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Phẩm Thứ Sáu Mươi Tám
(TIẾP THEO)

Lục Độ Tương Nhiếp (tiếp theo)

KINH:

Ngài I\ỉ Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi 
ỉà Bồ tát an trú trong sẵn đề Ba-la-mật mà nhiếp 5 Ba- 
la-mật kia?

Phật dạy: Này 'Ri Bồ Đe! Bồ tát an trú trong sẵn đề 
Ba-la-mật, từ khi sơ phát tâm đến khi tọa đạo tràng, 
trong khoảng giữa đó nếu có chúng sanh nào sân giận đến 
mắng nhiếc, hoặc chặt đứt tay chân, liền tự nghĩ rằng: 
“Ta phải bố thí tất cả cho chúng sanh; nếu chúng sanh 
cần ăn thì cho họ ăn, cần uống thì cho họ uốngềệ. dẫn đến 
cần bất cử gì thì đều cho họ đầy đủ; rồi đem hết thảy công 
đức ấy, cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về 
Vô Thượng Bồ Đề”. Khi hồi hướng, Bồ tát chẳng sanh 2 
tâm: Ai hồi hướng và hồi hướng về đâu.

Như vậy gọi là Bồ tát an trú trong sẵn đề Ba-la-mật, 
mà nhiếp Đàn Ba-la-mậtặ

Này Tu Bồ Đe! Bồ tát an trú trong sẵn đề Ba-la-mật, 
từ khi sơ phát tâm đến khi tọa đạo tràng, trong khoảng 
giữa đó trọn chẳng sát sanh, chẳng trộm cướp, chẳng 
tà dâm, chẳng tham các quả vị Thanh Văn và Bích Chi 
Phật; rồi đem hết thảy công đức ấy, cùng với hết thảy 
chúng sanh đồng hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đe. Khi



hồi hướng, Bồ tát chẳng sanh 3 tâm: Ai hồi hướng, dùng 
pháp gì để hồi hướng, và hồi hướng về đâu.

Như vậy gọi là Bồ tát an trú trong sẵn đề Ba-la-mật 
mà nhiếp Thi Ba-la-mậtẾ

Này Tu Bồ Đe! Bồ tát an trú trong sẵn đề Ba-la-mật 
phát sanh tinh tấn, tự nghĩ rằng: “Nếu chỉ để khuyên dạy 
một người thọ trì 5 giói mà phải đi một do tuần.ễ. dẫn 
đến trăm, ngàn, vạn, ức do tuần, phải qua một thế giớiịễ. 
dẫn đến trăm, ngàn, vạn, ửc thế giới, ta vẫn phải tinh tấn, 
huống nữa là để dạy cho họ được quả Tu-đà-hoàn.ếẵ dẫn 
đến được quả A-la-hán, được quả Bích Chi Phậtẽ. ế dẫn 
đến được Vô Thượng Bồ Đề”; rồi phải đem hết thảy công 
đức ấy, cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về 
Vô Thượng Bồ Đề.”

Như vậy gọi là Bồ tát an trú trong sẵn đề Ba-la-mật 
mà nhiếp Tỳ lê gia Ba-la-mật.

Này T\i Bồ Đe! Bồ tát an trú trong sẵn đề Ba-la-mật, 
ly dục, ỉy các bất thiện pháp, có giác, có quán, ly sanh hỷ 
lạc, nhập Stf thiền... dẫn đến xả niệm thanh tịnh, nhập đệ 
tứ thiềnặ Trong các thiền, nếu có bao nhiêu tâm và tâm sở 
thanh tịnh, Bồ tát đều đem hồi hướng về Nhất thiết chủng 
tríế Khi hồi hướng, Bồ tát ở nơi các thiền đều bất khả đắc.

Như vậy gọi là Bồ tát an trú trong sẵn đề Ba-la-mật 
mà nhiếp Thiền Ba-la-mật.

Này Tu Bồ Đe! Bồ tát an trú trong sẵn đề Ba-la-mật, 
quần các pháp là ly tướng, là tịch diệt tướng, là vô tận 
tướng, mà chẳng chứng tịch diệt tướng đó; dẫn đến tọa 
đạo tràng, được nhất thiết chủng trí; rồi rời đạo tràng để 
chuyển pháp luân. Như vậy, gọi là Bồ tát an trú trong sẵn
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đề Ba-la-mật mà nhiếp Bát nhã Ba-la-mật, vì là chẳng 
thủ, chẳng xả vậy.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào 
gọi là Bồ tát an trú trong Tỳ lê gia Ba-Ia-mật mà nhiếp 5 
Ba-la-mật kia?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Bồ tát an trú trong Tỳ lê gia 
Ba-la-mật, thân tâm tính tấn, chẳng hề giải đãi, tự nghĩ 
rằng: Ta quyết phải được Vô Thượng Bồ Đề, chớ nên 
giải đãi. Vì lợi ích chúng sanh ta phải đi 1 do tuần... dẫn 
đến trăm, ngàn, vạn, ức do tuần, phải qua 1 thế giói... 
dẫn đến trăm, ngàn, vạn, ức thế giới để giáo hóa họ. Dù 
ta chẳng dạy được một người vào được Phật đạo* hay 
vào đưọ-c Bích Chi Phật đạo, Thanh vẩn  đạo... dẫn đến 
chẳng dạy được một ngưoi tu 10 thiện đạo, thì ta van 
chẳng giải đãi trong việc hành pháp thí và tài thí, khiến 
họ được đây đủ; rồi phải đem công đức ấy, cùng với hết 
thảy chúng sanh đồng hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đe 
chẳng hồi hướng về Thanh Văn và Bích Chi Phật địa”.

Như vậy gọi là Bồ tát an trú trong Tỳ lê gia Ba-la-mật 
mà nhiếp Đàn Ba-la-mật.

Này Tu Bồ Đe! Bồ tát an trú trong Tỳ lê gia Ba-la-mật 
từ khi sơ phát tâm đên khi tọa đạo tràng, tự mình chẳng 
sát sanh, dạy ngưòi chẳng sát sanh, tán thán pháp chẳng 
sát sanh, và hoan hỷ tán thán ngưòi chẳng sát sanh; tự 
minh xa lìa tà kiên, dạy ngưòi xa lìa tà kiến, tán thán pháp 
chăng tà kien và hoan hỷ tán thán người chẳng tà kiến 
Bồ tát an trú trong Tỳ lê gia Ba-la-mật như vạy, chang 
câu phước báo ở cỗi Dục, cỗi sắc và cỗi Vô sắc; chẳng cầu 
Thanh Văn đạo và Bích Chi Phật đạo; rồi đem công đức 
ây, cùng vói hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về Vô



Thượng Bồ Đe. Khi hồi hướng, Bồ tát chẳng sanh 3 tâm: 
Ai hồi hướng, dùng pháp gì để hồi hướng, và hôi hướng 
về đâu. Như vậy gọi là Bồ tát an trú trong Tỳ lê gia Ba-la- 
mật mà nhiếp Thi la Ba-la-mật.

Này Tu Bồ Đe! Bồ tát an trú trong Tỳ lê gia Ba-la- 
mật, từ khi sơ phát tâm cho đến khi tọa đạo tràng, trong 
khoảng giữa ấy nếu có chúng sanh nào đên chặt chân tay, 
liền tự nghĩ rằng: “Ai chém ta, ai chặt ta, ai cướp đoạt 
thân mạng ta?”; rồi lại tự nghĩ rằng: “Ta có được đại lợi 
ích. Vì chúng sanh mà ta đã thọ thân này; hôm nay chúng 
sanh tự đến để lấy lại thân ta”.

Nghĩ như vậy rồi, Bồ tát chánh ức niệm thật tướng 
pháp, rồi đem hết thảy công đức ấy, cùng với hết thảy 
chúng sanh đồng hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đê.

Như vậy gọi là Bồ tát an trú trong Tỳ lê gia Ba-la-mật 
mà nhiếp sẵn đề Ba-la-mật.

Này lYi Bồ Đe! Bồ tát an trú trong Tỳ lê gia Ba-la-mật, 
ly dục, ly các bất thiện pháp, có giác, có quán, ly sanh hỷ 
lạc, nhập sơ thiền... dẫn đến nhập đệ tứ thiên, nhập 4 vô 
sắc định; dùng 4 vô lượng tâm là “từ, bi, hỷ, xả” để làm lợi 
ích cho chúng sanh; dùng 6 pháp Ba-la-mật đe thành tựu 
chúng sanh; đi từ 1 Phật độ này đến 1 Phật độ khác để thân 
cận, cúng dường chư Phật, và gieo trồng thiện căn.

Như vậy gọi là Bồ tát an trú trong Tỳ lê gia Ba-la-mật 
mà nhiếp Thiền Ba-la-mật.

Này Tu Bồ Đe! Bồ tát an trú trong Tỳ lê gia Ba-la-mật, 
chẳng thấy có pháp Đàn Ba-la-mật, chăng thay có tướng 
Đàn Ba-la-mật... dẫn đến chẳng thấy có pháp Thiền Ba- 
la-mật, chẳng thấy có tướng Thiền Ba-la-mật; chẳng thấy
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có pháp 4 niệm xử, chẳng thấy có pháp Nhất thiết chủng 
trí, chẳng thấy có tướng 4 niệm xứ, chẳng thấy có tướng 
Nhất thiết chủng tríẽ

Bồ tát thấy hết thảy pháp là chẳng phải pháp (phi 
pháp), chẳng phải chẳng pháp (phi phi pháp)Ễ Ở noi hết 
thảy pháp, Bồ tát đều chẳng chấp trước, do chỗ làm của 
Bô tát đúng như chỗ nói vậy. Như vậy gọi là Bồ tát an trú 
trong Tỳ lê gia Ba-la-mật mà nhiếp Bát nhã Ba-ỉa-mật.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi 
là Bồ tát an trú trong thiền Ba-la-mật mà nhiếp 5 Ba-la- 
mật kia?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Bồ tát an trú trong thiền 
Ba-la-mật, ly dục, ly các bất thiện pháp, có giác, có quán, 
ly sanh hỷ lạc, nhập sơ thiền..Ế dẫn đến nhập đệ tứ thiền, 
nhập 4 vô sắc định; dùng 4 vô lượng tâm là “từ, bi, hỷ, 
xả”, trú trong Thiền Ba-Ia-mật khiến tâm chẳng bị loạn 
động, mà hành pháp thí và tài thí để làm lợi ích chúng 
sanh. Bo tát tự mình hành 2 pháp bố thí đó, day người 
hành 2 pháp bố thí đó, tán thán 2 pháp bố thí đó và hoan 
hỷ tán thán người hành 2 pháp bố thí đó, rồi đem hết 
thảy công đửc ấy, cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi 
hướng về Vô Thượng Bồ Đề, chẳng cầu Thanh Văn và 
Bích Chi Phật Đạo. Như vậy gọi là Bồ tát an trú trong 
thiền Ba-la-mật mà nhiếp Đàn Ba-la-mật.

Này I\i Bồ Đe! Bồ tát an trú trong thiền Ba-ỉa-mật, trọn 
chẳng sanh tâm dâm dục, sân nhuế, ngu si, chẳng làm phiến 
nhiễu người, chỉ hành tâm trì giói tương ưng vói Nhất thiết 
chủng trí; rồi đem hết thảy công đức, cùng với hết thảy 
chúng sanh đồng hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề, mà chẳng 
hướng về Thanh Văn và Bích Chi Phật địa.
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Như vậy gọi là Bồ tát an trú trong Thiền Ba-la-mật 
mà nhiếp Thi la Ba-la-mật.

Này Tu Bồ Đe! Bồ tát an trú trong Thiền Ba-la-mật, 
quán sắc như đống bọt, quán thọ như bong bóng nước, 
quán tưửng như sóng nắng (diệm), quán hành như lột bẹ 
chuối, quán thức như huyễnể

Bồ tát quán như vậy mà thấy tướng của 5 ấm là chẳng 
kiên cố nên tự hỏi: “Người chém ta là ai? Người chặt ta là 
ai? Ai là người thọ, ai là người hành, ai là người tưởng, ai 
là người khởi thức? Ai là người mắng nhiếc, ai là người 
bị mắng nhiếc? Ai là người khởi sân giận?”

Như vậy gọi là Bồ tát an trú trong Thiền Ba-la-mật 
mà nhiếp sẵn đề Ba-la-mật.

Này Tu Bồ Đe! Bồ tát an trú trong Thiền Ba-la-mật, 
ly dục, ly các bất thiện pháp, có giác, có quán, ly sanh hỷ 
lạc, nhập sơ thiềnễ.. dẫn đến nhập đệ tứ thiền. Từ các 
thiền định khởi sanh các thần thông: Có thần túc thông 
biến hóa, đi trên mặt nước như đi trên mặt đất, đi vào 
lòng đất như đi vào nước... có thiên nhĩ thông nghe được 
tiếng của loài ngưòi và của các hàng trời; cổ tha tâm 
thông, biết được người khác nhiếp tâm hay loạn tâm, có 
tâm hướng thượng hay có tâm chẳng hướng thượng...; 
có túc mạng thông, biết được đời trước của mình và của 
ngườiếẽ.; có thiên nhãn thông, biết chỗ thọ nghiệp báo 
của người.

Bồ tát trú trong 5 thần thông, đi từ Phật độ này đến 
Phật độ khác để thân cận và cúng dường chư Phật, gieo 
trồng thiện căn, thanh tịnh Phật độ, thành tựu chúng 
sanh; rồi đem công đức ấy cùng với hết thảy chúng sanh 
đồng hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề.
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Như vậy gọi là Bồ tát an trú trong Thiền Ba-la-mật 
mà nhiếp Tỳ lê gia Ba-la-mậtệ

Này Tu Bồ Đe! Bồ tát an trú trong Thiền Ba-la-mật, 
chẳng đắc sắc, chẳng đắc thọ, tưởng, hành, thức; chẳng 
đăc 6 pháp Ba-la-mật; chẳng đắc 4 niệm xứ... dẫn đến 
chẳng đắc Nhất thiết chủng trí; chẳng đắc vô vi tánh. Vì 
chăng đăc nên chăng tác; vì chẳng tác nên chẳng sanh; 
vì chẳng sanh nên chẳng diệt. Vì sao? Vì có Phật hay 
chăng có Phật, thì pháp như, pháp tướng, pháp tánh vẫn 
thường trú, chẳng có sanh diệt. Do vậy mà Bồ tát thường 
nhât tâm, tương ưng với Nhất thiết chủng trí.

Như vậy gọi là Bồ tát an trú trong Thiền Ba-la-mật 
mà nhiếp Bát nhã Ba-la-mật.

Ngài Tu BỒ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi 
là Bồ tát an trú trong Bát nhã Ba-la-mật mà nhiếp 5 Ba- 
ỉa-mật kia?

Phật dạy: Này Tủ Bồ Đe! Bồ tát an trú trong Bát nhã 
Ba-la-mật chăng đắc nội không, chẳng đắc ngoại không, 
chăng đăc nội ngoại không, chẳng đắc không không... 
dẫn đến chẳng đắc chư pháp khong. Bồ tát trú trong 
14 pháp không bất đắc đó, thấy sắc, dù là không hay 
là chẳng không, đều là bất đắc; thấy thọ, tưởng, hành, 
thức, dù là không hay dù là chẳng không, đều là bất đắc; 
thây thọ, tưởng, hành, thức dù là không hay dù là chẳng 
không, đều bất đắc, thấy 4 niệm xứ... dẫn đến thấy Vô 
Thượng Bô Đê, dù là không hay là chẳng không, đều là 
bất đắc, thấy hữu vi tánh, thay vô vi tánh dù là khong hay 
là chẳng không đều là bất đắcễ Bồ tát trú trong Bát nhã 
Ba-la-mật như vậy, vẫn hành bố thí mà vẫn quán bố thí 
là không. Bo tát quán bố thí là không, quán ngưòi hành



10 • LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ

thí, kẻ thọ thí, tài vật đem ra bố thí đều không, chẳng cho 
tâm xan tham, đắm trước sanh khởi. Vì sao? Vì Bồ tát 
hành Bát nhã Ba-la-mật, từ khi sơ phát tâm cho đến khi 
toa đạo tràng chẳng có tâm vọng phân biệt. Ví như chư 
Phật khi được Vô Thượng Bồ Đề chẳng có tâm xan tham, 
đắm trước; Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật cũng như vậy, 
chẳng có tâm xan tham, đắm trước. Đó là vì Bồ tát tôn 
trọng Bát nhã Ba-la-mật.

Như vậy gọi là Bồ tát an trú trong Bát nhã Ba-la-mật 
mà nhiếp Đàn Ba-la-mậtế

Này Tu Bồ Đe! Bồ tát an trú trong Bát nhã Ba-la-mật 
chẳng sanh tâm Thanh Văn và Bích Chi Phật, vì tâm 
hướng về Thanh Văn và Bích Chi Phật là bất khả đắc. 
Bố Tát, từ khi sơ phát tâm cho đến khi tọa đạo tràng, 
trong khoảng giữa ấy, tự mình chẳng sát sanh, dạy người 
khác chẳng sát sanh, tán thán pháp chăng sát sanh, hoan 
hỷ tán thán người chẳng sát sanh,... dẫn đến tự mình chẳng 
ta kiến, hay dạy người khác chẳng tà kiến, tán thán pháp 
chẳng tà kiến, hoan hỷ tán thán người chẳng tà kiếnẳ Do 
nhân duyên trì giói như vậy mà chẳng thấy có pháp để chấp.

Như vậy gọi là Bồ tát an trú trong Bát nhã Ba-la-mật 
mà nhiếp Thi la Ba-la-mậtế

Này Tu Bồ Đe! Bồ tát an trú trong Bát nhã Ba-la-mật, 
tùy thuận pháp nhẫn, tự nghĩ rằng: “Trong pháp này 
chẳng có pháp gì khỏi hay diệt, sanh hay tử; chẳng có 
pháp gì là mắng nhiếc, là chặt chém, là đánh đập”Ề Bồ 
tát, từ khi sơ phát tâm cho đến khi tọa đạo tràng, nếu 
có chúng sanh nào đến mắng nhiếc.ế. dẫn đến dùng đao 
trượng đâm chém, đánh đập, vẫn giữ tâm bất động, tự 
nghĩ rằng, “Trong pháp này chẳng có pháp gì cả, chăng
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CÓ ai bị mắng nhiếc, bị đâm chém, bị đánh đập, mà chúng 
sanh vẫn thọ các khổ não”.

Như vậy gọi là Bồ tát an trú trong Bát nhã Ba-la-mật 
mà nhiếp sẵn đề Ba-la-mật.

Này Tu Bồ Đe! Bồ tát an trú trong Bát nhã Ba-la-mật, 
vì chúng sanh thuyết pháp dạy họ hành 6 pháp Ba-la- 
mật, hành 4 niệm xứểỀ. dẫn đến hành 8 thánh đạo, khiến 
họ được 4 quả Thanh Văn, quả Bích Chi Phật... dẫn đến 
được Vô Thượng Bồ Đe, mà chẳng trú trong hữu vi tánh, 
trong vô vi tánh.

Như vậy gọi là Bồ tát an trú trong Bát nhã Ba-la-mật 
mà nhiếp Tỳ lê gia Ba-la-mật.

Này Tu Bồ Đe! Bồ tát an trú trong Bát nhã Ba-ỉa-mật, 
nhập vào tất cả các tam muội, ngoại trừ Phật tam muội. 
Tất cả các tam muội của Thanh Văn, của Bích Chi Phật, 
Bồ tát đều vào được cả. Bồ tát trú trong các tam muội, 
thuận nghịch ra vào 8 bối xả: Bối xả thứ 1 là trong quán 
sắc tướng, ngoài quán sắc; bối xả thứ 2 là trong chẳng 
có sắc tướng, ngoài quán sắc; bối xả thứ 3 là tịnh bối xả, 
thân tác chứng; bối xả thứ 4 là quán hết thảy sắc tướng, 
diệt các tướng đối đãi, chẳng niệm các sắc tướng, nhập 
hư không vô biên xứ; bối xả thứ 5 là vượt qua hư không 
vô biên xử, nhập thức vô biên xứ; bối xả thứ 6 là vượt qua 
thức vô biên xứ, nhập vô sở hữu xử; bối xả thứ 7 là vượt 
qua vô sở hữu xứ, nhập phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ; 
bối xả thứ 8 là vượt qua phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, 
nhập diệt thọ tưởng địnhỀ

Bồ tát y nơi 8 bối xả này, mà thuận nghịch ra vào 9 
thứ đệ địnhề

Thế nào gọi là nhập 9 thứ đệ định?
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ĐÓ là ly dục, ly các bất thiện pháp, vào sơ thiền, đệ nhị 
thiền, đệ tam thiền, đệ tử thiền; vào 4 vô sắc định; vào 
diệt thọ tưởng định.

Bồ tát y noi 9 thứ đệ định và 8 bối xả này, mà vào Sư 
tử phấn tam muội.

Thế nào gọi là nhập Sư tử phấn tam muội?

Đó là nhập sơ thiền; xuất sơ thiền, nhập đệ nhị thiềnệ.. 
dẫn đến xuất phi hữu tưửng phi vô tưởng xứ định, nhập diệt 
thọ tưởng định. Đây là thuận quán. Rồi xuất diệt thọ tưởng 
định, nhập phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ định... dẫn đến 
xuất đệ nhị thiền, nhập sơ thiền. Đây là nghịch quán.

Bồ tát y noi Sư tử phấn tam muội này, mà vào Siêu 
việt tam muộiệ

Thế nào gọi là nhập Siêu việt tam muội?

Đó là nhập Stf thiền; khi sơ thiền khởi lại nhập đệ nhị 
thiềnỀắ. dẫn đến khỉ phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ định 
khởi, lại nhập diệt thọ tưởng định. Khi diệt thọ tưởng 
định khỏi, lại nhập sơ thiền, khỉ sơ thiền khởi lại nhập 
diệt thọ tưởng định. Khi diệt thọ tưởng định khỏi lại 
nhập đệ nhị thiền; khỉ đệ nhị thiền khởi, lại nhập diệt 
thọ tưởng định. Khi diệt thọ tưởng định khỏi lại nhập 
đệ tam thiền; khi đệ tam thiền khỏi, lại nhập diệt thọ 
tưởng địnhỂ Khỉ diệt thọ tưởng định khỏi lại nhập đệ tứ 
thiền; khỉ đệ tứ thiền khởi, lại nhập diệt thọ tưởng định. 
Khỉ diệt thọ tưởng định khởi, lại nhập hư không xứ định, 
khi hư không xứ định khởi, lại nhập diệt thọ tưởng định. 
Khi diệt thọ tưởng định khởi, lại nhập thức xứ định; khỉ 
thức xứ đinh khởi, lai nhâp diêt tho tưởng đinh. Khi diêt•  7  t  «  ] T  *  •  9 »  •

thọ tưởng định khỏi, lại nhập vô sở hữu xứ định; khi
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vô sở hữu xứ định khỏi, lại nhập diệt thọ tưởng địnhề 
Khi diệt thọ tưởng định khởi, lại nhập phi hữu tưởng 
phi vô tưởng xứ định; khi phi hữu tưởng, phi vô tưởng 
xứ định khởi, lại nhập diệt thọ tưởng định. Khi diệt thọ 
tưởng định khởi, lại nhập tán tâm, khi tán tâm khởi, lại 
nhập phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ định. Khi phi hữu 
tưởng, phi vô tưởng xứ khởi, lại nhập tán tâm; khi tán 
tâm khỏi, lại nhập vô sở hữu xứ định. Khi vô sở hữu xử 
định khởi, lại nhập tán tâm; khi tán tâm khởi, lại nhập 
thức xứ định. Khi thức xứ định khỏi, lại nhập tán tâm; 
khi tán tâm khởi, lại nhập hư không xứ định. Khi hư 
không xứ định khỏi, lại nhập tán tâm; khi tán tâm khỏi, 
lại nhập đệ tứ thiền. Khi đệ tứ thiền khởi, lại nhập tán 
tâm; khi tán tâm khỏi, lại nhập đệ tam thiền. Khi đệ tam 
thiền khỏi, lại nhập tán tâm; khỉ tán tâm khởi, lại nhập 
đệ nhị thiềnẵ Khi đệ nhị thiền khởi, lại nhập tán tâm; khi 
tán tâm khỏi, lại nhập nhập sơ thiền. Khi sơ thiền khỏi 
lại nhập tán tâm. Như vậy là, ở nơi Siêu việt tam muội, 
Bồ tát được hết thảy các pháp tướng bình đẳng.

Như vậy gọi là Bồ tát an trú trong Bát nhã Ba-la-mật 
mà nhiếp Thiền Ba-ỉa-mật.

LUẬN:

Hỏi: Vì sao khi tu tập 6 pháp Ba-la-mật cần phải chọn 
một Ba-la-mật làm chủ?

Đáp: Vì nhân duyên tu hành có thứ lớp, nên người tu 
hành phải tùy theo hạnh nguyện của mình mà chọn một Ba- 
la-mật làm chủ.

Bồ tát phân biệt có: Tại gia Bồ tát và xuất gia Bồ tát.

Bồ tát tại gia, do đã có được nhiều phước đức, nên được
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sanh vào nhà giàu có. Bởi vậy nên khi hành đạo, hạng Bồ tát 
này thường chọn bố thí Ba-la-mật làm chủ; hành bố thí trước, 
rồi mới hành các Ba-la-mật khác.

Bồ tát xuất gia, do chẳng nắm giữ của cải nên chọn trì 
giới Ba-la-mật, nhẫn nhục Ba-la-mật, tinh tấn Ba-la-mật, 
Thiền Ba-la-mật, và trí huệ Ba-la-mật làm chủ.

Ví như, do chẳng có của cải, nên Bồ tát lấy nhẫn nhục 
Ba-la-mật làm chủ, sẵn sàng đem thân mạng mình ra bố thí, 
để làm lợi ích cho chúng sanh; dù có chúng sanh đến mắng 
nhiếc hay hành hung, Bồ tát vẫn chẳng khởi tâm sân hận. Bồ 
tát hành nhẫn nhục Ba-la-mật như vậy là nhiếp bố thí Ba-la- 
mật. Khi bị người hành hung, gây nguy hại đến tánh mạng 
của mình, Bồ tát liền tự nghĩ rằng: “Thân này là hư giả. Ta 
chớ nên vì tiếc thân mạng mà xa lìa việc tu tập các Ba-la-mật. 
Nếu vì lợi ích chúng sanh mà phải bố thí thân mạng, ta vẫn 
phải hoan hỷ bố thí”.

Do có được các lực phương tiện của bố thí Ba-la-mật và 
nhẫn nhục Ba-la-mật, nên Bồ tát này, sau khi mạng chung, sẽ 
được sanh về một thế giới an lành, tốt đẹp, để tiếp tục hành 
bố thí Ba-la-mật và nhẫn nhục Ba-la-mật.

Hỏi: Trú trong nhẫn nhục, chẳng làm điều ác, tức là đã 
hành trì giới rồi. Như vậy vì sao còn nói trú trong nhẫn nhục 
Ba-la-mật mà nhiếp trì giới Ba-la-mật?

Đáp: Trên đây chỉ mới nói về các tướng của các Ba-la-mật, 
mà chưa nói đến các Ba-la-mật thứ lớp sanh như thế nào.

Tuy các Ba-la-mật có thể hòa hợp với nhau, nhưng mỗi 
pháp đều có tướng riêng khác. Nếu y theo thứ lóp mà hành, 
thì trước phải có trì giới, rồi sau mới có nhẫn nhục. Giói là 
chẳng hại người, chẳng nhiễu loạn người; nhẫn là tự nhiếp
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thân mình, dù phải hy sinh thân mạng mình cũng chẳng hổi 
tiếc. Bởi vậy nên trong nhẫn nhục đã có hàm chứa giới tướng 
rồi vậy.

Trì giới có 2 cách. Đó là:

- Chẳng làm não hại chúng sanh.

- Tự mình sanh căn bản thiền định.

Người chưa thọ giới pháp, chỉ vì sợ mang tội mà hành 
nhẫn nhục. Vì chưa có thâm tâm thương xót chúng sanh, nên 
tự nghĩ: “Trì giới là bước đầu vào Phật đạo, còn chẳng làm 
hại chúng sanh là việc dễ làm. Ta nên nhẫn nhục làm các việc 
dễ làm trước đã”. Cho nên mới nói rằng: “Nhẫn nhục thường 
nhiếp trì giới” là vậy.

Lại nữa, nhẫn nhục khiến cho tâm đừng sanh, chưa phải 
là trì giới. Phải thành tựu thân khẩu và ý thanh tịnh mới gọi 
là trì giới. Nếu chỉ có ý thanh tịnh, thì chỉ được gọi là nhẫn 
nhục mà thôi.

Hỏi: Thiền Ba-la-mật cũng làm cho tâm thanh tịnh. Như  
vậy vì sao chỉ nói đến nhẫn nhục mà thôi?

Đáp: Vào được Thiền Ba-la-mật rồi là đã có được trí lực 
lớn, nên chẳng cần nói đến trì giới nữa.

Khi tâm chưa được thanh tịnh mới phải cần tu nhẫn nhục 
để giữ gìn đừng cho tâm sanh.

Trong kinh có nói đến nhân duyên Bồ tát có đại trí huệ, 
phát tâm hành 6 pháp Ba-la-mật, mà đời đời được tăng ích 
công đức, chẳng có đọa về 3 đường ác, ... dẫn đến sẽ được 
quả Vô Thượng Bồ Đe.

Vì Bồ tát, từ khi sơ phát tâm cho đến khi tọa đạo tràng, 
chẳng có sanh sân tâm, chẳng nhiễu loạn chúng sanh, chẳng
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đoạt mạng chúng sanh, cũng chẳng thủ chứng quả vị Nhị 
thừa, nên mới có đại công đức như vậy.

Đây chính là công đức trì giới Ba-la-mật và nhẫn nhục 
Ba-la-mật. Bồ tát đem hết thảy công đức ấy, cùng với hết 
thảy chúng sanh đồng hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đe, mà 
chẳng khởi 3 chấp điên đảo: Chấp có người hồi hướng, có 
pháp hồi hướng và có chỗ hồi hướng.

Đây là trường hợp nhẫn nhục Ba-la-mật nhiếp trì giới 
Ba-la-mật.

-0O0-

Nhẫn nhục Ba-la-mật cũng nhiếp được tinh tấn Ba-la-mật.

Bồ tát tu tập các công đức, phát nguyện độ hết thảy chúng 
sanh, nên thường tinh tấn, chẳng giải đãi. Trong lúc hành Bồ 
tát đạo, nếu có gặp các trở ngại, Bồ tát vẫn chẳng thối tâm. 
Vì sao? Vì đã thường kham nhẫn các khổ, nên nếu cần phải 
chịu đựng khổ nhọc trong thời gian lâu dài, Bồ tát vẫn chẳng 
thối chuyển. Như trong kinh dạy: Dù phải đi 1 do tuần... dẫn 
đến trăm, ngàn, vạn, ức do tuần, dù phải qua 1 thế giới... dẫn 
đến qua ữăm, ngàn, vạn, ức thé giới để tìm 1 người trao chân 
thật pháp Niết Bàn, Bồ tát vẫn thường tinh tấn.

Neu chẳng tìm được người như vậy, Bồ tát vẫn chẳng sanh 
phiền não. Dẩn đến, nếu chỉ tìm được 1 người thọ trì 5 giới, thì 
Bồ tát liền sanh tâm hoan hỷ, vì tự nghĩ, “Ta tìm được 1 người 
tức đã tìm được nhiều người, thông qua người ấy, thì chân thật 
pháp sẽ mãi mãi được lưu truyền vậy. Vì sao? Vì các pháp, ở nơi 
thật tướng, là chẳng phải hai, chẳng phải khác”.

Đây là trường hợp nhẫn nhục Ba-la-mật nhiếp tinh tấn 
Ba-la-mật.
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Nhẫn nhục Ba-la-mật cũng nhiếp được Thiền Ba-la-mật.

Bồ tát hành nhẫn nhục Ba-la-mật, nên có tâm nhu nhuyến, 
mêm mại, rât dê vào các thiền định. Trú trong thiền định, Bồ 
tát khởi tâm từ bi, bình đẳng đối với hết thảy chúng sanh, 
đem các tâm và tâm sở thanh tịnh, cùng với hết thảy chúng 
sanh đông hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề.

Đây là trường hợp nhẫn nhục Ba-la-mật nhiếp Thiền Ba- 
la-mật.

-0O0-

Nhẫn nhục Ba-la-mật cũng nhiếp được Bát nhã Ba-la-mật.

Bồ tát trú trong “chúng sanh nhẫn” và trong “pháp nhẫn”, 
nên nhân được các việc làm ác của chúng sanh. Gặp những  
chúng sanh đên mắng nhiếc, hành hung mình, Bồ tát vẫn 
hành đại từ bi đôi với họ, nên được đại công đức.

Do được tâm nhu nhuyến, mềm mại, nên Bồ tát dễ được 
“pháp nhẫn”, biết rõ hết thảy pháp đều rốt ráo là vô sanh. 
Trú trong “pháp nhẫn”, Bồ tát quán hết thảy pháp đều là không 
tướng, là ly tướng, là vô tận tướng, là tịch diệt tướng, là Niết 
Bàn tướng, mà vẫn chẳng có chấp tướng tịch diệt Niết Bàn đó.

Lại nữa, Bồ tát trú trong “chúng sanh nhẫn”, biết rõ hết 
thảy chúng sanh đều rốt ráo không, nên chẳng còn thấy có 
người đên mắng nhiéc mình, đâm chém m ình... dẫn đén đoạt 
thân mạng mình.

Khi đã đầy đủ “chúng sanh nhẫn” và “pháp nhẫn”, Bồ 
tát chăng còn 3 châp điên đảo: Chấp có người nhẫn, có pháp 
nhẫn, có chỗ nhẫn.

Do vậy mà Bồ tát thường thấy hét thảy pháp đều là tịch 
diệt tướng là Niết Bàn tướng cả.
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Bổn nguyện cầu Phật đạo của Bồ tát là vào được nơi thật 
tướng của các pháp, nơi rốt ráo không tướng của các pháp. 
Nếu chưa tọa đạo tràng, thì chẳng tác chứng thật tế. Nếu 
tọa đạo tràng, thì phải đầy đủ các Phật pháp, mới được Phật 
đạo, chuyển pháp luân. Lúc bây giờ vì lợi ích chúng sanh mà 
thuyết pháp, hóa độ chúng sanh, nhưng vân thường an trú 
trong Bát nhã Ba-la-mật.

Đây là trường họp nhẫn nhục Ba-la-mật nhiếp Bát nhã 
Ba-la-mật.

Hỏi: Thế nào là trú trong tinh tấn Ba-la-mật mà nhiếp 
các Ba-ỉa-mật khác?

Đáp: Bồ tát trú trong tinh tấn chẳng còn sợ hãi, vì do có 
lực tinh tấn mà vượt qua được mọi khó khăn, gian khổ, Bồ tát 
biết rõ hết thảy pháp đều là rốt ráo không nhưng vì lòng từ bi 
thương xót chúng sanh, nên trở lại trong 3 cõi, khởi các thiện 
nghiệp để hóa độ chúng sanh, mà chẳng chấp Niêt Bàn vậy. 
Được như vậy là nhờ lực phương tiện tinh tấn Ba-la-mật.

Bồ tát trú trong tinh tấn Ba-la-mật, tự nghĩ rằng, ‘Ta 
quyết định sẽ được Vô Thượng Bồ Đề, chớ nên giải đãi. Dù 
phải đi trăm, ngàn, vạn, ức do tuân, dù phải qua trăm, ngan, 
vạn ức thế giới để giáo hóa chúng sanh, ta vân phải tinh tân, 
chớ nên giải đãi. Nếu chẳng dạy được 1 người vào Phật đạo, 
hay vào Bích Chi Phật đạo, vào Thanh Văn đạo... dẫn đến 
nếu chẳng dạy được 1 người tu 10 thiện đạo, ta vân phai tinh 
tấn hành pháp thí và tài thí, khiến chúng sanh được đây đủ; 
rồi phải đem công đức ấy, cùng với hết chúng sanh đồng hồi 
hướng về Vô Thượng Bồ Đê”.

Đây là trường hợp tinh tấn Ba-la-mật nhiếp bố thí Ba-la-mật.

Mặc dù hết thảy các trường hợp bố thí đều do tinh tấn
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khởi sanh, nhưng đây là bố thí Ba-la-mật, bố thí “tam luân 
không tịch”, nên cần phải có lực phương tiện tinh tấn Ba-la- 
mật, mới được viên mãn.

Tinh tấn Ba-la-mật cũng nhiếp trì giói Ba-la-mật.

Bồ tát trú trong tinh tấn Ba-la-mật, từ khi sơ phát tâm cho 
đến khi tọa đạo tràng, tu 10 thiện đạo chẳng hề ngưng nghỉ, 
và cũng dạy người khác tu 10 thiện đạo.

Bồ tát trú trong tinh tấn Ba-la-mật như vậy, chẳng cầu 
phước báo ở 3 cõi, chẳng tham đắm các quả Thanh Văn và 
Bích Chi Phật.

Chỉ những người giải đãi mói cầu phước báo ở 3 cõi, mới 
câu pháp Nhị thừa; còn Bô tát chăng có các tướng giải đãi 
như vậy.

Đây là trường hợp tinh tấn Ba-la-mật nhiếp trì giói Ba-la-mật.

-oOo-

Tinh tẩn Ba-la-mật cũng nhiếp nhẫn nhục Ba-la-mật.

Bồ tát trú trong tinh tấn Ba-la-mật, tò khi sơ phát tâm cho 
đên khi tọa đạo tràng, đã xả ngã chấp, chẳng còn tiếc thân 
mạng, đã vào được nơi thật tướng pháp, nên dù có kẻ đến 
măng nhiêc, hành hung, cũng chăng sanh sân giận, chẳng 
sanh tâm sợ hãi, vì tự nghĩ, “Chẳng có ai mắng nhiếc hay 
hành hung, cũng chẳng có ai thọ sự mắng nhiếc hay hành 
hung đó”. Bô tát lại tự nghĩ: “Nếu ta bố thí thân này, ta sẽ có 
được đại lợi ích. Vì thương xót chúng sanh mà ta đã thọ thân 
này; nay chúng sanh đến đoạt thân này, ta phải nên hoan hỷ, 
chẳng nên luyến tiếc; ta lại phải đem hết thảy công đức nhan 
nhục này cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về 
Vô Thượng Bồ Đề”.
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Bởi nhân duyên vậy, nên dù bị chúng sanh mắng nhiếc, đánh 
đập... Bồ tát vẫn hoan hỷ nhẫn nhục, chẳng hề thối chuyển.

Đây là trường hợp tinh tấn Ba-la-mật nhiếp nhẫn nhục 
Ba-la-mật.

-0O0-

Tinh tấn Ba-la-mật cũng nhiếp Thiền Ba-la-mật.

Có người tự nhiên được thiền định. Hạng người này, do 
đời trước ở cõi trên, nên nay sanh về cõi này, tự nhiên được 
thiền định.

Có người do nhân duyên hành đại bố thí, phá được xan 
tham, phá được 5 triền cái, mà được thiền định.

Có người do tu tập nhẫn nhục, hoặc do sanh tâm Tiểu 
thừa, mà nhàm chán sanh tử, nên cũng vào được thiền định.

Có người, do có đại trí huệ lực, biết cõi Dục là vô thường, là 
bất tịnh, biết thiền định tuy cũng chẳng thật có, nhưng vào thiền 
định vẫn thù thắng hơn ở cõi Dục, nên đã vào thiền định.

Đây là những trường hcrp thiền định chẳng do tinh tấn sanh, 
Hành giả nhờ các nhân duyên khác mà vào được thiền định.

Thế nhưng có người ở nơi các pháp Ba-la-mật thường 
làm chủ được tâm mình. Lúc kinh hành cũng như lúc tọa 
thiền vẫn thường tinh tấn, lấy tấn căn chế ngự 5 triền cái, 
đấu tranh như xông pha vào trận mạc chống quân giặc, vừa 
mống tâm tán loạn là liền nhiép tâm trở về, dù mệt nhọc bao 
nhiêu cũng vẫn chẳng ngưng nghỉ. Tinh tấn như vậy, có thể 
chỉ trong 1 ngày, 1 đêm là vào được thiền định.

Đây là trường hợp tinh tấn Ba-la-mật nhiếp Thiền Ba-la-mật.
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Nên biết có người do chưa đoạn sạch các nghiệp tội 
đời trước, do còn tham đắm các lạc thú ở đời, để tâm rong 
ruôi theo cảnh duyên, nên khó chế ngự tán tâm, khó vào 
thiên định. Hạng người này phải gia tăng tinh tấn mới mong 
được vào thiền định. Ví như có người do được nhiều phước 
đức, nên an nhiên hưởng lộc; còn người kém phước đức thì 
phải tinh tấn làm lụng thì mới mong có được cuộc sống sung 
túc an nhàn.

-0O0-

Tinh tấn Ba-la-mật cũng nhiếp Bát nhã Ba-la-mật.

Bồ tát có tinh tấn mới nhiếp được Bát nhã Ba-la-mật. 
Bô tát được thiền định rồi mới sanh được thần thông. Có đủ 
thiền định và trí huệ như vậy, nên Bồ tát dùng lực than thông 
đi khăp 10 phương, cúng dường chư Phật, gieo trồng thiện căn.

Lại nữa, Bô tát vì hạnh nguyện độ sanh, nên ngoài việc bố 
thí, trì giới, nhân nhục, thiền định, còn phải thường tinh tấn, mói 
phát sanh được trí huệ Bát nhã Ba-la-mật. Vì sao? Vì trí huệ 
thường là do tinh tấn sanh. Bởi vậy nên Bồ tát phải lấy tinh tấn 
làm chủ, mới có thê nhiêp Bát nhã Ba-la-mật được.

Bồ tát có 2 việc phải làm. Đó là:

- Quán thật tướng các pháp. Ở nơi thật tướng pháp, Bồ 
tát chăng thây pháp tướng, cũng chẳng thấy phi pháp tướng.

- Làm đúng như chỗ nói.

Người giải đãi chẳng có thể làm 2 việc này được.

Đây là trường hợp tinh tấn Ba-la-mật nhiếp Bát nhã Ba- 
la-mật.
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Hỏi: Thế nào gọi là an trú trong thiền Ba-la-mật mà 
nhiếp các Ba-la-mật kia?

Đáp: Phải đầy đủ cả 2 việc nêu ừên đây, mới trú được 
trong thiền định; lấy thiền định làm nhiếp cả 5 Ba-la-mật kia.

Bồ tát trú trong thiền Ba-la-mật, điều tâm nhu nhuyến, 
bất động mới có thể quán thật tướng các pháp. Ví như nhà 
kín gió, thì đèn mới có thể sáng tỏ; cũng như vậy, phải trú 
trong thiền Ba-la-mật mới phát sanh được trí huệ Ba-la-mật.

