thế đế mà nói, chẳng phải dùng đệ 
nhất nghĩa đế.

Vì sao? Vì ử nơi đệ nhất nghĩa đế chẳng có thân hành, 
khẩu hành và ý hành, cũng chẳng ly thân hành, khẩu 
hành và ý hành.

Vì trong đệ nhất nghĩa đế thì pháp hữu vi và pháp 
vô vi đều là tướng bình đẳng. Tướng bình đẳng của các 
pháp tức là đệ nhất nghĩa đế vậy.

Khi hành Bát nM  Ba-la-mật, Bồ tát trú bất động 
trong đệ nhất nghĩa đế, mà hành các sự việc làm lọi ích 
cho chúng sanh.

LUẬN:

Ngài Tu Bồ Đề suy nghĩ về lời nói của Phật rằng, “Người 
thấy như thật là chẳng cấu tịnh, người chẳng thấy như thật 
cũng là chẳng cấu tịnh”.
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Suy nghĩ như vậy rồi ngài Bạch Phật: Người thấy như 
thật là chẳng cấu tịnh, người chẳng thấy như thật cũng là 
chăng câu tịnh. Vì sao? Vì hét thảy pháp là tánh vô sở hữu 
chang có cấu tịnh; trong sở hữu cũng chẳng có cấu tịnh.

Ý ngài Tu Bồ Đề muốn nói rằng, “Vô sở hữu là tịch diệt 
kiên, nên chăng phải có câu hay tịnh. Sở hữu là thường kiến 
nên chăng phải cấu hay tịnh. Sở hữu, néu quyết định có, cũng 
chăng phải theo nhân duyên sanh; nêu chăng phải theo nhân 
duyên sanh thì phải là thường có; nếu đã là thường có thì 
cũng chẳng có cấu hay tịnh vậy”.

-0O0-

Ngài Tu Bồ Đe hỏi: Người thấy như thật và người chẳng 
thây như thật có nghĩa khác nhau như thế nào?

Phật dạy: Nghĩa chẳng có sai khác nhau, cấu  và tịnh 
chăng có tướng riêng khác, chẳng thể phân biệt nói ra, vì là 
bình đẳng.

Nếu phân biệt nói có cấu, có tịnh là có lỗi. Các pháp 
tướng bình đẳng; ta nói đó là tịnh. Ở nơi thật tướng thì các 
pháp đêu là như pháp tánh, pháp trú, pháp vị, thật tế, đều là 
bình đẳng, chẳng có sai khác.

Khi vào trong tánh bình đẳng rồi, Bồ tát giữ được tâm 
chẳng ghét (tắng), chẳng thương (ái), nên dù có Phật hay 
chăng có Phật thì pháp tánh vẫn thường trú. Trái lại, các tác 
pháp đều là hư dối cả. Bởi vậy nên kinh dạy, “Dù có Phật hay 
chẳng có Phật, thì vô tác pháp vẫn thường trú”.

Như thấy có người dùng ngón tay chỉ mặt trăng, mà người 
ngu vân đăm đăm nhìn ngón tay người này khiến chẳng sao 
thây được mặt trăng. Phải đừng chấp ngón tay, phải nhìn theo
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hướng ngón tay chỉ thì mới thấy được mặt trăng vậy. Cũng 
như vậy, người nghe nói các pháp tướng bình đẳng, chang 
nên chấp tướng bình đẳng đó.

Nên biết, Phật y theo thế đế mà nói các pháp tướng bình 
đẳng, chẳng phải là đệ nhất nghĩa đế.

Thế đế là chẳng phải thật, nhưng vì muốn hành các sự việc, 
nên phải y theo thế đế mà nói. Ví như người đem vàng ra đổi lấy 
các vật dụng cần thiết cho đời sốngế Mặc dù vàng là quý, các vật 
dụng kia là tiện, nhưng cần thiết thì phải đổi vậy.

-0O0-

Xét về đệ nhất nghĩa đế, thì tánh bình đẳng chẳng có thể nói 
ra được (bất khả thuyết), chẳng có thể dùng ngữ ngôn, danh tự, 
hay âm thanh mà diễn đạt được. Vì sao? Vì pháp tướng bình 
đẳng là chẳng có hý luận, là tướng thường tịch diệt.

Ngài Tu Bồ Đề nghe Phật nói về pháp tướng bình đẳng, 
về thật tướng pháp và hiểu rõ y chỉ của Phật, nhưng vì lợi ích 
cho hàng Bồ tát sơ phát tâm, mà ngài hỏi Phật: Neu hết thảy 
pháp đều là không, là như mộng, thì làm sao ở nơi các pháp 
chẳng có căn bản định thật mà Bồ tát có thể phát tâm cầu Vô 
Thượng Bồ Đề, dẫn đến vì chúng sanh thuyết pháp?

Phật hỏi lại: 6 pháp Ba-la-mật, các môn đà la ni, các môn 
tam muội, thuyết pháp v.v... có phải là như mộng chăng?

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Thật là như mộng vậy. Các 
pháp tuy có làm lợi ích cho chúng sanh, mà đều là mộng 
pháp cả. Mộng pháp là hư vọng, chẳng thật. Như vậy, Bồ tát 
cầu Bát nhã Ba-la-mật, cầu Phật đạo, làm sao lại hành các 
pháp chẳng thật như vậy? Nếu hành các pháp chẳng thật, thì 
làm sao vào được trong Bát nhã Ba-la-mật?
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Phật dạy: Đứng như vậy! Bố thì cùng hết thảy các thiện 
pháp đêu do tư duy, phân biệt mà được tạo tác, được sanh khởi. 
Pháp như vậy chẳng nên trú để thành Nhất thiết chủng trí.

Lúc bấy giờ, trong chúng hội, có người nghe nói như vậy, 
liên sanh tâm giải đãi, nên Phật nói tiếp: Hết thảy các thiện 
pháp đêu là pháp trợ đạo. Nếu ở nơi các thiện pháp mà sanh 
tà hạnh, thì các pháp ấy mới gọi là chẳng thật; còn nếu thật 
hành, chẳng có lầm lạc, thì các pháp ấy trở thành pháp trợ 
đạo. Nhưng vì là pháp trợ đạo, nên chẳng trực tiếp dẫn đến 
đạo quả.

Trái lại, “thật pháp” là chẳng xuất, chẳng sanh, là nhất tướng, 
là vô tướng, là tịch diệt tướng. Ví như trời mưa làm lợi ích cho 
cây cỏ, đồng mộng, mà chẳng làm lợi ích cho hư không. Cũng 
như vậy, hành các pháp trợ đạo chỉ đem lại các quả báo hữu lậu, 
mà chẳng có lọi ích cho đạo quả Niết Bàn vậy.

Bồ tát biết rõ các pháp trợ đạo, cũng biết rõ đạo quả, nên 
tò sơ phát tâm cho đến nay vẫn thường hành các pháp trợ 
đạo, như bô thí, trì giới v.v... mà vẫn biết rõ các pháp ấy đều 
là rốt ráo không, đều là như mộng.

Hỏi: Neu Bồ tát biết rõ thật tướng các pháp, thì cần gì 
phải hành bô thí?

Đáp: Phật dạy, “Nếu chẳng đầy đủ bố thí, thì chẳng có 
thê thành tựu chúng sanh”.

Bởi vậy nên Bồ tát phải tự trang nghiêm thân, dùng âm 
thanh, ngôn ngữ cùng các lực thần thông, để phương tiện dẫn 
đạo chúng sanh. Bồ tát hành bố thí chỉ vì lợi ích chúng sanh, 
mà chẳng chấp bố thí, chẳng khởi hý luận, xem bố thí như 
mộng, như hóa. Do hành bố thí như vậy, mà Bồ tát được Vô 
Thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì Bát nhã Ba-la-mật chẳng có chỗ
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thủ chấp. Bồ tát biết hết thảy các pháp, mà chẳng thủ chấp 
các pháp tướng; chẳng thủ chấp các pháp tướng mà vẫn phát 
tâm cầu Vô Thượng Bồ Đe. Bồ tát biết hết thảy các pháp 
đều chẳng có căn bản định thật, chẳng có tướng có thể chấp 
thủ, chỉ là như mộng, như hóa. Nhưng vì thấy chúng sanh 
mê muội, chẳng biết được như vậy, nên Bồ tát phải vì chúng 
sanh mà cầu Vô Thượng Bồ Đe.

Bồ tát, từ sơ phát tâm cho đến nay, chỉ vì chúng sanh mà 
hành bố th í... dẫn đến hành hết thảy các thiện pháp, chỉ vì 
chúng sanh mà cầu Vô Thượng Bồ Đề, chẳng phải vì chính 
mình vậy.

Vì sao? Vì nếu Bồ tát xa lìa tâm đại bi, tâm thương xót 
chúng sanh, mà cầu Vô Thượng Bồ Đề, cầu thật tướng pháp, 
thì sẽ đọa về tà kiến. Người như vậy, chẳng có thể được Nhất 
thiết chủng trí. Do tâm cầu Nhất thiết chủng trí chưa được 
nhu nhuyến, nên rất dễ bị đọa vào biên kiến chấp, rất khó có 
thể vào noi thật tướng pháp vậy.

Phật dạy “Từ sơ phát tâm, Bồ tát phải thường bi niệm 
chúng sanh, thương xót chúng sanh, thì dần dần mới vào 
được rốt ráo không”.

Hỏi: Ở  các chỗ khác thường nói Bồ tát tự lợi và làm lợi ích 
cho chúng sanh. Vì sao ở  nơi đây chỉ nói Bồ tát làm lợi ích cho 
chủng sanh, mà chẳng nói Bồ tát tự lợi ích cho chính mình?

Nếu vừa làm lợi ích cho mình, vừa làm lợi ích cho người 
khác, thì cỏ lỗi gì?

Đáp: Bồ tát chỉ vì lợi ích cho chúng sanh mà hành các thiện 
pháp; như vậy mới là thật nghĩa của việc hành Bồ tát đạo.

Trước đây, nói vừa tự lợi mình và lọi người, là vì phàm 
phu mà nói. Người hành Bồ tát đạo, khi đã vào trong đạo rồi,
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dù có tự lợi thì đó cũng nhằm lợi tha, là trên hết. Bởi vậy nên 
nói, “Bô tát chỉ vì lợi ích cho chúng sanh mà hành các thiện 
pháp, chăng phải vì lợi ích cho riêng mình”.

Hỏi: Có thuyết nói, “Người làm việc chỉ vì thân mình là 
người bậc hạ; người làm việc vì lợi ích cho người khác là 
người bậc trung; người ỉàm việc vì lợi ích cho mình và cho 
người đầy đủ, viên mãn là người bậc thượng

Nếu lợi tha mà chẳng có tự lợi thì làm sao gọi là bậc 
thượng được?

Đáp: Chẳng phải như vậy.

- Người hành đạo chỉ vì tự thân mình là người bậc hạ. 
Người ở thế gian hành các thiện pháp chỉ vì lợi ích cho mình 
mà chăng phải vì lợi ích cho người khác. Do hành đạo mà 
tự ái châp thân mình, chấp việc làm của mình, nên chẳng có 
được nhiều phước báo, mặc dù chẳng có phạm tội.

- Người thường xả niềm vui riêng của mình, chỉ vì 
chung sanh mà hành đạo, mới gọi là người bậc thượng. 
Người hành đạo bậc thượng là người chỉ vì chúng sanh mà 
hành các thiện pháp.

- Người chưa thành tựu được chúng sanh, mới phải tự lợi 
cho đây đủ trước đã, để sẵn sàng làm lợi ích cho người về 
sau. Như hành tự lợi và lợi tha chỉ là giai đoạn tập sự trong 
quá trình hành Bồ tát đạo vậy.

-0O0-

Nên phân biệt có 3 hạng người cầu Phật đạo. Đó là:

- Người vì tự thân mình mà cầu thành Phật.
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- Người vì tự thân mình và cũng vì chúng sanh mà cầu 
thành Phật.

- Người chỉ vì chúng sanh mà cầu thành Phật.

Hạng người sau cùng này thường hành đạo thanh tịnh, 
nhằm phá các chấp điên đảo. Đây là hàng Bô tát hành Bát 
nhã Ba-la-mật, mà biết rõ chúng sanh là vô chúng sanh 
(chẳng là chúng sành)... dẫn đến tri giả, kiến giả là vô tri giả, 
vô kien giả (chẳng là tri giả, chẳng là kiến giả). Bồ tát an trú 
trong vô tướng, mà vẫn thường hành các thiện pháp trợ đạo, 
dạy chúng sanh hành các thiện pháp trợ đạo, nhăm độ thoát 
chúng sanh ra khỏi sanh tử, đưa họ vào trong tánh Cam Lô. 
Vì sao? Vì hành tất cả các thiện pháp trợ đạo đều dẫn đên 
Niết Bàn vậy. Tánh Niết Bàn gọi là tánh Cam Lồ. Trú trong 
tánh Cam Lồ, Bồ tát chẳng còn sanh các vọng tưởng, được 
vô sở trước, và cũng khiến chúng sanh được vô sở trước. 
Như vậy mới gọi là lợi ích cho chúng sanh vào bậc nhât.

Hỏi: Trước đây nói vì lợi ích cho chúng sanh mà Bồ tát 
hành đạo. Nay vì sao nói vì muốn khiến chúng sanh được vô 
sở  trước mà Bồ tát hành đạo?

Đáp: Nếu mình chẳng có trí huệ, thì chẳng có thể làm 
lợi ích cho người được. Bởi vậy nên tự mình phải được vô 
sở trước (chẳng có chỗ chấp trước), rôi mới dạy người khác 
khiến cho được vô sở trước. Nếu có tài vật hay công đức 
g ì... Bồ tát cũng đều đem hết cho chúng sanh. Ví như ông 
Điều Đạt, tức là Đề Bà Đạt Đa, là oán tặc của Phật, mà Phật 
cũng cho tất cả.

Như vậy mới là tự tu tập công đức. Nếu chẳng như vậy, 
thì chẳng co thể phá được chấp ngã, nên chẳng có thể bố thí 
thanh tịnh được.
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Đây cũng là y theo thế đế mà nói, chẳng phải là đệ nhất 
nghĩa đế. Vì sao? Vì ở nơi đệ nhất nghĩa đế là chẳng có chúng 
sanh, chăng có pháp, chẳng phải một cũng chẳng phải hai, là 
bình đăng, chăng có phân biệt các pháp tướng, nên cũng là 
chăng có chỗ chấp (vô sở chấp) vậy.

Bởi vậy nên nói tướng chẳng thể nói ra được (bất khả 
khuyêt tướng) là tướng của đệ nhất nghĩa đế; tướng có thể 
nói ra được (khả thuyết tướng) là tướng của thế tục đế.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nói ở noi đạo tràng mà được pháp là 
nói theo thê đê, hay là nói theo đệ nhất nghĩa đế?

Ý ngài Tu Bồ Đề muốn nói, “Nếu nói dùng thế đế mà 
được đạo, tức là hư vọng, chẳng thật. Còn nói dùng đệ nhất 
nghĩa đê mà được đạo, thì cũng chẳng thể được, vì đệ nhất 
nghĩa đế là vô đắc (chẳng có đắc), là bất khả thuyết (chẳng 
thê nói ra được), là bất khả thọ (chẳng thể thọ được), nên 
chẳng có pháp đắc, chẳng có người đắc pháp vậy.

Phật dạy: Do y theo thế đế, dùng ngữ ngôn, danh tự, mà 
nói Phật được Vô Thượng Bồ Đề. Thật ra chẳng có người đắc 
pháp, chẳng có pháp để đắc.

Vì sao? Vì chấp có pháp để đắc, chấp có người đắc pháp, 
là châp có 2 pháp. Do châp có 2 pháp, nên chẳng có đạo, 
cũng chăng có quả. Bô tát chẳng đắc đạo, chẳng đắc quả, mới 
thật được gọi là Bồ tát đắc Vô Thượng Bồ Đề.

Như vậy y theo thế đế nên mới dùng “2 pháp”.

Phật pháp chẳng phải là pháp hư dối, nhưng vì hàng sơ phát 
tâm mà phải dùng “2 pháp” để phân biệt các pháp là hư vọng.

Chư Phật và chư đại Bồ tát đã được đệ nhất nghĩa đế nên 
giáo hóa chúng sanh, khiến họ cũng được đệ nhất nghĩa đế.
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Tuy có phân biệt các pháp, mà chẳng có chấp các pháp tướng 
hư vọng.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu hành “2 pháp” (nhị pháp) chẳng 
được đạo chẳng được quả, thì hành “chẳng 2 pháp” (bất nhị 
pháp) có được đạo, được quả chăng?

Phật dạy: Hành “2 pháp” chẳng có đạo, chẳng có quả; 
hành “chẳng 2 pháp” cũng chẳng có đạo, chẳng có quả.

Hỏi: Trước đây nói “2 pháp ” là pháp của phàm phu; 
‘‘chẳng 2 pháp ” là pháp của bậc thánh hiền. Trong kỉnh Duy 
Ma Cật có nói đến vào pháp môn ‘‘chăng 2 pháp ” (bât nhị 
pháp môn), thì nghĩa ấy như thế nào?

Đáp: “Chẳng 2 pháp” (bất nhị pháp) là thánh pháp chân 
thật. Vì các Bồ tát sơ phát ý chưa vào được nơi thật tướng 
pháp, nên vừa nghe nói đến “chẳng 2 pháp” (bất nhị pháp) 
là liền sanh tâm chấp, hoặc liền sanh tâm hủy báng. Phật 
muốn ngăn sự chấp thiên lệch về cả 2 bên, nên vì họ thuyêt 
về “trung đạo”, là “chăng hai” (phi nhị), cũng “chăng phải 
chẳng hai” (phi bất nhị).

Nói “2 pháp” là có phân biệt các tướng; nói “chẳng 2 
pháp” là nói “nhất không tướng” (tướng không đồng nhât). 
“Nhất không tướng” phá được hết thảy các pháp tướng sai 
khác. Khi đã phá xong các tướng sai khác rôi, thì cũng phải 
xả luôn chấp về “chẳng 2 tướng” mới được đạo quả. Vì sao? 
Vì các bậc thánh hiền tuy tán thán “chẳng 2 tướng” (bất nhị 
tướng) mà chẳng chấp pháp ấy, chẳng sanh hý luận; dùng 
pháp ấy mà được đắc đạo, đắc quả. Như vậy mới gọi là pháp 
bình đẳng.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu các pháp đều là tướng vô sở hữu, 
thì sao có thể gọi là tướng bình đẳng?
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Phật dạy: Nếu ly “tánh hữu”, thì chẳng có “tánh vô”, 
cũng chẳng có thể nói đến các pháp tướng bình đẳng.

Bồ tát chẳng nói hết thảy các pháp là “tánh vô”, mà nói 
hêt thảy pháp tướng bình đăng; cũng chăng nói ly 2 bên “hữu- 
vộ” là có tướng bình đẳng. Vì sao? Vì ở nơi hết thảy các chỗ 
đêu chăng có thủ châp mới thật là tướng bình đẳng. Như vậy 
là các pháp bình đẳng vượt trên hết thảy pháp, chẳng ngăn 
ngại việc hành các thiện pháp vậy.

Hỏi: Trước đây nói các pháp tướng bình đẳng là thật 
tướng pháp. Nay vì sao nói pháp bình đẳng vượt lên trên hết 
thảy pháp?

Đáp: Hết thảy pháp nói trên đây có 2 nghĩa. Đó là:

- Het thảy sắc pháp ở nơi pháp thể đều bình đẳng, 
chẳng khác.

- Ở nơi các sắc pháp phân biệt có pháp phàm phu hành tà 
hạnh, và pháp của các bậc Thánh hành chánh hạnh.

ơ  nơi đây nói về nghĩa thứ 2. Nói bình đẳng là nói ở ngay 
nơị tà hạnh của phàm phu, mà xuất ra khỏi các tà hạnh đó; 
chẳng phải là vượt ra khỏi hết thảy các pháp vậy.

Lại nữa, bình đẳng cũng có nghĩa là chẳng thể hành, 
chẳng thể đến được.

-oOo-

Ngài Tu Bô Đê hỏi: Cho đến các đức Phật cũng chẳng 
hành, chẳng đến được chăng?

Ý ngài Tu Bồ Đề muốn nói rằng, “Dù pháp thậm thâm vi 
diệu, dù là khó hành, khó đến, nhưng các đức Phật đã được
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đạo rồi, ắt có thể hành, có thể đến được vậy”. Nghĩ như vậy 
nên ngài nêu lên các câu hỏi trên đây.

Phật dạy: Hết thảy chư Thánh hiền... dẫn đến chư Phật 
đều chẳng hành, chẳng đến được.

Ý Phật muốn nói rằng, “Vì là tự tánh bình đẳng, nên 
chư Phật 3 đời 10 phương đều chẳng hành, chẳng đến được, 
huống nữa là 1 đức Phật” .

Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi: Ở nơi hết thảy pháp, Phật có lực 
tự tại, có trí huệ vô ngại. Như vậy vì sao nói chẳng thể hành, 
chẳng thể đến được?

Phật dạy: Nếu các pháp bình đẳng cùng Phật có khác 
nhau, thì mới nên hỏi. Phàm phu bình đẳng, Tu-đà-hoàn bình 
đẳng... dẫn đến Phật bình đẳng cùng với bình đẳng là chẳng 
phải hai, chẳng phải khác.

Phàm phu, Tu-đà-hoàn... dẫn đến Phật đều cùng một tự 
tánh Trong một tánh thì chẳng có hành, chẳng có đến vậy. Cùng 
vói tự tánh phải có tha tánh mới nói đến có hành, có đến. Vì tự 
tánh và tha tánh là bình đẳng, nên chẳng có hành, chẳng có đến.

Bởi vậy nên Phật dạy, “Nếu Phật và bình đẳng khác nhau, 
thì Phật mới hành bình đẳng. Nay Phật tức là bình đẳng, thì 
chẳng nói đến hành bình đẳng, đến bình đẳng vậy”.

-oOo-

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu ở nơi bình đẳng mà hết thảy các 
pháp đều bất khả đắc, thì giữa phàm phu, chư thánh... dẫn 
đến chư Phật có gì sai khác nhau chăng?

Phật dạy: Chẳng có sự sai khác, chẳng có sự phân biệt 
giữa phàm phu, chư thánh, và chư Phật.
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Ý Phật muốn nói rằng, “Thế gian y thế tục mà phân biệt 
có sự sai khác; còn ở nơi pháp bình đẳng thì chẳng có sự sai 
khác, chẳng có sự phân biệt”.

Ngài Tu Bồ Đe lại hỏi: Nếu chẳng có sự phân biệt giữa 
phàm phu, thánh nhân và Phật, thì làm sao có 3 ngôi Tam bảo 
xuất hiện ở thế gian, làm các việc lợi ích cho chúng sanh?

Phật dạy: Pháp bình đẳng tức là thật pháp. Thật pháp tức 
là Phật pháp, tức là Tam bảo; tức là Phật bảo, Pháp bảo và 
Tăng bảo.

Vì sao? Vì người chưa được pháp bình đẳng thì chẳng 
được gọi là Phật; người được pháp bình đẳng mới được gọi 
là Phật. Phật dùng lực trí huệ, ở nơi các pháp bình đẳng, vô 
tướng, mà phân biệt có phàm phu, có các quả thánh sai khác, 
như là Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, Bích 
Chi Phật... dẫn đến có quả vị Phật.

Ngài Tu Bồ Đe lãnh hội lời Phật dạy, và thưa: Các pháp 
đều chẳng họp, chẳng tan, chẳng có sắc, chẳng có hình, chẳng 
có đôi, đêu là nhất tướng, là vô tướng. Thế nhưng, Phật ở nơi 
không, nơi vô tướng mà dùng lực trí huệ phân biệt có phàm 
phu, có các quả thánh sai khác nhau.

Phật ân chứng lời ngài Tu Bồ Đề, và dạy: Đúng như vậy. 
Nêu Phật chăng phân biệt các pháp, thì làm sao biết có địa 
ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người; làm sao biết có 37 pháp 
trợ đạo... dẫn đến có 18 bất cộng pháp?

Hỏi: Phật vỉ như mặt trời chiếu sảng vạn vật, chảng phân 
biệt vật ở cao hay thấp, vật lớn hay nhỏ... Chúng sanh ở  
khắp nơi có thể dùng mẳt để riêng thấy mặt trời. Cũng như 
vậy, Phật chẳng chuyển các pháp tướng, nhưng dùng lực 
trí huệ soi chiểu các pháp, để vì chúng sanh diễn nói. Như
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vậy, vì sao Ngài Tu Bồ Đe lại nói “Neu chẳng phân biệt các 
pháp, thì chẳng biết cỏ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, 
người; chang biết có 3 7 pháp trợ đạo... dân đên có 18 bât 
cộng pháp ”?

Đáp: Ở đây nên phân biệt giữa sự biết của phàm phu và 
sự biết của Phật:

- Sự biết của hàng phàm phu là biết hư vọng.

- Sự biết của Phật là biết như thật.

Phàm phu biết các pháp là có các tướng sai khác, như có 
xấu tốt, lớn nhỏ, hon thua v.v... Sự biết của phàm phu như 
vậy chỉ là hư vọng, Phật tuy chẳng nói về xấu tốt, lớn nhỏ, 
hơn thua v.v.. nhưng vẫn thường phân biệt các pháp, khai 
thị để chúng sanh được biết rõ về các pháp hư vọng, nhằm 
đưa chúng sanh vào nơi thật tướng pháp.

-oOo-

Dùng “2 pháp” (nhị pháp) mới phân biệt có địa ngục, có 
ngạ quỷ, có súc sanh, có trời, có người; phân biệt có phàm 
phu, có các bậc thánh hiền... dẫn đến có các đức Phật v.v...

Dùng “chẳng 2 pháp” (bất nhị pháp) thì chẳng có các sự 
phân biệt như vậy. Vì sao? Vì Phật pháp là tướng tịch diệt, 
chẳng có hý luận. Nếu ở trong Phật pháp mà còn phân biệt 
có các pháp tướng sai khác, như có tướng địa ngục, tướng 
ngạ quỷ, tướng súc sanh v.v... thì chẳng phải là tịch diệt nữa. 
“Chẳng 2 pháp” (bất nhị pháp) là chẳng có hý luận.

Phật ở nơi tướng tịch diệt mà vẫn thường vì chúng sanh 
phân biệt các pháp. Tuy phân biệt các pháp mà chăng đọa 
vào hý luận, cũng chẳng ly thật tướng pháp.
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Vì sao? Vì người thế gian dừng mắt thấy một con vật, 
mà chẳng biết tướng của con vật ấy do nhiều tướng khác, 
từng phần nhỏ hòa hợp lại, mà có vậy. Ví như nói một con 
trâu sanh ra một con trâu. Thật ra thì chẳng thể nói như vậy 
được. Con trâu do nhiều thành phần của trâu hòa hợp lại mới 
thành ra trâu. Nếu loại trừ các thành phần của trâu ra, thì 
chẳng có một pháp nào được gọi là “pháp trâu” cả. Vì sao? 
Vì do nhiều thành phần của trâu hòa hợp lại mà thành ra có 
một pháp gọi là ữâu. Nếu chỉ thấy tướng chung, chẳng thấy 
được các tướng riêng của các thành phần, mà đã gọi là thấy 
trâu, thì như vậy là chưa thấy như thật tướng trâu vậy. Phải 
vào được các pháp bình đẳng, mới có thể thấy như thật, biết 
như thật tướng trâu.

-0O0-

Phật bất động ở nơi hết thảy các pháp, mà phân biệt được 
hêt thảy các pháp. Do bất động mà phân biệt các pháp như 
vậy, nên chăng có chấp “hai tướng” (nhị tướng), cũng chẳng 
có chấp “một tướng” (nhất tướng) vậy.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Như Phật chẳng động ở nơi các pháp 
bình đặng, thì làm sao phàm phu, Thanh Văn, Bích Chi Phật 
cũng đều chẳng động ở noi các tướng bình đẳng? Như vậy, 
Phật làm sao phân biệt được các pháp có tướng sai khác 
nhau, như tướng sắc khác... dẫn đến tướng pháp hữu vi khác, 
tướng pháp vô vi khác ? Nếu chẳng có phân biệt như vậy thì 
làm sao Bô tát tu từ địa này lên địa khác,... dẫn đến thành tựu 
chúng sanh, tịnh Phật quốc độ?

Phật dạy: Tướng sắc là không chăng? Dần đến tướng 
Phật là không chăng? Trong không thì có các tướng sai khác 
có khả đăc chăng?
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Ngài Tu Bồ Đề thưa: Các pháp tướng đều là không. Trong 
rốt ráo không, trong vô tướng, thì làm sao nói các pháp tướng 
sai khác được.

Phật dạy: Trong “không” chẳng có các pháp tướng sai 
khác. Pháp “không” là thật pháp, thì làm sao ở trong “không” 
ông lại phân biệt các pháp, và nêu lên các lời vấn nạn? Trong 
rốt ráo “không” thì “không” là bất khả đắc, các pháp tướng 
mỗi mỗi đều bất khả đắc, thì ông còn vấn nạn làm gì nữa?

Bởi vậy nên phải biết rằng các pháp bình đẳng là chẳng 
có phân biệt. Ở noi các pháp bình đẳng đó, chẳng có phàm 
phu, cũng chẳng ly phàm phu... dẫn đến chẳng có Phật, cũng 
chẳng ly Phật. Tướng của phàm phu cũng tức là tướng của 
thánh hiền... dẫn đến cũng tức là tướng của Phật. Bởi vậy 
nên nói thánh hiền chẳng phải phàm phu mà cũng chẳng ly 
phàm phu... dẫn đến Phật chẳng phải phàm phu mà cũng 
chẳng ly phàm phu vậy.

Ngài Tu Bồ Đề muốn hiểu rõ hơn về tướng bình đẳng, nên 
hỏi: Các pháp bình đẳng là pháp hữu vi hay là pháp vô vi?

Phật dạy: Chẳng phải là pháp hữu vi, cũng chẳng phải là 
pháp vô vi. Vì sao? Vì pháp hữu vi là pháp hư vọng, chăng 
thật; còn pháp vô vi thì chẳng có sanh trú diệt, nên là vô pháp 
(chẳng có pháp). Nếu đã là vô pháp, thì cũng chẳng thể gọi 
là pháp vô vi được.

Vì sao? Vì do đối đãi với hữu vi, mà nói có vô vi; néu 
ly hữu ra, thì vô vi là bất khả đắc. Ví như dài và ngắn là hai 
khái niệm tương đãi; nếu chẳng có khái niệm về dài, thì cũng 
chẳng có khái niệm về ngắn, và ngược lại.

Hỏi: Pháp hữu vi là pháp vô thường; pháp vô vi là pháp 
thường. Như vậy vì sao nói, ly hữu vi, thì vô vỉ là bất khả đăc?
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Đáp: Pháp vô vi là pháp vô phân biệt (chẳng có phân 
biệt), là pháp vô tướng (chẳng có tướng).

Neu pháp vô vi là thường, thì chẳng phải là vô tướng 
được vậy. Chỉ vì nhằm phá hữu vi, nên mới nói vô vi. Một 
khi hữu vi đã bị phá rồi, thì chẳng cần nói đến vô vi nữa. Ví 
như người bị giam cầm ở trong ngục tối, tìm mọi cách đục 
thủng vách tường, để thoát ra bên ngoài. Khi vách tường đã 
được đục thủng rồi, thì nó chẳng còn là vật ngăn cách bên 
trong và bên ngoài nữa. Lúc bấy giờ thì khoảng hư không 
bên trong và khoảng hư không bên ngoài đã hòa đồng với 
nhau, chẳng còn có sự phân biệt, chẳng còn sai khác nữa.

Pháp vô vi chẳng phải dơ các nhân duyên sanh. Sở dĩ lập 
ra tánh vô vi là để phá chấp về tánh hữu vi. Khi đã phá hữu 
vi rồi, thì chẳng còn phân biệt hữu vi và vô vi nữa.

Pháp hữu vi và pháp vô vi đều là bất khả đắc, chẳng hợp, 
chẳng tan, đều là nhất tướng (một tướng), là vô tướng (chẳng 
có tướng) vậy.

Vì y theo thế tục đế mà nói có hữu vi, có vô vi; chẳng 
phải là y theo đệ nhất nghĩa đế. Vì sao? Vì ở nơi đệ nhất 
nghĩa đế thì chẳng còn có thân hành, khẩu hành và ý hành. 
Hữu vi và vô vi bình đẳng mới tức là đệ nhất ngh ĩa đế.

Bồ tát biết rõ pháp hữu vi và pháp vô vi đều là bình đẳng 
tướng, là nhất tướng, là vô tướng, mà chẳng chấp bình đẳng 
tướng, nhât tướng, vô tướng đó.

Bồ tát an trú bất động ở nơi đệ nhất nghĩa mà làm các 
việc lợi ích cho chúng sanh, dùng các lực phương tiện để vì 
chủng sanh thuyết pháp.

(Hết quyển 95)





LUẬN ĐẠI TRÍ Độ
•  •  •  

Quyển 96





Phẩm Thứ Tám Mươi Bẳy

Như Hóa

KINH:

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu các 
pháp đều là bình đẳng, chẳng có chỗ tạo tác, chỗ thi thiết 
thì làm sao khi hành Bát nhã Ba-la-mật, Bồ tát có thể an 
trú bất động ở trong các pháp bình đẳng, mà làm các việc 
của Bô tát, như là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự?

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này "Ri Bồ 
Đê! Đúng như lòi ông nóiẵ Các pháp bình đẳng đều chẳng 
có sở tác.

Nếu như chúng sanh tự biết các pháp bình đẳng như 
vậy, thì Phật chẳng dùng thần lực, an trú bất động ở 
trong các pháp bình đẳng, để vì chúng sanh nói pháp, 
nhăm cứu thoát họ ra khỏi 5 đường sanh tử; dạy họ xa 
lìa các chấp về tướng ngãệỉ. dẫn đến tướng tri giả, tướng 
kiên giả; dạy họ xa lìa các chấp về tướng sắc... dẫn đến 
tướng thức, tướng nhãn..ễ dẫn đến tướng ý, tướng địa 
chủng... dẫn đến tướng thức chủng; dạy họ xa lìa tánh 
tướng hữu vi để được tánh tướng vô vi, mà tánh tướng vô 
vi tức là “không” vậyệ

Ngài Tu Bô Đe bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Phải dùng 
pháp không gì để biết hết thảy pháp không?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Bồ tát phải xa lìa hết thảy các 
pháp tướng, dùng “không” để biết hết thảy pháp khôngẽ
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Này Tu Bồ Đe! Ỷ ông nghĩ sao? Nếu có người hóa làm 
ra các vật hóa, thì người hóa ấy là “thật có”, là “chẳng 
không” (bất không)chăng?

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Người hóa 
ấy là chẳng phải “thật có” mà cũng chẳng phải “không”. 
“Không” và người hóa là 2 sự việc chẳng có họp, chẳng 
có tan. Chớ nên phân biệt “không” và “hóa”.

Vì sao? Vì hai sự việc ấy bình đẳng. Trong “không” 
thì “không” và “hóa” đều là bất khả đắc.

Vì sao? Này Tu Bồ Đe! Vì sắc tức là hóa; vì thọ, tưởng, 
hành và thức tức là hóa; dẫn đến Nhất thiết chủng trí tức 
là hóaề

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Các pháp 
thế gian đều là hóaế Như vậy, các pháp xuất thế gian, từ
4 niệm xứẵế. dẫn đến 18 bất cộng pháp, các bậc Thánh, từ 
Tư Đà Hoàn..ế dẫn đến A-la-hán, Bích Chi Phật cũng đều 
là hóa chăng?

Dẩn đến các đức Phật Thế Tôn cũng đều là hóa chăng?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Hết thảy các pháp đều là 
hóaế Pháp Thanh Văn biến hóa, pháp Bích Chi Phật biến 
hóa, pháp Bồ tát biến hóa... dẫn đến pháp Phật biến hóa. 
Lại có pháp phiền não biến hóa nên có các pháp nghiệp 
nhân duyên biến hóa. Bởi vậy nên nói hết thảy các pháp 
đều là hóaỆ

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Do đoạn 
dửt được các phiền não mà được 4 quả Thanh Văn, Bích 
Chi Phật đạo... dẫn đến được Phật đạo. Vậy thì đoạn dứt 
tập phiền não cũng là biến hóa chăng?
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Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Pháp có tướng sanh diệt là 
có biến hóa.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Có pháp gì 
chẳng biến hóa, chăng?

Phật dạy: Này TÌI Bồ Đe! Pháp chẳng có sanh, chẳng 
có diệt là pháp chăng có biến hóa.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Có pháp gì 
chăng có sanh diệt, nên chẳng có biến hóa chăng?ẻ

Phật dạỵ: Niết Bàn chẳng có tướng hư vọng, là pháp 
chẳng có biến hóa.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Như lòi 
Phật dạy thì các pháp bình đẳng chẳng phải do Thanh 
Văn làm ra, chẳng phải do Bích Chi Phật làm ra, chẳng 
phải do Bồ tát làm ra dẫn đến chẳng phải do Phật làm 
ra; dù có Phật hay chẳng có Phật, thì tánh của các pháp 
vẫn thường không, mà tánh không tức là tánh Niết BànỀ 
Nay vì sao Phật lại nói chỉ có một pháp Niết Bàn là chẳng 
biên hóa?

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu Bồ 
Đê! Các pháp bình đẳng chẳng do ai làm ra, mà đều dẫn 
đến tánh không, tức là tánh Niết Bàn.

Nếu có Bồ tát sơ phát ý nào, khi nghe nói hết thảy 
pháp đều rốt ráo không, dẫn đến nghe nói Niết Bàn cũng 
là như hóa, mà chẳng sanh tâm sợ hãi, thì phải biết rằng 
vị Bô tát sơ phát ý đó đã biết các pháp có sanh diệt là như 
hóa, các pháp chẳng có sanh diệt là chẳng như hóa.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Làm sao có 
thể dạy cho hàng Bồ tát sơ phát ý biết được tánh không?
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Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Nên nói hết thảy pháp, từ  
trước đến nay, là không.

LUẬN:

Hỏi: Các sự việc này trước đây Phật đã nói nhiêu rôi. 
Nay vì sao ngài Tu Bồ Đe lại hỏi nữa?

Đáp: Các sự việc này rất khó giải, nên Phật phải nói nhiều 
lần. Nay bộ kinh này đã đến giai đoạn gân kêt thúc, nên Phật 
nói chỗ thậm thâm của pháp “không” là chỗ mà hàng phàm 
phu... dẫn đến hàng Thánh Hiền vẫn chưa có thể đến được.

Ngài Tu Bồ Đề biết rõ hết thảy pháp tướng đều rốt ráo 
không, nên ngài hỏi Phật: Các pháp bình đẳng chẳng có 
tướng tạo tác; việc làm lợi ích chúng sanh là có tướng tạo 
tác. Như vậy, làm sao Bồ tát trú trong không, trong vô tác, 
mà lại thường làm lợi ích cho chúng sanh?

Phật ấn chứng chỗ hỏi của ngài Tu Bồ Đề, và dạy: Làm 
việc lợi ích cho chúng sanh có nghĩa là giáo hóa họ, khiên 
họ biết rõ được các pháp bình đẳng là rôt ráo không, đê có 
thể tự độ cho chính mình, mà chẳng phải nhờ đên ân đức của 
Phật. Ví như người bệnh nào tự biết được bệnh của mình, tự 
tìm lấy thuốc để trị bệnh cho mình, thì chẳng cần phải nhờ 
đến thầy thuốc nữa.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu các pháp tướng là rốt ráo không, 
thì chẳng có chỗ tạo tác. Nếu dùng pháp tướng bình đẳng 
để làm lợi ích cho chúng sanh, thì phá hoại thật tướng pháp. 
Như vậy Bồ tát phải trú nơi đâu để làm các việc lợi ích cho 
chúng sanh?

Phật dạy: Chẳng phải Bồ tát dùng thật tướng pháp để làm 
lợi ích cho chúng sanh. Nhưng vì chúng sanh chẳng biết được 
các pháp là rốt rao không, nên Bồ tát phải dạy cho họ biết vậy.
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Sự việc Bồ tát giáo hóa chúng sanh chỉ là “đối trị tất đàn”, 
chẳng phải là “đệ nhất nghĩa đàn”. Sở dĩ ngài Tu Bồ Đề nạn 
hỏi, vì ngài đứng ở nơi “đệ nhất nghĩa đàn”, nên thấy sự việc 
dùng pháp bình đẳng dạy cho chúng sanh chẳng thể đem lại 
lợi ích cho họ.

Phật đáp: Do chúng sanh điên đảo chẳng biết được Phật 
tánh, nên phải phá tâm điên đảo của họ. Đây chẳng phải là 
dùng “đệ nhất nghĩa đàn”. Bởi vậy nên Bồ tát trú trong tướng 
bình đẳng, xa lìa các tướng ngã, tướng chúng sanh... dẫn đến 
tướng tri giả, tướng kiến giả; ở nơi chúng sanh không, mà 
dùng hết thảy pháp vô ngã để giáo hóa chúng sanh.

-0O0-

Nên biết ở trong chúng sanh có 2 hạng. Có hạng ái chấp 
nhiều; có hạng kiến chấp nhiều.

- Đối với người ái chấp nhiều, khi được pháp vô ngã thì 
dễ sanh tâm nhàm chán. Họ thường tự ly dục, và thường 
niệm vô ngã.

- Đối với hạng người kiến chấp nhiều, khi nghe được 
pháp vô ngã rồi cũng vẫn thường khởi các kiến chấp. Mặc dù 
biết được pháp vô ngã, mà ở nơi các sắc pháp họ vẫn thường 
khởi các hý luận, như chấp các pháp là thường, là vô thường 
v.v... Đôi với hạng người này, thì phải nên dạy họ xa lìa các 
tướng sắc, xa lìa tướng 5 ấm, tướng 12 nhập, tướng 18 giới... 
dẫn đến xa lìa tánh tướng hữu vi, khiến họ vào được tánh 
tướng vô vi, tức là tánh không vậy.

Hỏi: Vì sao ngài Tu Bồ Đề hỏi, “Phải dùng pháp không 
gì, để biết hết thảy pháp không”?
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Đáp: “Không” có rất nhiều nghĩa.

Ví như nói trong nước chẳng có lửa, trong lửa chẳng có 
nước; đó là nói về nghĩa không. Ví như nói vô ngã, vô chúng 
sanh, vô tri giả, vô kiến giả; đó cũng là nói về nghĩa không. 
Ví như nói pháp không, chúng sanh không; đó cũng là nói về 
nghĩa không. Ví như nói nếu đem một pháp hữu vi chia chẻ 
ra, thì sẽ có được các vi trần, và nếu cứ tiếp tục chia chẻ ra 
đến cùng, thì sẽ trở thành hư không; đó cũng là nói về nghĩa 
không v.v...

Vì “không” có vô lượng nghĩa như vậy, nên ngài Tu Bồ 
Đề mới hỏi Phật như trên.

Phật dạy: Dùng “vô sở đắc rốt ráo không” sẽ lìa được hết 
thảy các pháp không.

Ở nơi đây nói “không” là nói chúng sanh không và pháp 
không. Cả 2 pháp đó đều không, nên hết thảy pháp đều là rốt 
ráo không.

Hỏi: Vì sao nói, ấ‘Trú ở trong không, là ly hết thảy các 
pháp tướng”?

Đáp: Hết thảy các pháp đều chẳng có thể tận hoại. Chỉ khi 
nào ly hết thảy các tà ức tưởng, thì hết thảy các pháp tự ly.

Ví như người có thần thông, quán hoại sắc tướng, có 
thể xuyên qua núi đá, qua vách tường, mà chẳng có bị 
ngăn ngại vậy.

Phật dạy: Nếu ở nơi 5 ấm mà thường tu chánh ức niệm, 
thường đoạn tham dục, thì được giải thoát. Như vậy là được 
ly tướng.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Vì sao nói hết thảy pháp, từ lớn đến 
nhỏ, đều chẳng có căn bản định thật? Phàm phu hư vọng là
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chẳng thật có, nhưng vì sao nói các bậc Thánh cũng là chẳng 
thật có?

Ngài Tu Bồ Đề, tuy đã là bậc A-la-hán, thâm quý Phật 
pháp, nhưng ngài cũng chỉ mới là Bồ tát sơ phát tâm, nên 
mới hỏi Phật như trên. Phật biết rõ tâm niệm của ngài Tu Bồ 
Đê, nên hỏi trở lại: Y ông nghĩ sao? Ví như người hóa làm ra 
các vật hóa, thì người hóa ấy có căn bản định thật chăng? Có 
phải là “có”, là “chẳng không” (bất không) chăng?

Ngài Tu Bồ Đe đáp: Người hóa chẳng có căn bản định 
thật, chẳng phải là “thật có”, chẳng phải là “chẳng không” 
(phi bât không).

“Không” và “hóa” là 2 sự việc chẳng có họp, chẳng có tan. 
Đây là 2 pháp bình đẳng, chẳng có phân biệt. Bởi vậy nên nói 2 - 
pháp ây là chẳng phải thật có, chẳng phải “chẳng không”.

Do vì muốn phá 18 sự chấp thật có, nên mới lập ra 18 
pháp không. Thế nhưng, người thế gian lại chấp “không”, 
châp “hóa’, nên phải dùng đén danh từ “chẳng không” (bất 
không), và cho họ biết rằng 2 pháp “không” và “hóa” đều là 
không, là chăng thật có, là chẳng phải “chẳng không”. Do 
vậy, chăng nên phân biệt “không” và “hóa”.

-oOo-

Phàm phu chấp các pháp là thật có, mà chẳng biết rằng 
các pháp là không, là chẳng thật có, là như hóa.

Phật nêu lên các thí dụ để cho họ thấy rằng hết thảy pháp 
đêu là như hóa; hêt thảy pháp cùng hóa chẳng có sai khác vậy.

Phật dạy: sắc tức là hóa; thọ, tưởng, hành và thức tức là 
hóa;... dẫn đến Nhất thiết chủng trí tức là hóa.
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Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nói pháp phàm phu là hư vọng, là 
như hóa, thì còn hợp lý. Vì sao cũng nói các pháp xuất thế 
gian là như hóa?

Nếu pháp xuất thế gian đều như hóa, thì Niết Bàn cũng 
là như hóa; các quả Thanh Văn, quả Bích Chi Phật... dẫn đến 
quả Phật cũng là như hóạ chăng?

Phật dạy: Hết thảy các pháp hữu vi và vô vi là như hóa. 
Tất cả các bậc Thánh hiền... dẫn đến Phật cũng đều là như 
hóa, đều là rốt ráo không cả.

Nghĩa này, Phật đã dạy rõ ở các phẩm trước rồi. Nay chỉ 
rộng nói thêm rằng, “Hết thảy pháp đều là như hóa”.

Hỏi: Nếu các pháp đều là như hóa, thì làm sao phân biệt 
có các pháp sai khác?

Đáp: Ví như Phật hóa hiện ra các người hóa. Các người 
hóa, tuy chẳng phải là thật có, nhưng cũng có những tướng 
mạo khác nhau, có những tâm tư tình cảm khác nhau, như có 
xấu, có đẹp, có buồn, có vui, có sợ hãi, có an ổn v.v...

Hết thảy các pháp đều ví như bóng ữong gương. Tuy có 
hình tướng sai nhau, mà đều là chẳng thật có.

Phật dạy: Hết thảy pháp đều là biến hóa. Pháp Thanh 
Văn biến hóa, pháp Bích Chi Phật biến hóa, pháp Bồ tát biên 
hóa... dẫn đến pháp Phật biến hóa. Lại có các pháp phiên não 
biến hóa, nên có các pháp nghiệp nhân duyên biến hóa.

Vì Thanh Văn biến hóa, nên 4 niệm xứ... dẫn đến 8 thánh 
đạo biến hóa, 4 thánh đế... dẫn đến 3 giải thoát môn biến 
hóa. Vì sao? Vì người tu pháp Thanh Văn, trú trong giới luật, 
trong thiền định nhiếp tâm cầu Niết Bàn, quán nội ngoại thân 
bất tịnh, nên gọi là thân niệm xứ. Đây là vì cầu Niết Bàn
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mà siêng năng, tinh tấn tu tập, sanh khởi các pháp ấy. Các 
pháp ấy, ngay từ căn bản, vốn là không, vốn không mà nay 
trở thành có; nay có rồi lại trở thành không. Như vậy gọi là 
Thanh Văn biến hóa.

Người tu Bích Chi Phật đạo, do quán 12 nhân duyên mà 
được đạo. Như vậy gọi là Bích Chi Phật biến hóa.

Người hành Bồ tát đạo, do tu đầy đủ 6 pháp Ba-la-mật, 
mà được đầy đủ các quả báo thần thông, đầy đủ các Phật 
pháp. Như vậy gọi là Bồ tát biến hóa.

Phật biến hóa thành tựu đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, 
10 Phật lực... dẫn đến Nhất thiết chủng trí; ở nơi vô lượng 
Phật pháp đều được bình đẳng.

Phiền não biến hóa là do phiền não mà khởi sanh ra các 
nghiệp; trong đó có các nghiệp thiện, nghiệp bất thiện, nghiệp 
vô ký. Lại còn có nghiệp định, nghiệp bất định, nghiệp bất 
động hoặc thiện, hoặc ác, cùng vô lượng nghiệp khác.

Hỏi: Phiền não là pháp ác, bất thiện. Như vậy phiền não 
làm sao có thể sanh khởi nghiệp thiện và nghiệp bất động?

Đáp: Nên phân biệt, ở trong các nhân duyên, có nhân duyên 
gần (cận nhân duyên) và có nhân duyên xa (viễn nhân duyên).

Ví như người có “ngã tâm” thiện, thường hành bố thí, thì 
đời sau được giàu sang, phú quý. Bố thí là nhân duyên gần 
(cận nhân duyên). Ví như người tu ly cõi Dục, quán thân bất 
tịnh, tinh tấn tu thiền định là nhân duyên xa.

Có thuyết nói hết thảy phàm phu đem “ngã tâm” hòa hợp 
với các hành động, nên khởi các nghiệp.

Lại có thuyết nói chẳng có thể ly “ngã tâm” mà khởi thức 
thứ sáu được. Đây có nghĩa là do trú trong “ngã tâm” mới
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khởi thức thứ sáu mới phân biệt được thiện ác, mà “ngã tâm” 
là gốc phiền não vậy.

Hỏi: Phiền não do tâm cấu sanh; còn các việc làm thiện 
phải do tâm tịnh mới sanh được. Như vậy, cấu và tịnh làm 
sao có thể hòa hợp được? Trú trong “ngã tâm ” làm sao cỏ 
thế khởi những nghiệp thiện được?

Đáp: Chẳng phải như vậy. Hết thảy các tâm đều cùng với 
huệ câu sanh; dù trong tâm vô minh cũng vẫn có huệ. Tuy 
huệ cùng vói vô minh trái nhau, nhưng ở nơi một tâm có khởi 
cả tịnh, cả cấu.

Hỏi: Phàm phu chưa vào được đạo, thì làm sao ỉy được 
,ậngã tâm ” để hành thiện?

Đáp: Khi tâm sân si phiền não dấy lên, thì chẳng có được 
tâm thiện. Thế nhưng, khi “ngã tâm” vô ký, nhu nhuyến, thì 
chẳng có phiền não, nên có thể sanh các nghiệp thiện, và các 
nghiệp bất động. Như vậy là chẳng có lỗi lầm.

Do nghiệp biến hóa, nên sanh hết thảy các quả báo. Các 
nghiệp quả báo dẫn sanh vào 6 đường sanh tử, trong đó có 3 
đường ác và 3 đường thiện.

Nghiệp ác có thượng, trung và hạ. Thượng ác thì đọa vào 
địa ngục; trung ác thì đọa làm súc sanh; hạ ác thì đọa làm 
ngạ quỷ.

Nghiệp thiện cũng có thượng, trung và hạ. Thượng thiện 
thì sanh làm trời; trung thiện thì sanh làm người; hạ thiện thì 
sanh là a tu la.

Hỏi: Nếu chúng sanh theo nghiệp dân sanh thì vì sao nói 
là biến hóa?
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Đáp: Phàm phu chẳng biết các pháp biến hóa. Còn các 
bậc Thánh biết rõ các pháp đều là tướng rốt ráo không, nên quán 
chúng sanh cùng hết thảy đều là như hóa; trước không, nay có; 
nay có rồi lại trở thành không. Như vậy gọi là như hóa.

Nghiệp biến hóa cũng là như vậy. Do đời trước tạo 
nghiệp mà đời nay phải thọ thân, rồi sanh tâm vui buồn, sợ 
hãi, v.v... như vậy là biến hóa mà chúng sanh chẳng biết 
nên chấp thân này là thật có.

Người trí quán tất cả các sự việc vui buồn, sợ hãi... đều 
do nơi mình sanh, đều chỉ là hý luận, nên xem các nghiệp quả 
báo đều là như hóa.

Hỏi: Biến hóa là do nghiệp làm ra. Như vậy vì sao chẳng 
nói nghiệp mà lại nói biến hỏa?

Đáp: Nên phân biệt có hai loại nghiệp là nghiệp tịnh và 
nghiệp cấu.

Có thuyết nói nghiệp tịnh là do đoạn phiền não mà có; ví 
như Thanh Văn biến hóa, Bích Chi Phật biến hóa, Bồ tát biến 
hóa,... dẫn đến Phật biến hóa. Còn nghiệp cấu là do phiền não 
mà có; ví như chúng sanh biến hóa trong 6 đường sanh tử.

Lại có thuyết nói có 2 loại nghiệp là nghiệp thánh và 
nghiệp phàm. Nghiệp thánh là nghiệp đưa đến các quả vị 
Thánh, từ quả vị Tu-đà-hoàn... dẫn đến quả vị Phật. Còn 
nghiệp phàm là do phiền não biến hóa, đưa chúng sanh 
vào trong 6 đường sanh tử. Đây cũng nói về các nghiệp 
biên hóa, tịnh và câu, nhưng khai triển rộng thêm  ra 
vậy thôi.

Bởi vậy nên Phật dạy: Hết thảy các pháp đều là không, 
là như hóa.
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Ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật: Các bậc Thánh đã đoạn dứt 
phiền não và tập khí rồi mà cũng là như hóa chăng?

Ý ngài Tu Bồ Đe muốn nói rằng các pháp hữu vi là hư 
vọng, nên nói là như hóa. Nhưng các pháp vô vi là các pháp 
chân thật, chẳng có được tạo tác; chẳng thể nói là như hóa 
được. Do suy nghĩ như vậy mà ngài hỏi như trên.

Phật dạy: Các pháp có sanh, có diệt đều là như hóa. Vì 
sao? Vì các pháp ấy trước là không, nay là có; nay có rồi ừở 
lại thành không, nên là như hóa, chỉ có làm cho tâm người 
lầm chấp mà thôi.

Ý Phật muốn nói rằng hết thảy pháp đều do nhân duyên 
sanh, chẳng có tự tánh, nên là rốt ráo không, là như hóa vậy.

Ngài Tu Bồ Đề cầu thật tướng pháp, muốn được hiểu rõ 
hơn, nên lại hỏi Phật: Có pháp gì chẳng phải như hóa chăng?

Ý ngài Tu Bồ Đề muốn nói rằng ắt phải có 1 pháp quyết 
định chẳng phải như hóa, thì mới có thể nương theo đó mà 
tinh tấn tu hành vậy.

Phật dạy: Phật chẳng sanh, chẳng diệt lạ pháp chẳng như 
hóa. Chỉ có Niết Bàn là pháp chẳng có tướng hư vọng, là 
pháp chẳng có biến hóa. Phật này chẳng có sanh (vô sanh), 
nên là chẳng có diệt (vô diệt). Do pháp này chẳng diệt, nên 
chẳng làm cho người tu sanh ưu bi, buồn khổ. Như vậy là 
Phật phân biệt nói hết thảy các pháp đều là rốt ráo không, là 
như hóa; duy chỉ có Niết Bàn là chẳng phải như hóa.

Ngài Tu Bồ Đề thưa: Như lời Phật dạy thì pháp bình đẳng 
chẳng phải do Thanh Văn làm ra, chẳng phải do Bích Chi Phật 
làm ra, chẳng phải do Bồ tát làm ra ... dẫn đến chẳng phải do 
Phật làm ra; dù có Phật hay chẳng có Phật thì tánh của pháp vẫn 
thường trú, thường không, mà tánh không tức là tánh Niết Bàn.
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Ý ngài Tu Bồ Đề muốn nói: “Nếu thâm nhập vào trong 
Bát nhã Ba-la-mật thì Niết Bàn cũng là không. Như vậy vì 
sao nay Phật lại dạy Niết Bàn là như hóa?”

Suy nghĩ như vậy, nên ngài dẫn lời Phật để hỏi lại: Thật 
tướng các pháp là tánh không, là pháp thường trú, mà chư 
Phật chỉ vì chúng sanh diễn nói tánh không tức là Niết Bàn; 
Nay vì sao ở nơi các pháp sanh diệt mà nói tướng không tức 
là tướng Niết Bàn, và nói Niết Bàn là chẳng như hóa?

Phật dạy: Các pháp bình đẳng là thường trú, chẳng phải 
do chư Thánh làm ra ... dẫn đến chẳng phải do chư Phật làm 
ra. Neu có các Bồ tát tân học nghe như vậy mà sanh sợ hãi, 
thì phải nên vì họ nói các pháp sanh diệt là như hóa, các pháp 
chẳng sanh diệt là chẳng như hóa.

Đây chỉ vì hàng tân học Bồ tát mà Phật nói Niết Bàn là 
chẳng phải như hóa.

Hỏi: Như vậy là vì từng đối tượng người nghe mà chuyển 
các pháp tướng chăng?

Đáp: Phật thường nói: “Các pháp tướng là tánh không, 
mà tánh không thì chẳng làm sao có thể chuyển được”.

Lúc ban đầu, khi vừa mới thành đạo, chứng được thật 
tướng các pháp, Phật chỉ muốn hướng về Niết Bàn tịch diệt. 
Lúc bấy giờ, chư Thiên ở các cõi Phật khắp mười phương 
đồng thỉnh Phật chớ nên vào Niết Bàn, và nên vì hết thảy 
chúng sanh trụ lại ở đời này, nhằm độ thoát hết thảy chúng 
sanh thoát khỏi các khổ.

Trong suốt thời gian thuyết pháp, độ sanh, Phật đã tùy thuận 
theo từng đối tượng chúng sanh mà phương tiện nói pháp.

Phật dạy chúng sanh tu tập, hướng về Niết Bàn tịch tịnh.
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Thế nhưng có nhiều vị Bồ tát sơ phát ý, khi quán hết thảy các 
pháp đều là hư vọng, chỉ riêng có Niết Bàn là chẳng biến đổi, 
nên họ liền khởi tâm chấp Niết Bàn. Do nơi tâm chấp đó mà 
khởi sanh các phiền não, chẳng còn muốn có độ sanh nữa. Đối 
với những Bồ tát sơ phát ý này, Phật nói: “Niết Bàn là như hóa”.

Như vậy, đối với hạng người chẳng có chấp tâm thì Phật 
dạy cho họ rằng: “Niết Bàn chẳng phải như hóa”. Còn đối 
với hạng người chấp tâm thì Phật lại dạy họ rằng: “Niết Bàn 
là như hóa”.

Lại nữa, Tiểu thừa và Đại thừa có quan niệm khác nhau 
về Niết Bàn. Tiểu thừa luận nghị cho Niết Bàn là thật có. Đại 
thừa thâm nhập trí huệ Bát nhã, quán hết thảy pháp đều như 
Niết Bàn.

Phật vì cả 2 bên mà nói, nên chẳng có lỗi.

-0O0-

Ngài Tu Bồ Đe lại hỏi: Làm sao giáo hóa hàng Bồ tát tân 
phát ý, để khiến họ biết được các pháp bình đẳng là tánh không?

Ý ngài Tu Bồ Đề muốn nói rằng: “Phàm phu rất sợ hãi 
khi nghe nói các pháp là tánh không. Khi họ nghe nói tánh 
không, tánh vô sở hữu của các pháp, họ tự xem mình như roi 
xuống hầm sâu thăm thẳm”.

Vì sao? Vì người chưa được đạo, do tâm chấp sâu dày 
nên vừa nghe nói đến pháp không, thì liền sanh tâm sợ hãi, 
nghĩ rằng: “Phật dạy người đời phải nên hành các thiện pháp. 
Nhưng nếu rốt ráo sau cùng, ai cũng trở về trong không, 
trong vô sở hữu thì hành đạo đâu có sự lợi ích gì?”

Phật dạy: Đối với hạng người này, nên nói: “Các pháp 
trước có, nay không”.
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Ý Phật muốn nói rằng: “Vì các Bồ tát tân phát ý này sợ 
hãi vê sau cùng sẽ không, nên phải vì họ nói các pháp trước 
có, nay không”.

Nói như vậy có nghĩa là ở ngay hiện tại, nếu biết được 
thật tướng các pháp thì liên thây các pháp là không vậy.

Ngài Tu Bồ Đề đã biết rõ các pháp từ trước vốn là không 
nay cũng là không. Chỉ vì các Bồ tát tân phát ý, do bị phiền 
não che tâm mà sanh sợ hãi. Nếu trừ được tâm chấp điên đảo 
của họ, khiến họ thấy được chỗ rốt ráo không, biết được thật 
tương của phiên não cũng là rôt ráo không thì chẳng còn sợ 
hãi nữa.

Bởi vậy, phải nên dạy các Bồ tát tân phát ý rằng, “Các 
pháp trước có, do hành đạo mà nay mới được không chớ 
nên sợ hãi”. Vì sao? Vì các pháp tò ban đầu vốn đã là không 
rồi, nên chẳng có gì mà phải sợ hãi. Chỉ cần trừ tâm chấp la 
thây rõ như vậy.

-0O0-



Phẩm ThứTám Mươi Tám

Tát Đà Ba Luân

KINH:

Phật dạy: Này I\i Bồ Đe! Bồ tát cầu Bát nhã Ba-la-mật, 
phải nên như Bồ tát Tát Đà Ba Luân. Vị đại Bồ tát này hiện 
đang hành đạo ở cõi nước của đức Phật Đại Lôi Âmẻ

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát Tát 
Đà Ba Luân cầu Bát nhã Ba-la-mật như thế nào?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Bồ tát Tát Đà Ba Luân cầu 
Bát nhã Ba-la-mật, chẳng tiếc thân mạng, chẳng màng 
danh lọi.

Trong rừng vắng vẻ, Bồ tát bỗng nghe giữa hư không 
có tiếng nói rằng: Này thiện nam tử! Ong hãy đi vê 
phương Đông, chớ nghĩ mệt nhọc, chớ niệm ngủ nghỉ, chớ 
niệm ăn uống, chớ niệm ngày đêm, chớ niệm nóng lạnh, 
chớ niệm ngoại cảnh. Này thiện nam tử! Khi đi, ông chớ 
nhìn 2 bên, chớ hoại thân tướng, chớ hoại sắc tướng... 
dẫn đến thức tướng. Vì sao? Vì nếu hoại các tướng thì ở 
trong Phật pháp sẽ gặp trở ngại. Nếu gặp trở ngại thì sẽ 
phải qua lại trong 5 đường sanh tử, cũng sẽ chẳng được 
Bát nhã Ba-la-mật.

Bồ tát Tát Đà Ba Luân đáp: Tôi sẽ y theo lời dạy bảo. 
Vì sao? Vì tôi muốn hết thảy chúng sanh làm ngọn đèn 
sáng chói; tôi muốn tu tập tất cả Phật pháp của chư Phật; 
tôi muốn được Vô Thượng Bồ Đề.
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Lại nghe giữa hư không có tiếng nói: Lành thay, lành 
thay!

Này thiện nam tử! Ông phải sanh lòng tin noi các 
pháp không, vô tướng và vô tác; ông phải dùng tâm ly 
tướng mà cầu Bát nhã Ba-la-mật, ly tướng ngãề.. dẫn đến 
ly tướng tri giả, tướng kiến giả, ông phải thường xa lánh 
các ác tri thức, thường gần gũi các thiện tri thức. Như thế 
nào gọi là thiện tri thức?

Ngưòi thường nói về các pháp Không, vô tướng, vô 
tác, vô sanh, vô diệt... dẫn đến nói về Nhất thiết chủng 
trí, khiên người nghe được tâm an lạc, hoan hỷ tin theo; 
đó là bậc thiện tri thức của ôngễ Này thiện nam tử! Nếu 
ông hành theo như vậy thì chẳng bao lâu nữa ông sẽ được 
nghe Bát nhã Ba-Ia-mật, được nghe từ trong kinh quyển, 
hoặc được nghe từ miệng một vị đại Bồ tát nói ra. Này 
thiện nam tử! Khi nghe được Bát nhã Ba-la-mật, ông 
phải xem như được nghe Phật. Này thiện nam tửỂ» Ồng 
phải biết ơn, phải nghĩ rằng nhờ các thiện tri thức mà 
ông mới nghe Bát nhã Ba-la-mật, sẽ mau được bất thối 
chuyển ở nơi Vô Thượng Bồ Đề, sẽ được thân cận chư 
Phật, sẽ thường được sanh ở các cỗi Phật, sẽ xa lìa được 
các ách nạn, sẽ được sanh vào các nơi chẳng có các ách 
nạn. Này thiện nam tử! Ông phải tư duy, trù lượng về các 
công đức ấy, để từ chỗ nghe pháp mà sanh tâm tưởng đó 
như là Phật. Ông chớ nên mống tâm theo lọi dưỡng thế 
gian mà phải theo bên vị pháp sư. Chỉ vì ái pháp, vì cung 
kính pháp mà ông phải theo bên Bồ tát pháp sư. Lúc bấy 
giờ, ông phải đê cao cảnh giác về các ma sựễ Nếu thấy có 
ác ma đem 5 dục dâng hiến cho Bồ tát pháp sư, khiến 
ngài phải thọ, rồi sau mới thuyết pháp, thì ông nên biết 
ngài đã thâm nhập chân thật pháp, đã có đầy đủ lực công
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đức, nên thọ 5 dục mà chẳng hề bị nhiễm dục. Lại nữa, có 
3 sự việc mà Bồ tát pháp sư phải thị hiện thọ 5 dục. Đó là vì 
ngài muốn làm lực phương tiện; muốn dạy chúng sanh gieo 
trồng thiện căn; muốn cùng với chúng sanh đồng sự. Đối với 
ngài, ông chớ nên sanh tâm tà vạy phải một lòng tín kính; 
phải tự niệm rằng mình chưa có được phương tiện trí như 
ngài, rằng ngài vì muốn độ chúng sanh mà thọ 5 dục khiến 
họ được phước đức, rằng tuy ngài thọ 5 dục mà ở nơi trí huệ 
vẫn chẳng bị chướng ngại, chẳng bị dục nhiễm.

Này thiện nam tử! Ông phải quán hết thảy các pháp ờ 
nơi thật tướng đều chẳng cấu, chẳng tịnh. Vì sao? Vì hết 
thảy các pháp đều là tự tánh không, nên chẳng có chúng 
sanh, chẳng có nhân, chẳng có ngã,.ếề; hết thảy các pháp 
đều là như mộng, như hưửng, như ảnh, như dỉệm, như 
huyễn, như hóa. Này thiện nam tử! Quán thật tướng các 
pháp rồi, ông lại phải tùy theo pháp sư. Được như vậy, 
thì chẳng bao lâu nữa ông sẽ thành tựu được Bát nhã Ba- 
la-mậtề Lại nữa, Này thiện nam tử! Ông vẫn thường phải 
giác biết các ma sự. Nếu trong lúc ông chỉ muốn nghe Bát 
nhã Ba-la-mật, mà Bồ tát pháp sư lại thuyết những pháp 
khác chẳng họp với ý nguyện của ông, thì ông cũng chẳng 
nên sanh tâm oán hận; ông phải một lòng tôn kính pháp 
sư; ông chẳng nên sanh tâm nhàm chán, giãi đãi, mà phải 
thường tùy theo pháp sưẳ

LUẬN:

Ở phẩm trước, ngài Tu Bồ Đe hỏi: Làm sao có thể dạy 
cho các Bồ tát sơ phát ý biết được tánh không?

Vì tánh của các pháp là rốt ráo không, là vô sở hữu, rất 
khó giải, rất khó được, nên Phật dạy: Phải vì họ nói các pháp 
trước có, nay không.
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Ý Phật muốn nói rằng: “Tánh không chẳng phải khó biết, 
khó được. Vì sao? Vì các pháp bản lai vẫn thường không, 
chăng có mới cũ.

Pháp tánh không tuy rất thậm thâm, nhưng nếu Bồ tát 
nhât tâm tinh tân, chăng tiếc thân mạng mà cầu được pháp 
ấy, thì quyết định sẽ được”.

Bởi vậy, nên Phật thuyết phẩm Tát Đà Ba Luân để dẫn 
chứng.

-0O0-

Trong Phật pháp có 12 bộ kinh. Tùy theo căn trí, có người 
tu theo bộ kinh này mà được độ, có người tu theo bộ kinh 
khác mà được độ; ví như có người tu theo bộ kinh Bổn Sanh 
mà được độ, có người tu theo bộ kinh Bổn Sự mà được độ.

Nay Phật dùng bộ kinh Bổn Sanh để dẫn chứng, khiến 
có người nghe được liên dấy niệm nghĩ rằng, “Nếu có người 
trước đã tu được thì nay tôi cũng phải tu được như vậy.”

Bởi vậy nên Phật, y cứ vào kinh Bổn Sanh, thuyết phẩm 
Tát Đà Ba Luân này. Phật dạy: Bồ tát cầu Bát nhã Ba-la-mật, 
phải nên như Bồ tát Tát Đà Ba Luân.

Hỏi: Bát nhã Ba-la-mật là vô tướng, là rốt rảo không. 
Người hành thiền định còn khỏ vào được, huống nữa là 
người đây phiên não, ưu sâu thì làm sao có thể vào được?

Đáp: Phật thuyết phẩm Tát Đà Ba Luân nhằm nêu gương 
sáng đê hàng Bồ tát tân phát ý noi theo.

Hỏi: Nêu nói Bồ tát Tát Đà Ba Luân là tân phát ỷ, thì vì 
sao vị Bồ tát này có thể hiện ra trước 10 phương chư Phật?
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Vì sao? Vì có thể hành Bồ tát đạo mà chẳng tiếc thân mạng? 
Vì sao khi vừa thấy Bồ tát Đàm Vô Kiệt là liền được vô lượng 
tam muội? Neu cỏ công đức như vậy thì vì sao lại gọi là Bô 
tát sơ phát ỷ?

Đáp: Có hai hạng Bồ tát tân phát ý. Đó là:

- Hạng Bồ tát tân phát ý, tuy đã phát ý nhu nhuyến mà ở 
thâm tâm vẫn còn tham chấp các dục lạc thê gian.

- Hạng Bồ tát tân phát ý đã phát ý nhu nhuyến và ở thâm 
tâm chẳng còn chấp đắm thế gian nữa.

Phật dạy; “Thâm tâm phát ý như vậy mói gọi là phát tâm”.

Phát ý thì mới là pháp nhỏ, nếu ở trong thâm tâm vẫn còn 
chấp đắm thế gian.

Phật dạy, “Các Tỷ-kheo trong pháp của ta chẳng cần đến 
Noãn pháp. Vì sao? Vì tuy Noãn pháp là pháp lớn của hàng 
Thanh Văn mà Phật chỉ xem là pháp nhỏ vậy. Ví như vị vua 
thấy các gấm vóc chẳng cho là quý, trong khi đó người dân 
thường nếu được một tấm gấm sẽ rất sung sướng, cho đó là 
vật rất quý giá

Phật chỉ muốn nêu lên chỗ nhất tâm, chẳng tiếc thân mạng 
của người cầu Bát nhã Ba-la-mật, nên mới thuyết phẩm Tát 
Đà Ba Luân, để làm chứng.

Hỏi: Bồ tát Tát Đà Ba Luân thường hành khổ hạnh, theo 
Bồ tát pháp sư  Đàm Vô Kiệt, được vô lượng tam muội rồi. Vì 
sao nói vị Bồ tát này hiện nay còn đang hành đạo ở  cõi nước 
của Phật Đại Lôi Âm?

Đáp: Phật pháp là vô lượng vô biên. Người tinh tấn tu 
khổ hạnh, trải qua nhiều đời còn chưa được huông nữa là Bô 
tát Tát Đà Ba Luân chỉ mới tu khổ hạnh trong một đời.
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Lại nữa, có nhiều Bồ tát đã đầy đủ 10 Phật lực, nhưng vì 
chúng sanh vẫn còn trú ở thế gian, chưa làm Phật. Như Bồ tát 
Văn Thù Sư Lợi nay vẫn còn là Bồ tát, chưa làm Phật.

Lại nữa, có Bồ tát vào tam muội, thấy các quốc độ ở khắp 
10 phương nhiều như số vi trần. So với các đại Bồ tát này thì 
Bồ tát Tát Đà Ba Luân chỉ mới được 6 vạn tam muội, chưa 
phải là nhiều vậy.

Ví như vị đại Long vương, khi muốn làm mưa, phát đại 
lôi âm (tiếng sấm sét lớn), khiến các loài chim, các loài thú, 
các côn trùng đều sợ hãi. Cũng như vậy, đức Phật Đại Lôi 
Âm khi vừa mới thành đạo, liền chuyển pháp luân, khiến 
chúng sanh khắp 10 phương đều phát tâm. Hàng ngoại đạo, 
tà kiến thấy như vậy đều sợ hãi, khiếp phục. Bởi vậy, nên 
hàng Thiên chúng đều gọi đức Phật ấy là Phật Đại Lôi Âm. 
Hiện nay, Phật Đại Lôi Âm vẫn còn.

Hỏi: Bồ tát Tát Đà Ba Luân cầu Bát nhã Ba-la-mật như 
thế nào mà được công đức lớn như vậy?

Đáp: Có Bồ tát, tuy chưa được thật trí huệ mà vẫn thường 
thâm niệm Bát nhã Ba-la-mật, chẳng tiếc thân mạng, nên có 
công đức lớn. Do công đức lớn như vậy nên cũng được goi 
là đại Bồ tát.

-oOo-

Bồ tát Tát Đà Ba Luân, từ tấm bé, đã là một người đa sầu, 
đa cảm. Khi thấy có chúng sanh bần cùng, đau khổ, cũng như 
khi gặp trở ngại trong lúc hành đạo, ngài thường khóc lóc.

Có thuyết nói, “Dù Bồ tát sống ở nơi hoang vắng, xa lìa 
dân chúng mà vẫn thường tư duy trừu lượng, nhất tâm cầu
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Phật đạo. Bồ tát sanh vào thời chẳng thấy được Phật nhưng 
vẫn thường phát tâm đại bi, tinh tấn chẳng bao giờ thôi nghỉ” .

Lại có thuyết nói “Vào các đời trước, Bồ tát đã gieo trồng 
các nhân duyên phước đức, nên đời nay mới nhất tâm tính tấn”.

Bởi hai nhân duyên ấy nên đời nay mới nghe được lời 
dạy bảo vang lên giữa hư không. Thế nhưng vừa mới nghe, 
chưa kịp hỏi lại cho cặn kẽ, rõ ràng thì tiếng nói giữa hư 
không bỗng im bặt, khiến Bồ tát rất buồn khổ, khóc lóc suốt 
cả 7 ngày đêm.

Hỏi: Tiếng nói vang lên giữa hư không là của ai?

Đáp: Có thuyết nói vì Bồ tát Tát Đà Ba Luân chẳng tham 
đắm thế gian, chỉ nhất tâm cầu Phật đạo nên chư Phật, chư 
đại Bồ tát, chư Thiên long đem lòng thương xót mà khuyên 
như vậy.

Có thuyết nói vào thời chẳng có Phật, chư Phật vẫn 
thường khai thị cho chúng sanh, khiến họ được Bát nhã Ba- 
la-mật, nên thường có tiếng nói vang lên giữa hư không đê 
khuyên chúng sanh như vậy.

Lại có thuyết nói Bồ tát Tát Đà Ba Luân ở đời trước đã 
gieo trồng nhiều thiện căn, nên ở trong rừng vắng, quỷ thần 
thấy Bồ tát vì cầu đạo mà phải sầu khổ như vậy, bèn đem 
lòng thương, phát ra tiéng nói giữa hư không.

-0O0-

Trong kinh có chép mẫu chuyện sau đây:

Ở thành Vương Xá có một vị Bà-la-môn, vì ăn quá nhiều 
chẳng tiêu mà chết. Sau khi chết, vị Bà-la-môn ấy trở thành 
một trong những vị thần giữ thành.
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Có một hôm ông Tu Đạt Đa(,) đến nhà một vị trưởng giả 
trong thành, thâỵ vị ấy đang bày la liệt các thức ăn uống, bèn hỏi 
ráng: Ong săp tô chức đám gả cho con gái, hay sắp thỉnh một vị 
Quôc vương về dự tiệc mà xem vẻ ông quá bận rộn như vậy?

Ong trưởng giả đáp: Tôi sắp thỉnh Phật cùng chúng Tăng 
vê đây.

Ong Tu Đạt Đa vừa nghe nói đến Phật liền sanh tâm hoan hỷ.

Ong trưởng giả do đời trước đã được thân cận và cúng 
dường Phật, nên nói về các công đức của Phật cho ông Tu 
Đạt Đa nghe.

Nghe xong, ông Tu Đạt Đa nôn nóng muốn được thấy 
Phật. Do tâm chí thành như vậy, nên giữa đêm tối ông bèn 
mở cửa đi tìm Phật.

Lúc bấy giờ Phật đang ở tại rừng Hàng Lâm. Ông Tu 
Đạt Đa nương theo ánh trăng lần bước theo hướng rừng ấy. 
Nhưng chỉ vừa đi được nửa chặng đường thì trăng lặn. Vạn 
vật chìm trong bóng tối, khiến ông Tu Đạt Đa thối tam, muon 
trở vê thành.

Lúc bây giờ vị thân giữ thành liền phóng quang minh 
chiêu sáng khăp vùng và nói với ông Tu Đạt Đa rằng: Này cư 
sĩ! Ong chớ nên sanh tâm sợ hãi, chớ nên thối tâm, ông nên 
tiêp tục đi tìm Phật, sẽ được lợi ích lớn.

Ông Tu Đạt Đa nghe lời khuyên của vị thần, tiép tục đi 
và chỉ một thời gian ngắn sau đó, ông gặp được Phật.

Trong kinh cũng có chép bài kệ tán thán ông Tu Đạt Đa 
rằng:

*• Ông Tu Đạt Đa là trưởng giả cấp Cô Độc, vị đại thí chủ dưới thời 
Phật.
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Tu Đạt Đa mới vừa thấy Phật,
Liền đắc sơ quả Tu-đà-hoàn.
Ông thỉnh Phật, Tăng về nước Vệ,
Xin trọn đời lo việc củng dường.

Vì ông Tu Đạt Đa, Phật bảo ngài Xá Lợi Phất về thành 
Xá Vệ lập tịnh xá.

Do thấy ông Tu Đạt Đa mong mụốn được gặp Phật, mà 
vị thần giữ thành Vương Xá đã hiện làm bậc thiện tri thức, 
chiếu quang minh khai đạo cho ông.

Cũng như vậy, do thấy Bồ tát Tát Đà Ba Luân sầu khổ vì 
đạo mà chư vị thiện tri thức động lòng thương, khai đạo cho 
Bồ tát vậy.

Hỏi: Đói khát, nóng lạnh...bức bách thân, chẳng để cho 
được an ổn. Vì sao chẳng nghĩ đến, mà chỉ nhất tâm ải lạc 
Phật đạo, chẳng hề tiếc thân mạng?

Đáp: Đồ ăn, thức uống, áo quần... chỉ là pháp trợ thân. Bồ 
tát dù phải chịu đói khát, nóng lạnh cũng chăng bị loạn tâm.

Bồ tát biết rõ thân là vô thường, là chẳng thật có, là 
phường oán tặc, chẳng nên vì cơm áo mà phải xả Phật đạo.

Bồ tát tinh tấn tu hành cả ngày lẫn đêm, biết rõ nội pháp 
là thân và ngoại pháp là 5 dục đều chẳng nên chấp, lại cũng 
chẳng đưa mắt nhìn ngó qua lại hai bên, biêt rõ việc làm như 
vậy khiến tâm bị tán loạn, chướng ngại cho việc hành đạo.

Bồ tát cũng biết rõ các ác ma thường nhiễu loạn người 
tu. Khi gặp các ác ma hiện các thân trước mặt mình, Bô tát 
chẳng hề chấp, nên trừ được các thô niệm.

Bồ tát cũng chẳng hoại thân tướng. Vì sao? Vì Bồ tát
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biết rõ thân do 5 ấm hòa họp mà giả danh có. Neu chấp thân 
quyết định có thì đó là hoại thân tướng. Nhưng nếu chấp 
chẳng có thân thì đó cũng là hoại thân tướng. Bởi vậy, nên 
Bồ tát ly cả hai chấp “có” và “không”, hành trung đạo. Hành 
trung đạo như vậy mới mau được Vô Thượng Bồ Đề. Phật 
dạy, “Hoại thân tướng là chướng ngại Phật pháp. Người hoại 
thân tướng phải qua lại trong 5 đường sanh tử, chẳng có thể 
được Bát nhã Ba-la-mật”.

Bồ tát Tát Đà Ba Luân hướng lên không trung nguyện 
rằng: “Vì hết thảy chúng sanh đang bị trầm luân trong vô 
minh hắc ám, tôi muốn đốt ngọn đèn trí huệ soi sáng cho họ. 
Vì hết thảy chúng sanh đang bị phiền não làm nhiễu loạn, 
tôi muốn họ đều được pháp lạc. Vì thế hết thảy chúng sanh 
đang bị đọa về tà kiến, tôi muốn vì họ cầu được Vô Thượng 
Bồ Đề”.

Do 3 lời nguyện đó mà Bồ tát Tát Đà Ba Luân sẽ được 
Bát nhã Ba-la-mật.

Hỏi: Bồ tát Tát Đà Ba Luân chỉ nghe tiếng nói vang giữa 
hư không, chang có thấy người. Như vậy vì sao Bồ tát lại 
đáp: “Tôi sẽ  xin y  theo lời chỉ giảo ”?

Đáp: Người cầu đạo nghe lời hay, lẽ thật giữa hư không, 
có thể biết đó là lời thành thật của thiện tri thức, chẳng cần 
phải thấy tận mắt vậy. Ví như trong đêm tối, nghe tiếng nói 
của các loài vật vọng lại, cũng có thể phân biệt chủng loại 
của các loài vật đó là xấu hay tốt, dữ hay lành, v.v...

Bồ tát nghe giữa hư không tán thán, “Lành thay, lành thay!”

Vì sao có lời tán thán như vậy?

Vì dù chẳng thấy hình dáng vị thiện tri thức đã khuyên 
dạy mình, mà Bồ tát Tát Đà Ba Luân vẫn một lòng tín thọ
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thiện ngữ. Bồ tát muốn độ hết thảy chúng sanh nên tinh tấn 
cầu Vô Thượng Bồ Đề tâm chẳng hề giải đãi.

Bởi nhân duyên vậy, nên ở giữa hư không có những lời 
tán thán, “Lành thay, lành thay”, như đã nêu trên đây.

Tiếng nói giữa hư không dạy rằng: “Ông phải có lòng 
tin nơi các pháp không, vô tướng và vô tác, vì đây là cửa 
dẫn vào nơi thật tướng pháp. Ông phải sanh tín căn, tín 
lực vững mạnh; có được tín căn, tín lực rồi, ông sẽ có được 
đầy đủ các căn, các lực khác. Ông phải ly tướng mà cầu Bát 
nhã Ba-la-mật. ông  phải quán hết thảy pháp tướng là rốt ráo 
không; quán tướng chúng sanh... dẫn đến quán tướng Phật 
là rốt ráo không”.

Hỏi: 3 giải thoát môn ă(không, vô tướng và vô tác ” nhiếp 
trong Bát nhã Ba-ỉa-mật. Vỉ sao trong hội Bát nhã Ba-la-mật 
lại nói riêng về 3 giải thoát môn? Nếu 3 giải thoát môn chẳng 
nhiếp trong Bát nhã Ba-la-mật thì vì sao các kinh đểu nói 3 
giải thoát môn nhiếp trọn vào trong Bát nhã Ba-la-mật?

Đáp: Hết thảy các pháp đều nhiếp trọn vào trong Bát nhã 
Ba-la-mật. Chúng sanh sợ khổ, muốn cầu được giải thoát nên 
từ trong Bát nhã Ba-la-mật cần phải tách riêng 3 giải thoát 
môn để vì họ nói trước.

Ly 2 bên (nhị biên), có nghĩa là ly tướng chúng sanh, ly 
tướng các pháp là nhân duyên dẫn vào 3 giải thoát môn... 
dẫn đến được đầy đủ Bát nhã Ba-la-mật.

Hỏi: Vì sao sau khi dạy tu tinh tẩn, tu 3 giải thoát môn, 
tu Bát nhã Ba-la-mật, nay lại phải thân cận thiện tri thức?

Đáp: Dù có pháp quý mà chẳng có người hướng dẫn tu 
hành thì rất dễ bi lầm lac. Ví như có sẵn môt tủ thuốc tốt
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mà chẳng có vị thầy thuốc hay chẩn bệnh, cho toa, thì cũng 
chẳng sao dùng các thuốc tốt đó để chữa cho lành bệnh được.

Cũng như vậy, Bồ tát Tát Đà Ba Luân là Bồ tát tân phát 
ý, còn Bát nhã Ba-la-mật là pháp bảo quá thậm thâm, chẳng 
có thê chỉ nghe giữa hư không lược dạy mà có thể vào được. 
Bởi vậy nên phải tìm thiện tri thức để học hỏi thêm.

-0O0-

Người thường dạy về các pháp Không, vô tướng, vô tác, 
vô sanh, vô diệt... tức Bát nhã Ba-la-mật, thường dạy phải 
nhất tâm hướng về Nhất thiết chủng trí là bậc thiện tri thức.

Nếu gặp được thiện tri thức thì chẳng bao lâu sẽ gặp được 
toa thuốc tốt, sẽ mau lành bệnh.

Tiếng nói giữa hư không dạy Bồ tát Tát Đà Ba Luân rằng, 
“Neu ông đúng như pháp mà hành thì chẳng bao lâu nữa ông 
sẽ được nghe Bát nhã Ba-la-mật, hoặc từ trong kinh quyển, 
hoặc từ miệng một vị đại Bồ tát nói ra. Ông hãy tìm đến 
Bồ tát Đàm Vô Kiệt mà học đạo. Ở nơi đó có Bát nhã Ba-la- 
mật, trong bảo đài có kinh quyển Bát nhã Ba-la-mật, lại có Bồ 
tát Đàm Vô Kiệt thường thuyết về Bát nhã Ba-la-mật. Người 
chưa đầy đủ phước đức sẽ được học Bát nhã Ba-la-mật qua kinh 
quyên; người đã có nhiều phước đức sẽ được Bồ tát Đàm Vô 
Kiệt trực tiêp truyền dạy. Dù ở noi kinh, dù ở nơi thầy, người 
nghe vẫn sanh được Phật tưởng, vẫn đến được Phật đạo”.