Lúc bấy giờ, Bồ tát chẳng còn nhiễu loạn chúng sanh, mà 
trái lại thường bi nguyện chúng sanh, thương xót hết thảy 
chúng sanh.

Phải thanh tịnh trì giới, nhẫn nhục mới có được lực thần 
thông, biến hóa đầy đủ tài vật để bố thí cho chúng sanh, lại 
biến hóa ra các hóa nhân, để vì chúng sanh, thuyêt pháp độ 
sanh. Bởi vậy nên nói thiền định là nhân bố thí.

Lại nữa, do thiền định mà có được thần thông, đi khắp 10 
phương, cúng dường chư Phật, gieo trông thiện căn, chăng 
hề giải đãi. Bởi vậy nên nói thiên định sanh tinh tân.

Lại nữa, cũng do noi Thiền Ba-la-mật, mà tất cả các Ba- 
la-mật kia đều được tăng trưởngệ

Đây là nghĩa, “Trú trong thiền Ba-la-mật, lấy Thiền Ba- 
la-mật làm chủ, nhiếp tất cả 5 Ba-la-mật kia.”

Hỏi: Vì sao nói Bồ tát an trú trong Bát nhã Ba-ỉa-mật, 
chẳng đắc 14 pháp không, từ nội không... dẫn đến chư pháp 
không, có 18 pháp không, vì sao chỉ nói có 14, mà chăng nói 
đến 4 pháp không sau?

Đáp: Phân biệt hết thảy pháp tướng không, và hết thảy 
pháp không, là đã tổng nhiếp tất cả 18 pháp không rồi. Đây



QUYÊN 81 • 23

là vì người tu hành mà Phật rộng phân biệt có 18 pháp không.

Thế nhưng, có người chỉ hành 1 pháp, 2 pháp, dẫn đến 
14 pháp trong 18 pháp không đó. Bởi vậy nên phải tùy theo 
chúng sanh chấp nhiều hay chấp ít, mà nói rộng hay nói hẹp, 
nói nhiêu hay nói ít vậy.

Đối vói người thâm chấp tà kiến mới phải nói đến 4 pháp 
không sau cùng. Vì sao? Vì hàng ngoại đạo do tà kiến, mà 
chấp “hữu pháp”, chấp “vô pháp”; còn Bồ tát do có tâm từ bi 
nhu nhuyến, nên chẳng chấp “hữu”, cũng chẳng chấp “vô”. 
Lại nữa, Bô tát do huân tu 14 pháp không, mà ở nơi “hữu” và 
“vô” đều được rõ ràng, chẳng có lầm lẫn.

Bởi nhân duyên vậy, nên ở nơi đây chẳng có đề cập đến
4 pháp không sau cùng.

Hỏi: Trong kinh nói, “Cũng như chư Phật, Bồ tát chẳng 
sanh tâm châp đăm Nói như vậy cỏ hàm ỷ  nghĩa gì?

Đáp: Phật đã đoạn sạch phiền não, nên các tập khí chẳng 
còn sanh khởi nữa. Bồ tát dùng lực phương tiện Bát nhã Ba- 
la-mật, ngăn các tập khí, chẳng cho sanh khởi.

Nay, vì muốn tán thán lực Bát nhã Ba-la-mật, nên nói 
“Bô tát, dù chưa tận đoạn kiết sử, nhưng cùng với Phật chẳng 
khác”. Sở dĩ nói như vậy là nhằm khiến người đời tôn quý 
Bát nhã Ba-la-mật. Do tôn quý Bát nhã Ba-la-mật, mà nghĩ 
răng: “Trong Bát nhã Ba-la-mật chẳng có pháp sanh diệt nên 
chăng có người măng nhiêc, sát hại, cũng chẳng có người thọ 
lãnh sự măng nhiếc sát hại đó”.

Hỏi: Người dấy niệm như trên đây là vào được vô sanh 
pháp nhân. Như vậy, vì sao nói vào được nhu thuận nhẫn?

Đáp: Có người do tu tập, biết rõ 5 ấm hòa hợp mà giả
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danh có chúng sanh, nhưng chưa có thể phá được pháp chấp. 
Bởi vậy nên kinh nói, “Các pháp là vô sanh, vô diệt, chẳng 
có người mắng nhiếc, sát hại; cũng chẳng có người thọ lãnh 
sự mắng nhiếc, sự sát hại” .

Đây là vì hạng người phá được ngã chấp, quán pháp 
không, mà còn vướng mắc pháp ái, nên kinh đã nói như trên.

Người được vô sanh pháp nhẫn mới có đầy đủ từ bi tâm, 
thương xót chúng sanh; còn người được nhu thuận nhân chỉ 
mới niệm pháp không mà thôi.

“Pháp nhẫn” và “chúng sanh nhẫn” tuy chẳng ngăn ngại 
nhau, nhưng có sâu; có cạn, sai khác nhau:

- Ở nơi “chúng sanh bất khả đắc” chỉ mới là “chúng sanh 
nhẫn”.

- Ở nơi “pháp bất khả đắc” mới được gọi là “pháp nhẫn”.

Hỏi: Vì sao nói, “Tiểu thừa chẳng được Siêu việt tam 
muội, chẳng dung được 2 biên, chẳng dám y  tản tâm mà vào 
diệt thọ tưởng định ”?

Đáp: Pháp “Tiểu thừa” chẳng thể sánh với pháp Đại thừa 
được. Người tu mà chẳng siêu việt được 2 bên là người tu 
theo pháp Tiểu thừa; còn Bồ tát, do được đại trí huệ, do thâm 
nhập thiền định, nên thường tùy ý siêu việt được 2 bên. Ví 
như lực sĩ trong loài người chỉ nhảy qua rào cao vài trượng; 
còn lực sĩ trong hàng trời có thể vượt qua các khoảng xa 
rộng, chẳng chút khó khăn.

Lại nữa, Bồ tát có đại trí huệ, nên vào Sư tử phấn tận tam 
muội, được lực Bát nhã Ba-la-mật hộ trì, nên ở nơi hêt thảy 
pháp thường được tự tại, vô ngại.

Lại nữa, do đã vào được noi thật tướng pháp, nên thường
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an trú noi bất động pháp.

Bởi vậy, chẳng nên đem các pháp của hàng trời và của 
hàng người mà nạn hỏi nữa.

Hỏi: Thể nào gọi là Bồ tát an trú trong Bát nhã Ba-la- 
mật mà nhiếp các Ba-la-mật khác?

Đáp: Bồ tát trú trong Bát nhã Ba-la-mật đem tài vật bố 
thí chúng sanh và cúng dường chư Phật, mà biết rõ chúng 
sanh cũng như chư Phật đều rốt ráo là không. Bởi vậy nên 
đối với chúng sanh cũng như đối với Phật, Bồ tát giư tâm 
bình đăng. Vì giữ tâm bình đẳng, nên Bồ tát chẳng quý chư 
Phật, chăng khinh chúng sanh, cũng chẳng thấy bố thí người 
nghèo được ít phước đức, cúng dường chư Phật được nhiều 
phước đức. Vì sao? Vì Bồ tát đã đoạn sạch các vọng tưởng 
phân biệt điên đảo, đã vào “bất nhị pháp môn” vậy.

Cũng như vậy, khi hành pháp thí, Bồ tát chẳng quý trọng 
người trí, chẳng khinh chê người vô trí. Vì sao? Vì Phật pháp 
là vô lượng, là bất khả tư nghi. Nói về 12 nhân duyên, về 
không, vê vô tướng, về vô tác, hoặc về các thậm thâm pháp 
khác cũng chẳng khác. Vì sao? Vì khi đã vào nơi tịch diệt 
tướng thì hết thảy các pháp đều là bình đẳng, đều là vô phân 
biệt, đều chẳng có hý luận.

Đây là trường hợp Bát nhã Ba-la-mật nhiếp bố thí Ba-la-mật.

Lại nữa, có Bô tát trú nơi 10 Phật lực, đem công đức của 
chư Phật 3 đời và của hàng đệ tử Phật, để cùng với hết thảy 
chúng sanh tùy hỷ hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đe. Do được 
lực trí huệ như vậy nên chẳng gì mà Bồ tát chẳng thí, khiến 
chúng sanh được phân phước đức. Lại cũng có Bồ tát muốn 
nhổ gốc xan tham mà hành bố thí. Khi hành bố thí, Bồ tát ấy
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đố, cung kính người thọ thí, vì đã tận diệt tâm kiêu mạn; lại 
biết rõ quả báo của bố thí, vì đã tận phá tâm nghi.

Bồ tát ấy, khi bố thí, thường quán người thọ thí như Phật; 
quán các tài vật đem ra bố thí đều là như tướng, là Vô Thượng 
Bồ Đề tướng; quán thân, từ trước đến nay, là rốt ráo không. 
Bố thí như vậy là chân thật, chẳng hư dối, là tương ưng với 
Nhất thiết chủng trí. Đây là trường họp Bát nhã Ba-la-mật 
nhiếp bố thí Ba-la-mật.

Bát nhã Ba-la-mật cũng nhiếp trì giới Ba-la-mật.

Bồ tát thâm nhập vào thanh tịnh Bát nhã Ba-la-mật, biết 
rõ chúng sanh là không mà vẫn thọ trì các thiện nghiệp đạo, 
để phá nghiệp sát sanh. Nếu vì muốn độ chúng sanh trong 
phạm vi 1 do tuần, trong phạm vi trăm, ngàn, vạn, ức... do 
tuần mà trì giới... dẫn đến vì muốn độ chúng sanh trong cõi 
Diêm phù đề... mà trì giới, thì đó cũng chỉ là vì sổ chúng 
sanh có hạn lượng mà trì giới.

Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, vì vô lượng chúng sanh, 
trong vô lượng quốc độ, mà trì giới, chẳng phải vì số chúng 
sanh có hạn lượng mà trì giói. Vì sao? Vì pháp tánh thật tê 
là như hư không. Bồ tát trú trong “cứu cánh không tưởng”, 
chẳng chấp giới tướng, chẳng chấp trì giới, cũng chẳng ghét 
phá giới.

Đây là trường hợp Bát nhã Ba-la-mật nhiếp trì giới 
Ba-la-mật.

Bát nhã Ba-la-mật cũng nhiếp nhẫn nhục Ba-la-mật.

Bồ tát được đầy đủ trì giới vô phân biệt như vậy, nên 
cũng được đầy đủ “chúng sanh nhẫn” và “pháp nhẫn”.

Bồ tát vào trong thâm Bát nhã Ba-la-mật, được đầy đủ
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“chúng sanh nhẫn” và “pháp nhẫn” như vậy, mới có thể tín 
thọ vô lượng Phật pháp, mà tâm chẳng phân biệt thị phi.

Đây là trường hợp Bát nhã Ba-la-mật nhiếp nhẫn nhục 
Ba-la-mật.

-0O0-

Bát nhã Ba-la-mật cũng nhiếp tinh tấn Ba-la-mật.

Bồ tát an trú trong Bát nhã Ba-la-mật, tinh tấn hành các 
Ba-la-mật khác, vào thật tướng pháp, thanh tịnh 3 nghiệp 
“thân, khẩu, ý”, được vô sở niệm. Bồ tát ấy, khi nằm mộng, 
thấy mình rớt xuống biển sâu, mà chẳng bị chìm, lại còn 
được đưa vào bờ an toàn; khi tỉnh mộng, thì tâm liền dứt. Do 
được lực phương tiện Bát nhã Ba-la-mật hộ trì, mà Bồ tát 
được đệ nhất tinh tấn, nên sanh mộng như vậy.

Đây là trường hợp Bát nhã Ba-la-mật nhiếp tinh tấn Ba- 
la-mật.

-oOo-

Bát nhã Ba-la-mật cũng nhiếp thiền Ba-la-mật.

Mặc dù trí huệ chẳng phải là thiền định, nhưng phải có trí 
huệ mới sanh được thiền định.

Trong kinh Bích Chi Phật có chép mẫu chuyện về 1 người 
thấy cảnh 2 con trâu vì dâm dục, đấu tranh với nhau cho đến 
chết, mà tự nghĩ rằng, “Nếu đem tài sắc, danh vọng, quyền 
lực... ra chinh phục kẻ khác, thì đâu có gì khác với cảnh 
này!”. Nghĩ như vậy rồi, ông liền được ly dục, được thiền 
định, thành bậc Bích Chi Phật.
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Bồ tát cũng như vậy, do có ít nhiều nhân duyên khiến 
nhàm chán 5 dục, ưa vui thiền định. Khi đã được đầy đủ 
phước đức, thì sẽ được thanh tịnh thiền định lạc.

Đây là trường hợp Bát nhã Ba-la-mật nhiếp Thiền Ba-la-mật

Hỏi: Vì sao Bổ tát cỏ thể ở nơi 1 niệm, mà được đầy đủ 
cả 6 pháp Ba-ỉa-mật?

Đáp: Bồ tát đã gieo trồng thiện căn trải qua vô lượng 
kiếp, đã hoàn toàn ly dục, nên ở nơi các thiền định được tự 
tại. Do vậy mà vào được Phật đạo, thâm nhập pháp tánh thật 
tế, tinh tấn dùng các phương tiện trí huệ và tò bi để hoằng 
pháp lọi sanh. Khi đã vào được thâm pháp rồi, Bồ tát trở lại 
tu các công đức.

Như vậy là Bồ tát đã thắng phục được tâm mình nên ở nơi 
mỗi niệm đều được đầy đủ cả 6 Ba-la-mật.

Ví như:

- Khi hành pháp thí và tài thí, Bồ tát vẫn thường an trú 
trong 10 thiện đạo, chẳng hướng về Nhị thừa địa, nên được 
đầy đủ trì giới Ba-la-mật, chẳng để các phiền não ma làm 
động tâm, nên được đày đủ nhẫn nhục Ba-la-mật; giữ thân 
tâm thường tinh tấn, chẳng giải đãi, chẳng thối thất, nên được 
đầy đủ tinh tấn Ba-la-mật; nhiếp tâm noi việc bố thí, chẳng 
để tâm tán loạn, hồi hướng công đức bố thí về Vô Thượng 
Bồ Đe, nên được đầy đủ Thiền Ba-la-mật; biết rõ người cho, 
người nhận, và tài vật cho đều bất khả đắc, nên được đầy đủ 
trí huệ Ba-la-mật.

- Khi trì giới, Bồ tát thọ đầy đủ các thiền giới, đầy đủ 8 
thánh đạo, đầy đủ 3 luật nghi giới, gồm có thiền định luật 
nghi giới, vô lậu luật nghi giới và nhiêu ích hữu tình luật 
nghi giới. Bồ tát trú trong các giới này mà bố thí vô úy cho
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chúng sanh, nên được đầy đủ bố thí Ba-la-mật. Khi trì giói, 
Bồ tát tinh tấn diệt trừ các phiền não, chẳng để cho “tham, 
sân, si” dấy khởi, nên dù có người đến mắng nhiếc, đánh đập 
v.v.. chẳng hề sân giận, dù cực nhọc bao nhiêu cũng chẳng 
hề thối tâm, nên được đầy đủ nhẫn nhục Ba-la-mật. Bồ tát 
phân biệt rõ các giới tướng có trọng, có khinh, có ngăn che, 
có khai mở, nhưng vẫn thường tinh tấn y như giới mà hành 
tri, dẫn đen khi có phạm giói là liền sám hối để được tiêu tội 
nên được đầy đủ tinh tấn Ba-la-mật. Khi trì giới như vậy, Bồ 
tát chẳng cầu phước báo cõi trời và cõi người, chẳng cầu Niết 
Bàn Tiểu thừa, mà chỉ trì giới cầu Bồ tát đạo, trì giới cầu Phật 
đạo, và thường tu tập 5 Ba-la-mật khác, nên được đầy đủ tinh 
tấn Ba-la-mật. Khi trì giới, Bồ tát chẳng hề ly các thiền định. 
Do trì giới mà phá được các phiền não, điều phục được tâm, 
nên Bồ tát cầu thiền định lạc, xả ly thế gian lạc, nhiếp tâm 
trừ các việc phá giới ở “thân, khẩu, ý”, trừ 3 ác giác quán và 
3 tế giác quán, nên được đầy đủ Thiền Ba-la-mật. Lại nữa, 
khi trì giới, Bồ tát biết rõ hết thảy pháp đều do nhân duyên 
sanh, chẳng có tự tại, biết rõ trì giới cũng như phá giới đều là 
tự tướng không, chẳng nên trú chấp, nên được đầy đủ trí huệ 
Bát nhã Ba-la-mật.

- Khi hành nhẫn nhục, Bồ tát tự nghĩ rằng, “Nếu có chúng 
sanh đến sát hại ta, ta vẫn chẳng sanh sân giận. Vì chúng 
sanh mà ta thọ thân này; nay chúng sanh đến đòi lại thân 
này, ta chẳng nên luyến tiếc”; lại tự nghĩ rằng, “Ta phải vì 
chúng sanh thuyết pháp phân biệt cho họ biết rõ pháp thế 
gian và pháp Niết Bàn, khiến họ an trú được trong 6 pháp 
Ba-la-mật... dẫn đến được v ô  sanh pháp nhẫn”. Bồ tát hành  
đầy đủ chúng sanh nhẫn và pháp nhẫn như vậy, nên được đầy 
đủ bô thí Ba-la-mật. Khi hành nhân nhục, Bồ tát chẳng gây 
phiên não cho chúng sanh, mà trái lại từ bi thương xót chúng
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sanh, dùng các thiện pháp an lập chúng sanh, nên được đầy 
đủ trì giới Ba-la-mật. Bồ tát an trú trong nhẫn nhục, thường 
tinh tấn hành các Ba-la-mật khác, nên được đầy đủ tinh tấn 
Ba-la-mật; lại được tâm nhu nhuyến, xả ly 5 dục, chẳng sanh 
caô tâm, tự xem mình như mặt đất để chúng sanh giẫm đạp lên, 
thường nhiếp tâm trong định, chẳng tán loạn, nên được đầy đủ 
Thiền Ba-la-mật. Do hành nhẫn nhục như vậy, Bồ tát nhẫn thọ 
được các việc làm ác của chúng sanh, cũng nhẫn thọ được hết 
thảy các pháp thậm thâm, vào được thật tướng pháp, được vô 
sanh pháp nhẫn, nên được đầy đủ trí huệ Ba-la-mật.

- Bồ tát an trú trong tinh tấn, thường hành bố thí, chẳng 
bao giờ xa rời tài thí, pháp thí và vô úy thí để làm lợi ích cho 
chúng sanh nên được đầy đủ bố thí Ba-la-mật. Bồ tát tinh 
tấn hành chánh nghiệp, chẳng sanh tâm Nhị thừa nên được 
đầy đủ trì giới Ba-la-mật. Khi hành tinh tấn như vậy, nếu có 
người đến phá hoại tâm Đại thừa của mình, Bồ tát vẫn nhẫn 
nại, chẳng thối tâm, nên được đầy đủ nhẫn nhục Ba-la-mật. 
Bồ tát tinh tấn hành tất cả các pháp mà tâm chẳng tán loạn, 
thường nhất tâm niệm nhất thiết chủng trí, nên được đầy đủ 
Thiền Ba-la-mật. Dù giữ thân tâm thường tinh tấn như vậy, 
mà Bồ tát chẳng chấp 2 tướng thân tâm tinh tấn đó, nên được 
đầy đủ trí huệ Ba-la-mật.

- Bồ tát an trú trong thiền định, được tâm thanh tịnh, phát 
đại từ bi, bố thí tài vật cho chúng sanh khién họ được sung 
mãn, hành vô úy thí khiến chúng sanh được an ổn, lại vì 
chúng sanh khắp 10 phương thuyết pháp, nên được đầy đủ bố 
thí Ba-la-mật. Bồ tát vào thiền định được tâm nhu nhuyến, 
an lạc, nên được đầy đủ trì giói Ba-la-mật; lại thâm nhập 
pháp không, thường nhẫn thọ các pháp, chẳng nghi, chẳng 
hối, nên được đầy đủ nhẫn nhục Ba-la-mật. Bồ tát từ trong 
thiền định, thường khởi các tam muội, nên được đầy đủ tinh
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tấn Ba-la-mật. Do thiền định mà được tâm thanh tịnh, chẳng 
động, thường vào nơi thật tướng pháp, nên được đầy đủ trí 
huệ Ba-la-mật.

- Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, quán 3 tướng bố thí 
đồng như tướng hư không, như tướng Vô Thượng Bồ Đề, 
diệt được các hý luận về hữu vô, về phi hữu phi vô, nên được 
đầy đủ bố thí Ba-la-mật. Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, được 
tâm thanh tịnh, tinh tấn, bất động, lại do quán các pháp đều 
là như huyễn, như mộng mà chẳng vào Niết Bàn, nên được 
đầy đủ tinh tấn Ba-la-mật. Do được lực Bát nhã Ba-la-mật hộ 
trì, mà vào sâu trong nhẫn pháp, Bồ tát vẫn thường giữ được 
tâm thanh tịnh, nên được đầy đủ nhẫn nhục Ba-la-mật. Bồ tát 
hành Bát nhã Ba-la-mật, được vô ngại ra vào các thiền định, 
nhưng chẳng đắm chấp thiền vị, mà thường hóa độ chúng 
sanh, nên được đầy đủ Thiền Ba-la-mật.

Nói tóm lại, do Bồ tát có đầy đủ lực trí huệ như vậy, nên 
ở trong một niệm, đồng thời cũng được đầy đủ cả 6 pháp 
Ba-la-mật.

(Hết quyển 81)
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Quyển 82





Phẩm Thứ Sáu Mươi Chín

Đại phương tiện
(Phương Tiện Lớn)

KINH:

Lúc bấy giờ, ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! 
Bồ tát phát tâm trong bao nhiêu lâu mới thành tựu được 
các lực phương tiện như vậy?

Phật dạy: Này I\i Bồ Đe! Bồ tát phát tâm trải qua vô 
lượng a tăng kỳ kiêp mói thành tựu được các lực phương 
tiện như vậyề

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát ấy đã 
cúng dường bao nhiêu đức Phật mói thành tựu được các 
lực phương tiện như vậy?

Phật dạy: Này Tủ Bồ Đe! Bồ tát ấy đã cúng dường 
hăng sa đửc Phật mói thành tựu được các lực phương 
tiện như vậyế

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát ấy đã 
gieo trông thiện căn như thế nào, mới thành tựu được các 
lực phương tiện như vậy?

Phật dạy: Này Tủ Bồ Đe! Từ sơ phát tâm đến nay, 
Bô tát ây đã gieo trồng thiện căn noi Đàn Ba-la-mật, nơi 
Thi la Ba-la-mật, noi sẵn đề Ba-la-mật, nơi Tỳ lê gia Ba- 
la-mật, nơi Thiền Ba-la-mật, noi Bát nhã Ba-la-mật mới 
thành tựu đầy đủ các lực phương tiện như vậyệ
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Ngài Tu BỒ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát thành 
tựu được các lực phương tiện như vậy là rất ít có.

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu Bồ 
Đe! Bồ tát thành tựu được các lực phương tiện như vậy 
thật là rất ít có.

Này Tu Bồ Đe! Ví như mặt trời, mặt trăng chiếu ánh 
sáng khắp 4 châu thiên hạ, đem lại nhiều sự lọi ích cho 
chúng sanh. Bát nhã Ba-la-mật, cũng như vậy, soi chiêu
5 Ba-la-mật kia, đem lại nhiều sự lợi ích cho chúng sanh.

Này Tu Bồ Đe! Ví như vị Chuyển luân thánh vương 
có luân bảo mới được gọi là Chuyển luân thánh vươngế 
Cũng như vậy, nếu ly Bát nhã Ba-la-mật, thì 5 Ba-la-mật 
kia chẳng được gọi là Bát nhã Ba-la-mật.

Này Tu Bồ Đe! Ví như người phụ nữ chẳng có chồng 
rất dễ bị xâm phạm. Cũng như vậy, nếu ly Bát nhã Ba-la- 
mật, thì 5 Ba-la-mật kia rất dễ bị các thiên ma phá hoại. 
Ví như người phụ nữ có chồng rất khó bị xâm phạm. 
Cũng như vậy, 5 Ba-la-mật kia, nếu được Bát nhã Ba-la- 
mật hộ trì, thì thiên ma chẳng có thể phá hoại đượcề

Này Tu Bồ Đe! Ví như một nước có binh hùng, tướng 
mạnh, có vũ khí đầy đủ, thì các nước láng giềng cường 
địch chẳng dám xâm lăng. Cũng như vậy, nếu 5 Ba-la-mật 
kia trọn chẳng ly Bát nhã Ba-la-mật, thì các thiên ma, các kẻ 
tăng thượng mạn chẳng sao có thể phá hoại được.

Này Tu Bồ Đe! Ví như các tiểu vương thường chầu 
hầu vị Chuyển luân thánh vương. Cũng như vậy, 5 Ba-la- 
mật kia đều tùy thuận theo Bát nhã Ba-la-mật.

Này Tu Bồ Đe! Ví như nước từ các dòng sông đều 
chảy dồn vào biển lớn. Cũng như vậy, 5 Ba-la-mật kia,
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được Bát nhã Ba-la-mật thủ hộ, đều đến được Nhất thiết 
chủng trí.

Này Tu Bồ Đe! Ví như người làm việc bằng tay phải, 
được thuận lợi hơn người làm việc bằng tay tráiẾ Cũng 
như vậy, Bát nhã Ba-la-mật có lực phương tiện thù thắng 
hơn các Ba-la-mật kia.

Này Tu Bồ Đe! Ví như nước từ nhiều dòng sông, khi 
đã vào biển lớn rồi, đều chỉ còn 1 vịễ Cũng như vậy, 5 Ba- 
la-mật kia, được Bát nhã Ba-la-mật đưa đến Nhất thiết 
chủng trí rồi, thì cùng với Bát nhã Ba-la-mật chẳng còn 
sai khác.

Này Tu Bô Đê! Ví như vị Chuyển luân thánh vương, 
ngự trên luân bảo, dẫn đạo 4 binh chủng. Cũng như vậy, 
Bát nhã Ba-la-mật dẫn 5 đạo Ba-la-mật kia đến Nhất 
thiết chủng trí. Bát nhã Ba-la-mật dẫn đạo, mà chẳng 
phân biệt có các Ba-la-mật kia tùy tùng theo. Vì sao? Vì 
tánh của Bát nhã Ba-la-mật ỉà chẳng có chỗ năng tác; tự 
tánh của Bát nhã Ba-la-mật là không, là như huyễn.

Lúc bấy giờ, Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế 
Tôn! Nếu hết thảy pháp đều là tự tánh không, thì làm sao 
Bô tát hành 6 pháp Ba-la-mật, mà có thể đến được Vô 
Thượng Bồ Đề?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Khi hành 6 pháp Ba-la- 
mật, Bồ tát tự nghĩ rằng, “Tâm thế gian điên đảoỂ Nếu 
ta chẳng hành 6 pháp Ba-la-mật, thì ta chẳng có thể độ 
chúng sanh thoát khỏi sanh tửẾ Ta phải vì chúng sanh mẩ 
hành 6 pháp Ba-Ia-mật”ề

Bo tat vì chúng sanh xả hêt thảy các nôi ngoai vât sở 
hữu. Khi hành xả, Bồ tát tự nghĩ rằng, “Het thảỷ các vật



đều tán hoại, nên ta chẳng có gì mà xả vậy”. Suy nghĩ như 
vậy, nên Bồ tát được đầy đủ trì giới Ba-la-mật.

Bồ tát vì chúng sanh trọn chẳng phá giới, tự nghĩ 
rằng, “Ta vì chúng sanh mà phát Vô Thượng Bồ Đe tâm. 
Ta chẳng nên phá giới, chẳng nên sát sanh, chẳng nên tà 
kiến, chẳng nên tham trước Nhị thừa địa”ẵ Suy nghĩ như 
vậy, nên Bồ tát được đầy đủ trì giới Ba-la-mật.

Bồ tát vì chúng sanh trọn chẳng sanh tâm sân hận, dù 
chỉ trong 1 niệm, tự nghĩ rằng, “Ta vì lọi ích chúng sanh mà 
phát Vô Thượng Bồ Đề tâm, vì sao ta lại sân hận?”. Suy 
nghĩ như vậy, nên Bồ tát được đầy đủ nhẫn nhục Ba-la-mật.

Bồ tát vì chúng sanh trọn chẳng sanh tâm giải đãi. Do 
tinh tấn như vậy nen Bồ tát được đầy đủ tinh tấn Ba-la-mật.

Bồ tát vì chúng sanh trọn chẳng sanh tâm tán loạnế Do 
nhiếp tâm như vậy nên Bồ tát được đầy đủ Thiên Ba-la-mật.

Bồ tát vì chúng sanh, từ khi sơ phát tâm cho đến khi 
được Vô Thượng Bồ Đe, trọn chẳng ly tu trí huệ. Vì sao? 
Vì nếu chẳng tu trí huệ thì chẳng có thể độ thoát chúng 
sanh. Do tu trí huệ như vậy, nên Bồ tát được đầy đủ Bát 
nhã Ba-la-mật.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu các 
Ba-Ia-mật đều chẳng có tướng sai khác nhau, thì như vậy 
vì sao nói, “Trong 6 Ba-la-mật, Bát nhã Ba-la-mạt la VI 
diệu, là tối thượng, đệ nhất?”.

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu Bồ 
Đe! cảc Ba-la-mật tuy chẳng có tướng sai khác, nhưng 
nếu chẳng có Bát nhã Ba-la-mật, thì 5 Ba-la-mật kia 
chẳng thể được gọi là Ba-la-mật.
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Này Tu Bồ Đe! Ví như các loài chim có sắc lông sai 
khác nhau, nhưng khi vào đến bên núi Tủ Di, thì đều trở 
thành đồng một màu sắc với nhau. Cũng như vậy, 5 Ba- 
la-mật kia được Bát nhã Ba-ỉa-mật dẫn đạo đều đến được 
Nhất thiết chủng trí. Khi đến Nhất thiết chủng trí rồi, 
thì cả 6 Ba-la-mật, từ Đàn Ba-la-mậtề.. dẫn đến Bát nhã 
Ba-la-mật đều đồng như nhau, chẳng có sai khác, chẳng 
có phân biệt. Vì sao? Vì các Ba-ỉa-mật, đều chẳng có tự  
tánh, nên là chẳng có sai biệt.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu y theo 
thật nghĩa là chẳng có phân biệt. Như vậy, vì sao so với 5 
Ba-la-mật kia, Bát nhã Ba-la-mật là vi diệu tối thượng?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Đúng như vậy, đúng như 
vậy! Dù y theo thật nghĩa là chẳng có phân biệt, nhưng y 
theo thế tục nên nói ra 6 pháp Ba-la-mật. Đó là vì muon 
độ chúng sanh thoát khỏi sanh tử, mà thật ra chúng sanh 
ỉà chẳng sanh, chẳng khỏi.

Này Tu Bồ Đe! Vì chúng sanh là vô sở hữu, nên hết thảy 
pháp cũng là vô sở hữu. Bởi nhân duyên vậy, nên Bát nhã 
Ba-la-mật so vói 5 Ba-la-mật kia là vi diệu, tối thượng.

Này Tủ Bồ Đe! Ví như trong cõi Diêm phù đề, thì 
trong hàng phụ nữ, Ngọc nữ là tối diệu, tối thượng. Cũng 
như vậy, trong tất cả 6 Ba-la-mật, thì Bát nhã Ba-Ia-mật 
là tôi diệu, tối thượng.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Do ý gì mà 
Phật nói Bát nhã Ba-ỉa-mật là tối diệu, tối thượng?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Vì Bát nhã Ba-la-mật nhiếp 
hêt thảy các thiện pháp, đưa đến Nhất thiết chủng trí; trú 
trong đó mà chăng trú vậy.



Ngài Tu BỒ Đe bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bát nhã 
Ba-la-mật có pháp có thể thủ (khả thủ), có thể xả (khả 
xả)chăng?

Phật dạy: Chẳng phải vậy! Này Tu Bồ Đe! Bát nhã 
Ba-la-mật chẳng có pháp có thể thủ, có thể xảế Vì sao? Vì 
hết thảy pháp đều chẳng thủ (bất thủ), chẳng xả (bất xả).

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba- 
la-mật ở nơi những pháp nào, chẳng thủ, chẳng xả?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Bát nhã Ba-la-mật ở nơi sắc, 
chẳng thủ, chẳng x ả ,... dẫn đến ở  nơi Vô Thượng Bồ Đề, 
chẳng thủ,chẳng xả.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là 
Bát nhã Ba-la-mật chẳng thủ sắc... dẫn đến chẳng thủ 
Vô Thượng Bồ Đe?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Bồ tát chẳng niệm sắc..ề dẫn 
đến chẳng niệm Vô Thượng Bồ Đề gọi là Bồ tát chăng thủ 
sắc... dẫn đến chẳng thủ Vô Thượng Bồ Đề.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Neu chẳng 
niệm sắc... dẫn đến chẳng niệm Vô Thượng Bồ Đe, thì 
làm sao tăng trưởng được thiện căn? Làm sao được đây 
đủ các Ba-la-mật? Làm sao được Vô Thượng Bô Đe?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Bồ tát chẳng niệm sắc... dẫn 
đến chẳng niệm Vô Thượng Bồ Đề là tăng trưởng thiện 
căn. Do tăng trưởng thiện căn nên được đây đủ các pháp 
Ba-la-mật. Do đầy đủ các pháp Ba-la-mật, nên được Vô 
Thượng Bồ Đe! Vì sao? Vì chẳng niệm sắc... dẫn đến 
chẳng niệm Vô Thượng Bồ Đề, thì lúc đó mới chính là 
được Vô Thượng Bồ Đe.
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Ngài Tu Bồ Đe bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì sao ngay 
lúc chẳng niệm sắc... dẫn đến chẳng niệm Vô Thượng Bồ 
Đe là liền được Vô Thượng Bồ Đề?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Vì có niệm là còn chấp 3 cõi, 
chăng niệm là chẳng có chỗ chấp trước. Vậy nên, Bồ tát 
hành Bát nhã Ba-la-mât chẳng nên có chỗ chấp trướcẵ

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu hành 
Bát nhã Ba-la-mật như vậy, thì Bồ tát an trú ở chỗ nào?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Bồ tát hành Bát nhã Ba-la- 
mật như vậy là chẳng trú sắ c ,... dẫn đến chẳng trú Nhất 
thiết chủng trí.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì sao Bồ 
tát chẳng trú sắc, . . ệ dẫn đến chẳng trú Nhất thiết chủng 
trí?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Do chẳng chấp trước, nên 
chẳng trú. Vì sao? Vì Bồ tát chẳng thấy có pháp để chấp 
(khả chấp), có pháp để trú (khả trú). Vậy nên Bồ tát ở  noi 
các pháp chẳng có chấp, chẳng có trú mà hành Bát nhã 
Ba-la-mật vậy.

Này Tủ Bô Đe! Nếu Bồ tát dấy niệm, “Hành như vậy, tu 
như vậy là hành Bát nhã Ba-la-mật. Nay ta hành Bát nhã 
Ba-la-mật như vậy, ta tu Bát nhã Ba-la-mật như vậy, thì đó 
là có chấp tướng, nên là xa lìa Bát nhã Ba-la-mật. Nếu xa 
lìa Bát nhã Ba-la-mật, thì xa lìa 5 Ba-la-mật kia... dẫn đến 
xa lìa Nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì Bát nhã Ba-la-mật là 
chẳng có chỗ chấp, là tự tánh không. Nếu Bồ tát chấp tương 
như vậy, thì ở nơi Bát nhã Ba-la-mật đã thối chuyển. Nếu 
thôi chuyển noi Bát nhã Ba-la-mật, thì cũng thối chuyển noi 
Vô Thưựng Bồ Đề, nên chẳng đưực thọ kýễ



Nếu Bồ tát dấy niệm, “Trú trong Bát nhã Ba-la-mật 
có thể sanh 5 Ba-la-mật kia... dẫn đến có thể sanh đại 
bi”, thì như vậy là đánh mất Bát nhã Ba-la-mật. Do đánh 
mất Bát nhã Ba-la-mật, nên chẳng thể sanh 5 Ba-la-mật 
kia... dẫn đến chẳng thể sanh đại bi vậy.

Nếu Bồ tát dấy niệm, “Chư Phật biết các pháp mà 
chẳng thọ, chẳng tưởng, nên được Vô Thượng Bô Đê”, 
rồi diễn nói, khai thị, giáo hóa như vậy, thì cũng là đánh 
mất Bát nhã Ba-la-mậtệ Vì sao? Vì ở nơi các pháp, chư 
Phật chẳng có chỗ biết (vô sở tri), chẳng có chỗ được (vô 
sở đắc), chẳng có chỗ thuyết (vô sở thuyết), huống nữa là 
có chỗ được (hữu sở đắc). Chẳng thể nào như vậy được.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát phải 
hành Bát nhã Ba-la-mật như thế nào để chẳng phạm các 
lỗi lầm như vậy?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Nếu Bồ tát hành Bát nhã 
Ba-la-mật mà tự nghĩ rằng, “Các pháp là vô sở hữu, nên 
chẳng thể chấp. Nếu các pháp là vô sở hữu, là chẳng thể 
chấp, nên cũng là chẳng thể được”, thì như vậy là hành 
Bát nhã Ba-la-mật.

Nếu Bồ tát còn chấp pháp vô sở hữu, là xa lìa Bát nhã 
Ba-la-mậtề Vì sao? Vì trong Bát nhã Ba-la-mật chẳng có 
pháp để chấp, cũng chẳng có sự chấp pháp vậyề

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba- 
la-mạt xa lìa Bát nhã Ba-ia-mật chăng? Đàn Ba-la-mật 
xa lìa Đàn Ba-la-mật chăng? Dẩn đến Nhất thiết chủng 
trí xa lìa Nhất thiết chủng trí chăng?

Bạch Thế Tôn! Nếu Bát nhã Ba-la-mật xa lìa Bát nhã 
Ba-la-mật... dẫn đến Nhất thiết chủng trí xa lìa Nhất
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thiết chủng trí, thì làm sao Bồ tát được Bát nhã Ba-Ia- 
m ật.ể. dẫn đến được Nhất thiết chủng trí?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Khi hành Bát nhã Ba-la- 
mật, Bồ tát chẳng niệm sắc, chẳng niệm sắc ấy là gìể>ị dẫn 
đến chẳng niệm Nhất thiết chủng trí, chẳng niệm Nhất 
thiết chủng trí là gì, và ai được Nhất thiết chủng tríề Như 
vậy là Bồ tát thường sanh Bát nhã Ba-la-m ật..ặ dẫn đến 
thường sanh Nhất thiết chủng trí.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, Bồ 
tát chẳng thấy sắc là thường hay là vô thường, ỉà khổ hay 
là lạc, là ngã hay là vô ngã, ỉà không hay là bất không, là ỉy 
hay là phi ly. Vì sao? Vì tự tánh chẳng sanh được tự tánh.

Dẩn đến đối với Nhất thiết chủng trí cũng là như vậy.

Nếu Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, mà quán sắc..ệ 
dẫn đến quán Nhất thiết chủng trí như vậy, thì thường 
sanh được Bát nhã Ba-la-mật.Ề. dẫn đến thường sanh 
được Nhất thiết chủng trí.

Ví như Chuyển luân thánh vương đi đến đâu, thì 4 
bỉnh chủng đều tháp tùng theo. Cũng như vậy, Bát nhã 
Ba-la-mật đến đâu, thì 5 Ba-la-mật kia cũng tùy tùng 
theoẽ 5 Ba-la-mật kia theo Bát nhã Ba-la-mật vào trong 
Nhất thiết chủng trí, và an trú noi đây.

Ví như người đánh xe giỏi, đánh cỗ xe “tứ mã” đi suốt 
lộ trình mà chẳng bao giờ bị mất hướng, tùy ý đi thẳng 
đến đíchề Cũng như vậy, Bát nhã Ba-la-mật dẫn 5 Ba-la- 
mật kia thẳng đến Nhất thiết chủng trí, chẳng bao giờ 
mất chánh đạo.

Ngài T\i Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi 
là “đạo” và thế nào gọi là “phi đạo”của Bồ tát?
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Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Thanh Văn đạo, Bích Chi 
Phật đạo là phi đạo của Bồ tát. Nhất thiết chủng trí là 
đạo của Bồ tát. Đó là “đạo” và “phi đạo” của Bồ tát Ma 
ha tát.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chư đại Bồ 
tát, vì sự đại nhân duyên, mà phát khởi Bát nhã Ba-la- 
mậtẻ Như vậy, đó có phải là khai thị và phân biệt rõ “đạo” 
và “phi đạo” chăng?

Phật dạy : Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu Bồ 
Đe! Bát nhã Ba-la-mật, vì đại sự nhân duyên, nên khởi. 
Đó là khai thị và phân biệt “đạo” và “phi đạo”.

Này Tu Bồ Đe! Bát nhã Ba-la-mật, vì độ vô lượng 
chúng sanh nên khởi; vì lợi ích vô lượng chúng sanh 
nên khỏi. Bát nhã Ba-la-mật tuy làm lợi ích chúng sanh, 
nhưng chẳng thọ sắc... dẫn đến chẳng thọ thức; cũng 
chẳng thọ Thanh Văn địa và Bích Chi Phật địa.

Này Tu Bồ Đe! Bát nhã Ba-ỉa-mật vì chư Bồ tát chỉ bày 
đường dẫn đến Vô Thượng Bồ Đề. Khiến xa lìa được Thanh 
Văn địa và Bích Chi Phật địa, mà an trú trong Nhất thiết 
chủng trí. Vì sao? Vì Bát nhã Ba-la-mật chẳng có chỗ sanh, 
chẳng có chỗ diệt, là các pháp thường trú vậy.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu Bát 
nhã Ba-la-mật chẳng có chỗ sanh, chẳng có chỗ diệt, thì 
vì sao Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật lại phải tu bố thí, trì 
giói, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Bồ tát niệm Nhất thiết chủng 
trí, phải tu bố thí, trì giói, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, 
trí huệ rồi đem hết thảy công đức đó để cùng với hết thảy 
chúng sanh, đồng hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề. Như
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vậy là đầy đủ 6 pháp Ba-la-mật, đầy đủ tâm từ bỉ cùng 
các công đức khác.

Này Tu Bồ Đe! Nếu Bồ tát chẳng xa lìa 6 pháp Ba-la- 
mật, thì chẳng xa lìa Nhất thiết chủng trí. Bởi vậy nên 
muốn được Vô Thượng Bồ Đề, Bồ tát phải học và phải 
hành 6 pháp Ba-ỉa-mật.

Bồ tát hành 6 pháp Ba-la-mật mới được đầy đủ các 
thiện căn, dẫn đến sẽ được Vô Thượng Bồ Đe. Bởi vậy 
nên Bồ tát phải tập hành 6 pháp Ba-la-mật.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát phải 
tập hành 6 pháp Ba-la-mật như thế nào?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Bồ tát phải quán sắc chẳng 
họp, chẳng tan; quán “thọ, tưởng, hành, thức” chẳng họp, 
chẳng tan; dẫn đến quán Nhất thiết chủng trí chẳng họp, 
chẳng tan. Như vậy là Bồ tát tập hành 6 pháp Ba-la-mậtề

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Bồ tát phải nên tự niệm rằng, 
“Ta chẳng nên trú trong sắc, chẳng nên trú trong “thọ, 
tưởng, hành, thức”... dẫn đến chẳng nên trú trong Nhất 
thiết chủng trí”. Như vậy là Bồ tát tập hành 6 pháp Ba-la- 
mật. Vì sao? Vì sắc chẳng có chỗ trú... dẫn đến Nhất thiết 
chủng trí chẳng có chỗ trú. Bồ tát dụng “vô sở trú pháp” để 
tập hành 6 pháp Ba-la-mật, sẽ được Vô Thượng Bồ Đe.

Này Tu Bồ Đe! Ví như có người muốn ăn trái am la 
hoặc trái ba la na, thì phải ương hạt, tùy thời bón phân, 
tưới nước, chăm sóc mãi như vậy cho đến khi cây cao lớn 
mới có được quả ăn được. Cũng như vậy, Bồ tát muốn 
được Vô Thượng Bồ Đề phải học 6 pháp Ba-ỉa-mật, phải 
dùng bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định để 
nhiếp độ chúng sanh, độ chúng sanh thoát khỏi sanh tử.
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Tập hành 6 pháp Ba-la-mật như vậy sẽ mau được Vô 
Thượng Bồ Đề.

Này Tu Bồ Đe! Bồ tát muốn chẳng tùy theo lòi người 
khác, thì phải học Bát nhã Ba-la-mật; muốn thanh tịnh 
Phật độ, muốn thành tựu chúng sanh, muốn tọa đạo tràng, 
muốn chuyển pháp ỉuân, thì phải học Bát nhã Ba-la-mật.

Bồ tát muốn được tự tại ở nơi hết thảy các pháp, thì 
phải học Bát nhã Ba-la-mậtề Vì sao? Vì được Bát nhã Ba- 
la-mật, thì ở  nơi hết thảy các pháp đều tự tại.

Lại nữa, này Tu Bồ Đềỉ Trong hết thảy các pháp, Bát nhã 
Ba-la-mật là tối đại. Ví như biển lớn dung chứa các nguồn 
nước từ nhiều dòng sông chảy về, là tối đại. Cũng như vậy, 
Bát nhã Ba-la-mật dung nhiếp hết thảy các pháp, là tối đại.

Bởi vậy nên người muốn cầu Thanh Văn đạo, muốn 
cầu Bích Chi Phât đao... dẫn đến muốn cầu Bồ tát đao,• • • ” 
đều phải học Bát nhã Ba-la-mật.

Này Tu Bồ Đềỉ Ví như nhà thiện xạ điều khiển cung 
tên như ý muốn, nên chẳng sợ kẻ thù. Cũng như vậy, Bồ 
tát hành Bát nhã Ba-la-mật, thẳng đến Nhất thiết chủng 
trí, chẳng còn bị các ma phá hoại nữa.

Bỏi vậy nên, Bồ tát muốn được Vô Thượng Bồ Đề, phải 
học Bát nhã Ba-la-mật Vì sao? Vì Bồ tát học Bát nhã Ba-la- 
mật được chư Phật trong khắp 10 phương hộ niệm.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát hành 
Bát nhã Ba-la-mật như thế nào, mà được chư Phật 10 
phương thường hộ niệm?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Bồ tát hành Bát nhã Ba- 
la-mật được chư Phật trong khắp 10 phương hộ niệm, 
vì hành bố thí mà chẳng đắc bố thí, hành trì giói, nhẫn
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nhục, tỉnh tấn, thiền định, trí huệ v.về.. dẫn đến hành 
Nhất thiết chủng trí mà chẳng đắcế Do Bồ tát được hết 
thảy pháp bất khả đắc như vậy, nên được chư Phật trong 
10 phương thường hộ niệm.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Chư Phật chẳng niệm sắc, 
chẳng niệm “thọ, tưởng, hành, thức”... dẫn đến chẳng 
niệm Nhất thiết chủng trí.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chư Bồ tát 
học rất nhiều mà thật chẳng có chẫ học vậy.

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Bồ tát học rất 
nhiều, mà chẳng có chỗ học. Vì sao? Vì chỗ học của Bồ tát 
ỉà chỗ học các pháp đều bất khả đắc.

Ngài T\i Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chư Phật khi 
thuyết pháp, dù rộng thuyết, dù lược thuyết, đều dạy Bồ tát 
“Muốn cầu Vô Thượng Bồ Đe, phải học 6 pháp Ba-la-mật”; 
dù rộng thuyết, dù lược thuyết, đều dạy Bồ tát phải thọ trì, 
thân cận, đọc tụng 6 pháp Ba-la-mật, rồi phải tư duy, chánh 
quán, chẳng để các tâm và tâm sở pháp hiện hànhề

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này 1̂ 1 Bồ 
Đe! Dù thuyết rộng hay thuyết hẹp, thì Bồ tát học 6 pháp 
Ba-la-mật đều phải biết rõ các tướng rộng, hẹp của hết 
thảy các phápề

Ngài 1̂ 1 Bồ Đe bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát phải 
làm thế nào để biết rỗ các tướng rộng, hẹp của hết thảy 
các pháp?

Phật dạy: Biết sắc là như tướng, biết “thọ, tưởng, hành, 
thức” là như tướng,... dẫn đến Nhất thiết chủng trí là như 
tướng, là biết các tướng rộng, hẹp của hết thảy các phápằ

Ngài Ito Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào
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gọi là sắc như tướng... dẫn đến thế nào gọi là Nhất thiết 
chủng trí như tướng?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! sắc như tướng là sắc chẳng 
sanh, chẳng trú, chẳng dị, chẳng diệtế.ế dẫn đến Nhất 
thiết chủng trí như tướng là Nhất thiết chủng trí chẳng 
sanh, chẳng trú, chẳng dị, chẳng diệt.

Đây là sắc như tướng... dẫn đến Nhất thiết chủng trí 
như tướng, Bồ tát phải như vậy mà họcễ

Lại nữa, Bồ tát biết thật tế của hết thảy các pháp, là 
biết các tướng rộng, hẹp của hết thảy các phápẾ

Ngài Tủ Bồ Đe bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi 
là thật tế của hết thảy các pháp?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! “Vô tế” là “thật tế”ẽ Bồ tát 
học “vô tế” như vậy, nên biết các tướng rộng, hẹp của hết 
thảy các pháp.

Lại nữa, Bồ tát biết pháp tánh của hết thảy các pháp, 
là biết các tướng rộng, hẹp của hết thảy các pháp.

Ngài Tủ Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi 
là pháp tánh của hết thảy các pháp?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! sắc tánh gọi là pháp tánhẳ 
Tánh ấy chẳng phân (vô phân), cũng chẳng phải chẳng 
phân (vô phi phân)Ệ Do biết pháp tánh, mà Bồ tát biết các 
tướng rộng, hẹp của hết thảy các pháp.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát lại 
còn phải làm thế nào để biết rõ các tướng rộng, hẹp của 
hết thảy các pháp?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Bồ tát lại phải biết hết thảy 
các pháp là chẳng họp, chẳng tan.
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Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Những 
pháp gì chẳng họp, chẳng tanệ

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! sắc chẳng họp, chẳng tan, 
“thọ, tưởng, hành, thức” chẳng họp, chẳng tan.Ế. dẫn đến 
Nhất thiết chủng trí chẳng họp, chẳng tan; hữu vi tánh 
chẳng hợp, chẳng tan,... đẫn đến vô vi tánh chẳng họp 
chẳng tan. Vì sao? Vì các pháp đều là tự tánh không, nên 
là chẳng họp, chẳng tan.

Nếu các pháp là tự tánh không, thì tức là “phi pháp”; 
vì là chẳng phải pháp, nên là chẳng họp, chẳng tanữ Như 
vậy, gọi là biết các tướng rộng, hẹp của hết thảy các pháp.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Như vậy gọi 
là Bồ tát lược nhiếp Bát nhã Ba-la-mậtẵ

Bạch Thế Tôn! Bồ tát sơ phát tâm phải học lược nhiếp 
Bát nhã Ba-la-mật như vậy... dẫn đến Bồ tát thập địa 
cũng phải học lược nhiếp Bát nhã Ba-la-mật như vậy. Bồ 
tát học lược nhiếp Bát nhã Ba-la-mật như vậy, nên biết 
các tướng rộng, hẹp của hết thảy các pháp.

LUẬN:

Ngài Tu Bồ Đe nghe nói Bồ tát có căn tướng thông lợi, 
khiến trú nơi 1 Ba-la-mật có thể được đầy đủ cả 5 Ba-la-mật 
kia là việc rất hy hữu, nên bạch Phật: Bồ tát phát tâm trong 
bao nhiêu lâu mới được các lực phương tiện như vậy?

Phật dạy: Ngoại trừ các bậc đại Bồ tát, các Bồ tát khác 
phát tâm trong vô lượng kiếp, mới có được đầy đủ các lực 
phương tiện như vậy. Vì từ sơ phát tâm trở về sau, Bồ tát 
còn bị nhiều tội lỗi ngăn che tâm  tánh, khiến chẳng 
thấy các đức Phật, chẳng thân cận, cúng dường các 
đức Phật vậy.
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Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi: Bồ tát đã cứng dường bao nhiêu 
đức Phật, mới có được các lực phương tiện như vậy?

Phật dạy: Bồ tát đã cúng dường hằng sa đức Phật. Có Bồ 
tát đã cúng dường nhiều đức Phật, dù chưa phát tâm tu, chưa 
trồng thiện căn mà nghĩ rằng, “Ta thâm hành 6 pháp Ba-la- 
mật, ắt sẽ được quả báo lành, vì thâm hành 6 pháp Ba-la-mật 
là con đường dẫn đến Vô Thượng Bồ Đe. Làm được công 
đức như vậy cũng gọi là trồng thiện căn rồi vậy.

Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi: Bồ tát đã trồng thiện căn như 
thế nào?

Phật dạy: Từ khi sơ phát tâm cho đến nay, Bồ tát tu tập 
6 pháp Ba-la-mật, hành tất cả các phước đức, tu tập hết thảy 
các thiện pháp.

Ngài Tu Bồ Đề nghe Phật dạy như vậy, bạch Phật: Thật là 
hy hữu. Bố Tát hành pháp như vậy được đại lực phương tiện; 
dù chưa đoạn sạch phiền não, chưa ra khỏi các đường sanh 
tử, mà đã được xem như đã đoạn sạch phiền não, đã thoát ly 
sanh tử. Từ vô thỉ đến nay, nếu đã làm các ác pháp gì, thì hậu 
tâm của Bồ tát chẳng làm nữa, lại chẳng còn tày tập các ác 
tâm nữa. Thật là hy hữu. Dù chúng sanh vô ơn, Bồ tát vẫn 
thường làm lợi ích cho họ; dù chúng sanh muốn đến sát hại, 
Bồ tát vẫn dùng mọi phương tiện để đem lại phước lạc và trí 
huệ cho họ. Các việc làm như vật thật là hy hữu.

Phật ấn chứng lời nói của ngài Tu Bồ Đe, và nêu lên các 
thí dụ sau đây để làm sáng tỏ vấn đề thêm nữa:

- Mặt trăng và mặt tròi tỏa ánh sáng, chiếu khắp 4 châu 
thiên hạ. Nếu chẳng có mặt trăng, mặt trời, thì vạn vật sẽ 
chẳng có thể sanh trưởng được. Có mặt trăng cho âm khí, có 
mặt trời cho dương khí, thì vạn vật mới sanh trưởng được. 
Lợi ích của Bồ tát đối vói hết thảy chúng sanh cũng là như
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vậy. Bồ tát dùng tâm đại bi, thương xót tất cả các loài chúng 
sanh, nên phát nguyện hành hét thảy các thiện pháp, lại dùng 
đại trí huệ, đem 6 pháp Ba-la-mật gieo vào lòng chúng sanh, 
khiến các thiện pháp được tăng trưởng, dẫn chúng sanh thẳng 
đến Vô Thượng Bồ Đề.

- Chúng sanh tuy có đôi mắt sáng, nhưng nếu chẳng có ánh 
sáng của mặt trăng, mặt trời, thì chẳng có thể thấy được gì cả. 
Cũng như vậy, chúng sanh, dù có thế trí biện thông, nhưng nếu 
chăng có Bát nhã Ba-la-mật soi sáng, thì đên quả Nhị thừa còn 
chẳng được, huống nữa là được Vô Thượng Bồ Đề.

Bồ tát tuy có hành 5 Ba-la-mật kia, nhưng nếu chẳng có 
được trí huệ Bát nhã Ba-la-mật Ba-la-mật, thì chẳng thể gọi 
là hành các Ba-la-mật. Vì sao? Vì néu chẳng phá được sự 
chấp tâm, chẳng được lực Bát nhã Ba-la-mật hộ trì, thì dù có 
đem thân mạng ra bố thí, thì tâm bố thí đó cũng bị phá hoại. 
Ví như người phụ nữ chẳng có chồng rất dễ bị xâm phạm. 
Trái lại, nếu được Bát nhã Ba-la-mật dẫn đạo, thì tâm bố thí 
đó chăng thể bị phá hoại. Cho nên, dù Bồ tát có tu tập các 
thiện pháp, mà nếu chẳng có Bát nhã Ba-la-mật dẫn đạo, thì 
chăng thê gọi là hành các Ba-la-mật, mà chỉ được gọi là bành 
các thiện pháp mà thôi.

Ví như vị chuyển luân thánh vương thường có 8 vạn 4 
ngàn vị tiểu vương chầu hầu, có đầy đủ 7 báu( ), lại thường 
ngự trên kim luân bảo do các thiên vương dâng hiến, đi khắp

*. Bảy báu (Thất bảo) nói đây là 7 thứ quý báu nhất của vị chuyển 
luân thánh vương, gôm: l)Luân bảo, còn gọi là kim luân bảo, là cỗ xe 
quý băng vàng ròng. 2) Tượng bảo là con voi quý. 3) Mã bảo là con ngựa 
quý. 4) Nữ bảo là người đàn bà đẹp nhất được chọn làm vị hoàng hậu. 
5) Bảo ma ni châu là viên ngọc quý. 6) Chủ tàng thần là vị quan giữ kho 
báu. 7) Chủ binh thân là vị quan thống lãnh các binh chủng.
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4 châu thiên hạ, mới được gọi là chuyển luân thánh vương. 
Cũng như vậy, Bồ tát tuy hành các thiện pháp, nhưng nếu 
chẳng có Bát nhã Ba-la-mật soi sáng, thì chẳng thể gọi là 
hành các Ba-la-mật được. Vì sao? Vì Bồ tát ấy chẳng có thể 
trừ được các chướng ngại, nên chẳng hành Bồ tát đạo được.

Ví như 1 nước có binh hùng, tướng mạnh, có đầy đủ vũ 
khí, thì các nước láng giềng chẳng thể xâm chiếm được. Cũng 
như vậy, Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, được lực Bát nhã 
Ba-la-mật hộ trì, thì các loài ma chẳng thể phá hoại được.

- Lại ví như nước tò nhiều dòng sông, khi đã chảy vào 
biển lớn chỉ còn một vị mặn. Cũng như vậy, 5 Ba-la-mật kia, 
khi đã được Bát nhã Ba-la-mật đưa vào Nhất thiét chủng trí, 
cùng vớí Bát nhã Ba-la-mật chẳng còn sai khác nữa.

Tóm lại, người tu 5 Ba-la-mật kia phải được trí huệ Bát 
nhã Ba-la-mật soi sáng, dẫn đạo, mới đến được Nhất thiết 
chủng trí vậy.

-oOo-

Chỉ có những hạng người chưa được thánh đạo mới thường 
hủy báng Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật. Những hạng người 
này dù có hành thiện pháp, nhưng tâm chăng cùng Bát nhã Ba- 
la-mật tương ưng; họ thấy ác ma đến thọ ký, tin theo lời ác ma, 
nên khỏi tâm kiêu mạn, khinh khi các người khác. Đây là trường 
hợp các ngoại đạo phạm chí, các Bồ tát tăng thượng mạn.

Những hạng người này chẳng hành được thật tướng pháp, 
chẳng nên vì họ thuyết về bố thí, mà nên khuyên họ hành “bình 
đẳng pháp”, là cửa ban đầu để nhập vào Bát nhã Ba-la-mật.

Còn đối với người độn căn, hoặc đã có phạm trọng tội, thì 
nên dạy họ hành bố thí để phá xan tham, hành trì giới để phá
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phiền não, hành nhẫn nhục để khai phước đức, hành tinh tấn 
như gió thổi lửa cháy để tiêu trừ giải đãi, hành thiền định để 
nhiếp tâm quán thật các tướng pháp.

Hỏi: Vì sao nói 5 Ba-la-mật kia phải được Bát nhã Ba-la- 
mật thủ hộ mới vào được Nhất thiết chủng trí?

Đáp: Trước đây đã nói rằng Bát nhã Ba-la-mật có rất 
nhiều tên. Ví như Tát Bà Nhã, Nhất Thiết Chủng Trí... là 
những tên khác của Bát nhã Ba-la-raật.

Tu 5 Ba-la-mật kia là tu phước đức; tu Bát nhã Ba-la-mật 
là tu trí huệ. Được thanh tịnh Bát nhã Ba-la-mật là vào được 
Phật đạo. Nơi đây, Bát nhã Ba-la-mật đổi tên là Tát Bà Nhã, 
hay là Nhất Thiết Chủng Trí.

-oOo-

Ở đoạn kinh trên đây có nêu lên nhiều thí dụ cho thấy vai 
trò dẫn đạo của Bát nhã Ba-la-mật:

- Người dùng tay phải làm các công việc được nhiều 
thuận lợi hơn người dùng tay tó i, dụ cho người tu có lực 
phương tiện Bát nhã Ba-la-mật thù thắng hơn người tu mà 
chẳng có lực phương tiện Bát nhã Ba-la-mật.

- Người có mắt sáng thành tựu dễ dàng các công việc, dụ 
cho người tu có được trí huệ Bát nhã Ba-la-mật soi sáng có 
thê thành tựu được các công đức.

- VỊ Chuyển luân thánh vương ngự trên luân bảo dẫn đạo 4 
binh chủng, dụ cho Bát nhã Ba-la-mật dẫn đạo 5 Ba-la-mật kia, 
phá tan giặc phiên não, thẳng đường đến Nhất thiết chửng trí.

-oOo-
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Vào trong Bát nhã Ba-la-mật rồi, thì chẳng còn có phân 
biệt, chẳng còn có thương ghét, vì Bát nhã Ba-la-mật là vô 
phân biệt.

Nơi đây, Phật nói lên các nhân duyên rằng, “Het thảy các 
pháp đều là tánh không, là vô sở hữu”.

Ngài Tu Bồ Đe nghe Phật dạy như vậy, bèn hỏi Phật: Nếu 
hết thảy pháp đều là vô sở hữu, thì làm sao Bồ tát tu 6 pháp 
Ba-la-mật mà vào được Vô Thượng Bồ Đe?

Phật dạy: Bồ tát hành 6 pháp Ba-la-mật là hành rốt ráo 
không. Vì chúng sanh chẳng biết như vậy, nên sanh tâm chấp 
đắm. Do vậy mà Bồ tát tự niệm rằng: “Nếu chẳng dùng lực 
phương tiện Bát nhã Ba-la-mật, thì chẳng sao độ thoát được 
chúng sanh.”

Lực phương tiện, nói ở đây, bao gồm sắc thân của Bồ tát, 
các pháp môn mà Bồ tát tu tập như: 10 Phật lực, 4 vô sở úy,
4 vô ngại trí, 18 bất cộng pháp, đại từ, đại bi, cùng vô lượng 
Phật pháp khác. Bồ tát có được các lực phương tiện như vậy, 
mới giáo hóa chúng sanh, khiến họ sanh tâm tín thọ. Người 
có đầy đủ các lực phương tiện như trên, thì hêt thảy lời nói ra 
đều được chúng sanh tín thọ.

Chư Phật và chư đại Bồ tát biết rõ thật tướng pháp tức 
là Niết Bàn tướng, nhưng vì lợi ích chúng sanh, mà các ngài 
phải hành đầy đủ cả 6 pháp Ba-la-mật đê hóa độ chúng sanh.

Ngài Tu Bồ Đề lại bạch Phật: Nếu các pháp là rốt ráo 
không, thì là chẳng có sai khác nhau. Như vậy vì sao nói 
trong các Ba-la-mật, thì Bát nhã Ba-la-mật là vi diệu, tối đại?

Phật dạy: Trong rốt ráo không, thì các Ba-la-mật chẳng có 
khác biệt nhau, nhưng nếu chẳng có Bát nhã Ba-la-mật, thì 5 
Ba-la-mật kia chẳng thể được gọi là Ba-la-mật. Chỉ khi nào
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được Bát nhã Ba-la-mật dẫn đạo, đưa đến Nhất thiết chủng 
trí rôi, thì 5 Ba-la-mật kia mới cùng vói Bát nhã Ba-la-mật 
chẳng còn sai khác nữa. Bởi vậy nên nói “Bát nhã Ba-la-mật 
là vi diệu, tối đại”.

Ngài Tu Bồ Đề muốn được Phật giải thêm, nên lại hỏi: 
Theo như thật nghĩa, thì chẳng có sai khác; vì sao nói trong 
các Ba-la-mật, thì Bát nhã Ba-la-mật là hơn hết? Người chưa 
vào được thánh đạo “không”, thì thấy có sai khác. Nay đã 
vào được thánh đạo “không” rồi, thì ở nơi đệ nhất nghĩa, 
thánh đạo “không” là tối thượng. Người đã tin được như vậy, 
thì chăng thây có sai khác vậy.

Phật dạy: Đúng như vậy. Sở dĩ nói có 6 Ba-la-mật, thì 
đó là dùng thế trí để phân biệt nói ra. Vì sao? Vì người đời 
chẳng thể hiểu được thật tướng pháp, nếu nghe nói về thật 
tướng pháp, thì họ sẽ càng thêm mê muội, càng thêm nghi 
hôi. Nêu dùng thế đế, dùng ngôn ngữ thế gian, thì phải phân 
biệt nói có 6 pháp Ba-la-mật để giáo hóa chúng sanh; nhưng 
nêu dùng Đệ nhất nghĩa đế, thì chúng sanh vốn là không, các 
pháp cũng vôn là không, nên đều là chẳng có sanh, chẳng có 
khởi. Bát nhã Ba-la-mật tuy là không mà thường khai thị các 
pháp như vậy nên là đệ nhất, vi diệu, tối thượng trong các 
Ba-la-mật. Cũng như ừong hàng phụ nữ, thì Ngọc nữ là đệ 
nhất, vi diệu, tối thượng.

Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi: Do ý gì mà Phật nói Bát nhã Ba- 
la-mật là tối diệu, tối thượng?

Phật dạy : Vì Bát nhã Ba-la-mật nhiếp hết thảy các thiện 
pháp, dẫn đến Nhất thiết chủng trí, và trú trong đó, mà chẳng 
trú vậy. Vì sao? Vì hết thảy các pháp đều là không, Nhất thiết 
chủng trí là không, nhưng nhờ có Bát nhã Ba-la-mật dẫn đạo, 
mà 5 Ba-la-mật kia đêu đên được Nhất thiết chủng trí vậy
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Hỏi: Hành các thiện pháp là có thể đến được Nhất thiết 
chủng trí, vì sao nói chỉ có Bát nhã Ba-la-mật mới là diệu 
pháp dẫn đến Nhất thiết chủng trí?

Đáp: Tuy nói dẹp phá được các phiền não là vào được Vô 
Thượng Bồ Đe, nhưng phải biết rằng trong sự dẹp phá phiền 
não này, thì công sức của trí huệ là tối đại. Ví như đại quân 
phải nhờ có sự chỉ huy sáng suốt của vị chủ tướng, thì mới 
thắng được quân giặc.

Như có thuyết nói, “Nếu chẳng được Bát nhã Ba-la-mật 
dẫn đạo, thì các thiện pháp chẳng sao đến được Nhất thiết 
chủng trí; còn Bát Nhã riêng một mình vẫn có thể thẳng đến 
Nhất thiết chủng trí.”

Hỏi: Trong kinh có nói, “Ở cõi nước của đức Phật Sư 
Tử Lôi Ấm, có các cây báu trang nghiêm, thường phát ra vô 
lượng âm thanh thắng diệu, nói lên các nghĩa về không, vê 
vô sanh, về vô diệt v.v... của hết thảy các pháp”. Đây là nói 
nhân duyên các chúng sanh ở cõi nước ấy, từ khi mới sanh 
ra đời chẳng hề khởi ác tâm; khỉ nghe được các âm thanh đó 
là liền được vô sanh pháp nhẫn. Tất cả các chúng sanh ở cõi 
nước ẩy chẳng cần tu các thiện pháp, chẳng cần bố thỉ, trì 
giới v.v... mà vân được đạo.

Lại nữa, có những người cuồng sì, những người say rượu 
v.v... chỉ theo Phật nghe thuvết về 4 thánh đế, mà tức thời 
được đạo.

Như vậy vì sao chảng nói đến các trường hợp này?

Đáp: Các trường hợp nêu trên đây chẳng phải là các 
trường hợp được đạo của hàng Bồ tát.

Mau đối thoại sau đây giữa ngài Tu Bồ Đề và Phật sẽ giải 
thích rõ về nghi vấn này.
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Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bát nhã Ba-la-mật là rốt ráo 
không, chẳng chấp thánh pháp, cũng chẳng xả phàm phu 
pháp. Như vậy vì sao lại nói Bát nhã Ba-la-mật nhiếp hết 
thảy các thiện pháp, đưa hết thảy các thiện pháp đến an trú 
trong Nhất thiết chủng trí; trú trong đó, mà chẳng có trú?

Phật dạy: Đúng như vậy. Bát nhã Ba-la-mật chẳng thủ 
các pháp, cũng chẳng xả các pháp. Đó là nghĩa. “Tuy rằng 
Bát nhã Ba-la-mật đưa hét thảy các thiện pháp vào Nhất thiết 
chủng trí, mà chẳng chấp, chẳng trú”.

Noi đây, Phật nói lên nhân duyên hét thảy pháp đều chẳng 
có tướng khả thủ (có thể thủ), chẳng có tướng khả xả (có thể 
xả). Vì sao? Vì các pháp, tò sắc... dẫn đén Vô Thượng Bồ Đề 
đều theo nhân duyên sanh, nên là chẳng thủ, chẳng xả vậy.

Ngài Tu Bồ Đe hỏi: Nếu chẳng niệm các pháp thì làm sao 
mà tăng trưởng được thiện căn? Nấu thiện căn chẳng được 
tăng trưởng, thì làm sao đến được Vô Thượng Bồ Đe?

Phật dạy: Bồ tát trú nơi 3 giải thoát môn “không, vô tướng 
và vô tác” nên diệt các pháp tướng ngay trong ức niệm. Vào 
trong 3 giải thoát môn tức là vào trong thật tướng pháp. Bởi 
vậy nên, tuy Bô tát có thành tựu thiện căn, mà chẳng chấp 
tướng thiện căn.

Ví như khi trồng lúa, dù cây mạ tốt mà trong ruộng đầy 
dây cỏ dại, thì cây lúa mọc lên sẽ chẳng thể tăng trưởng tốt 
đẹp được. Cũng như vậy, do chúng sanh thường ức niệm, 
thường châp tướng nên thường sanh vào trong 3 cõi; trái lại, 
nếu chẳng ức niệm thì chẳng chấp, mà nếu chẳng chấp, thì 
chăng sanh vậy.
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Do suy nghĩ như vậy, nên ngài hỏi Phật: Bồ tát hành Bát 
nhã Ba-la-mật sẽ an trú ở chỗ nào, và sẽ đắc pháp gì?

Phật dạy: Bồ tát chẳng trú nơi hết thảy pháp, dẫn đến 
chẳng trú nơi “chỗ chẳng trú” đó. Do chẳng trú nên chẳng 
chấp, Bồ tát chẳng thấy pháp có thể chấp, chẳng thấy pháp 
có thể trú ... dẫn đến chẳng thấy người chấp pháp, chẳng thấy 
có người trú pháp. Bồ tát trú pháp như vậy, nên chẳng có ai 
có thể phá hoại được.

Trái lại, nếu Bồ tát trú trong chúng sanh không và trong 
pháp không, mà còn dấy niệm nghĩ rằng, “Ta có hành pháp 
như vậy”, thì đó là xa lìa Bát nhã Ba-la-mật. Vì sao? Vì Bát 
nhã Ba-la-mật là chẳng có chấp tướng, mà Bồ tát dụng ngã 
tâm, bên ngoài chấp pháp không, bên trong chấp ngã không. 
Như vậy là chẳng phải như thật hành Bát nhã Ba-la-mật, là 
xa lìa Bát nhã Ba-la-mật vậy.

Vì sao? Vì Bát nhã Ba-la-mật là chẳng chấp tướng, là tánh 
không. Nếu chấp “không” là có lỗi, phải phá chấp “không” 
mới vào được Bát nhã Ba-la-mật. Thế nhưng, nếu còn chấp 
Bát Nhã vô tánh cũng là có lỗi. Do có 2 lỗi lầm đó, nên chẳng 
thể được thọ ký.

Lại nữa, nếu dấy niệm, “Trú trong Bát nhã Ba-la-mật 
thường sanh bố thí, trì giới v.v... cũng là có lỗi”.

Hỏi: Nói đến 2 lỗi lầm trên cỏn hợp lý; nhưng vì sao nói 
"Trú trong Bát nhã Ba-la-mật ” cũng có lỗi?

Đáp: Người phạm 2 lỗi lầm, hoặc chấp không, hoặc chấp 
vô tánh pháp đều 00 lỗi. Hạng người này chẳng tu được các 
công đức bố thí, trí giới v.v..., rồi dẫn sanh tà kiến, dấy niệm 
nghĩ rằng, “nếu các pháp đều không, thì phải y vào đâu mà 
tu hành?”
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Lại có người, tuy chẳng chấp không, chẳng chấp vô tánh 
pháp, nhưng nếu còn dấy niệm rằng, “Ta phải chẳng chấp 
không, chẳng chấp vô tánh pháp, mà hành các công đức, mới 
thật là hành chân đạo”, thì đó cũng là có lỗi. Vì sao? Vì tâm 
còn hy vọng, còn mong cầu, nên mất Bát nhã Ba-la-mật.

Nếu mất Bát nhã Ba-la-mật, thì chẳng hành được bố thí, trì 
giới v.v... dẫn đến chẳng sanh được tâm đại bi. Vì sao? Vì Vô 
Thượng Bồ Đe là chân thật pháp, nên người dụng tâm chấp 
mà hành Bát nhã Ba-la-mật chỉ là hành tương tợ Bát nhã Ba- 
la-mật, chẳng sao có thể đến được Vô Thượng Bồ Đề vậy.

Trái lại, nếu người niệm hết thảy các pháp mà chẳng chấp 
tướng, thì chư Phật liền biết người ấy sẽ được Vô Thượng 
Bồ Đề.

Lại nữa, có người cầu “không”, cầu “vô tánh”, nhưng biết 
mình chưa tận đoạn phiền não, chẳng thể làm Phật được, nên 
chỉ nghe lời Phật mà chẳng tư duy, phân biệt, tự mình chẳng 
như thuỵết tu tập, thì cũng có lỗi. Vì sao? Vì chư Phật trú nơi 
vô sở đăc, mà người này chỉ chấp nghĩa; vì các pháp đều là 
tướng tịch diệt, chăng có hý luận, mà người này chỉ chấp giả 
danh tự vậy.

Ngài Tu Bồ Đề nghĩ rằng, “Người chấp không cũng có 
lỗi, mà người trú trong không cũng có lỗi”, nên ngài hỏi 
Phật: Hành giả phải làm sao để tránh những lỗi lầm như vậy?

Phật dạy: Nếu biết rõ các pháp đều là rốt ráo không, là vô 
sở hữu, là chẳng thể chấp, chẳng thể thủ, chẳng thể đac, mà 
tu hành, thì như vậy là chẳng có lỗi lầm. Trái lại, nếu chấp rốt 
ráo không, chấp vô tánh, chấp chỗ hành Bồ tát đạo v.v.!. thì 
đều là có lỗi cả. Bồ tát hành Bồ tát đạo phải xả tâm chấp. Néu 
còn chấp chỗ Phật hành đạo, mà dấy niệm rằng, “Chỗ Phật 
hành đạo là chân thật đạo; ta cũng phải theo Phật hành hết
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thảy các pháp vô sở hữu, bất khả thủ, bất khả đắc”, thì như 
vậy cũng là có lỗi. Vì sao? Vì Bồ tát phải biết rằng ở trong 
tâm Phật, thì chỗ đắc là vô sở đắc. Neu Bồ tát biết rõ chỗ đắc 
của chư Phật là vô sở đắc, thì chẳng còn tham quý chư Phật, 
chẳng còn khinh khi người hạ tiện. Do nghĩ như vậy mà khởi 
sanh được tâm bình đẳng, vô phân biệt. Như vậy mới là hành 
thanh tịnh Bát nhã Ba-la-mật, chẳng có các lỗi lầm. Vì sao? 
Vì chẳng ly tự tướng, thì có lỗi chấp pháp; ly tự tướng là 
chẳng chấp pháp vậy.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật: Nếu ly tự tướng, thì làm sao mà 
hành Bát nhã Ba-la-mật?

Phật dạy: Nếu Bồ tát, ở nơi hết thảy các pháp, chẳng sanh 
tâm, thì đó là hành Bát nhã Ba-la-mật. Nếu Bồ tát chẳng 
niệm sắc, chẳng niệm sắc ấy là gì... dẫn đến chang niệm 
Nhất thiết chủng trí, chẳng niệm Nhất thiết chủng trí là gì, 
thì đó là hành Bát nhã Ba-la-mật. Nếu Bồ tát chẳng thấy sắc 
là thường hay vô thường, là khổ hay là lạc, là ngã hay là vô 
ngã, là không hay là bất không, là ly hay là phi ly, thì đó là 
hành Bát nhã Ba-la-mật.

Sắc là như vậy... dẫn đến Nhất thiết chủng trí cũng là 
như vậy, là rốt ráo không, là chẳng có sanh, chẳng có khởi, 
nên là chẳng có thể tầm cầu mà được vậy. Vì sao? Vì tánh 
chẳng thể sanh tánh, vô tánh chẳng thể sanh vô tánh.

Như vậy, công đức phá các chấp điên đảo, đưa đến thật luận 
nghị đều do nơi lực Bát nhã Ba-la-mật mà được thành tựu. Bởi 
vậy nên 5 Ba-la-mật kia đều tùy theo Bát nhã Ba-la-mật.

Ví như vị chuyển luân thánh vương đi đâu, thì 4 binh 
chủng đều theo bảo luân mà hành động. Cũng như vậy, hêt 
thảy các thiện pháp đều được Bát nhã Ba-la-mật đưa vê Phật 
tánh, để cùng đến Phật đạo.
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Ví như người dùng xe “tứ mã” để đi đến một nơi nào, tuy 
nói nhờ xe, nhờ ngựa, nhưng thực sự phải có người đánh xe 
khéo điều khiển 4 con ngựa mới đưa cỗ xe đến nơi đến chốn 
được. Cũng như vậy, tuy hành bố thí, trì giới v.v... đều có 
công đức, nhưng phải có sự dẫn đạo của Bát nhã Ba-la-mật, 
thì mới mong đến được Vô Thượng Bồ Đề.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật: Thế nào gọi là đạo và thế nào 
gọi là phi đạo của Bồ tát?

Phật dạy: Nhị thừa đạo là phi đạo của Bồ tát; hành Bát 
nhã Ba-la-mật dẫn đến Phật đạo là đạo của Bồ tát. Lời ta 
nói đây là y nơi nhân mà nói đến quả. Người theo thô sự, 
do chẳng hiểu đến, nên chẳng có nghi; người theo tế sự mới 
nghi, nên mới nạn hỏi.

Ngài Tu Bồ Đề hoan hỷ tán thán, và bạch Phật: Bát nha 
Ba-la-mật vì đại sự nhân duyên mà khởi.

Phật dạy: Đúng như vậy, Bát nhã Ba-la-mật vì đại sự 
nhân duyên mà khỏi. Bát nhã Ba-la-mật dẫn đường đến Vô 
Thượng Bô Đê, vì Bát nhã Ba-la-mật chẳng có chỗ sanh, 
chẳng có chỗ diệt, là các pháp thường trú vậy.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu các pháp là vô sanh, vô diệt thì 
vì sao Bồ tát còn hành bố thí, trì giới... để làm gì nữa?

Phật dạy: Bát nhã Ba-la-mật là vô sanh, vô diệt, là rốt 
ráo không. Vì là rốt ráo không nên chẳng ngăn ngại sự tu tập 
6 pháp Ba-la-mật. Bô tát vì nhất thiết chủng trí mà hành bố 
thí, trì giới v.v... đê rôi đem hết thảy các công đức ấy, cùng 
vóị hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về Vô Thượng Bo 
Đề. Trong sự hồi hướng đó, Bồ tát được đầy đủ 6 pháp Ba- 
la-mật, đây đủ tâm từ bi, xa lìa các chấp điên đảo, dụng tâm 
bình đẳng thành tựu các thiện căn công đức.
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Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bồ tát phải tập hành 6 pháp Ba-la- 
mật như thế nào?

Phật dạy: Bồ tát phải quán hết thảy pháp chẳng hợp, 
chẳng tan. Các pháp do nhân duyên hòa họp mà giả danh tạm 
có, nhưng phàm phu do điên đảo chấp tướng mà hư vọng cho 
là có hợp, có tan. Vì biết rõ các pháp đều chẳng hợp, chẳng 
tan, đều như huyễn, như hóa nên Bồ tát thường giữ tâm thanh 
tịnh, chẳng hề sanh tâm cao ngạo.

Lại nữa, vì biết rõ các pháp đều chẳng có trú xứ, nên Bồ 
tát an trú trong “vô trú pháp” mà được Vô Thượng Bồ Đe.

Trong kinh có nêu thí dụ: Nhân là Bát nhã Ba-la-mật, quả 
là Vô Thượng Bồ Đe. Người muốn được Vô Thượng Bồ Đề 
phải gây nhân Bát nhã Ba-la-mật. Ví như phải ương hạt mới 
có cây, phải bón phân, tưới nước, cho cây lớn lên rồi mới có 
quả ăn được. Cũng như vậy, Bồ tát phải trồng chánh nhân 
làm Phật, tức là Bát nhã Ba-la-mật, lại phải hành đầy đủ cả
5 Ba-la-mật kia; tuy nay chưa có quả mà thời gian sau quyết 
định sẽ được quả Vô Thượng Bồ Đề.

Trong kinh cũng có nói, “Bồ tát chẳng nên tùy theo người 
tu các hạnh khác, mà phải tu thật tướng pháp. Nếu có người 
tà kiến đến phá, thì cũng chẳng nên tùy thuận theo. Vì sao? 
Vì muốn thanh tịnh Phật độ, muốn thành tựu chúng sanh, thì 
phải học Bát nhã Ba-la-mật.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Hết thảy các pháp tướng đều bình 
đẳng. Như vậy vì sao Bồ tát phải tu học Bát nhã Ba-la-mật?

Phật dạy: Nếu học Bát nhã Ba-la-mật, thì ở nơi hết thảy 
pháp đều được tự tại. Cho nên, Bồ tát phải học Bát nhã Ba- 
la-mật. Vì sao? Vì ở trong hết thảy pháp thì Bát nhã Ba-la- 
mật là tối đại, ví như so với muôn ngàn con sông, thì biển cả
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là lớn hơn hét. Nếu Bồ tát được tự tại ở nơi hết thảy pháp, thì 
chẳng ai có thể phá hoại được. Bồ tát thường tu tập Bát nhã 
Ba-la-mật như vậy là được tương ưng với Phật nên được chư 
Phật trong khắp 10 phương hộ niệm.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật như 
thế nào mới được chư Phật khắp 10 phương hộ niệm?

Phật dạy: Bồ tát hành 6 pháp Ba-la-mật, mà phải quán 6 pháp 
ấy là rốt ráo không, mới được chư Phật 10 phương hộ niệm.

Bồ tát hành sắc... dẫn đến hành nhất thiết chủng trí, mà 
chẳng thọ, chẳng chấp, vì biết rõ hết thảy pháp đều là hư 
vọng, chẳng thật có, nên được chư Phật 10 phương thường 
hộ niệm. Vì sao? Vì lúc bấy giờ, Bồ tát đã chứng được pháp 
thân thanh tịnh, đồng thể tương ưng với chư Phật vậy.

-oOo-

Bồ tát học 6 pháp Ba-la-mật, nhưng đồng thòi cũng học 
hết thảy các pháp thế gian. Bồ tát học các pháp của phàm phu 
mà biết rõ các pháp ấy cũng đều là rốt ráo không.

Bồ tát học khởi pháp, và cũng học diệt pháp. Còn phàm 
phu chỉ biết khởi mà chẳng biết diệt; hàng Nhị thừa học diệt 
mà chẳng học khởi. Bồ tát phải học cả khởi lẫn diệt, nên phải 
học nhiều. Đối với Bồ tát thì khởi pháp và diệt pháp đều là 
như mộng, như huyễn, nên tuy học nhiều, mà xem như chẳng 
có học gì cả. Do học như vậy, nên Bồ tát được vô sở đắc.

Ngài Tu Bồ Đề thưa: Chư Phật thuyết pháp, dù thuyết 
rộng hay hẹp, thì chỗ nên học vẫn là chỗ vô sở đắc.

Ý Ngài Tu Bồ Đề muốn nói rằng, “Bồ tát phải học đầy 
đủ 8 vạn 4 ngàn pháp môn trình bày đầy đủ trong 12 bộ kinh,
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vừa rộng vừa hẹp, tổng nhiếp cả 3 thừa giáo, nhưng lại phải 
dùng trí huệ Bát nhã Ba-la-mật để hành 6 pháp Ba-la-mật, 
mới đến được Vô Thượng Bồ Đề. Hết thảy các pháp môn tu, 
dù rộng, dù hẹp, Bồ tát đều phải thân cận, tu học, tư duy, đọc 
tụng, mãi như vậy cho đến khi vào được vô tướng tam muội, 
chẳng để cho các tâm và tâm sở pháp hiện hành”.