-0O0-

Ví như người dùng đò để qua sông; khi đã qua bờ bên kia 
rôi, thường chẳng còn nghĩ đến chiếc đò đã giúp mình đến 
nơi an toàn. Cũng như vậy, người thế gian khi đã được học
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pháp nơi thầy rồi, thường quên ơn thầy. Bởi vậy nên tiếng 
nói giữa hư không lại dạy Bồ tát Tát Đà Ba Luân rằng, “Ong 
phải biết om, phải nghĩ rằng nhờ có thầy mà ông mới được 
nghe Bát nhã Ba-la-mật. Do được nghe Bát nhã Ba-la-mật 
mà ông sẽ mau được bất thối chuyển noi Vô Thượng Bồ Đe, 
sẽ được thân cận chư Phật, sẽ thường được sanh ở các cõi 
Phật, sẽ sanh ở các chốn chẳng có các ách nạn. Ông phải nghĩ 
rằng được các công đức lớn như vậy là nhờ nơi Bát nhã Ba- 
la-mật; được Bát nhã Ba-la-mật là nhờ có thầy truyền pháp. 
Bởi vậy nên ông phải xem Bát nhã Ba-la-mật, phải xem pháp 
sư như là Phật vậy”.

-0O0-

Lại có trường hợp người đệ tử lúc ban đầu chỉ vì Bát nhã 
Ba-la-mật mà theo sát bên vị pháp sư để cầu học; nhưng lâu 
sau cũng có nhiều tín thí cứng dường nên lại sanh tâm châp 
đắm lợi dưỡng. Bởi vậy nên tiếng nói giữa hư không lại dạy 
Bồ tát Tát Đà Ba Luân rằng, “Ông chớ nên mống tâm theo 
các lợi dưỡng thế gian mà phải nên theo sát bên vị pháp sư”.

Hỏi: Vì sao đang nói về vấn đề “thân cận thiện tri thức ”, 
lại nói qua các nhân duyên khác?

Đáp: Có người đã được thiện tri thức dạy dỗ, mà chẳng 
có vừa lòng nên trở lại oán thầy, khiến phải bị đọa địa ngục.

Có người lại tìm cách vạch các lỗi lầm của thầy... dẫn 
đến hủy báng thầy, nói xấu thầy.

Dù nghĩ đúng, hay nghĩ sai thì người đệ tử cũng tự hoại 
tâm mình chẳng sao có được pháp lợi.

Bởi vậy nên tiếng nói giữa hư không lại dạy Bồ tát Tát Đà
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Ba Luân rằng, “Nếu thấy pháp sư có lầm lỗi, ông chẳng nên 
sanh tâm sân hận. ông  nên tự niệm rằng vì đời trước chẳng 
có đầy đủ phước đức, nên chẳng được gặp Phật; nay gặp thầy 
có phạm lỗi lầm cũng chẳng nên chấp, mà bỏ mất Bát nhã 
Ba-la-mật”

Vì sao? Vì mặc dù thầy có lồi, người đệ tử cũng vẫn phải 
theo thầy, để thọ pháp. Ví như có cái đãy bề ngoài xấu xí 
mà bên trong có chứa đựng vàng; nếu chê cái đãy xấu xí mà 
chẳng cầm lấy thì sẽ chẳng có được số vàng ở bên trong. Lại 
ví như đi ừong đêm tối phải theo ánh đuốc của người dẫn 
đường; nếu biết người dẫn đường là kẻ xấu mà từ chối chẳng 
đi theo ánh đuốc, thì chẳng sao đi đến nơi chốn được.

-0O0-

Lại nữa, người đệ tử theo thầy học đạo phải giác biét về 
các ma sự. Bởi vậy nên tiếng nói giữa hư không lại dạy Bồ 
tát Tát Đà Ba Luân rằng, “Nếu thấy có ác ma đem 5 dục dâng 
hiến pháp sư, khiến ngài phải thọ dụng, rồi mới thuyết pháp 
thì ông nên biết rằng pháp sư đã có đầy đủ công đức nên thọ
5 dục mà chẳng bị nhiễm dục.

Lại nữa, có trường hợp pháp sư thị hiện thọ 5 dục để dùng 
làm phương tiện, để dạy chúng sanh gieo trồng thiện căn, để 
cùng với chúng sanh đồng sự nhằm giáo hóa họ”.

Vì sao? Vì các đại Bồ tát đã thông đạt thật tướng pháp, nên 
chẳng có bị chướng ngại, chẳng có bị tội lỗi; tuy hiện thấy có tội 
mà tự tâm chẳng bị chướng ngại. Ví như người còn trai tráng, 
dồi dào sức lực, tuy có ăn nhiều thức ăn mà vẫn chẳng sanh 
bệnh. Lại ví như người đã có thuốc trị độc tốt, thì khi ăn phải 
chất độc, liền tự giải được độc, chẳng bị hại vậy.
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Như vậy sơ lược về các nhân duyên cho thấy rằng người 
đệ tử theo thầy học đạo, chớ nên sanh tâm hiềm giận thầy. 
Làm như vậy chỉ có hại cho mình, tự mình xa rời Bát nhã 
Ba-la-mật, tự mình xa rời Nhất thiết chủng trí vậy.

-0O0-

Như trong kinh dạy rằng: “Người trì giới thanh tịnh, 
thuyết pháp thanh tịnh, thường ly 5 dục, có oai đức lớn, được 
nhiều người tôn kính, cúng dường. Đệ tử thọ pháp với thầy 
chớ nên quan tâm đến tiền tài, bổng lộc của thầy, chớ bao giờ 
sanh tâm sân hận đối với thầy. Đệ tử phải tự nghĩ rằng do đời 
trước mình có tội lỗi nhiều, nên đời nay mới sanh làm người 
thấp hèn. Chẳng phải thầy khinh mình, mà vì mình chẳng có 
được phước đức, nên chẳng được gần gũi thầy. Lại nữa ở nơi 
thầy, mình phải phá kiêu mạn, nhẫn nhục để cầu pháp”.

Vì sao? Vì người cầu Bát nhã Ba-la-mật phải nhất tâm 
cung kính vị pháp sư của mình, chẳng niệm hơn thua, tốt 
xấu. Neu được nhẫn nhục như vậy, thì ở noi thầy mới được 
nhất tâm, chẳng tăng, chẳng giảm, mới thọ nhận được đầy đủ 
diệu pháp do thầy truyền đạt vậy. Ví như cái bình đất dùng để 
đựng nước phải được nung thật chín, chẳng có chỗ nứt rạn, 
mói giữ trọn vẹn nước, chẳng để cho nước thoát ra ngoài.

-0O0-

Bồ tát Tát Đà Ba Luân nghe lời dạy giữa hư không như 
vậy rồi, nhất tâm đi về phương Đông, tìm thầy, học đạo.

(Hết quyển 96)
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Quyển 97





Phẩm Thứ Tám Mươi Tám
(TIẾP THEO)

Tát Đà Ba Luân (tiếp theo)

KINH:

Này Tu Bồ Đe! Sau khi đã được nghe lòi dạy bảo từ 
giữa cối hư không, Bồ tát Tát Đà Ba Luân y theo hướng 
Đông mà điễ Những đi chưa được bao lâu, ông chợt nghĩ 
rằng, “Vì sao tôi chẳng hỏi giữa hư không là tôi phải đi 
đến đâu, sẽ phải đỉ bao xa nữa, sẽ phải đi theo ai để học 
Bát nhã Ba-la-mật?”

Nghĩ như vậy xong, Bồ tát Tát Đà Ba Luân liền dừng 
lại, khóc lóc, bỉ thảm, và tự nghĩ rằng, “Tôi phải ở lại noi 
đây, từ 1 cho đến 7 ngày đêm, chẳng niệm cực khổ, chẳng 
niệm đói khát, chẳng niệm nóng lạnh. Nếu tôi chẳng có 
được nhân duyên nghe Bát nhã Ba-la-mật, thì tôi nguyên 
chẳng đứng dậy, rời khỏi nơi đây”.

Này T\i Bồ Đe! Ví như người chỉ có một đứa con duy 
nhất bỗng nhiên bị chết. Ngưòi ấy rất sầu khổ; ở trong 
lòng chỉ ôm mối sầu khổ, chẳng sanh một niệm gì khác. 
Cũng như vậy, Bồ tát Tát Đà Ba Luân, lúc bấy giờ, chẳng 
sanh tâm niệm khác, ngoài tâm niệm duy nhất rằng, 
“Bao giờ tôi mới được nghe Bát nhã Ba-la-mật? Vì sao tôi 
chẳng hỏi giữa hư không là tôi phải đi đến đâu, sẽ phải đi 
bao xa nữa, sẽ phải đi theo ai để học Bát nhã Ba-la-mật?

Này Tủ Bồ Đe! Trong khi Bồ tát Tát Đà Ba Luân đang 
sầu niệm như vậy, thì ở giữa hư không có tiếng Phật bảo



548 • LUẬN ĐẠI TRÍ Đ ộ

rằng: Lành thay, lành thay! Này thiện nam tử! Các đức 
Phật quá khứ cũng cầu Bát nhã Ba-la-mật như ông cầu 
ngày hôm nay. Ông hãy siêng năng, tinh tấn, một lòng ái 
pháp, mà tiếp tục đi về phương Đôngẵ Từ noi đây đi 500 
do tuần, sẽ gặp thành Chúng Hương. Thành có 7 lớp bằng 
7 báu trang nghiêm; có lâu đài bằng 7 báu trang nghiêm; 
có 7 lóp hào, có 7 hàng cây báu bao quanhỀ Thành rộng 12 
do tuần đẹp đẽ, an tịnh. Dân chúng trong thành đông đúc 
và rất sung túc. Thành gồm 500 thị trấn có đường sá đẹp 
đẽ trang nghiêm, có cầu rộng rãi, sạch sẽ, có mặt đất bằng 
phẳng; chẳng khác gì một bức tranh vẽế Trên 7 lóp thành 
đều có các lâu đài bằng 7 báu, có các hàng cây 7 báu, cành 
lá toàn bằng vàng, bạc, xà cừ, mã não, san hô, hỗ phách, 
lưu ly, pha lê cùng trân châu màu hồng. Từ các cành cây 
thòng xuống những dây bằng vàng ròng kết thành những 
tấm lưới lớn trùm khắp thành. Gió thổi khua động các 
linh lưới, tạo ra âm thanh hòa nhã, làm vui lòng người 
nghe. Ví như một giàn nhạc, khi trồi ỉên các bản hòa tấu, 
có sức hấp dẫn kỳ diệu, đem lại cho khán thính giả một 
bầu không khí hòa nhã, vui tưoi và an lạc, thanh thoát 
đối với người nghe vậyề Ở 4 phía thành có các hồ nước; 
nước chảy đều, thanh tịnh, mát mẻ, nóng lạnh tùy theo 
ý muốn. Trên mặt hồ có những chiếc thuyền bằng 7 báu, 
đẹp đẽ. Đây là do các phước nghiệp đòi trước của chúng 
sanh ở noi đây tạo ra. Ngồi trên các thyền, chèo qua lại 
trên hồ thật là vui vẻ, thoải mái. Trong hồ có đủ loại hoa 
sen xanh, vàng, trắng, đỏ... cùng các loại hoa khác. Bao 
nhiêu thứ hoa đẹp khắp cõi đại thiên thế giới đều có ở 
trong hồ. Ở 4 phía thành có 500 khu vườn nhà bằng 7 báu 
trang nghiêm, rất hấp dẫn. Mỗi khu vườn có 500 hồ nước 
rộng 10 dặm; thành hồ làm bằng 7 báu rất trang nghiêm, 
màu sắc rực rỡẳ Trong các hồ cũng đều có đủ loại hoa sen
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xanh, vàng, trắng, đỏ.ẵ.; mỗi hoa sen lớn bằng cái bánh 
xe; hoa màu gì thì phát ra ánh hào quang màu đó. Trong 
các hô có đủ loại chim quý, như khổng tước, chim uyên 
ương.ễề cùng các loại chim khác; tiếng chim hót tạo thành 
những âm thanh hòa họp, rất vui tai. Các khu vườn nhà 
ấy chẳng thuộc về ai cả. Tất cả chúng sanh ở trong thành, 
do phước duyên đòi trước đều đến đượcề Do đều thâm 
ái chánh pháp, và thật hành Bát nhã Ba-la-mật, nên mới 
được thọ quả báo như vậyế

Này thiện nam tử! Trong thành Chúng Hương ấy có 
đài cao rộng, trên đài là cung điện của Bo tát Đam Vô 
Kiệtệ Cung điện ấy rộng 1 do tuần, bằng 7 báu trang 
nghiêm với nhiều màu sắc rực rỡ, rất vui mắt, có 7 thư 
lóp tường cao bằng 7 báu bao quanhế Lan can, lầu gác 
cũng toàn bằng 7 báu. Lại có 7 lóp hồ bằng 7 báu, 7 
hàng cây cành lá đều bằng 7 báu bao quanh cung điện. 
Trong cung điện ấy có 4 khu vườn để vui choi, giải trí. 
Các khu vườn có tên là Thượng Hỷ, Lưu Ly, Hoa Sửc và 
Hương Sức. Trong mỗi khu vườn đều có 8 cái hồ. Các hồ 
có tên là Hiền, Hiền Thượng, Hoan Hỷ, Hỷ Thượng, An 
Ồn, Đa An Ồn, Viễn Ly và A Bệ Bạt Trí. Cả 4 bờ quanh 
các hồ đều là bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lêề Đáy hồ làm 
băng chât pha lê, trên có trải cát bằng vàng. Mỗi hồ có 8 
cái thang bằng đá quý. Quanh hồ có các hàng cây ba tiêu 
băng vàng ròng Diêm Phù Đànế Trong hồ có đủ loại hoa 
sen xanh, vàng, trắng, đỏ,...; hoa sen nở đầy khắp mặt hồ. 
Quanh hồ có các câỵ hoa đẹp; khi gió thổi, hoa rụng xuống 
hồ, làm cho nước hồ có đầy đủ 8 cong đức, có mui vị chiên 
đàn, đủ màu sắc và mùi vị, vừa nhẹ nhàng, vừa êm dịu.

Ở trong cung điện, Bồ tát Đàm Vô Kiệt cùng 6 vạn 8 
ngàn thê nữ cùng chung hưởng 5 dục đầy đủ. Dân chúng
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nam cũng như nữ đều vào vui chơi trong các khu vườn, 
các hồ ao, chung hưởng 5 dục đầy đủ.

Này thiện nam tử’ề Sau khi đã cùng các thế nữ vui 
chơi, Bồ tát Đàm Vô Kiệt, ngày 3 thòi, thuyết kinh Bát 
nhã Ba-la-mật. Dân chúng trong thành nam nữ, lớn nhỏ, 
đều tụ tập nhau, thiết lập pháp tòa lớn; 4 chân pháp tòa 
làm bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê; trên mặt pháp tòa có 
trải màu sắc đẹp đẽ, có các gối kê chân cũng màu săc đẹp 
đẽ; trên nệm và gối đều có rải diệu hương thơm ngát. 
Pháp tòa cao 5 dặm, có treo trướng thòng xuống sát mặt 
đấtế Cả 4 bên pháp tòa đều có rải các thứ hoa thơm 5 săc, 
có các thử hương thơm xông đốt tỏa mùi hương thơm 
ngát. Tất cả đều nhằm cung kính và cúng dường Bát nhã 
Ba-la-mật và Bồ tát Đàm Vô Kiệt.

Dân chúng cung kính thỉnh Bồ tát lên pháp tòa, để 
thuyết giảng kinh Bát nhã Ba-la-mật.

Pháp hội có đến 500 vạn chư Thiên cùng người thế 
gian đều vân tập quanh pháp tòa. Trong số đó, có vị nghe, 
có vị thọ, có vị trì, có vị tụng, có vị biên chép, có vị chánh 
quán, có vị như thuyết tu hành.

Do nhân duyên được nghe pháp như vậy, nên lúc bấy 
giờ chẳng bị đọa vào 3 đường ác, chẳng thối tâm nơi Vô 
Thượng Bồ Đe.

Này thiện nam tử! Ông nên đến chỗ Bồ tát Đàm Vô 
Kiệt để được nghe thuyết Bát nhã Ba-la-mật.

Này thiện nam tử! Trải qua nhiều kiếp. Bồ tát Đàm 
Vô Kiệt đã từng làm thiện tri thức của ông, đã dạy cho 
ông đạo Vô Thượng Bồ Đề; rồi đây lại sẽ khai thị, làm lọi 
ích cho ông.



QUYÊN 97*551

Trước kia Bồ tát Đàm Vô Kiệt cũng đã cầu Bát nhã 
Ba-la-mật y như ông cầu ngày hôm nay. Ông hãy đi ngay, 
chớ quản ngại ngày đêm, chớ quản ngại khó khăn,... 
chẳng bao lâu nữa, ông sẽ được nghe Bát nhã Ba-la-mật

Lúc bấy giờ, Bồ tát Tát Đà Ba Luân rất vui mừng, 
phấn khỏi, mong chờ ngày được gặp vị thiện tri thức để 
được nghe Bát nhã Ba-la-mật.

Này T\i Bồ Đe! Ví như  ngưòi bị trúng  mũi tên độc, 
chẳng có niệm gì khác, chỉ mong đến lúc được gặp vị thầy 
thuốc giỏi, nhổ mũi tên độc ra và trị độc cho mình. Cũng 
như vậy, Bồ tát Tát Đà Ba Luân chẳng có niệm gì khác, 
chỉ mong đến lúc được gặp Bồ tát Đàm Vô Kiệt, được 
nghe Bát nhã Ba-Ia-mật, để đoạn trừ tâm chấp trước 
(hữu tâm) của mìnhễ

Do nhất tâm  tưởng niệm Bồ tá t Đàm Vô Kiệt, mà ở  
ngay tại chỗ, Bồ tát Tát Đà Ba Luân được tri kiến vô ngại 
ở nơi hết thảy các pháp.

Ở ngay hiện tiền, Bồ tát Tát Đà Ba Luân liền đắc vô 
lượng tam muội như: Chư pháp tánh quán tam muội -  
chư pháp tánh bất khả đắc tam muội -  phá chư pháp 
vô minh tam muội -  chư pháp bất dị tam muội -  chư 
pháp bất hoại tự tại tam muội -  chư pháp năng chiếu 
tam muội -  chư pháp ly ám tam muội -  chư pháp vô dị 
tướng tương tục tam muội -  chư pháp bất khả đắc tam 
muội -  tán hoa tam muội -  chư pháp vô ngã tam muội
-  như huyễn oai thế tam muội -  như cảnh tượng tam 
muội -  nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn tam muội -  nhất 
thiết chúng sanh hoan hỷ tam muội -  phân biệt âm thanh 
tam muội -  chủng chủng ngữ ngôn tứ cú trang nghiêm 
tam muội -  vô úy tam muội -  tánh thường mặc nhiên
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tam muội -  vô ngại giải thoát tam muội -  ly trần cấu tam 
muội -  danh tự ngữ ngôn trang nghiêm tam muội -  kiến 
chư pháp tam muội -  chư pháp vô ngại đảnh tam muội -  
như hư không tam muội -  như kim cang tam muội -  vô 
úy trước sắc tam muội -  thắng tam muội -  chuyển nhãn 
tam muội -  tất pháp tánh tam muội -  thường an ổn tam 
muội -  sư tử hống tam muội -  thắng nhất thiết chúng 
sanh tam muội -  tán hoa trang nghiêm tam muội -  
đoạn nghi tam muội -  nhất thiết kiên cố tam muôi -  
xuất chư pháp thần thông lực vô úy tam muội -  thường 
đạt chư pháp tam muội -  chư pháp tài ấn tam muội -  chư 
pháp vô phân biệt kiến tam muội -  ly chư kiến chấp tam 
muội -  ly nhất thiết u ám tam muội -  ly nhất thiết tướng 
tam muội -  giải thoát nhất thiết trước tam muôi -  trú 
nhất thiết giải đãi tam muội -  thâm pháp minh tam muội
-  bất khả đoạt tam muội -  phá ma tam muội -  bất trước 
tam giới tam muội -  khởi quang minh tam muội -  kiến 
chư Phât tam muôỉẽ 

• •

Bồ tát Tát Đà Ba Luân an trú trong các tam muội ấy, 
liền thấy vô lượng chư Phật ở khắp 10 phương đang vì 
chư Bồ tát thuyết Bát nhã Ba-la-mật.

LUẬN:

Hỏi: Vì sao Bồ tát Tát Đà Ba Luân quên chẳng hỏi thêm 
giữa hư không về các vấn đề cần phải biết?

Đ áp: Vì Bồ tát Tát Đà Ba Luân quá vui mừng nên 
quên hỏi. Người quá buồn hay quá vui vẫn thường hay 
quên như vậy.

Hỏi: Tiếng nói giữa hư không đã dứt rồi. Vĩ sao Bồ tát Tát 
Đà Ba Luân giữ im lặng suốt 7 ngày mà chẳng cỏ hỏi lại?
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Đáp: Trước đây ở chốn rừng vắng, do nhất tâm cầu Bát 
nhã Ba-la-mật mà Bồ tát Tát Đà Ba Luân nghe được lòi dạy 
bảo giữa hư không. Nay Bồ tát cũng muốn được nhất tâm cầu 
Bát nhã Ba-la-mật như trước để được nghe lời dạy bảo giữa 
hư không, nhằm đoạn nghi cho mình. Vì sao? Vì Bồ tát đã xả 
thế lạc, thâm nhập Phật đạo, nhưng chẳng hiểu sao vừa mới 
nghe lời khai thị, chưa kịp đoạn nghi thì tiếng nói giữa hư 
không lại liền bặt dứt. Ví như đứa con nít vừa được thức ăn 
ngon, đang thích thú mà thức ăn đó đã hết, khiến em khóc lóc, 
buồn thảm. Cũng như vậy, Bồ tát Tát Đà Ba Luân có được các 
thuận duyên để được nghe, được học Bát nhã Ba-la-mật, nhưng 
Bồ tát chỉ mới có được ít khí vị Bát nhã Ba-la-mật, chưa thông 
đạt được Bát nhã Ba-la-mật mà tiếng nói giữa hư không đã mất, 
khiến Bồ tát chẳng còn biết phải đi đâu, phải đi bao xa nữa và 
phải gặp ai để được nghe Bát nhã Ba-la-mật. Do vậy mà Bồ tát 
phải ở lại và khóc than suốt 7 ngày đêm.

Hỏi: Vì sao hết hạn 7 ngày đêm rồi, Phật mới hiện thân?

Đáp: Ví như người khát nước nhiều mới cho nước là quý. 
Nếu chờ 2, 3 ngày thì quá ít. Còn nếu để quá 7 ngày thì lại 
quá nhiều, khiến người trong cuộc mất hết sự nhẫn nại... dẫn 
đến sẽ sanh ưu sầu, trở ngại cho việc cầu đạo.

Bởi vậy nên trong kinh mói nói đến thời hạn 7 ngày.

Hỏi: Vì sao Bồ tát Tát Đà Ba Luân phải khóc lóc thảm 
thiết như người cha khóc khỉ chôn con mình vậy?

Đáp: Trong tất cả các pháp thì Bát nhã Ba-la-mật là pháp 
tối thượng, là chân thật pháp của chư Phật 10 phương. Ở nơi 
Bát nhã Ba-la-mật, Bồ tát Tát Đà Ba Luân chỉ mới được chút 
ít khí vị Bát nhã Ba-la-mật, chưa thông đạt đầy đủ, nên sầu 
khổ, khóc lóc như cha chôn con vậy.
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Ví như cha mẹ nuôi dưỡng con, muốn con chóng trưởng 
thành để làm việc lớn. Cũng như vậy, Bồ tát muốn tăng ích 
lực Bát nhã Ba-la-mật, mong được bất thối chuyển... dẫn 
đến được thành Phật.

Ví như con có hiếu với cha mẹ, trọn đời chẳng xa rời 
tâm hiếu.

Cũng như vậy, Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, từ khi mới 
phát tâm cho đến khi được thành Phật, trọn đời chẳng xa rời 
Bát nhã Ba-la-mật.

Lại ví như cha mẹ gặp được con liền sanh tâm hoan hỷ, 
mừng rỡ. Cũng như vậy, Bồ tát được Bát nhã Ba-la-mật sanh 
tâm hoan hỷ, mừng rỡ.

Thế nhưng, giữa phàm phu và Bồ tát có nhiều sự sai khác.

Ví như người cha, tuy rất thương con mà chẳng thể vì con 
hy sinh đầu, mắt, chân, tay của mình. Trái lại, Bồ tát vì chúng 
sanh sẵn sàng hy sinh thân mạng của mình.

Ví như con, dù rất có hiếu với cha mẹ, cũng chỉ báo hiếu 
có hạn lượng, phụng dưỡng cha mẹ đầy đủ trong hiện tại, 
đem lại lợi ích rất nhỏ. Còn Bồ tát dùng phương tiện Bát nhã 
Ba-la-mật, chẳng gì mà chẳng làm được; Bồ tát dạy chúng 
sanh tu các thiện pháp... dẫn đến đưa chúng sanh đến Nhất 
thiết chủng trí, khiến được lợi ích lớn.

Ví như con, dù rất có hiếu, rất giàu có, cũng chỉ báo 
hiếu cha mẹ nhiều lắm là trong một đời. Bồ tát dạy chúng 
sanh hành Bát nhã Ba-la-mật, khiến họ được lợi ích trong vô 
lượng đời,... dẫn đến được thành Phật. Pháp báo hiếu chỉ là 
giả danh, chẳng có thật; còn Bát nhã Ba-la-mật là chân thật 
thánh pháp, chẳng có hư dối.
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Ví như con báo hiếu cha mẹ, chỉ làm cha mẹ mình sung 
sướng trong hiện đời, mà chẳng sao có thể làm tiêu được 
ưu sầu, khổ não của cha mẹ trong vô lượng kiếp. Bồ tát dạy 
chúng sanh hành Bát nhã Ba-la-mật, khiến họ được tiêu ưu 
sầu, khổ não,... dẫn đến được chân thật lạc, được giải thoát, 
được thành Phật.

Ví như con, dù rất có hiếu với cha mẹ, cũng chẳng thể 
làm cho cha mẹ thoát khỏi các khổ sanh già và chết. Bồ tát 
dạy chúng sanh hành Bát nhã Ba-la-mật khiến họ thoát được 
các khổ sanh già và chết, ra khỏi ngục tù 3 cõi.

Trên đây tóm lược các nhân duyên và thí dụ cho thấy sự 
sai khác giữa phàm phu và Bồ tát.

Người cha chôn con đương nhiên là rất đau buồn, nhưng 
nỗi đau buồn đó chẳng sao có thể sánh được với nỗi đau buồn 
của Bồ tát cầu Bát nhã Ba-la-mật mà chưa được như nguyện. 
Đây là lý do vì sao Bồ tát Tát Đà Ba Luân đã khóc thảm thiết 
suốt 7 ngày đêm vậy.

Hỏi: Đức Phật hiện ra giữa hư không là đức Phật gì? 
Phải chăng đây là đức Phật phát ra lời dạy trước đây, nay 
mới hiện thân? Nếu Phật đã hiện thân, vì sao chẳng liền độ 
Bồ tát Tát Đà Ba Luân mà lại bảo Bồ tát phải đi đến chỗ Bồ 
tát Đàm Vô Kiệt?

Đáp: Có thuyết nói rằng đây chẳng phải là chân Phật mà 
chỉ là một vị hóa Phật, hoặc một vị đại Bồ tát hiện thân Phật.

Sở dĩ lần trước Bồ tát Tát Đà Ba Luân chỉ nghe được 
tiếng nói ở trong hư không mà chẳng thấy được thân Phật, 
vì lúc bấy giờ Bồ tát tuy đã có thiện căn phước đức mà chưa 
được thành tựu đầy đủ, nên ở trong thiền định chỉ được nghe 
tiếng mà thôi. Sau 7 ngày đêm nhất tâm niệm Phật thành tựu
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thêm công đức mới được thấy Phật thân.

Sở dĩ Phật chẳng liền độ vì ở đời trước Bồ tát Tát Đà Ba 
Luân đã có nhiều nhân duyên với Bồ tát Đàm Vô Kiệt nên 
nay phải theo Bồ tát Đàm Vô Kiệt mói được độ. Như trong 
kinh có nói đén trường hợp những người chỉ có nhân duyên 
với ngài Xá Lợi Phất thì Phật bảo họ đến thọ giáo với ngài để 
được khai ngộ vậy.

Vì Bồ tát Tát Đà Ba Luân nhất tâm cầu biết chỗ đến để 
được nghe Bát nhã Ba-la-mật nên Phật hiện thân ở giữa hư 
không tán thán: “Lành thay, lành thay!” và an ủi rằng: “Các 
đức Phật trong quá khứ cũng cầu Bát nhã Ba-la-mật như ông 
câu ngày hôm nay. Ông hãy siêng năng, tinh tấn, một lòng ái 
pháp, mà tiêp tục đi về phương Đông. Từ nơi đây, đi 500 do 
tuân, sẽ gặp thành Chúng Hương...

Ông nên đến chỗ Bồ tát Đàm Vô Kiệt để được nghe 
thuyêt Bát nhã Ba-la-mật. Hãy đi ngay, chớ quản ngại ngày 
đêm, chớ quản ngại khó khăn; chẳng bao lâu nữa, ông sẽ 
được nghe Bát nhã Ba-la-mật”.

Sở dĩ Phật an ủi Bồ tát Tát Đà Ba Luân như vậy, vì người 
mói phát tâm, do phước đức còn mỏng nên rất dễ thối tâm. 
Người cầu Bát nhã Ba-la-mật dù gặp khổ nhọc gian nguy 
cũng chẳng nên giải đãi, chẳng nên thối chuyển; khi hành 
nhân thì gian khổ, nhưng khi thọ quả thì sẽ được an vui.

Hỏi: Thành Chúng Hương ở nơi nào?

Đáp: Các đức Phật quá khứ đã diệt độ, chỉ để lại di 
pháp, mà di pháp ấy chẳng có ở khắp cõi Diêm phù đề. 
Chúng sanh nào có được nhân duyên nghe pháp mới đến 
được thành Chúng Hương này. Do nhân duyên phước đức 
đời trước nên chúng sanh ở nơi đây rất giàu có, an vui, ở
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nơi đây có rất nhiều kim quý, nên thành toàn làm 7 báu 
trang nghiêm.

Bồ tát Tát Đà Ba Luân tuy ở cõi Diêm phù đề nhưng lại ở 
chỗ chẳng có 7 báu. Do đời trước đã có tích tập phước đức, 
do phiền não đã mỏng nên Bồ tát đã nhàm chán thế gian, từ 
bỏ thân quyến, vào an trú ừong rừng vắng, mong đến được 
nơi Phật pháp để tu học.

Do vậy mà có tiếng giữa hư không khai thị chỉ đường cho 
Bồ tát đi đến chỗ Bồ tát Đàm Vô Kiệt.

Hỏi: Bồ tát Tát Đà Ba Luân đã đầy đủ nhân duyên mới 
nghe được tiếng nói giữa hư không chỉ đường đến chỗ Bồ tát 
Đàm Vô Kiệt để cầu pháp. Như vậy, Bồ tát Đàm Vô Kiệt có 
nhân duyên như thế nào?

Đáp: Bồ tát Đàm Vô Kiệt ở tại thành Chúng Hương vì 
chúng sanh thuyết pháp khiến chúng sanh trồng được thiện căn. 
Bởi vậy nên thành Chúng Hương còn được gọi là Pháp thành.

Ở cõi nước này chẳng có vua, chỉ có Bồ tát Đàm Vô Kiệt 
làm vị pháp chủ. Nhân dân ở cõi nước trong thành hưởng 
phước báu giàu sang, sung túc, chẳng có tâm chấp ngã lại có 
thiện tâm nhu nhuyến rất dễ độ.

Bồ tát Đàm Vô Kiệt là “sanh thân Bồ tát” nhưng vì chúng 
sanh ở cõi nước này, ngài đã dùng lực thần thông hiện “hóa 
thân” và dùng hóa thân để độ chúng sanh.

Cõi nước này rất khó đến. Bồ tát Tát Đà Ba Luân nhất 
tâm cầu Phật đạo, chẳng tiếc thân mạng nên được chư Phật, 
chư đại Bồ tát khai thị, chỉ đường đi đến đây.

Hỏi: Vì sao Bồ tát Đàm Vô Kiệt lại cùng với 6 vạn thể 
nữ thọ 5 dục, lấy 5 dục để tự trang nghiêm, để tự vui hưởng?
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Nếu Bồ tát Đàm Vô Kiệt là ẫ'sanh thân Bồ tá t” thì làm sao 
có thể khiển Bồ tát Tát Đà Ba Luân tôn trọng cúng dường? 
Làm sao hóa các lễ vật cúng dường thành bảo đài ở giữa hư 
không? Làm sao có thể nhập vào tam muội suốt 7 năm?

Đ áp: Có thuyết nói “sanh thân Bồ tát” đã vào thật 
tướng pháp nên ở nơi thâm thiền định có được đầy đủ các 
lực thần thông.

Chư đại Bồ tát có thể nhập thiền định, cũng có thể hành 
các pháp cõi Dục; vì muốn độ chúng sanh nên các ngài thọ 5 
dục nhưng vẫn chẳng mất thiền định. Ví như hoa sen ở trong 
bùn mà chẳng vấy mùi. Phàm phu vì độn căn, chẳng có thể 
làm được như vậy.

Bồ tát có đầy đủ các lực thần thông nên có thể hóa tác 
ra các bảo đài trụ giữa hư không, có thể nhập vào tam muội 
suốt thời gian 7 năm, lại cũng có thể phương tiện thọ 5 dục 
mà chẳng bị nhiễm dục vậy. Bồ tát chẳng phải chỉ hành Phật 
đạo, mà còn phải dùng thế gian đạo để nhiếp hóa và dẫn đạo 
chúng sanh.

Có thuyết nói Bồ tát Đàm Vô Kiệt là “pháp tánh sanh 
thân Bồ tát”, vì nếu là “sanh thân Bồ tát” thì làm sao được 
chư Phật 10 phương tán thán và bảo Bồ tát Tát Đà Ba Luân 
đến thọ pháp với ngài?

Làm sao chỉ nhất tâm tưởng niệm đến ngài mà Bồ tát Tát 
Đà Ba Luân đã liền đắc 6 vạn tam muội?

Bởi vậy nên biết Bồ tát Đàm Vô Kiệt là một vị đại Bồ 
tát biến hóa thân và dùng hóa thân để giáo hóa chúng sanh ở 
thành Chúng Hương. Ví như trong biển lớn có con rồng chết. 
Tướng rồng hiện ra như tướng trái cây chín muồi vừa rụng 
xuống đất; tức thì có đàn kên kên đến ăn thịt. Cũng như vậy,
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khi có chúng sanh nào hành thiện nghiệp nhân duyên đã đến 
thời kỳ chín muồi thì liền có đại Bồ tát đến độ.

Bồ tát Tát Đà Ba Luân nghe lời Phật truyền dạy giữa hư 
không nên sanh tâm hoan hỷ, chỉ mong sao được sớm gặp Bô 
tát Đàm Vô Kiệt được học Bát nhã Ba-la-mật để đoạn sạch ái 
kiến cùng các phiền não chấp trước. Lúc bây giờ, Bô tát Tát 
Đà Ba Luân chẳng sanh niệm khác, mà chỉ nghĩ đên Bô tát 
Đàm Vô Kiệt và Bát nhã Ba-la-mật mà thôi.

Ở nơi đây, Phật dùng thí dụ người bị trúng mũi tên độc, 
chẳng có niệm gì khác, chỉ mong đên lúc gặp được thây 
thuốc giỏi, nhổ mũi tên độc ra và trị độc cho mình. Cũng như 
vậy, Bồ tát Tát Đà Ba Luân xem tà nghi, tham dục cùng các 
phiền não như là những mũi tên độc đâm vào mình, nên chỉ 
mong sớm gặp Bồ tát Đàm Vô Kiệt rút các mũi tên độc đó ra 
và đem lại sự giải thoát cho mình. Vì sao? Vì mũi tên độc bắn 
vào người làm cho đau nhức,... dẫn đến có thể làm hại đên 
tánh mạng. Cũng như vậy, các mũi tên độc tà nghi, tham dục 
làm não loạn tâm ... có thể đoạt cả huệ mạng. Ý Phật muốn 
nói rằng phải đoạn hết thảy các tâm chấp trước; chẳng chấp 
hết thảy các pháp tướng. Chấp ác pháp cũng như chấp thiện 
pháp đều phải đoạn cả, vì đều là bệnh.

-0O0-

Bồ tát Tát Đà Ba Luân được thấy Phật thân, được nghe 
các lời giáo huấn của Phật, nên được pháp hỷ, được ly dục. 
Do được pháp hỷ, nên được tri kiến vô ngại ở nơi hêt thảy các 
pháp; và ngay ở hiện tiền liền đắc vô lượng tam muội. Như:

- Chư pháp tánh quán tam muội: Vào tam muội này, quán 
được thật tánh các pháp.



560 • LUẬN ĐẠI TRÍ Đ ộ

- Chư pháp tánh bất khả đắc tam muội: Vào tam muội 
này, biêt tánh các pháp là bất khả đắc.

- Phá chư pháp vô minh tam muội: Vào tam muội này 
chăng còn châp pháp tánh, pháp tướng, nên phá được nhân 
duyên vô minh, tà khúc, bất chánh ở nơi các pháp.

Vo minh có nhiều tầng lớp; chẳng phải một làn mà 
có thể phá được, có phần Thanh Văn có thể phá được; có 
phân Bô tát có thê phá được; có phần chỉ có Phật mới có 
thê phá được. Lại nữa, cùng là Thanh Văn mà Tu-đà-hoàn 
phá ít... A-la-hán phá nhiều hơn; cùng là Bồ tát mà tiểu 
Bô tát phá ít, đại Bồ tát phá nhiều hơn. Như trước đây đã 
nêu thí dụ về các cây đèn; đèn nhỏ phá bóng tối ít, đèn lớn 
phá bóng tối nhiều hơn.

Nêu đem so sánh các phương tiện phá vô minh của 
Tiêu thừa và của Đại thừa thì phương tiện phá vô minh 
của Tiểu thừa chưa được rốt ráo. Phương tiện của Đại thừa 
mới thật là rốt ráo; dùng phương tiện của Đại thừa mới thật 
phá vô m inh... dân đên khi thành Phật thì vô minh mới được 
tận phá.

ơ  trong Phật pháp, Bồ tát Tát Đà Ba Luân đã phá được các 
tà kiên, ái kiên, ngã kiên, v.v... nên vào được tam muội này.

- Chư pháp bất dị tam muội: Vào tam muội này, quán biết 
hết thảy các pháp chỉ là một tướng (nhất tướng), chẳng có 
tướng khác nhau (dị tướng).

- Chư pháp bất hoại tự tại tam muội: Vào tam muội 
này, quán biêt thật tánh pháp là tướng vô vi, nên được tự 
tại ở nơi hết thảy pháp; biết rõ ràng hết thảy các pháp khi 
hành Phật đạo.

- Chư pháp năng chiếu tam muội: Vào tam muội này, phá
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được vô minh hắc ám. Vô minh có mỏng, có dày; mỏng thì 
gọi là vô minh, dày thì gọi là vô minh hắc ám.

- Chư pháp vô dị tướng tương tục tam muội: Vào tam 
muội này, biết các pháp niệm niệm tương tục, như 5 ấm niệm 
niệm tương tục sanh diệt.

- Chư pháp bất khả đắc tam muội: Vào tam muội này, biết 
rõ hết thảy các pháp đều là không, là bất khả đắc.

- Tán hoa tam muội: Vào tam muội này, đi khắp các cõi 
Phật ở khắp 10 phương, dùng hoa quý tán Phật.

- Chư pháp vô ngã tam muội: Vào tam muội này, quán 
biết hết thảy pháp đều là vô ngã.

- Như huyễn oai thế tam muội: Vào tam muội này, biến ra 
các sự việc, các cảnh giới hy hữu, khiến chúng sanh tín thọ.

- Như cảnh tượng tam muội: Vào tam muội này, quán biết 
cả 3 cõi đều là như bóng trong gương, chẳng thật có.

- Nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn tam muội: Vào tam muội 
này, thường biết được hết thảy các ngữ ngôn của chứng sanh.

- Nhất thiết chúng sanh hoan hỷ tam muội: Vào tam muội 
này, chuyển được tâm sân hận của chúng sanh thành tâm 
hoan hỷ.

- Phân biệt âm thanh tam muội: Vào tam muội này, thường 
nghe được và phân biệt được tiếng của các loài chúng sanh.

- Chủng chủng ngữ ngôn tự cú trang nghiêm tam muội: 
Vào tam muội này, thì khi nói năng, dù dùng câu, dùng chữ 
đơn giản, dùng nghĩa nông cạn cũng thường được trang 
nghiêm, khiến người nghe sanh tâm hoan hỷ.

- Vô úy tam muội: Vào tam muội này, chẳng còn sợ hãi 
hết thảy tà ma, ngoại đạo.
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- Tánh thường mặc nhiên tam muội: Vào tam muội này, 
thường giữ im lặng, giữ tâm chuyên nhất. Chỉ khi nào cần 
nói để độ chúng sanh mới cất tiếng mà thôi.

- Vô ngại giải thoát tam muội: Vào tam muội này, được 
trí huệ vô ngại, giải thoát ở nơi hết thảy các pháp.

- Ly tràn cấu tam muội: Vào tam muội này, diệt hết thảy 
phiền não trần cấu. Tam muội này còn được gọi là Vô sanh 
pháp nhẫn tam muội.

- Danh tự ngữ ngôn trang nghiêm tam muội: Vào tam 
muội này, khi thuyết pháp được đầy đủ các ngôn thuyết 
trang nghiêm.

- Kiến chư pháp tam muội: Vào tam muội này, thấy rõ cả 
thế đế lẫn đệ nhất nghĩa đế.

- Chư pháp vô ngại đảnh tam muội: Vào tam muội này, 
thấy rõ các pháp một cách vô ngại. Ví như người đứng trên 
đỉnh núi cao thấy rõ khắp cả 4 phương.

- Như hư không tam muội: Vào tam muội này, thấy các 
pháp nội thân, ngoại thân đều như hư không, nên được tự tại 
ở nơi hết thảy các pháp.

- Như kim cang tam muội: Vào tam muội này, được tâm 
kiên cố như kim cang, phá tan các núi phiền não cùng các 
chướng ngại khác khi hành 6 pháp Ba-la-mật, cho đến khi 
vào Phật đạo.

- Vô úy trước sắc tam muội: Vào tam muội này, chẳng 
còn có sợ hãi, chẳng còn có chấp trước hết thảy các sắc.

- Thắng tam muội: Vào tam muội này, muốn làm sự việc 
gì đều có thể làm được cả.

- Chuyển nhãn tam muội: Vào tam muội này, khiến ma
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vương, ma dân chẳng có thể tìm thấy được chỗ sở đoản 
của mình.

- Tất pháp tánh tam muội: Vào tam muội này, thấy hết 
thảy các pháp đều rốt ráo vào trong pháp tánh.