Phật dạy: Bồ tát học như vậy mới biết được các tướng 
rộng, hẹp của hết thảy các pháp.

- Rộng là nói đến 8 vạn 4 ngàn pháp môn tu, cùng vô lượng 
Phật pháp. Hẹp là nói đến 1 tiểu phẩm trong kinh Bát nhã Ba-la- 
mật... dẫn đến 1 đoạn nhỏ trích trong tiểu phẩm đó.

- Rộng là nói về vô lượng biệt tướng sai khác nhau của 
các pháp. Hẹp là nói hết thảy pháp đều là không, vô tướng, 
vô tác, vô sanh, vô diệt.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bồ tát phải làm thế nào để biết rõ các 
tướng rộng, hẹp của hết thảy các pháp?

Phật dạy: Biết hết thảy pháp là như tướng, là bất sanh, 
bất trú, bất dị, bất diệt, là biết các tướng rộng, hẹp của hết 
thảy pháp.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu như tướng là vô sanh tướng, thì 
làm sao có thể biết được tổng tướng và biệt tướng của hết 
thảy pháp?

Phật dạy: Như tướng là thật tướng của các pháp, thường 
trú, bất hoại, chẳng có tùy thuộc theo các quán. Bồ tát được 
như tánh, nên phá được hết thảy các vô minh, tà kiến điên 
đảo. Vì như thật biết được thật pháp của vũ trụ, nên ở trong 
thế gian Bồ tát biết rõ được tổng tướng cùng biệt tướng của 
vạn vật. Trái lại, hàng phàm phu vì bị vô minh ngăn che chân 
trí huệ, chẳng có được huệ nhãn, nên chẳng có thể thấy biết
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một cách chân thật được. Sự thấy biết của phàm phu đều là 
bệnh hoạn cả.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Pháp tướng chân thật là không, là vô 
tướng, là vô tác. Như vậy, khi trí huệ đã diệt rồi, thì làm sao 
biết được như thật pháp tướng? Làm sao biết được được tổng 
tướng và biệt tướng của hết thảy các pháp?

Phật dạy: Vì ông ở nơi pháp tánh mà chấp tướng, nên 
mới nạn hỏi. Nếu ông biết rõ được “như tánh”, thì chẳng 
còn gì đê nạn hỏi nữa. Vì sao? Vì “như tánh” là vô tướng, là 
như như, là rôt ráo không, nên chẳng ngại tổng tướng và biệt 
tướng. Lúc bây giờ, Bồ tát đã thành tựu được huệ nhãn thanh 
tịnh, nên mới như thật biết, như thật thấy vậy. Ví như một 
người ở tuổi trưởng thành có thể thấy biết được những việc 
khờ dại mà mình đã làm trong thời thơ ấu.

Bồ tát sau khi đã có huệ nhãn thanh tịnh, đã vào được thật 
tướng các pháp rồi, lại thị hiện thọ thân, sanh vào trong 3 cõi 
để độ sanh.

Vì đã được giải thoát an lạc, đã thấy rõ 6 tình là hư vọng, 
là nguôn gôc khô đau, nên dù vẫn dùng 6 căn, duyên 6 trần, 
khởi 6 thức, mà Bồ tát vẫn thường thấy tịch diệt. Như vậy gọi 
là Bồ tát biết tổng tướng và biệt tướng của các pháp.

Bồ tát biết rõ các pháp thế gian, dù bậc thượng, trung, hay 
hạ đều là bất tịnh, là vô thường, khổ, không, vô ngã, lại biết 
rõ 8 vạn 4 ngàn pháp môn tu ở thế gian cũng lầm lỗi, như vậy 
gọi là Bồ tát biết tổng tổng tướng và biệt tướng của các pháp.

Bồ tát cũng biết rõ “như như pháp tánh thật tế” là gốc 
của vạn vật nên biêt rõ tông tướng và biệt tướng của hết thảy 
các pháp đều là “như như pháp tánh thật tế”, nhưng vẫn tày 
thuận thê gian mà phân biệt mồi pháp có tướng sai khác.
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Phật dạy: “vô tế” là “thật tế” là vô tướng, nên chẳng có 
pháp có thể chấp.

Khi đã biết rõ “pháp tánh”, thì biết rõ hết thảy các sắc 
tánh đều là pháp tánh, đều là “vô phân”, “vô phi phân” cả.

- Nói “vô phân” là nói các pháp chẳng thể chỉ bày được. 
Đây cũng có nghĩa là vô tướng, vô lượng, vô phân biệt.

- Nói “vô phi phân” là chẳng chấp vô tướng, chẳng chấp 
vô lượng, là phá hết thảy tướng và lượng, phá hết thảy các 
pháp tướng.

Bồ tát vào 3 giải thoát môn “Không, Vô Tướng và Vô 
Tác”, trú trong “Như như bình đẳng pháp”, nên biết được 
tổng tướng và biệt tướng của hết thảy các pháp.

(Hết quyển 82)
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Quyển 83





Phẩm Thứ Sáu Mươi Chín
(TIẾP THEO)

Đại Phương Tiện (tiếp theo)

KINH:

Bạch The Tôn! Các bậc đại Bô tát lọi căn mói nhâp 
vào được pháp môn này chăng?

Phật dạy: Này Tủ Bồ Đe! Bồ tát độn căn cũng có thể 
nhập vào pháp môn này. Bồ tát trung căn, Bồ tát tán tâm 
cũng đều có thể nhập vào pháp môn này.

Pháp môn này chẳng có trở ngại. Nếu Bồ tát nào nhất 
tâm học cũng có thể nhập vào pháp môn nàyệ Nếu giải 
đãi, ít tinh tấn, thất niệm, tán loạn, thì chẳng có thể nhập 
vào pháp môn này.

Ngưòi tinh tấn, chẳng giải đãi, chánh ửc niệm, nhiếp 
tâm có thể vào được. Ngưòi muốn cầu bậc bất thểi chuyển, 
muốn mau được Nhất thiết chủng trí co thể vào được.

Bồ tát phải học đúng như thuyết trong Bát nhã Ba-la- 
mật. ệ. dẫn đên phải học đúng như thuyết trong Đàn Ba-la-mật

Bồ tát học như vậy sẽ mau được Nhất thiết chủng trí.

Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, nếu có được bao nhiêu 
ma sự BỒ tát phải liền diệt. Bởi vậy nên muốn có được 
các lực phương tiện, Bồ tát phải hành Bát nhã Ba-la-mạt.

BỒ tát nào như vậy hành, như vậy tập, như vậy tu, sẽ 
được vô lượng chư Phật ở khắp vô lượng thế giới họ niệm.
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Vì sao? Vì từ trong Bát nhã Ba-la-mật xuất sanh chư 
Phật ở quá khứ, ở hiện tại và ở vị lai. Thế nên, Bồ tát phải 
tự niệm rằng, “Đây là pháp mà 3 đòi chư Phật được; ta 
cũng sẽ được pháp ấy”.

Này Tu Bồ Đe! Bồ tát phải học Bát nhã Ba-la-mật như 
vậy, phải tập Bát nhã Ba-la-mật như vậy, phải tu Bát nhã 
Ba-là-mật như vậy mới mau được Vô Thượng Bồ ĐeẾ Thế 
nên, Bồ tát thường phải chẳng xa lìa Tát Bà Nhã tâmế

Nếu Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật như vậy, thì chỉ 
trong khoảng khảy móng tay cũng đã có được phước đức 
rất nhiều, thù thắng hơn phước đức của người dạy cho 
chúng sanh trong cỗi đại thiên thê giới tu bô thí, tu trì 
giới, tu thiền định, tu trí huệ, khiến họ được giải thoát, 
được giải thoát tri kiến, được quả Tu-đà-hoàn... dẫn 
đến quả A-la-hán, được đạo Bích Chi Phật. Vì sao? Vì 
từ trong Bát nhã Ba-la-mật xuất sanh ra bố thí, trì giới, 
thiền định, trí huệ, xuất sanh ra các quả ĩ\i-đà-hoàn.-ẵ 
dẫn đến quả A-la-hán, xuất sanh ra đạo Bích Chi Phật.

Trong khắp 10 phương, chư Phật quá khử, chư Phật 
hiện tại và chư Phật vị lai đều từ trong Bát nhã Ba-la-mật 
xuất sanh ra cã.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Trong khoảng khảy móng 
tay, trong một ngày, trong một tháng, trong một năm, 
... trong một kiếp... dẫn đến trong vô so kiep, Bo tát 
phải thường niệm Nhất thiết chủng trí, thường hành Bát 
nhã Ba-la-mật. Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật như vậy 
được phước đức rất nhiều, thù thắng hơn phước đức của 
ngửời dạy cho chúng sanh trong hằng sa thế giới khắp 10 
phương tu bố thí, tri giới, thiền định, khiến họ được giải 
thoát, giải thoát tri kiỉn, được quả Tu-đà-hoàn... dẫn đến
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quả A-la-hán, được đạo Bích Chi Phậtể

Vì sao? Vì chư Phật xuất sanh từ Bát nhã Ba-la-mật, 
tuyên thuyết bố thí, trì giới, thiền định, trí huệ, mới có 
được giải thoát, giải thoát tri kiến, có được quả Tu-đà- 
hoàn..Ễ dẫn đến quả A-la-hán, đạo Bích Chi Phật.

Nếu có Bồ tát nào đúng như Bát nhã Ba-la-mật sở 
thuyết mà an trú thì phải biết đó là bậc Bồ tát bất thối 
chuyển. Bồ tát ấy được chư Phật hộ niệmễ

Nếu có Bồ tát nào thành tựu được các lực phương tiên 
như vậy, thì phải biết:

- Đó là vị Bồ tát đã thân cận, cúng dường vô lượng 
ngàn, muôn, ức chư Phật, đã gieo trồng thiện căn noi chư 
Phật, đã từ lâu hành 6 pháp Ba-la-mật, 18 pháp không... 
dẫn đến hành Nhất thiết chủng trí.

- Đó là vị Bồ tát đã trú bậc pháp vương tử, đã đầy đủ 
các hạnh nguyện, trọn chẳng ly chư Phật, chẳng ly thiện 
căn, đã thường đi từ cõi Phật này đến cõi Phật khác.

- Đó là vị Bồ tát đã được biện tài vô ngại, đã đầy đủ các 
đà la ni, đã được thọ ký, nhưng vì chúng sanh mà thọ thân.

- Đó là vị Bồ tát đã thông đạt tự môn và phi tự môn, 
đã khéo biết chỗ nên nói, chỗ chẳng nên nói; đã khéo biết 
chỗ nên nói ít lời hay nhiều lòi; đã khéo biết tiếng người 
nam hay người nữ; đã khéo biết sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức; đã khéo biết tánh thế gian và tánh Niết Bàn; đã 
khéo biết các pháp tướng; đã khéo biết hữu vi tướng và 
vô vi tướng; đã khéo biết hữu pháp và vô pháp; đã khéo 
biết tự tánh và tha tánh; đã khéo biết họp pháp và tán 
pháp; đã khéo biết tương ung pháp và bất tương ưng 
pháp; đã khéo biết thế nào là như thật biết và thế nào là
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chẳng như thật biết; đã khéo biết pháp tánh và pháp vị; 
đã khéo biết duyên và vô duyên; đã khéo biết ấm, giới, 
nhập; đã khéo biết 4 đế, 12 nhân duyên; đã khéo biết 4 
thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định; đã khéo biết 6 Ba-la- 
mật, 4 niệm xứ ... dẫn đến Nhất thiết chủng trí; đã khéo 
biết hữu vi tánh và vô vi tánh; đã khéo biết hữu tánh và 
vô tánh; đã khéo biết quán sắc, quán thọ, quán tưởng, 
quán hành, quán thức... dẫn đến quán Nhất thiết chủng 
trí; đã khéo biết là sắc tướng không... dẫn đến Bồ đề là 
Bồ đề tướng không, đã khéo biết xả đạo và bất khả đạo; 
đã khéo biết sanh, trú, dị, diệt; đã khéo biết tham, sân, 
si, đã khéo biết bất tham, bất sân, bất si, đã khéo biết tà 
kiến, chánh kiến cùng hết thảy kiến chấp; đã khéo biết 
danh sắc; đã khéo biết nhân, nhân duyên, thử đệ duyên, 
duyên duyên, tăng thượng duyên; đã khéo biết các hành 
tướng; đã khéo biết khổ, tập, diệt, đạo; đã khéo biết địa 
ngục và xu hướng đọa địa ngục, ngạ quỷ và xu hướng đọa 
ngạ quỷ, súc sanh, và xu hướng đọa súc sanh, người và 
xu hướng làm người, Tròi và xu hướng làm Trời, a tu la 
và xu hướng làm A tu la; đã khéo biết 4 quả Thanh Văn 
và Thanh Văn đạo, quả Bích Chi Phật và Bích Chi Phật 
đạo, Phật và Phật đạo; đã khéo biết Nhất thiết chủng trí; 
đả khéo biết các căn và các căn đầy đủ; đã khéo biết huệ, 
tật huệ, hữu lực huệ, lợi huệ, xuất huệ, đạt huệ, quảng huệ, 
thâm huệ, đại huệ, vô đẳng đẳng huệ và thật huệ; đã khéo 
biết quá khư* hiện tại và vị lai; đã khéo biết phương tiện tùy 
thuân chúng sanh; đã khéo biết tâm và thâm tâm; đã khéo 
biết nghĩa và ngữ; đã khéo biết phân biệt 3 thừa giáoề

Này Tu Bồ Đe! Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, sanh 
Bát nhã Ba-la-mật, tu Bát nhã Ba-la-mật được các lợi ích 
như vậy.
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LUẬN:

Ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật: Chỉ có các đại Bồ tát lợi căn mới 
có thể nhập vào pháp môn này chăng?

Ý ngài muốn nói rằng, “Người an trú trong tinh tấn, trong 
chánh niệm, trong chánh định, trong chánh kiến là đã được 
an ổn. Nhưng phải bậc lợi căn, minh trí mới vào được thâm 
Bát nhã Ba-la-mật”.

Phật dạy: Chẳng phải chỉ có những người lợi căn, minh 
trí mới có thể vào được thâm pháp này.

Ý Phật muốn nói, “Chỉ cần nhất tâm, tinh tấn cầu học là 
có thể vào được”. Ví như ữong mùa nóng bức mà vào được 
nơi có hồ nước ắt là được mát mẻ. Những ai có mắt sáng, có 
đôi chân lành lặn đều có thể được vào nơi đây, nếu thật sự 
muốn vào. Những người ở cạnh bên hồ mà chẳng có ý muốn 
vào, thì cũng chẳng vào nơi đây. Cũng như vậy, hồ Bát nhã 
Ba-la-mật mát mẻ, có 4 cửa dẫn vào; chúng sanh ở khắp 4 
phương đêu có thê vào được cả, chăng có gì ngăn ngại.

Người chẳng giải đãi là người an trú trong tinh tấn; Người 
chăng vọng niệm là người an trú trong chánh niệm; người 
chăng loạn động là người an trú trong chánh định; người 
chăng có tà kiên là người an trú trong chánh kiến. Chánh tinh 
tấn, chánh niệm, chánh định, chánh kiến là 4 cửa dẫn vào Bát 
nhã Ba-la-mật. Qua được 4 cửa này, là đầy đủ giới hạnh, đầy 
đủ 8 thánh đạo, vào được Bát nhã Ba-la-mật vậy.

Ngài Tu Bồ Đề là Thanh Văn Tiểu thừa nên nghĩ rằng, 
“Chỉ có hạng người lợi căn, minh t í  mới có thể vào được 
pháp Đại thừa”.

Nay Phật dạy, “Hạng người trung căn, độn căn mà hành 8 
thánh đạo, cũng có thể vào được Phật đạo, qua 4 cửa Chánh
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tinh tấn, chánh niệm, chánh định và chánh kiến như đã nêu 
trên đây”.

Lời dạy trên đây thể hiện lòng đại bi rộng lớn của Phật 
đối với hết thảy chúng sanh, dung thông cả hạng trung căn 
và độn căn. Tất cả các hạng người đó đều có thể vào được 
pháp Đại thừa.

Nếu Bồ tát y như chỗ Bát nhã Ba-la-mật thuyết mà tu 
hành, thì sẽ mau đến được Nhất thiết chủng trí.

Ví như trong pháp Thanh Văn, hành giả chẳng phải chỉ 
dùng chánh kién mà còn phải dùng 8 thánh đạo hòa hợp mới 
vào được đạo. Cũng như vậy, hành giả tu theo pháp Đại thừa 
chẳng phải chỉ hành Bát nhã Ba-la-mật, mà còn phải hòa hợp 
Bát nhã Ba-la-mật với 5 Ba-la-mật kia mói vào được Nhất 
thiết chủng trí. Bởi vậy nên nói, “Bồ tát chẳng phải chỉ học 
đúng theo như Bát nhã Ba-la-mật, mà còn phải học hêt thảy 
pháp, phải được hét thảy trí” .

Hỏi: Trước đây đã nói, “Học Bát nhã Ba-la-một là đên 
được Nhất thiết chủng tr í”. Nay vì sao nói, "Phải hòa hợp 
Bát nhã Ba-la-mật với 5 Ba-la-mật kia mới vào được Nhât 
thiết chủng tr í”?.

Đáp: Phải đầy đủ cả 6 pháp Ba-la-mật mói được Nhất 
thiết chủng trí. Thế nhưng ở nhiều cõi Phật, chúng sanh chỉ 
nghe thuyet về thật tướng pháp là liền được Nhất thiết chủng 
trí, chẳng phải thứ lớp hành 6 pháp Ba-la-mật. Nói, “Có đâỵ 
đủ Bát nhã Ba-la-mật công đức mới vào được Nhât thiêt 
chủng trí” như trên đây nhằm tán thán người tu hành có được 
sự hộ trì của các lực phương tiện Bát nhã Ba-la-mật vậy.

Lại nữa, trong kinh nói, “Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật 
thấy có các ma sự là liền diệt”, vì đã được 10 phương chư
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Phật thường hộ niệm. Đây là nhằm tán thán Bồ tát, do hành 
Bát nhã Ba-la-mật công đức mà khéo biết cả 3 thừa giáo, 
khéo biết tự môn và phi tự môn, khéo biết pháp tánh thật tế 
của hết thảy các pháp. Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật như 
vậy, nên có vô lượng phước đức lực, biét rõ cả 2 pháp thế 
gian và Niết Bàn. Bồ tát biết rõ danh tự là hư vọng, nên phá 
được các chấp tướng điên đảo. Do phá được các chấp điên 
đảo, nên Bồ tát khéo biét chỗ nên nói, chỗ chẳng nên nói, 
chỗ nên nói ít lòi, chỗ nên nói nhiều lòi; khéo biết tiếng nam, 
tiếng nữ có âm thanh sai khác...

Vì khéo biết các sự việc như vậy, nên Bồ tát hàng phục 
được các tà ma, ngoại đạo, các hạng người xấu ác.

Bồ tát khéo biết xả đạo và bất xả đạo, như xả địa này để 
tu lên địa khác, xả hạ địa lên thượng địa, hoặc vì thương xót 
chúng sanh mà vẫn trú trong các địa, chẳng xả đạo v.v...

Bồ tát khéo biết tà kiến, chánh kiến cùng hết thảy các kiến 
châp. Vì ở nơi các kiến chấp, Bồ tát đã được tâm bình đẳng, nên 
dù ở trong tà kiến, ở trong thế gian đạo, mà thấy được chánh 
kiên, học hêt thảy các kiến chấp, mà thật chẳng có học.

Bồ tát khéo tu 16 hạnh, khéo biét 4 quả Thanh Văn và 
Thanh Văn đạo, quả Bích Chi Phật và Bích Chi Phật đạo ... 
dẫn đến quả vị Phật và Phật đạo.

Bồ tát khéo biết các căn, khéo phân biệt 22 căn, khéo 
quán căn cơ chúng sanh có lợi, có độn; khéo biết các chúng 
sanh nào đầy đủ các căn thì có thể độ, chưa đầy đủ các căn 
thì chưa thể độ v.v...

Bồ tát khéo biết các căn đầy đủ hay chưa đầy đủ, ví như 
con chim tự biết 2 cánh nó có đầy đủ sức hay chưa có đầy 
đủ sức, biêt 2 cánh phải có đây đủ sức mới có thể bay được.
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Bồ tát khéo biết tổng tướng trí huệ của hết thảy chúng 
sanh: Biết người có tập huệ mau biết các pháp, nhưng sự biết 
đó chẳng được lâu bền. Biết người có hữu lực huệ là người 
có trí lực; nếu có t í  lực nhạy mà chẳng mạnh, thì cũng ví 
như con ngựa chạy rất nhanh nhưng chóng mệt; nếu có trí lực 
mạnh mà chẳng sắc bén, thì cũng ví như con dao lụt, tuy chặt 
rất mạnh, nhưng vẫn chẳng chẻ được củi. Người có lợi huệ là 
người có trí lực vừa mạnh vừa nhạy bén. Người có xuất huệ 
là người ở trong cơn nguy biến mà có thể thoát ra dễ dàng, ở 
trong phiền não mà có thể tự giải thoát ra khỏi 3 cõi, chứng 
nhập Niết Bàn. Người có đạt huệ là người thông đạt các sự 
việc đến chỗ tột cùng rốt ráo; ở trong Phật pháp mà thông 
đạt hết thảy các pháp, dẫn đến được lậu tận, được Niết Bàn, 
thường trú trong pháp tánh thanh tịnh. Người có quảng huệ 
là người thông hiểu cả tục lẫn đạo, biết rõ hết các kinh thơ và 
luận nghị của thế gian, nên ở trong Phật pháp mà biêt rõ thê 
pháp vậy. Người có thâm huệ là người quán hết thảy pháp 
là vô ngại tướng, vô tướng tướng, bất khả tư nghi tướng; ở 
trong thé gian, người được thâm trí huệ cũng có thể biết được 
các việc từ lâu xa, biết trong cái lợi có cái suy, biết trong cái 
suy có cái lợi. Người có đại huệ là người có được tất cả các 
huệ nêu trên, như vậy nên gọi là đại. Người có vô đăng đăng 
huệ là người ở trong Bát nhã Ba-la-mật mà chăng châp Bát 
nhã Ba-la-mật, là người đã thâm nhập pháp như, nên chăng 
có pháp nào có thể sánh kịp; người được vô đẳng đẳng huệ 
là bậc Bồ tát đã thành tựu đạo pháp đến chỗ bất khả tư nghi, 
chẳng có ai sánh kịp.

Ví như viện ngọc như ý bảo châu tự nó chẳng có định sắc, 
nhưng nếu đem đặt cạnh vật nào, thì nó liền hiện sắc của vật 
ấy. Cũng như vậy, Bát nhã Ba-la-mật chẳng có định tướng, 
nhưng vẫn thường tùy theo các pháp mà tác hành.
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Ví như viên ngọc như ý bảo châu khiến cho sự mong 
cầu của mọi người đều được thành tựu như ý nguyện. 
Cũng như vậy, Bát nhã Ba-la-mật khiến người tu mong 
cầu gì cũng đều như nguyện, ... dẫn đến người cầu thành 
Phật sẽ được thành Phật.

Bồ tát khéo biết quá khứ, hiện tại và vị lai, biết rõ quá 
khứ đã diệt, vị lai chưa đến, hiện tại chẳng trú mà vẫn tùy 
duyên hóa độ chúng sanh, nên công đức chẳng thể nghĩ bàn 
được. Bồ tát thường tu thật tướng pháp, biết rõ các pháp 
niệm niệm sanh diệt, là chẳng có thể biết, nhưng vẫn thông 
đạt mọi pháp, nên gọi là khéo biết hiện tại.

-0O0-

Bồ tát khéo biết phương tiện tùy thuận chúng sanh. Người 
có phương tiện mới có được các nhân duyên thành tựu được 
các việc như ý muốn, mói tránh được các lỗi lầm. Ví như 
người lái buôn nươụg theo ngựa tốt của ông đại tướng mau 
được đên nơi đên chôn, chăng phải chờ đợi các người khác. 
Cũng như vậy, Bồ tát nương theo ngựa trí huệ vào thẳng đến 
nơi Niết Bàn, chẳng chờ đợi chúng sanh, nhưng vì thương 
xót chúng sanh mà chẳng trú Niết Bàn, hội nhập thế gian để 
hóa độ chúng sanh.

-0O0-

Bồ tát khéo biết thâm tâm của chúng sanh, quán 5 căn của 
chúng sanh, từ nơi thâm tâm của họ; biết rõ từng chúng sanh 
ở trong quá khứ xa như thế nào, họ từ đâu đến, để phương 
tiện hóa độ họ. Bồ tát khéo biết các chủng thiện căn ở nơi 
từng chúng sanh; biết rõ có chúng sanh ở trong hiện tại xấu
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ác, nhưng xưa kia vốn là thiện. Ví như cha mẹ mắng con, 
đánh con, tuy có hiện tướng ác, mà trong thâm tâm là thiện. 
Cũng ví như khi Phật độ ma vương u ấ t Ma La Quật, thì Phật 
đã quán biết tâm ác của vị ma vương này rất cạn mỏng, mà 
thiện căn tiềm ẩn noi thâm tâm rất sâu dày.

-0O0-

Chúng sanh y nơi các pháp mà truy danh để tầm nghĩa. 
Bồ tát ở nơi danh và pháp đều vô ngại, nên ở nơi nghĩa cũng 
được vô ngại; như vậy gọi là khéo biết nghĩa. Khi đã được 
nghĩa vô ngại rồi, thì sẽ được lạc thuyết vô ngại; như vậy gọi 
là khéo biết ngữ.

Do khéo biết nghĩa và ngữ, nên Bồ tát thường đem 3 thừa 
giáo để giáo hóa chúng sanh, diễn nói, phân biệt rõ ràng; 
khiến chúng sanh được dễ hiểu.

Hỏi: Vì sao trước nói khéo biết sắc... dẫn đến thức, rồi 
sau mới nói khéo biết ấm, giới, nhập? Vì sao trước nói nhân 
rồi sau mới nói đến nhân duyên, thứ đệ duyên, duyên duyên, 
tăng thượng duyên?

Đáp: Vì trước nói hẹp, rồi sau mới nói rộng vậy.

-0O0-



Phẩm Thứ Bảy Mươi

Tam Huệ
(Ba Huệ)

KINH:

Ngài Ito Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi 
là Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, sanh Bát nhã Ba-Ia- 
mật, tu Bát nhã Ba-la-mật?

Phật dạy: Này T\i Bồ Đe! Vì sắc tịch diệt, sắc không, 
sắc hư dổi, sắc chẳng kiên cố, nên phải hành Bát nhã Ba- 
la-mật.

Vì thọ, tưởng, hành, thức cũng là như vậy, nên phải 
hành Bát nhã Ba-ỉa-mậtề

Sanh Bát nhã Ba-la-mật là như sanh hư không.

Tu Bát nhã Ba-la-mật là tu các pháp phá hoại.

Ngài Tu Bồ Đe bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Phải hành 
Bát nhã Ba-la-mật, sanh Bát nhã Ba-la-mật, tu Bát nhã 
Ba-Ia-mật trong thời gian bao nhiêu lâu?

Phật dạy: Này T\i Bồ Đe! Từ sơ phát tâm cho đến khi 
tọa đạo tràng phải hành Bát nhã Ba-la-mật, phải sanh 
Bát nhã Ba-la-mật, phải tu Bát nhã Ba-la-mật.

Ngài Tù Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Phải dụng 
tâm thứ lớp như thế nào để hành Bát nhã Ba-Ia-mật?

Phật dạy: Này Tú Bồ Đe! Thường chẳng xa lìa Tát Bà 
Nhã tâm, giữ tâm chẳng để cho các tâm niệm khác xen
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vàoẻ Như vậy gọi là hành Bát nhã Ba-ỉa-mật, là sanh Bát 
nhã Ba-la-mật, là tu Bát nhã Ba-la-mật.

Nếu chẳng để cho tâm và các tâm sở hiện hành, thì 
hành đó gọi là hành Bát nhã Ba-la-mật, là sanh Bát nhã 
Ba-la-mât, là tu Bát nhã Ba-la-mât.I  '  •

Ngài T\i Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát tu 
Bát nhã Ba-la-mật sẽ có được Nhất thiết chủng trí chăng?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Chẳng được vậy.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chẳng tu 
Bát nhã Ba-la-mật sẽ có được Nhất thiết chủng trí chăng?

Phật dạy: Này Tto Bồ Đe! Chẳng được vậy.

Ngài 1̂ 1 Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! T\i và chẳng 
tu Bát nhã Ba-la-mật sẽ có được Nhất thiết chủng trí chăng?

Phật dạy: Này T\i Bồ Đe! Chẳng được yậy.

Ngài Tu Bồ Đe bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chẳng tu và 
chăng phải chăng tu Bát nhã Ba-la-mật sẽ có được Nhât 
thiết chủng trí chăng?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Chẳng được vậyề

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu 
chẳng như vậy, thì phải làm thế nào để được Nhất thiết 
chủng trí?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Bồ tát Ma ha tát được Nhất 
thiết chủng trí như như tướng.

Ngài T\i Bồ Đe bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi 
là như như tướng?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Là như thật tếẻ
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Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi 
là như thật tế?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Là như pháp tánh.

Ngài Tủ Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi 
là như pháp tánh?

Phật dạy: Này 1̂ 1 Bồ Đe! Là như ngã tánh, chúng 
sanh tánh, thọ mạng tánh.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi 
là ngã tánh, chúng sanh tánh, thọ mạng tánh?

Phật dạy: Này T\i Bồ Đe! Ỷ ông nghĩ sao? Ngã chúng 
sanh, thọ mạng có thể được chăng?

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

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Nếu ngã, chúng sanh và thọ 
mạng đều chăng thể được, thì làm sao lại nói có ngã tánh, 
có chúng sanh tánh, và có thọ mạng tánh? Nếu trong Bát 
nhã Ba-la-mật chăng nói có hết thảy pháp, thì làm sao nói 
sẽ có Nhất thiết chủng trí?

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chỉ có Bát 
nhã Ba-la-mật là chẳng thể nói ra được, hay hết thảy 
pháp đều chẳng thể nói ra được?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Bát nhã Ba-la-mât chẳng thể 
nói ra được, Đàn Ba-Ia-mật... dẫn đến Thiền Ba-la-mật, 
hết thảy các pháp hữu vi, vô vi Thanh Văn pháp, Bích 
Chi Phật pháp, Bồ tát pháp, Phật pháp cũng đều chẳng 
thể nói ra được.
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CÓ các cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời, 
a tu la ... dẫn đến có cảnh giới Phật?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Ý ông nghĩ sao? Danh tự 
chúng sanh thật có thể được chăng?

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

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Nếu chúng sanh là bất khả 
đắc, thì làm sao nói có cảnh giới địa ngục... dẫn đến có 
cảnh giới Phật. Như vậy, Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật 
là phải học hết thảy pháp chẳng thể nói ra được.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát hành 
Bát nhã Ba-la-mật là phải học sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức... dẫn đến phải học Nhất thiết chủng trí chăng?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Khi hành Bát nhã Ba-la- 
mật, Bồ tát phải học sắc chẳng tăng, chẳng giảm ... dẫn 
đến Nhất thiết chủng trí chẳng tăng, chẳng giảmỀ

Ngài Tữ Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi 
là học sắc chẳng tăng, chẳng giảm ..ề dẫn đến học Nhất 
thiết chủng trí chẳng tăng, chẳng giảm?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Đó là học các pháp ấy chẳng 
sanh, chẳng diệt vậy.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi 
là học các pháp chẳng sanh, chẳng diệt?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Đó là học các pháp ấy 
chẳng khởi, chẳng tác các hạnh nghiệp, dù là co, dù 
là KHÔNG vậyế

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào
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gọi là học các pháp ấy chẳng khởi, chẳng tác các hạnh 
nghiệp, dù là CÓ, dù là KHÔNG?

Phật dạy: Này 1̂ 1 Bồ Đe! Đó là quán các pháp ấy là tự 
tướng không vậyẾ

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

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Đó là phải quán sắc là tướng 
không; phải quán thọ, tưởng, hành, thức là tướng không; 
phải quán nhãn... dẫn đến ý, sắc... dẫn đến pháp, nhãn 
thứcẽ.. dẫn đến ý thức, nhãn giới... dẫn đến ý thức giới 
là tướng không; quán nội không... dẫn đến vô pháp hữu 
pháp không là tướng không; phải quán 4 thiền ... dẫn 
đen diệt thọ tưởng định là tưóng không; phải quán 4 
niệm xứị<ể dan đen Vô Thương Bồ Đề là tướng không.

Như vậy, này Tu Bồ Đe! Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, 
Bo tát phải quán hết thảy các pháp đều là tướng không.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu sắc... 
dẫn đến Vô Thượng Bồ Đề đều ià tướng không, thì lam 
sao hành Bát nhã Ba-la-mật được?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Chẳng hành gọi là hành Bát 
nhã Ba-la-mật vậy.

Ngài T\I Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì sao nói 
chẳng hành gọi là hành Bát nhã Ba-la-mật?

Phật dạy: Này T\i Bồ Đe! Bát nhã Ba-la-mật là bất 
khả đắc (chẳng thể được), nên là bất khả hành (chẳng 
thể hành). Người hành, pháp hành và chỗ hành cũng đều 
là bất khả đắc cả. Vì hết thảy pháp đều là hý luận, là bất 
khả đắc, nên chẳng hành mới thạt là hành Bát nhã Ba- 
la-mật vậy.



Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu chẳng 
hành là hành Bát nhã Ba-la-mật, thì Bồ tát từ khi sơ phát 
tâm phải hành Bát nhã Ba-la-mật như thế nào?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! từ khi sơ phát tâm đến nay, 
Bồ tát phải học pháp không là vô sở đắc. Bô tát dụng vô 
sử đắc pháp, mà hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tân, 
thiền định, trí huệ... dẫn đến dụng vô sở đăc pháp, mà 
hành Nhất thiết chủng trí.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi 
là pháp hữu sở đắc? Thế nào gọi là pháp vô sở đăc?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Pháp có hai, gọi là pháp có 
sở đắc; pháp chẳng có hai, gọi là pháp chẳng có sở đắc.

Ngài Tữ Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Những 
pháp gì là có hai, là có sở đắc? Những pháp gì chẳng có 
hai, là chẳng có sở đắc?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Nhãn và sắc là hai, ý và 
pháp la h a i,... dẫn đến Vô Thượng Bồ Đề và Phật là haiề 
Như vậy gọi là có hai.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Từ trong 
hữu sở đắc mà có vô sở đắc, hay từ trong vô sở đắc mà có 
hữu sở đắc?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Chẳng phải từ trong hữu sở 
đắc mà có vô sở đắc, cũng chẳng phải từ trong vô sở đăc 
mà có hữu sở đắc.
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vậy mới được gọi là người vô sở đắc, là người chẳng 
có lâm lỗi.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát 
chăng hành hữu sở đắc, cũng chẳng hành vô sở đắc, thì 
làm sao có thể từ một địa này lên một địa khác... dẫn đến 
làm sao có thể đến được Nhat thiết chủng trí?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Bồ tát hành Bát nhã Ba-la- 
mật chẳng trú trong hữu sở đắc để tu từ một địa này lên 
một địa khác. Vì sao? Vì ở trong hữu sở đắc thì chẳng thể 
tu từ một địa này lên một địa khác được.

Này Tu Bồ Đe! Vô sở đắc là tướng của Bát nhã Ba-ỉa- 
mật; vô sở đăc là tướng của Vô Thượng Bồ Đề; vô sở đắc 
cũng là tướng của người hành Bát nhã Ba-la-mật.

Bồ tát phải như vậy mà hành Bát nhã Ba-la-mậtể

Ngài T\i Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu Bát nhã 
Ba-la-mật bất khả đắc, Vô Thượng Bồ Đề bất khả đắc và 
người hành Bát nhã Ba-la-mật bất khả đắc, thì làm sao 
Bô tát phân biệt các pháp tướng, từ sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức.. ế dẫn đến Vô Thượng Bồ Đề?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Khi hành Bát nhã Ba-la- 
mật, Bồ tát chẳng thấy sắc, thọ, tưởng, hành, thức khả 
đắc... dẫn đến chẳng thấy Vô Thượng Bồ Đề khả đắcế

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ 
tát hành Bát nhã Ba-la-mật là hành sắc bất khả đắcẵ.. 
dẫn đến hành Vô Thượng Bồ Đề bất khả đắc, thì làm sao 
được đây đủ Đàn Ba-la-mậtệỉ. dẫn đến được đầy đủ Bát 
nhã Ba-la-mật; thì làm sao được Bồ tát vị?

Phải vào Bô tát vị rôi, mới thành tựu chúng sanh, mói 
thanh tịnh Phật độ, mói được Nhất thiết chủng trí; phải



được Nhất thiết chủng trí rồi, mới chuyển pháp luân, làm 
các Phật sự để độ thoát chúng sanh ra khỏi sanh tử.

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Bồ tát chẳng vì sắc mà hành 
Bát nhã Ba-la-mật... dẫn đến chẳng vì Vô Thượng Bồ Đe 
mà hành Bát nhã Ba-la-mật

Ngài I \i Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát vì 
những sự việc gì mà hành Bát nhã Ba-la-mật?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Bồ tát hành Bát nhã Ba-la- 
mật chẳng vì gì cả. Vì sao? Vì hết thảy pháp là vô sở vi, 
vô sở tác; Bát nhã Ba-la-mật là vô sở vi, vô sở tác; Vô 
Thượng Bồ Đề là vô sở vi, vô sở tác; Bồ tát cũng vô sở vi, 
vô sở tác.

Này Tu Bồ Đe! Bồ tát phải hành Bát nhã Ba-la-mật vô 
sở vi, vô sở tác như vậy.

LUẬN:
Chúng hội nghe tán thán công đức của Bát nhã Ba-la-mật 

mói rõ được các sự việc, nên rât tôn quý Bát nhã Ba-la-mật, 
muốn có được các lực phương tiện Bát nhã Ba-la-mật.

Ngài Tu Bồ Đề biết rõ tâm niệm của chủng hội, nên hỏi 
Phật: Thế nào gọi là Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, sanh Bát 
nhã Ba-la-mật, tu Bát nhã Ba-la-mật?

Vì sao? Vì ngài thường nghe nói phải từ nơi Càn Huệ địa 
mà hành Bát nhã Ba-la-mật; khi được vô sanh pháp nhẫn mới 
gọi là sanh Bát nhã Ba-la-mật; được vô sanh pháp nhẫn rồi 
mới dùng Thiền Ba-la-mật mà huân tu Bát nhã Ba-la-mật.

Phật dạy: 5 ấm là chỗ trói buộc của hết thảy tâm thế 
gian; Niết Bàn là tướng tịch diệt. Bồ tát dùng lực trí huệ Bát 
nhã Ba-la-mật để phá 5 ấm tướng, thông đạt đến chỗ rốt ráo
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không, tức là đến chồ tịch diệt tướng Niết Bàn. Từ nơi tịch 
diệt tướng, Bồ tát lại trở lại thọ sanh thân với đầy đủ 6 tình 
Nhưng rôi lại xuất gia, niệm tịch diệt tướng, vì Bồ tát biết rõ 
các pháp thế gian là hư dối, là chẳng chân thật. Như vậy là 
Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật vô định tướng, nên là bất khả 
đăc. Lúc bây giờ, dù có nói hay chẳng có nói, thì các ngôn 
ngữ đều đoạn.

Nên biết “không” là như hư không, nên nói sanh như hư 
không. Trong hư không chẳng có pháp sanh, cũng chẳng có 
chô sanh. Vì sao? Vì hư không là vô pháp, vô hình, vô xúc, 
vô tác tướng vậy. Bát nhã Ba-la-mật cũng là như vậy.

Hư không là vô pháp, nên chẳng thể nói là thường hay là 
vô thường, chăng thể nói là có hay là không, chẳng thể nói là 
chăng phải có hay chẳng phải không. Vì hư không là bất khả 
đăc, nên diệt hết các hý luận vậy.

Hư không là vô nhiễm, vô chấp, nên chẳng có văn tự nào 
có thê diễn bày được. Bát nhã Ba-la-mật cũng là như vậy.

Bồ tát quán các pháp thế gian tợ như hư không. Như vậy 
gọi là sanh Bát nhã Ba-la-mật.

Bồ tát được Bát nhã Ba-la-mật, rồi thâm nhập thiền định 
đùng lực Bát nhã Ba-la-mật quán thiền cảnh, và dùng duyên 
thiên định phá các pháp tướng. Vì sao? Vì Bát nhã Ba-la-mật xả 
ly hêt thảy các pháp tướng, chẳng chấp hết thảy các pháp vậy.

-oOo-

Lại nữa, ở trong chúng hội có nhiều người nghĩ rằng Bát 
nhã Ba-la-mật quá thậm thâm, nên ắt là phải trải qua thời 
gian tu tập lâu dài mới vào được.
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Ngài Tu Bồ Đề biết rõ tâm niệm của họ, nên hỏi Phật: 
phải tu tập Bát nhã Ba-la-mật trong thời gian bao nhiêu lâu?

Phật dạy: Từ khi sơ phát tâm đến khi tọa đạo tràng, Bồ tát 
phải thường tu tập Bát nhã Ba-la-mật như vậy.

Hỏi: Từ khi sơ  phát tâm đến khi tọa đạo tràng, Bồ tát 
phải tu 10 địa, phải hành 6 pháp Ba-la-mật, 37 Phẩm Trợ 
Đạo, cùng hết thảy các thiện pháp. Như vậy vì sao chỉ nói 
hành Bát nhã Ba-la-mật mà thôi?

Đáp: Vì ngài Tu Bồ Đề chỉ thưa hỏi Phật về những gì liên 
hệ đến Bát nhã Ba-la-mật, nên Phật đáp như trên. Lại nữa, 
Bát nhã Ba-la-mật là pháp tối đại dung nhiếp hết thảy các 
thiện pháp, nên khi tu các thiện pháp đó Bồ tát đều phải điêu 
hợp với Bát nhã Ba-la-mật. Do vậy mà chỉ nói đến Bát nhã 
Ba-la-mật, mà chẳng nói đến các pháp khác.

Hỏi: Bát nhã Ba-la-mật là vô lượng, vô hạn. Như vậy vì 
sao chỉ nói tu Bát nhã Ba-la-mật cho đến khỉ tọa đạo tràng 
mà thôi?

Đáp: Bát nhã Ba-la-mật dẫn đến chỗ Phật tâm; ở noi đây 
Bát nha Ba-la-mật đổi tên thành Nhất thiết chủng trí.

Lý tuy là một, nhưng tên phải đổi khác, nên nói tu Bát 
nhã Ba-la-mật cho đến khi tọa đạo tràng. Bô tát từ sơ phát 
tâm cho đến khi tọa đạo tràng, có bao nhiêu công đức đêu xả. 
Do vậy mà được vô ngại giải thoát, thông đạt được cả 3 đời.

Hỏi: Một cái khảy móng tay cỏ 60 niệm, và trong mỗi 
niệm đều có tướng sanh diệt. Như vậy vì sao nói, “Nhất tâm 
thường niệm Nhất thiêt chủng trí, chăng đê cho các niệm 
khác sanh, mới vào được Nhất thiêt chủng tr í”?
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Đáp: Tâm có 2 nghĩa. Đó là:

- Niệm niệm sanh diệt là tâm sanh diệt.

- Niệm niệm tương tục thứ lớp sanh là tâm tương tục, còn 
gọi là nhât tâm.

Vì tương tục thứ lớp sanh, nên tuy có nhiều phen sanh 
mà cũng gọi là nhất tâm. Suốt quá trình niệm niệm tương tục 
thứ lớp sanh như vậy, Bồ tát chẳng để cho tâm tham ái xen 
vào. Vì sao? Vì tâm tham ái chướng ngại Bát nhã Ba-la-mật. 
Nêu có tâm tham ái dấy khởi, thì phải liền diệt, mới chẳng 
chướng ngại Bát nhã Ba-la-mật. Đây là nói về hàng Bồ tát sơ 
phát tâm. Còn hàng đại Bồ tát khi hành các thiện pháp vẫn 
giữ tâm vô trú, thường hòa hợp các thiện pháp với Bát nhã 
Ba-la-mật, khiên các tâm niệm khác chẳng thể xen vào được.

Hàng Bồ tát sơ phát tâm, ở nơi Bát nhã Ba-la-mật, phần 
nhiêu thường khởi hý luận và tạp niệm, nên Phật dạy, “Bồ 
tát sơ phát tâm phải thường niệm Nhất thiết chủng trí, đừng 
đê các tâm niệm khác xen vào. Có thường niệm như vậy mới 
khiến tâm chẳng hướng về chỗ khác, dù chết đột ngột cũng 
chăng xa lìa Nhất thiết chủng t í .  Chỗ hành tướng của Bát 
nhã Ba-la-mật là chô các tâm và tâm sở chẳng hiện hành”.

Hỏi: Phàm phu khỉ vào được vô tưởng định thường sanh về 
cõi vô tưởng Thiên; còn các bậc Thảnh thường trú nơi Hữu Dư 
Niêt Bàn và Vô Dư Niết Bàn, hoặc vào diệt tận định. Khi các 
bậc Thánh vào Vô Dư Niết Bàn, thì các tâm và tâm sở chẳng 
còn hiện hành. Như vậy vì sao nói, “Chẳng để cho các tâm và 
tâm sở hiện hành là hành Bát nhã Ba-la-mật của Bồ tát!’? Làm 
thế nào để khiển các tâm và tâm sở chẳng hiện hành được?

Đáp: Nghĩa nêu trên đây thuộc về pháp Tiểu thừa, được 
nói ở trong các kinh A Tỳ Đàm. Nghĩa nêu trong pháp Đại
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thừa chẳng phải như vậy. Chớ nên dùng nghĩa nêu trong các 
kinh A Tỳ Đàm để vấn nạn về kinh Ma ha Diễn Đại thừa.

Lại nữa, khi đã vào được “vô tướng tam muội” rồi, thì 
hết thảy các sắc tướng đều diệt, nên là vô tướng. Đã là vô 
tướng, thì chẳng nên nói có sanh tâm và tâm sở pháp nữa. 
Đây chẳng phải là “vô tướng định” mà là “diệt tận định”.

Hỏi: Ở  các chỗ khác nói nhỉầi về nghĩa “vô tướng”, cỏ  
chỗ nói người vào kiến đế đạo là người được tín hành và pháp 
hành; đó là người hành vô tướng vậy. Có chỗ nói người vào vô 
sắc định, tuy còn các vi tế tướng khó thấy, khỏ biết, cũng được 
gọi là hành vô tướng. Có chỗ nói người dùng 3 giải thoát môn, 
duyên Niết Bàn, cũng được gọi là hành vô tướng.

Như vậy vì sao nói ở nơi vô tướng, thì các tâm và tâm sở  
đều chẳng hiện hành? Duyên pháp vô tướng Niết Bàn mà 
các tâm và tâm sở còn chẳng diệt huống nữa ỉà duyên các 
pháp mà lại có tướng diệt hay sao?

Đáp: Vào kiến đế đạo chẳng còn có sắc, nên nói là vô 
tướng. Nhưng chẳng thể nói duyên pháp vô tướng Niết Bàn 
được. Vì sao? Vì Phật tán thán Niết Bàn là pháp vô tướng, vô 
lượng, bất khả tư nghi, cũng tức là pháp vô duyên, nên chăng 
thể nói là có duyên được vậy.

Hỏi: Khi diệt các tướng sắc, các tướng nam, nữ v.v... 
là vào được vô tướng nên chẳng thể nói có tướng Niết Bàn 
được. Như vậy vì sao nói duyên tướng Niết Bàn? Khi duyên 
Niết Bàn, thì hành giả phải châp tướng Niêt Bàn, phải sanh 
tâm và tâm sở rồi vậy.

Đáp: Phật dạy “Hét thảy các duyên pháp hữu vi đều là 
lưới ma, hư vọng. Nếu nói duyên pháp Niêt Bàn thì tâm và 
tâm sở pháp phải là thật pháp. Nếu chẳng chân thật, thì chẳng
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thể thấy được Niết Bàn. Bởi vậy nên nói Niết Bàn có tướng 
có thể duyên là chẳng có hợp lý vậy.

Hỏi: Phật thường tán thán Niết Bàn cỏ 3 tướng, vì sao 
nay chỉ nói đến “vô tướng” mà thôi?

Đáp: Cả 3 tướng đều là giả danh, chẳng thật có. Phải lập 
ra 3 tướng Niết Bàn nhằm phá 3 tướng hữu vi.

Vì sao? Vì nhằm phá các tướng hữu vi, nên nói đến vô 
sanh, vô trú, vô dị, vô diệt, còn pháp vô vi chẳng có các 
tướng sai khác, nên nói là vô tướng vậy.

Trước đây đã nói “vô sanh” là bất khả đắc, nên “sanh 
tướng” cũng là bất khả đắc. Phá “sanh tướng” đến chỗ rốt ráo 
rồi, thì chẳng cần nói đến “vô sanh” nữa. Vì khi đã ly hữu vi 
tướng rồi, thì vô vi tướng cũng là bất khả đắc. Vô vi tướng 
chỉ là danh tự, chăng có tự tướng vậy.

Lại nữa, Phật pháp là chân thật, là tịch diệt, là chẳng có 
hý luận.

Nếu nói Niết Bàn có tướng, thì tức là nói Niết Bàn có định 
tướng có thê chấp; nói như vậy thành ra là hý luận. Mà đã là hý 
luận, thì khởi tranh cãi. Khi đã có tranh cãi, thì có sân nhuế Mà 
đã có khởi sân nhuế, thì chẳng thể được Niết Bàn vậy.

Phật dạy, “Niết Bàn là vô tướng, là vô lượng, là bất khả 
tư nghi, là tận diệt các hý luận. Niết Bàn tướng tức là Bát nhã 
Ba-la-mật tướng nên nói ở đây chẳng có các tâm và tâm sở 
hiện hành”.

-oOo-
Ở phẩm trước đã có nói rằng, “Hành Bát nhã Ba-la-mật 

là ly tâm và phi tâm tướng”ệ Nếu phi tâm tướng là có, thì mới
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nên nạn hỏi. Nay Bát nhã Ba-la-mật ly cả 2 bên, nên chẳng 
nên nạn hỏi vậy.

Lại nữa, do vô minh điên đảo và do các tà kiến nhân 
duyên của từ bao kiếp trước, mà nay mới sanh thân người. 
Ở nơi thân này, tuy các tâm và tâm sở được sanh ra do các 
thiện nhân duyên, nhưng tất cả đều chẳng có tự tánh, đều là 
hư dối, chẳng thật có. Vì sao? Vì có thiện nhân duyên mà nay 
mói được sanh làm người, làm Trời, được hưởng các phước 
lạc, nhưng phước cũng như tội đều là vô thường, là hư dối, là 
chẳng thật có. Bát nhã Ba-la-mật là chân tâm nên nơi đây có 
các tâm và tâm sở chẳng hiện hành.

Ngài Tu Bồ Đề chưa hiểu rõ vì sao các tâm và tâm sở 
pháp chẳng có hiện hành, nên hỏi Phật: Tu Bát nhã Ba-la-mật 
có được Nhất thiết chủng trí chăng?

Phật dạy: Chẳng được vậy.

Vì sao? Vì tu mà phải thường tích tập các tâm và tâm sở 
pháp, thì tu như vậy chẳng thể nào được Nhất thiết chủng 
trí, huống nữa là chẳng tu. Bát nhã Ba-la-mật là pháp vô vi; 
hành giả khi vào ừong Bát nhã Ba-la-mật thường quán thật 
các tướng pháp. Bởi vậy nên nếu còn khởi tâm chấp có tu hay 
chẳng có tu đều là lầm lỗi cả. Đây là lý do vì sao Phật trả lòi, 
“Chẳng được vậy”.

Hỏi: Vì sao ngài Tu Bồ Đe hỏi đến câu thứ 3, câu thứ 4 
mà Phật vẫn đáp “Chẳng được vậy? ”

Đáp: Vì ngài Tu Bồ Đe dùng “thủ tướng, chấp tâm” mà 
hỏi, nên Phật đáp “Chẳng được vậy”.

Vì ngài Tu Bồ Đề dùng “tu và chẳng tu” mà nói “chẳng 
tu, chẳng phải chẳng tu”, là còn chấp tướng. Phải chẳng chấp 
tướng mà nói “chẳng tu, chẳng phải chẳng tu”, mới là chăng
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có lỗi. Bởi vậy nên ngài Tu Bồ Đe nêu lên 4 câu hỏi mà Phật 
đều đáp “Chẳng được vậy”.

Ngài Tu Bồ Đe hỏi: Như vậy phải làm thế nào để được 
Nhất thiết chủng trí?

Phật dạy: Ông chưa rõ nghĩa “như như”. Nay ta vì ông nói 
đại Bồ tát được Nhất thiết chủng trí như như tướng. “Như” 
là như thật tế.

Hỏi: Trước đây ngài Tu Bồ Đe đã khéo giải về nghĩa 
“như”. Nay vì sao ngài lại khởi tăm nghi?

Đáp: “Như” chẳng có định tướng, nên ngài Tu Bồ Đề 
chẳng thể chẳng nghi vậy.

Mặc dù khi nghe Phật dạy “như” chẳng có định tướng, 
ngài Tu Bồ Đe đã được rõ; nhưng vì “như tánh” quá thậm 
thâm, có vô lượng nghĩa nên ngài chưa hiểu đến chỗ thâm 
nghĩa được. Ví như nước sâu, nước cạn chỉ là tương đối; 
cùng một vũng nước mà ừẻ nhỏ cho là sâu, người lớn cho là 
cạn; quan niệm về sâu cạn có khác nhau vậy.

Hỏi: Vì sao chẳng dùng "như” để dụ cho "thật tể ”, mà 
lại dùng ‘‘thật tế ” để dụ cho “như”?

Đáp: “Như” và “thật tế” tuy là một, nhưng khi quán có 
sai khác, “như” là thể tánh của các pháp, là thật tế. Hành giả 
chăng nên chấp tâm, thủ tướng.

Vì Phật biết ngài Tu Bồ Đề đã chứng đắc “thật tế”, nên 
mới dùng dụ nêu trên.

Hỏi: Thông thường nói "pháp tánh ” trước, rồi sau đó 
mới nói đến "như”, đến “thật tế ”. Nay vì sao lại nói “pháp 
tánh ” sau cùng?
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Đáp: Nay Phật muốn nói đến “ngã tánh, chúng sanh tánh, 
thọ mạng tánh”, nên mới chuyển “pháp tánh” ra sau cùng.

Lại nữa, khi vào được “kiến đé đạo”, hành giả chỉ mới 
thường quán các “pháp như”. Đen khi vào được “vô học đạo” 
mới tận đoạn được các vi tế phiền não, tức chứng định tâm. 
Ở nơi định tâm mới thông đạt được hết thảy tổng tướng cùng 
biệt tướng của các pháp, tức là mới thông đạt được “pháp 
tánh”. Vì sao? Vì “pháp tánh” là gốc thanh tịnh của các pháp. 
Đây là lý do vì sao dùng “pháp tánh” để dụ cho “thật tế” .

-0O0-

Nghĩa “pháp tánh” theo pháp Đại thừa và theo pháp Tiểu 
thừa có sai khác. Ngài Tu Bồ Đe hiểu rõ nghĩa theo pháp 
Tiểu thừa, nhưng ngài chưa được rõ nghĩa theo pháp Đại 
thừa, nên mới hỏi Phật.

Phật muốn dùng các sự việc của phàm phu để làm chứng, 
nên mới nói về “ngã tánh, chúng sanh tánh và thọ mạng 
tánh”, khiến ngài Tu Bồ Đề chẳng còn gì để hỏi nữa.

-0O0-

Phật phản vấn lại ngài Tu Bồ Đề: Ý ông nghĩ sao? Ngã và 
pháp có thể được chăng?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: Chẳng thể được vậy.

Vì sao? Vì ngài đã đắc quả Tu-đà-hoàn nên đã đáp như 
vậy. Bậc Tu-đà-hoàn mà còn thấy ngã và pháp đều bất khả 
đắc, huống nữa là bậc A-la-hán.

Phật dạy : Ông dùng trí độn của hàng Tiểu thừa mà còn 
thấy ngã và pháp đều bất khả đắc, huống nữa là Phật. Phật



QUYÊN 83 • 95

dùng trí huệ quán ngã và pháp đều bất khả đắc, nên nói ngã 
bất khả thuyết, pháp cũng là như vậy. Bồ tát thường hành 
pháp bất khả thuyết, nên mới được Nhất thiết chủng trí. Bất 
khả thuyết, nên chẳng phân biệt là c ó  hay là KHÔNG vậy.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu các pháp chẳng có phân biệt, thì 
làm sao phân biệt nói có các cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sanh... dẫn đến có Thánh địa?

Phật đáp: Chúng sanh chẳng phải là định pháp, chẳng có 
định tướng. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh v.v. ệ. chỉ là giả danh 
tự. Chư Thánh tùy thuận chúng sanh, nên nói có 6 đạo chúng 
sanh, mà thật ra chúng sanh là bất khả đắc. Bồ tát phải như 
vậy mà học bất khả thuyết Bát nhã Ba-la-mật.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bồ tát phải học hết thảy pháp, thì làm 
sao nói học hết thảy pháp bất khả thuyết?

Phật dạy: Bồ tát học hết thảy pháp mà phải biết các pháp đều 
là bất tăng, bất giảm. Do nhân duyên học các pháp bất sanh, bất 
diệt, mà Bồ tát biết được các pháp là bất tăng, bất giảm.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Thế nào là học các pháp bất sanh, 
bất diệt?

Phật dạy: Là chẳng khởi, chẳng hành các hạnh nghiệp, 
nên CÓ và KHÔNG đều đoạn diệt cả. Như vậy là chẳng còn 
có 3 cõi, vì phải ly 3 cõi mới vào được Thánh địa.

Chư Thánh cầu diệt, phàm phu cầu sanh; Bồ tát biết rõ các 
pháp đều là vô sanh, vô diệt, nên chẳng hành 3 nghiệp, chẳng 
khởi các hạnh nghiệp tương ung vói các pháp. Biết rõ các pháp 
là vô sanh, vô diệt là vào được vô tướng giải thoát môn; chẳng 
khởi các hạnh nghiệp là vào được vô tác giải thoát môn.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Phải tu phương tiện gì để đến được 
chỗ chẳng còn tác, chẳng còn khởi các hạnh nghiệp?
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Phật dạy: Bồ tát phải thường quán các pháp là tự tướng 
không; quán sắc là tự tướng không... dẫn đến quán Vô 
Thượng Bồ Đề cũng là tự tướng không. Lúc bấy giờ, Bồ tát 
mới thành tựu được 2 việc:

- Chẳng tác, chẳng khởi các hạnh nghiệp.

- Ở nơi hết thảy pháp, mà vẫn hành được tự tướng không.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu các pháp đều là tự tướng không, thì 
làm sao Bồ tát có thể ở noi các pháp mà hành Bát nhã Ba-la-mật?

Phật dạy: Chẳng hành mới gọi là hành Bát nhã Ba-la-mật.

Vì sao? Vì Bát nhã Ba-la-mật là bất khả đắc, nên người 
hành, pháp hành và chỗ hành đều là bất khả đắc. Vì các pháp 
là không, nên Bát nhã Ba-la-mật là bất khả đắc, pháp hành 
Bát nhã Ba-la-mật, chỗ hành Bát nhã Ba-la-mật đều là bất khả 
đắc. Vì chúng sanh là không, nên người hành Bát nhã Ba-la-mật 
cũng là bất khả đắc. Vì các hý luận bất khả đắc, nên nói Bồ tát 
chẳng hành mới thật là hành Bát nhã Ba-la-mật.

Ngài Tu Bồ Đe hỏi: Neu chẳng hành là hành Bát nhã Ba- 
la-mật, thì từ khi sơ phát tâm đến khi tọa đạo tràng, Bồ tát 
phải làm sao để hành Bát nhã Ba-la-mật?

Sở dĩ ngài Tu Bồ Đe hỏi Phật như trên, vì ngài nghĩ rằng 
Bồ tát khi mới sơ phát tâm còn mê muội, điên đảo, nên cần 
phải hành, chẳng thể chẳng hành được vậy.

Phật dạy: Từ khi sơ phát tâm, Bồ tát phải học “vô sở đắc 
pháp”, mà chẳng đắc tức là chẳng hành vậy. Bồ tát dùng các 
phương tiện để hành bố thí, trì giới v.v... nhưng phải biết rõ 
hết thảy các pháp ấy đều là bất khả đắc, đều là vô sở đắc pháp 
cả. Tuy hành bố thí, t ì  giới v.v... mà biét rõ ở nơi thật tướng 
thì các pháp ấy đều là rốt ráo không, đều là bất khả đắc; dù 
ở trong CÓ hay ở trong KHÔNG cũng đều là bất khả đắc cả.
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BỒ tát trú như vậy, nên được trí huệ tương ưng với Nhất thiết 
chủng trí. Bồ tát khi hành bố thí chẳng thấy có mình là người 
hành bố thí, có người thọ nhận sự bố thí, có tài vật mà mình 
đem ra bố thí, vì biết rõ các pháp đó đều bình đẳng, đều bất 
khả đắc. Dần đến Vô Thượng Bồ Đề cũng như vậy. Ngài Tu 
Bồ Đề tự nghĩ rằng, “Hữu sở đắc là thế gian điên đảo. Vô sở 
đắc là Niết Bàn”, nên ngài hỏi Phật: Thế nào gọi là hữu sở 
đắc, và thế nào gọi là vô sở đắc?

Phật dạy: Pháp có hai là pháp hữu sở đắc; pháp chẳng có 
hai là pháp vô sở đắc.

Ví như có con mắt và sắc hòa hợp gọi là có 2, vì mắt và 
sắc là 2 pháp đối đãi vậy.

Ngài Tu Bồ Đe hỏi: Khi chẳng thấy sắc, thì vẫn có mắt. 
Như vậy vì sao nói mắt chẳng ly sắc?

Phật dạy: Nay tuy con mắt chẳng quán sắc, nhưng lưu 
ảnh của sắc đã sẵn có ở nội trần. Điều đó cho biết nhãn căn 
và sắc trần là 2 pháp tương đãi vậy.

Bởi vậy, nên biết rằng hết thảy pháp hữu vi đều do nhân 
duyên hòa họp sanh. Đã có nhân ắt phải có quả. Quả theo 
nhân sanh, nên chẳng có tự tánh. Dan đến ý cũng là như vậy.

Phàm phu, do vô trí, nên mới phân biệt có thiện, có bất thiện 
v.v... Còn người trí biết rõ cả 2 pháp đều là hư dối, biết rõ cả 2 
pháp đều do nhân duyên sanh, nên là không; do vậy mà chẳng 
thây có 2 tướng tương đãi vậy. Vì sao? Vì pháp có 2 tướng là 
pháp hữu sở đắc; pháp chẳng có 2 tướng là pháp vô sở đắc.

Phật dạy: Do có hữu sở đắc mới có vô sở đắc. Do duyên 
các pháp mà chấp có tướng hành đạo, nên là hữu sở đắc. Nếu 
chẳng duyên các pháp chẳng thủ tướng hành đạo, thì vào 
được rốt ráo không, tức là được vô sở đắc vậy.
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Phật dạy tiếp: Chấp hữu sở đắc, chấp vô sở đắc đều lầm 
lỗi. Bởi vậy nên ở noi cả 2 việc đó, Bồ tát thường giữ tâm 
bình đẳng. Dùng vô sở đắc để phá chấp về hữu sở đắc; khi đã 
phá xong hữu sở đắc rồi, thì cũng phải bỏ luôn chấp về vô sở 
đắc. Như vậy mới có được tâm bình đẳng ở nơi hữu sở đắc 
và vô sở đắc vậy.

Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật phải phân biệt học như 
vậy. Hành Bát nhã Ba-la-mật như vậy là chân hành “vô sở 
đắc”, chẳng có lầm lồi. Bồ tát dụng vô sở đắc như vậy mà tu 
từ một địa này lên một địa khác cũng là như vậy.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu Bát nhã Ba-la-mật bất khả đắc, 
Vô Thượng Bồ Đề bất khả đắc, Bồ tát bất khả đắc, thì Bồ tát 
học Bát nhã Ba-la-mật làm sao có thể phân biệt được các pháp 
tướng? Nếu nói hành Bát nhã Ba-la-mật là hành pháp bất khả 
đắc, thì làm sao được đầy đủ bố thí Ba-la-mật,... dẫn đến đầy đủ 
hết thảy thiện pháp? Làm sao Bồ tát có thể vào được Bồ tát vị?

Phật đáp: Bồ tát chẳng đắc các pháp tướng, mới thật là 
hành Bát nhã Ba-la-mật.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Thế nào mới gọi là hành Bát nhã 
Ba-la-mật?

Phật đáp: Hành vô sở đắc là hành Bát nhã Ba-la-mật. 
Hành hết thảy các pháp Không, Vô Tướng, Vô Tác, Vô Khởi 
là hành Bát nhã Ba-la-mật. Bồ tát vì thật tướng của hết thảy 
pháp mà hành Bát nhã Ba-la-mật, chẳng phải do chấp điên 
đảo mà hành Bát nhã Ba-la-mật.

Vì hết thảy pháp đều vô vi, vô tác, vô khởi nên Bồ tát 
phải hành vô vi, vô tác, vô khởi Bát nhã Ba-la-mật vậy.

(Hết quyển 83)
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Quyển 84





Phẩm Thứ Bảy Mươi

Tam Huệ (tiếp theo)

KINH:

Ngài Tu Bô Đe bạch Phật: Nêu các pháp đều vô sử vi, 
vô sở tác thì chẳng nên phân biệt có 3 thừa.

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Nếu các pháp là vô sở vi, vô 
sử tác, thì chăng có phân biệt; ở nơi hữu sở vi, hữu sở tác 
thì mói có phân biệt.

Vì sao? Vì phàm phu ngu muội chẳng biết được thánh 
pháp, nên chấp 5 ấm “sắc, thọ, tưởng, hành va thức”, 
chấp Đàn Ba-la-mật.ề. dẫn đến chấp Vô Thượng Bồ 
Đê. Họ quan niệm có sắc và được sắc.ẳ. dẫn đếii co Vô 
Thượng Bồ Đề và được Vô Thượng Bồ Đề.

BỒ tát nghĩ rằng, “Ta sẽ được Vô Thượng Bồ Đề; ta sẽ 
độ chúng sanh thoát khỏi sanh tử”.

 ̂ Nàỵ Tu Bồ Đề, Ta dùng 5 nhãn quán sắc bất khả đắc..ế 
dẫn đến Vô Thượng Bồ Đề bất khả đắc. Phàm phu ngu 
muội, chẳng có huệ nhãn mà muốn được Vô Thượng Bo 
Đề, muốn độ thoát chúng sanh chăng?

Ngài T\| Bồ Đề bạch Phật: Nếu Phật dùng 5 nhãn 
chăng thấy có chúng sanh được độ thoát khỏi sanh tử, thì 
làm sao Thế Tôn ngày nay lại được Vô Thượng Bồ Đề? 
Làm sao Thế Tôn phân biệt được chúng sanh ở trong 3 tu 
“chánh tụ, tà tụ va bất định tụ”?
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P hật dạy: Này Tu Bồ Đe! Ta được Vô Thượng Bồ Đề, 
lúc ban sơ, vốn chẳng thấy có chủng sanh ở trong 3 tụ.

Này Tu Bồ Đe! Vì chúng sanh ở noi vô pháp mà tưởng 
có pháp. Ta muốn phá các chấp hư vọng của chúng sanh 
nên phải dùng thế pháp, nói có đắc; chẳng phải ta dùng 
đệ nhất nghĩa đế vậyẳ

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Trú đệ nhất 
nghĩa mới được Vô Thượng Bồ Đề chăng?

P hật dạy: Này Tu Bồ Đe! Chẳng phải vậy.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Trú noi 
điên đao mà được Vô Thượng Bồ b ề  chăng?

P hật dạy: Này Tu Bồ Đe! Chẳng phải vậy.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu chẳng 
trú đẹ nhất nghĩa, cũng chẳng trú noi điên đảo mà được 
Vô Thượng Bồ Đề, thì như  vậy Thế Tôn chẳng đăc Vô 
Thượng Bồ Đe chăng?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Cũng chẳng phải như  vậy. 
Ta thật có đắc Vô Thượng Bồ Đề, mà chẳng trú nơi tưởng 
hữu vi, chẳng trú nơi tướng vô vi.

Này Tu Bồ Đe! Ví như  các hóa nhân do P hật biến hóạ 
ra, chang trú nơi tướng hữu vi, chẳng trú nơi tướng vô vi 
ma các hóa nhân đó van có đến, có đi, có ngồi, có đửng.

Này Tu Bồ Đe’ẻ Các hóa nhân đó hành Đàn Ba-la- 
m ật..ề dan đến hành Bát nhã Ba-la-mật; hành 4 thiền; 4 
ví)ễ lượng tâm, 4 vô sắc định, 5 thần thông; hành 4 niệm 
xư... dẫn đến 8 thánh đạo; vào các tam muội “không, vô 
tướng và vô tác” 5 hành nôi không... dân đen vo phap hưu 
pháp không; hành 8 bối xả, 9 thứ đệ định, 10 Phật lực, 4
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vô SỞ Úy, 4 vô ngại trí, đại từ, đại bi; được Vô Thượng Bồ 
Đe, rồi chuyển pháp luân. Các hóa nhân đó hóa tác ra vô 
lượng chúng sanh, có đủ cả 3 tụ.

Này Tu Bồ Đe! Ý ông nghĩ sao? Các hóa nhân đó hành
6 pháp Ba-la-mật... dẫn đến có 3 tụ chúng sanh chăng?

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

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Cũng như vậy, Phật biết 
các pháp đều như hóa, ví như các hóa nhân độ vô lượng 
chúng sanh, mà thật chẳng có chúng sanh để độ.

Như vậy, này Tu Bồ Đe! Bồ tát hành Bát nhã Ba-la- 
mật cũng là như vậy.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu hết 
thảy pháp là như hóa, thì Phật cùng các hóa nhân có gì 
khác nhau đâu?

Phật dạy: Này Ito Bồ Đe! Phật cùng các hóa nhân 
chẳng khác.

Vì sao? Vì Phật thường làm các sự việc, hóa nhân 
cũng thường làm các sự việc.

Ngài Tữ Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu chẳng có 
Phật, thì riêng hóa nhân có thể tự làm các sự việc chăng?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Riêng hóa nhân có thể làm 
được các sự việc.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì sao chẳng 
có Phật mà riêng hóa nhân có thể làm các sự việc được?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Ví như trong quá khứ có đửc 
Phật Tu Phiến Đa, vì muốn độ hàng Bồ tát mà hóa hiện ra 
Hóa Phật, rồi tự diệt độề Vị Hóa Phật đó trụ thế nửa kiếp
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làm các Phật sự, thọ ký cho hàng Bồ tát, rồi tự diệt độ. 
Lúc bấy giờ, hết thảy chúng sanh đều biết Phật đã thật 
diệt độ. Thế nhưng, này Tto Bồ Đe! Hóa nhơn thật chẳng 
có sanh diệtặ

Này Tu Bồ Đe! Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật phải 
tin, phải biết rằng hết thảy pháp đều như hóa.

Ngài Tu Bồ Đe bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu Phật 
cùng Hóa Phật chẳng khác, thì làm sao hành thanh tịnh 
thí được? Người cúng dường Phật, dẫn đến khi vào Vô 
Dư Niết Bàn, được phước đức vô cùng tận. Nếu có người 
cúng dường Hóa Phật thì người ấy cũng được phước đức 
vô cùng tận như vậy chăng?

Phật dạy: Này T\i Bồ Đe! Phật dùng thật tướng pháp, 
nên làm phước điền cho hết thảy chúng sanh. Hóa Phật 
cũng dùng thật tướng pháp nên cũng làm phước điền cho 
hết thảy chúng sanh.

Này Tu Bồ Đe! Chẳng phải chỉ có cúng dường Hóa 
Phật được phước đức vô cùng tận như vậy.

Mà nếu có thiện nam, thiện nữ nào đem tâm thành, 
cung kính niệm Phật, gieo trồng thiện căn, thì do nhân 
duyên đó cũng sẽ được thoát khổ, dẫn đên sẽ được phước 
đức vô cùng tận.

Nếu có thiện nam, thiện nữ nào chỉ dùng một cành 
hoa tung lên hư không, thành tâm niệm Phật, thì do nhân 
duyên đó cũng sẽ được thoát khổ, dẫn đên sẽ được phước 
đức vô cùng tận.

Nếu có thiện nam, thiện nữ nào chỉ một lần thành 
kính niệm Phật, thì do nhân duyên đó cũng sẽ được thoát 
khổ, dẫn đến sẽ được phước đức vô cùng tận.
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Như vậy, này Tu Bồ Đe! Gieo trồng thiện căn nơi 
phước điền Phật được phước đức vô lượng. Bởi vậy nên 
phải biêt răng Phật cùng Hóa Phật chẳng có sai khácệ Vì 
sao? Vì thật tướng của các pháp chẳng có sai khác vậy.

Này I\i Bồ Đe! Bồ tát phải như vậy hành Bát nhã Ba- 
la-mật, nhập vào trong thật tướng các pháp. Thật tướng 
pháp chẳng hư hoại. Đó là Bát nhã Ba-la-mật tướng chẳng 
hư hoại, là Vô Thượng Bồ Đề tướng chẳng hư hoại vậy.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu thật 
tướng pháp chẳng hư hoại, thì vì sao Phật lại nói đến sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức; nói đến nội pháp, ngoại pháp, 
thiện pháp, bât thiện pháp, hữu lậu pháp, vô lậu pháp, 
thế gian pháp, xuất thế gian pháp, hữu tránh pháp, vô 
tránh pháp, hữu vi pháp, vô vi pháp? Như vậy là ờ  noi 
không pháp, mà Phật đã hoại các pháp tướng chăng?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Chẳng phải vậy. Đây là vì 
muốn dùng danh tự tướng để khai thị các pháp và các 
pháp tướng, làm cho chúng sanh được dễ hiểu.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Dùng danh tự 
tướng để khai thị nói các pháp và các pháp tướng, thì chúng 
sanh mói được rỗ. Thế nhưng, vì sao Thế Tôn đã nói hết 
thảy pháp đều là vô danh, vô tướng, mà nay lại dùng danh 
tự tướng nhăm khai thị cho chúng sanh được rõ?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Ta tùy theo thế tục mà nói 
các pháp có danh, có tướng, nhưng thật chẳng có chỗ để 
chấp trước.

Này 'Ri Bồ Đe! Ví như phàm phu nghe nói đến khổ, 
thì liền chấp danh khổ, tùy tướng khổ; còn chư Phật và 
hàng đệ tử của Phật chẳng chấp danh, chẳng tùy tướng.
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Này I \ i  Bồ Đe! Nếu danh mà chấp danh, tướng mà 
chấp tướng thì như vậy không cũng chấp không, vô tướng 
cũng chấp vô tướng, vô tác cũng chấp vô tác, thật tế cũng 
chấp thật tế, pháp tánh cũng chấp pháp tánh, vô vi tánh 
cũng chấp vô vi tánh.

Này Tu Bồ Đe! Hết thảy pháp đó chỉ có danh tướng, 
mà pháp lại chẳng trú trong danh tướngệ

N hư vậy, này Tu Bồ Đe! Bồ tá t phải ở nơi danh tướng 
mà hành Bát nhã Ba-la-mật, có nghĩa là ở nơi danh tướng 
mà chẳng chấp danh tướng.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu hết 
thảy pháp hữu vi chỉ có danh tướng, thì Bồ tát vì ai mà 
phát tâm Vô Thượng Bồ Đề? Vì ai mà thọ các khổ, hành 
Bồ tát đạo... dẫn đến hành đầy đủ đại từ, đại bi?

P hật dạy: Này I \ |  Bồ Đe! N hư lời ông vừa nói, nếu hết 
thảy pháp hữu vi chỉ có danh tướng, thì Bồ tát vì ai mà 
hành Bồ tát đạo ư?

Này Tu Bồ Đe! Hữu vi pháp chỉ có danh tướng, mà 
danh tướng đó là không, nên Bồ tát hành Bồ tát đạo, 
được Nhất thiết chủng trí chuyển pháp luân, dùng 3 thừa 
pháp để độ thoát chúng sanh vậy. Phải biết hết thảy pháp 
chỉ có danh tướng, mà danh tướng là chẳng sanh, chẳng 
trú, chẳng dị, chẳng diệtế

Ngài Tu Bồ Đe bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế Tôn 
thuyết nhất thiết trí chăng?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Ta thuyết nhất thiết tríằ

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế Tôn 
thuyet nhất thiết trí, thuyết đạo chung trí, thuyết Nhất thiết 
chủng trí. Nghĩa của 3 trí đó sai khác nhau như thế nào?
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Phật dạy: Này Tto Bồ Đe! Nhất thiết trí là trí của hết 
thảy Thanh Văn và Bích Chi Phật; đạo chủng trí là trí 
của Bồ tát, Nhất thiết chủng trí là trí của Phật

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì sao nhất 
thiết trí của Thanh Văn và Bích Chi Phật?

Phật dạy: Này 'Ri Bồ Đe! Hàng Thanh Văn và Bích 
Chỉ Phật do biết hết thảy các nội pháp và ngoại pháp, mà 
được nhất thiết trí, nhưng chẳng có được đạo chủng trí 
và Nhất thiết chủng trí.

Ngài Tủ Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì sao đạo 
chủng trí là trí của Bồ tát?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Bồ tát phải biết hết thảy các 
đạo, nên phải đầy đủ Thanh Văn đạo, Bích Chi Phật đạo 
và Bồ tát đạo. Bồ tát lại phải biết dùng các đạo đó để hóa 
độ chúng sanh, mà chẳng tác chứng thật tế.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Như lời 
Phật dạy thì Bồ tát phải đầy đủ các đạo mà chẳng tác 
chứng thật tế chăng?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Bồ tát chưa thanh tịnh Phật 
độ, chưa thành tựu chúng sanh, thì chẳng nên tác chứng 
thật tếễ

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát trú 
trong đạo, có nên tác chứng thật tế chăng?

Phật dạy: Này T\i Bồ Đe! Chẳng vậy.

Ngài Tu Bồ Đe bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Trú trong 
phi đạo có nên tác chứng thật tế chăng?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Chẳng vậy.
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Ngài I\i Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Trú vừa trong 
đạo vừa trong phi đạo có nên tác chửng thật tế chăng?

Phật dạy: Này I\i Bồ Đe! Chẳng vậy.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Trú vừa 
trong phi đạo, vừa trong phi phi đạo có nên tác chửng 
thật tế chăng?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Chẳng vậy.

Ngài Tu Bồ Đe bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Như vậy Bồ 
tát phải trú ở nơi nào mói tác chửng thật tế ?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Ý ông nghĩ sao? Người trú 
trong đạo do chẳng thọ các pháp, mà được tâm lậu tận, 
được giải thoát chăng?

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

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Người trú trong phi đạo mà 
được tâm lậu tận, được giải thoát chăng?

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

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Người vừa trú trong đạo, 
vừa trú trong phi đạo mà được tâm lậu tận, được giải 
thoát chăng?

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

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Người vừa trú trong phi đạo, 
vừa trú trong phi phi đạo mà được tâm lậu tận, được giải 
thoát chăng?

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chẳng vậy. 
Con chẳng trú chỗ nào, chẳng thọ các pháp, mà được tâm 
lậu tận, được giải thoát.
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Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Cũng như vậy Bồ tát phải ở 
noi vô sở trú mà tác chứng thật tế.

Ngài Tu Bồ Đe bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi 
là “Nhất thiết chủng trí tướng”?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Vì là nhất tướng, nên gọi là 
Nhất thiết chủng trí tướngế Đây có nghĩa là hết thảy các 
pháp đều là tịch diệt tướng. Lại nữa, những hạnh loại và 
tướng mạo của các pháp được hiển bày qua danh tự và 
ngôn ngữ, Phật đều như thật biếtẳ Đây gọi là Nhất thiết 
chủng tríỆ

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nhất thiết 
trí, đạo chủng trí và Nhất thiết chủng trí đều có công 
năng đoạn kiết sử, nhưng kết quả đoạn kiết sử có gì sai 
khác nhau chăng?

Phật dạy: Này I\i Bồ Đe! Dù đoạn phiền não chẳng có 
sai khác nhưng chư Phật tận đoạn các phiền não tập khí; 
còn hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật chưa có tận đoạn 
phiền não tập khí.

Ngài Tu Bồ Đe bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Ngưòi chưa 
được vô vi pháp có đoạn được phiền não chăng?

Phật dạy: Này Tủ Bồ Đe! Chẳng được vậy.

Ngài Tu Bồ Đe bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Trong vô vi 
pháp có thể sai khác chăng?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Chẳng vậy.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu trong 
vô vi pháp chẳng thể có sai khác, thì vì sao có người tận 
đoạn phiền não và tập khí; có người tận đoạn phiền nao 
mà chưa tận đoạn tập khí?
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Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Tập khí chẳng phải là phiền 
não. Ví như hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật tợ như còn 
hiện các tướng dâm nộ si ở thân khẩu và ý, mà phàm phu 
cho là còn phạm tội. Đó chỉ là tập khí lưu dư của 3 độc. Chỉ 
có các đức Phật mói chẳng còn các tập khí của 3 độc.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu đạo là 
vô pháp, và Niết Bàn cũng là vô pháp, thì làm sao có thể 
phân biệt có Tu-đà-hoàn, có Tư-đà-hàm, có A-na-hàm, có 
A-la-hán, có Bích Chi Phật, có Bồ tát, có Phật?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Tất cả đều được vô vi pháp, 
nhưng phân biệt có sai khác nhau như vậyỂ

Ngài 1̂ 1 Bồ Đe bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Do vô vi mà 
có sự phân biệt sai khác như vậy chăng?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Thế Tôn tùy ngôn thuyết 
thế gian mà phân biệt nói có sai khác, chẳng phải là đệ 
nhất nghĩaỀ Vì ở trong đệ nhất nghĩa chẳng có sự phân 
biệt thuyết. Vì sao? Vì trong đệ nhất nghĩa chẳng có ngôn 
thuyếtẻ Nếu nói có các kiết sử là nói có hậu tế (đời sau)

Ặ • __Ạ_.roi vậy.

Ngài Tu Bồ Đe bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Các pháp 
đều là tự tướng không, thì tiền tế (đời trước) còn bất khả 
đắc, huống nữa là hậu tế (đòi sau)ằ

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này 1̂ 1 Bồ 
Đe! Nói các pháp tự tướng không, thì tiền tế còn bất khả 
đắc, huống nữa ỉà hậu tế.

Này Tủ Bồ Đe! Vì chúng sanh chẳng biết các pháp tự 
tướng không nên ta vì họ nói có tiền tế, có hậu tế. Ở nơi 
các pháp tự tướng không, thì tiền tế và hậu tế đều bất 
khả đắc cảễ
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Như vậy, này Tu Bồ Đe! Bồ tát phải ở noi pháp tự 
tướng không, mà hành Bát nhã Ba-la-mậtể Bồ tát hành 
pháp tự tướng không, thì chẳng còn có chỗ chấp, được vô 
sở trước vậyể

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế Tôn 
thường thuyết Bát nhã Ba-la-mậtề Do nghĩa gì mà Thế 
Tôn gọi là Bát nhã Ba-ỉa-mật?

Phật dạy: Này 'Ri Bồ Đe! Được đệ nhất độ là “độ hết 
thảy pháp qua bờ bên kia”. Do nghĩa ấy mà ta gọi là Bát 
nhã Ba-la-mật.

Lại nữa, này Ito Bồ Đe! Chư Phật, chư Bồ tát, chư 
Bích Chi Phật, chư A-Ia-hán đều dùng Bát nhã Ba-la-mật 
mà qua được bờ bên kia. Do nghĩa ấy mà ta gọi là Bát 
nhã Ba-la-mật.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Phân biệt, trù lượng, phá hoại 
hết thảy các pháp cho đến vi trần, sẽ thấy rõ các pháp đều 
chẳng kiên cố, bền chắc. Do nghĩa ấy mà ta gọi là Bát nhã 
Ba-la-mật.

Lại nữa, này Tto Bồ Đe! Các pháp như, pháp tánh, 
thật tế đều vào trong Bát nhã Ba-Ia-mật. Do nghĩa ấy mà 
ta gọi là Bát nhã Ba-ỉa-mật.

Lại nữa, này Tủ Bồ Đe! Bát nhã Ba-la-mật chẳng có 
pháp hợp hay tan, sắc hay vô sắc, hữu kiến hay vô kiến, 
hữu đối hay vô đối, hữu lậu hay vô lậu, hữu vi hay vô vi. 
Vì sao? Vì Bát nhã Ba-la-mật là Vô sắc, vô hình, vô đối, 
là nhất tướng, là vô tướngỀ

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Bát nhã Ba-ỉa-m ật sanh 
hết thảy pháp, hết thảy lạc thuyết biện tài, hết thảy 
chiếu minh.
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Lại nữa, này l ì i  Bồ Đe! Bát nhã Ba-la-mật thường bị 
các ác ma, các Thanh Văn, các ngoại đạo oán thù. Nhưng 
các người ác chẳng thể phá hoại được các Bồ tát hành 
Bát nhã Ba-la-mậtỀ Vì sao? Vi các hạng người ấy ở  trong 
Bát nhã Ba-la-mật đều bất khả đắc.