- Thường an ổn tam muội: Vào tam muội này, tuy còn 
qua lại 6 đường sanh tử mà vẫn biết mình ắt sẽ thành Phật 
nên thường được an lạc, chẳng có lo âu.

- Sư tử hống tam muội: Vào tam muội này, hàng phục 
được các tà ma ngoại đạo.

- Thắng nhất thiết chứng sanh tam muội: Vào tam muội 
này, ở nơi hết thảy chúng sanh đều được tối thắng.

- Tán hoa trang nghiêm tam muội: Vào tam muội này, 
thây khăp trong 10 phương, các đức Phật ngôi trên các đài 
sen quý, có các hoa sen quý từ trên hư không rơi xuống như 
mưa, tán lên các đức Phật.

- Đoạn nghi tam muội: Vào tam muội này, tuy chưa thành 
Phật mà đã đoạn nghi cho chúng sanh.

- Nhất thiết kiên cố tam muội: Vào tam muội này, được 
kiên cố ở noi thật tướng pháp, chẳng còn tùy các pháp.

- Xuất chư pháp thần thông lực vô úy tam muội: Vào tam 
muội này, được các lực thần thông của Bồ tát, được vô sở úy 
nên được ra khỏi pháp của phàm phu.

- Thường đạt chư pháp tam muội: Vào tam muội này, 
thông đạt hết thảy các pháp... dẫn đến như pháp tánh thật 
tê cũng thông đạt. Tuy thông đạt mà chăng trú nơi các pháp; 
xem các pháp bình đẳng, chẳng phân biệt.

- Chư pháp tài ấn tam muội: Vào tam muội này, được tất 
cả các thiện pháp. Được pháp ấn này rồi, chẳng còn bị lưu
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nạn ở nơi hết thảy các pháp.

- Chư pháp vô phân biệt tam muội: Vào tam muội này, 
thấy rõ hết thảy các pháp đều chẳng có phân biệt.

- Ly chư kiến chấp tam muội: Vào tam muội này, ly được 
tất cả 62 tà kiến của ngoại đạo, biết rõ do chấp tướng mà sanh 
chấp tâm.

- Ly nhất thiết u ám tam muội: Vào tam muội này, ly được 
các tướng tâm mê muội, điên đảo.

- Ly nhất thiết tướng tam muội: Vào tam muội này, được 
giải thoát môn vô tướng.

- Giải thoát nhất thiết trước tam muội: Vào tam muội này, 
ở noi hết thảy các pháp chẳng còn có chỗ chấp trước.

- Trừ nhất thiết giải đãi tam muội: Vào tam muội này, 
thường tinh tấn, chẳng hề giải đãi, như vậy mãi cho đến khi 
được thành Phật.

- Thâm pháp minh tam muội: Vào tam muội này, thâm 
nhập vào hết thảy các Phật pháp, được hết thảy các trí huệ, 
thường được thấy Phật, được nghe pháp.

- Bất khả đoạt tam muội: Vào tam muội này, được đầy đủ 
ý chí, chẳng ai có thể đoạt được.

- Phá ma tam muội: Vào tam muội này, phá được các ma sự.

- Bất trước tam giới tam muội: Vào tam muội này, tuy 
thân còn ở trong 3 cõi, mà tâm thường ở nơi Niết Bàn.

- Khởi quang minh tam muội: Vào tam muội này, thường 
khởi các quang minh chiếu sáng đến vô lượng cõi Phật.

- Kiến chư Phật tam muội: Vào tam muội này, dù chưa có 
thiên nhãn và thiên nhĩ, mà cũng đã có thể thấy và nghe chư
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Phật trong 10 phương thuyết pháp, cũng có thể thưa hỏi chư 
Phật về các chỗ nghi của mình.

Bồ tát Tát Đà Ba Luân được tam muội này nên thấy ở các 
cõi Phật khắp 10 phương, có các đức Phật đang thuyết pháp 
giữa đại chúng.

(Hết quyển 97)
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Phẩm Thứ Tám Mươi Tám
(TIẾP THEO)

Tát Đà Ba Luân (tiếp theo)

KINH:

Lúc bấy giờ chư Phật trong 10 phương an ủi Bồ tát 
Tát Đà Ba Luân rằng: Lành thay, lành thay! Này thiện 
nam tử! Trước đây khi chúng ta hành Bồ tát đạo, cầu Bát 
nhã Ba-Ia-mật, được các tam muội cũng y như trường 
hợp của ông hiện nay. Khi được các tam muội rồi, chúng 
ta cũng vào Bát nhã Ba-la-mật, thành tựu các lực phương 
tiện, trú bất thối chuyển địa. Khi quán tánh của các tam 
muội, chúng ta chẳng có thấy pháp gì gọi là ra hay vào 
các tam muội; chẳng thấy có ai hành Phật đạo; chẳng 
thấy có ai được Vô Thượng Bồ Đề.

Này thiện nam tử! Nghĩa của Bát nhã Ba-la-mật là 
như vậyệ Đó ỉà chẳng niệm có các phápề

Này thiện nam tử! Chúng ta an trú trong pháp vô sở 
niệm ấy mà được thân kim sắc, được quang minh sáng 
chói, được 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, được trí huệ chẳng 
thể nghĩ bàn; được giới vô thượng, tam muội vô thượng, 
trí huệ vô thượng, cùng hết thảy các công đức đầy đủ.

Phật có hết thảy công đức đầy đủ như vậy mà còn 
chẳng có thể nói hết ra được các tướng có thể thủ, huống 
nữa là các hàng Thanh Văn, Bích Chi Phật cùng các 
người khác.
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Này thiện nam tử! Bởi vậy đối với Phật pháp, ông 
phải nên cung kính, ái niệm và sanh tín tâm thanh tịnh; 
đối với thiện tri thức, ông phải nên xem như là Phật.

Vì sao? Vì nhờ có chư thiện tri thức thủ hộ mà Bồ tát 
mới mau được Vô Thượng Bồ Đe.

Lúc bấy giờ, Bồ tát Tát Đà Ba Luân bạch vói chư Phật 
rằng: Ai sẽ là vị thiện tri thức của con, mà con phải nên 
thân cận và cúng dường?

Chư Phật bảo: Bồ tát Đàm Vô Kiệt là vị thiện tri thức 
của ông. Vị Bồ tát ấy đã có nhiều đòi giáo hóa ông tu Vô 
Thượng Bồ Đề. Vị Bồ tát ấy cũng lại sẽ thủ hộ ông, sẽ dạy 
cho ông các lực phương tiện Bát nhã Ba-la-mật. Đó là 
vị thiện tri thức của ông. Bởi vậy ông phải nên cúng 
dường Bồ tát Đàm Vô Kiệt. Dù 1 kiếp, 2 kiếp, 3 kiếp... 
dẫn đến 100 kiếp cúng dường, ông vẫn phải nên nhất 
tâm cung kính cúng dường. Dù có đem tất cả các diệu 
sắc, diệu thanh, diệu hương, diệu vị, diệu xúc ra cúng 
dường cũng chẳng sao đền đáp được thâm ân trong 
muôn một.

Vì sao? Vì do nhân duyên có Bồ tát Đàm Vô Kiệt mà 
ông được các tam muội, được Bát nhã Ba-ỉa-mật, được 
các lực phương tiện Bát nhã Ba-la-mật vậy.

Bồ tát Tát Đà Ba Luân được chư Phật an ủi, giáo hóa 
như vậy, lấy làm vui mừng sung sướng.

An ủi và giáo hóa xong, chư Phật bỗng nhiên biến 
mất, chẳng còn thấy đâu nữaẽ

Bồ tát Tát Đà Ba Luân chẳng còn thấy chư Phật nữa, 
bèn dấy niệm rằng: “Chư Phật đã từ đâu đến, và nay lại 
đi về đâu?”
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Do nghĩ như vậy nên tâm chẳng được an vui, ngài 
lại khóc lóc và than rằng, “Ai sẽ là người đoạn các chỗ 
nghi cho tôi?”.

Rồi ngài lại nghĩ đến Bồ tát Đàm Vô Kiệt từ lâu nay đã 
thường hành Bát nhã Ba-la-mật, đã được các lực phương 
tiện, đã được các môn đà la ni tam muội, đã được tự tại ở 
noi hết thảy các pháp, đã cúng dường vô lượng đức Phật 
trong quá khứ, đã nhiều đời làm thiện tri thức cho mình, 
đã thường làm lợi ích cho mình. Nghĩ như vậy nên ngài 
tự bảo: “Tôi phải đến hỏi Bồ tát Đàm Vô Kiệt để biết chư 
Phật từ đâu đến và đi về đâu”.

Lúc bấy giờ Bồ tát Tát Đà Ba Luân sanh tâm cung 
kính, yêu quý, tôn trọng Bồ tát Đàm Vô Kiệt và tự nghĩ 
rằng: “Tôi phải nên cúng dường Bồ tát Đàm Vô KiệtẾ Thế 
nhưng, hiện nay tôi nghèo khổ, chẳng có gì quý giá, xứng 
đáng để cúng dường Bát nhã Ba-la-mật, và cúng dường 
Bồ tát pháp sư Đàm Vô Kiệt. Chẳng nên đi tay không 
đến chỗ Bồ tát Đàm Vô Kiệt. Nếu đến tay không là thất 
lễ, khiến tồi chẳng sanh được tâm hoan hỷ. Tôi phải bán 
thân tôi để có phương tiện mua sắm lễ vật cúng dường 
Bát nhã Ba-ỉa-mật và Bồ tát pháp sư. Trải qua nhiều đời, 
nhiều kiếp, trầm luân trong sanh tử, tôi đã mất vô số thân 
mà đâu có lọi ích gì? Có lúc tôi phải đọa địa ngục, chịu vô 
lượng khổ đau, nhưng chưa bao giờ tôi mất thân vì pháp 
thanh tịnh cả. Tôi quyết cúng dường Bát nhã Ba-la-mật 
và pháp sư, dù có mất thân này tôi cũng vui lòng”.

Nghĩ như vậy rồi, Bồ tát Tát Đà Ba Luân đi vào một 
thành, đến giữa chợ rao lớn rằng: Ai cần người, ai cần 
mua người! Tôi xin bán mình tôi đây!

Lúc bấy giờ ác ma nghĩ rằng: “Vì mến pháp mà Tát
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Đà Ba Luân tự bán mình để cúng dường Bát nhã Ba-la- 
mật và vị pháp sư Đàm Vô Kiệt, cầu được các lực phương 
tiện Bát nhã Ba-la-mật. Nếu người ấy hành Bát nhã Ba- 
la-mật, ắt sẽ chóng được Vô Thượng Bồ Đề. Nếu người 
ấy được đa văn như nước trong biển lớn, thì lúc đó chúng 
ta sẽ chẳng còn có thể phá hoại được nữa. Nếu người ấy 
được đầy đủ hết thảy công đức, làm lợi ích cho hết thảy 
chúng sanhỆễ. dẫn đến được Vô Thượng Bồ Đề thì sẽ vượt 
khỏi cảnh giới của chúng ta, và cũng sẽ dạy người khác 
vượt khỏi cảnh giói của chúng ta. Chúng ta phải phá hoại 
ngay việc làm của người ấy”.

Nghĩ như vậy rồi, ác ma liền hóa phép che mắt, bịt tai 
các Bà-la-môn và dân chúng trong thành, chẳng cho thấy 
nghe gì về cảnh bán thân của Bồ tát Tát Đà Ba Luân cả. 
Chỉ trừ có một trưởng giả nữ, do phước duyên đòi trước, 
khiến ma chẳng ngăn che được mà thôi.

Bồ tát Tát Đà Ba Luân rao bán thân chẳng được, rất 
sầu khổ, bèn đứng tại chỗ khóc lóc thảm thiết, tự nghĩ 
rằng: “Tôi có nhiều tội lỗi, nên nay vì Bát nhã Ba-la-mật 
tôi muốn tự bán thân để cúng dường Bồ tát Đàm Vô Kiệt 
mà chẳng được”ẳ

Lúc bấy giờ vị Thiên đế Thích Đề Hoàn Nhơn thấy 
Bồ tát Tát Đà Ba Luân vì thâm ái chánh pháp mà xả 
thân, nên đã hóa thân làm Bà-la-môn đến bên cạnh và 
hỏi rằng: Vì sao ông lại sầu khổ khóc than thảm thiết, 
khiến nhan sắc tiều tụy như vậy?

Bồ tát Tát Đà Ba Luân đáp: Tôi vì ái kính pháp mà 
nguyện tự bán thân để cúng dường Bát nhã Ba-la-mật và 
Bồ tát Đàm Vô Kiệt mà chẳng có ai mua.

Vị hóa Bà-la-môn nói: Tôi chẳng cần mua người. Nay
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tôi muốn tế tròi, cần đến máu, tím và tủy ngưòiề Ông có 
thể bán các thứ ấy cho tôi chăng?

Bồ tát Tát Đà Ba Luân tự nghĩ: “Tôi được lợi ích lớnệ 
Nay vì muốn được các lực phương tiện Bát nhã Ba-la- 
mật nên tôi sẵn sàng bán máu, tim và tủy của tôi”.

Nghĩ như vậy rồi thâm tâm rất vui mừng, chẳng còn 
lo âu nữa, ngài nói vói vị hóa Bà-la-môn rằng: Ông muốn 
mua gì tôi cũng xin sẵn sàng bán cho ông.

Vị hóa Bà-ỉa-môn hỏi: Ông lấy giá bao nhiêu?

Bồ tát Tát Đà Ba Luân đáp: Tùy ông, bao nhiêu 
cũng được.

Liền khi đó Bồ tát Tát Đà Ba Luân cầm dao bén đâm 
vào cánh tay để lấy máu, lại muốn cắt thịt bắp vế để phá 
xương lấy tủyễ

Vị trưởng giả nữ từ trên gác cao nhìn thấy ở đằng xa 
Bồ tát Tát Đà Ba Luân đang tự cắt thân, chẳng tiếc gì đến 
mạng sống nên muốn biết rỗ nguyên do. Nàng liền xuống 
gác, đến tận nơi hỏi Bồ tát Tát Đà Ba Luân rằng: Thưa 
ngài! Vì nhân duyên gì mà ngài phải tự hủy thân, khốn 
khổ như thế nầy? Ngài dùng máu và tủy để cầu việc gì?

Bồ tát Tát Đà Ba Luân đáp: Tôi bán các thứ ấy cho vị 
Bà-la-môn nầy để có tiền mua sắm lễ vật cúng dường Bát 
nhã Ba-la-mật và Bồ tát Đàm Vô Kiệt.

Vị trưởng giả nữ hỏi: Ngài muốn bán máu và tủy để 
cúng dường Bồ tát Đàm Vô Kiệt chăng? Cúng dường 
như vậy ngài sẽ có được công đức gì?

Bồ tát Tát Đà Ba Luân đáp: Bồ tát Đàm Vô Kiệt đã 
khéo học Bát nhã Ba-la-mật và các lực phương tiện Bát
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nhã Ba-ỉa-mật. Vị Bồ tát này sẽ dạy cho tôi biết những 
việc phải làm của hàng Bồ tát để viên thành đạo nghiệp. 
Tôi học pháp ấy sẽ được Vô Thượng Bồ Đề. Được Vô 
Thượng Bồ Đề rồi, tôi sẽ làm chỗ y chỉ cho hết thảy chúng 
sanh; tôi sẽ được thân kim sắc vói đầy đủ 32 tướng tốt và 
80 vẻ đẹp; tôi sẽ có vô lượng quang minh, tôi sẽ có đầy 
đủ 4 vô lượng tâm, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí, 10 Phật lực, 18 
bất cộng pháp, 6 thần thông chẳng thể nghĩ bàn được, tôi sẽ 
có giói, định, huệ thanh tịnh, chẳng thể nghĩ bàn được; tôi 
sẽ được Vô Thượng Bồ Đềẵ Ở noi hết thảy các pháp, tôi sẽ 
được tri kiến vô ngại, rồi tôi sẽ đem Pháp bảo vô thượng ban 
phát cho hết thảy chúng sanh. Hết thảy các công đức, các sự 
lọi lạc đó, tôi sẽ được từ  nơi Bồ tá t Đàm Vô Kiệt.

Vị trưởng giả nữ nghe nói Phật pháp thượng diệu, rất 
vui mừng. Nàng nói với Bồ tát Tát Đà Ba Luân rằng: Việc 
làm của ngài thật là rất hiếm có. Như chỗ ngài nói, Bát 
nhã Ba-la-m ật là pháp vi diệu, khó gặp được. Ngài vì diệu 
pháp ấy mà nguyện xả thân, thật là việc làm rất hiếm có 
vậy. Thưa ngài! Nay ngài cần bao nhiêu châu báu, hoa 
hương, tràng phan, bảo cái, y phục, nhạc khí,ẳ.. để cúng 
dường Bát nhã Ba-la-mật và Bồ tát Đàm Vô Kiệt, tôi xin 
cung ứng đầy đủ. Ngài chớ nên tự hủy hoại thânề Tôi 
cũng muốn cùng ngài đến chỗ Bồ tát Đàm Vô Kiệt, cùng 
ngài gieo trồng thiện căn để được nghe pháp vỉ diệu, như 
lòi ngài vừa nói.

Lúc bấy giờ, Thiên đế Thích Đề Hoàn Nhơn trở lại 
nguyên hình, tán thán Bồ tát Tát Đà Ba Luân rằng: Lành 
thay, lành thay! Ông phải chịu đau đớn như vậy mà vẫn 
giữ được tâm kiên cố, bất động. Chư Phật trong quá khứ 
khỉ hành Bồ tát đạo, cầu các lực phương tiện Bát nhã 
Ba-la-mật cũng như ông hiện nay mà được Vô Thượng
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BỒ Đề. Tôi thật chẳng muốn dùng máu và tủy của ông để 
làm gì cả. Tôi chỉ muốn thử tâm ông đó thôiế Nay ông cầu 
việc gì, tôi sẽ ban choế

Bồ tát Tát Đà Ba Luân đáp: Tôi chỉ muốn được Vô 
Thượng Bồ Đề.

Vị Đế Thích nói: Việc ấy ngoài sức của tôi. Đó là cảnh giới 
của Phật Ông nên cầu việc khác trong khả năng của tôL

Bồ tát Tát Đà Ba Luân nói: Vậy xin cho thân thể của 
tôi được hồi phục lại như cũ.

Liền khi đó, thân thể của Bồ tát Tát Đà Ba Luân được 
hồi phục lại như cũ. Đồng thời vị Đế Thích cũng biến 
mất, chẳng còn hiện nữa.

Vị trưởng giả nữ nói vói Bồ tát Tát Đà Ba Luân rằng: 
Xin mời ngài hãy đến nhà tôiế Tôi sẽ xin cha mẹ tôi cung 
ứng đầy đủ lễ vật để ngài đem đi cúng dường. Tôi cũng sẽ 
từ giả cha mẹ tôi, sẽ dẫn theo đoàn thị nữ, sẽ cùng ngài đi 
đến chỗ Bồ tát Đàm Vô Kiệt để cúng dường và cầu pháp 
Bát nhã Ba-la-mật.

Khi đến nhà, vị trưởng giả nữ bảo Bồ tát Tát Đà Ba 
Luân đứng ngoài cổng. Rồi nàng vào thưa với cha mẹ, xin 
đầy đủ các lễ vật cúng dường, nàng lại xin phép cha mẹ 
cho dẫn theo 500 thị nữ tháp tùng, để cùng đi vói Bồ tát 
Tát Đà Ba Luân đến chỗ Bồ tát Đàm Vô Kiệt cúng dường 
và nghe thuyết Bát nhã Ba-la-mật.

Hai ông bà trưởng giả nói với con rằng: Bồ tát Tát Đà 
Ba Luân là người như thế nào? Hiện nay ngiròi này ở đâu?

Vị trưởng giả nữ thưa rằng: Bồ tát Tát Đà Ba Luân 
hiện đứng ở ngoài cổng. Người này thâm tâm cầu Vô 
Thượng Bồ Đề, muốn độ hết thảy chúng sanh thoát khỏi
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các khổ đau sanh tử, nên đã tự nguyện bán thân cúng 
dường Bát nhã Ba-la-mật và Bồ tát Đàm Vô Kỉệtặ Do 
vậy mà đã ra giữa chợ rao: “Ai muốn mua người hãy 
đến mua”. Rao mãi chẳng ai mua, người này buồn khổ, 
khóc lóc rất thảm thiết. Thiên đế Thích Đề Hoàn Nhơn tự 
biến thành một vị Bà-la-môn đến hỏi lý do. Khi được biết 
ngưòi này muốn bán thân, vị Đế Thích đòi mua máu, tim 
và tủy để tế trời, nếu muốn bán thì cho biết giá cả. Người 
này vui vẻ chấp nhận bán, nói rằng: “Cho bao nhiêu cũng 
được”. Thế rồi người này cầm dao bén xẻ thịt để lấy máu 
và toan phá xưong để lấy tủy. Con từ trên gác cao trông 
thấy cảnh tượng thê thảm đó nên đã xuống gác đến hỏi 
nguyên nhân và được biết người này nguyện bán máu 
và tủy cho vị hóa Bà-ỉa-môn để có tiền mua sắm lễ vật 
cúng dường Bát nhã Ba-la-mật và Bồ tát Đàm Vô Kiệtẵ 
Con hỏi về lợi ích của sự bán máu và tủy để cúng dường 
thì người này cho biết Bát nhã Ba-la-mật là pháp vi diệu, 
tối thượng, học pháp ấy sẽ được Vô Thượng Bồ Đề; lai 
cho biết Bồ tát Đàm Vô Kiệt sẽ vì người này dạy các lực 
phưtmg tiện Bát nhã Ba-ỉa-mật, dạy các việc mà hàng 
Bồ tát phải làm để viên thành đạo nghiệp. Khi đã biết 
nguyên nhân, con bảo người này chớ nên hủy hoại thân 
thể và con hứa sẽ về xin cha mẹ đầy đủ các lễ vật cần thiết 
để người này đem cúng dường Bát nhã Ba-la-mật và Bồ 
tát Đàm Vô Kiệt. Vậy con kính xin cha mẹ cho con đầy 
đủ các thứ châu báu, hoa hương, tràng phan, bảo cái, y 
phục, nhạc khí, v.v... Cho phép con đem theo 500 thị nữa 
tháp tùng, cho phép con được đi cùng với người này đến 
chỗ Bồ tát Đàm Vô Kiệt để cúng dường, gieo trồng thiện 
căn và để nghe thuyết Bát nhã Ba-la-mậtễ

Cha mẹ nàng nói với nàng rằng: Việc làm của người
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này thật là hiếm có. Người này vì pháp chẳng thể nghĩ 
bàn, pháp tối diệu, tối thượng, đệ nhất trong thế gian mà 
phát đại thệ trang nghiêm. Vậy cha mẹ bằng lòng cho 
con cùng đi với người này đến chỗ Bồ tát Đàm Vô Kiệt 
để được thân cận, cúng dường ngài và để được nghe ngài 
thuyết về Bát nhã Ba-la-mật. Con đã vì Phật pháp mà 
phát đại tâm, tính tấn như vậy, cha mẹ đâu có lý do gì mà 
chẳng tùy hỷ.

Được cha mẹ hoan hỷ chấp thuận ỉòỉ thỉnh nguyện, 
vị trưởng giả nữ thưa với cha mẹ rằng: Con cũng xin tùy 
tâm hoan hỷ và xin nguyện trọn chẳng bao giờ đoạn các 
thiện nhân duyên nầy.

Thế rồi vị trưởng giả nữ liền trang nghiêm 500 cỗ 
xe bảy báu, cùng với 500 thị nữ thu xếp các lễ vật cúng 
dường gồm châu báu, hoa hương, tràng phan, bảo cái, y 
phục, nhạc khí, v.v.ẳ. các thức ăn uống cần thiết cho cuộc 
hành trình. Trưởng giả nữ, 500 thị nữ ngồi trên các cỗ 
xe bảy báu, tháp tùng Bồ tát Tát Đà Ba Luân đi lần về 
phương Đông, hướng thành Chúng Hương.

Thành Chúng Hương có 7 lóp thành bằng 7 báu trang 
nghiêm, lại có 7 vòng hào, có 7 hàng cây 7 báu bao quanh. 
Thành có đến 500 thị trấn; đường sá, chợ búa, cầu, bến, 
v.v... đều rất sạch sẽ, huy hoàng tợ như ở  trong các bức 
tranh vẽ, mặt đất bằng phẳng, dân chúng trong thành 
đông đúc và rất sung túc. Vào thành là liền thấy Bồ tát 
Đàm Vô Kiệt ngồi trên đài cao trên pháp tòa, đang thuyết 
pháp cho vô lượng trăm ngàn vạn ức thính chúng cung 
kính đoanh vây pháp tòa để nghe pháp.

Bồ tát Tát Đà Ba Luân vừa thoáng thấy Bồ tát Đàm 
Vô Kiệt, liền sanh tâm hoan hỷ, như vị Tỷ-kheo nhập đệ
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tam thiền, nhiếp tâm an tịnh và tự nghĩ rằng: “Nếu theo 
đúng lễ nghi, chẳng nên ngồi trên xe đến chỗ Bồ tát pháp 
sư”. Nghĩ như vậy rồi, liền xuống xe đi bộẻ Vị trưởng giả 
nữ cùng 500 thị nữ cũng đều xuống xe, đi bộ theo sau.

Cạnh pháp tòa của Bồ tát Đàm Vô Kiệt có đài bảy báu 
trang nghiêm bằng gỗ “ngưu đầu chiên đàn”0  màu đỏ, 
có màn lưới kết bằng trân châu bao quanh, ở bốn bên đều 
có chuỗi trân bảo châu ma ni thòng xuống dùng làm đèn, 
lại có 4 lò thường xuyên xông đốt các thứ hương thơm để 
cúng dường Bát nhã Ba-la-mật. Trên đài có đặt một cái 
giường lớn bảy báu, trên giường lớn lại có đặt một cái 
giường nhỏ 4 báu. Kỉnh Ma ha Bát nhã Ba-la-mật được 
chép trên các lá vàng ròng, và được đặt trên giường nhỏ 
nàyỆ Ngay phía bên trên đài có các tràng phan, bảo cái 
trang nghiêm treo rũ xuống.

Bồ tát Tát Đà Ba Luân, vị trưởng giả nữ cùng 500 
thị nữ thấy đài thờ kinh Bát nhã Ba-la-mật được trang 
nghiêm bằng đủ thứ châu báu, lại thấy Thiên đế Thích Đề 
Hoàn Nhơn cùng vô lượng chư Thiên đem hoa trời mạn đà 
la và bột thơm hương chiên đàn rải lên đài, lại nghe trên 
hư không có tiếng nhạc trời trỗi lên để cúng dường.

Bồ tát Tát Đà Ba Luân hỏi vị Đế Thích: Thưa ngài 
Kiều Thi Ca! Vì nhân duyên gì mà có vô lượng chư Thiên 
đem hoa trời mạn đà la và bột hương chiên đàn rải lên 
đài, lại có nhạc tròi trỗi lên như vậy?

*. Cây chiên đàn (cây trầm) là một loại cây gỗ quý, có hương thơm, 
có nhiều màu: Đỏ, trắng, tía. Bột gỗ chiên đàn đốt lên tỏa mùi hương 
thơm dễ chịu, thường được dùng để cúng Phật. Có rất nhiều giống. Ở trên 
dãy Hy Mã Lạp Sơn có loại “ngưu đầu chiên đàn” rất đặc biệt. Thứ chiên 
đàn này cho vào lửa chẳng bị cháy.
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Vị Đế Thích đáp: Ông chẳng biết gì chăng? Đây là 
chỗ để kinh Ma ha Bát nhã Ba-la-mật. Kỉnh này là mẹ 
của chư đại Bồ tát, hay sanh ra chư Phật và nhiếp trì chư 
Bồ tátẵ Do học Bát nhã Ba-la-mật mà thành tựu được 
hết thảy các công đức, được các Phật pháp và Nhất thiết 
chủng tríệ

Bồ tát Tát Đà Ba Luân rất vui mừng hỏi vị Đế Thích: 
Thưa ngài Kiều Thi Ca! Bát nhã Ba-la-mật là mẹ của 
các chư đại Bồ tát hay sanh ra Phật và nhiếp trì chư Bồ 
tátặ Bồ tát học Bát nhã Ba-la-mật mà thành tựu được hết 
thảy các công đức, được các Phật phápề.ề dẫn đến được 
Nhất thiết chủng trí. Hiện nay pháp bảo ấy ồ tại nơi đâu?

Vị Đế Thích đáp: Ở trên đài cao có cái giường lớn bảy 
báu, bên trên cái giường lớn bảy báu ấy lại có cái giường 
nhỏ 4 báu, đó là noi để kinh Ma ha Bát nhã Ba-la-mậtề 
Kỉnh này được chép trên các lá vàng ròng. Vì Bồ tát Đàm 
Vô Kiệt đã dùng ấn 7 báu ấn lên rồi, nên chúng tôi chẳng 
có thể mở ra cho người xem được.

Lúc bấy giờ Bồ tát Tát Đà Ba Luân, vị trưởng giả nữ 
cùng 500 thị nữ đem các lễ vật cúng dường gồm hương 
hoa, chuỗi anh lạc, tràng phan, bảo cái, v.v... chia ra ỉàm 
2 phần:

- M ột phần cúng dường kinh quyển Ma ha Bát nhã 
Ba-la-mật.

- M ột phần cúng dường Bồ tát Đàm Vô Kiệtế

Sau khi cúng dường Bát nhã Ba-la-mật xong, Bồ tát 
Tát Đà Ba Luân cùng đoàn tùy tùng đem phần lễ vật còn 
lại đến cúng dường Bồ tát Đàm Vô Kiệt đang ngồi trên 
pháp tòa.
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BỒ tát Đàm Vô Kiệt liền biến các đồ lễ vật cúng dường 
thành bảo đài, bảo trướng, bảo cái, ở 4 bên bảo cái lại có các 
bảo phan thòng xuốngề Tất cả các thử ấy đều trú trên hư 
không, ở ngay phía trên pháp tòa của Bồ tát Đàm Vô Kiệt.

Bồ tát Tát Đà Ba Luân cùng đoàn tùy tùng thấy các 
sự biến hóa như vậy, rất lấy làm vui mừng, tự nghĩ rằng: 
“Thần thông và đức hạnh của Bồ tát Đàm Vô Kiệt thật 
là hiếm có chưa từng thấy! Đang trong giai đoạn hành 
Bồ tát hạnh mà đã được thần thông, đức hạnh như vậy, 
huống nữa là khi được Vô Thượng Bồ Đề”.

Vị trưởng giả nữ cùng 500 thị nữ khỏi tín tâm thanh 
tịnh, kính trọng Bồ tát Đàm Vô Kiệt, phát tâm Vô 
Thượng Bồ Đề đồng phát nguyện rằng: “Nguyện được 
Bồ tát pháp thậm thâm như Bồ tát Đàm Vô Kiệt, nguyện 
được cúng dường Bát nhã Ba-ỉa-mật như Bồ tát Đàm Vô 
Kiệt, nguyện ở trong đại chúng diễn thuyết, khai thị nghĩa 
Bát nhã Ba-la-mật như Bồ tát Đàm Vô Kiệt, nguyện được 
các lực phương tiện Bát nhã Ba-la-mật như Bồ tát Đàm Vô 
Kiệt, về sự thành tựu thần thông, về sự tự tại ở noi việc làm 
của Bồ tát, chúng con cũng xin nguyện được như vậy”.

Bồ tát Tát Đà Ba Luân, vị trưởng giả nữ cùng 500 vị 
thị nữ cúng dường xong, đồng đảnh lễ Bồ tát Đàm Vô 
Kiệt rồi chấp tay cung kính đứng sang một bên.

Bồ tát Tát Đà Ba Luân bạch vói Bồ tát Đàm Vô Kiệt 
rằng: Đang ở trong rừng vắng vẻ, con bỗng nghe tiếng nói 
giữa hư không dạy rằng: “Này thiện nam tử! Ông hãy đi 
về phương Đông để được nghe Bát nhã Ba-la-mật”. Con 
y theo lời dạy, đi về phương Đông, nhưng chưa đi được 
bao xa, con chọt nghĩ rằng: “Vì sao chẳng hỏi thêm phải 
đi đến đâu, phải đi bao xa nữa, sẽ phải theo ai để học Bát
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nhã Ba-la-mật?”ễ Nghĩ như vậy xong, con rất buồn khổ, 
con đã khóc lóc suôt 7 ngày đêm, chẳng nghĩ đến ăn uống, 
ngủ nghỉ, nóng lạnh,.ễ. Con chỉ có điều suy nghĩ duy nhất 
răng: “Đên bao giờ mới nghe được Bát nhã Ba-la-mật?”.

Đang lúc con sầu khổ, nhất tâm niệm Bát nhã Ba-la- 
mật như vậy, thì con thấy Phật hiện thân giữa hư không 
bảo con rằng: “Ông hãy siêng năng tinh tấn, một lòng vì 
pháp mà tiếp tục đi về phương Đông. Từ nơi đây đi 500 
do tuân, ông sẽ gặp thành Chúng Hương. Trong thành 
Chúng Hương, ông sẽ được gặp Bồ tát Đàm Vô Kiệt. Ông 
hãy theo Bồ tát pháp sư ấy để được học Bát nhã Ba-la- 
mật. Trải qua nhiều đời, vị Bồ tát ấy đã từng là thiện tri 
thức của ông, đã thủ hộ ông, rồi đây sẽ khai thị làm lợi 
ích cho ông”.

Y theo lòi chỉ dạy của Phật, con đi thẳng về phương 
Đông, tâm con chẳng có niệm gì khác, chỉ niệm được mau 
được gặp Bồ tát pháp sư để được truyền dạy Bát nhã Ba- 
la-mật.

Giữa đường con được tri kiến vô ngại ở noi hết thảy 
các pháp, quán được tánh của các pháp và ở ngay hiện 
tiền con được vô lượng tam muội. Trú trong các tam 
muội, con thấy được ở khắp trong 10 phương, các đức 
Phật đang thuyết Bát nhã Ba-la-mật. Các đức Phật tán 
thán rằng: “Lành thay, lành thay! Này thiện nam tử! 
Trước đây khi chúng ta hành Bồ tát đạo, cầu Bát nhã 
Ba-la-mật, được các tam muội cũng y như trường họp 
của ông hiện nay. Được các tam muọi rồi, chúng ta cũng 
khắp được các Phật pháp”. Rồi các đức Phật vì con rộng 
nói các pháp. An ủi con xong, các đức Phật bỗng nhiên 
chăng còn hiện nữaễ
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Con từ trong các tam muội ra, tự nghĩ rằng: “Các 
đức Phật từ đâu đến, rồi lại đi về đâu?” Vì con chăng còn 
thấy đức Phật nữa, nên con lại sanh sầu khổ. Thê rồi con 
lại nghĩ đến Bồ tát pháp sư trải qua nhiều đời đã cúng 
dường chư Phật đã gieo trồng thiện căn, đã hành Bát nhã 
Ba-la-mật, đã khéo biết các lực phương tiện Bát nhã Ba- 
la-mật đã được tự tại ở nơi hết thảy các pháp, đã từng là 
vị thiện tri thức, là vị thủ hộ của con. Vậy con sẽ phải hỏi 
Đại sư để biết các đức Phật từ đâu đến và đi về đâu.

Nay con xin được hỏi Đại sư: “Các đức Phật từ đâu 
đến rồi lại đi về đâu?”

Kính xin Đại sư vì con giải nói để con được biết, biết 
được như vậy để con thường chẳng rời thấy các đửc Phật.

LUẬN:

Bồ tát Tát Đà Ba Luân khao khát muốn được nghe Bát 
nhã Ba-la-mật nên được thấy các đức Phật, ở khắp ứong 10 
phương, đang vì đại chúng thuyết pháp. Thấy được các đức 
Phật, nghe được các đức Phật thuyết pháp, ngài tự nghĩ răng 
như vậy là đã được mãn nguyện.

Nay Bồ tát Tát Đà Ba Luân lại nghe giữa hư không tiếng 
nói của các đức Phật khuyên ngài nên giữ tín lực kiên cố, tình 
tấn bất động, an ủi và tán thán ngài rằng: “Lành thay, lành thay! 
Truớc đây khi chúng ta hành Bồ tát đạo, cầu Bát nhã Ba-la-mật, 
được tam muội cũng y như trường hợp của ông hiện nay. Vậy 
ông chớ nên lo buồn, tự cho mình là người bạc phước”.

Vì lúc bấy giờ, Bồ tát Tát Đà Ba Luân đã được các lực 
tam muội, nên tâm ngài càng thâm tín. Bởi vậy nên các đức 
Phật vì ngài nói tiếp: “Chúng ta quán tánh các tam muội, 
chẳng thấy có chỗ ra, chỗ vào các tam muội, chẳng thấy có 
ai hành Phật đạo; chẳng thấy có ai được Vô Thượng Bồ Đề”.
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Như vậy là các đức Phật đã vì Bồ tát Tát Đà Ba Luân 
lược nói về Bát nhã Ba-la-mật. Nghĩa của Bát nhã Ba-la- 
mật là như vậy, là chẳng niệm có các pháp tướng, vì hết 
thảy các pháp đều là vô tướng, nên chẳng có chồ niệm 
chấp. Các đức Phật trú trong pháp “vô sở niệm” mà được 
thân kim sắc, được đại quang minh, được 32 tướng tốt, 80 vẻ 
đẹp, được trí huệ vô thượng, được đầy đủ các công đức. Như 
trong kinh nói các đức Phật được trí huệ vô thượng, được 
đầy đủ các công đức như vậy rồi, trở lại giáo hóa chúng sanh, 
khiến họ được nhiều lợi ích, được tăng trưởng trí huệ... dẫn 
đến được giải thoát.

Hỏi: Trước đây tiếng nói của Phật giữa hư không đã bảo 
với Bồ tát Tát Đà Ba Luân rằng: "Bồ tát Đàm Vô Kiệt là vị 
thiện tri thức của ông trong nhiều đời Nay vì sao Bồ tát Tát 
Đà Ba Luân còn hỏi thêm, “A i sẽ là vị thiện tri thức của con 
mà con phải nên thân cận và cúng dường”?.

Đáp: Sở dĩ Bồ tát Tát Đà Ba Luân hỏi như vậy vì ngài 
muốn biết thêm từ kim khẩu của các đức Phật về các công 
đức của Bồ tát Đàm Vô Kiệt khiến tín tâm càng thêm kiên cố, 
chẳng còn có chỗ nghi.

Như trong kinh nói: “Bồ tát Đàm Vô Kiệt là người có 
nhân duyên với Bồ tát Tát Đà Ba Luân trong nhiều đời”. Bởi 
vậy nên Bồ tát Đàm Vô Kiệt mới là người sẽ khai ngộ cho 
Bồ tát Tát Đà Ba Luân.

Hỏi: Bổ tát Tát Đà Ba Luân đã được các tam muội. Vì 
sao ngài chẳng tự quán về chỗ đi và chỗ đến của các đức 
Phật mà lại phải hỏi Bồ tát Đàm Vô Kiệt về vấn đề này?

Đ áp: Các đức Phật trong khắp 10 phương đã dùng các 
nhân duyên tán thán Bồ tát Đàm Vô Kiệt là thầy của Bồ tát
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Tát Đà Ba Luân trong nhiều đời. Bồ tát Tát Đà Ba Luân tự 
niệm rằng: “Bồ tát Đàm Vô Kiệt là bậc thầy của tôi trong 
nhiều đời; tôi phải tôn trọng, cung kính. Quý mến ngài, 
tôi phải đến hỏi ngài để biết chư Phật tò  đâu đến, rồi lại 
đi về đâu”.

Hỏi: Trước đây nói rằng Bồ tát đã nhàm chán thế gian, 
chỉ cầu Bát nhã Ba-la-mật; do chưa được như nguyện nên 
buồn rầu, khóc lóc. Nay vì sao Bồ tát Tát Đà Ba Luân lại 
tự thẹn về sự bần cùng của mình, chằng có ỉê vật đế cúng 
dường? Cúng dường là tùy ở tâm, trong sự củng dường thì 
cúng dường pháp là hơn hết. Vĩ sao chang có hoa hương 
cùng các lễ  vật khác để cúng dường mà phải sầu kho?

Đáp: Tuy cúng dường là hơn hết nhưng nếu người thế 
gian thấy có người ở xa đến cầu pháp mà lại đi tay không, 
chẳng mang lễ vật theo, ắt họ sẽ chẳng sanh tâm hoan hỷ.

Có thuyết nói rằng Bồ tát Tát Đà Ba Luân tùy thuận thế 
pháp mà cầu có được đầy đủ các lễ vật cúng dường.

Có thuyết nói dù rằng 6 pháp Ba-la-mật hỗ trợ lẫn nhau 
và đều dẫn đến Bát nhã Ba-la-mật, nhưng khi hành Bồ tát 
đạo, phải lấy Đàn Ba-la-mật làm đầu, do vậy mà Bồ tát Tát 
Đà Ba Luân nghĩ đến việc tôn trọng và cúng dường phước 
điền Đàm Vô Kiệt.

Lại có thuyết nói rằng Bồ tát Tát Đà Ba Luân muốn làm 
gương sáng để người khác noi theo. Bồ tát Tát Đà Ba Luân là 
người trí, người thiện mà lại nghèo về các lễ vật cúng dường, 
do vì muốn cho chúng sanh thấy rằng các thiện pháp khi làm, 
khi suy nghĩ, khi nếm vị đều có sai khác nên Bồ tát Tát Đà 
Ba Luân muốn được nếm vị bố thí qua sự cúng dường Bồ tát 
Đàm Vô Kiệt.
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Hỏi: Bồ tát Tát Đà Ba Luân thường vào thâm tam muội, 
thường thấy được chư Phật khắp 10 phương. Vì sao vẫn còn 
chịu sự bần khổ?

Đáp: Có thuyết nói Bồ tát Tát Đà Ba Luân, tuy sanh vào 
nhà phú quý, giàu sang nhưng vì đạo lý cao xa, mà ngài rời 
bỏ gia đình, một mình đi tìm thầy học đạo, chẳng có mang 
theo của cải.

Có thuyết nói Bồ tát Tát Đà Ba Luân tuy là một bậc đại 
nhân, nhưng do nhân duyên đời trước có tội nhẹ, nên nay phải 
sanh vào nhà bần cùng. Có thuyết nói Bồ tát Tát Đà Ba Luân tuy 
là bậc đại nhân, nhưng do nhân duyên đời trước ít hành bố thí 
nên nay chẳng được sanh vào nhà phú quý, giàu sang.

Có thuyết nói Bồ tát Tát Đà Ba Luân tuy nghèo nàn, mà 
vẫn được người và chư Thiên cúng dường, như trường hợp 
ngài Tô Đà Di vậy.

Ở đây nên phân biệt nghèo theo 2 nghĩa: Nghèo của cải 
và nghèo công đức.

Nghèo công đức, nghèo thiện pháp mới nên xấu hổ, còn 
nghèo của cải mà tâm tánh tốt vẫn là đáng được quý trọng.

Bồ tát Tát Đà Ba Luân tuy rất nghèo về của cải nhưng lại 
rất giàu công đức. Dù ngài biết rõ lý vô ngã, nhưng đi cúng 
dường vị pháp sư mà chẳng có hoa hương, chẳng có diệu bảo 
cũng chẳng được yên tâm, nên ngài mới quyết định bán thân 
để cúng dường vậy.

Hỏi: Neu bán thân rồi thì làm sao đi cúng dường vị pháp 
sư được nữa?