Này T\i Bồ Đe! Bồ tát phải đúng theo nghĩa Bát nhã 
Ba-la-mật như vậy mà hành.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Bồ tát muốn hành theo nghĩa 
Bát nhã Ba-la-mật, thì phải hành theo nghĩa vô thường, 
nghĩa khổ, nghĩa không, nghĩa vô ngã; cũng phải hành theo 
nghĩa khổ trí, nghĩa tập trí, nghĩa diệt trí, nghĩa đạo trí, 
nghĩa pháp trí, nghĩa tý trí, nghĩa thế trí, nghĩa tha tâm trí, 
nghĩa tận trí, nghĩa vô sanh trí, nghĩa như thật trí.

Như vậy, này Ito Bồ Đe! Bồ tát vì phải hành theo nghĩa 
Bát nhã Ba-la-mật, mà phải hành Bát nhã Ba-la-mật.

Ngài 1̂ 1 Bồ Đe bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Trong thâm 
Bát nhã Ba-la-mật này, nghĩa cùng phi nghĩa đều bất khả 
đắc cả. Vì sao Bồ tát vì thâm nghĩa Bát nhã Ba-la-mật, 
mà phải hành Bát nhã Ba-la-mật?

Phật dạy: Này T\i Bồ Đe! Vì nghĩa Bát nhã Ba-la-mật 
thậm thâm, nên Bồ tát phải học như vậy. Bồ tát phải 
niệm rằng, “Tham dục là phi nghĩa, nghĩa như vậy chẳng 
nên hành; sân nhuế và ngu si là phi nghĩa, nghĩa như 
vậy chẳng nên hành; hết thảy tà kiến là phi nghĩa, nghĩa 
như vậy chẳng nên hành”. Vì sao? Vì 3 độc là như tướng, 
chẳng có nghĩa, cũng chẳng phải chẳng có nghĩa.

Lại nữa, này I\i Bồ Đe! Bồ tát phải niệm rằng, ‘Sắc 
chẳng có nghĩa, cũng chẳng phải chẳng có nghĩa... dẫn 
đến thức chẳng có nghĩa, cũng chẳng phải chẳng có nghĩa;
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Đàn Ba-la-mật.ếẳ dẫn đến Vô Thượng Bồ Đề chẳng có 
nghĩa, cũng chăng phải chẳng có nghĩa. Vì sao?

Này Tu Bồ Đe! Phật đắc Vô Thượng Bồ Đề, mà chẳng 
có pháp khả đăc, hoặc có nghĩa, hoặc chẳng phải chẳng 
có nghĩa.

Này Tu Bồ Đe! Dù có Phật hay chẳng có Phật, thì các 
pháp vân thường trú, chẳng có nghĩa chẳng phải chẳng 
có nghĩa.

Này Tu Bồ Đe! Bồ tát hành Bát nhã Ba-ỉa-mật phải ly 
nghĩa, và phải ly phi nghĩaẽ

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì sao Bát 
nhã Ba-la-mật nghĩa là chẳng có nghĩa, cũng chẳng phải 
chẳng có nghĩa?

Phật dạy: Này Tu Bô Đê! Hết thảy các pháp hữu vi 
đêu là vô tác tướng, nên Bát nhã Ba-la-mật chẳng có 
nghĩa, cũng chăng phải chẳng có nghĩa.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Hết thảy 
các bậc Thánh hiền cũng như các bậc đệ tử của Phật đều 
lấy vô vi làm nghĩaế

Nay vì sao Phật lại dạy, “Bát nhã Ba-la-mật chẳng có 
nghĩa, cũng chẳng phải chẳng có nghĩa”?

Phật dạy: Nàỵ Tu Bô Đe! Dù các Thánh cũng như các 
đệ tử Phật đều lấy vô vi làm nghĩa, nhưng chẳng phải vì 
thế mà nghĩa ây có tăng, có giảm.

Này Tu Bồ Đe! Ví như hư không chẳng có làm lợi ích 
cho chúng sanh, cũng chẳng có làm tổn hại chúng sanh. 
Cũng như vậy, Bát nhã Ba-Ia-mật cũng chẳng có tăng, 
chẳng có giảm.
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Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát 
chẳng học vô vi Bát nhã Ba-la-mật có được Nhất thiêt 
chủng trí chăng?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Bồ tát học vô vi Bát nhã Ba- 
ỉa-mật mà chẳng dùng “hai pháp” mới được Nhất thiết 
chủng trí.

Ngài Ta Bồ Đe bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chẳng dùng 
“hai pháp” có thể vào được “bất nhị pháp” chăng?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Chẳng được vậy.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! “Hai pháp” 
có the được “bất nhị pháp” chăng?

Phật dạy: Này TYi Bồ Đe! Chẳng được vậyẳ

Ngài T\i Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát chẳng 
dùng “hai pháp” và cũng chẳng phải chẳng dùng “hai 
pháp”, thì làm sao mà được Nhất thiết chủng trí?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Vô sở đắc tức là đắc.

Bởi vậy nên đắc là đắc chỗ chẳng đắc vậy.

LUẬN:

Ngài Tu Bồ Đề hỏi Phạt: Nếu hết thảy pháp đều chẳng 
có tướng khởi, chẳng có tướng tác, thì làm sao phân biệt có
3 thừa?

Phật dạy: Phàm mê muội, chưa được đạo, mới chấp có
3 thừa pháp, chấp pháp không, pháp vô tướng, pháp vô tác 
v.v... Do vậy mà khởi tâm nghi. Ta dùng 5 nhãn quán săc... 
dẫn đến Vô Thượng Bồ Đề đều bất khả đắc. Chỉ có người 
chẳng có mắt mới muốn có sắc, được sắc... dẫn đến muốn có 
Vô Thượng Bồ Đe, được Vô Thượng Bồ Đề.



Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu chẳng có chúng sanh, chẳng có 
pháp, thì vì sao nói có 3 tụ chúng sanh?

Phật dạy: Đây là tùy theo thế tục mà phân biệt có 3 tụ 
chúng sanh. Nếu y theo đệ nhất nghĩa đế, thì cả 3 tụ chúng 
sanh là bất khả đắc.

Ngài Tu Bô Đề hỏi: Phật trú đệ nhất nghĩa mà được Vô 
Thượng Bồ Đề chăng?

Phật đáp: Chẳng phải vậy.

Ở đây, ngài Tu Bồ Đề vì các tân phát ý Bồ tát mà hỏi 
Phật, nên Phật đáp lại như vậy.

Vì sao? Vì đệ nhất nghĩa là vô sở hữu, nên chẳng thể trú 
ở noi đây.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Trú nơi điên đảo mà được Vô Thượng 
Bồ Đề chăng?

Phật dạy: Chẳng được vậy.

Ngài Tu Bồ Đề nghi, nên hỏi: Nếu chẳng trú đệ nhắt 
nghĩa, cũng chẳng trú nơi điên đảo, thì Phật chẳng đắc Vô 
Thượng Bồ Đề chăng?

Phật đáp: Phật thật được đạo Vô Thượng Bồ Đề vì vô sở trú.

Chăng trú trong hữu vi tánh, vì hữu vi tánh là hư dối, 
chăng thật có. Cũng chẳng trú trong vô vi tánh, vì vô vi tánh 
là không, là vô sở hữu.

Đến đây, Phật muốn giải rõ thêm, nên nêu lên thí dụ về 
Hóa Phật.

Vì sao? Vì Hóa Phật chẳng trú trong hữu vi tánh cũng 
chăng trú trong vô vi tánh, mà vẫn thường đi lại thuyết pháp
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Hỏi: Nói hóa nhân đi lại thuyết pháp thì còn hợp lỷ. Nhưng 
hóa nhân đó làm sao có thể hành bổ thí Ba-la-mật được?

Đáp: Đây chẳng phải là nói hóa nhân thật sự có hành 
các pháp sự, mà nói chúng sanh chẳng có huệ nhãn, nên 
thấy tợ như hóa nhân thật sự có làm các hóa sự vậy. Do 
vậy mà Phật dẫn thí dụ ở trong kinh về trường hợp Phật 
Tu Phiến Đa đã diệt độ mà còn lưu lại Hóa Phật thuyêt 
pháp độ sanh.

Ngài Tu Bồ Đề, tuy đã tin lời Phật, nhưng ngài muốn 
Phật khai thị về nghĩa Hóa Phật và Chân Phật chăng có sai 
khác, nên ngài hỏi Phật rằng: Nếu Phật và Hóa Phật chăng khác, 
nếu người cúng dường Chân Phật cho đến khi vào Vô Dư Niết 
Bàn, được phước đức vô cùng tận, thì người cúng dường Hóa 
Phật cũng được phước đức vô cùng tận như vậy chăng?

Phật dạy: Cúng dường chân Phật hay Hóa Phật thì phước 
đức cũng như nhau, chẳng khác. Phật dùng thật tướng pháp, 
nên cúng dường Phật được phước đức vô cùng tận. Hóa Phật 
cũng như vậy. Nếu đem tâm bình đẳng, vô phân biệt cúng 
dường Phật và Hóa Phật, thì sẽ được phước đức bình đẳng, 
vô phân biệt.

Hỏi: Hóa Phật chẳng cỏ được 10 Phật lực cùng các 
công đức như Phật, thì làm sao có thể cùng Chân Phật 
bình đẳng được.

Đáp: 10 Phật lực cùng các công đức khác đều vào trong 
thật tướng pháp cả. Nếu ly thật tướng pháp, thì 10 Phật lực 
chẳng phải là Phật pháp nữa, mà trái lại phải đọa vào trong 
các tà kiến điên đảo.

Hỏi: Nếu chân Phật và Hỏa Phật đều ở nơi thật tướng 
pháp, thì vì sao trong kinh nói đến trường hợp khởi ác tâm
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làm thân Phật chảy máu phải bị tội “ngũ nghịch ”, mà chằng 
nói đến Hóa Phật?

Đáp: Trong kinh chỉ nói đến trường hợp khởi ác tâm làm 
thân Phật chảy máu mà chẳng có nói rõ là chân Phật hay là Hóa 
Phật. Nếu cúng dường Hóa Phật có phước đức, thì hủy báng 
Hóa Phật cũng phạm tội “ngũ nghịch” vậy. Vì sao? Vì kẻ ác khi 
hành động như vậy chấp Hóa Phật là Chân Phật, nên việc làm ác 
đối vói Chân Phật và Hóa Phật chẳng có sai khác vậy.

Hỏi: Trong Tỳ Ni có dạy, “Giết hóa nhân cũng phạm tội 
sá t”. Nghĩa ấy như thế nào?

Đáp: Tỳ Ni lấy việc thế gian mà dạy chúng tăng; do thấy 
chúng sanh rong ruỗi theo giả danh khiến phải sa vào trong 
tội lỗi, mà kiết giới vậy.

Thế nhưng mức độ phạm giới và phạm tội cỏ nặng, có 
nhẹ, tùy theo từng trường hợp. Ví như:

- Người vì hộ trì Phật pháp mà làm những việc trái với 
giới luật, thì dù phạm giới nặng mà chỉ thọ tội nhẹ.

- Người tu theo ngoại đạo đánh giết trâu dê để tế thần, thì 
dù chẳng phạm giới mà phạm tội nặng.

- Người giết hóa trâu, hóa dê, mặc dù chẳng gây cơ hiềm 
với chúng sanh, nhưng luận về tự tâm, thì tội giết trâu dê hay 
giêt hóa trâu, hóa dê chăng khác, nên tội cũng như nhau.

- Người dụng ý chế giới khiến chúng sanh cơ hiềm nhau, 
thì do ác ý đó mà phải phạm tội nặng. Trong kinh có dạy 
rằng, “Tội do ý nghiệp gây ra nặng hơn các tội chỉ đơn thuần 
do thân nghiệp và do khẩu nghiệp, vì ý nghiệp dẫn đạo vậy”.

Trong kinh cũng có nêu các tnrờng hợp tội phước do ý 
nghiệp dân sanh lớn hơn các trường hợp tội phước do thân
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nghiệp và khẩu nghiệp rất nhiều. Ví như người tà kiến tuy 
chẳng làm phiền chúng sanh, mà do gieo nhân tà kiến đó đã 
đoạn thiện căn của người khác, nên phạm tội nặng, có thể 
phải đọa địa ngục. Cũng như vậy, người hành từ tam muội, 
tuy chẳng ban phát tài vật gì cho chúng sanh, mà có phước 
đức thù thắng hơn người hành bố thí.

Bởi vậy nên, người khởi ác tâm làm hại Chân Phật hay 
Hóa Phật đều phạm tội bình đẳng như nhau; Người thành 
tâm cúng dường Chân Phật hay Hóa Phật đều được phước 
bình đẳng như nhau.

Nơi đây, Phật dạy rằng, “Chân Phật cũng như Hóa Phật 
đều đầy đủ các tướng tốt trang nghiêm, hào quang chiếu diệu 
như nhau”. Ví như người đứng trước tượng Phật bằng đá, 
bằng đất, đứng trước hình Phật vẽ trên giấy v.v... mà thành 
tâm niệm Phật, thì người ấy cũng được thoát khổ, dẫn đến 
cũng sẽ được phước đức vô cùng tận. Lại ví như người tán 
hoa giữa hư không, nhất tâm niệm Phật cũng được thoát khổ 
dẫn đến cũng sẽ được phước đức vô cùng tận. Lại ví như 
người thành tâm niệm Phật, dù chỉ một câu thôi, cũng được 
thoát khổ, dẫn đến sẽ được phước đức vô cùng tận vậy.

Hỏi: Người chỉ tán hoa giữa hư không mà niệm Phật... 
dẫn đến chi 1 phen xưng danh hiệu Phật làm sao cỏ thể cỏ 
được được thoát khổ, được phước đức vô cùng tận như vậy.

Đáp: Những người ấy do nghe Phật thường độ hết thảy 
chúng sanh thoát khỏi các khổ “sanh, già, bệnh, chết”, mà 
sanh tâm tín Phật, đem hương hoa cúng dường Phật, xưng 
Hanh hiệu Phật, nên được đoạn tận các khổ, được phước đức 
vô cùng tận. Phật là phước điền tối thượng, nên người cúng 
dường Phật được phước đức vô lượng vậy.
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Người cúng dường phước điền Phật, dù là Chân Phật hay 
Hóa Phật, đêu được phước đức vô lượng, vì thật tướng pháp 
là chẳng phải hai, chẳng phải khác.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu thật tướng pháp là chẳng là chẳng 
thê hoại, thì vì sao nay Phật lại phân biệt các pháp là sắc, thọ 
tưởng, hanh, thức... dân đến là hữu vi pháp, là vô vi pháp v.v... 
Như vậy các pháp tuớng ấy cũng chẳng thể hoại chăng?

Phật dạy: Phật tuy có phân biệt nói các pháp, tuy có dùng 
ngôn thuyêt, nhưng đó là chỉ muốn khiến chủng sanh được 
tâm giải thoát, được vô sở chấp mà thôi. Nếu hai đức Phật 
nói chuyện với nhau, thì chẳng nói đến các pháp Hanh tự vì 
chúng sanh cũng như các pháp đều là không vậy.

Phật vì chúng sanh mà phân biệt nói có sắc, thọ, tưởng 
hành, thức; nói có nội pháp, ngoại pháp; nói có thiện pháp 
ác pháp v.v... lại cũng dùng các thí dụ, như trong kinh Phap 
Hoa nói đên nhà lửa đê dụ cho 3 cõi, nói đến ông trưởng giả 
dùng 3 cô xe đưa con ra khỏi nhà lửa để dụ cho đức Phật 
phương tiện dùng 3 thừa giáo độ thoát chúng sanh ra khoi 
nhà lửa 3 cối v.v... Đây chỉ là phương tiện dùng danh tự 
tướng đê nói pháp, mà chẳng hoại đệ nhất nghĩa vạy

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu hết thảy các pháp thật sự đều là 
hư vọng, chăng thật có, thì vì sao Phật lại vì chúng sanh dùng 
danh tự tướng để nói pháp?

Phật dạy: Thánh nhân tùy theo thế tục mà nói các pháp có 
danh, có tướng, nhưng thật chẳng có chấp các danh tương đó. 
Phàm phu nghe nói đến khổ liền chấp co danh khổ, có tướng 
khọ; con cac đệ tử của Phật nói đên khô mà chẳng chấp danh 
khổ, chẳng chấp tướng khổ. Ví như “khổ đế” chỉ la danh 
taơng, chăng thật có, mà phàm phu lại chấp danh tướng đó



Nếu chấp như vậy, thì trong không cũng chấp không, trong 
vô tướng cũng chấp vô tướng, trong vô tác cũng châp vô 
tác... dẫn đến trong vô vi tánh cũng châp vô vô vi tánh.

Nên biết hết thảy các pháp đều là như tướng. Ví như “khổ 
đế” chỉ có nơi danh tướng, mà danh tướng cũng chẳng trú 
trong danh tướng.

Bồ tát dùng danh tướng mà hành Bát nhã Ba-la-mật, quán 
các pháp đều là bình đẳng, là chăng thật có.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu các pháp chỉ có danh tướng, thì 
Bồ tát vì ai mà phát tâm Vô Thượng Bồ Đe?

Phật dạy: Hết thảy pháp đều chỉ có danh tướng, mà danh 
tướng cũng là không, nên các pháp đêu la rot rao khong, đcu 
vào trong như pháp tánh thật tế. Bởi vậy nên Bô tát thường 
phát Vô Thượng Bồ Đe tâm ... dẫn đến thường dùng 3 thừa 
giáo để hóa độ chúng sanh.

Nểu các pháp quyết định là thật có, chẳng phải là danh 
tướng, thì cũng là chẳng có sanh, chẳng có diệt. Đã là chăng 
có sanh diệt, thì cũng chẳng có khổ, tập, diệt, đạo. Như vậy 
cũng chẳng còn gì đê độ nữa cả vậy. Thê nhưng Bo tat biet ro 
hết thảy Hanh tướng pháp đều là bình đẳng, là không, nên xa 
lìa các chấp điên đảo của thê gian, lại cũng biêt danh tương 
không đó cũng là không, nên xa lìa danh tướng không. Như 
vậy là xa lìa cả “hữu”, cả “vô”, nhập vào trung đạo; tru nơi 
trung đạo mà độ chúng sanh vậy.

Ý Phật nói, “Bồ tát hành trung đạo Bát nhã Ba-la-mật mà 
được Nhất thiết chủng trí” .

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Thế Tôn thuyết nhất thiết trí chăng?

Phật dạy: Ta thuyết nhất thiết trí.
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Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Thế Tôn thường thuyết nhất thiết trí, 
đạo chủng trí và Nhất thiết chủng trí. Nghĩa của 3 trí ấy có gì 
khác nhau chăng?

Phật dạy: Nhất thiết trí là trí của hàng Thanh Văn. Vì sao? 
Vì trí biết hết thảy nội và ngoại pháp đều là vô thường, khổ, 
không, vô ngã, là tổng tướng của Thanh Văn trí và Bích Chi 
Phật trí.

Đạo chủng trí là trí của hàng Bồ tát. Vì sao? Vì Bồ tát biết 
rõ cả 4 đạo gồm: Nhân Thiên phước lạc đạo, và 3 thừa đạo. 
Thế nhưng Bồ tát phải dẫn chúng sanh vào Vô Thượng đạo 
chẳng để cho họ lạc về Nhị thừa mà thủ chấp Niết Bàn, cũng 
chẳng để cho họ tham chấp Nhân Thiên phước lạc. Bồ tát 
biết rõ các đạo; biết rõ tu 10 thiện nghiệp đạo dẫn đến Nhân 
Thiên phước lạc đạo; tu 37 Phẩm Trợ Đạo là tu Thanh Văn 
đạo; tu 6 Ba-la-mật là tu Bồ tát đạo. Bồ tát lại phải đưa cả 3 
thừa đạo về Phật đạo. Bởi vậy nên gọi là Bồ tát đạo chủng trí.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Vì sao Bồ tát hành Bồ tát đạo phải 
đây đủ đạo chủng trí?

Phật dạy: Bồ tát phải học tất cả các đạo để phương tiện giáo 
hóa chúng sanh. Nêu Bô tát ra vào các đạo mà chưa đầy đủ giáo 
hóa chúng sanh, thanh tịnh Phật độ, thì chưa tác chứng thật tế.

-oOo-

Ngài Tu Bồ Đề nêu lên 4 câu hỏi:

- Trú trong đạo có nên tác chứng thật tế chăng?

- Trú trong phi đạo có nên tác chứng thật tế chăng?

- Trú vừa trong đạo vừa trong phi đạo có nên tác chứng 
thật tế chăng?
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- Trú vừa ừong phi đạo vừa trong phi phi đạo có nên tác 
chứng thật tế chăng?

Tất cả 4 trường hợp đó, Phật đều ứả lời là: Chẳng vậy.

Vì sao? Phật nêu lên 2 lý do khiến người trú trong đạo 
chẳng có thể tác chứng thật tế được. Đó là:

- Bồ tát trú trong đạo mà còn phải lưu hoặc để độ sanh, 
nên chưa phải là rốt ráo thanh tịnh, chưa phải là được chánh 
trí. Nếu đã có được chánh trí, thì chẳng còn khác Phật. Bồ tát 
vẫn còn các tập khí phiền não, nên vẫn còn có lỗi lầm.

- Hết thảy pháp hữu vi đều là hư dối hòa hợp, nên chỉ có 
giả danh, chẳng quyết định là thật có vậy.

Trú trong đạo mà còn chẳng tác chứng được thật tế, 
huống nữa là trú trong phi đạo, trong phi phi đạo. Neu còn 
chấp đạo, phi đạo, và phi phi đạo là còn lỗi lầm, vì còn chấp 
tâm, thủ tướng vậy.

Ngài Tu Bồ Đề nghĩ rằng, “Phật thật có đắc đạo Vô 
Thượng Bồ Đe”, nên ngài lại hỏi Phật: Như vậy Bô tát phải 
trú ở nơi nào mới tác chứng thật tế?

Phật chẳng có trực tiếp trả lời ngài Tu Bồ Đề, mà lại phản 
vấn lại như sau:

- Người trú trong đạo mà được tâm lậu tận, được giải 
thoát chăng?

- Người trú trong phi đạo mà được tâm lậu tận, được giải 
thoát chăng?

- Người trú vừa ừong đạo vừa trong phi đạo mà được tâm 
lậu tận, được giải thoát chăng?

- Người trú vừa trong phi đạo vừa ữong phi phi đạo mà 
được tâm lậu tận, đjirợc giải thoát chăng?
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Ngài Tu Bồ Đề đáp: Chẳng vậy. Con do chẳng trú nơi 
nào, chẳng thọ các pháp mà được tâm lậu tận, được giải thoát.

Hỏi: Vì sao Phật chẳng trực tiếp trả lời ngài Tu Bồ Đe, 
mà trở lại phản vẩn ngài?

Đáp: Ngài Tu Bồ Đe biết rõ chỗ đắc đạo của mình, chẳng 
lâm lạc, nhưng vì quý trong chô Phật chứng đắc, nên ngài 
mới hỏi như trên đây, làm như vẫn còn chấp tâm, còn chưa 
rõ mà phải hỏi Phật vậy. Bởi vậy nên Phật đã dừng chỗ chứng 
đắc của ngài Tu Bồ Đề mà phản vấn ngài.

Phật hỏi: Khi ông chứng được đạo, thì ông có trú trong 4 
chô nêu trong các câu hỏi đó chăng?

Ngài Tu Bồ Đề Đáp: Chẳng vậy. Con ở nơi vô sở trú mà 
tâm được lậu tận, được giải thoát.

Phật dạy: Ông trú trong “vô sở trú” mà được tâm lậu tận, 
được giải thoát. Cũng như vậy, Bồ tát chẳng trú trong 4 chỗ 
nêu trên đây mà tác chứng thật tế.

Đây là lý do vì sao Phật phản vấn ngài Tu Bồ Đề. Phật' 
dùng 4 câu để phản vấn ngài Tu Bồ Đề là đã gián tiếp trả lời
4 câu hỏi của ngài rồi vậy.

Hỏi: Ngài Tu Bồ Đe trú ừongKim cang tam muội mà được 
tâm lậu tận, được giải thoát. Như vậy vì sao nói, ‘‘Chẳngphải 
trú trong đạo mà được tâm lậu tận, được giải thoát”?

Đáp: Néu nói có trú là có chấp tướng, là chấp có định pháp 
vậy. Người cầu Phật đạo phải là người cầu “vô vi thắng pháp” 
nên nói là chẳng có trú. Ở trong hữu vi pháp mà còn chẳng chầp 
còn chẳng trú ở trong đó, huống nữa là ở trong vô vi pháp.

Lại nữa, nói có trú là nói có danh tướng, có phân biệt' đó
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chỉ là phàm phu pháp. Còn vào Kim cang tam muội là vào 
nơi vô tướng pháp, nơi vô phân biệt, là được giải thoát vậy.

Phật dùng vô tướng pháp nên nói với ngài Tu Bồ Đe rằng: 
Ông chẳng nên dùng danh tướng mà hỏi về Nhất thiết chủng 
trí. Vì sao? Vì Nhất thiết chủng trí là Phật trí. Được Nhất thiêt 
chủng trí rồi là thông đạt được hết thảy pháp trong 3 đời, là 
được vô ngại trí là biết hết thảy các sự việc từ lớn đến nhỏ, 
tò thô đến tế v.v... chẳng có sự việc gì mà chẳng hay biêt cả. 
Phật khai thị về nghĩa của “Nhất thiết chủng trí”. Đó là:

- Trí thông đạt thật tướng của hết thảy pháp là tướng tịch 
diệt. Ví như nước ở sâu dưới đáy biển chẳng bị gió làm chao 
động; vì ở quá sâu, nên các sóng mới chẳng thể dấy khởi 
được. Cũng như vậy, gió hý luận chăng thê làm lay động 
được Nhất thiết chủng trí.

- Trí thông đạt vô ngại hết thảy các ngôn ngữ, danh tự; lại 
nhiếp được cả “CÓ” lẫn “KHÔNG”.

Có thuyết nói, “Nhất thiết chủng trí là trí biết rõ 10 Phật 
lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí... dẫn đến 18 bất cộng pháp đêu 
là tướng trí huệ hòa hợp”.

Có thuyết nói, “Vào được Kim cang tam muội là thứ lớp 
được vô ngại giải thoát, nên các sự việc dù lớn hay nhỏ, dù 
khó hay dễ, dù sâu hay cạn, cùng vô lượng nhân duyên khác, 
hành giả đều như thật biết”.

Trí biết như vậy gọi là Nhất thiết chủng trí.

-oOo-

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Trí huệ có thượng, có trung, có hạ. 
Như vậy sự đoạn phiền não của 3 trí ây có gì sai khác chăng?
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Phật dạy: Chẳng có gì sai khác cả. Vì sao? Vì khi đã đoạn 
được phiền não rồi, thì chẳng còn có sai khác nữa. Ví như 
con dao có bén, có lụt sai khác nhau, nên khi dùng dao đê căt 
có thể nhanh hay chậm sai khác nhau; nhưng khi đã cắt xong 
rồi, thì chẳng còn có sai khác nữa. Như Lai đã tận đoạn các 
tập khí phiền não; hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật đã tận 
đoạn phiền não, nhưng chưa tận đoạn tập khí.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Sự đoạn phiền não tập khí là hữu vi 
hay là vô vi?

Phật dạy: Tất cả đều nhiếp về vô vi pháp. Phải được vô vi 
pháp mới đoạn được phiền não tập khí vậy.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Ở nơi vô vi mà có sự sai khác chăng?

Phật dạy: Thế Tôn tùy ngôn thuyết thế gian mà nói có sai 
khác; đó chẳng phải là đệ nhất nghĩa. Ở nơi đệ nhất nghĩa 
chẳng có sự phân biệt thuyết.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu chẳng có sự sai khác, thì vì sao 
lại phân biệt có tận đoạn phiền não và kiết sử, có đoạn phiền 
não mà chưa tận đoạn kiết sử, có hữu dư và vô dư?

Phật dạy: Tập khí chẳng phải là chân phiền não. Có người 
đã đoạn sạch phiền não, mà ở noi thân vẫn còn các tướng 
tập khí lưu dư hiện ra, khiến phàm phu thấy vậy cho là chưa 
được tâm thanh tịnh. Trong kinh có chép các mẫu chuyện 
sau đây:

* Ngài Mật Đà Tư Tra vào 500 đời trước đã làm thân khỉ, 
nên dù đã chứng quả A-la-hán mà ngài vẫn còn tập khí nhảy 
nhót, chuyền từ cây này sang cây khác tợ như loài khỉ vậy. 
Phàm phu nhìn ngài như vậy thường dấy tâm khinh khi, xem 
ngài tợ khỉ, như vượn. Đây là trường họp đã được tâm thanh 
tịnh, mà lưu dư tập khí vẫn còn hiện ra ở noi thân.
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* Ngài Tất Lăng Già Bà Sa vào 500 đời trước là 1 vị Bà- 
la-môn thông minh nhưng rất kiêu mạn. Mặc dù đã chứng 
quả A-la-hán nhưng ngài vẫn còn tập khí kiêu mạn. Một hôm 
ngài muốn qua sông Hằng mà nước chảy xiết chẳng thể qua 
được. Ngài bèn bảo vị thần sông, “Này con tiểu tì! Hãy làm 
cho dòng nước ngưng lại”. Vị thần sông đén bạch Phật. Phật 
dạy ngài phải đến xin lỗi vị thần sông. Ngài đến trước vị thần 
sông, châp tay và nói rằng, “Tiểu tỳ! Ta đén xin lỗi ngươi 
đây”. Đây là trường hợp đã được tâm thanh tịnh, mà tập khí 
kiêu mạn vân còn hiện khởi nơi lời nói vậy.

Trái lại, Phật đã đoạn tận phiền não và tập khí. Trong 
kinh có chép các mẫu chuyện sau đây:

* Có 1 vị Bà-la-môn ác khẩu, bịa ra 500 chuyện để hủy 
báng Phật mà Phật vẫn thản nhiên, chẳng đổi sắc mặt; vị Bà- 
la-môn ấy tự hối, sanh tâm hoan hỷ, và dùng 500 lời tán thán 
Phật, mà Phật cũng vẫn thản nhiên, chẳng tỏ vẻ vui mừng.

* Sau khi đã thành đạo, Phật đã có chân công đức, vang 
danh khăp cả 10 phương. Vậy mà có ông Phạm Chí giết nàng 
Tôn Đà La, đem chôn thây nàng cạnh liêu Phật, rồi vu oan 
giá họa cho Phật. Phật nghe như vậy mà tâm Phật vẫn chẳng 
thay đổi, chẳng buồn bực, chẳng oán hận.

* Có lần Phật ôm bát vào trong tụ lạc của Bà-la-môn khất 
thực, chẳng được ai cúng dường, đành phải ôm bát không 
ừở về, mà tâm Phật vẫn bình thản. Chư Thiên thấy vậy phải 
cúng dường thay.

* Có thời Phật phải trải qua 3 tháng ăn lúa mạch của 
ngựa; có thời Phật được chư Thiên cung kính cúng dường; 
có thòi Phật phải ngủ qua đêm trong rừng, bị gai đâm, bị gió 
lạnh; có thời Phật được chư Thiên cứng dường ngọa cụ êm 
dịu trải trên phiến đá trắng trơn mát v.v...
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Đối trước các sự việc như vậy, tâm Phật vẫn bình thản 
tự tại.

* Lại nữa, Đề Bà Đạt Đa lăn đá để làm hại Phật, La Hầu 
La cung kính Phật, mà đối với hai người ấy Phật vẫn thương 
yêu quý mến như thương quý đôi mắt, tâm Phật vẫn bình 
đẳng, chẳng có phân biệt. Ví như vàng ròng nấu mãi chẳng 
có đổi sắc. Phật trải qua các sự việc vui buồn, vẫn giữ tâm 
chăng tăng, chẳng giảm. Thế mới biết Phật đã tận đoạn các 
phiền não và kiết sử, nên các sự thương ghét, vui buồn đều 
bình đẳng, vô phân biệt.

-0O0-

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Thật tướng pháp là vô sở hữu, mà ở 
nơi vô sở hữu thì chẳng có phân biệt. Như vậy vì sao phân 
biệt có các quả vị Thanh Văn, Bích Chi Phật... dẫn đến có 
quả vị Phật? Vì sao Phật tận đoạn tập khí mà hàng Thanh 
Văn chưa tận đoạn tập khí?

Phật dạy: Cả 3 thừa đều dùng vô vi pháp mà đều có sai 
khác. Nhân ở nơi vô vi mà có sai khác như vậy, nên mới có 
hữu vi, mới nói có pháp khả đắc vậy.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Trong vô vi mà có sai khác chăng?

Phật dạy: Do tùy thế tục mà dùng ngôn ngữ, danh tự, nên 
mới có sự sai khác, đó chẳng phải là đệ nhất nghĩa.

Vì ở nơi đệ nhất nghĩa thì hết thảy ngôn ngữ đều đoạn, 
hết thảy tâm hành đều diệt nên là chẳng có phân biệt. Bởi vậy 
nên nói các thánh nhân đều tận đoạn các kiết sử. Nếu nói còn 
có các kiết sử là nói còn có hậu tế (đời sau) để lợi sanh, hậu 
tế đó là hữu dư Niết Bàn vậy.



128 • LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ

Ngài Tu Bồ Đề thưa: Các pháp đều là tự tướng không thì 
tiền tế (đời trước) còn bất khả đắc, huống nữa là hậu tê (đòi sau).

Vì sao? Vì do có tiền tế mới có hậu tế. Chúng sanh chẳng 
biết các pháp là tự tướng không, nên chấp có tiền tế, có hậu 
tế, mà chẳng biết rằng ở nơi tự tướng không thì tiền tế và 
hậu tế đều bất khả đắc cả. Nếu có sanh mói có già chết, mà 
sanh là vô sanh, là chẳng có nhân duyên sanh, thì cũng chăng 
có già chết vậy. Còn nếu nói có già chết rồi mới có sanh thì 
chẳng thể có sanh được, ắt là cũng chẳng có già chết vậy. Bởi 
vậy nên nói “Trong các pháp tự tướng không thì tiên tê và 
hậu tế đều bất khả đắc cả”.

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Bồ tát phải ở 
nơi tự tướng không mà hành Bát nhã Ba-la-mật. Bô tát hành 
pháp tự tướng không, thì chẳng còn chấp nội pháp, ngoại 
pháp... dẫn đến chẳng còn chấp “pháp không”. Do chăng có 
chỗ chấp như vậy, nên được vô sở chấp.

Hỏi: Trước đây đã có nói nhiều vê Bát nhã Ba-la-mật 
tướng. Nay vì sao còn nói nữa?

Đáp: Đây nhẳng phải chỉ nói nhiều về tướng của Bát nhã Ba-la- 
mật, mà còn rộng nói về nghĩa của Bát nhã Ba-la-mật nữa.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Do nghĩa gì mà Thế Tôn gọi là Bát 
nhã Ba-la-mật ?

Phật dạy: Do được “Đệ nhất độ”, tức là “độ hết thảy pháp 
qua bờ bên kia” nên được gọi là Bát nhã Ba-la-mật.

Xét về “trí độ” nên phân biệt có 3 hạng, Đó là:

- Trí độ của hàng Thanh Văn là hạ trí.

- Trí độ của hàng Bích Chi Phật là trung trí.

- Trí độ của hàng Bồ tát là thượng trí, cũng gọi là Đệ nhất độ.



QUYỂN 84 • 129

Lại nữa, có 9 phẩm độ phiền não nhiếp về 3 bậc trí huệ 
thượng, trung và hạ, mỗi bậc có 3 phẩm. Bồ tát dùng thượng 
trí huệ độ nên gọi là đệ nhất độ. Hàng Thanh Văn và Bích 
Chi Phật phần nhiều độ ở nơi tổng tướng, rất ít ở nơi biệt 
tướng. Bồ tát ở nơi hết thảy tổng tướng và biệt tướng đều 
được rõ ràng nên gọi là đệ nhất độ.

Khi độ Bồ tát có trí huệ đầy khắp, nên ở noi các pháp đều 
khắp biết. Hàng Nhị thừa ở nơi các pháp có biết; nhưng chẳng 
cùng khắp. Bởi vậy nên gọi trí độ của Bồ tát là đệ nhất độ.

Bồ tát Đại thừa có vô lượng phước đức trí huệ, đầy đủ 6 
pháp Ba-la-mật, đầy đủ 37 Phẩm Trợ Đạo, được chư Phật, 
chư Đại Bồ tát cùng chư Thiên ở khắp 10 phương thường hộ 
niệm, nên được an ổn độ. Ví như người dùng thuyền 7 báu, 
được người hướng dẫn tốt, chở đầy đủ thực phẩm tốt, gặp 
gió êm, biển lặng, ắt sẽ đến được đích an toàn, như vậy gọi 
là “hảo độ”. Còn người nương theo chiếc bè mong manh 
để vượt qua biển, tâm đầy lo âu sợ hãi, thì chẳng thể gọi 
là ‘hảo độ” được.

Lại nữa, Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật dùng 3 thừa đạo 
đưa chúng sanh qua bờ bên kia, là bờ Niết Bàn. Ở nơi đây 
chẳng còn có ưu bi khổ não nữa. Do nghĩa ấy nên gọi là Bát 
nhã Ba-la-mật.

Lại nữa, dùng trí huệ Bát nhã Ba-la-mật tư duy, trù lượng, 
phá hoại các pháp cho đến vi trần, thì hết thảy các pháp, du 
ngoại hay nội, dù lớn hay nhỏ vếv .. .đều chẳng kiên cố, chẳng 
bền chắc. Do nghĩa ấy nên gọi là Bát nhã Ba-la-mật.

Hết thảy pháp đều vô phân biệt, nên vào trong Bát nhã 
Ba-la-mật thì sắc pháp cũng như tâm pháp đều là tán hoại, là 
bất khả đắc. Do nghĩa ấy nên gọi là Bát nhã Ba-la-mật.
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Bát nhã Ba-la-mật còn được gọi là trí huệ Ba-la-mật, là 
trí huệ “đáo bỉ ngạn”, là bờ mé của hết thảy trí huệ. Trí huệ 
Ba-la-mật chẳng thể bị phá hoại, là như pháp tánh thật tế. Do 
nghĩa ấy nên gọi là Bát nhã Ba-la-mật.

Lại nữa, trong Bát nhã Ba-la-mật chẳng có pháp hợp hay 
tan, sắc hay vô sắc, hữu lậu hay vô lậu, hữu vi hay vô vi. Vì sao? 
Vì Bát nhã Ba-la-mật là vô sắc, vô hình, vô đối, là nhất tướng, là 
vô tướng. Do nghĩa ấy nên gọi là Bát nhã Ba-la-mật.

Lại nữa, Bát nhã Ba-la-mật thường sanh hết thảy trí huệ, 
hết thảy thiền định, hết thảy lạc thuyết biện tài. Nhờ có lực Bát 
nhã Ba-la-mật mà nói ra một câu có thể chứa đựng vô lượng 
nghĩa trang nghiêm, vô cùng tận. Bát nhã Ba-la-mật soi chiếu 
cùng khắp, đến tận những nơi mà mặt trăng, mặt trời cùng các 
ngôi sao chẳng thể chiếu đến được. Bát nhã Ba-la-mật thường 
phá tan các tà kiến vô minh hắc ám, nên tà ma, ngoại đạo cùng 
các hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật chẳng thể phá hoại được.

Vì sao? Nếu Bồ tát nhất tâm tín thọ, trì tụng Bát nhã Ba- 
la-mật, thì các ác niệm chẳng thể xâm phạm được, nếu Bồ tát 
có chánh ức niệm, thường như thuyết tu hành thì các kẻ ác 
chẳng có thể phá hoại được.

Phật dạy: Bồ tát phải đúng theo nghĩa Bát nhã Ba-la- 
mật như vậy mà hành. Bồ tát muốn hành theo nghĩa Bát nhã 
Ba-la-mật thì phải hành theo nghĩa vô thường, nghĩa khô, 
nghĩa không, nghĩa vô ngã, cũng phải hành theo nghĩa khô 
trí, nghĩa tập trí, nghĩa diệt trí, nghĩa đạo trí, nghĩa pháp trí, 
nghĩa tỷ trí, nghĩa thế trí, nghĩa tha tâm trí, nghĩa tận trí, 
nghĩa vô sanh trí, nghĩa như thật trí.

Ví như trong biển lớn có vô số châu báu vừa lớn, vừa 
nhỏ, nhưng chỉ có như ý bảo châu là quý hơn hết. Cũng như 
vậy, trong số 11 trí, thì 10 trí nêu lên trước đêu là vô thường.
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Chỉ có trí thứ 11 tức là như thật trí mới là trí huệ của Phật, là 
trí huệ tôn quý nhất.

Hỏi: Trước đây nói hành vô thường chẳng phải là hành 
Bát nhã Ba-ỉa-mật. Nay vì sao nói hành vô thường là hành 
Bát nhã Ba-la-mật?

Đáp: Trước đây cũng đã nói về 2 trường họp hành vô 
thường:

- Nêu còn châp tâm, còn hý luận mà hành vô thường, thì 
đó chăng phải là hành Bát nhã Ba-la-mật.

- Nêu chăng châp tâm, chẳng hý luận mà dùng vô thường 
đê phá châp thường, nhưng tự mình chẳng chấp vô thường 
thì đó mới là hành Bát nhã Ba-la-mật.

Hỏi: Trong 3 tạng kỉnh điển thường chỉ nói đến 10 trí. 
Sao nay lại nói thêm trí thứ 11 là như thật trí?

Đáp: “Như thật trí” là của Đại thừa pháp. Nên biết Đại 
thừa pháp thường thọ Tiểu thừa pháp, mà Tiểu thừa pháp 
chăng thê thọ Đại thừa pháp vậy.

Hỏi: Trong 10 trí nêu lên trước, mỗi trí đều cỏ thể tướng 
riêng. Như vậy, thể tướng của như thật trí là như thế nào?

Đáp: Có thuyết nói: Biết rõ thật tướng của hết thảy pháp 
là như pháp tánh thật tê. Như vậy gọi là như thật trí tướng.

Noi đây, Phật nói chỉ có trí huệ của Phật mới gọi là như 
thật trí. Vì sao? Vì Bồ tát chưa đoạn sạch “trần sa vo minh” 
nên chưa có thê như thật biết. Cũng như hàng Nhị thừa Bồ 
tát chưa tận đoạn tập khí, nên chưa có thể biết hết thảy pháp 
hết thảy chủng; do vậy mà chưa được như thật trí. Chỉ co 
Phật đã tận đoạn vô minh, nên mới có được như thật trí
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Hỏi: Nếu nói trừ Phật ra, chẳng cỏ ai có được như thật 
trí, thì hàng Nhị thừa làm sao cỏ thể được Niết Bàn, và hàng 
Đại Bồ tát ỉàm sao được vô sanh pháp nhẫn?