Đáp: Có thuyết nói Bồ tát Tát Đà Ba Luân lấy việc xả 
thân để cúng dường là cúng dường cao quý nhất.
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CÓ thuyết nói Bồ tát Tát Đà Ba Luân bán thân để đổi lấy 
tài vật đem đi cúng dường. Nhưng vào thời bấy giờ toàn là 
người tốt, dù có bán thân làm tôi tớ, thì chủ có sai đi cúng 
dường rồi lại cũng được trở về ở với chủ.

Có thuyết nói Bồ tát Tát Đà Ba Luân thâm tâm hành bố 
thí Ba-la-mật, cúng dường pháp và pháp sư mà chẳng có vật 
gì ngoài thân, nên đã bán thân để cúng dường.

Nơi đây nói rõ nhân duyên Bồ tát Tát Đà Ba Luân nhất 
tâm muốn cúng dường Bát nhã Ba-la-mật và Bồ tát pháp sư, 
vì tự nghĩ rằng: “Tôi đã trải qua nhiều đời, nhiều kiếp mất 
thân mà chưa bao giờ mất thân vì pháp thanh tinh. Nay tôi 
muốn cúng dường Bồ tát pháp sư để được nghe Bát nhã Ba- 
la-mật thì dù có phải mất thân mạng này mà được pháp lợi 
lớn, thì tôi cũng rất vui”. Như vậy Bồ tát Bồ tát Tát Đà Ba 
Luân chẳng hề tiếc thân mạng mình là vì đạo pháp vậy.

Hỏi: Vì sao ác ma muốn phá ỷ  nguyện của Bồ tát Tát Đà 
Ba Luân?

Đáp: Ma là oan gia của chư Phật và chư Bồ tát, nên muốn 
đến phá hoại ý nguyện của Bồ tát Tát Đà Ba Luân.

Vì sao? Các tiểu Bồ tát chưa vào được thật tướng pháp 
rất dễ bị ma phá hoại; các vị đại Bồ tát đã được vô sanh pháp 
nhẫn rồi, đã có đầy đủ các lực thần thông, thì ma chẳng có 
thể phá hoại được.

-0O0-

Bồ tát Tát Đà Ba Luân đã vào được trong các tam muội, 
đã thấy được chư Phật trong khắp 10 phương, nên tâm ngài 
đã quyết định vì pháp chẳng tiếc thân mạng. Khi tướng tâm
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quyết định của ngài hiện ra, thì ác ma mới lo sợ. Nay Bồ tát 
Tát Đà Ba Luân định tâm ra khỏi cảnh giới ma, nên ma mới 
đến phá.

Ví như mắc nợ chưa có ý định bỏ đi xa, thì chủ nợ chưa 
có lo sợ; khi người mắc nợ tỏ ý định muốn đi xa, thì chủ nợ 
mới lo ngại, tìm mọi cách ngăn cản sự ra đi của người kia, 
với chủ tâm đòi lại số nợ. Cũng như vậy, khi Bồ tát chưa định 
tâm thì ác ma chưa động đến; khi Bồ tát đã định tâm rồi thì 
ác ma thường đén phá vậy.

Hỏi: Ma có thế lực lớn. Như vậy vì sao chẳng giết Bồ tát 
mà chỉ phá hoại Bồ tát mà thôi?

Đáp: Ma chẳng có thù ghét thọ mạng, chỉ thù ghét huệ 
mạng, thù ghét Phật tâm nên chỉ phá hoại Bồ tát mà chẳng 
giết hại vậy.

Lại nữa, có chư Thiên thần thường ở bên giữ gìn chẳng để 
cho ác ma giết hại Bồ tát, nên ác ma chỉ có thể khủng bố, làm 
não loạn tâm Bồ tát mà chẳng thể hại mạng Bồ tát được vậy.

Hỏi: Vĩ sao Bồ tát Tát Đà Ba Luân tự cầm dao hoại thân 
mà lại thoát chết như vậy?

Đáp: Có thuyết nói vì vị trưởng giả nữ đời trước đã chứa 
nhóm nhiều công đức, nên ác ma chẳng thể che mắt, bít tai 
được. Do vậy mà nàng mới thấy nghe được cảnh tượng hoại 
thân ấy, kịp thời đến cứu được Bồ tát.

Có thuyết nói vì Bồ tát Tát Đà Ba Luân chưa đến số chết 
nên mới được cứu mạng.

Có thuyết nói do lực thần thông của Bồ tát Đàm Vô Kiệt 
khiến vị trưởng giả nữ nghe thấy cảnh tượng phá thân ấy mà 
kịp thời đến cứu mạng.
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Hỏi: Bồ tát Tát Đà Ba Luân chẳng tiếc thăn mạng, chỉ vì 
chẳng có người đến mua nên chẳng bản thân được. Như vậy 
vì sao phải khóc lóc thảm thiết?

Đáp: Vì ngài đã phát đại tâm mà chưa được mãn nguyện, 
nên buồn rầu mà khóc lóc vậy.

Hỏi: Vị Thiên đế Thích Đe Hoàn Nhơn đã có được quả 
bảo tha tâm thông, biết rõ quyết định của Bồ tát Tát Đà Ba 
Luân. Như vậy vì sao còn muốn thử thách làm gì?

Đáp: Chư Thiên biết được tâm người, nhưng chẳng sao 
biết được tâm Phật. Nếu thấy có người vì Phật đạo mà sắp 
được thọ ký, thì vị Đe Thích cũng muốn được dẫn đạo họ. Sự 
thử thách có mục đích đẩy mạnh sự phát tâm của người cầu 
Phật đạo. Nếu thật sự Bồ tát có thể tự cắt thịt, trích máu, chẻ 
xương, lấy tày thì biết tâm Bồ tát đã quyết định, chẳng còn 
động nữa. Đây là lý do vì sao Đế Thích muốn thử tâm Bồ tát 
Tát Đà Ba Luân.

Hỏi: Vị Đe Thích là vua cõi trời. Như vậy vì sao còn phạm 
tội vọng ngữ, nói rang: "Ta cần máu, tỉm và tủy để tế trời ”ỗ?

Đáp: Vì muốn biết tâm của Bồ tát Tát Đà Ba Luân nên mới 
có vọng ngữ như vậy. Neu hiện thật thân thì sợ Bồ tát chẳng tin, 
nên phải nói cần các thứ ấy để tế trời, để Bồ tát tin vậy.

Bồ tát Tát Đà Ba Luân nghe nói như vậy rất vui mừng, 
nghĩ rằng: “Tôi sẽ có lợi ích lớn; nay tôi được làm việc bố 
thí Ba-la-mật và sẽ được nghe Bát nhã Ba-la-mật là pháp đệ 
nhất trong 6 pháp Ba-la-mật. Được Bát nhã Ba-la-mật là đệ 
nhất lợi, nhưng được lực phương tiện Bát nhã Ba-la-mật mới 
là đại lợi; từ sơ địa đến thập địa là đệ nhất lợi, nhưng thập địa 
mới là đại lợi; Bồ tát địa là đệ nhất lợi, nhưng Phật địa mới 
là đại lợi”.
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Vì Bồ tát Tát Đà Ba Luân muốn được đầy đủ 6 pháp Ba- 
la-mật, muốn được đại lợi ích, nên nghe vị Đe Thích nói như 
trên, liền sanh tâm vui mừng.

Hỏi: Vì sao vị Đe Thích lại hỏi: “Ông muốn bán các thứ 
ẩy với giá bao nhiêu ”?

Đáp: Vì biết Bồ tát Tát Đà Ba Luân muốn bán thân để cúng 
dường Bồ tát Đàm Vô Kiệt nên vị Đế Thích hỏi như trên để xem 
ngài có thật sự quyết tâm, thật sự chẳng còn hối hận chăng?

Bồ tát Tát Đà Ba Luân thật sự đã quyết tâm, chẳng chút 
hối hận nên đáp: “Cho bao nhiêu cũng được”.

Bồ tát Tát Đà Ba Luân chẳng có tiền để thuê một người 
chiên đà la phá thân ngài; cũng chẳng có thể nhờ một vì Bà- 
la-môn làm việc ấy vì Bà-la-môn sợ tội phá thân người, nên 
ngài phải cầm dao, tự phá thân mình.

Hỏi: Vì sao vị trưởng giả nữ khi nghe Bồ tát Tát Đà Ba 
Luân rao bán thân, chẳng liền hỏi; mà đến khi thấy ngài phả  
thần mới đến hỏi?

Đáp: Việc bán thân là việc dễ làm, việc tự phá thân mới 
thật là việc khó làm.

Vị trưởng giả nữ, từ trên gác cao nhìn xuống, thấy cảnh 
phá thân, máu chảy ra lai láng, tự nghĩ rằng: “Hất thảy chúng 
sanh đều cầu vui, đều sợ khổ, mà người này tự xẻ thịt lấy 
máu là việc làm rất hy hữu”. Nghĩ như vậy, nên xuống tận 
nơi để hỏi nguyên nhân.

Khi được biết Bồ tát Tát Đà Ba Luân muốn bán máu, 
tim và tủy cho vị hóa Bà-la-môn để cúng dường Bồ tát Đàm 
Vô Kiệt, nàng bèn hỏi rằng: Ông cúng dường như vậy sẽ có 
được lợi ích gì?
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BỒ tát Tát Đà Ba Luân đáp: Bát nhã Ba-la-mật là pháp mà 
Bồ tát phải học. Tôi phải theo Bồ tát Đàm Vô Kiệt để được nghe 
Bát nhã Ba-la-mật, được học Bát nhã Ba-la-mật. Do học Bát 
nhã Ba-la-mật mà sẽ được thành Phật. Khi tôi được làm Phật, 
tôi sẽ làm chỗ y chỉ cho hết thảy chứng sanh, ví như cây che 
bóng làm cho dân trong ấp được hưởng sự im mát vậy.

Phật có thân sắc vàng, có 32 tướng tốt, có 80 vẻ đẹp, 
có vô lượng quang minh. Quang minh của Phật là chân ánh 
sáng, chiếu khắp cả 10 phương; chúng sanh ở cõi Diêm phù 
đề nhờ nương theo quang minh của Phật mà thoát ra khỏi vô 
minh hắc ám. Phật có đại từ bi, có thần thông chẳng thể nghĩ 
bàn, có đầy đủ trì giới, thiền định, trí huệ thanh tịnh. Phật vì 
5 chúng thuyết pháp, dạy họ tu bố thí, tu trì giới,... dẫn đến 
tu trí huệ, khiến họ được trí vô ngại, được giải thoát vô ngại. 
Khi tôi được vô lượng công đức như vậy rồi, tôi sẽ đem pháp 
bảo vô thượng ban phát cho hết thảy chúng sanh. Bởi vậy 
nên tôi nguyện xả thân sanh già bệnh chết này, xả thân xú uế, 
bất tịnh này, để cúng dường Bát nhã Ba-la-mật, cúng dường 
Bồ tát Đàm Vô Kiệt, để được thành Phật.

Vị trưởng giả nữ đã gieo trồng thiện căn trong nhiều kiếp, đã 
có được trí huệ sáng suốt, nên vừa nghe pháp liền được đại pháp 
hỷ, chẳng còn sợ hãi nữa. Nàng nói với Bồ tát Tát Đà Ba Luân 
rằng: Việc làm của ông thật là hy hữu, pháp mà ông vừa tán thán 
thật là vi diệu. Neu được pháp vi diệu ấy mà phải xả vô lượng 
thân cũng nên làm, huống nữa là chỉ xả 1 thân.

Lúc ban đầu vị trưởng giả chưa rõ nguyên nhân gì khiến 
Bồ tát Tát Đà Ba Luân tự phá thân nên chỉ tỏ lòng thương 
xót. Nhưng nay nàng đã được nghe pháp thanh tịnh, nên sanh 
tâm hoan hỷ và tán thán Bồ tát Tát Đà Ba Luân rằng: “Ngài 
vì pháp mà bán thân, tôi rất cảm phục. Vì ngài nghèo, chẳng 
có gì để cúng dường pháp và pháp sư nên tôi xin hết lòng
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giúp ngài. Ngài cần gì, tôi xin sẽ cung ứng đầy đủ. Tôi cũng 
muốn theo ngài đến cầu đạo noi Bồ tát Đàm Vô Kiệt”

Hỏi: Bồ tát Tát Đà Ba Luân đã xẻ thịt khiến máu chảy ra 
lai láng. Như vậy vì sao ngài còn có thể nói nhiều Phật pháp 
cho vị trưởng giả nữ nghe?

Đáp: Tuy thân khổ mà Bồ tát chẳng bị vô minh che tâm. 
Lại nữa, lúc bấy giờ ngài mới xẻ thịt, nhưng chưa phá xương 
lấy, tủy nên chưa mê man. Do vậy ngài còn có thể nói pháp 
cho vị trưởng giả nữ nghe được.

-0O0-

Vị Đế Thích sau khi đã biết rõ tâm của Bồ tát Tát Đà Ba 
Luân quyết định, chẳng có gì lay chuyển được nữa nên trở 
lại nguyên hình và tán thán rằng: Lành thay, lành thay! Tâm 
của ông rất kiên cố. Ý vị Đế Thích muốn nói rằng: “Bồ tát 
Tát Đà Ba Luân, dù chưa được Phật đạo, mà chẳng còn tiếc 
thân mạng; chẳng bao lâu nữa sẽ được vô sở trước, sẽ được 
vô sanh pháp nhẫn, sẽ được Vô Thượng Bồ Đe”.

Các vị Thiên Vương vì ái lạc Phật đạo nên thường thử 
thách người tu cầu đạo giải thoát. Vị Đế Thích muốn biết tâm 
của Bồ tát Tát Đà Ba Luân đã thật kiên cố chưa, nên mới đòi 
mua máu, tim và tủy vậy. Nay thấy tâm Bồ tát chẳng gì lay 
chuyển được nên nói: Ông cầu gì, tôi sẽ ban cho.

Bồ tát Tát Đà Ba Luân do đã thâm tín Phật đạo, nên vừa 
nghe vị Đế Thích nói như trên, liền đáp: Tôi muốn được Vô 
Thượng Bồ Đe.

Vị Đế Thích nói: Tôi chẳng đủ sức để làm việc ấy. Đó là 
cảnh giới của chư Phật. Ông hãy cầu việc gì khác, trong khả 
năng của tôi.
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Bồ tát Tát Đà Ba Luân tuy chẳng tiếc thân mạng nhưng vì 
muốn giữ thân để đi cúng dường Bồ tát Đàm Vô Kiệt nên nói 
với vị Đe Thích rằng: Xin cho thân tôi được hồi phục lại như cũ.

Tức thì, thân ngài được hồi phục lại như cũ.

Hỏi: Vì sao thân Bồ tát Tát Đà Ba Luân đã bị cắt xẻ rỗi 
mà vị Đe Thích cỏ thể làm cho hồi phục lại như cũ?

Đáp: Phật dạy: Có những việc bất khả tư nghi mà loài 
rồng còn có thể làm được, huống nữa là hàng Trời.

Trong hư không có đủ các loại vi trần. Vị Đế Thích dấy 
tâm muôn làm phước nên đã hòa hợp các vi trần làm cho thân 
của Bồ tát Tát Đà Ba Luân trở lại lành lặn như trước.

Ví như thân của chúng sanh ở các cõi trời và ở các cõi địa 
ngục là do hóa sanh, chẳng phải là do thai sanh. Thân người 
do các nhân duyên tội phước hòa hợp mà thành. VỊ Đế Thích 
cũng dùng các nhân duyên tội phước để hồi phục lại nguyên 
vẹn thân của Bồ tát Tát Đà Ba Luân.

-0O0-

Vị Đế Thích thấy nguyện của mình đã đầy đủ nên liền 
biến mất. Như vậy là Bồ tát Tát Đà Ba Luân đã trả xong các 
nghiệp tội phước đòi trước. Từ đây, ngài sẽ được phước đức 
vô lượng vô biên.

Ngay lúc bấy giờ, ngài liền được vị trưởng giả nữ đưa về 
nhà, xin với cha mẹ nàng cho đầy đủ các lễ vật cúng dường, 
như đã rộng nói ở đoạn kinh nêu trên đây.

Hỏi: Trước đây, vị trưởng giả nữ nói: “Ngài muốn gì để 
cúng dường, tôi xin cung ứng đầy đủ Nay vì sao nàng lại
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đưa Bô tát về nhà để xỉn cha mẹ cung ứng các đồ lễ  vật để 
củng dường?

Đáp: Lúc ban đầu, vị trưởng giả nữ muốn an ủi Bồ tát Tát 
Đà Ba Luân, lại sợ xấu hổ, chưa tiện nói phải về nhà xin cha 
mẹ, nên đã nói: “Ngài theo tôi về nhà, tôi sẽ cung ứng đầy đủ 
các đô lễ vật để cúng dường”. Nhưng khi về đến nhà, nàng 
lại thưa trình với cha mẹ, xin cho nàng đầy đủ các thứ châu 
báu, hương hoa, tràng phan, bảo cái, y phục, nhạc khí v.v...; 
xin 500 cỗ xe, xin đem theo 500 thị nữ; xin cho nàng được 
phép đi cùng với Bồ tát Tát Đà Ba Luân đến cầu pháp nơi Bồ 
tát Đàm Vô Kiệt.

Vì sao? Dù người con gái có đủ sức cho nhưng theo phép 
nhà thì con phải thừa ý cha mẹ nên nàng phải xin cha mẹ vậy.

-oOo-

Ở nước đó chẳng có Phật pháp nên ông bà trưởng giả mới 
hỏi con gái mình, “Bồ tát Tát Đà Ba Luân là người như thế 
nào?”.

Sau khi nghe con gái mình tường trình đầy đủ sự việc và 
còn khẩn thiết xin theo 500 vị nữ, xin được tháp tùng Bồ tát 
Tát Đà Ba Luân đi cầu pháp nơi Bồ tát Đàm Vô Kiệt thì cả 2 
ông bà trưởng giả đều vui vẻ chấp nhận.

Hỏi: Vị trưởng giả giàu sang, phú quỷ, lại có nhiều uy 
quyền. Vì sao chỉ vừa mới nghe nói đến công đức của Bồ tát 
Tát Đà Ba Luân mà đã thuận cho con gái mình đem bảo vật 
và đoàn thị nữ đi theo?

Đáp: Người được làm trưởng giả là người đời trước đã 
trồng nhiều thiện căn nơi các đức Phật. Nay dù sanh vào nơi
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chẳng có Phật pháp nhưng nếu nghe Phật pháp thì phát khởi 
được túc duyên đời trước, khiến tâm liền được khai ngộ. Ví 
như hoa sen khi đã tăng trưởng đầy đủ rồi thì chỉ cần ánh 
sáng mặt trời là liền nở. Ông bà trưởng giả thấy tâm con 
gái mình đã thuần thục, thanh tịnh, chẳng màng thế lạc, chỉ 
mong cầu pháp lợi, nên vui vẻ chấp thuận lời thỉnh nguyện 
của con vậy.

Lại nữa, nếu trái ý con thì sợ con buồn khổ, hại đến thân. 
Do suy nghĩ, trù lượng như vậy nên mới quyết định chiu theo 
ý con vậy.

Ông bà trưởng giả nghĩ rằng: “Tùy hỷ cho con gái mình 
đi tìm đạo là mình cũng góp phần công đức”; lại nghĩ rằng: 
“Người thế gian khi đã thâm chấp sự việc gì rồi thì rất khó 
giải. Nếu phát tình ái còn khó giải, huống nữa là phát tâm cầu 
đạo. Con gái mình cầu đạo thanh tịnh, chẳng nhiễm trước thế 
sự, nỡ nào chẳng cho con được như nguyện”. Lại nữa, vì ông 
bà thấy con gái mình vì pháp chẳng tiếc các bảo vật nên đem 
tâm tùy hỷ trồng thiện căn phước đức.

-0O0-

Sau đó, đoàn xe chở Bồ tát Tát Đà Ba Luân vị trưởng giả 
nữ và 500 thị nữ, cùng các bảo vật cúng dường theo hướng 
Đông, thẳng tiến về phía thành Chúng Hương. Khi đoàn xe đến 
gần thành Chúng Hương dân chúng cho là việc hy hữu nên đã 
tụ tập đông đảo, vui vẻ đi theo, mong mỏi sớm đén thành Chúng 
Hương như người khát nước đi tìm nước uống vậy.

Khi thấy thành Chủng Hương, Bồ tát Tát Đà Ba Luân và 
đoàn tùy tùng đều vui mừng, mong mỏi sớm được gặp Bồ tát 
Đàm Vô Kiệt để được nghe Bát nhã Ba-la-mật.
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Hỏi: Bồ tát Đàm Vô Kiệt đã được văn trì đà la ni, đã trì 
tụng, đã thông đạt và chảnh ức niệm Bát nhã Ba-la-mật. Như 
vậy, đâu cỏ cần đến kinh quyển Bát nhã Ba-la-mật viết trên 
lá vàng, và để trên đài 7 báu? Vì sao lại phải để kinh trên đài 
đê, cho chúng sanh cúng dường?

Đáp: Có nhiều nhân duyên. Tóm lược như sau:

- Tâm hạnh của chúng sanh chẳng có đồng đều nhau. Có 
người ưa thấy kinh quyển, ưa cúng dường kinh quyển. Có 
người ưa được nghe giảng giải kinh pháp.

- Bồ tát Đàm Vô Kiệt ở trong nhà với đầy đủ quyến thuộc. 
Từ bên ngoài nhìn vào, người thế gian có thể nghĩ rằng: “Tu 
tại gia như vậy ắt phải có nhiễm trước. Nếu tu Bát nhã Ba- 
la-mật để làm lợi ích chúng sanh mà còn nhiễm trước thì làm 
sao có thể dùng vô sở trước để giáo hóa chúng sanh được”.

Bởi nhân duyên vậy, nên phải chép kinh Ma ha Bát nhã 
Ba-la-mật trên lá vàng, bày trên 7 báu, để chúng sanh cúng 
dường. Các hàng trời, rồng, cùng các quỷ, thần cũng thường 
lui tói cúng dường. Nhờ vậy mà tín căn của chúng sanh được 
thêm tăng trưởng. Sau đó mới dùng pháp khai thị, truyền 
Phật ngữ, diễn giải văn nghĩa để dạy chúng sanh, khiến họ 
được hết thảy pháp bảo trang nghiêm.

-oOo-

Bồ tát Tát Đà Ba Luân hỏi vị Đế Thích: Trong kinh nói có 
ấn 7 báu. Như vậy Bồ tát Đàm Vô Kiệt có chân bảo ấn chăng?

Khi cầu Phật đạo, Bồ tát cầm ấn 7 báu, có 7 vị đại thần 
cầm kim cang trượng hầu bên cạnh, giữ gìn kinh, chẳng cho 
ma đến nhiễu loạn.
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Vì quý trọng kinh Ma ha Bát nhã Ba-la-mật nên có người 
nghe thuyết giảng kinh ấy mà phát tâm; có người thấy kinh 
ấy được để trên đài 7 báu trang nghiêm mà phát tâm. Bởi vậy 
nên phải trang nghiêm bảo đài, phải dùng lá vàng chép kinh, 
phải dùng 7 báu ấn lên, để làm cho tín tâm của chúng sanh 
càng thêm tăng trưởng.

Hỏi: Kinh Ma ha Bát nhã Ba-la-mật được đặt trên bảo đài; 
Bồ tát ữên pháp tòa cũng diễn nói kinh Ma ha Bát nhã Ba-ỉa- 
mật. Như vậy cả 2 bên đầi diễn bày diệu pháp. Vĩ sao phải cúng 
dường kinh trước rồi mới cúng dường pháp sư sau?

Đáp: Nên biết 3 ngôi Tam bảo gồm có Phật bảo, Pháp 
bảo và Tăng bảo.

Kinh Ma ha Bát nhã Ba-ỉa-mật là Pháp bảo; Bồ tát Đàm 
Vô Kiệt là Tăng bảo. Bởi vậy, nên phải cúng dường Pháp 
bảo trước.

Bồ tát Đàm Vô Kiệt tuy nói pháp mà chúng sanh còn thấy 
có tướng nói pháp nên còn sanh tâm chấp. Nhưng nếu thấy 
Bồ tát Tát Đà Ba Luân cùng đoàn tùy tùng cúng dường kinh 
trước thì họ sẽ chẳng còn tâm chấp nữa.

Lại nữa, Ma ha Bát nhã Ba-la-mật là mẹ của chư Phật. 
Chư Phật còn cúng dường kinh này, huống nữa là chư Bồ tát. 
Bồ tát Đàm Vô Kiệt do tu Ma ha Bát nhã Ba-la-mật mà được 
đầy đủ công đức được chúng sanh cúng dường, nên khi cúng 
dường phải cúng dường kinh trước.

Bởi vậy nên, Bồ tát Tát Đà Ba Luân và đoàn tùy tùng 
đã phân chia lễ vật làm 2 phần: Một phần cúng dường kinh 
trước và một phần cúng dường Bồ tát Đàm Vô Kiệt sau.

Hỏi: Bồ tát Đàm Vô Kiệt có 6 vạn thế nữ cùng thọ 5 dục, cỏ
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cung điện nguy nga. Như vậy làm sao có thể khiến các đồ lễ  vật 
cúng dường hóa thành bảo đài trụ trên hư không được?

Đ áp: Bồ tát Đàm Vô Kiệt là một vị đại Bồ tát pháp 
tánh sanh thân, vì độ chúng sanh mà thọ 5 dục, nhằm dung 
thông 2 đế.

Có thuyết nói các đức Phật dùng thần lực hóa các lễ vật 
mà Bồ tát Tát Đà Ba Luân vừa đem đen cúng dường thành 
các bảo đài trụ trên hư không.

Hỏi: Ở  nơi hết thảy chủng sanh, Bồ tát phải khởi tâm đại 
bi. Vì sao nói Bồ tát muốn độ chúng sanh mà cầu Vô Thượng 
Bồ Đề?

Đáp: Phát tâm do nhiều động cơ khác nhau.

Có người vì pháp mà phát tâm.

Có người thấy chúng sanh đau khổ, mà phát tâm đại bi, 
muốn đem lại niềm vui cho chúng sanh, muốn chúng sanh 
bớt khổ mà phát tâm.

Có người thấy được lực thần thông, thấy được oai đức 
lớn của chư Phật, chư đại Bồ tát mà phát tâm. Rồi sau đó mới 
sanh bi tâm và trí ấn** .̂ Như trong kinh Trí Ấn nói: “Y ái mà 
đoạn ái, y mạn mà đoạn mạn”.

Có người do được nghe pháp, sanh ái trước pháp mà xả 
bỏ 5 dục, phát tâm xuất gia cầu đạo.

Có người thấy người khác được quả A-la-hán mà sanh 
cao tâm nghĩ rằng: “Người kia có hom gì ta đâu mà sao chứng

**. Trí ấn là sự ấn chứng của trí tuệ. Nhà tu hành được ấn chứng Bát 
nhã Ba-la-mật thì được vào cảnh giới chân lý thật tướng, chẳng còn lầm 
lạc, thối chuyển.
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được A-la-hán? Tại sao ta chẳng được như vậy?”. Nghĩ như 
vậy rồi siêng năng, tinh tấn tu hành, được quả A-la-hán vậy.

-0O0-

Cũng như vậy, vị trưởng giả nữ cùng 500 vị thị nữ muốn 
thấy được người có thế lực tự tại, có lực thần thông biến hóa 
ra đầy đủ các bảo vật, lại muốn biết cảnh vui ở cõi trời. Nay 
mới vừa thấy Bồ tát Đàm Vô Kiệt ở trong cung điện, ngồi 
trên tháp tòa trang nghiêm, thấy hàng trời người cung kính 
đoanh vây nghe pháp, lại thấy các đồ lễ vật cúng dường biến 
thành bảo đài ở giữa hư không, các vị ấy liền phát đại tâm. 
Họ vui mừng nghĩ rằng đây là sự việc rất hy hữu, rất khó 
gặp; nghĩ rằng Bồ tát Đàm Vô Kiệt có nhân duyên phước đức 
lớn mới được như vậy. Do suy nghĩ như vậy mà họ phát tâm 
muốn được nghe pháp, muốn được làm Phật.

Như trong kinh Duy Ma Cật nói: “Ái, mạn, phiền não đều 
là căn bản của Phật đạo”.

Khi các người nữ này thấy các sự việc hy hữu, sanh tâm 
ái lạc, biết Bồ tát Đàm Vô Kiệt có nhiều nhân duyên phước 
đức mới thành tựu được các việc chẳng thể nghĩ bàn như vậy, 
nên họ liền phát đại tâm.

Như vậy là tò ái, mạn mà các người nữ này thành tựu 
được tâm thanh tịnh. Bởi vậy nên nói: “Ái, mạn, phiền não 
đều là căn bản của Phật đạo”.

Ví như hoa sen tò bùn vươn lên liền tỏa hương thơm 
ngát. Các người nữ này phát tâm rồi liền thệ nguyện được 
như Bồ tát Đàm Vô Kiệt.

Họ tự nghĩ rằng: “Bồ tát Đàm Vô Kiệt làm được như vậy; 
chúng tôi cũng xin nguyện được làm như vậy”.
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LÚC bấy giờ, Bồ tát Tát Đà Ba Luân cung kính đảnh lễ Bồ 
tát Đàm Vô Kiệt.

Đảnh lễ Bồ tát pháp sư xong, ngài tường trình về mọi sự 
việc kể từ khi ở trong rừng vắng, nghe tiếng nói giữa hư không, 
bảo đi về phương Đông cầu pháp... dẫn đến việc ngài cùng với 
đoàn người nữ đến gặp Bồ tát pháp sư. Ngài cũng nói đến việc 
các đức Phật từ giữa hư không cho ngài biết rằng: “Bồ tát Đàm 
Vô Kiệt từ nhiều đời đã là vị thiện tri thức của ngài. Chính Bồ 
tát Đàm Vô Kiệt sẽ là người khai ngộ cho ngài”. Ngài cũng nói 
rằng: “Khi các đức Phật an ủi ngài xong thì liền chẳng còn hiện 
nữa. Ngài chẳng rõ các đức Phật từ đâu đến, rồi lại đi về đâu”.

Bởi vậy nên nay được gặp Bồ tát pháp sư Đàm Vô Kiệt, 
ngài liền xin Bồ tát pháp sư được nêu câu hỏi: “Chư Phật từ 
đâu đến, rồi lại đi về đâu?”.

Hỏi: Bồ tát Tát Đà Ba Luân đã được các tam muội, đã 
phá được vô minh, đã quán được các pháp bình đẳng. Vì sao 
chang biết hết thảy pháp đểu là tánh không, mà còn chấp cỏ 
tưởng Phật, còn sanh tâm chấp đảm Phật như vậy?

Đáp: Các vị Bồ tát tân phát ý tuy đã biết các pháp đều 
là không, là vô tướng, nhưng ở nơi các đức Phật vẫn còn 
ái chấp. Vì sao? Vì họ chưa được rõ Phật có phải là rốt ráo 
không, là vô tướng chăng?

Các Bồ tát tân phát ý tuy đã biết không, mà chưa thật 
sự hòa hợp với không. Vì sao? Vì Phật có vô lượng vô biên 
công đức, khiến các Bồ tát sơ phát ý thường hay thâm chấp.

Bởi vậy nên Phật, vì hàng Bồ tát này, phải nói: “Phật 
cũng là không”. Nếu chẳng vì các Bồ tát này nói không, thì 
do thâm ái Phật, họ có thể tự diệt và diệt thân tộc họ. Thân 
tộc còn diệt, huống nữa là người khác.
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Khi Bồ tát đã được biết rõ “không” rồi thì chẳng còn có 
những sự việc như vậy nữa.

Bồ tát Tát Đà Ba Luân, do thâm ái chấp chư Phật nên 
chẳng có hay biết. Do vậy mà ngài mới hỏi Bồ tát Đàm Vô 
Kiệt: “Các đức Phật từ đâu đến, rồi lại đi về đâu?”.

Vì sao? Vì Bồ tát Tát Đà Ba Luân muốn thấy tướng của 
các đức Phật, mãi chẳng nhàm chán, nên chẳng muốn xa rời 
các đức Phật vậy.

(Hết quyển 98)
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Quyển 99





Phẩm Thứ Tám Mươi Chín

Đàm Vô Kiệt

KINH:

Lúc bấy giờ Bồ tát Đàm Vô Kiệt bảo Bồ tát Tát Đà Ba 
Luân: Này thiện nam tử! Các đửc Phật chẳng từ đâu đến, 
cũng chẳng đi về đâuẻ

Vì sao?

Các pháp như là tướng bất động. Pháp như tức là Phật.

Pháp vô sanh (chẳng sanh) là chẳng đến, chẳng đi. 
Pháp vô sanh tức là Phật.

Pháp vô diệt (chẳng diệt) là chẳng đến, chẳng điễ Pháp 
vô diệt tức là Phật.

Pháp không là chẳng đến, chẳng đi. Pháp không tức 
là Phật.

Pháp vô nhiễm (chẳng nhiễm) là chẳng đến, chẳng đi. 
Pháp vô nhiễm tức là Phật.

Pháp tịch diệt là chẳng đến, chẳng điẽ Pháp tịch diệt 
tửc là Phật.

Tánh hư không là chẳng đến, chẳng đi. Tánh hư 
không tức là Phật.

Này thiện nam tử! Rời các pháp thì chẳng có Phật. 
Các pháp như, các đức Phật như là nhất như, chẳng có 
phân biệt.
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Này thiện nam tử! “Như” ấy là thường một, chẳng 
phải hai, chẳng phải ba, ... “như” ấy ra ngoài các pháp 
số, vì là vô sở hữuề

Ví như vào cuối mùa xuân, khi trời nóng bức, vào 
các ngày nắng gắt, người lữ hành đi trên khoảng đường 
trống, thấy ở đàng xa sóng nắng in bóng những vùng nước 
tưoi mátề Người vô trí đuổi theo sóng nắng mong tìm được 
nước. Ý ông nghĩ sao! Nước đó từ sông nào, từ suối nào cháy 
đến chăng? Nước đó sẽ đi về đâu; sẽ chảy về biển Đông, về 
biển Tây, về biển Nam, về biển Bắc chăng?

Bồ tát Tát Đà Ba Luân thưa: “Bạch Đại sư! Ở trong 
sóng nắng còn chẳng có nước thì làm sao có chỗ nước 
chảy đến và chỗ nước chảy đi được!”

Bồ tát Đàm Vô Kiệt dạy: Này thiện nam tử! Người vô 
trí, do bị nóng và khát bức bách nên thấy sóng nắng in 
bóng các vùng nước ở  đàng xa mà tưởng đó là nước.

Này thiện nam tử! Người phân biệt các đức Phật có 
đến, có đi cũng ỉà như vậy.

Vì sao?

Này thiện nam tử! Chẳng có thể do nơi sắc thân của 
Phật mà thấy được Phật. Pháp thân của Phật chẳng đến, 
chẳng đi; cũng chẳng có chỗ đến, chẳng có chỗ đi.

Này thiện nam tử! Ví như nhà huyễn thuật hóa tác ra 
nào là voi, ngựa, trâu, dê, nào là người nam, người nữ. Y 
ông nghĩ sao? Các sự vật huyễn ấy từ đâu đến, rồi lại đi 
về đâu?

Bồ tát Tát Đà Ba Luân thưa: Bạch Đại sư! Các sự 
vật huyễn ấy chẳng có thật thì làm sao có chỗ đến, có 
chỗ đi được.
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BỒ tát Đàm Vô Kiệt dạỵ: Này thiện nam tử! Người 
phân biệt các đức Phật có đến, có đi cũng là như vậy.

Này thiện nam tử! Ví như người nằm mộng thấy có voi 
ngựa, có trâu dê, có người nam, người nữ. Ý ông nghĩ sao? 
Các sự vật thấy trong mộng ấy từ đâu đến, rồi lại đi về đâu?

Bồ tát Tát Đà Ba Luân thưa: Bach Đai sư! Cảnh vât
Ấ  Ễ * X  Ẩ  * »thây trong mộng là hư vọng thì làm sao có chỗ đen, chô 

đi được.

Bồ tát Đàm Vô Kiệt dạỵ: Này thiện nam tử! Người 
phân biệt các đửc Phật có đến, có đi cũng là như vậy.

Này thiện nam tử! Phật nói các pháp đều là như mộng. 
Nêu có người nào chẳng biết pháp nghĩa ấy, chấp danh 
tự sắc thân của Phật là Phật thì phải biết đó là người ngu 
phu, vô trí.

Người phân biệt Phật có đến, có đi, là người chẳng 
biết được tướng thật tế của các pháp, nên cũng là người 
ngu phu, vô trí.

Những hạng người này phải qua lại mãi trong 5 đạo 
chúng sanh, xa ròi Bát nhã Ba-la-mật, xa ròi các Phật pháp.

Này thiện nam tử! Phật thuyết các pháp như huyễn, như 
mộng. Nếu người nào biết như thật, thì phải biết đó là người 
chăng phân biệt các pháp có đến, có đi, có sanh, có diệt.

Nếu chẳng phân biệt các pháp có đến, có đi, có sanh, 
có diệt thì biết được thật tướng các pháp là chỗ mà Phật 
thường nói đến. Phải biết người này hành Bát nhã Ba-la- 
mật gần Vô Thượng Bồ Đề, gọi là bậc chân Phật tử, chẳng 
hư vọng thọ của tín thí. Ngưòi này xứng đáng thọ nhận sự 
cúng dường; xứng đáng là phước điền của thế gianễ
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Này thiện nam tử! Ví như trong biển lớn có các châu 
báu. Các châu báu ấy chẳng từ phương Đông đến, chẳng 
từ phương Tây đến, chẳng từ phương Bắc đến, chẳng từ 
phương Nam đến, cũng chẳng từ phương trên, phương 
dưới và 4 phương chéo đến. Chỉ do nhân duyên thiện căn 
của chúng sanh mà trong biển lớn có các châu báu sanh ra.

Các châu báu ấy chẳng phải chẳng có nhân duyên 
sanh. Thật sự, các châu báu đều do các nhân duyên hòa 
hợp mà được sanh ra; các châu báu ấy khi diệt lại cũng 
chẳng đi về đâu. Vì sao? Vì khi các nhân duyên hòa họp 
thì sanh; khi các nhân duyên ly tán thì diệt vậy.

Này thiện nam tử! Thân của các đức Phật cũng là như 
vậy. Do bản nghiệp nhân duyên quả báo của chúng sanh 
mà sanh, nên khi sanh chẳng từ 10 phương đến, khi diệt 
cũng chẳng đi về 10 phương. Vì khi các nhân duyên hòa 
hợp thì sanh; khi các nhân duyên ly tán thì diệt vậyế

Này thiện nam tử! Ví như cây đàn “khổng hầu” phát 
ra tiếng. Khi sanh tiếng đàn chẳng từ đâu đến; khi diệt 
tiếng đàn cũng chẳng đi về đâu. Tiếng đàn do nhiều duyên 
hòa hợp mà có.

Ví như cây đàn do nhiều bộ phận ròi ráp lại mà thành; 
lại phải có người dùng tay đánh lên cây đàn... mới có 
được tiếng đàn.

Tiếng đàn ấy chẳng từ nơi cây đàn, cũng chẳng từ nơi 
tay của ngưòi đánh đàn mà có. Do hội đủ các nhân duyên 
hòa hợp mà có phát ra tiếng đàn. Khi các nhân duyên ly 
tán thì tiếng đàn ấy cũng chẳng đi về đâuẾ

Này thiện nam tử! Thân Phật cũng là như vậy. Thân 
Phật do vô lượng nhân duyên công đức sanh, chăng phải
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do một nhân duyên, một công đức mà sanh, cũng chẳng 
phải chẳng có nhân duyên mà sanh ra vậy. Hội đủ các 
nhân duyên hòa hợp thì mới có thân Phật hiện ra; chẳng 
phải do một nhân duyên riêng mà thành đượcỆ Thân Phật 
chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu.

Này thiện nam tử! Phải nên biết tướng đến và tướng 
đi của các đức Phật là như vậy.

Này thiện nam tử! Biết rõ các đức Phật cùng các pháp 
chẳng có tướng đến, tướng đi, tướng sanh, tướng diệt, là 
được Vô Thượng Bồ Đề, là thường hành Bát nhã Ba-la- 
mật và các lực phương tiện Bát nhã Ba-la-mật.

Lúc bấy giờ, Thiên đế Thích Đề Hoàn Nhơn đem 
hoa tròi mạn đà la trao cho Bồ tát Tát Đà Ba Luân và 
nói rằng: Này thiện nam tử! Ông hãy lấy hoa này cúng 
dường Bồ tát Đàm Vô Kiệt. Tôi giữ gìn hoa này để ông 
cúng dường. Vì sao? Vì hôm nay ông đã có đầy đủ các lực 
duyên để làm lợi ích cho trăm ngàn vạn ức chúng sanh, 
khiến họ được Vô Thượng Bồ Đềẻ

Này thiện nam tử! Bậc thiện nhân như Bồ tát Đàm Vô 
Kiệt rất khó gặp. Vì lợi ích cho hết thảy chúng sanh mà 
ngài đã thọ khổ trong vô lượng kiếp.

Bồ tát Tát Đà Ba Luân nhận hoa mạn đà la từ tay Đế 
Thích, dâng lên Bồ tát Đàm Vô Kiệt và thưa rằng: Bạch 
Đại sư! Kể từ hôm nay thân con thuộc về Đại sư; con xin 
đem thân này cúng dưòng Đại sư.

Bồ tát Tát Đà Ba Luân tác bạch xong, chấp tay đứng 
sang một bên.

Lúc bấy giờ, vị trưởng giả nữ và 500 vị thị nữ nói vói 
Bồ tát Tát Đà Ba Luân rằng: Kể từ hôm nay thân chúng



con thuộc về ngài. Nhờ nhân duyên thiện căn mà chúng 
con được pháp như vậy, chúng con xin nguyện đời đòi 
cúng dường ngài và cùng vói ngài đòi đời cúng dường 
chư Phật.

Bồ tát Tát Đà Ba Luân bảo chúng ngưM nữ rằng: Các 
ngươi đã chí thành muốn thuộc về tôi, tôi sẽ nhận các ngươi.

Chúng người nữ thưa: Chúng con đem tâm thành xin 
được thuộc về ngài. Chúng con xin vâng theo sự chỉ dạy 
của ngài.

Ngay sau đó, Bồ tá t T át Đà Ba Luân cùng với chúng 
nữ đem các bảo vật nghiêm trang, các lễ vật cúng dường 
thượng diệu và 500 cỗ xe báu dâng lên Bồ tá t Đàm Vô Kiệt 
thưa rằng: Bạch Đại sư! Con xin đem dâng 500 người nữ 
này để hầu hạ Đại sư và 500 cỗ xe này tùy Đại sư sử dụng.

Lúc bấy giờ, vị Đế Thích tán thán rằng: Lành thay, 
lành thay! Này thiện nam  tử! Bồ tá t th í xả tấ t cả sở hữuế 
Bố th í như  vậy sẽ mau được Vô Thượng Bồ Đề. Cúng 
dường vị pháp sư như vậy ắt sẽ được Bát nhã Ba-la-mật 
và các lực phương tiện Bát nhã Ba-la-mật. Chư Phật quá 
khử, khi hành Bồ tát đạo cũng an trú trong bố thí mà 
đươc nghe Bát nhã Ba-la-mật, được các lực phương tiện 
Bát nhã Ba-la-mật, được Vô Thượng Bồ Đề.