Đáp: Như thật trí có thể hiểu theo 2 nghĩa:

- Phật đã đầy đủ “như thật trí” .

- Chư đại Bồ tát cũng như chư Thanh Văn chưa có được 
đầy đủ “như thật trí”.

Trí của Bồ tát cũng như của hàng Nhị thừa chỉ ví như 
ánh sáng của một ngọn đèn nhỏ, chỉ đủ đê phá bóng tôi của 
căn nhà, nhưng căn nhà chưa được sáng tỏ. Neu có thêm một 
ngọn đèn lớn, thì căn nhà được chiếu sáng nhiều hơn. Cũng 
như vậy, Bồ tát cũng như của hàng Nhị thừa, tuy có trí huệ 
phá được vô minh, nhưng chưa tận trừ vô minh đên gôc rê. 
Trí huệ của Phật mới tận trừ vô minh đến gôc rê.

Trí huệ của Bồ tát và t í  huệ của hàng Thanh Văn Nhị 
thừa chưa được gọi là “như thật trí” . Vì sao? Vì Bô tát và 
hàng Thanh Văn chưa biết khắp “biến tri” như Phật được. 
Chỉ có trí huệ của Phật mới được gọi là “như thật trí” .

-oOo-
Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Trong thâm Bát nhã Ba-la-mật, nghĩa 

và ph ỉ nghĩa đều là bất khả đắc. Như vậy vì sao Bô tát phải vì 
thâm nghĩa Bát nhã Ba-la-mật mà hành Bát nhã Ba-la-mật?

Phật dạy: Tham dục, sân nhuế, ngu si là phi nghĩa. Nghĩa 
như vậy chẳng nên hành. Hết thảy các phiền não, hêt thảy 
các tà kiến là phi nghĩa. Nghĩa như vậy chăng nên hành.

Nên biết rằng, các pháp được chia ra làm 3 loại. Đó là:

- Tham dục cùng hết thảy các phiền não, tà kiến là phi nghĩa.

- 6 pháp Ba-la-mật cùng hết thảy các thiện pháp là nghĩa.
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- Hết thảy các sắc pháp cùng vô ký pháp là phi nghĩa, phi 
phi nghĩa (chăng có nghĩa, chẳng phải chẳng có nghĩa).

Người hành các phiền não thì sanh tâm thương ghét. 
Người hành 6 Ba-la-mật và các thiện pháp, thì sanh tâm ái 
niệm. Người hành các pháp vô ký, thì sanh tâm si.

Như trong kinh nói, “Phàm phu khi thọ lạc liền sanh tâm 
tham; khi thọ khổ liền sanh tâm sân; khi thọ “phi lạc, phi 
khổ” liền sanh tâm si”.

Trái lại, Bồ tát thường nghĩ rằng, “Hết thảy các thiện 
pháp, ác pháp và vô ký pháp đều là phi nghĩa, chẳng nên 
niệm. Vì sao? Vì ở nơi nhất như tướng, thì het thảy các pháp 
đều là phi nghĩa, đều là vô phân biệt .

Lại nữa, khi thành đạo, Phật chẳng thấy có một pháp nào 
cả. Dù là nghĩa, dù là phi nghĩa, khi đã vào ừong thật tướng 
rôi, thì hét thảy pháp đều là nhất như, vô phân biệt. Dù co 
Phật, dù chăng có Phật, thì hêt thảy pháp đều là thường trú.

Nếu biết được như vậy ià biết được nghĩa, phá được hết 
thảy các sự phân biệt của tâm. Bởi vậy nên nói, “Nghĩa cùng 
phi nghĩa đều chẳng nên làm”.

Phật dạy tiếp: Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật phải ly 
nghĩa, và phải ly phi nghĩa.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Vì sao nói Bát nhã Ba-la-mật là phi 
nghĩa và cũng là phi phi nghĩa (chẳng có nghĩa cũng chẳng 
phải chăng có nghĩa)?

Phật dạy: Hét thảy các pháp hữu vi đều vô tác tướng vô 
khởi tướng (chăng có tướng tác, chẳng có tướng khởi), nên 
Bát nhã Ba-la-mật chăng có nghĩa, cũng chẳng phải chẳng 
có nghĩa vậy.
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Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Hết thảy chư Phật cùng chư đệ tử 
Phật đều lấy vô vi là nghĩa. Như vậy vì sao Phật nói Bát 
nhã Ba-la-mật chẳng có nghĩa, và cũng chẳng phải chẳng 
có nghĩa?

Phật dạy: Hết thảy chư Phật và chư Thánh, tuy đều lấy vô 
vi làm nghĩa, nhưng chẳng phải vì thế mà nghĩa ây có tăng, 
có giảm.

Ví như hư không chẳng có làm lợi ích cho chúng sanh, 
cũng chẳng có làm tổn hại chúng sanh, nên chăng có nghĩa, 
cũng chẳng phải chẳng có nghĩa.

Tuy hư không là pháp “không”, mà hết thảy thế gian đều 
nương nơi hư không, mà làm ra đủ các sự việc. Cũng như 
vậy, tuy Bát nhã Ba-la-mật là vô vi tướng, mà người tu hành 
phai co lực phương tiện Bát nhã Ba-la-mật mới có thể tu 5 
Ba-la-mật kia cùng hết thảy các Phật pháp vậy.

Người có chấp tâm mới nói Bát nhã Ba-la-mật có nghĩa, 
hay chẳng có nghĩa. Người chăng có châp tâm thì chăng thây 
Bat nhã Ba-la-mật có nghĩa, hay chẳng có nghĩa.

Y theo thế tục đế, nên nói “nghĩa” và “phi nghĩa”. Nếu y 
theo đệ nhất nghĩa đế, thì chẳng nói như vậy.

Lại nữa, có 2 thứ Bát nhã Ba-la-mật. Đó là:

- Hữu vi Bát nhã Ba-la-mật.

- Vô vi Bát nhã Ba-la-mật.

Học hữu vi Bát nhã Ba-la-mật là học đây đủ 6 pháp Ba- 
la-mật và an trú trong đó. Học vô vi Bát nhã Ba-la-mật là 
diệt sạch hết cả tập khí phiền não, viên thành Phật đạo.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bồ tát chẳng học vô vi Bát nhã Ba-la- 
mật co được Nhất thiết chủng trí chăng? Nếu học vô vi Bát



QUYỂN 84* 135

nhã Ba-la-mật mà được Nhất thiết chủng trí, thì vì sao nói là 
chẳng có nghĩa?

Phật dạy: Bồ tát học vô vi Bát nhã Ba-la-mật mà chẳng 
dùng “hai pháp” mới được Nhất thiết chủng trí.

Chẳng phân biệt các pháp, chẳng thủ chấp các pháp tướng 
mói gọi là chăng dùng “hai pháp”.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Chẳng dùng “hai pháp” có thể vào 
được trong “bất nhị pháp” chăng?

Phật dạy: Chẳng được. Vì sao? Vì “bất nhị pháp” tức là 
“vô vi pháp”. Mà “vô vi” tức là “vô hữu đắc”, là chẳng có 
được vậy.

“Vô vi pháp” là pháp chẳng có tướng đắc, là pháp chẳng 
thể hành được.

Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi: Nếu chẳng dùng “hai pháp” mà 
chẳng được “bất nhị pháp”, thì dùng “hai pháp” có thể được 
“bất nhị pháp” chăng?

Phật dạy: Chẳng vậy. Vì sao? Vì “hai pháp” là chẳng thật. 
Như vậy làm sao có thể dùng pháp chẳng thật đó để được 
“thật pháp”?

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu chẳng dùng “hai pháp”, và cũng 
chăng phải chẳng dùng “hai pháp”, thì Bồ tát làm sao được 
Nhất thiết chủng trí?

Phật dạỵ: “Vô sở đắc” tức là đắc vậy. Bởi vậy nên đắc là 
đắc chỗ chẳng đắc.

-0O0-

Nơi đây, nên biết rằng pháp bất nhị (chẳng hai) tức là



pháp vô phân biệt (chẳng có phân biệt), là pháp vô sở đắc 
(chẳng chỗ đắc). Mà pháp vô sở đắc thì chẳng thể do hữu sở 
đắc làm ra.

Người tu hành tuy hành pháp hữu vi, mà lại đắc chỗ vô 
sở đắc, nên chẳng chấp tâm, chẳng thủ tướng vậy. Vì sao? Vì 
phải cùng với không, vô tướng và vô tác hòa hợp mà hành 
các pháp.
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(Hết quyển 84)
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Phẩm Thứ Bẳy Mươi Mốt

S iS ỉẩ .

Đạo Thọ<*>
(Cây Đạo)

KINH:

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bát nhã 
Ba-la-mật rất thậm thâmỆ Bồ tát biết chúng sanh bất khả 
đắc mà vẫn vì chúng sanh cầu Vô Thượng Bồ Đề. Thật là 
việc rất khó làm.

Bạch Thế Tôn! Như ngưòi muốn trồng cây giữa hư 
không rất khó làmẾ Bồ tát biết chúng sanh bất khả đắc 
mà vì chúng sanh cầu Vô Thượng Bồ Đề cũng là như vậy.

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu 
Bồ Đe! Bồ tát làm việc rất khó IàmẾ Vì muốn độ chúng 
sanh điên đảo chấp ngã, mà Bồ tát vì chúng sanh cầu Vô 
Thượng Bồ Đề.

Này T\i Bồ Đe! Ví như ngưòi trồng cây chẳng biết gốc, 
thân, cành, lá, hoa, quả của cây sẽ làm ra sao, mà vẫn vui 
vẻ bón phân, tưói nước khiến cây lớn lần lần, trổ lá, đơm 
hoa rồi kết quả, kết hạt đều được thành tựu đều đặn.

Cũng như vậy, Bồ tát vì chúng sanh cầu Vô Thượng 
Bồ Đe, lần lần hành 6 pháp Ba-la-mật, được Nhất thiết

*. Đạo Thọ: (cây đạo) còn được gọi là Giác Thọ (cây giác), Bồ đề thọ 
(cây bồ đề). Phật ngồi tham thiền dưới gốc cây bồ đề mà được đắc đạo. 
Cũng còn được gọi là Phật thọ (cây Phật).
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chủng trí, thành tựu “Phật thọ”, rồi đem lá, hoa, quả, hạt 
làm lợi ích chúng sanh.

* Thế nào là lá cây làm lợi ích chúng sanh?

Nhờ Bồ tát mà chúng sanh được ra khỏi 3 đường ác. 
Như vậy là lá cây làm lợi ích chúng sanhệ

* Thế nào là hoa làm lợi ích chúng sanh?

Nhờ Bồ tát mà chúng sanh được sanh làm người 
trong các đại gia, đại tộc; được sanh lên cõi trời Tứ Thiên 
Vương... dẫn đến cõi trời Phi tưởng phi phi tưởng. Như 
vậy là hoa làm lợi ích chúng sanh.

* Thế nào là quả làm lợi ích chúng sanh?

Nhờ Bồ tát được Nhất thiết chủng trí mà chúng sanh 
mói được 4 quả Thanh Văn, quả Bích Chi Phật... dẫn 
đến quả Phật. Bồ tát dùng 3 thừa pháp, lần lần độ chúng 
sanh, an lạc chúng sanh nơi Vô Dư Niết Bàn. Như vậy là 
quả làm lợi ích chúng sanh.

Bồ tát biết chúng sanh là không, ỉà bất khả đắc, mà 
vẫn độ chúng sanh, khiến chúng sanh xa lìa chấp ngã 
điên đảo. Bồ tát tự nghĩ rằng, “Trong hết thảy pháp 
đều chẳng có chúng sanh vì chúng sanh thật là bất 
khả đắc, mà ta vẫn phải vì chúng sanh cầu Nhất thiết 
chủng trí vậy”.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Phải biết vị 
Bồ tát ấy là như Phật rồi vậyẾ Vì sao? Vì do nhân duyên 
vị Bồ tát ấy đoạn dứt hạt giống địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sanh, mà đoạn dứt được hết thảy các khổ nạn, bần cùng, 
hạ tiện; đoạn dứt hết thảy các hạt giống cõi Dục, cõi sắc  
và cõi vô Sắc.
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Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu Bồ 
Đe! Phải biết vị Bồ tát ấy là như Phật rồi vậy.

Này I\i Bồ Đe! Nếu chẳng có Bồ tát phát Vô Thượng Bồ 
Đề tâm, thì ở thế gian, trong cả 3 đòi, chẳng có Phật, cũng 
chẳng có Bích Chi Phật, chẳng có A-la-hán, A-na-hàm, Tư- 
đà-hàm, Tu-đà-hoàn, cũng chẳng ngừng dứt cảnh chúng 
sanh đọa lạc trong 3 đường ác, qua lại trong 3 cõiề

Này Tu Bồ Đe! Đúng như lời ông nói, Bồ tát ấy là như 
Phật vậy. Vì sao? Vì do “như” mà gọi là Như Lai; do “như” 
mà gọi là Bích Chỉ Phật, là A-la-hán, là A-na-hàm, là Tư-đà- 
hàm, là Hi-đà-hoàn; do “như” mà gọi là sắc..ẽ dẫn đến là 
thức; do “như” mà gọi hết thảy phápềệ. dẫn đến hữu vỉ tánh, 
vô vi tánh vẻv ... Tất cả đều là “như thật”, chẳng có sai khácỄ 
Bỏi vậy nên gọi là “như”. Bồ tát học “như” mà được Nhất 
thiết chủng trí, mà được gọi là Như Lai.

Bởi nhân duyên vậy, nên nói, “Phải biết vị Bồ tát ấy là 
như Phật, vì hành như tướng vậy”ề

Này Tu Bồ Đe! Thế nên Bồ tát phải học Bát nhã Ba- 
la-mật nhưẳ Bồ tát học Bát nhã Ba-la-mật như, thì có thể 
học hết thảy pháp như. Học hết thảy pháp như thì được 
đầy đủ hết thảy pháp nhưỀ

Được đầy đủ hết thảy pháp như rồi, thì được tự tại ở 
nơi hết thảy pháp như. Được tự tại ở nơi hết thảy pháp 
như rồi, thì khéo biết được căn của hết thảy chúng sanh. 
Khéo biết căn của hết thảy chúng sanh rồi thì khéo biết 
căn đầy đủ của hết thảy chúng sanh, khéo biết nghiệp 
nhân duyên của hết thảy chúng sanh.

Khéo biết nghiệp nhân duyên của hết thảy chúng sanh 
rồi, thì được nguyện trí đầy đủề Được nguyện trí đầy đủ
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rồi, mới được trí huệ 3 đòi thanh tịnhỀ Được trí huệ 3 
đời thanh tịnh rồi, mới được lợi ích chúng sanh. Lợi ích 
chúng sanh rồi, mói thanh tịnh Phật độ. Thanh tịnh Phật 
độ rồi, mói được Nhất thiết chủng trí. Được Nhất thiết 
chủng trí rồi mói chuyển pháp luânỀ Chuyển pháp luân 
rồi, mói an lập chúng sanh noi 3 thừa đạo, khiến họ vào 
được Vô Dư Niết Bàn.

Như yậy, này Tu Bồ Đe! Bồ tát muốn được hết thảy công 
đức, tự lọi và lợi tha, thì phải phát tâm Vô Thượng Bồ Đề.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát nào 
đúng như pháp mà hành thâm Bát nhã Ba-la-mật, thì hết 
thảy thế gian, Trời, ngưòi, a tu la đều phải đảnh lễỂ

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này "ni Bồ 
Đe! Bồ tát nào đủng như thuyết mà hành thâm Bát nhã 
Ba-la-mật, thì hết thảy thế gian, tròi, ngưòi, a tu la đều 
phải đảnh ỉễ.

Ngài Tu Bồ Đe bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát Stf 
phát tâm mà vì chúng sanh cầu Vô Thượng Bồ Đề có 
được bao nhiêu phước đức?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Nếu trong tiểu thiên thế giói, 
tất cả chúng sanh đều phát tâm Thanh Văn và tâm Bích 
Chi Phật. Ý ông nghĩ sao? Phước đức của những chúng 
sanh ấy có nhiều chăng?

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. 
Phước đức vô lượng.

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Phước đức của họ chẳng 
bằng được phước đức của Bồ tát tân phát ý. Trong trăm, 
ngàn, vạn, ức phần chẳng được m ột.ề. dẫn đến chẳng có 
toán số thí dụ nào có thể đem ra so sánh kịp.
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Vì sao? Vì Thanh Văn và Bích Chi Phật do noi Bồ tát 
mà xuất sanh ra; còn Bồ tát chẳng phải do nơi Thanh 
Văn và Bích Chi Phật xuất sanh ra vậy.

TYong cõi trung thiên thế giới, cõi đại thiên thế giớiỄề. 
dẫn đến trong 3Ễ000 đại thiên thế giới cũng là như vậy.

Lại nữa, này Tu Bồ Đềỉ Nếu trong 3ẳ000 đại thiên thế 
giới, tất cả chúng sanh đều được Càn Huệ địa. Ý ông nghĩ 
sao? Phước đức của những chúng sanh ấy có nhiều chăng?

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. 
Phước đức vô lượng.

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Phước đức của họ chẳng 
bằng được phước đức của Bồ tát tân phát ý. Chẳng những 
họ trú Càn Huệ địa, mà trú Tánh địa, Bạt địa, Ly Dục 
địa, Bích Chi Phật địa, thì phước đức của họ cũng chẳng 
sao bằng được phước đức của Bồ tát tân phát ý. Trong 
trăm, ngàn, vạn, ức phần chẳng bằng được m ột.ẻ. dẫn 
đến chẳng có toán số thí dụ nào có thể đem ra so sánh kịpỄ

Lại nữa, này T\i Bồ Đe! Trong 3ễ000 đại thiên thế giới, 
Bồ tát sơ phát ý chẳng bằng được Bồ tát đã nhập pháp 
vị, Bồ tát đã nhập pháp vị chẳng bằng được Bồ tát hướng 
Phật đạo, Bồ tát hướng Phật đạo chẳng bằng được Phật. 
Nếu đem công đức của chư Bồ tát so sánh với công đức 
của Phật, thì trong trăm, ngàn, vạn, ức phần chẳng được 
m ột... dẫn đến chẳng có toán số thỉ dụ nào có thể đem ra 
so sánh kịp.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tônỉ Bồ tát sơ 
phát tâm nên niệm những pháp gì?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Nên niệm Nhất thiết chủng trí.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là
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Nhất thiết chủng trí? Thế nào là duyên, là tăng thượng, 
là hành, là tướng của Nhất thiết chủng trí?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Nhất thiết chủng trí là vô sở 
hữu, vô niệm, vô sanh, vô thị (chẳng chỗ có, chẳng niệm, 
chẳng sanh, chẳng hiển thị).

Ông hỏi về duyên, về tăng thượng, về hành, về tướng 
của Nhất thiết chủng trí chăng?

Này T\i Bồ Đe! Nhất thiết chủng trí là vô pháp, lấy vô 
duyên làm duyên, lấy niệm làm tăng thượng, lấy tịch diệt 
làm hành, lấy vô tướng làm tướng. Đó là là duyên, là tăng 
thượng, là hành, là tướng của Nhất thiết chủng trí.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chỉ có 
Nhất thiết chủng trí là vô pháp, hay là sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức... dẫn đến hữu vi tướng, vô vỉ tướng cũng 
đều là vô pháp?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! sắc là vô pháp...dẫn đến 
hữu vi tướng, vô vi tướng cũng đều là vô pháp cảẽ

Ngài T\i Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Do nhân 
duyên gì mà Nhất thiết chủng trí là vô pháp; sắc... dẫn 
đến hữu vi tướng, vô vi tướng đều là vô pháp?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Vì Nhất thiết chủng trí là tự 
tánh không, mà pháp tự tánh không tức là vô pháp vậy. 
Sắc... dẫn đến hữu vi tưởng, vô vi tướng cũng là như vậy.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Do nhân 
duyên gì mà các pháp là tự tướng không?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Các pháp do nhân duyên 
hòa hợp sanh, nên ở  noi pháp chẳng có tự tánh; mà pháp 
chẳng có tự tánh tức là vô pháp. Bởi vậy nên Bồ tát biết
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hết thảy pháp đều là vô tánh. Vì sao? Vì hết thảy pháp 
đều là tánh Không vậy.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu hết 
thảy pháp đều là tánh không, thì Bồ tát sơ phát tâm phải 
dùng phương tiện gì để hành Đàn Ba-la-mật... dẫn đến 
Bát nhã Ba-la-mật, nhằm thanh tịnh Phật độ, thành tựu 
chúng sanh; phải dùng phương tiện gì để hành 4 thiền,
4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định, nội không. ẳặ dẫn đến vô 
pháp hữu pháp không, 4 niệm xứễ.. dẫn đến 8 chánh đạo, 
3 tam muội “không, vô tướng và vô tác”, 8 bối xả, 9 thứ 
đệ định, 10 Phật lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí, 18 bất cộng 
pháp, đại từ, đại biềịị dẫn đến Nhất thiết chủng trí, nhằm 
thanh tịnh Phật độ, thành tựu chúng sanh?

Phật dạy: Này Tủ Bồ Đe! Bồ tát học hết thảy pháp vô 
tánh, mà vẫn có thể thanh tịnh Phật độ, thành tựu chúng 
sanh, vì biết rõ thế giói và chúng sanh cũng đều là vô 
tánh. Đó chính là lực phương tiện của Bồ tát vậy.

Này I\i Bồ Đe! Bồ tát hành 6 pháp Ba-la-mật là tu học 
Phật đạo... dẫn đến hành Nhất thiết chủng trí là tu học 
Phật đạo. Thế nhưng Bồ tát biết rõ Phật đạo cũng là vô 
tánh. Bồ tát hành 6 pháp Ba-la-mật ỉà tu học Phật đạoếẽỀ 
dẫn đến chưa thành tựu 10 Phật lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại 
trí, 18 bất cộng pháp, đại từ, đại bi, Nhất thiết chủng trí 
cũng là tu học Phật đạo. Khi đã được đầy đủ các nhân 
duyên Phật đạo rồi, Bồ tát dùng nhất niệm tương ưng 
huệ, được Nhất thiết chủng trí.

Lúc bấy giờ, hết thảy các phiền não, tập khí chẳng 
còn sanh, nên Bồ tát dùng Phật nhãn quán khắp cối đại 
thiên thế giói, thấy “vô pháp” còn chẳng có, huống nữa 
là “hữu pháp”.
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Như vậy, này 1̂ 1 Bồ Đe! Bồ tát phải hành “vô tánh 
Bát nhã Ba-la-mật” mới có được lực phương tiện, vì “vô 
pháp” còn chẳng có, huống nữa là “hữu pháp”.

Này Tu Bồ Đe! Khi bố thí, Bồ tát chẳng biết có pháp 
bố thí, có người thọ thí, có Bồ tát tâm, vì “vô pháp” còn 
chẳng biết được, huống nữa là “hữu pháp”ẽ Dẩn đến khi 
hành Nhất thiết chủng trí, Bồ tát chẳng biết có ngưòi đắc, 
có pháp đắc, có chỗ đắc, vì “vô pháp” còn chẳng biết, 
huống nữa là “hữu pháp”.

Vì sao? Vì tánh của hết thảy pháp vốn là như vậy; 
chẳng phải do Phật làm ra, chẳng phải do Thanh Văn và 
Bích Chi Phật làm ra, cũng chẳng phải do ai khác làm ra. 
Vì hết thảy pháp đều chẳng có tác giả ỉàm ra vậy.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Hết thảy 
pháp đều là tánh ly chăng?

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này IÌ1 Bồ 
Đe! Hết thảy pháp đều là tánh ly.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu hết 
thảy pháp đều là tánh ly, thì làm sao pháp ly lại biết được 
pháp ly? Pháp ly là hữu pháp hay là vô pháp?

Vì sao? Vì vô pháp chẳng thể biết vô pháp, hữu pháp 
chẳng thể biết hữu pháp, vô pháp chẳng thể biết hữu 
pháp, hữu pháp chẳng thể biết vô pháp.

Bạch Thế Tôn! Như vậy ỉà hết thảy pháp đều chẳng 
có tướng, thì làm sao Bồ tát có thể phân biệt nói có “hữu 
pháp”, và nói có “vô pháp”?

Phật dạy: Này I\i Bồ Đe! Tùy theo thế tục đế mà Bồ 
tát vì chúng sanh nói CÓ, nói KHÔNGề Đây chẳng phải 
là đệ nhất nghĩa đế.
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Ngài Tu BỒ Đe bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế tục đế 
và đệ nhất nghĩa đế khác nhau chăng?

Phật dạy: Này T\| Bồ Đe! Thế tục đế và đệ nhất nghĩa 
đế chẳng có sai khác nhau.

Vì sao? Vì “thế đế như” tửc là “đệ nhất nghĩa như”. 
Vì chúng sanh chẳng biết được như vậy, nên Bồ tát phải 
vì chứng sanh nói CÓ, nói KHÔNG vậy.

Lại nữa, này T\i Bồ Đe! Vì chúng sanh ở noi 5 ấm mà 
khởi chấp tướng, chẳng biết 5 ấm là chẳng có tướng (vô 
sở hữu tướng), nên Bồ tát phải vì họ nói CÓ, nói KHÔNG.

Như vậy, này Tu Bồ Đe! Bồ tát phải như vậy mà hành 
Bát nhã Ba-ỉa-mậtỀ

LUẬN:

Ngài Tu Bồ Đề nghe Phật dạy, “Vô sở đắc tức là đắc” 
sanh tâm hoan hỷ, bạch Phật rằng: Bát nhã Ba-la-mật rất 
thậm thâm. Bồ tát vì chúng sanh mà làm các việc rất khó làm, 
y như người muốn trồng cây giữa hư không vậy.

Phật dụ “Phật thọ” (cây Phật) như cây đại thọ đem lá, hoa, 
quả, hạt làm lợi ích chúng sanh, từ thô đến tế, từ cạn đến sâu.

Ví như vòm là cây che nắng mặt trời, đem lại sự im mát; 
cũng như vậy, Bồ tát giáo hóa chúng sanh, đưa họ ra khỏi 3 
đường ác, là những nơi nóng bức, khổ đau khiến họ thoát 
được các khổ. Ví như hoa với màu sắc tươi đẹp, hương thơm 
thanh khiết đem lại sự tươi vui, cũng như vậy, Bồ tát đem bố 
thí, trì giới giáo hóa chúng sanh, khiến họ được hưởng các 
phước lạc ở cõi trời và cõi người. Ví như cây có nhiều quả 
có màu săc tươi đẹp, hương vị thơm ngon; cũng như vậy, Bồ 
tát đem 3 thừa đạo, giáo hóa chúng sanh khiến họ được 4 quả 
Thanh Văn, quả Bích Chi Phật... dẫn đến quả Phật.
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Ngài Tu Bồ Đề nghe như vậy sanh tâm hoan hỷ bạch 
Phật: Bồ tát do nhân duyên đoạn dứt hạt giống địa ngục, ngạ 
quỷ, súc sanh, nên là như Phật rồi vậy.

Phật dạy: Đúng như vậy. Nếu chẳng có Bồ tát phát tâm 
cầu Vô Thượng Bồ Đe, thì ở thế gian chẳng có Thanh Văn, 
Bích Chi Phật, cũng chẳng đoạn dứt cảnh chúng sanh đọa về 
3 đường ác, qua lại trong 3 cõi.

Vì Bồ tát được pháp “như” nên gọi là Như Lai. s ắ c ... dẫn 
đến hữu vi tánh, vô vi tánh đều là “như”, chẳng có sai khác. 
Bồ tát học “pháp như” mà được nhất thiết chủng trí nên nói 
là như Phật, chẳng có sai khác. Phật là như, Bồ tát cũng là 
như, hết thảy pháp đều là như; chẳng có pháp nào mà chẳng 
vào trong “như” vậy.

Hỏi: Nếu Bồ tát được “như” mà gọi là như Phật, thì vì 
sao hết thảy chủng sanh cũng cỏ "tánh như”, mà chăng gọi 
là như Phật?

Đáp: Do nhân duyên chúng sanh cũng có “tánh như”, mà 
chẳng phát khởi “tánh như”, chẳng làm lợi ích chúng sanh... 
dẫn đến chẳng được nhất thiết chủng trí, nên chẳng được gọi 
là Như Lai.

Bồ tát phải học Bát nhã Ba-la-mật như; học Bát nhã Ba- 
la-mật như, mới được hết thảy pháp như, mới vào được nơi 
thật tướng pháp, mới được tự tại ở nơi hết thảy pháp.

Bồ tát được tự tại ở nơi hết thảy pháp, nên biết rõ được căn 
chúng sanh, biết rõ những chúng sanh có căn đầy đủ. Ớ trong 
3 thừa, Bồ tát biết rõ người có tín căn, người chẳng có tín căn, 
người có tín lực, người chẳng có tín lực v.v... Bồ tát biết rõ người 
có đầy đủ 5 căn, 5 lực mới có thể ra khỏi thế gian. Vì có đầy đủ 
tín căn, tín lực mới có thể thọ trì các thiện pháp, mà chẳng nghi
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hối; người có tấn căn, tấn lực, dù chưa thấy được đạo, cũng đã 
nhất tâm tình tấn cầu đạo, chẳng ngưng nghỉ, chẳng tiếc thân 
mạng; người có niệm căn, niệm lực, thì thường nhớ nghĩ đến 
lời thầy dạy, thường hành các thiện pháp, xa lìa ác pháp. Người 
có định căn, định lực thường nhiếp tâm, chẳng lay động; do có 
định mà khởi sanh được trí huệ. Người có huệ căn, huệ lực mới 
có thể thật quán được thật tướng các pháp.

Người đầy đủ 5 căn được chia làm 2 hạng. Đó là:

- Người thành tựu Bồ tát căn là người có Đại thừa tâmế

- Người thành tựu Nhị thừa căn là người có Tiểu thừa tâm.

-oOo-

Bồ tát lại thấy có người, tuy nay đã được đầy đủ 5 thiện 
căn mà chưa thể độ được, vì đời trước có phạm trong tội 
v.v... Bởi vậy nên nói Bồ tát biết rõ hết thảy nghiệp nhân 
duyên của chúng sanh. Bồ tát phải được túc mạng thông mới 
biết rõ được các nghiệp nhân duyên của chúng sanh.

Bồ tát phải được nguyện trí mới biết rõ được các sự việc 
trong 3 đời; biết rõ như vậy, để vì chúng sanh nói các nghiệp 
nhân duyên của họ ở đời vị lai. Ví như nói rõ nhân duyên ở 
đời vị lai họ sẽ bị đọa địa ngục, khiến họ sanh tâm sợ hãi; do 
sợ hãi mà quyết điều phục tâm; nhờ vậy mà dễ được độ. Ví 
như nói rõ nhân duyên ở đời vị lai họ được hưởng phước đức, 
khiến họ sanh tâm hoan hỷ; nhờ vậy mà dễ được độ v.v...

Bồ tát phải được trí huệ 3 đời thanh tịnh mới thông đạt 
các pháp vô ngại, biết rõ các quả báo thiện hay ác của chúng 
sanh ở đời vị lai, biết rõ ở hiện đời có căn tánh lợi hay độn 
v.v... Do biết rõ như vậy nên mới có thể tùy duyên nói pháp, 
khiến chúng sanh được nhiều lợi íchế
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BỒ tát thanh tịnh Phật độ rồi, mới được nhất thiết chủng 
trí. Được nhất thiết chủng trí rồi, mới chuyển pháp luân, an 
lập chúng sanh vào nơi Vô Dư Niết Bàn.

-0O0-

Do học hết thảy pháp như, mà Bồ tát thành tựu được vô 
lượng công đức như trên. Đúng như lời Phật dạy, “Bồ tát 
muốn được hết thảy công đức, tự lợi và lợi tha, thì phải phát 
tâm Vô Thượng Bồ Đề”.

Ngài Tu Bồ Đề nghe nói đến vô lượng công đức của Bồ tát, 
bèn bạch Phật rằng: Bồ tát nào đúng như thuyết mà hành thâm 
Bát nhã Ba-la-mật, thì hết thảy thế gian đều phải đảnh lễ.

Phật ấn chứng lời nói của ngài Tu Bồ Đề.

Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi: Như vậy, Bồ tát sơ phát tâm phải 
niệm pháp gì?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Phải thường niệm Nhất thiết 
chủng trí.

Vì sao? Vì Nhất thiết chủng trí tức là Vô Thượng Bồ Đề. 
Vì hết thảy Phật pháp đều nhiếp trọn trong Nhất thiết chủng trí.

Hỏi: Vì sao Phật dạy, "Bồ tát sơ phát tâm phải thường 
niệm Nhất thiết chủng trí"?

Đáp: Bồ tát sơ phát tâm chưa có được thâm trí huệ, khó 
có thể dứt bỏ các dục lạc thế gian, nên phải thường niệm Nhất 
thiết chủng trí, phải thường niệm rằng, “Ta phải bỏ thiện lạc 
riêng, để cùng với hết thảy chúng sanh cầu được Nhất thiết 
chủng trí, được thanh tịnh giải thoát lạc”.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nhất thiết chủng trí là hữu pháp hay



QUYÊN 85 • 151

vô pháp? Thế nào là duyên, là tăng thượng, là hành, là tướng 
của Nhât thiêt chủng trí?

Phật dạy: Nhất thiết chủng trí là vô pháp, vô sanh, vô 
diệt, lấy vô duyên làm duyên, lấy niệm làm tăng thượng, lấy 
tịch diệt làm hành, lấy vô tuớng làm tướng.

Hỏi: Như vậy thì Nhất thiết chủng trí là rốt ráo vô niệm; 
vì sao nói lay niệm làm tăng thượng?

Đáp: Trí huệ Phật là rốt ráo không, rốt ráo thanh tịnh; 
pháp như, pháp tánh, thật tế đều là vô tướng; tất cả đều là 
tịch diệt tướng. Mặc dù các pháp mỗi mỗi đều có lực riêng, 
nhưng khi đã được Nhất thiết chủng trí, được thành Phật rồi, 
thì chăng còn có tư duy; chăng còn thấy có xa hay gần, khó 
hay dê v.v... Lúc bấy giờ, hết thảy chỗ niệm đều được thành 
tựu viên mãn. Bởi vậy nên nói “lấy niệm làm tăng thượng”.

-0O0-

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Chỉ có Nhất thiết chủng trí là vô pháp 
hay hết thảy các pháp đều là vô pháp?

Phật dạy: Hết thảy các pháp đều là vô pháp. Vì các pháp 
đêu theo nhân duyên hòa hợp sanh, là chẳng có tự tánh, là 
không, là vô pháp. Bởi vậy nên nói hết thảy pháp tánh đều 
là vô sở hữu.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bồ tát sơ phát tâm phải dùng phương 
tiện gì để tu 6 pháp Ba-la-mật... dẫn đến tu Nhất thiết chủng 
trí, nhằm giáo hóa chúng sanh?

Phật dạy: Thường quán hết thảy pháp vô tánh, cũng 
thường chứa nhóm các công đức giáo hóa chúng sanh, thanh 
tịnh Phật độ, tức là có phương tiện lực. Bồ tát vẫn thường
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hành cả 2 pháp CÓ và KHÔNG, nên ở nơi rốt ráo không, mà 
vẫn thường thành tựu các phước đức.

Bồ tát hành 6 pháp Ba-la-mật là tu học Phật đạo. Bồ tát 
dùng pháp rốt ráo không, rốt ráo vô sở hữu mà hành 6 pháp 
Ba-la-mật... dẫn đến Nhất thiết chủng trí là tu học Phật đạo. 
Bồ tát thường hành đầy đủ 10 Phật lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại 
trí, 18 bất cộng pháp, đại từ, đại bi là tu học Phật đạo. Khi được 
các pháp đầy đủ như vậy rồi, Bồ tát tọa đạo tràng, dùng nhất 
niệm tương ưng huệ, được Nhất thiết chủng trí. Ví như người 
đánh roi viên “như ý bảo châu”, lần theo ánh quang minh chiêu 
ra trong đêm tối, mà tìm lại được viên ngọc quý đó.

Lúc bấy giờ, hết thảy tập khí phiền não đều chẳng còn 
sanh nữa, nên Bồ tát dùng Phật nhãn quán khắp 10 phương 
thế giới, thấy rõ vô pháp còn chẳng có, huống nữa là hữu 
pháp. Bồ tát tận phá được tâm chấp điên đảo, vào nơi rôt ráo 
không pháp, được thành Phật, mà vẫn biết rõ chẳng có người 
đắc, chẳng có pháp đắc, chẳng có chỗ đắc.

Bởi vậy nên nói, “Biết rõ hết thảy pháp đều là vô sở hữu 
tướng, như vậy là có được lực phương tiện của Bồ tát”. Vì vô 
pháp còn chẳng có huống nữa là hữu pháp.

Bồ tát dùng “vô sở hữu Bát nhã Ba-la-mật”, nên khi bố 
thí chẳng thấy có pháp bố thí, có người thọ thí, có Bồ tát 
tâm ... dẫn đến khi hành Nhất thiết chủng trí cũng chẳng thấy 
có người đắc, có pháp đắc, có chỗ đắc.

Bồ tát là người đắc Vô Thượng Bồ Đe, pháp đắc là Vo 
Thượng Bồ Đề, chỗ đắc pháp ấy chính là Bồ tát đạo. Thế 
nhưng, Bồ tát thấy tất cả các pháp ấy đều là bất khả đắc. Vì 
sao? Vì hết thảy pháp, từ xưa đến nay, vốn là như vậy; chăng 
phải do Phật làm ra, chẳng phải do Thanh Văn, Bích Chi Phật 
làm ra, cũng chẳng phải do phàm phu làm ra; chẳng phải do
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trí huệ mà thay đổi khác. Hết thảy các pháp đều chẳng được 
tạo tác, đều chẳng có tác giả làm ra vậy.

Ngài Tu Bồ Đề đã biết rõ các pháp đều là hữu tướng, 
nhưng vì muốn chúng hội hiểu rõ hơn về “vô sở hữu tướng”, 
nên ngài nêu các câu hỏi: Các pháp là tánh ly chăng? Nếu các 
pháp đều là tánh ly thì làm sao pháp ly lại biét được pháp ly? 
Pháp ly là hữu pháp hay là vô pháp?

Vì sao? Vì vô pháp chẳng thể biết vô pháp, hữu pháp 
chăng thể biết hữu pháp, vô pháp chẳng thể biết hữu pháp, 
hữu pháp chẳng thể biết vô pháp. Như vậy hết thảy pháp đều 
là vô sở hữu tướng, thì làm sao Bồ tát có thể phân biệt nói các 
pháp là CÓ hay là KHÔNG?

Phật dạy: Bồ tát y theo thế tục mà vì chúng sanh nói CÓ, 
nói KHÔNG. Đó chẳng phải là đệ nhất nghĩa.

Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi: Thế tục đế và đệ nhất nghĩa đế 
khác nhau chăng?

Phật dạy: Chẳng có khác nhau.

Vì sao? Vì nếu nói thế tục đế và đệ nhất nghĩa đế khác 
nhau, thì tức là phá hoại pháp tánh rồi vậy. Nên biết “thế tục 
đế như” tức là “đệ nhất nghĩa đế như” Vì chúng sanh chẳng 
biêt như vậy, nên Bồ tát phải vì chúng sanh dùng thế tục đé, 
mà nói CÓ, nói KHÔNG vậy. Vì chúng sanh ở nơi 5 ấm mà 
có khởi chấp, nên chẳng biết được 5 ấm, cùng hết thảy các 
pháp đều là vô sở hữu tướng. Bồ tát vì chúng sanh thuyết “vô 
sở hữu thế tục pháp”, nên đã phân biệt nói về hữu pháp, về 
vô pháp, để chúng sanh hiểu rõ nghĩa “vô sở hữu” là như vậy 
đó. Bồ tát phải như vậy mà hành Bát nhã Ba-la-mật.

-oOo-



Phẩm Thứ Bảy Mươi Hai

Bồ Tát Hạnh
(Hạnh của Bồ tát)

KINH:

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát hành 
như thế nào mà gọi là hành Bồ tát hạnh?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Bồ tát hành vì Vô Thượng 
Bồ Đe nên gọi là hành Bồ tát hạnh.

Ngài Tto Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì sao Bồ tát 
hành vì Vô Thượng Bồ Đề mà gọi là hành Bồ tát hạnh?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Đó là Bồ tát hành sắc không. ề. 
dẫn đến thức không; hành sắc không. ễế dẫn đến pháp 
không; hành nhãn khôngỆểặ dẫn đến ý không; hành nhãn 
giới không... dẫn đến ý thức giói không; hành Đàn Ba-la- 
mật.Ếị dẫn đến Bát nhã Ba-la-mật; hành nội không... dẫn 
đến vô pháp hữu pháp không; hành 4 thiền, 4 vô lượng tâm; 
hành không vô biên xứ định... dẫn đến phi hữu tưởng phi 
vô tưởng xứ định; hành 4 niệm xứ, 4 chánh cần, 4 như ý 
túc, 5 căn, 5 lực, 7 giác chi, 8 thánh đạo; hành 3 tam muội 
“không, vô tướng và vô tác”, hành 8 bối xả; hành 9 thử đệ 
định; hành 10 Phật lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí; hành 18 bất 
cộng pháp; hành đại từ, đại bi; hành thanh tịnh Phật độ; 
hành thành tựu chúng sanh; hành các biện tài; hành văn 
tự, nhập vào chỗ vô văn tự; hành các đà la ni; hành hữu vi 
tánh; hành vô vi tánhể Hành tất cả như hành Vô Thượng Bồ 
Đề; chẳng phải 2 việc làm sai khácẻ
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Như vậy, này Tu Bồ Đe! Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật 
gọi là hành Vô Thượng Bồ Đề hạnh, hành Bồ tát hạnh.

Ngài T\i Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế Tôn y 
theo nghĩa gì mà gọi Phật là Phật?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Biết thật nghĩa của các pháp, 
nên gọi ỉà Phật. Được thật tướng của các pháp, nên gọi là 
Phật. Thông đạt thật nghĩa, nên gọi là Phật. Như thật biết 
các pháp nên gọi là Phật.

Ngài 'Ri Bồ Đe bạch Phật: Bạch Thế Tônỉ Y theo nghĩa 
gì mà gọi là Bồ đề?

Phật dạy: Này T\i Bồ Đe! Nghĩa “không” là nghĩa 
Bồ đềề Nghĩa “như” là nghĩa Bồ đề. Nghĩa “pháp tánh”, 
nghĩa “thật tế” là nghĩa Bồ đề.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Danh tướng ngôn thuyết là 
nghĩa Bồ đề.