Lúc bấy giờ, Bồ tá t Đàm Vô Kiệt muốn khiến cho Bồ 
tát Tát Đà Ba Luân được đầy đủ thiện căn nên đã thọ 500 
cỗ xe, 500 vị thị nữ, cùng vị trưửng giả nữ; thọ nhận xong, 
bèn đem trao lại cho Bồ tát Tát Đà Ba Luân. Xong Bồ tát 
Đàm Vô Kiệt thuyết pháp, mãi cho đến khi mặt tròi lặn 
mới rời pháp tòa, trở vào cung.

Bồ tá t T át Đà Ba Luân tự  nghĩ rằng: Tôi vì pháp mà 
đến đây, chẳng nên ngồi nằm. Tôi chỉ nên dùng 2 oai
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nghi, hoặc đi, hoặc đứng, chờ pháp sư từ trong cung trở 
lại thuyết phápề

Lúc bấy giờ, Bồ tát Đàm Vô Kiệt nhất tâm vào vô 
lượng a tăng kỳ tam muội; suốt 7 năm nhất tâm hành 
Bát nhã Ba-la-mật, hành lực phương tiện Bát nhã Ba-la- 
mật. Bồ tát Tát Đà Ba Luân suốt 7 năm chỉ đi kinh hành, 
chẳng có nằm ngồi, chẳng ngủ nghỉ, chẳng dám sanh tâm  
sân não, chẳng dám tham luyến, mà chỉ tưởng niệm Bồ 
tát Đàm Vô Kiệt đến bao giờ mới xuất tam muội, mới trở 
lại thuyết phápế

Qua 7 năm, Bồ tát Tát Đà Ba Luân tự nghĩ rằng: “Tôi 
phải vì Bồ tát pháp sư lo việc trang trí pháp tòa để ngài 
ngôi trên đó thuyêt pháp. Tôi phải quét dọn, lau rửa mặt 
đất cho sạch sẽ, thanh tịnh; tôi phải rải các thứ hoa để 
trang nghiêm noi mà Bồ tát pháp sư sẽ ngồi để thuyết Bát 
nhã Ba-la-mật”ễ

Bỏi vậy nền Bồ tát Tát Đà Ba Luân, vị trưởng giả nữ 
cùng 500 vị thị nữ đều vì Bồ tát Đàm Vô Kiệt lo việc trang 
nghiêm pháp tòa. 500 vị thị nữ cỏi thượng y của mình 
trải lên pháp tòa nghĩ rằng: “Bồ tát Đàm Vô Kiệt sẽ ngồi 
trên pháp tòa này để thuyết Bát nhã Ba-ỉa-mật và các lực 
phưong tiện Bát nhã Ba-Ia-mật”.

Trang trí pháp tòa xong, Bồ tát Tát Đà Ba Luân đi tìm 
nước để lau rửa mặt đất nhưng chẳng tìm được. Vì sao? 
Vì ác ma che giấu, chẳng để cho nước hiện ra. Ác ma nghĩ 
rằng: “Bồ tát Tát Đà Ba Luân tìm nước chẳng được, ắt sẽ 
sanh tạp niệm; nếu ở nơi Vô Thượng Bồ Đề mà có sanh 
một niệm khác thì tâm cầu đạo sẽ suy yếu, thiện căn sẽ 
chăng tăng trưởng, trí huệ sẽ chẳng được chiếu minh, sẽ 
trử ngại sự thành tựu Nhất thiết chủng trí”.
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BỒ tát Tát Đà Ba Luân tự nghĩ rằng: “Nếu chẳng tìm 
được nước thì tôi phải tự lấy máu nơi thân để tưới đất, khiến 
cho bụi chẳng bay lên làm dơ chỗ Đại sư ngồi. Từ vô thỉ đến 
này, tôi đã mất vô lượng thân mà chưa bao giờ được xả thân 
vì pháp cả”. Nghĩ như vậy rồi, Bồ tát Tát Đà Ba Luân bèn 
cầm dao bén, tự đâm vào thân lấy máu rưới xuống mặt đất.

Ác ma thấy Bồ tát Tát Đà Ba Luân, vị trưởng giả nữ 
cùng 500 vị thị nữ đều giữ vững tâm bất động nên chẳng 
thể hại đượcề

Lúc bấy giờ, vị Thiên đế Thích Đề Hoàn Nhơn nghĩ 
rằng: “Thật là chưa từng có. Bồ tát Tát Đà Ba Luân mến 
pháp đến độ cầm dao tự đâm mình để lấy máu rưới xuống 
mặt đấtề Bồ tát Tát Đà Ba Luân và chúng người nữ giữ 
tâm kiên cố, bất động như vậy, nên Ma ba tuần chẳng sao 
phá hoại được thiện căn của họ. Tất cả đều giữ tâm kiên 
cố, phát đại trang nghiêm, chẳng tiếc thân mạng, thâm 
tâm cầu Vô Thượng Bồ Đề để độ hết thảy chúng sanh 
thoát khỏi vô lượng khổ sanh tử”.

Vị Đế Thích nghĩ như vậy rồi, tán thán Bồ tát Tát Đà 
Ba Luân rằng: “Lành thay, lành thay! Này thiện nam tử! 
Ông có sức tinh tấn rất kiên cố, chẳng thể lay chuyển, 
chẳng thể nghĩ bàn được. Tâm ái pháp và cầu pháp của 
ông thật là vô thượng”.

Này thiện nam tử! Các đức Phật trong quá khứ cũng 
làm như vậy; cũng do thâm ái pháp, tôn trọng pháp, chứa 
nhóm các công đức mà được Vô Thượng Bô Đê.

Bồ tát Tát Đà Ba Luân lại nghĩ rằng: “Tôi đã vì Bồ tát 
Đàm Vô Kiệt trang trí pháp tòa, quét dọn và lau rửa mặt 
đất rồi. Nay tôi phải tìm các hoa quý để trang nghiêm 
pháp tòa. Lại nữa, khi Bồ tát pháp sư ngồi lên pháp tòa
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thuyết pháp, còn phải rải hoa cúng dường. Tôi phải tìm 
hoa ở  đâu đây!”ễ

Vị Đế Thích biết tâm niệm của Bồ tát Tát Đà Ba Luân 
liền đem 3ệ000 đóa hoa tròi mạn đà la trao cho Bồ tát Tát 
Đà Ba Luân.

Bo tát Tát Đà Ba Luân nhận hoa, lòng vui mừng phấn 
khỏi, liền đem phân nửa số hoa rải xuống đất. Ngài giữ 
lại phân nửa số hoa, chờ lúc Bồ tát Đàm Vô Kiệt đăng 
đàn thuyết pháp sẽ rải để cúng dường.

Sau 7 năm nhập tam muội, Bồ tát Đàm Vô Kiệt từ  
trong tam muội ra, lên pháp tòa thuyết Bát nhã Ba-la- 
mật. Hàng thính chúng gồm vô lượng trăm ngàn vạn ức 
tròi và người đoanh vây pháp tòa.

Bồ tát Tát Đà Ba Luân thấy Bồ tát Đàm Vô Kiệt rất 
vui mừng tợ như vị Tỷ-kheo vào đệ tam thiền vậy.
LUẬN:

Bồ tát Tát Đà Ba Luân tuy đã biết các pháp là không là 
chẳng có đến, chẳng có đi nhưng vì ngài chưa thật sự tham 
nhập vào pháp không, nên ở nơi các đức Phật còn sanh tâm 
cung kính, chẳng chịu quán các đức Phật cũng là không.

Ví như sóng ở ngoài biển khơi, tuy có sức mạnh đến tận 
chan nui Tu Di mà vân phải thôi lui, chẳng thể làm núi lay 
chuyên được.

Cũng như vậy, Bồ tát Tát Đà Ba Luân tuy có trí lực “đại 
khong 5 đen được gân bên Phật mà vân chưa dùng được trí 
lực đó vậy.

Nay Bồ tát Đàm Vô Kiệt vì Bồ tát Tát Đà Ba Luân nói rằng: 
Cac đức Phật chăng từ đâu đên, lại cũng chẳng đi về đâu”
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Nơi đây Bồ tát Đàm Vô Kiệt nói lên nhân duyên các pháp 
như là tướng bất động; pháp như tức là Phật.

Hỏi: Những pháp gì gọi là pháp như?

Đáp: Hết thảy các pháp ở nơi thật tướng đều là không, 
là vô sở hữu, nên đều là như. Chẳng có pháp nào mà chẳng 
phải như.

Hỏi: Trong pháp Đại thừa có 6 Ba-ỉa-mật. o nơi pháp 
đệ nhất đỏ nếu chẳng có Phật, thì chẳng có ai nói được Bát 
nhã Ba-la-mật, chẳng ai có được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, 
10 Phật lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí... dân đên 18 bât cộng 
pháp; chảng có ai được bình đẳng ở nơi sắc pháp và vô sắc 
phap. Phải bình đảng, tinh diệu hòa hợp với 5 ấm mới được 
gọi là Phật.

Ví như 5 ngón tay hòa hợp gọi ỉà nắm tay, chẳng thể nói 
là chẳng có nắm tay được. Danh tự khác, hình thức cũng 
khác, lực dụng cũng khác nên chẳng thể gọi là chăng cỏ năm 
tay được vậy.

Hỏi: Nếu nói có nắm tay thì vì sao lại nói chẳng có Phật?

Đáp: Chẳng thể nói như vậy được. Trong Phật pháp có 2 
đế, là thế tục đế và đệ nhất nghĩa đế.

Y theo thế tục đế, nên nói Phật thuyết Bát nhã Ba-la-mật.
Y theo đệ nhất nghĩa đế nên nói các đức Phật là tánh không, 
là chẳng có đến và chẳng có đi.

Ví như nói có 5 ấm thanh tịnh hòa họp mới gọi là Phật. 
Hòa hợp như vậy tuy là có, mà cũng tức là không.

Trong kinh, Phật dạy: “Nhân duyên 5 ấm hòa hợp chẳng 
phải là Phật mà ly 5 ấm cũng chẳng phải là Phật. Phật chăng
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phải ở trong 5 ấm, 5 ấm cũng chẳng phải ở trong Phật. Phật 
chăng phải do 5 âm nên có, mà ly 5 ấm cũng chẳng có Phật”.

Vì sao? Vì 5 ấm là 5, mà Phật là 1. Như vậy 1 chẳng phải 
là 5 và 5 chẳng phải là 1. Lại nữa, 5 ấm là tự tánh không, nên 
là hư dôi, chăng thật có.

Phật nói: “Hét thảy pháp là không, là hư dối. Trong hết 
thảy pháp thì pháp của Ta là pháp tối đệ nhất nên 5 ấm không 
tức là Phật”.

Hỏi: Nếu nói 5 ẩm tức là Phật thì tất cả những ai có thân 
5 ăm đêu là Phật chăng?

Đáp: Phật dạy: “Trước đây Ta đã trả lời về vấn đề này 
rôi. Có 5 âm thanh tịnh hòa hợp, có đầy đủ 32 tướng tốt 80 
vẻ đẹp mới gọi là Phật”.

Hỏi: Chuyển luân thánh vương có đầy đủ 32 tướng tốt vì 
sao chăng được gọi ỉà Phật?

Đáp: Chuyển luân thánh vương có đầy đủ 32 tướng tốt 
trang nghiêm thân, nhưng chưa có được Nhất thiết chủng trí 
nên chẳng được gọi là Phật.

Hỏi: Vào trong Bát nhã Ba-la-mật thì Nhất thiết chủng 
trị là tướng tịch diệt, là chẳng cỏ hý luận. Được pháp ấy la 
vô sở đắc (chảng có chỗ đẳc). Vô sở  đẩc mới gọi là Phật.

Phật dạy: Phật tức là không”. Như vậy vì sao Phật nói 
lên nhân duyên 5 ẩm chẳng phải là Phật mà ly 5 ẩm cũng 
chẳng phải là Phật?

Đáp: Nếu ly 5 ấm thì chẳng còn có pháp gì để nói nữa. 
Cũng như ly 5 ngón tay thì chẳng có nắm tay, chẳng còn gi 
đê nói nữa.



Hỏi: Vì sao nói chẳng cỏ pháp “nắm tay”?

Đáp: Vì hình thức cũng có khác mà lực dụng cũng có 
khác. Nhân có 5 ngón tay hòa hợp mà có pháp gọi là “nắm 
tay”, ly 5 ngón tay thì chẳng còn có pháp “nắm taỵ” nữa. Lại 
nưa, nắm tay là vô thường, là sanh diệt, nên là bất khả đắc, 
là không vậy.

Hỏi: Nếu pháp “nắm tay ” là quyết định có, thì ỉy 5 ngón 
tay còn có thể có nắm tay chăng?

Đáp: Như trên đây đã nói, nhân 5 ngón tay mới có nắm tay, 
ly 5 ngón tay thì chẳng có nắm tay. Cũng như vậy, ly 5 âm thì 
chẳng có Phật. Phật chẳng ở trong 5 ấm, 5 ấm chẳng ở trong 
Phật; ly 5 ấm thì chẳng có Phật, ly Phật thì cũng chẳng có 5 ấm.

Ví như vị Tỷ-kheo có 3 y và bát mới được gọi là Tỷ-kheo. 
Phật cùng 5 ấm chẳng phải riêng khác. Bởi vậy chăng nên 
nói Phật có 5 ấm thanh tịnh, để rồi y nơi 5 ấm thanh tịnh đó 
mà cầu Phật. Y nơi 5 ấm thanh tịnh mà cầu Phật là chăng thê 
được vậy. Nên biết Phật là tánh không, mà đã là không thì 
chẩng co đến, chẳng có đi vậy.

Hỏi: Nếu nói chẳng cỏ Phật thì đó là tà kiến. Như vậy vì 
sao Bồ tát lại phát tâm cầu làm Phật?

Đáp: Nói chẳng có Phật là nhằm phá chấp tướng Phật. 
Đây chẳng phải là nói nên chấp tướng “không Phật” . Phật 
còn chẳng chấp, huông nữa là châp không Phạt .

Lại nữa, Phật là tướng thường tịch diệt, chẳng có tướng 
hý luạn. Nếu còn phân biệt, còn hý luận thì dù ở trong tịch 
diệt cũng vẫn đọa vê tà kiên. Phải ly cả 2 chap hưu - vo , 
phải hàtSi trung đạo mới vào được thật tướng pháp; mà vào 
được nơi thật tướng pháp tức là Phật vậy.

614 • LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ
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Lại nữa, hết thảy các sắc pháp đều là tướng như; mà pháp 
như tức là Phật.

Phật là tánh như, là tánh không, nên là chẳng đến, chẳng 
đi, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, là thường tịch diệt, 
là như pháp tánh thật tế. Hư không cững là tánh như, là tánh 
không, nên là chẳng đến, chẳng đi, chẳng sanh, chẳng diệt, 
chăng nhiễm, là thường tịch diệt, là như pháp tánh thật tế vậy.

Các pháp như cùng các đức Phật như là nhất như, chẳng 
phân biệt, là thường một, chẳng phải hai, chẳng phải ba, vượt 
ra ngoài các pháp số. Pháp như là pháp bình đẳng, là pháp 
thật tướng; ở nơi đây chẳng có ức tưởng phân biệt chấp tướng 
nên vượt ra ngoài các pháp số.

Ở đây nói nhân duyên các pháp đều là không, là chẳng 
thật có, là vô sở hữu vậy.

Hỏi: Neu các pháp là vô sở  hữu, thì làm sao cỏ thấy, cỏ 
nghe, có vui, có khô, cỏ triền phược, có giải thoát, có phân 
biệt sai khác nhau?

Đáp: Nơi đây Bồ tát nói lên các nhân duyên phàm phu 
do châp tướng mà khỏi sanh phân biệt các pháp có tướng sai 
khác nhau.

Bô tát Đàm Vô Kiệt nêu lên thí dụ về người bộ hành 
đi trên khoảng đường trống vào những ngày hè nắng gắt 
thấy ở đằng xa các sóng nắng in bóng những vùng nước 
mát mẻ. Người vô trí chẳng biết đó chỉ là sóng nắng mà 
lại châp đó là nước; đuôi theo sóng nắng để mong được 
gặp nước; rôi đên khi đến nơi chẳng còn thấy gì, lại sanh 
tâm buôn khô. Nước đó chăng thật có, chỉ lầm mắt người 
mà phàm phu khởi châp đắm, khiến sanh vui sướng hay 
buồn khổ.



616 • LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ

Cũng như vậy, các pháp tuy là không, là vô sở hữu mà 
vẫn thường khiến người khởi tâm vui buồn, thương ghét, chỉ 
là như mộng, như huyễn. Chỉ do tâm chấp mà có ra các sự 
việc như vậy mà thôi.

-0O0-

Lại nữa, cũng nên biết Phật có 2 thân: sắc thân và pháp thân.

Pháp thân là chân thật; còn sanh thân là y theo thế đế mà có.

Pháp thân Phật là thật tướng pháp. Các pháp ở nơi thật 
tướng là chẳng có đến, chẳng có đi; Pháp thân Phật cũng 
chẳng có đến, chẳng có đi. Bởi vậy nên nói: “Các đức Phật 
chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu”.

Người chân Phật tử là người gần được thật tướng pháp; 
Phật là người đã được thật tướng pháp. Nếu còn có sai khác 
thì chỉ được các quả Thanh Văn, Bích Chi Phật và đại Bô tát. 
Thế nhưng các vị ấy đều được gọi là chân Phật tử, đêu xứng 
đáng thọ nhận của tín thí.

Ví như người bố thí cho súc sanh, tuy được nhiều phước 
báo, nhưng phước báo ấy cũng có hạn lượng, chẳng thế độ 
chúng sanh ra khỏi sanh tử được, nên phước báu ấy còn là hư 
dối. Trái lại chư Thánh hiền và chư Phật có phước báo thọ 
sự cúng dường của tín thí. Phước báo là vô hạn lượng, dân 
đến Niet Bàn, nên là chẳng hư dối thọ sự cúng dường của 
hàng tín thí. Vì sao? Vì hướng về Niết Bàn mà chư vị Tu-đà- 
hoàn... dẫn đến A la hán, chư vị Bích Chi Phật thọ sự cúng 
dường của hàng phàm phu. Chư đại Bồ tát gần thành Phật, 
nên thọ sự cúng dường của hàng phàm phu, hàng Thanh Văn, 
hàng Bích Chi Phật và hàng Bồ tát.

Vì sao? Vì là phước điền của thế gian. Người gieo trồng
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phước đức nơi phước điền tốt, sẽ gặt hái được quả báo tốt, 
như quả báo trì giới, quả báo thiền định, quả báo trí huệ, v.v... 
Muôn được quả báo vô lượng phải gieo trồng phước đức noi 
các đức Phật, là phước điền chẳng có đến, chẳng có đi.

Vì Bồ tát Tát Đà Ba Luân và các người nghe pháp nghĩ 
răng: “Các đức Phật đều là không, thì các pháp cũng đều 
diệt. Nghĩ như vậy là sẽ đọa về đoạn diệt, nên Bồ tát Đàm Vô 
Kiệt nói các nhân duyên thí dụ để khai thị”.

Các pháp do nhân duyên hòa hợp mà có hiện ra các 
tướng. Để chứng minh sự việc ấy, Bồ tát pháp sư nêu thí dụ: 
Như ở trong biển lớn có các châu báu sanh ra. Các châu báu 
ây chăng từ 10 phượng đến, lại cũng chẳng đi về 10 phương. 
Các châu báu ây chăng phải chẳng có nhân duyên sanh. Đây 
là do các nhân duyên phước đức của chúng sanh trong 4 châu 
thiên hạ mà có sanh ra; khi các nhân duyên phước đức diệt 
thì châu báu tự nhiên mất giá trị, mà chẳng đi về đâu cả.

Ví như khi đèn tắt, ánh sáng chẳng đi về đâu. Thân Phật 
cũng là như vậy, Phật từ khi sơ phát tâm đã gieo trồng vô 
lượng thiện căn công đức; theo các nhân duyên đó mà có 
thân Phật hiện ra với đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp.

Thân Phật chẳng tự tại. Do bản nghiệp nhân duyên của 
chúng sanh mà sanh. Bởi nhân duyên chúng sanh ở lâu ứong 
tánh hữu vi phải bị vô thường tán hoại, nên chẳng thấy thân 
Phật. Như vậy, thân Phật khi sanh chẳng phải từ 10 đến; khi 
diệt cũng chẳng đi về 10 phương.

Ví như người thiện xạ bắn mũi tên lên hư không; dù bắn 
tên lên rât xa nhưng quyết định mũi tên rồi cũng phải rớt 
xuông đât. Thân Phật cũng là như vậy. Phật thành tựu thân 
có đầy đủ tướng tốt, có vô lượng quang minh để độ vo lượng 
chúng sanh. Nếu chẳng có chúng sanh thì Phật sẽ diệt độỗ
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Hỏi: Do nhân duyên phước báu của chúng sanh mà ở trong 
biển lớn cỏ hiện ra các thứ ừân bảo. Như vậy vì sao các trân 
bảo lại ở  dưới đáy biển, là chỗ mà chủng sanh khó đến được?

Đáp: Ở trong biển lớn có các chúng sanh như rồng, như 
a tu la có thể lấy các trân bảo ấy. Ở trong đời ác “5 trược” 
cũng có các trân bảo nhưng vì chúng sanh ở nơi đó bị tâm 
tham ngăn che, khiến chẳng tìm được. Nếu gặp đời lành thì 
các trân bảo tự nhiên sanh trong nhân gian. Vì lúc bấy giờ 
chẳng có người tham vậy.

Ví như  vào thời đức Phật Di Lặc, thì các ừân bảo hiện ra 
đầy khắp, tợ như gạch ngói. Vì ở đời ác “5 trược” chúng sanh 
tham lam mà lại tiếc thân mạng; giải đãi, biếng nhác mà lại 
cầu được vui, nên các trân bảo hiện ra ở dưới biển sâu, khiến 
ít có ai tìm được. Nếu có người gan dạ, chẳng tiếc thân mạng, 
xuống tận đáy biển sâu thì ắt sẽ tìm được các trân bảo vậy.

Ở trong khắp 10 phương có vô lượng các đức Phật, nhưng 
chúng sanh giải đãi, biếng nhác, nên chẳng thây Phật được.

-oOo-

Dù có Phật xuất thế, nhưng nếu chúng sanh còn giải đãi, 
biếng nhác, xan tham thì cũng chẳng sao thấy được Phật. Vì 
sao? Vì các pháp đều theo nhân duyên hòa hợp sanh. Chúng 
sanh phải hội đủ 2 nhân duyên sau đây mới dễ được độ. Đó là:

- Ở bên ứong có được chánh kiến.

- Ở bên ngoài gặp được thiện duyên, như gặp chư thiện tri 
thức dắt dìu, chư vị pháp sư thuyết pháp cho nghe.

Dù có chư Phật, chư đại Bồ tát thuyết pháp, mà ở bên 
trong chẳng có được đầy đủ chánh kiên, thì cũng chăng có
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thế được độ. Ví như các trân bảo sẵn có ở dưới đáy biển mà 
người giải đãi, biếng nhác chẳng sao được, khiến vẫn phải 
chịu cảnh nghèo túng vậy.

Ví như cây đàn “không hầu” có đầy đủ các bộ phận, mà 
chẳng có người đánh đàn, thì chẳng sao phát ra tiếng đàn 
được. Phải có đầy đủ các duyên hòa hợp mới có tiếng đàn 
nghe được.

Cũng như vậy, người tu đầy đủ 6 pháp Ba-la-mật, đầy 
đủ các lực phương tiện, đầy đủ các Phật pháp...; đầy đủ 
các nhân duyên hòa hợp mới thành Phật, mới có Phật thân. 
Nhưng thân Phật chẳng phải tại trong 6 pháp Ba-la-mật, mà 
cũng chẳng ly 6 pháp Ba-la-mật.

Ví như tiếng đàn “không cầm” chẳng phải chẳng có nhân 
duyên mà được sanh, chẳng phải do ít nhân duyên mà được 
sanh. Tiêng đàn phải có đầy đủ nhân duyên hòa hợp mới 
sanh ra được.

Cũng như vậy, thân Phật chẳng phải chẳng có nhân duyên 
mà sanh, chăng phải do ít nhân duyên mà được sanh; thân 
Phật phải có đây đủ các nhân duyên hòa hợp mới sanh vậy.

Ví như có gương, có người soi gương, có ánh sáng đầy 
đủ, có mặt gương lau chùi sạch sẽ thì mới có bóng người ở 
trong gương. Nêu các duyên ly tán thì chẳng còn có bóng 
người ở trong gương nữa.

Cũng như vậy, nếu có đầy đủ nhân duyên hòa hợp thì Phật 
liền hiện. Nếu các nhân duyên ly tán thì Phật liền diệt vậy.

Bô tát Đàm Vô Kiệt bảo Bồ tát Tát Đà Ba Luân rằng: Này 
thiện nam tử! Phải nên như vậy mà quán thân Phật là chẳng 
có các tướng đên, tướng đi. Hét thảy các pháp cũng đều là 
như vậy, đều chẳng có đến, chẳng có đi.
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Người nào biết các pháp tướng chẳng có tướng đến, 
chẳng có tướng đi, ắt sẽ được Bát nhã Ba-la-mật, được các 
lực phương tiện Bát nhã Ba-la-mật... dẫn đến sẽ được Vô 
Thượng Bồ Đề.

Vì sao? Vì người ấy được vô ngại ở nơi hết thảy các 
pháp vậy.

Hỏi: Vì sao vị Đe Thích lại đem hoa trời mạn đà la dâng 
cho Bồ tát Tát Đà Ba Luân?

Đáp: Vị Đế Thích ái lạc Phật đạo thường cung kính các 
Bồ tát, lại cũng muốn nhiếp chúng sanh, khiến họ vào được 
Phật đạo, nên mới hiện thân đem hoa trời mạn đà la dâng Bồ 
tát Tát Đà Ba Luân.

Vì thấy Bồ tát Tát Đà Ba Luân nhất tâm cầu Phật đạo, 
nên chư Thiên đến cúng dường Bồ tát, khiến chúng sanh thây 
được mà phát tín tâm. Vị Đế Thích Thích Đe Hoàn Nhơn dẫn 
đạo chư Thiên đem hoa ười đến cúng dường.

Vị Đế Thích nói với Bồ tát Tát Đà Ba Luân rằng: Thật 
là chưa từng thấy! Ngài đã làm lợi ích cho trăm ngàn vạn ức 
chúng sanh. Nay tôi đem hoa trời mạn đà la dâng ngài, đê 
ngài cúng dường Bồ tát Đàm Vô Kiệt.

Bồ tát Tát Đà Ba Luân, trước nghe danh Bồ tát pháp sư, 
sau thấy Bồ tát pháp sư ngồi ưên pháp tòa thuyết pháp, nên 
đã đoạn nghi nên ngài quyêt đem thân ngài cúng dường Bô 
tát pháp sư.

Vị trưởng giả nữ và 500 vị thị nữ noi theo gương Bồ tát 
Tát Đà Ba Luân, cũng đem thân cúng dường ngài.

Hỏi: Bồ tát Tát Đà Ba Luân đem thân cúng dường Bồ tát 
Đàm Vô Kiệt, ỉà vì Bồ tát này là đệ nhất phước điền. Như vậy
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VÌ sao trưởng giả nữ và 500 vị thị nữ chảng đem thân cúng 
dường Bồ tát Đàm Vô Kiệt, mà ỉạỉ đem thân cúng dường Bồ 
tát Tát Đà Ba Luân?

Đáp: Các người nữ trí hẹp hòi, mà lại nhiều chấp trước, 
nên chẳng muốn bỏ bổn sư của mình để đi cúng dường một 
vị khác. Lại nữa, trong tâm tuy đã thanh tịnh nhưng bên 
ngoài vẫn còn e ngại.

Hỏi: Vị trưởng giả nữ ngay khi từ giã cha mẹ đi theo Bồ 
tát Tát Đà Ba Luân là đã thuộc về Bồ tát này rồi. Nay vì sao 
cỏn đem thân cúng dường làm gì nữa?

Đáp: Lúc ban đầu từ giả cha mẹ theo Bồ tát Tát Đà Ba Luân 
mới là vì pháp cúng dường, chưa phải là thân cúng dường.

Nay thấy Bồ tát Tát Đà Ba Luân hỏi Bồ tát Đàm Vô Kiệt 
về pháp nghĩa thậm thâm, nên họ phát tâm hoan hỷ, tự đem 
thân cúng dường Bồ tát Tát Đà Ba Luân.

Lại nữa, hết thảy người nữ, nếu thân chẳng thuộc người 
nào, thì sợ bị người chê cười. Người nữ khi còn nhỏ thuộc 
cha mẹ; lớn lên thuộc chồng; già lại theo con. Vị trưởng giả 
nữ cùng đi chung với Bồ tát Tát Đà Ba Luân, nhưng chưa 
thuộc vê Bô tát. Bởi vậy nên nàng mới đem thân cúng dường 
vị bổn sư và phát nguyện rằng: “Như thầy đã được, tôi cũng 
sẽ được như thầy”.

-oOo-

Lúc bây giờ, Bồ tát Tát Đà Ba Luân muốn đem vị trưởng 
giả nữ và 500 vị thị nữ cúng dường Bồ tát Đàm Vô Kiệt, 
nhưng lại sợ các vị ây hiềm giận, nên nói: Các ngươi đã chí 
thành muôn thuộc vê tôi; tôi sẽ nhận các ngươi.
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Các người nữ đều nói: Chúng tôi đã thật chí thành.

Bồ tát Tát Đà Ba Luân đem các người nữ cùng 500 cỗ xe 
và các đồ lễ vật cúng dường Bồ tát Đàm Vô Kiệt.

Vì sao? Vì Bồ tát Tát Đà Ba Luân muốn tránh sự cơ hiềm 
của người đời, nên đã cúng dường như vậy, chứng tỏ mình 
chẳng còn chấp đắm.

Lại nữa, vì ngài do nghe được tiếng dạy bảo trên hư 
không mà được giải thoát nên phát tâm cúng dường hêt thảy 
nội cùng ngoại sở hữu của mình, mong được thâm nhập vào 
bố thí Ba-la-mật.

Vị Đế Thích biết rõ Bồ tát Tát Đà Ba Luân dù chưa sạch 
tham ái mà muốn xả sạch các nội ngoại sở hữu đê hanh bô thí, 
nên đã tán thán rằng: Lành thay, lành thay! Bố thí như vậy thật 
là việc rất khó làm, ắt sẽ mau được Vô Thượng Bô Đê. Các đức 
Phật trong quá khứ, khi hành Bồ tát đạo cũng đã an trú trong bố 
thí Ba-la-mật mà được nghe Bát nhã Ba-la-mật, được các lực 
phương tiện Bát nhã Ba-la-mật, được Vô Thượng Bô Đê.

Hỏi: Vì sao muốn cho Bồ tát Tát Đà Ba Luân được thiện 
căn đầy đủ, được bô thỉ Ba-la-mật đây đủ mà Bô tát Đàm Vô 
Kiệt thọ sự  cúng dường của Bô tát Tát Đà Ba Luân? Vì sao 
sau khi thọ nhận xong, Bồ tát Đàm Vồ Kiệt ỉại trả hêt thảy 
các người nữ về cho Bồ tát Tát Đà Ba Luân?

Đáp: Bồ tát Đàm Vô Kiệt là bậc đại trí có đầy đủ các 
phương tiện khiến Bồ tát Tát Đà Ba Luân có được phước đức 
lớn mà chẳng mất gì cả.

Trước hết khi Bồ tát Tát Đà Ba Luân thành kính đem thân 
cúng dường. Bồ tát Đàm Vô Kiệt đã thọ nhận, đê Bô tát Tat 
Đà Ba Luân đoạn sạch các tham chấp, vì cúng dường mà 
chẳng mong được đền đáp lại là đã đầy đủ phước đức rôi vậy.
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Lại nữa, Bồ tát Đàm Vô Kiệt tư duy rằng: “Bồ tát Tát Đà 
Ba Luân từ phương xa đến mà chẳng tham đắm 5 dục, chẳng 
đắm nhiễm người xưa”.

Bởi vậy nên sau khi thọ nhận sự cúng dường chúng 
người nữ xong, Bồ tát Đàm Vô Kiệt liền đem chúng người 
nữ trao lại cho Bồ tát Tát Đà Ba Luân. Bồ tát Đàm Vô Kiệt 
biết rằng chúng người nữ này trước đây đã đem thân cúng 
dường Bồ tát Tát Đà Ba Luân là người chẳng còn tham 
đắm tài vật, chẳng còn tham đắm 5 dục, chỉ nhất tâm cầu 
Bát nhã Ba-la-mật. Lại nữa, Bồ tát Đàm Vô Kiệt biết rõ 
chúng người nữ này, trải qua nhiều đời, đã là đệ tử của Bồ 
tát Tát Đà Ba Luân, nên đã đem họ trao lại cho vị bổn sư 
của họ.

Hỏi: Các đại Bồ tát thuyết pháp chẳng cỏ mệt mỏi. Vì sao 
Bô tát Đàm Vô Kiệt lại phải vào nghỉ trong cung?

Đáp: Chúng sanh ở trong thành Chúng Hương, mặc dù 
có quả báo phước đức lớn; nhưng họ cũng chẳng có thường 
tinh tân nghe pháp đê câu đạo, mà lại thường nhàm chán 
nghe pháp, thường tham đắm 5 dục, chư Thiên khi cúng 
dường cũng mong được thọ 5 dục, bỏ phế việc cầu đạo. Bởi 
vậy nên Bồ tát Đàm Vô Kiệt y theo thế pháp mà thị hiện ngủ 
nghỉ vậy. Chỉ có hàng Bồ tát trú trong thành Chúng Hương là 
thường tinh tấn cầu đạo, chẳng thọ dục lạc.

Bồ tát Đàm Vô Kiệt biết rõ chúng sanh trong thành 
Chúng Hương đã mệt mỏi, nên sau thời pháp, Bồ tát đã lui 
vào cung nghỉ vậy.

Hỏi: Vĩ sao suốt thời gian chờ đợi Bồ tát Đàm Vô Kiệt 
trở lại thuyết pháp mà Bồ tát Tát Đà Ba Luân chẳng dám 
nằm ngồi?
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Đáp: Vì cung kính pháp, tinh tấn cầu pháp nên Bồ tát Tát 
Đà Ba Luân tự nghĩ rằng: “Nếu nằm hay ngồi thì ta sẽ sanh 
tâm giải đãi. Khi ban đầu cầu pháp ta chẳng còn phải tiếc 
thân mạng, huống nữa sợ mệt mỏi. Ta đến đây để cầu pháp, 
chẳng nên nằm ngồi, giải đãi” .

Người tinh tấn cầu pháp thường chẳng nằm ngồi, vì đi 
đứng, chẳng nằm ngồi mói làm tăng trưởng lực tinh tấn. Bởi 
vậy nên Bồ tát Tát Đà Ba Luân thường trú trong 2 oai nghi 
đi và đứng, chờ đợi Bồ tát Đàm Vô Kiệt trở ra thuyết pháp.

Hỏi: Bồ tát Tát Đà Ba Luân có biết Bồ tát Đàm Vô Kiệt 
nhập định 7 năm mới xuất định chăng?

Đáp: Lúc ban đầu chưa biết Bồ tát Đàm Vô Kiệt vẫn thường 
nhập định trong thời gian 7 năm; về sau mới biết. Thế nhưng, 
Bồ tát Tát Đà Ba Luân hàu thầy mà thấy thầy chưa ra nên trọn 
chẳng dám nằm ngồi. Đối với bậc đại nhân thì ở nơi pháp thế 
gian còn chẳng tự làm trái, huống nữa là vì đạo pháp.

Lại nữa, khi ban đầu cầu pháp còn chẳng tiếc thân mạng, 
nên nay vì pháp chờ đợi trong 7 năm, Bồ tát chẳng thấy đó 
là việc khó làm.

Hỏi: Thân người yểu đuối làm sao có thể chịu đựng nổi 
7 năm chẳng có nam ngồi?

Đáp: Những người có thọ mạng lâu dài xem 7 năm như 
7 ngày.

Lại nữa, người có phước đức lớn có thể đi đứng suốt 7 
năm mà chẳng thấy mệt. Ví như vị Tỷ-kheo Hiệp Tỷ năm 60 
tuổi mới xuất gia mà tự thệ rằng: “Lưng tôi chẳng nằm xuống 
chiếu miễn sao cho tôi được 6 thần thông, được chứng quả 
A-la-hán”.
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Ở đời ác còn được như vậy, huống nữa là Bồ tát Tát Đà 
Ba Luân sanh vào đời lành (hảo thé).

Bồ tát Tát Đà Ba Luân tuy thân lực yếu kém nhưng tâm 
lực rất dõng mãnh nên mới làm được việc khó làm như vậy. 
Lại nữa, do ngài nhất tâm cầu đạo nên được 10 phương chư 
Phật hộ niệm, ngoài ra chư vị Bồ tát cầu Phật đạo thường 
được chư Thiên ở bên cạnh giữ gìn và giúp thêm khí lực nên 
Bô tát Tát Đà Ba Luân mới làm được việc khó làm như vậy.

Hỏi: Bô tát Đàm Vô Kiệt vào những tam muội gì mà đến 
7 năm ?

Đáp: Trước đây đã nói ở đời lành (hảo thế) thì thời gian 
7 năm chỉ bằng 7 ngày.

Bồ tát Đàm Vô Kiệt sống ở trong cung với các thế nữ có 
đây đủ 5 dục vi diệu, chẳng khác gì ở cõi trời. Bồ tát Tát Đà 
Ba Luân chỉ là Bô tát tân phát ý, tâm chưa được nhu nhuyén 
nêu thây như vậy có thể khởi tâm nghi rằng Bồ tát Đàm Vô 
Kiệt tuy nói Bát nhã Ba-la-mật mà tâm chưa ly dục, chưa xả 
sạch các dục nhiễmử Bởi vậy Bồ tát Đàm Vô Kiệt mới nhập 
vào vô lượng tam muội, nhằm phá tâm nghi của Bồ tát Tát 
Đà Ba Luân, khiến phải sanh tâm quý trọng thầy vậy.

Khi Bô tát Tát Đà Ba Luân đã thây vị thây của mình vào 
vô lượng tam muội suốt 7 năm thì biết rõ thầy mình tâm và 
miệng tương ưng, lời nói và việc làm hòa hợp. Biết rõ như 
vậy nên Bô tát Tát Đà Ba Luân nhất tâm tín thọ lời thầy dạy 
và trở nên dễ được độ hon.

Ví như mụt nhọt khi chưa chín thì chưa có thể phá được. 
Phải đăp thuôc lên, chờ một thời gian cho mụt nhọt ấy chín 
muồi rồi mới có thể phá được vậy.

-oOo-
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Lại nữa, vì muốn cho người thọ pháp thật sự được hưởng 
hiệu lạc, nên Bồ tát Đàm Vô Kiệt mới vào tam muội suốt thời 
gian 7 năm; sau khi xuất tam muội mới thuyết pháp.

Nên biết có 2 lối thuyết pháp: Khẩu thuyết và thân thuyết.

Bồ tát Đàm Vô Kiệt vào tam muội suốt 7 năm là hiển thị 
thân thuyết pháp, khiến cho chúng sanh được nhiếp tâm, nhờ 
vậy họ mói dễ vào được thật trí huệ. Đây cũng có nghĩa là 
hành lực phương tiện Bát nhã Ba-la-mật.

Trong suốt 7 năm chờ đợi, Bồ tát Tát Đà Ba Luân chẳng 
có ác giác quán. Tuy chưa phá được các phiền não, nhưng 
ngài thường tu tập các thiện pháp nên chế ngự được các 
phiền não chẳng cho sanh khởi.

Bồ tát Tát Đà Ba Luân ngày đêm chỉ có một niệm duy 
nhất “chờ ngày Bồ tát Đàm Vô Kiệt xuất tam muội, và vì 
mình thuyết pháp”.

Khi đã gần 7 năm, Bồ tát Tát Đà Ba Luân lại nghĩ rằng: 
“Tôi phải vì Bồ tát Đàm Vô Kiệt tó i  pháp tọa và quét dọn, 
trang trí pháp tòa cho thật trang nghiêm”.

Hỏi: Vì sao Bồ tát Tát Đà Ba Luân bỉêt được Bô tát Đàm 
Vô Kiệt sắp ra thuyết pháp?

Đáp: Vì Bồ tát Đàm Vô Kiệt nhập định có thời hạn là 
7 năm. Ví như Phật Thích Ca Mâu Ni khi muốn nhập thiên 
định trong thời gian 1 ,2 ,3  tháng, hay lâu hơn thì Phật đều có 
bảo ngài A Nan để ngài thông báo cho cả 4 chúng biết.

Bồ tát Tát Đà Ba Luân tham ái pháp, cung kính, tôn 
trọng vị pháp sư, nên muốn trang nghiêm pháp tòa để 
pháp sư ra ngồi thuyết pháp. Như vậy là sau khi đã trang 
nghiêm tâm để chờ nghe pháp, Bô tát Tát Đà Ba Luân lại
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muốn trang nghiêm pháp tòa để tỏ sự cung kính, tôn trọng 
vị pháp sư.

Bồ tát Tát Đà Ba Luân cùng với chúng người nữ quét 
dọn, lau rửa mặt đất cho sạch sẽ, thanh tịnh; các người nữ 
còn cởi thượng y của mình trải lên pháp tòa.

Trang trí pháp tòa xong, Bồ tát Tát Đà Ba Luân đi tìm 
nước rửa mặt đất, nhưng ma che giấu nước, chẳng để cho 
nước xuất hiện.

Vì sao? Vì mặc dù ác ma biết tâm Bồ tát Tát Đà Ba Luân 
đã quyết định, chẳng thể lay chuyển được, nhưng vẫn tìm 
cách làm ngưng trệ công việc của ngài. Ác ma nghĩ rằng: 
“Neu Bồ tát chẳng tìm được nước ắt sẽ sanh tạp niệm mà 
đã có sanh tạp niệm thì tâm cầu đạo sẽ suy yếu, thiện căn sẽ 
chăng tăng trưởng, trí huệ sẽ chẳng được sáng suốt, sẽ trở 
ngại cho sự thành tựu Nhất thiết chủng trí. Ví như mặt trời bị 
mây che chẳng chiếu sáng được”.

Chẳng tìm được nước, Bồ tát Tát Đà Ba Luân liền cầm 
dao tự đâm vào thân để lấy máu rửa đất.

Hỏi: Bô tát Tát Đà Ba Luân đã tùy nguyện thành tựu 
được nhiều phước đức. Như vậy vì sao ác ma lại còn có thể 
che, chăng cho ngài thấy nước?

Đáp: Ỵì Bồ tát Tát Đà Ba Luân là tân phát ý, nên nguyện 
lực còn yêu. Do vậy mà ác ma có thể phá quấy được.

Bồ tát Tát Đà Ba Luân nghĩ rằng tò đời vô thỉ đến nay đã 
mât vô lượng thân nhưng chưa bao giờ được mất thân vì đạo 
pháp, nên ngài mới hành động như trên đây.

Hỏi: Vì ải pháp mà tự đâm vào thân để lấy máu rửa đất. 
Nếu rủi chết thì làm sao nghe được pháp?
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Đáp: Chư Thiên, chư thiện Thần cũng như chư đại Bồ tát 
thường giữ gìn chẳng để cho Bồ tát phải bị thiệt thân mạng.

Khi biết chẳng thể phá hoại tâm Bồ tát được, ác ma liền 
tháo lui, và nước lại hiện ra.

-0O0-

Bồ tát Tát Đà Ba Luân tuy chỉ là Bồ tát sơ phát ý nhưng đã 
nhất tâm vì chúng sanh, vì Bát nhã Ba-la-mật nên chẳng tiêc 
thân mạng. Do tín tâm vững mạnh muốn được Vô Thượng 
Bồ Đề nên chẳng còn sợ khổ. Lại do thương xót chúng sanh 
nên thường vì chúng sanh thọ khổ mà chẳng cho là việc khó 
làm. Ví lửìư bà mẹ thương con, thường vì con chịu khổ, mà 
chẳng cho là khó.

Bồ tát Tát Đà Ba Luân đã biết rõ ở nơi thật tướng thì các 
pháp đều là rốt ráo không, biết rõ thân nàỵ chỉ là giả dối, do 
các nhân duyên hòa hợp mà thành nên chẳng ngần ngại phá 
thân vì Vô Thượng Bồ Đề khiến ác ma chẳng tìm được chô 
tiện để phá hoại.

Ví như thân thể có mụt nhọt thì các độc trùng mới có thể 
xâm nhập vào được. Cũng như vậy, Bô tát có tham dục, co 
ưu sầu thì các ác ma mới tìm được chỗ tiện để phá hoại tâm 
Bồ tát. Này Bồ tát Tát Đà Ba Luân đã quyết lấy máu rửa đât 
thì ác ma chẳng còn chỗ tiện đê gây tác hại vậy.

-0O0-

Vị Đế Thích tán thán Bồ tát Tát Đà Ba Luân rằng: Lành 
thay lành thay! Tâm ái pháp và cầu pháp của ông thật là chưa 
tàng thấy. Các đức Phật trong quá khứ cũng làm như ông
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hôm nay, cũng do thâm ái pháp, tôn trọng pháp, chứa nhóm 
các công đức mà được Vô Thượng Bồ Đề.

Vì sao vị Đế Thích tán thán như vậy? Vì vị Đế Thích thấy 
việc làm của Bồ tát Tát Đà Ba Luân rất là hy hữu. Dù Bồ tát 
chưa được vô sanh pháp nhẫn, chưa đoạn sạch các phiền não 
mà đã vì pháp cúng dường, chẳng tiếc thân mạng. Còn là Bồ 
tát sơ phát ý mà đã làm được như vậy, thật là đáng tôn kính.

Bồ tát Tát Đà Ba Luân nghe lời tán thán của vị Đế Thích, 
như lửa thêm dầu, càng thêm phấn khởi, tự nghĩ rằng: “Bây 
giờ tôi còn phải tìm hoa đẹp để trang nghiêm pháp toa. Tôi 
phải tìm các thứ hoa đó ở đâu đây!” .

Hỏi: Neu chẳng tìm được nước để rửa đất thì sao 
chăng đi đên chô xa hơn để tìm nước mà phải tự lẩy máu 
mình thay nước?

Đáp: Vị Bồ tát Tát Đà Ba Luân mới đến, nên chẳng biết 
chô tìm nước. Lại nữa, vì biết có ác ma che mắt mình nên 
nghĩ: “Tôi có thể lấy máu của tôi thay nước được”. Nghĩ như 
vậy nên ngài tự đâm vào thân lấy mau để rửa đất.

Hỏi: Bô tát Tát Đà Ba Luân chẳng cổ cách gì để tìm hoa 
hay sao, mà phải bâng khuâng như vậy?

Đáp: Nước có thể lấy nước ở thân 4 đại thay thế, nhưng 
hoa thì làm sao có được. Lại nữa, Bồ tát Đằm Vo Kiệt sắp ra 
thuyêt pháp; thời gian cấp bách chẳng có thể đi tìm hoa nên 
Bô tát Tát Đà Ba Luân mới phải bâng khuâng sanh niệm nghĩ 
về việc đi tìm hoa như trên đây.

Vị Đế Thích biết được tâm niệm của Bồ tát Tát Đà Ba 
Luân nên liên đem 3.000 bó hoa tròi mạn đà la, đủ để Bồ tát 
cúng dường.
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Sở dĩ vị Đế Thích chẳng có dùng hoa đất mà dùng hoa 
trời vì muốn Bồ tát Tát Đà Ba Luân phát tâm hy hữu.

Bồ tát Tát Đà Ba Luân thọ nhận hoa xong, chia ra làm 2 
phần, một phần rải xuống mặt đất và để dành một phần còn 
lại cúng dường Bồ tát Đàm Vô Kiệt khi ngài ra thuỵết pháp. 
Ở cõi nước này có phong tục rải hoa xuông mặt đât đê mời 
các vị thượng khách đi lên, biểu hiện sự cúng dường.

-0O0-

Bồ tát Đàm Vô Kiệt, từ trong tam muội ra, đi thẳng đến 
pháp tòa thuyết kinh Bát nhã Ba-la-mật. Hàng thính chúng gồm 
vô lượng trăm ngàn vạn ức trời và người đoanh vây pháp tòa.

Hỏi: Khi các vị đại Bồ tát nhập vào các tam muội vi diệu 
như vậy có ữi có thê làm cho các vị ây xuẵt rũ khoi tom ĨĨĨUỌI 
chăng?

Đáp: Khi vào tam muội, các vị ấy đã tự thệ ở trong tam 
muội một thời gian hạn định; Suốt thời gian nhập định, tâm 
Bồ tát theo các tam muội mà khởi đại bi, sanh các giác quán.

Trong kinh có ghi mẫu chuyện như sau:

Có một vị Tỷ-kheo vào diệt thọ tưởng định, tự kỳ hạn 
khi nghe tiếng chùy mới xuất định. Trong lúc vị Tỷ-kheo 
này đang nhập định thì tăng phòng bị lửa thiêu cháy. Các 
vị Tỷ-khẻo khác hoảng hốt, tháo chạy, quên mất việc đánh 
chùy. Thời gian 12 năm sau, Tăng chúng và tín đồ muốn làm 
lại Tăng phòng nên đã đánh chùy để triệu tập buôi họp. Vị 
Tỷ-kheo nghe tiếng chùy liền xuất định nhưng vì thân đã bị 
thiêu rụi rồi, nên liền chết. Những người chứng kiến sự việc 
đã thuật lại như vậy.
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Lại có thuyết nói: “Bồ tát pháp tánh sanh thân” cũng như 
Phật, khi vào tam muội vẫn chẳng tán loạn thô tâm, vẫn dùng 
các thần thông vì chúng sanh thuyết pháp, hoặc đi đến các 
cõi nước khắp 10 phương để độ thoát chúng sanh. Vì y theo 
pháp thê gian mà hiện các tướng nhập hay tướng xuất tam 
muội. Tuy vào tam muội vi diệt như vậy, mà Bồ tát thường 
xuât tam muội, dùng tâm đại bi cứu độ chúng sanh.

-oOo-

Ví như nhà huyễn thuật hóa tác ra con rồng lớn, có vô 
lượng quyên thuộc đoanh vây, diễu quanh. Cũng như vậy 
khi Bô tát Đàm Vô Kiệt từ trong tam muội ra có vô lượng 
trăm ngàn vạn ức trời và người đoanh vây pháp tòa, diễu 
quanh Bồ tát vậy.

Đây là y theo thế đế, dùng các danh tự ngữ ngôn để khai thị 
cho chúng sanh thấy rõ đệ nlìat nghĩa đế ià tướng bất động.

Bồ tát Tát Đà Ba Luân vừa thấy Bồ tát Đàm Vô Kiệt liền 
được tâm thanh tịnh, được hỷ lạc đầy khắp thân, như vị Tỷ-khẽo 
vào đệ tam thiền vậy. Vì sao? Vì dục lạc của chúng sanh tuy 
chăng được tịnh diệu mà họ đã thấy đó là niềm hỷ lạc rồi huống 
nữa là khi thây được chân công đức trang nghiêm thân

Lại nữa, từ khi nghe tiếng chư Phật giữa hư không nói 
đên tên Bô tát Đàm Vô Kiệt, Bô tát Tát Đà Ba Luân đã sanh 
tâm ham muốn chóng được gặp pháp sư Đàm Vô Kiệt. Do 
nhất tâm niệm Bồ tát Đàm Vo Kiệt mà Bồ tát Tát Đà Ba 
Luân ở ngay tại chỗ liền vào được các tam muội, thấy được 
chư Phật khắp 10 phương, và nghe chư Phật dạy rằng: “Do 
Bô tát Đàm Vô Kiệt có nhân duyên với ông trong vô lượng 
đòi về trước, nên nay chính Bồ tát Đàm Vô Kiệt sẽ là bạc 
thiện tri thức của ông và cũng là người sẽ khai ngộ cho ông”.
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Vì nghe chư Phật dạy như vậy nên Bồ tát Tát Đà Ba Luân 
khao khát được mau thấy Bồ tát Đàm Vô Kiệt. Cũng vì nghe 
như vậy mà ở dọc đường ngài quyét định bán thân để chúng 
sanh Bát nhã Ba-la-mật và Bồ tát Đàm Vô Kiệt.

Nay ở tại thành Chúng Hương, sau 7 năm chờ đợi chẳng 
có nằm ngồi, sự khát ngưỡng ấy lại càng tăng lên đến tột độ. 
Ví như người khát nước và bị nóng nực bức bách lâu ngày, 
nay gặp được vũng nước đục còn vui mừng, huống nữa là 
gặp được suối nước trong mát, ngọt ngào, Bồ tát Tát Đà Ba 
Luân khát ngưỡng mong được sớm gặp Bô tát Đàm Vô Kiệt 
cũng là như vậy.

Vì Bồ tát Đàm Vô Kiệt có công đức rất lớn, nên ngay khi 
vừa được gặp ngài, Bồ tát Tát Đà Ba Luân liên sanh tâm vui 
mừng khôn xiết.

Hỏi: Vì sao chẳng nói đến "thượng địa định lạc" và 
‘ẽgiải thoát lạc ” mà chỉ nhắc đến ‘‘đệ tam thiền lạc ”?

Đáp: Vì chúng sanh ờ cõi Dục nghe nói đến “Niêt Bàn 
lạc” là vô sở hữu nên tâm chẳng có ưa; nghe nói vào đệ tứ 
thiền đoạn hết khổ lạc nên tâm cũng chẳng có ưa; thường chỉ 
ưa thích lạc ở đệ tam thiền.

Bồ tát Tát Đà Ba Luân chưa vào được vi tế thâm diệu 
tịnh nên vừa thấy Bồ tát pháp sư liền sanh hoan hỷ tợ như 
vào tam thiền.

(Hết quyển 99)
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Quyển 100





Phẩm Thứ Tám Mươi Chín
(TIẾP THEO)

Đàm Vô Kiệt (tiếp theo)

KINH:

Lúc bấy giờ, Bồ tát Tát Đà Ba Luân, vị trưởng giả nữ 
cùng 500 vị thị nữ đến chỗ Bồ tát Đàm Vô Kiệt rải hoa 
cúng dườngề Xong đầu mặt cung kính đảnh lễ, rồi đứng 
sang một bên.

Bồ tát Đàm Vô Kiệt thấy đại chúng đã ngồi xong, liền 
bảo Bô tát Tát Đà Ba Luân rằng: Này thiện nam tử! Hãy 
lăng nghe và tín thọ. Nay ta vì ông nói về tướng của Bát 
nhã Ba-la-mật.

Này thiện nam tử! Các pháp bình đẳng nên phải biết 
Bát nhã Ba-la-mật cũng bình đẳngể

Các pháp ly, nên phải biết Bát nhã Ba-la-mật cũng ly.

Các pháp bất động, nên phải biết Bát nhã Ba-la-mật 
cũng bất độngễ

Các pháp vô niệm, nên phải biết Bát nhã Ba-la-mật 
cũng vô niệmế

Các pháp vô úy, nên phải biết Bát nhã Ba-la-mật cũng 
vô úy.

Các pháp nhất vị, nên phải biết Bát nhã Ba-la-mật 
cũng nhất vịẳ
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Các pháp VÔ biên, nên phải biết Bát nhã Ba-la-mật 
cũng vô biênỀ

Các pháp vô sanh, nên phải biết Bát nhã Ba-la-mật 
cũng vô sanh.

Các pháp vô diệt, nên phải biết Bát nhã Ba-la-mật 
cũng vô diệt.

Hư không vô biên, nên phải biết Bát nhã Ba-la-mật 
cũng vô biên.

Nước trong biển lớn vô biên, nên phải biết Bát nhã 
Ba-la-mật cũng vô biên.

Núi Tu Di trang nghiêm, nên phải biết Bát nhã Ba-la- 
mật cũng trang nghiêm.

Hư không vô phân biệt, nên phải biết Bát nhã Ba-la- 
mật cũng vô phân biệt.

Sắc vô biên, nên phải biết Bát nhã Ba-la-mật cũng
___Ạ ■ • ___
VÔ b i ê n ẻ

Thọ, tưởng, hành, thức vô biên, nên phải biết Bát nhã 
Ba-la-mật cũng vô biên.

Địa chủng vô biên, nên phải biết Bát nhã Ba-la-mật 
cũng vô biên.

Thủy chủng, hỏa chủng, phong chủng vô biên, nên 
phải biết Bát nhã Ba-la-mật cũng vô biên.

Không chủng vô biên, nên phải biết Bát nhã Ba-la- 
mật cũng vô biênễ

Như kim cang bình đẳng, nên phải biết Bát nhã Ba-la- 
mật cũng bình đẳngế



QUYÈN 100 • 637

Các pháp VÔ phân biệt, nên phải biết Bát nhã Ba-la- 
mật cũng vô phân biệt.

Pháp tánh bất khả đắc, nên phải biết Bát nhã Ba-la- 
mật cũng bất khả đắcặ

Các pháp vô sở hữu bình đẳng, nên phải biết Bát nhã 
Ba-ỉa-mật cũng vô sở hữu bình đẳng.

Các pháp vô tác, nên phải biết Bát nhã Ba-la-mật 
cũng vô tác.

Các pháp bất khả tư nghi, nên phải biết Bát nhã Ba- 
la-mật cũng bất khả tư nghi.

Ngay lúc ấy, Bồ tát Tát Đà Ba Luân, ngay tại chỗ ngồi, 
liền vào được các tam muội, như: Chư pháp bình đẳng 
tam muội - chư pháp vô úy tam muội - chư pháp nhất 
vị tam muội - chư pháp vô biên tam muội - chư pháp vô 
sanh tam muội - chư pháp vô diệt tam muội - hư không 
vô biên tam  muội - đại hải thủy vô biên tam  muội - Tu Di 
Sơn trang nghiêm tam muội - hư không vô phân biệt tam 
muội - sắc vô biên tam muội - thọ, tưởng, hành, thức vô biên 
tam muội - địa chủng vô biên tam muội - thủy chủng, không 
chủng, hỏa chủng, phong chủng vô biên tam muội - như kim 
cang bình đẳng tam muội - chư pháp vô phân biệt tam muội
- chư pháp bất khả tư  nghi tam muội.

Như vậy, có đến 600 vạn tam muộiễ

Phật bảo ngài Tu Bồ Đe: Này "Hi Bồ Đe! Như hôm nay, 
trong 3.000 đại thiên thế giới, giữa chúng Tỷ-kheo Tăng 
vây quanh, ta lấy tướng như vậy, tướng mạo như vậy, 
danh tự như vậy mà thuyết Bát nhã Ba-la-mậtễ

Bồ tát Tát Đà Ba Luân được 600 vạn tam muội thấy 
10 phương chư Phật trong 3ể000 đại thiên thế giói, giữa
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chúng Tỷ-kheo vây quanh cũng lấy tướng như vậy, tướng 
mạo như vậy, danh tự như vậy, nên cũng thuyết Bát nhã 
Ba-la-mật như vậy.

Từ đấy trở về sau, Bồ tát Tát Đà Ba Luân được đa văn, 
được trí huệ bất khả tư nghi tợ như nước trong biển lớn, 
thường chẳng xa rời chư Phật, thường sanh vào các cõi có 
Phật... dẫn đến trong mộng cũng chẳng lúc nào chưa từng 
thấy Phật cả. Khi hết thảy các nạn đều đoạn dứt, Bồ tát này 
được tùy nguyện vãng sanh về các cõi Phật

Này 'Di Bồ Đe! Phải biết do nhân duyên Bát nhã Ba- 
la-mật mà chư Bồ tát Ma ha tát thành tựu được hết thảy 
các công đức, được Nhất thiết chủng trí.

Này 'Ri Bồ Đe! Bởi vậy nên chư Bồ tát Ma ha tát 
muốn học 6 pháp Ba-la-mật, muốn thâm nhập vào trí 
huệ của chư Phật, muốn được Nhất thiết chủng trí, phải 
thọ trì, đọc tụng, chánh ức niệm Bát nhã Ba-la-mật; phải 
vì người rộng thuyết Bát nhã Ba-la-mật; phải biên chép 
kinh quyển Ba-la-mật; lại phải tôn trọng tán thán, dùng 
hương hoa..ề dẫn đến dùng kỷ nhạc cúng dường Bát nhã 
Ba-la-mật.

Vì sao? Vì Bát nhã Ba-la-mật là mẹ của 3 đời 10 
phương chư PhậtỆ Chư Phật trong 3 đòi và trong 10 
phưong đều tôn trọng Bát nhã Ba-la-mật.

LUẬN:

Sau khi ở tam muội ra, Bồ tát Đàm Vô Kiệt đến nơi pháp 
tòa mà Bồ tát Tát Đà Ba Luân đã trang nghiêm sẵn. Khi Bồ 
tát Đàm Vô Kiệt đã ngồi lên pháp tòa, Bồ tát Tát Đà Ba Luân, 
vị trưởng giả nữ cùng 500 vị thị nữ đến trước Bồ tát Đàm Vô 
Kiệt cung kính đầu mặt đảnh lễ, rồi đứng sang một bên.
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Có 3 trường hợp đảnh lễ. Đó là:

- Cúi đầu đảnh lễ.

- Quỳ gối và cúi đầu đảnh lễ.

- Đầu mặt sát đất mà đảnh lễ.

Gieo đầu mặt sát đất mà đảnh lễ là lối đảnh lễ bậc nhất, 
gọi là thượng lễ. Người đời thường lấy đầu làm quý, cho 
chân là tiện. Như vậy lấy đầu mặt của mình gieo sát đất, dưới 
chân người là lối cung kính đảnh lễ vào bậc nhất vậy.

-0O0-

Bồ tát Đàm Vô Kiệt nhìn pháp tòa quét dọn, trang trí rất 
trang nghiêm, biết là do người từ phương xa đến. Người ấy 
chẳng tiếc thân mạng, cần khổ trong mọi công việc, chi vì 
muốn được nghe pháp. Lần trước Bồ tát Tát Đà Ba Luân đã 
được gặp mặt Bồ tát Đàm Vô Kiệt, nhưng 2 vị Bồ tát gặp 
nhau chưa được bao lâu thì mặt trời đã xé bóng và Bồ tát 
Đàm Vô Kiệt lui vào cung để nghỉ.

Trong lần gặp gỡ này, Bồ tát Đàm Vô Kiệt biết rõ Bồ 
tát Tát Đà Ba Luân suốt 7 năm dài chờ đợi ngày được thầy 
truyền pháp đã chẳng nằm ngồi, giữ tâm bất động, chẳng 
thối chuyển, quyết định chẳng còn nghi hối, nguyện nhất tâm 
kham thọ sự giáo huấn của thầy.

Bồ tát Đàm Vô Kiệt thương xót Bồ tát Tát Đà Ba Luân 
vì pháp mà suốt 7 năm dài chờ đợi mà chẳng hề nằm ngồi, 
chẳng tiếc thân mạng, tự dùng dao bén đâm vào thân để lấy 
máu rửa đất nhằm trang nghiêm pháp tòa, nên đã vì Bồ tát 
Tát Đà Ba Luân dạy rằng: Này thiện nam tử! Ông hãy nhất 
tâm lắng nghe và tín thọ lòi ta nói. Trước đây, ta đã đoạn chỗ
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nghi cho ông, khi ông muốn tìm hiểu về chỗ đến và chỗ đi 
của chư Phật. Nay ta muốn khai thị rõ thêm và thậm thâm 
Bát nhã Ba-la-mật và ta cũng sẽ vì ông nói về tướng của Bát 
nhã Ba-la-mật.

Bồ tát nói tiếp: Các pháp bình đẳng, nên phải biết Bát nhã 
Ba-la-mật cũng bình đẳng.

Vì sao? Vì nhân và quả phải tương tợ nhau. Lúc ban đầu 
quán các pháp bình đẳng là tu nhân; khi quyết định được Bát 
nhã Ba-la-mật bình đẳng là được quả.

Hỏi: Quản các pháp bình đẳng tức là vào được Bát nhã 
Ba-la-mật rồi, vì Bát nhã Ba-ỉa-mật tức là bình đẳng. Như 
vậy cần gì phải phân biệt nhân và quả?

Đáp: Bát nhã Ba-la-mật cùng với các pháp tuy chỉ là nhất 
tướng, là chẳng phải hai, chẳng phải khác, nhưng người tu 
hành lúc ban đầu phải quán nhân bình đẳng, rồi sau đó mói 
thấy được quả bình đẳng. Như vậy, thấy hết thảy pháp bình 
đẳng tức là được Bát nhã Ba-la-mật bình đẳng.

Hỏi: Muốn nói tướng của Bát nhã Ba-la-mật, thì sao lại 
nói đến nhân bình đẳng?

Đáp: Vì chúng sanh chẳng thấy được tướng bình đẳng 
của Bát nhã Ba-la-mật, nên phải nói nhân bình đẳng trước. 
Neu đã thấy nhân bình đẳng rồi, thì sẽ thấy rõ các pháp bất 
bình đẳng khi đã vào trong Bát nhã Ba-la-mật rồi chỉ là một 
tướng, chẳng phải hai tướng, chẳng phải khác tướng vậy.

Hỏi: Neu nói hết thảy pháp chỉ là một tướng (nhất tướng), 
chảng phải hai tướng, chẳng phải khác tướng thì như vậy có 
thể thủ cái tướng "nhất tướng ” đó chăng?
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Đáp: Bát nhã Ba-la-mật thậm thâm, vi diệu. Nếu chẳng 
dùng các phương tiện diễn nói ra thì chẳng sao biết rộ được. 
Bởi vậy nên, trước phải phân biệt nói “bất bình đẳng” là có 
phiên não sanh, có 3 độc tăng trưởng, khiên có ra thương ghét, 
thân thù; phân biệt thương thân là thiện, ghét thù là bất thiện.

Bô tát quán hết thảy pháp đều bình đẳng; quán thương ghét 
bình đăng, thân thù bình đăng, chăng có sanh tâm phân biệt.

Khi đã được bình đẳng rồi thì liền mở cửa phước đức và 
đông thời đóng kín các cửa thương ghét, thân thù. Bồ tát an 
trú trong các pháp bình đẳng như vậy nên diệt trừ được mọi 
sự chấp tâm, thủ tướng, mọi sự phân biệt, ức tưởng. Lúc bẩy 
giờ, chỉ còn thây các pháp bình đẳng, vô phân biệt; thấy rõ 
“bình đẳng” tức là “không” và “không” tức là “bình đẳng”.

Thế nhưng có người biết được các pháp là bình đẳng, là 
không, mà lại châp bình đăng, chấp không, nên chẳng vào 
được Bát nhã Ba-la-mật.

Phải chăng châp tướng “bình đẳng”, chẳng chấp tướng 
“không”, mới rõ được chân tướng của Bát nhã Ba-la-mật. Vì 
sao? Vì Bát nhã Ba-la-mật là chẳng có hý luận. Phải ly cả 2 
bên “bình đẳng” và “bất bình đẳng’’ mới là chân thật tướng 
của Bát nhã Ba-la-mật.

Hỏi: Bình đẳng là tướng của Bát nhã Ba-la-mật. Sao lại 
nói ly bình đẳng là tướng của Bát nhã Ba-la-mật?

Đáp: Trong kinh nói: “Các pháp bình đẳng nên phải biết 
Bát nhã Ba-la-mật cũng bình đẳng”. Thế nhưng, người tu 
chẳng nên chấp cái tướng bình đẳng ấy.

Bình đẳng là tự tướng ly. Hết thảy các pháp đều là tự 
tướng ly. Ly có nghĩa là như tướng, là vô tướng. Trước đây 
đã có nói “ly tướng”, “vô tướng” tức là bình đẳng tướng.
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Trong kinh nói: “Các pháp ly, nên phải biét Bát nhã Ba-la- 
mật cũng ly” .

Nếu là ly tướng thì là trú trong không, mà trú trong không 
tức là trú bất động. Vì sao? Vì ở nơi thật tướng pháp thì hết 
thảy các pháp đều bình đẳng, bất động; các pháp hý luận bất 
động, các phiền não bất động... dẫn đến các pháp vô thường 
bất động vậy.

Trong kinh nói: “Các pháp bất động nên phải biết Bát nhã 
Ba-la-mật cũng bất động”.

Nếu là bình đẳng, là ly, là bất động, thì cũng là vô niệm. 
Vì sao? Vì có niệm tức là có tướng, có chấp tướng. Phải là 
vô niệm mới là vô tướng vậy. Trong kinh nói: “Các pháp vô 
niệm, nên phải biết Bát nhã Ba-la-mật cũng vô niệm”.

Nếu là bất động thì chẳng có đến, chẳng có đi, chẳng có 
sanh, chẳng có diệt. Trong kinh nói: “Các pháp vô sanh, vô 
diệt nên phải biết Bát nhã Ba-la-mật cũng vô sanh, vô diệt” .

Người có hý luận thì ở giữa đại chúng mới sanh sợ hãi, 
chẳng rõ được Niết Bàn mới sanh sợ hãi. Người nghe nói các 
pháp vô sanh, vô diệt mà chẳng sanh sợ hãi là người đã vào 
được pháp tánh, đã được vô sanh pháp nhẫn rồi vậy. Trong 
kinh nói: “Các pháp vô úy, nên phải biết Bát nhã Ba-la-mật 
cũng có vô úy”.

Khi đã vào được trong pháp tánh thì biết rõ hết thảy pháp 
đều chỉ là một tướng (nhất tướng), chỉ là một vị (nhất vị) mà 
thôi. Trong kinh nói: “Các pháp nhất vị nên phải biêt Bát nhã 
Ba-la-mật cũng nhất vị”.

Hỏi: Trên đã nói các pháp bình đẳng. Nay vì sao còn nói 
đến "nhất v ị” ỉàm gì nữa?



QUYÊN 100 • 643

Đáp: Trong “không” có thể có vị, có thể chẳng có vị.

Có người tu hành rồi mà còn có kiến chấp, còn chấp tâm, 
còn thủ tướng, còn phân biệt trù lượng. Hạng người đó khi 
biêt được các pháp là rôt ráo không, là rốt ráo bình đẳng, thì 
rât hoan hỷ, vui mừng nhưng lại lấy đó làm vị. Ví như người 
đang bị nóng nực bức bách mà gặp được nước được gió, thì 
rât hoan hỷ, vui mừng, lấy đó làm vị.

Như vậy ở nơi không mà còn chấp không thì vẫn còn có 
vị. Khi đã vào được nơi chân thật rốt ráo không, thì chẳng 
còn có vị nữa.

Nay nói đến “nhất vị” là nói Bồ tát hành Bát nhã Ba-la- 
mật thì chỗ duyên và chồ quán đều đồng một vị, nên gọi là 
“nhất vị” .

Bồ tát ở nơi “không” có “đại không trí lực”, nên hết thảy 
các pháp tùy theo đó cũng đều là rốt rao không.

Ví như trong một chảo đường phèn đang được nấu sôi, 
nếu bỏ những thứ đường khác vào, thì tất cả đều hòa hợp 
thanh một vị duy nhât của đường phèn. Lại ví như nước từ 
trăm sông chảy dồn vào biển, đều hòa hợp với nhau và hòa 
hợp với nước biên đê thành một vị duy nhất là vị mặn của 
nước biển.

Các pháp cũng là như vậy. Phàm phu thấy các pháp có 
khác nhau. Thê nhưng khi đã vào trong Bát nhã Ba-la-mật 
rôi, thì tât cả các pháp đều thành một vị.

-0O0-

Châp có tướng là chấp “hữu”, chấp chẳng có tướng là 
chấp “vô”.
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Người tu hành khi đã vào được thật quán, thấy hết thảy 
các pháp là chẳng phải có, cũng là chẳng phải không, nên nói 
là vô tướng, là vô tướng tướng vậy.

Nếu là vô tướng thì cũng tức là vô biên. Quán như vậy 
nên được “vô biên Bát nhã Ba-la-mật Trong kinh nói: “Các 
pháp vô biên, nên phải biết Bát nhã Ba-la-mật cũng vô biên”.

Có thuyết nói “hữu biên” là có 2 bên: bên thường và bên 
đoạn; bên ác và bên thiện, bên thế gian và bên Niết Bàn v.v... 
Khi đã vào trong Bát nhã Ba-la-mật rồi thì chẳng còn phân biệt 
có các biên như vậy nên gọi là “vô biên Bát nhã Ba-la-mật”.

Lại có thuyết phân biệt có biên trước (tiền biên), có biên 
sau (hậu biên). Ví như nói thế gian vô thỉ là chẳng có biên 
trước (vô tiền biên); vào Vô Dư Niết Bàn là có biên trước 
(tiền biên), chẳng có ra lại nữa là chẳng có biên sau (vô hậu 
biên) v.v...

Như vậy, người chấp thế gian, sợ Niết Bàn là người phân 
biệt có các biên. Trái lại, người đã vào trong Bát nhã Ba-la- 
mật rồi, thì chẳng thấy có các biên, nên nói hết thảy các pháp 
ở nơi thật tướng là chẳng có vào ra, chẳng có đến đi vậy.

Hỏi: Các pháp bình đẳng, các pháp ly đã là vô biên rồi. 
Như vậy cần gì phải nói riêng nữa?

Đáp: Đối với người đã biết rõ các pháp là bình đẳng, là ly 
thì chẳng cần phải nói. Nhưng đối với những người còn chấp 
tướng, còn chấp một bên thì phải nói các pháp là vô biên.

Bồ tát Đàm Vô Kiệt chẳng phải chỉ thuyết pháp cho một 
mình Bồ tát Tát Đà Ba Luân. Bồ tát Tát Đà Ba Luân cũng 
chẳng phải chỉ vì mình mà hỏi Bồ tát Đàm Vô Kiệt. Đây là 
vì chung sanh có tâm hành sai khác nhau nên Bồ tát Đàm Vô 
Kiệt phai dùng các nhân duyên thí dụ để chúng sanh thấy rõ
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Bát nhã Ba-la-mật cùng hết thảy các pháp đều là vô biên, như 
nói: “Hư không vô biên, nước trong biển lớn vô biên, nên 
phải biết Bát nhã Ba-la-mật cũng vô biên”.

Hỏi: Hư không là vô vi, là thường pháp, chẳng cỏ thể tìm 
được biên bờ, nên nói là hư không vô biên. Còn biển lớn ở  
trong 4 chau thien hạ bơo quanh núi Tu Di; nước trong biển 
lớn có thê đo lường được. Vì sao lại nói nước trong biển lớn 
là vô biên?

Đáp: Phải hiêu “vô biên” theo 2 nghĩa:

- Thật sự là chăng có biên bờ, nên gọi là vô biên.

- Thật sự là có biên bờ, nhưng vì mênh mông, chẳng thể 
suy lường được, nên gọi là vô biên.

Dìrng thuyền có thể vượt qua biển nhỏ; còn biển lớn quá 
mênh mông, chăng có thể dùng thuyền vượt qua được, chỉ dùng 
thân thông mới vượt qua được, nên gọi biển lán là vô biên vậy.

Ví dụ hàng ngoại đạo tu thiền định chỉ có thể đến các cõi 
trời Dục giói, Săc giới hoặc Vô sắc giới, nên chỉ ví như người 
vưọt qua biên nhỏ. Hàng ngoại đạo do còn chấp tâm, do chưa 
phá được ngã tâm nên chẳng có thể vượt qua biển lớn “3 cõi”.

Cac bạc Thanh hicn đã được đây đủ tn  huệ, đã phá được 
các tà tướng, đã vào được thật tướng pháp, mới có thể vượt 
qua được biển lớn “3 cõi” vậy.

Hỏi: Núi Tu Di chi có một sắc. Như vậy vì sao nói “Núi 
Tu Di trang nghiêm ”?

Đ áp: Trong các bộ luận Lục Túc và A Tỳ Đàm đều có nói: 
“Núi Tu Di ở 4 bên đều có thành 7 báu trang nghiêm. Nếu 
có các loài chim ở nơi khác bay đến thì đều bién thành mọt
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Sắc. Có hai anh em Long vương tên là Nan Đà và Bà Nan Đà 
dùng thân đoanh vây trên đỉnh núi 7 vòng. Có 33 cung điện 
nguy nga, có thành 7 lớp gọi tên là Hỷ Kiên. Thanh Hỷ Kiên 
có 999 cửa; ở mỗi cửa đều có 16 vị quỷ thần hùng mạnh, mặc 
y phục màu xanh, trấn giữ. Trong thành có chô gò cao; trên 
gò cao có xây cung điện gọi tên là Tôi Thăng; 4 bên cung 
điện có 4 khu vườn. Lại có hòn núi tên là Du Càn Đà, là nơi 4 
vị vua Trời (Tứ thiên vương) ờ. Lại có 4 biển lớn; nơi đây có 
cac loài a tu la cùng các Long vương đùng làm cung điện. Núi 
Du Càn Đà có đỉnh cao gọi tên là Cửu Bảo Sơn; cớ mặt trăng, 
mặt trời 5 vị sao cùng 28 vị tinh tú khác đoanh vây hòn núi này, 
tạo nên cảnh trang nghiêm, hùng vĩ. Các vật trang trí như vậy 
nhìn rất trang nghiêm, nhìn mãi chẳng có nhàm chán”.

Cũng như vậy, Bát nhã Ba-la-mật có quả báo 6 pháp Ba- 
la-mật rất trang nghiêm. Nêu hanh Bát nhã Ba-la-niạt ma 
chưa được đầy đủ thì thọ được các quả báo Chuyên luân 
thánh vương, Phạm vương, Đế Thích cùng các quả báo khác 
ở các cõi tròi. Nêu hành Bát nhã Ba-la-mật đay đu thi thọ 
được các quả Thanh Văn, quả Bích Chi Phật va Bo tat đìa.

Như vậy khi chiH đây đủ Bát nhã Ba-lă-mạt thi co (ỊUE 
Chuyển luân thánh vương, các quả Thiên vương trang nghiêm; khi 
hành đầy đủ Bát nhã Ba-la-mật thì có các đạo quả trang nghiêm.

Núi Tu Di, ở kiếp sơ, có gió thổi 4 bên, tụ đất lại làm 
thành núi. Lại có gió thổi khiến cho đất trờ nên kiên cô, hóa 
thành các thứ trân bảo.

Cũng như vậy, Bát nhã Ba-la-mật do hết thảy các thiện 
pháp kien cố vào bậc nhất hòa hợp mà thành.

Núi Tu Di ở 4 bên có gió mạnh ở thổi mãi; ở trong biển 
lớn bao quanh núi có sóng nhồi. Thế nhưng sức gió, sức sông 
chẳng sao làm lay động được núi Tu Di.
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Cũng như vậy, Bát nhã Ba-la-mật rất kiên cố. Các hàng 
ngoại đạo tà kiến các loài ác ma chẳng sao làm lay động được.

Trên đỉnh núi Tu Di có 4 vị tròi sống ừong 4 khu vườn 
rộng rãi. Người đến được nơi đây sẽ hưởng được các thứ 
diệu dục lạc. Cũng như vậy, người hành Bát nhã Ba-la-mật 
đầy đủ sẽ lên được đỉnh của Bát nhã Ba-la-mật, ở nơi các 
vườn thiền định, hưởng được thiền đinh lạc vi diệu.

Các loài chim khi bay đến núi Tu Di đều biến thành một sắc.

Cũng như vậy, các pháp khi vào được Bát nhã Ba-la-mật 
rồi đều trở thành một tướng (nhất tướng), trở thành chẳng có 
tướng (vô tướng).

-oOo-

Ví như hư không vô phân biệt, thì trong ngoài, xa gần, 
tịnh u ê ... đêu bình đẳng, vô phân biệt.

Cũng như vậy, Bát nhã Ba-la-mật vô phân biệt. Các pháp 
vào trong Bát nhã Ba-la-mật đều vô phân biệt, nên trong 
ngoài, thiện ác5ị.. đều bình đẳng. Phân biệt nói 5 ấm vô biên 
là nói 5 ấm thường có trong khắp thế gian.

Cũng như vậy, Bát nhã Ba-la-mật chẳng xa rời 5 ấm, vì 5 
âm thật tướng tức là Bát nhã Ba-la-mật.

Het thảy các sắc pháp nếu được chia chẻ sẽ trờ thành vi 
trân, trở thành vô phân vô lượng (chẳng thể phân, chẳng thể 
lượng). Như vậy các sắc pháp đều là vô hình, vô sắc, vô biên 
chăng có bờ bên này bờ bên kia (chẳng có bi thử).

“Vô biên Bát nhã Ba-la-mật” cũng là như vậy. Các pháp 
phân biệt, sắc pháp cùng vô sắc pháp, khi đã vào trong Bat 
nhã Ba-la-mật đêu chẳng có biên bờ, chẳng có phân biệt.
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Bởi vậy nên nói: “Sắc vô biên, thì Bát nhã Ba-la-mật cũng 
vô biên”.

Đối với địa chủng, thủy chủng, hỏa chủng, phong chủng, 
không chủng, thức chủng cũng là như vậy.

Ví như 4 vị vua Trời Chấp Kim Cang mà chẳng có thương 
ghét; chỉ tùy theo chỗ dụng mà phá nát tất cả.

Cũng như vậy, các đức Phật có “nhất thiết trí tam muội” 
thường phá sạch các kiết sử phiền não, diệt tận các tập khí 
nên gọi là tam muội, đó là “Như Kim Cang tam muội” .

“Như Kim Cang tam muội” tương ưng với trí huệ, quán 
hết thảy các pháp bình đẳng. Bát nhã Ba-la-mật cũng quán 
hết thảy các pháp bình đẳng như vậy.

-0O0-

Người thế gian do bị phiền não che tâm nên phân biệt có 
các pháp riêng khác. Các bậc thánh, khi được Bát nhã Ba-la- 
mật rồi, dùng pháp “không” để phân biệt ức tưởng các pháp, 
nên vào được 3 giải thoát môn “không, vô tướng và vô tác”. 
Lúc bấy giờ, các ngài đã phá hết thảy các pháp tướng, nên 
chẳng còn ưu bi sầu khổ nữa; các ngài chẳng còn châp các 
pháp tướng, vì biết rõ pháp tánh là bất khả đắc. Hêt thảy các 
pháp đều theo nhân duyên sanh, nên chẳng có tự tánh, ngay 
từ căn bản là quyết định chẳng thật có. Vì các pháp đêu theo 
nhân duyên hòa hợp sanh, nên khi các duyên chưa hòa hợp 
là không, khi có các duyên hòa hợp mới thành có. Như vậy 
là trước không, nay theo nhân duyên hòa hợp mà có, nên là 
chẳng có tự tánh vậy.

Các pháp theo nhân duyên sanh, tánh của các pháp là 
pháp tánh. Hết thảy các pháp hữu vi cũng như vô vi đều là
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chẳng có tự tánh, đều là bất khả đắc. Bát nhã Ba-la-mật cũng 
là như vậy.

Bất khả đắc cũng tức là vô sở hữu; vô sở hữu cũng tức là 
bình đẳng. Vì sao? Vì “có” mới phân biệt, “không” thì chẳng 
có phân biệt.

Ví như hương chiên đàn khi được đốt lên thì mới phân 
biệt được khói của hương chiên đàn thơm; khi khói đã diệt 
rồi thì chẳng còn phân biệt nữa. Bởi vậy nên nói các pháp là 
vô tác; chúng sanh là không, các pháp cũng là không; chúng 
sanh và các pháp đều là vô tác.

Ví như nói lửa cháy, nước trôi, gió động, thức hay biết, 
v.v... thì tất cả các sự việc ấy đều là pháp; mỗi mỗi tợ như có tự 
lực riêng, nhưng thật ra đều là vô sắc, vô hình, đều là không, là 
vô tác cả. Dẩn đến Nhất thiết chủng trí cũng là như vậy.

Trước đây đã nói chúng sanh là vô tác giả, nay rộng nói 
các pháp đều là vô sở tác cả.

Hết thảy các pháp bình đẳng là bất khả tư nghi. Vì sao? 
Vì hết thảy các pháp đều chẳng thể quyết định là thường hay 
là vô thường, là khổ hay là lạc, là thật hay là hư, là có ngã hay 
là vô ngã, là sanh diệt hay là bất sanh diệt, là ly hay là bất ly, 
là hữu hay là vô.

Het thảy các pháp tuy có phân biệt sai khác, nhưng tất cả 
đều bất khả tư nghi. Vì sao? Vì do tâm chúng sanh ức tưởng, 
phân biệt mà sanh ra có các pháp. Thật ra thật tánh của các 
pháp vượt qua khỏi tâm lượng của chúng sanh, vượt ra ngoài 
danh tự ngữ ngôn. Các bậc thánh hiền chẳng có thể hành 
được, chẳng có thể đến được, nên gọi là bất khả tư nghi. Bát 
nhã Ba-la-mật cũng là như vậy.

-0O0-
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Lúc bấy giờ, Bồ tát Tát Đà Ba Luân ở ngay tại chỗ nghe 
như vậy, liền được vô lượng tam muội.

Hỏi: Trước đây Bồ tát Tát Đà Ba Luân đã biết các pháp 
đểu là không, ỉà vô sở hữu. Như vậy vì sao ngài phải cần khổ 
suốt 7 năm chờ thấy được Bồ tát Đàm Vô Kiệt nghe thuyết 
pháp, mới được lợi ích?

Đáp: Trước đây Bồ tát Tát Đà Ba Luân đã được các tam 
muội, đã thấy được các đức Phật ở khắp 10 phương, nhưng 
còn vì quý trọng Bát nhã Ba-la-mật, quý trọng chư Phật, nên 
sanh chấp tướng.

Nay sau 7 năm dài chờ đợi, được thấy Bồ tát Đàm Vô 
Kiệt vừa ra khỏi các tam muội, đã vì mình thuyết Bát nhã 
Ba-la-mật nên ngài mói phá được các tâm chấp, biết rõ hết 
thảy các pháp đều là tự tánh không, chẳng phải Bát nhã Ba- 
la-mật khiến cho thành không. Bồ tát Đàm Vô Kiệt nói: “Các 
pháp bình đẳng, nên phải biết Bát nhã Ba-la-mật cũng là bình 
đẳng; các pháp ly, các pháp bất khả tư nghi v.v..., nên phải 
biết Bát nhã Ba-la-mật cũng ly, cũng bất khả tư nghi v.vế. 
Do nghe thuyết như vậy nên Bồ tát Tát Đà Ba Luân chẳng 
còn khinh thường các pháp, chẳng còn chỉ quý trọng Bát nhã 
Ba-la-mật như trước. Vì sao? Vì chỉ quý trọng Bát nhã Ba- 
la-mật mà khinh thường các pháp khác là cấu chấp Bát nhã 
Ba-la-mật vậy. Bát nhã Ba-la-mật là rốt ráo thanh tịnh, đem 
lại phải lợi ích nhưng chẳng nên chấp tướng Bát nhã Ba-la- 
mật. Nếu hành Bát nhã Ba-la-mật mà còn sanh tâm chấp Bát 
nhã Ba-la-mật thì cũng chỉ ví như vàng nấu chảy, tuy rất quý 
nhưng chẳng thể nhúng tay vào hay cầm nắm được. Bồ tát 
Tát Đà Ba Luân được sự giáo hóa của Bồ tát Đàm Vô Kiệt 
như vậy nên đoạn được tâm chấp Bát nhã Ba-la-mật, liền 
được các pháp bình đẳng và vào được vô lượng tam muội.
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Mỗi câu của Bồ tát pháp sư nói ra đều có tác dụng dẹp 
tan tâm tán loạn của Bồ tát Tát Đà Ba Luân, chỉ còn lưu lại 
trí huệ “không” gọi là tam muội. Bồ tát Tát Đà Ba Luân nghe 
lời thây dạy được nhât tâm, chẳng tán loạn nên trí huệ biến 
thành tam muội. Ví như cây đèn bị gió chẳng sao chiếu sáng 
tỏ được. Neu được che kín gió, thì đèn sẽ chiếu sáng tỏ rất 
nhiều, tỏa ánh sáng khắp 4 bên.