Này T\i Bồ Đe! Thật nghĩa của Bồ đề là chẳng thể phân 
biệt được, chẳng thể phá hoại được. Đó là nghĩa Bồ đề.

Này Tu Bồ Đe! Thật tướng của các pháp là chẳng hư 
dối, chẳng khác biệtế Đó là nghĩa Bồ đề.

Này Tu Bồ Đe! Bồ đề là pháp sở hữu của chư Phật. Do 
vậy mà gọi là Bồ đề.

Này Tto Bồ Đe! Chánh trí của chư Phật biến cùng 
khắp (chư Phật chánh biến tri). Do vậy mà gọi là Bồ đề.

Ngài I \i Bồ Đe bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát 
vì Bồ đề mà hành 6 pháp Ba-la-mật... dẫn đến hành Nhất 
thiết chủng trí, thì ở nơi các pháp có gì được hay mất, 
tăng hay giảm, sanh hay diệt, cấu hay tịnh chăng?
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Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Nếu Bồ tát vì Bồ đề mà hành 
6 pháp Ba-la-mật... dẫn đến hành Nhất thiết chủng trí, 
thì ở noi các pháp có gì được hay mất, tăng hay giảm, 
sanh hay diệt, cấu hay tịnh cả.

Vì sao? Vì việc Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật chẳng 
phải vì được hay mất, tăng hay giảm, sanh hay diệt, cấu 
hay tịnh mà khỏi xuất.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu hành Bát 
nhã Ba-la-mật chẳng vì được hay mất, tăng hay giảm, sanh 
hay diệt, cấu hay tịnh, thì Bồ tát làm sao có thể hành 1 Ba- 
la-mật mà nhiếp được cả 5 Ba-la-mật kia? Làm sao có thể 
hành nội không... dẫn đến vô pháp hữu pháp không? Làm 
sao có thể hành 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định? Làm 
sao có thể hành 4 niệm xử... dẫn đến 8 thánh đạo? Làm sao 
có thể hành 3 giải thoát môn “không, vô tướng và vô tác”? 
Làm sao có thể hành 10 Phật lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí; 18 
bất cộng pháp; đại từ, đại bi? Làm sao có thể hành 10 địa Bồ 
tát Làm sao có thể vượt qua Thanh Văn địa, Bích Chi Phật 
địa, để nhập vào Bồ tát vị?

Phật dạy: Này Tti Bồ Đe! Bồ tát chẳng dùng “2 pháp” 
khi hành 6 pháp Ba-la-mật..Ệ dẫn đến chẳng dùng “2 
pháp” khỉ hành Nhất thiết chủng tríệ

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu chẳng 
dùng “2 pháp” khi hành 6 pháp B a-la-m ật... dẫn đến 
chẳng dùng “2 pháp” khi hành Nhất thiết chủng trí, thì 
từ sơ phát tâm ... đến tối hậu tâm, Bồ tát ỉàm sao tăng 
trưởng được thiện căn?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Nếu dùng “2 pháp” thì 
chẳng tăng trưởng được thiện cănỀ Từ sơ phát tâm .ặ. đến 
tối hậu tâm, Bồ tát chẳng dừng “2 pháp” nên ở  chặng
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giữa đó mói tăng trưởng được thiện cănẼ Bởi vậy nên hết 
thảy thế gian, Trời, Người, A tu la chẳng thể phá hoại 
thiện căn của Bồ tát, chẳng thể khiến Bồ tát lạc về Thanh 
Văn địa, Bích Chi Phật địa. Các ác bất thiện pháp chẳng 
thể chế ngự được Bồ tát, chẳng thể ngăn Bồ tát hành 6 
pháp Ba-la-mật nhằm tăng trưởng thiện căn.

Này Tu Bồ Đe! Bồ tát phải như vậy mà hành Bát nhã 
Ba-la-mậtỂ

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát vì 
thiện căn mà hành Bát nhã Ba-la-mật chăng?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Chẳng phải vậy. Bồ tát 
chẳng phải vì thiện căn mà hành Bát nhã Ba-la-mật, 
cũng chẳng phải chẳng vì thiện căn mà hành Bát nhã 
Ba-la-mật. Vì sao?

Này T\i Bồ Đe! Nếu Bồ tát chưa cúng dường chư Phật, 
chưa đầy đủ thiện căn, chưa thân cận thiện tri thức, thì 
chưa có thể được Nhất thiết chủng trí.

Ngài 1̂ 1 Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát cúng 
dường chư Phật, đầy đủ thiện căn, thân cận thiện tri thức 
như thế nào mói được Nhất thiết chủng trí?

Phật dạy: Này I \i Bồ Đe! Từ sơ phát tâm, Bồ tát đã 
cúng dường chư Phật, nghe chư Phật thuyết 12 bộ kinh; 
nghe xong, liền thọ trì, đọc tụng, tư duy, quán chiếu rõ 
ràng. Do liễu đạt, nên được các đà la ni. Do được các đà 
la ni, nên phát khởi được vô ngại trí. Do phát khởi được 
vô ngại trí, nên dù sanh ở nơi nào, dẫn đến khỉ được Nhất 
thiết chủng trí, vẫn trọn chẳng hề quên sót.

Lại nữa, Bồ tát cũng thường trồng thiện căn noi chư 
Phật. Do nhân duyên trồng thiện căn, mà trọn chẳng



đọa về 3 đường ác, chẳng bị các ách nạn. Cũng do nhân 
duyên trồng thiện căn, mà được thâm tâm thanh tịnh. Do 
được thâm tâm thanh tịnh, mà có thể thanh tịnh Phật độ, 
thành tựu chúng sanh. Lại do thường được sự hộ trì của 
các thiện căn, nên trọn chẳng xa ròi chư Phật, chư Bồ 
tát, chư Thanh Văn, là những bậc chân thiện tri thức; và 
thường tán thán Phật, Pháp và Tăng.

Như vậy, này Tu Bồ Đe! Bồ tát phải cúng dường chư 
Phật, phải gieo trồng chư thiện căn, phải thân cận chư 
thiện trí thức.

LUẬN:

Ở phẩm trước đã nói nhiều về Bát nhã Ba-la-mật. Ở phẩm 
này nói về hành Bồ tát hạnh.

Hỏi: Nếu Bát nhã Ba-la-mật nhiếp hết thảy pháp, thì 
hành Bát nhã Ba-la-mật là hành Bồ tát hạnh. Như vậy, vì sao 
còn hỏi nữa?

Đáp: Hành hết thảy các đạo của Bồ tát gọi là hành Bồ tát 
hạnh. Còn biết thật tướng của hết thảy pháp là do trí huệ, nên 
gọi là hành Bát nhã Ba-la-mật.

Tuy rằng hành Bát nhã Ba-la-mật và hành Bồ tát hanh 
có chỗ sai khác nhau, nhưng Bát nhã Ba-la-mật và Bồ tát 
hạnh có cùng cộng tướng, tương nhiếp nhau, nên chẳng có 
sai khác vậy.

Có thuyét nói tất cả các nghiệp ở thân, khẩu và ý của Bồ 
tát, tất cả các sự vận hành của Bồ tát đều gọi là Bồ tát hanh.

Vì muốn phân biệt rõ các điều nêu trên đây nên ngài Tu 
Bồ Đe hỏi Phật: Bồ tát hành như thế nào mà gọi là hành Bồ 
tát hanh.
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Phật dạy: Bồ tát hành vì Vô Thượng Bồ Đe, nên gọi hành 
Bồ tát hạnh. Bồ tát hành các thiện pháp mà chẳng có chấp 
trước, mới gọi là hành Bồ tát hanh. Nếu còn chấp tâm mà 
hành các thiện pháp, thì chẳng thể gọi là hành Bồ tát hạnh 
được. Phải dùng từ bi, trí huệ, vì Vô Thượng Bồ Đề mà hành, 
mới là hành thanh tịnh Bồ tát hạnh.

Thế nào là hành thanh tịnh hạnh?

Đó là hành 5 ấm không... dẫn đến hành hữu vi tánh, vô 
vi tánh, mà chẳng phân biệt được các pháp đó là không, là 
thật... dẫn đến là hữu vi, là vô vi; phải hành các pháp như 
hành Vô Thượng Bồ Đề; lại phải diệt các hý luận, phải dùng 
“bất nhị tướng”, mới gọi là hành thanh tịnh Bồ tát hạnh. Hành 
như vậy là chẳng có lỗi lầm, chẳng ai có thể phá hoại được.

Ngài Tu Bồ Đề biết rõ Bồ tát hành thanh tịnh Bồ tát hạnh 
như vậy, sẽ được quả báo làm Phật, nên sanh tâm hoan hỷ, và 
hỏi Phật: Y theo nghĩa gì mà gọi Phật là Phật?

Phật dạy: Biết thật nghĩa của các pháp, nên gọi là Phật.

Hỏi: ChưvịA-ỉa-hản, Bích Chi Phật cũng biết thật nghĩa 
của các pháp. Như vậy vì sao chẳng được gọi là Phật?

Đáp: Trước đây đã có nêu thí dụ về các ngọn đèn đều có 
công năng đẩy lui bóng tối, nhưng tùy theo cuờng độ ánh 
sáng có nhiều, có ít sai khác, mà kết quả phá màn tối có nhiều 
ít sai khác nhau.

Chư Thanh Văn và Bích Chi Phật, tuy đã phá được vô 
minh, nhưng chưa tận diệt vô minh rốt ráo như Phật.

Những gì phàm phu tin là thật, thì Phật chẳng cho là có 
thật nghĩa. Vì sao? Vì phàm phu còn bị các tập khí phiền não 
che tâm, nên chưa thấu rõ được thật nghĩa, chưa được Nhất
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thiết chủng trí. Phải tận đoạn các pháp nghi hối, mới gọi là 
được chánh trí thật nghĩa.

Hỏi: Đoạn kinh trên đây nói, ‘ỄBiết thật nghĩa của các 
pháp, được thật tướng của các pháp, thông đạt thật nghĩa, 
như thật biết các pháp, nên được gọi ỉà Phật”. Như vậy, 4 
nghĩa ẩy có gì sai khác chăng?

Đáp: Có thuyết nói dù danh tự có khác, nhưng nghĩa 
chẳng có gì sai khác cả.

Có thuyết nói nghĩa và danh đều có sai khác. Ví như nói 
thật tướng các pháp là bất sanh, bất diệt; pháp tánh là thường 
trú, là như; Niết Bàn là thường trú, là tịch diệt v.v... Phật biết 
rõ các danh nghĩa ấy chẳng có lầm lẫn, nhưng vì chúng sanh 
mà phải lập ra có danh, có nghĩa sai khác, khiến chúng sanh 
giải được “đệ nhất thật nghĩa”. Trong 4 vô ngại trí, thì noi 
đây nói đến “thuyết vô ngại trí” và “pháp vô ngại trí” .

Có thuyết nói có người tuy biết được thật nghĩa của các 
pháp, mà chẳng có thể thông đạt thật nghĩa. Do 2 nguyên 
nhân sau đây:

-Vì chưa tận đoạn phiền não.

- Vì chưa được Nhất thiết chủng trí.

Ví như người mới được các quả Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, 
A-na-hàm, do chưa đoạn sạch phiền não nên chưa thông đạt 
được quả A-la-hán, quả Bích Chi Phật. Các đại Bồ tát, do 
chưa đoạn sạch tập khí, nên chưa thông đạt được Nhất thiết 
chủng trí. Phải thông đạt được thật nghĩa của các pháp mới 
gọi là Phật.

-oOo-
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Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Y theo nghĩa gì mà gọi là Bồ đề?

Phật dạỵ: Nghĩa không, nghĩa như, nghĩa pháp tánh, 
nghĩa thật tế là nghĩa Bồ đề. “Không tam muội” tương ưng 
với thật tướng trí huệ duyên như pháp tánh thật tế, nên gọi là 
Bô đê. Tât cả các hạng người tu theo Thanh Văn đạo, Bích 
Chi Phật đạo và Bồ tát đạo, tuy chưa đoạn sạch phiền não, 
nhưng đều tu tập trí huệ. Cả 3 hạng người tu trên đây, khi dứt 
sạch vô minh, thì vào được “vô học vị”, được trí huệ Bát nhã 
Ba-la-mật, nên gọi là Bồ đề. Hàng “vô học” Nhị thừa chưa 
được Nhất thiết chủng trí, chưa có chánh trí biến khắp, nên 
trí huệ Nhị thừa chẳng được gọi là Vô Thượng Bồ Đe. Chỉ có 
trí huệ của Phật mới gọi là Vô Thượng Bồ Đe.

Lại nữa, danh tướng ngôn thuyết là nghĩa Bồ đề, mà thật 
nghĩa của Bồ đề là chẳng thể phân biệt, chẳng thể phá hoại.

Lại nữa, Bồ đề cùng với “như” chẳng sai khác, là chân 
thật, là chẳng hư dối. Vì sao? Vì trí huệ của chúng sanh 
thường chuyển mãi cho đến nơi Phật trí là t í  huệ vô thượng. 
Các pháp cũng chuyển từ nơi hư vọng đến nơi chân thật, gọi 
là BỐ đề.

Lại có thuyết nói “như như” là Bồ đề. Được “như như” 
tức là được Bồ đề.

Lại có thuyết nói “tận trí” biết rõ hết thảy pháp sanh diệt 
gọi là Bồ đề.

Lại có thuyết nói “tận trí” và “vô sanh trí” là Bồ đề.

Lại có thuyết nói “vô ngại giải thoát” là Bồ đề. Vì sao? 
Vì khi đã được giải thoát, thì ở nơi hết thảy pháp đều được 
thông đạt.

Lại có thuyết nói 4 vô ngại trí là Bồ đề. Vì sao? Vì biết 
được thật tướng pháp là “nghĩa vô ngại”; phân biệt biết rõ
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danh tướng, các pháp gọi là “pháp vô ngại”; phân biệt các ngữ 
ngôn, danh tự, khiến chúng sanh được giải rõ gọi là “từ vô ngại”; 
thuyết pháp chẳng cùng tận, để giáo hóa chúng sanh gọi là “lạc 
thuyết vô ngại”. Có đầy đủ cả 4 vô ngại trí mới làm lợi ích cho 
chúng sanh, nên 4 vô ngại trí được gọi là Bồ đề.

Lại có thuyết nói 10 Phật lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí, 18 
bất cộng pháp, đại từ, đại bi, Nhất thiết chủng trí, cùng vô lượng 
Phật pháp đều gọi là Bồ đề. Vì sao? Vì được như vậy là được đại 
trí huệ, nên hết thảy các thiện pháp đều gọi là Bồ đề.

Lại có thuyết nói được chân Bồ đề, thì được gọi là Phật. 
Vì sao? Vì thành tựu được trí huệ vô lậu; 10 trí tương ưng với 
thọ, tưởng, hành và thức; các nghiệp thân, khẩu và ý tương 
ưng với các hạnh, cộng duyên, cộng sanh, cộng tương trợ, 
nên gọi là Bồ đề.

Lại có thuyết nói nghĩa Bồ đề vô lượng, vô biên, mà Phật 
thường khắp biết tất cả. Ví như vị Chuyển luân thánh vương 
biết rõ tất cả các bảo vật trong kho, biết rõ giá trị của từng 
món, chẳng có lầm lẫn.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu Bồ đề là rốt ráo không, là bất 
hoại tướng, thì Bồ tát hành 6 pháp Ba-la-mật làm sao tăng 
trưởng thiện căn?

Phật dạy: Bồ tát hành 6 pháp Ba-la-mật, nên biết rõ ở 
nơi thật tướng Bồ đề, hết thảy pháp đều chẳng có chỗ tăng 
ích, huống nữa là tăng ích thiện căn. Vì sao? Vì việc Bồ tát 
hành 6 pháp Ba-la-mật chẳng phải vì được hay mất, tăng hay 
giảm, sanh hay diệt, cấu hay tịnh mà khởi xuất, vì Bát nhã 
Ba-la-mật là rốt ráo thanh tịnh vậy.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu chẳng vì được hay mất, tăng hay 
giảm, sanh hay diệt, cấu hay tịnh thì làm sao Bồ tát hành Bát 
nhã Ba-la-mật mà có thể thành tựu được Bồ tát hạnh?
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Phật dạy: Bồ tát chẳng dùng “2 pháp”, nên tuy có hành 
các pháp, mà là hành rốt ráo không vậy. Chẳng nên nạn hỏi 
làm gì nữa.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu chẳng dùng “2 pháp” thì từ sơ 
phát tâm đến tối hậu tâm Bồ tát làm sao có thể tăng trưởng 
thiện căn?

Phật dạy: Người dùng “2 pháp mới là điên đảo, chẳng có 
thê tăng trưởng thiện căn. Ví như người nằm mộng, dù thấy 
rất nhiều của cải mà chẳng sao nắm bắt được. Phàm phu do 
châp “2 pháp” nên chẳng tăng trường được thiện căn. Còn 
Bô tát hành thật tướng pháp là hành “ bất nhị pháp”. Do 
chăng hành “2 pháp”nên từ sơ phát tâm dẫn đến tối hậu tâm, 
Bồ tát thường tăng trưởng thiện căn. Bởi vậy nên hết thảy thế 
gian, Tròi, Người và A tu la đều chẳng có thể phá hoại được 
thiện căn của Bồ tát, chẳng thể khiến Bồ tát lạc về Nhị thừa 
địa. Vì sao? Vì các ác bất thiện pháp chẳng thể chế ngự được 
tâm Bô tát, chẳng thể ngăn Bồ tát hành 6 pháp Ba-la-mật 
nhăm tăng trưởng thiện căn vậy.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bồ tát vì thiện căn mà hành Bát nhã 
Ba-la-mật chăng?

Phật dạy: Chẳng phải vì thiện căn, cũng chẳng phải chẳng 
vì thiện căn mà Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật.

Hỏi: Neu chẳng vì bất thiện căn mà hành Bát nhã Ba-ỉa- 
mật, thì còn hợp lý. Vì sao nói chẳng phải vì thiện căn mà 
hành Bát nhã Ba-la-mật?

Đáp: Vì quý Vô Thượng Bồ Đề mà Phật đáp như vậy. 
Hành thiện căn chỉ là phương tiện để làm các thiện hạnh mà 
thôi. Như trong kinh có nói, “Thiện pháp còn xả huống nữa 
là phi pháp”. Vì sao? Vì thiện căn chỉ là trợ đạo pháp đưa
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hành giả đến Vô Thượng Bồ Đề, ví như người qua sông phải 
mượn bè để bơi qua bờ bên kia vậy.

Phật lại nói nhân duyên Bồ tát chưa cúng dường chư 
Phật, chưa thân cận chư thiện tri thức, thì chẳng thể được 
Nhất thiết chủng trí. Dù có trồng thiện căn, nhưng đó chẳng 
phải là quý, chỉ có Vô Thượng Bồ Đe mới là quý.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bồ tát cúng dường chư Phật, thân cận 
chư thiện tri thức như thế nào, mới được Nhất thiết chủng trí?

Phật dạy: Bồ tát từ sơ phát tâm đã cúng dường chư Phật, 
đã thân cận chư thiện tri thức, thường nghe chư Phật thuyết 
12 bộ kinh; khi nghe xong liền thọ trì, đọc tụng, tư duy, quán 
chiếu rõ ràng, nên được căn trí càng thêm lanh lợiệ Do liễu 
nghĩa, nên được các đà la ni. Do được các đà la ni, mà nghe 
rồi chẳng có quên sót, được 4 vô ngại trí, vì chúng sanh 
thuyết pháp, làm lợi ích cho chúng sanh.

Các đà la ni nêu trên đây, gồm có:

- Văn Trì đà la ni.

- Chư pháp thật tướng đà la ni.

Bồ tát do thường thọ trì, đọc tụng, chánh ức niệm các 
kinh pháp, nên được “Văn Trì đà la ni”; do thông đạt nghĩa 
lý trong kinh, nên được “Chư pháp thật tướng đà la ni”, Bồ 
tát được 2 đà la ni này, nên được vô ngại ừí huệ.

Hỏi: Nếu Bồ tát đã được vô ngại trí, thì so với Phật chẳng 
có gì khác. Vì sao chảng được gọi là Phật?

Đáp: “Vô ngại trí” phải được hiểu theo 2 nghĩa. Đó là :

- Chân vô ngại trí.

- Danh tự vô ngại trí.
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Chỉ có Phật là đầy đủ Chân vô ngại trí. Chư thánh phải 
tùy theo chô hành pháp mà được vô ngại trí.

Bồ tát do nhân duyên thường thọ trì, đọc tụng kinh điển, 
mà sanh vào chô nào cũng được vô ngại trí, chẳng bao giờ 
quên sót. Vì sao? Vì Bồ tát do thường trì tụng kinh điển, 
mà phiên não mỏng dần; do được các thiện căn hộ niệm, 
nên chăng bị đọa vào đường ác, chẳng bị các ách nạn; do 
có được thiện căn công đức, nên được thâm tâm thanh tịnh; 
do được thâm tâm thanh tịnh, nên thường từ ái, niệm chúng 
sanh, xem người thân, kẻ oán bình đẳng; do có phước đức, trí 
huệ đầy đủ, nên các phiền não chẳng sanh, khiến thiện tâm 
tăng trưởng.

Bồ tát thâm tâm thương xót chúng sanh, nên đối với hết 
thảy chúng sanh thường khởi tâm “từ, bi, hỷ, xả” nhằm cứu 
độ chúng sanh; ở nơi rốt ráo “không tâm”, ... dẫn đến ở nơi 
Phật cũng chẳng sanh “Phật tưởng”, chẳng sanh “Niết Bàn 
tưởng”. Như vậy gọi là được thâm tâm thanh tịnh

Do được thâm tâm thanh tịnh, nên những lời giáo hóa của 
Bô tát đều được chúng sanh tín thọ. Do thành tựu chúng sanh 
như vậy, nên Bồ tát thanh tịnh Phật độ. Như trong kinh Duy 
Ca Mật, ở phẩm Phật Quốc, Phật có nói, “Chúng sanh tịnh 
nên thê giới tịnh”.

-0O0-

Người được các thiện căn hộ trì thường chẳng ly chư 
Phật, chư Bồ tát, chư A-la-hán là những bậc chân thiện tri 
thức; lại thường tán thán 3 ngôi Tam bảo.

Cho nên, Phật dạy, “Bồ tát thường phải thường cúng dường 
chư Phật, gieo trồng thiện căn, thân cận chư thiện tri thức”.
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Vì sao? Vì người bệnh phải cần đến thầy giỏi, thuốc hay, 
người thăm nuôi chu đáo mới chóng lành bệnh. Cũng như 
vậy, đối với Bồ tát, thì Phật là đấng y vương, thiện căn là linh 
dược, thiện tri thức là người thường gần gũi, dăt dìu. Bô tát 
phải thường cúng dường chư Phật, gieo trồng thiện căn, thân 
cận chư thiện tri thức, mới tận diệt trừ được các phiên não, 
mới làm được những việc lợi ích cho chúng sanh.

-0O0-



Phẩm Thứ Bảy Mươi Ba

Chủng Thiện Căn
(Gieo Trồng Căn Lành)

KINH:

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ 
Tát chẳng cúng dường chư Phật, chẳng trồng thiện căn, 
chẳng thân cận chư thiện tri thức, thì có được Nhất thiết 
chủng trí chăng?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Bồ tát cúng dường chư Phật, 
gieo trồng thiện căn, thân cận chư thiện tri thức, còn 
khó được Nhất thiết chủng trí, huống nữa là chẳng cúng 
dường chư Phật, chẳng trồng thiện căn, chẳng thân cận 
chư thiện tri thức.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì sao có 
trường họp Bồ tát cúng dường chư Phật, gieo trồng thiện 
căn, thân cận chư thiện tri thức, mà lai khó đươc Nhất 
thiết chủng trí?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Đây là hạng Bồ tát chẳng 
theo Phật nghe pháp, chẳng có đầy đủ thiện căn, chẳng 
nghe theo lòi chỉ dạy của thiện tri thức, nên chẳng có 
được các lực phưong tiện. Vì xa ròi các lực phương tiên, 
mà chẳng được Nhất thiết chủng trí.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là 
những lực phương tiện mà Bồ tát phải hành theo để được 
Nhất thiết chủng trí?
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Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Từ sơ phát tâm, Bồ tát hành 
Đàn Ba-la-mật đúng theo Tát Bà Nhã tâm. Khi cúng 
dường chư Phật, chư Bích Chi Phật, chư Thanh Văn, 
cũng như khi bố thí cho các loài chúng sanh, Bồ tát chẳng 
sanh tưởng có người cho, có người nhận, có tài vật đem 
cho. Vì sao? Vì Bồ tát quán các pháp đều là tự tướng 
không, đều chẳng có sanh tướng, chẳng có định tướng, 
chẳng có chuyển tướng, nhập vào thật tướng pháp là noi 
chẳng có tác tướng, chẳng có khỏi tướngẽ Bồ tát dùng các 
lực phương tiện như vậy mà tăng trưởng thiện căn, hành 
Đàn Ba-ỉa-mật, thanh tịnh Phật độ, thành tựu chúng 
sanh. Khỉ hành bố thí, Bồ tát chẳng thọ quả báo thế gian, 
mà chỉ vì muốn cứu độ chúng sanhể Như vậy gọi là hành 
Đàn Ba-la-mật.

Lại này Tu Bồ Đe! Từ sơ phát tâm, Bồ tát hành Thi 
la Ba-la-mật đúng theo Tát Bà Nhã tâm. Khi trì giới, Bồ 
tát chẳng niệm dâm nộ si, cũng chẳng bị phiền não trói 
buộc, chẳng phá đạo pháp, chẳng khởi xan tham, sân 
nhuế, chẳng giải đãi, chẳng kiêu mạn, lại cũng chẳng lạc 
về Thanh Văn và Bích Chi Phật địa. Vì sao? Vì Bồ tát 
quán các pháp đều là tự tướng không, đều chẳng có sanh 
tướng, chẳng có định tướng, chẳng có chuyển tướng; 
nhập vào thật tướng pháp là noi chẳng có tác tướng, 
chẳng có khởi tướng. Bồ tát dùng các lực phương tiện 
như vậy mà tăng trưởng thiện căn hành Thi Ba-la-mật, 
thanh tịnh Phật độ, thành tựu chúng sanh. Khi hành trì 
giới, Bồ tát chẳng thọ quả báo thế gian, mà chỉ vì muốn 
cửu độ chúng sanh. Như vậy gọi là hành Thi Ba-la-mậtẾ

Lại này Tu Bồ Đe! Từ sơ phát tâm, Bồ tát hành sẵn  
đề Ba-la-mật đúng theo Tát Bà Nhã tâm. Do thành tựu 
được các lực phương tiện, mà ở nơi “kiến đế đạo”, “tư
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duy đạo”, Bồ tát chẳng có thủ chứng các quả Hi-đà-hoàn, Tư- 
đà-hàm, A-na-hàm và A-la-hánệ Vì sao? Vì Bồ tát quán các 
pháp đều là tự tướng không, đều chẳng có sanh tướng, chẳng 
có định tuứng, chẳng có chuyển tướng. Bồ tát tuy hành các 
pháp trợ đạo, mà chẳng bị lạc về Thanh Văn và Bích Chi Phật 
địa. Như vậy gọi là Bồ tát được “vô sanh pháp nhẫn”.

Lại này Tu Bồ Đe! Từ sơ phát tâm, Bồ tát hành Tỳ lê 
gia Ba-la-mật đúng theo Tát Bà Nhã tâm, vào sơ thiềnữ.. 
dẫn đến đệ tứ thiền, vào 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định, mà 
chăng thọ quả báo thế gian. Vì sao? Vì do thành tựu được 
các lực phương tiện mà Bồ tát biết rõ các thiền định đều 
là tự tướng không, chẳng có sanh tướng, chẳng có định 
tướng, chăng có chuyển tướngế Bồ tát tinh tấn thanh tịnh 
Phật độ, thành tựu chúng sanh, nhưng chẳng thọ quả báo 
thê gian, mà chỉ vì muốn cứu độ chúng sanh. Như vậy gọi 
là Bồ tát hành Tỳ lê gia Ba-la-mậtặ

Lại này T\i Bồ Đe! Từ sơ phát tâm, Bồ tát hành Thiền 
Ba-la-mật đúng theo Tát Bà Nhã tâm, vào 8 bối xả, 9 
thứ đệ định chẳng thủ chứng các quả 'tti-đà-hoàn, Tư- 
đà-hàm, A-na-hàm và A-la-hán. VI sao? Vì do thành tựu 
được các lực phương tiện mà Bồ tát biết rõ các pháp đều 
là tự tướng không, đều chẳng có sanh tướng, chẳng có 
định tướng, chăng có chuyển tướng.

Lại này Tu Bồ Đe! Từ sơ phát tâm, Bồ tát hành Bát nhã 
Ba-ỉa-mật đúng theo Tát Bà Nhã tâm, học 10 Phật lực, 4 
vô sở úy, 4 vô ngại trí, đại từ, đại bi, 18 bất cộng pháp... 
dẫn đến chưa được Nhất thiết chủng trí, chưa thanh tịnh 
Phật độ, chưa thành tựu chúng sanh, mà trong khoảng 
giữa đó vẫn thường tu học như vậyề Vì sao? Vì Bồ tát biết 
rõ các pháp đều là tự tướng không, đều chẳng có sanh 
tướng, chăng có định tướng, chẳng có chuyển tướng.



Này Tủ Bồ Đe! Bồ tát phải hành Bát nhã Ba-la-mật 
mà chẳng thọ các quả báo phước lạc như vậy.

LUẬN:

Hỏi: Vì sao ngài Tu Bồ Đe nêu lên câu hỏi, ‘ẩ.Người chẳng 
cúng dường chư Phật, chẳng gieo trồng thiện căn, chẳng thân 
cận chư thiện tri thức cỏ được Nhất thiết chủng trí chăng? ”

Đáp: Vì trong chúng hội có người khởi tâm nghi. Có 
người nghi rằng, “Các pháp đều là vô sở hữu, thì việc trồng 
thiện căn hay chẳng trồng thiện căn chẳng có gì sai khác 
nhau cả”. Lại có người nghi rằng, “Được Bát nhã Ba-la-mật 
là do tu tập nhiều pháp môn, chẳng phải chỉ do trồng thiện 
căn mà được vậy”.

Bởi các nhân duyên ấy, nên ngài Tu Bồ Đe phải hỏi Phật 
như trên.

Phật đáp: Người có cúng dường chư Phật, có gieo trồng 
thiện căn, có thân cận chư thiện tri thức mà còn khó được Nhât 
thiết chủng trí, huống nữa là người chẳng làm các hạnh đó.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Vào nơi rốt ráo không thì chẳng còn 
có phước, có tội nữa. Như vậy vì sao nói, “Tu phước mới 
được quả Phật”?

Phật dạy: Nói có phước mới được quả Phật là nói theo thế 
đế, chẳng phải là đệ nhất nghĩa đế.

Ngài Tu Bồ Đe sợ chúng sanh chấp “vô sở hữu”, nên mới 
hỏi Phật như trên đây, và Phật lại dùng chỗ chăng châp mà 
đáp lại, “Tinh tấn tu phước còn chẳng được, huống nữa là 
chẳng tu phước”.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Có cúng dường, có bố thí mà sao 
chẳng thọ quả báo?
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Phật dạy: Dù cúng dường chư Phật, bố thí cho chúng 
sanh, gieo trồng thiện căn, thân cận chư thiện tri thức mà xa 
lìa các lực phương tiện Bát nhã Ba-la-mật thì chẳng có thể 
được Nhất thiết chủng trí. Vì nếu xa lìa các lực phương tiện, 
thì dù thấy Phật cũng chẳng sao có thể thấy được pháp thân 
Phật; dù có trồng thiện căn, thì cũng chẳng được bao nhiêu; 
dù có ở gần bên thiện tri thức, thì cũng chẳng được lợi ích gì.

Từ sơ phát tâm Bồ tát phải tu cả 2 tâm “hữu” và “vô”. Khi 
hành bố thí phải dùng “hữu tâm”, vì bố thí phát xuất từ lòng 
đại bi thương xót chúng sanh. Thế nhưng khi cúng dường 
chư Phật, cũng như khi bổ thí cho chúng sanh “không” Bồ 
tát chẳng nên khởi 3 tưởng về người cho, người thọ và tài vật 
đem cho, nên lại phải dùng “vô tâm”. Vì sao?

Vì Bồ tát phải ở nơi bình đẳng tâm, mới có thể hành bố 
thí Ba-la-mật. Bồ tát phải biết rõ hết thảy pháp đều là tự 
tướng không, từ trước đến nay vốn chẳng có sanh tướng, 
chẳng có định tướng, chẳng có chuyển tướng. Bồ tát an trú 
trong “như”, quán “như”, nên vào được noi thật tướng pháp, là 
nơi chẳng có tác tướng, chẳng có khởi tướng vậy. Vì biết rõ như 
vậy, nên Bồ tát chẳng sanh cao tâm, chẳng có hư vọng chấp các 
pháp tướng vậy. Như vậy gọi là lực phương tiện của Bồ tát.

Do có các lực phương tiện như vậy, nên Bồ tát thường xa 
lìa các bất thiện căn, thường tăng ích các thiện căn, giáo hóa 
chúng sanh, thanh tịnh Phật độ.

Bồ tát làm các việc bố thí, dù nhiều, dù ít, cũng chẳng 
bao giờ thọ các quả báo thế gian, mà chỉ muốn cứu độ 
chúng sanh. Bồ tát nghĩ rằng, “Đời trước ta chẳng hành 
thâm phước đức, nên đời nay ta phải hành bố thí Ba-la- 
mật, rộng bố thí cho chúng sanh; khi ta có được quả Nhất 
thiết chủng trí rồi, ta mới có thể làm đầy đủ các việc lợi
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ích cho vô lượng chúng sanh, khiến họ được nhiều lợi lạc 
ở đời nay và cả ở đời sau”.

Bồ tát có cúng dường chư Phật, có gieo trồng thiện căn, có 
thân cận chư thiện tri thức, mà chẳng tu các lực phương tiện 
Bát nhã Ba-la-mật thì chẳng có thể được Nhất thiết chủng trí, 
huống nữa là chẳng cúng dường chư Phật, chẳng gieo ữồng 
thiện căn, chẳng thân cận chư thiện tri thức.

Tu 5 Ba-la-mật kia cũng là như vậy.

(Hết quyển 85)



PM  SIM Ss#lj|flllpỊillll 
V ' ', T ?

í
ỉ

LUẬN ĐẠI TRÍ Độ• • • 

Quyển 86

Í^itílíilíầỉi





Phẩm Thứ Bảy Mươi Bốn

Biến Học
(Khắp học)

KINH:

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát thành 
tựu đại huệ, hành thậm thâm pháp, mà chẳng thọ quả 
báo chăng?

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy ỉ Này Tu Bồ 
Đe! Bồ tát thành tựu đại trí huệ, hành thậm thâm pháp, 
mà chẳng thọ quả báoẽ Vì sao? Vì ở noi các pháp tánh, Bồ 
tát thường bất động.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát bất 
động ở noi các pháp tánh gì?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Bồ tát bất động ở nơi tánh 
vô sở hữu. Bồ tát bất động ở  noi tánh sắc.ẵ. dẫn đến tánh 
thức; bất động ở noi tánh Đàn Ba-la-mật... dẫn đến tánh 
Bát nhã Ba-la-mật; bất động ở noi tánh 4 thiền, tánh 4 
vô lượng tâm, tánh 4 vô sắc định, bất động ở  nơi tánh 4 
niệm xứ ... dẫn đến 8 thánh đạo; bất động ở nơi tánh 3 
tam muội “không, vô tirớng và vô tác”; bất động ở  noi 
đai từ, đai bi.

Vì sao? Vì các pháp tánh đó đều là vô sở hữu.

Này Tu Bồ Đe! Pháp vô sở hữu chẳng thể được pháp 
sở hữu.
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Ngài Tủ BỒ Đe bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Pháp sở 
hữu có thể được pháp sở hữu chăng?

Phật dạy: Này T\i Bồ Đe! Chẳng được vậy.

Ngài 'Ri Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Pháp sở 
hữu có thể được pháp vô sở hữu chăng?

Phật dạy: Này I\i Bồ Đe! Chẳng được vậy.

Ngài Tu Bồ Đe bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Pháp vô sử 
hữu có thể được pháp vô sở hữu chăng?

Phật dạy: Này T\i Bồ Đe! Chẳng được vậy.

Ngài 1̂ 1 Bồ Đe bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu pháp 
vô sở hữu chẳng có thể được pháp sở hữu, pháp sở hữu 
chẳng có thể được pháp sở hữu, pháp sở hữu chẳng có thể 
được pháp vô sở hữu, pháp vô sở hữu chẳng có thể được 
pháp vô sở hữu, thì Thế Tôn chẳng có được đạo hay sao?

Phật dạy: Này T\i Bồ Đe! Có được đạo, mà chẳng phải 
do các sự kiện nêu trong 4 câu trên đây.

Ngài I \i Bồ Đề bach Phât: Bach Thế Tôn! Làm sao 
đắc quả Phật, mà nóỉ chẳng phái sở hữu, chẳng phải vô 
sở hữu?

Phật dạy: Này Tủ Bồ Đe! Chẳng phải sở hữu, chẳng 
phải vô sở hữu, chẳng có các hý luận mói gọi là được đạoẵ

Ngài Ito Bồ Đe bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi 
là hý luận của Bồ tát?

Phật dạy: Này T\i Bồ Đe! Bồ tát quan niệm sắc thường 
hay vô thường... dẫn đến quan niệm thức thường hay 
vô thường là hý luận; quan niệm sắc khỗ hay lạc.Ếằ dẫn 
đến quan niệm thức khổ hay lạc là hý luận; quan niệm
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Sắc ngã hay vô ngã... dẫn đến quan niệm thức ngã hay 
vô ngã là hý luận; quan niệm sắc tịch diệt hay chẳng tịch 
diệt là hý luận; quan niệm có khổ thánh đế nên biết, có 
tập thánh đế nên đoạn, có diệt thánh đế nên chứng có 
đạo thánh đế nên tu đều là hý luận; quan niệm phải tu 4 
niệm xửệ.. dẫn đến phải tu 8 thánh đạo đều là hý luận, 
quan niệm phải tu 3 giải thoát môn “không, vô tướng 
và vô tác” đều là hý luận, quan niệm phải tu 8 bối xả, 9 
thứ đệ định đều là hý luận, quan niệm phải vượt qua 4 
quả Thanh Văn, quả Bích Chi Phật đều là hý luận, quan 
niệm phải đầy đủ 10 địa Bồ tát là hý luận, quan niệm 
phải nhập Bồ tát vị là hý luận, quan niệm phải thanh tịnh 
Phật độ, phải thành tựu chúng sanh đều là hý ỉuận, quan 
niệm phải sanh 10 Phật lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí, 18 
bất cộng pháp đều là hý luận; quan niệm phải được Nhất 
thiết chủng trí là hý luận; quan niệm phải tận đoạn phiền 
não tập khí cũng là hý luậnỀ

Này Tu Bồ Đe! Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, Bồ tát 
thấy thường sắc thường hay vô thường đều là chẳng có 
thể hý luận được, nên chẳng có hý luận... dẫn đến thấy 
Nhất thiết chủng trí thường hay vô thường đều chẳng có 
thể hý luận nên chẳng có hý ỉuận.

VI sao? Vì tánh chẳng hý luận tánh, vô tánh chẳng 
hý luận vô tánh, lại nữa, rời “tánh” và “vô tánh” ra, thì 
chăng có pháp gì có thể đắc, cũng chẳng có người hý 
luận, chăng có pháp hý luận, chẳng có chỗ hý luận. Bởi 
vậy nên sắcịế. dẫn đến Nhất thiết chủng trí đều chẳng hý 
luận được.

Như vậy, này Tu Bồ Đe! Bồ tát nên hành “vô hý luận 
Bát nhã Ba-Ia-mật”.



Ngài T\i BỒ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì sao sắc 
chẳng thể hý luận đượcễ.ể dẫn đến Nhất thiết chủng trí 
chẳng thể hý luận được?

Phật dạy: Này I\i Bồ Đe! Vì sắc là tánh không... dẫn 
đến Nhất thiết chủng trí là tánh không. Nếu pháp là tánh 
không, thì pháp chẳng thể hý luận được. Bởi vậy nên sắc..ề 
dẫn đến Nhất thiết chủng trí đều chẳng thể hý luận được.

Này Tu Bồ Đe! Nếu Bồ tát hành được “vô hý luận Bát 
nhã Ba-la-mật” như vậy, thì liền vào được Bô tát vị.

Ngài Tủ Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu các 
pháp đều là vô sở hữu tánh, thì Bồ tát hành pháp gì mà 
được Bồ tát vị ?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Chẳng dùng Thanh Văn đạo, 
chẳng dùng Bích Chi Phật đạo..7 dẫn đến chẳng dùng 
Phật đạo mà vào được Bồ tát vị. Bồ tát phải khắp học các 
đạo0  trước đã, rồi sau mới vào được Bồ tát vị.

Ví như người tu Thanh Văn, trước học các đạo0 , rồi 
sau mới vào chánh vị; trước khi được quả, phải sanh đạo 
dẫn đến quảỀ Cũng như vậy, Bồ tát phải khắp học các 
đạo trước đã, rồi sau mới vào Bồ tát vịễ Khi chưa được 
Nhất thiết chủng trí, Bồ tát phải sanh Kim Cang tam 
muội. Lúc bấy giờ, chỉ dùng “nhất niệm tương ưng huệ” 
là được Nhất thiết chủng trí.

*. Gồm tất cả các đạo ữong Thanh Văn đạo, Bích Chi Phật đạo và Bồ 
tát đạo.

**. Đây nói về 8 đạo dẫn đến 8 bậc Thanh Văn. Đó là: Hướng Tu- 
đà-hoàn, Tu-đà-hoàn, Hướng Tư-đà-hàm, Tư-đà-hàm, Hướng A-na-hàm, 
A-na-hàm, Hướng A-la-hán, A-la-hán.

Xem thêm về 8 hạng người tín hành và pháp hành trong Thanh Văn 
đạo (Phẩm thứ 27, quyển 54).
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Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Các đạo 
đều sai khác nhau. Vì sao Bồ tát phải khắp học các đạo, 
rồi mói vào Bồ tát vị?

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát học khắp các đạo rồi mói 
vào Bồ tát vị, thì khi sanh “kiến đạo” phải làm Tu-đà- 
hoàn; khi sanh “tư duy đạo” phải làm Tư-đà-hàm, A-na- 
hàm, A-ỉa-hán; khi sanh “Bích Chi Phật đạo” phải làm 
Bích Chi Phật.

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát phải vào trong các đạo, rồi 
mới vào Bồ tát vị, thì thật là vô lý. Nếu Bồ tát chẳng vào 
Bồ tát vị mà được Nhất thiết chủng trí thì cũng thật là vô 
lý. Nếu