Trước đây Bồ tát Tát Đà Ba Luân bị tâm dục giới làm tán 
loạn nên chẳng thành tựu được lực trí huệ. Sau 7 năm chờ 
đợi được nghe Bồ tát Đàm Vô Kiệt thuyết Bát nhã Ba-la-mật, 
ngài được tận phá được các phiền não, thành tựu lực trí huệ, 
vào được vô lượng tam muội.

Ví như nước tuy lỏng có thể trở thành những tảng băng 
kiên cố. Khi chưa có gió lạnh thổi đến, thì nước chưa có thể 
thành băng được; khi gặp gió lạnh; nước đông lại thành băng. 
Các tảng băng kiên cố có đủ sức gánh vác những vật nặng 
đặt lên trên.

Cũng như vậy, sau khi nghe Bồ tát Đàm Vô Kiệt thuyết 
Bát nhã Ba-la-mật, Bồ tát Tát Đà Ba Luân đã được trí huệ 
sáng suốt, đã vào được 600 vạn tam muội, đã vào được nơi 
thật tướng pháp, đã thấy hết thảy các pháp đều bình đẳng, vô 
phân biệt. Như vậy là từ nơi tâm thiền định của Bồ tát Tát 
Đà Ba Luân đã khởi sanh lực trí huệ. Lực trí huệ đó đã biến 
thành quả báo tam muội ở đòi này và cả ở đời sau.

-oOo-

Lúc bấy giờ, Phật bảo ngài Tu Bồ Đề: Như hôm nay, giữa 
chúng Tỷ-kheo vây quanh, ta lấy tướng như vậy, tướng mạo 
như vậy, danh tự như vậy mà thuyết Bát nhã Ba-la-mật. Bồ 
tát Tát Đà Ba Luân theo Bồ tát Đàm Vô Kiệt nghe pháp, được
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600 vạn tam muội nên ở trong tam muội cũng thấy được các 
đức Phật, ở ừong khắp 10 phương, cũng lấy tướng như vậy, 
tướng mạo như vậy, danh tự như vậy nên cũng thuyết Bát 
nhã Ba-la-mật như vậy.

Này Tu Bồ Đe! Từ sau khi thâm ái pháp lạc, Bồ tát Tát 
Đà Ba Luân đã tu tập nhiều pháp môn, rộng học nhiều kinh 
nên đã được trí huệ, đa văn bất khả tư nghi. Cũng như A Nan, 
Bồ tát Tát Đà Ba Luân nghe lời thuyết pháp rồi thì liền ghi 
nhớ, trọn chẳng hề quên sót. Bồ tát Tát Đà Ba Luân được trí 
huệ, đa văn mênh mông như nước ữong biển lớn, nên dù ở 
trong thế gian mà thường chẳng ly các đức Phật. Đây là quả 
báo ở đời này. Khi xả báo thân, Bồ tát ấy thường sanh về các 
nước Phật, tu hành niệm Phật tam muội, trọn chẳng ly các 
đức Phật. Các nhân địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cũng như 
các nhân trời, người, a tu la đã tận diệt, nên Bồ tát ấy tùy ý 
vãng sanh về các cõi Phật. Đây là do thâm nhập Bát nhã Ba- 
la-mật, do tu tập vô lượng công đức nên Bồ tát chẳng còn tùy 
nghiệp dẫn sanh vậy. Ví như vị trưởng giả hào hiệp hết lập hội 
từ thiện này, lại lập hội từ thiện khác. Bồ tát Tát Đà Ba Luân đi 
từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, cúng dường chư Phật, tu tập 
vô lượng công đức, và độ thoát vô lượng chúng sanh.

Hiện nay, Bồ tát ấy đang ở cõi nước của Phật Đại Lôi 
Âm, tịnh tu phạm hạnh, hành Bồ tát đạo. Người muốn cầu 
Phật đạo phải theo như Bồ tát Tát Đà Ba Luân mà cầu.

Vì sao?

Vì người cầu Phật đạo phải giữ tâm kiên cố, chẳng lay 
chuyển như Bồ tát Tát Đà Ba Luân; phải biết rõ nhân duyên 
thành tựu hết thảy công đức là tận trừ tội cấu, giữ tâm thanh 
tịnh. Bồ tát tu tại gia hay xuất gia đều phải hành như vậy.

Do giữ tâm thanh tịnh mà thành tựu được hết thảy công
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đức, được đầy đủ 6 pháp Ba-la-mật; từ sơ địa lên đến thất 
địa được vô sanh pháp nhẫn, tò bát địa lên đến thập địa thâm 
nhập trí huệ Phật, được Nhất thiết chủng trí, được Vô Thượng 
Bồ Đ e... dẫn đến thành tựu làm Phật. Lúc bấy giờ, ở nơi hết 
thảy các pháp đều được tự tại. Bởi vậy nên người cầu Phật 
đạo phải thọ trì Bát nhã Ba-la-mật; lại phải dùng hương hoa, 
kỷ nhạc... cúng dường Bát nhã Ba-la-mật.

-0O0-

Ngài Tu Bồ Đề thường ái lạc “không hạnh”, do nghe Phật 
thuyết Bát nhã Ba-la-mật mà được “vô tránh tam muội” .

Còn ngài A Nan được “văn trì đà la ni”, lại thường thân 
cận, thường theo hầu bên Phật, nên ở phẩm Chúc Lụy sau 
đây rộng nói về ngài A Nan.

-0O0-



Phẩm Thứ Chín Mươi

Chúc Lụy
(Phó Chúc)

KINH:

Lúc bấy giờ, Phật bảo ngài A Nan rằng: Này A Nan! Ý 
ông nghĩ sao? Phật có phải là đại sư của ông chăng? Ong 
có phải là đệ tử của Phật chăng?

Ngài A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Phật là đại sư 
của con. Đấng thiện thệ là đại sư của con. Con là đệ tử 
của Phật.

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này A Nan! 
Ta là bậc Đại sư của ông. Ông là đệ tử của ta. Nếu là đệ 
tử của ta, thì phải làm như chỗ ông đã làm.

Này A Nan! Ông đã dùng các nghiệp thân, khẩu, ý từ 
hòa cúng dường ta, cũng thường làm theo như ý của ta, 
chẳng có sai trái.

Này A Nan! Hiện tại ông ái kính, cung cấp cúng dường 
thân ta với tâm thường thanh tịnh. Sau khi ta diệt độ, tất 
cả sự ái kính, cung cấp, cúng dường đó ông phải dành 
cho Bát nhã Ba-la-mật. Nay ta đem Bát nhã Ba-la-mật 
chúc lụy cho ôngỆ

Phật 3 phen chúc lụy như vậy.

Này A Nan! Ông chớ có quên, chớ có để mất, chớ nên 
làm cho hạt giống Phật đoạn mất ở đời sau.
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Này A Nan! Khỉ nào Bát nhã Ba-ỉa-mật còn ở đòi thì 
phải biết thòi gian ấy xem như vẫn có Phật ở đòi và đang 
thuyết pháp.

Này A Nan! Nếu có ngưòi nào biên chép, thọ trì, đọc 
tụng, chánh ức niệm, cung kính, tôn trọng, tán thán, cúng 
dường Bát nhã Ba-la-mật thì phải biết người ấy thường 
chẳng ròi thấy chư Phật, thường chẳng ròi nghe pháp, 
thường thân cận chư Phật.

-0O0-

P hật thuyết xong Bát nhã Ba-la-mật rồi, Bồ tá t Di Lặc 
và các Bồ tát Ma ha tát khác, các ngài Huệ mạng Tủ Bồ 
Đề, Huệ mạng Xá Lợi Phất, Ma ha Mục Kiền Liên, Ma 
ha Ca Diếp, Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử, Ma ha Câu Hy 
La, Ma ha Ca Chiên Diên và ngài A Nan cùng toàn thể 
đại chúng, gồm tất cả thế gian, trời, người, a tu la, càn 
thát bà, v.v ..ễ đều rất vui mừng.

LUẬN:

Hỏi: Phật đã đoạn các pháp ái, đã được Nhất thiết chủng trí, 
đã được Niết Bàn, chẳng còn chấp tâm, chẳng còn thủ tướng. 
Như vậy vì sao Phật lại dùng các nhân duyên chúc lụy Bát nhã 
Ba-la-mật cho ngài A Nan tợ như vẫn còn chấp pháp ấy?

Đáp: Các đức Phật có tâm đại từ bi, từ khi sơ phát tâm 
cho đến khi vào Niết Bàn, trọn chẳng xả ly chúng sanh. Ở 
giữa 2 cây Sa La song thọ, Phật đã nhập kim cang tam muội, 
phá nát thân thành xá lợi để cho chúng sanh đời sau cúng 
dường, huống nữa là kinh điển Bát nhã Ba-la-mật thậm thâm 
vi diệu, có nhiều lợi ích cho chúng sanh mà Phật chẳng chúc 
lụy lại hay sao?
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Lại nữa, vì ngài A Nan chưa ly dục, chưa biết rõ Bát nhã 
Ba-la-mật có thế lực lớn, đem lại quả báo bất khả tư nghi, lợi 
ích vô cùng tận, nên Phật mới ân cần phó chúc cho ngài A 
Nan rằng: “Ông chớ có quên, chớ để mất, chớ làm cho giống 
Phật đoạn mất ở đời sau”.

Dù ở nơi các pháp chẳng còn có ghét thương (tắng ái), 
dù vẫn thường ở trong tướng tịch diệt, nhưng Phật cũng phải 
chúc lụy Bát nhã Ba-la-mật cho ngài A Nan để lưu truyền lại 
cho chúng sanh ở đời sau.

Hỏi: Ngài A Nan chỉ là vị Thanh Văn. Vì sao Phật đem 
Bát nhã Ba-la-mật chúc lụy cho ngài A Nan mà chẳng đem 
chúc lụy cho Bồ tát Di Lặc và các Bồ tát Ma ha tát khác?

Đáp: Ngài A Nan thường ở bên cạnh Phật, thân cận, cúng 
dường Phật nên được nghe tất cả những lòi Phật dạy. Ngài 
A Nan đã được văn trì đà la ni nên một phen được nghe Phật 
thuyết pháp liền ghi nhớ, chẳng hề quên sót. Ngài A Nan 
là em của Phật, có rất nhiều người biết đến. Ngài A Nan có 
nhiều trí huệ, lừng danh trong khắp cả 4 chúng thường theo 
Phật chuyển pháp luân, thường được gọi là vị đệ tam sư, 
chuyển pháp luân.

Lại nữa, khi có được 6 thần thông, có được 3 minh giải 
thoát rồi, ngài A Nan sẽ là vị thầy của 500 vị A-la-hán.

Bởi các nhân duyên vậy, nên Phật chúc lụy Bát nhã Ba- 
la-mật cho ngài A Nan mà chẳng có chúc lụy cho các vị khác.

Nhân đây, cũng nên biết rằng ngài Xá Lợi Phất xả thọ 
mạng sớm, diệt độ trước Phật, nên Phật chẳng chúc lụy cho 
ngài. Còn Bồ tát Di Lặc cũng chư Bồ tát Ma ha tát khác, thì 
sau khi Phật diệt độ rồi, sẽ đi đến các cõi khác, để giáo hóa 
chúng sanh. Bồ tát Di Lặc sẽ lên cõi trời Đâu Suất; Bồ tát
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Duy Ma Cật, Bồ tát Văn Thù Sư Lợi... cũng sẽ đi đến các cõi 
nước mà các ngài có duyên với chúng sanh để giáo hóa họ.

Lại nữa, Phật đã biết các vị Bồ tát Ma ha tát đã thâm nhập 
vào Bát nhã Ba-la-mật, nên chẳng cần phải chúc lụy Bát nhã 
Ba-la-mật cho chư vị Bồ tát Ma ha tát nữa; còn ngài A Nan 
là Thanh Văn, theo pháp Tiểu thừa, nên cần phải ân cần chúc 
lụy vậy.

Hỏi: Như vậy, vì sao Phật lọi đem kinh Pháp Hoa và các 
kinh Phương Đẳng khác phó chúc cho các vị Bồ tát?

Đáp: Có thuyết nói khi Phật thuyết các pháp thậm thâm 
chẳng có để cho hàng Thanh Văn nghe.

Ví như khi Phật thuyết kinh Bất Khả Tư Nghi Giải Thoát, 
tuy lúc bấy giờ có 500 vị A-la-hán ở bên cạnh Phật mà các 
ngài chẳng có nghe gì hết, hoặc có nghe mà chẳng thâm nhập 
vào được.

Bởi vậy nên Phật phải chúc lụy các kinh đó cho hàng Bồ tát.

Hỏi: Neu nói chẳng có pháp gì thậm thâm hom Bát nhã 
Ba-la-mật thì vì sao Phật lại đem Bát nhã Ba-la-mật chúc ỉụy 
cho ngài A Nan và đem các kình khác chúc lụy cho hàng Bồ 
tát Ma ha tát?

Đáp: Bát nhã Ba-la-mật tuy thậm thâm vi diệu, nhưng 
chẳng phải là pháp bí mật như kinh Pháp Hoa và một số kinh 
Đại thừa khác.

Ví như trong kinh Pháp Hoa có nêu trường họp các vị A- 
la-hán được thọ ký làm Phật. Các Bồ tát Ma ha tát là những 
người thọ trì, ứng dụng Bát nhã Ba-la-mật, mà nay Phật nói 
A-la-hán được thọ ký làm Phật thì đây là quả thật là pháp bí 
mật của Phật vậy.
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Phật là bậc đại y vương nên đã có thể dùng chất độc để 
làm thuốc trị bệnh vậy.

Trước đây đã có nói đến 2 lối thuyết Bát nhã Ba-la-mật. 
Đó là:

- Vì hàng Thanh Văn mà thuyết.

- Vì hàng Bồ tát thập địa mà thuyết. Trong trường hợp 
này thì hàng Bồ tát cửu địa còn chẳng nghe được, huống nữa 
là hàng Bồ tát sơ phát ý.

Nếu nói về tổng tướng của Bát nhã Ba-la-mật thì hàng Bồ 
tát cửu địa... dẫn đến hàng Bồ tát sơ phát ý, cũng như Thanh 
Văn đều có thể nghe được. Thế nhưng tùy theo đối tượng 
nghe pháp mà Phật thuyết Bát nhã Ba-la-mật có sâu có cạn 
sai khác nhau.

Bởi vậy nên việc đem Bát nhã Ba-la-mật chúc lụy cho 
ngài A Nan cũng là hợp lý, chẳng có gì sai khác.

Hỏi: Trước đây ở phẩm 66, Phật nhiếp thần lực cho đại 
chúng thấy được cõi nước của Phật A Súc Bệ, thấy được 
Phật ấy đang thuyết kỉnh Bát nhã Ba-la-mật cho hàng Tỷ- 
kheo Tăng nghe và Phật đã chúc lụy Bát nhã Ba-ìa-mật cho 
ngài A Nan rồi. Nay vì sao ở phẩm 90 này Phật lại đem Bát 
nhã Ba-la-mật chúc lụy cho ngài A Nan thêm một ỉần nữa?

Đáp: Trong Bồ tát đạo phân biệt có 2:

- Bát nhã Ba-la-mật đạo.

- Phương tiện đạo.

Trước đây thuyết về thể của Bát nhã Ba-la-mật, nên Phật 
đã một lần chúc lụy. Nay thuyết về phương tiện của Bát nhã 
Ba-la-mật, nên Phật lại chúc lụy thêm một lần nữa.
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Ở phẩm 66 trước đây chỉ nói về thể của Bát nhã Ba-la- 
mật; nay nói đến phương thức sử dụng lực phương tiện Bát 
nhã Ba-la-mật là chỗ mà hàng Tiểu thừa chẳng biét đến, nên 
phải nói riêng.

Ví như người thợ vàng dùng các phương tiện tinh vi để từ 
một chât vàng làm ra đô trang sức, có tên và dụng khác nhau.

Bồ tát được thật tướng Bát nhã Ba-la-mật rồi, biết rõ hết 
thảy các pháp đều là không, là vô sở hữu, là tướng tịch diệt. 
Vì Bô tát chăng muôn diệt độ nên dùng các lực phương tiện 
tự nghĩ rằng: “Hết thảy pháp đều là tanh không, Niết Ban 
cũng là tánh không. Ta nay ở nơi Bồ tát đạo chưa có được 
đây đủ các công đức nên ta chớ nên vội vào Niết Bàn, bao 
giờ được đầy đủ các công đức rồi, ta mới nên thủ chứng 
Niêt Bàn”. Bô tát dùng các lực phương tiện, quán Nhị 
thừa địa, vào Bồ tát vị, trú trong Bo tát vị, Bồ tát biết thậm 
thâm vi diệu Bát nhã Ba-la-mật là pháp chẳng có thể dùng 
ngữ ngôn, văn tự đê diễn bày, nhưng vẫn dùng ngữ ngôn 
văn tự đê giáo hóa chúng sanh. Bồ tát biết rõ các pháp là 
không, là vô sở hữu, mà vẫn trở lại trong thế gian, dùng 6 
pháp Ba-la-mật cùng các thiện pháp khác, để dạy chúng 
sanh vê pháp không. Có như vậy mới có thể thành tựu 
được 4 việc. Đó là: Trừ được tà kiến; trừ được nghi hối; 
chưa vội vào Niêt Bàn; chưa vội làm Phật. Như vậy mới 
có thê vào trong các đạo chúng sanh, dùng các phương 
tịện giáo hóa họ.

Lại nữa, Bát nhã Ba-la-mật làm nhiều lợi ích cho chúng 
sanh, là đại pháp bảo. Phật biết rõ sau khi ngài diệt độ rồi 
sẽ có rất nhiều kẻ oán tặc muốn phá hoại Bát nhã Ba-la- 
mật nên mới thuyết phẩm chúc lụy này, để người đời sau 
biết giữ gìn pháp bảo này.
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Hỏi: Vì sao chỉ chúc lụy, mà phải ân cần, phải trịnh ừ-ọng 
như vậy?

Đáp: Đây là Phật muốn tùy thuận pháp thế gian, để 
phương tiện dẫn đạo chúng sanh.

Ví như lái buôn đường xa, trước khi lên đường phải đem 
các tài vật quý báu phó chúc lại cho con. Vì người con chưa 
biết được giá trị của các bảo vật, nên người lái buôn phải ân 
cần, trịnh trọng phó chúc cho con mình như vậy. Người con 
nghe được lời phó chúc của cha sẽ tuyệt đối tuân theo, ra sức 
giữ gìn các bảo vật.

Cũng như vậy, Phật chọn ngài A Nan là vị đệ tử có tín tâm 
kiên cố, chẳng có chút hiềm nghi để phó chúc. Vì sao? Vì 
nếu đem Bát nhã Ba-la-mật phó chúc cho người khác, chưa 
có được tín tâm kiên cố thì họ sẽ nghĩ rằng: “Phật tự xưng 
tán pháp bảo của Phật”. Do suy nghĩ như vậy, nên sanh nghi, 
khiến chẳng giữ vững được niềm tin.

Có thuyết nói rằng: “Ở phẩm 66 trước đây, Phật nói tịch 
diệt là chẳng có hý luận; nói ở trong Nhất thiết chủng trí 
quyết định là chẳng có pháp có thể thủ, nên nhiều người 
chẳng cho Bát nhã Ba-la-mật quý”. Nay Phật đem Bát nhã 
Ba-la-mật ân cần phó chúc, thì biết rằng mặc dù Phật chăng 
có chấp pháp không, nhưng vì chúng sanh ái niệm, tôn trọng 
Bát nhã Ba-la-mật, xem Bát nhã Ba-la-mật có thâm ân đôi 
với họ, nên mới ân cần phó chúc như vậy.

Lại có thuyết nói: “Phật muốn thể hiện trung đạo nên 
phó chúc”. Vì sao? Vì trước đây Phật dùng pháp “không” đê 
ngăn sự chấp về hữu biên. Nhưng lại sợ chúng sanh đọa về 
chấp vô biên nên đã ân cần phó chúc nhăm phá châp vê vô 
biên. Như vậy là ở noi trung đạo. Nếu có người gọi Phật là 
ái trước Bát nhã Ba-la-mật thì Phật đã nêu rõ các nhân duyên
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nói Bát nhã Ba-la-mật là tướng không. Nếu có người gọi 
Phật là đọa về đoạn diệt thì Phật đã ân cần phó chúc Bát nhã 
Ba-la-mật. Như vậy là ly cả 2 biên rồi vậy.

Hỏi: Phật biết rõ ngài A Nan ỉà đệ tử. Như vậy vì sao còn 
hỏi ngài A Nan rằng: “Ta có phải là đại sư của ông chăng? 
Ông có phải là đệ tử của ta chăng”?

Đáp: Phật có nhiều đệ tử ác, như ông Tu Na Lợi Đa La 
có ít nhân duyên mà vẫn làm đệ tử; muốn ở trong Phật pháp 
mà lại làm nghề bắn tên.

Phật chẳng muốn vì hạng người như vậy nói là đệ tử, vì 
khi có ai hỏi thì họ liền phản giới, nói rằng: “Tôi chẳng phải 
là đệ tử Phật”.

Lại ví như ông Tu Thi Na chỉ nghe trộm pháp mà cũng tự 
xưng là đệ tử.

Như vậy có nhiều người mang danh đệ tử Phật mà thật sự 
chẳng phải là đệ tử Phật vậy.

Lại nữa, hàng ngoại đạo nói ngài A Nan chưa được đạo, 
đã từng là đệ tử của họ; nay vì thường gần bên Phật, vì là 
thân tộc của Phật nên được làm thị giả vậy thôi.

Bởi các sự việc như vậy, nên trước đại chúng, Phật phải 
hỏi ngài A Nan răng: “Ta có phải là đại sư của ông chăng? 
Ong có phải là đệ tử của ta chăng?”

-oOo-

Đã là chân đệ tử của Phật, thì phải tùy theo lời Phật dạy. 
Bởi vậy nên muốn cho đại chúng tin, ngài A Nan đáp lại: 
“Phật là đại sư của con, con là đệ tử của Phật”.
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Phật dạy: Đúng như vậy. Nếu là đệ tử của Ta thì phải làm 
như chỗ ông đã làm. Ông đã dùng các nghiệp thân, khâu và 
ý từ hòa, cúng dường Ta, thường làm theo ý Ta, chẳng có sai 
trái. Có đệ tử tâm rất tốt nhưng thân, khẩu và ý chăng có từ 
hòa nên chẳng xứng đáng làm đệ tử của Ta. Có đệ tử thân, 
khẩu, ý từ hòa mà tâm chẳng được tốt cũng chẳng đáng làm 
đệ tử của Ta. Ông đã làm đầy đủ các sự việc để được xứng 
đáng là đệ từ của Ta.

Phật lại dạy tiếp: Hiện tại ông ái kính, cung cấp, cúng 
dường thân ta, với tâm thường thanh tịnh. Sau khi Ta diệt độ 
rồi, tất cả các sự ái kính, cung cấp, cúng dường đó ông phải 
dành cho Bát nhã Ba-la-mật.

Hỏi: Bát nhã Ba-la-mật là thầy của chư Phật. Vĩ sao ngài 
A Nan chưa cung kỉnh, cúng dường bậc thầy của Phật mà lại 
cung kính, cúng dường Phật?

Đáp: Ngài A Nan tuy đã được sơ quả Tu-đà-hoàn, nhưng 
chưa lậu tận nên chưa biết rõ được Bát nhã Ba-la-mật thâm 
sâu như Phật.

Trước hết, Phật bảo ngài A Nan rằng: “Hiện tại ông ái 
kính, cung cấp, cúng dường thân ta”.

Vì sao? Vì thân Phật có 32 tướng tốt, có 80 vẻ đẹp, có 
sắc vàng kim, có đại quang minh khiến cho mọi người trông 
thấy đều ái kính.

Sau đó, Phật bảo ngài A Nan rằng: “Sau khi ta diệt độ, tất 
cả các sự ái kính, cung cấp, cúng dường đó ông phải dành 
cho Bát nhã Ba-la-mật” .

Vì sao? Vì Bát nhã Ba-la-mật thậm thâm vi diệu pháp, 
chẳng có sắc, chẳng có hình, chỉ có người trí mới hay biết. 
Thân Phật với các tướng tốt trang nghiêm thì kẻ ngu, người
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trí đều thấy được cả; ai đã nhìn thấy được thân Phật cũng đều 
muôn nhìn mãi, chẳng có nhàm chán. Ở đây, Phật dùng thân 
Phật đê dụ cho Bát nhã Ba-la-mật; khi Phật còn ở đời thì thân 
Phật có oai lực tự ngăn các ác ma, chẳng cho các ác ma phá 
hoại. Sau khi Phật diệt độ rồi, thì phải giữ gìn Bát nhã Ba-la- 
mật, vì khi nào Bát nhã Ba-la-mật còn ở đời, thì khi đó xem 
như Phật còn ở đời vậy.

Hỏi: Một phen chúc lụy là đủ rồi, vì sao phải căn dặn đến 
3 lân như vậy?

Đ áp: Vì thâm ái Bát nhã Ba-la-mật, nên phải chúc lụy 
3 phen.

Hỏi: Neu thâm ái Bát nhã Ba-la-mật, thì vì sao chỉ chúc 
lụy 3 phen mà thôi?

Đáp: Pháp Phật thường chỉ nói ra chẳng quá 3 lần. Nếu 
quá 3 phen là chẳng theo ý của vị “Chấp Kim Cang Thần”. Ý 
của vị thần ấy là chẳng quá 3 phen.

Phật tùy thuận theo ý của vị thần ấy, nên chẳng có nói quá 
3 phen. Nêu chỉ nói 1 lân thì chưa đủ; nếu nói quá 4 lần thì 
lại quá dư thừa.

Lại có thuyết nói rằng: “Tâm người lãnh thọ có 3 hạng. 
Người độn căn phải đến phen thứ 3 mới lãnh hội được, mới 
sanh được thiện tâm. Tuy rằng ngài A Nan là bậc lợi căn, 
nhưng vì trong chúng hội còn có nhiều vị. Thanh Văn khác 
chỉ cầu mong độ cho riêng mình, nên Phật vì các vị ấy mà 
phải nói đến 3 phen vậy”.

Khi ân cần đem Bát nhã Ba-la-mật chúc lụy cho ngài A 
Nan đến 3 phen như vậy, Phật muốn nói rằng: “Muốn cho 
Bát nhã Ba-la-mật được truyên thừa lại cho chúng sanh ở
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đời sau thì ngài A Nan phải giáo hóa đệ tử; đệ tử của ngài 
A Nan phải giáo hóa cho bao nhiêu người khác; cứ như vậy 
mãi mãi truyền tò đời này sang đời khác vậy. Ví như có một 
ngọn đèn được thắp sáng rồi, thì ánh sáng tò ngọn đèn ấy có 
thể chuyển từ cây đèn này sang cây đèn khác, liên tục mãi 
như vậy. Chớ nên để cho sự truyền thừa Bát nhã Ba-la-mật bị 
đoạn tuyệt, khiến hạt giống Phật bị đoạn mất ở thế gian này”.

Hỏi: Trước đây nói rằng: “Dù có nói ra Bát nhã Ba-ỉa- 
mât cũng chẳng tăng, dù chẳng nói ra thì Bát nhã Ba-la- 
mật cũng chẳng giảm, vì tướng của Bát nhã Ba-la-mật là rôt 
ráo tịch diệt”. Lại nữa, Bát nhã Ba-la-mật là như hư không, 
chẳng có ai cỏ thể diệt được. Vì sao nay Phật ỉại bảo ngài A 
Nan: “Chớ nên để cho Bát nhã Ba-la-mật đoạn diệt”?

Đáp: Tuy rằng Bát nhã Ba-la-mật là tịch diệt, là vô sanh, 
vô diệt, là như hư không, là chẳng có hý luận, nhung vì lợi 
ích chúng sanh mà phải dùng văn tự để biên chép kinh quyển 
Bát nhã Ba-la-mật, dùng ngôn thuyết để giảng nói cho người 
khác nghe. Đây là nói về nhân tu, rồi sau mới nói về quả tu vậy.

Phàm phu nghe nói Bát nhã Ba-la-mật là pháp vi diệu, 
liền khởi chấp tâm, thủ tướng của Bát nhã Ba-la-mật, rồi 
phân biệt có thiện có ác, có thế gian có Niết Bàn, v.v... Vì 
chấp tâm nên khởi phân biệt; vì phân biệt nên khởi đâu tranh; 
vì đấu tranh nên khởi các nghiệp tội. Hành động như vậy gọi 
là diệt Bát nhã Ba-la-mật.

Phật bảo ngài A Nan: Ông phải y theo Bát nhã Ba-la-mật 
chớ chấp vào văn tự ngữ ngôn khi giáo hóa Bát nhã Ba-la- 
mật cho chúng sanh. Như vậy mới gọi là chẳng diệt Bát nhã 
Ba-la-mật. Bát nhã Ba-la-mật còn ở đời bao nhiêu lâu thì 
phải biết Phật còn ở đời bấy nhiêu lâu.
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Trong kinh rộng nói rằng: Phật ân cần phó chúc Bát nhã 
Ba-la-mật giữa đại chúng, nhưng sợ có người khởi tâm nghi, 
nên Phật mới thuyết riêng phẩm Chúc Lụy này, để chúng 
sanh biêt rõ nhân duyên có Bát nhã Ba-la-mật ở đời là có 
Phật ở đời vậy.

Vì sao? Vì Bát nhã Ba-la-mật là mẹ của 3 đời 10 phương 
các đức Phật, là thầy của các pháp, đem lại lợi ích lớn cho 
chúng sanh. Bởi vậy nên nói, “Bát nhã Ba-la-mật còn ở đời 
tức là Phật còn ở đời”.

-oOo-

Phật bảo chẳng ly Pháp bảo. Bồ tát được 32 tướng tốt và 
80 vẻ đẹp, vẫn chưa có thể được gọi là Phật. Khi được pháp 
bảo rồi mới được gọi là Phật. Pháp bảo nói ở đây là Bát nhã 
Ba-la-mật vậy.

Hỏi: Neu có người phạm trọng tội, hành các nghiệp bất 
thiện, mà nghe được Bát nhã Ba-ỉa-mật, nghe rồi thọ trì, đọc 
tụng, biên chép Bát nhã Ba-la-mật, thì người ẩy cỏ thường 
chăng rời thây chư Phật, thường chẳng rời nghe pháp, 
thường thân cận chư Phật chăng?

Đáp: Sự việc này đã được nói rõ trước đây rồi. Có 2 hạng 
người nghe pháp.

- Có hạng người nghe pháp mà chẳng tin, chẳng thọ hành.

- Có hạng người nghe pháp rồi, liền tin và thọ hành.

Nếu có người đệ tử nghe thầy thuyết pháp mà chẳng 
tin, chăng thọ hành, thì thầy xem người ấy như là chẳng 
có nghe phápệ



666 • LUẶN ĐẠI TRÍ ĐỘ

Nếu người đệ tử nghe thầy thuyết pháp mà khởi lòng tin 
và tinh tấn thọ hành, thì thầy gọi người ấy là chân thật nghe 
pháp. Người đệ tử sau khi đã chân thật nghe pháp rồi, lại còn 
phải đọc tụng, chánh ức niệm, tùy theo ý Phật, xa lìa cả 2 bên 
mà hành trung đạo, như chỗ nghe pháp mà thọ trì, giải nghĩa, 
rồi vì người khác giải nói nghĩa trong kinh pháp. Ngoài ra 
còn phải cung kính, tôn trọng, tán thán và đem hoa hương 
cúng dường kinh pháp.

Nếu người đệ tử y như vậy mà hành, thì lúc ban đầu phát 
tâm chỉ mới được phước đức cạn mỏng; nhưng càng lâu phước 
đức thêm sâu dày, tín tâm càng thêm kiên cố, bất động.

Nếu người đệ tử nghe thầy thuyết pháp, mà đem hoa 
hương cúng dường kinh pháp thì cũng có được một pl ân 
phước đức.

Nếu người đệ tử là người trí, biết công đức của Bát nhã 
Ba-la-mật mà cúng dường, thì được phước đức rất nhiều; còn 
nếu là người ít trí huệ, chẳng biết được công đức của Bát nhã 
Ba-la-mật mà vẫn cúng dường, thì chỉ được phước đức cạn 
mỏng mà thôi.

Người nào thành tựu được phước đức sâu dày, thì khi 
chuyển thân cũng chẳng rời thấy chư Phật, chẳng rời nghe 
pháp, thường thân cận chư Phật.

Người nào chỉ có phước đức cạn mỏng, thì khi chuyển 
thân chẳng có được 3 đòi phước báo, cũng chẳng đền hết các 
tội. Thế nhưng khi đã đền tội xong rồi, thì về sau cũng sẽ được 
thấy Phật, được nghe pháp, được thân cận chư Phật vậy.

Nơi đây, Phật nói rằng, “Người có phước đức thuần hậu 
thường chẳng rời thấy Phật, chẳng rời nghe pháp, thường 
được thân cận và cúng dường chư Phật. Người có phước đức
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cạn mỏng, khi đã đền tội xong rồi cũng sẽ được thấy Phật, 
được nghe pháp, dần dần cũng sẽ được đầy đủ 6 pháp Bát 
nhã Ba-la-mật... dẫn đén cũng sẽ được làm Phật.”

Phật dùng Phật nhãn thấy Bát nhã Ba-la-mật có đại lợi 
ích cho chúng sanh nên mới ân cần chúc lụy như vậy.

Hỏi: Chư vị đại A-ỉa-hản đã chứng thật tế, chẳng còn có 
vui buôn. Như vậy vì sao các ngài cỏn sanh tâm đại hoan hỷ?

Đáp: Chư vị đại A-la-hán tuy đã ly dục, đã vượt ra ngoài 
3 cõi nhưng chưa có đầy đủ trí huệ. Nay được nghe Bát nhã 
Ba-la-mật, minh giải rõ ràng, nên các ngài đã đoạn trừ tâm 
nghi, sanh tâm đại hoan hỷ.

Lại nữa, chư vị A-la-hán đã chứng được thực tế, đã thâm 
nhập vào các pháp Không, vô tướng, vô tác, vô phân biệt. 
Nay ở nơi các pháp tướng tịch diệt, mà Phật đã khéo dùng 
danh tự ngữ ngôn phân biệt các pháp, rộng nói các thí dụ. 
Như vậy, Phật đã dung thông cả hai đế, mà chẳng hoại pháp 
tánh. Bởi vậy nên chư đại A-la-hán rất hoan hỷ. Phật khéo nói 
vê các pháp Không, vô tướng, vô tác, tịch diệt, vô phân biệt mà 
đại chúng chưa từng được nghe, nên tất cả đều hoan hỷ nghĩ 
răng: “Nghe được pháp này rôi, chúng ta sẽ đoạn sạch được các 
nhân duyên sanh tử. Chúng ta sẽ được Phật đạo”.

Như vậy là có vô lượng nhân duyên khiến chư đại A-la- 
hán cùng đại chúng đều sanh tâm hoan hỷ.

Hỏi: Phật đem Bát nhã Ba-la-mật chúc lụy cho ngài A 
Nan, bảo ngài phải giữ gìn Pháp bảo này sau khi Phật nhập 
Niết Bàn, đừng để cho hạt giống Phật đoạn đứt. Như vậy, 
vì sao trong lần kiết tập 3 tạng kinh điển do ngài Ma ha Ca 
Diếp chủ trì và ngài A Nan thuyết minh chẳng thấy đề cập 
đên Bát nhã Ba-ỉa-mật?
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Đáp: Kinh Đại thừa thậm thâm vi diệu, khó tin, khó giải, 
khó hành. Khi Phật còn tại thế còn có nhiều vị Tỷ-kheo nghe 
kinh Đại thừa, khởi tâm nghi, chẳng tin, chẳng hiểu, nên đã 
đứng dậy, bỏ ra đi, huống nữa là sau khi Phật nhập Niết Bàn. 
Bởi vậy nên lúc kiết tập kinh điển chẳng có nói đến kinh Bát 
nhã Ba-la-mật.

-0O0-

Lại nữa, 3 tạng chánh có đến 30 vạn bài kệ, gồm có 960 
vạn lời. Pháp Đại thừa mênh mông, vô hạn lượng. Ví như 
Phẩm Bát nhã Ba-la-mật này có đến 2 vạn 2 ngàn bài kệ, còn 
Đại Phẩm Bát nhã Ba-la-mật có đến 10 vạn bài kệ. Chư vị Long 
vương, chư vị A tu la vương, cùng chư Thiên tàng trữ ở trong các 
cung điện cả ngàn vạn ức bài nữa. Vì sao? Vì Chư Thiên Long 
Thần thọ mạng lâu dài; tri thức và niệm lực rất vững mạnh; trái 
lại người đời nay thọ mạng ngắn ngủi, tri thức và niệm lực cạn 
mỏng. Chỉ phẩm Bát nhã Ba-la-mật này mà người thế gian còn 
chưa thể đọc trọn, huống nữa là đọc nhiều hơn.

Chư vị Bồ tát Ma ha tát biết về Bát nhã vô lượng, vô hạn. 
Vì sao? Vì chẳng phải ở nơi 1 thân mà Phật thuyết kinh này. 
Phật ở trong vô lượng đòi, biến hóa vô lượng thân mà nói ra 
vô lượng pháp.

Ngoài kinh Bát nhã Ba-la-mật còn có rất nhiều kinh Đại 
thừa khác như: kinh Bất Khả Tư Nghi Giải Thoát có 10 vạn 
bài kệ; kinh Bổn Khởi Vân, kinh Đại Vân mỗi bộ có 10 vạn 
bài kệ; kinh Pháp Hoa, kinh Đại Bi, kinh Phương Đẳng, kinh 
Long Vương vấn, kinh A tu la Vương vấn, v.v... Như vậy, 
Đại thừa có vô lượng vô biên bộ kinh lớn, nhiều như số trân 
bảo trong biển lớn. Làm sao bao nhiêu bộ kinh lớn như vậy 
mà có thể chứa được trong 3 tạng kinh điển của loài người.
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Tạng kinh điển của loài người chỉ là tạng nhỏ. Vật nhỏ 
có thể chứa đựng trong vật lớn, mà vật lớn chẳng sao có thể 
chứa đựng trong vật nhỏ vậy.

Cũng như vậy, trong pháp Tiểu thừa chẳng có pháp Đại 
thừa; còn Pháp Đại thừa kiêm nhiếp hết thảy pháp Tiểu thừa. 
Chớ nên nạn hỏi.

-0O0-

Có thuyết nói sau khi Phật diệt độ, ngài Ma ha Ca Diếp 
đưa các Tỷ-kheo vào trong núi Kỳ Xà Quật, kiết tập 3 tạng 
kinh điển. Bồ tát Văn Thù Sư Lợi cùng một số chư vị Bồ 
tát Ma ha tát đưa ngài A Nan theo để kiết tập kinh điển 
Đại thừa.

Lại có thuyết nói ngài A Nan thấy chí nguyện của chúng 
sanh có đại, có tiểu sai khác nhau, nên ngài chẳng có nói kinh 
Đại thừa trong chúng Thanh Văn. Nấu nói ra thì ắt phải có 
loạn động, có lầm lạc, chẳng sao thành tựu được Đại pháp.

Phật pháp Tiểu thừa chỉ có một món, 1 vị, nhằm diệt khổ, 
được giải thoát.

Thế nhưng giải thoát đầy đủ phải có 2 phần:

- Tự lợi. Chỉ lợi cho mình.

- Tự lợi và tha lợi. Vừa lợi cho mình, mà còn lợi cho hết 
thảy chúng sanhễ

Đây là nhân duyên phân biệt có Tiểu thừa và Đại thừa sai 
khác nhau.

-oOo-
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Tuy rằng các kinh đều tò kim khẩu của Phật nói ra, nhưng 
y theo văn tự ngữ ngôn mà phân ra có:

- 3 tạng kinh Thanh Văn Tiểu thừa.

- 3 tạng kinh Ma ha Diễn Đại thừa.

Khi Phật còn tại thế chẳng có tên “3 tạng” mà chỉ có Tu 
Đa La, gồm có:

- 4 Bộ A Hàm.

Kinh Ma ha Diễn gồm có 2 phần:

- 4 Bộ A Hàm.

- Tu Đa La.

Kinh Ma ha Diễn Đại thừa gọi là Đại Tu Đa La gồm cả 
Tiểu thừa và Đại thừa.

Riêng 250 giới Tỷ-kheo gọi là Tu Đa La Tỳ Ni. Do có các 
vị Tỷ-kheo tạo tội, nên Phật mới kiết giới, ấn định việc nên 
làm, chẳng nên làm. Việc chẳng nên làm mà làm thì sẽ bị tội.

Luật cũng chia ra làm 2 phần:

- Ma Du La Quốc Tỳ Ni gồm luôn cả A Ba Đà Na (kinh 
Thí Dụ) và Xà Đà Già (kinh Bổn Sanh). Tất cả có 80 bộ.

- Phát Tân Quốc Tỳ Ni, trừ bớt A Ba Đà Na và Xà Đà Già, 
chỉ lược phần cốt yếu làm thành 10 bộ.

Lại có luận Tỳ Bà Sa, gồm 80 bộ.

-oOo-

Kinh Ma ha Bát nhã Ba-la-mật ở trong Đại Tu Đa La. 
Kinh này nói về các đại sự nên phải nói riêng. Vì vậy mà 
chẳng có trong “3 tạng”
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Ngài pháp sư Cưu Ma La Thập, vào đời Tần Hoàng Thỉ 
năm thứ 3 đã đến đất Trường An ngày 20 tháng 12 năm Tân 
Sửu. Ở đây, sau 4 năm kiết hạ ngài đã phiên dịch kinh này 
sang tiếng Trung Hoa. Ngài ở trên gác có chư Thiên diễu 
quanh. Ngài dịch phần luận trong 7 năm 12 tháng 17 ngày 
mới xong.

Ở đây có đẫn các chỗ cốt yếu của kinh Bổn Thiền, kinh 
Giới Luật, kinh jBách Luận Thiền pháp giảng giải ra thành 
50 vạn lời. Các lời thích luận gồm 150 vạn lờiế Lúc ban đầu, 
phẩm thứ nhất bộ luận này có 34 quyển, giải thích 1 phẩm. 
Đây là gốc của toàn bộ luận.

Ke từ phẩm thứ 2 trở về sau, pháp sư chỉ lược dịch và 
khai giải ý văn mà thôi, chẳng phải dịch đầy đủ, chỉ dịch có 
1 phần 10 thôi.

(Hết quyển 100)


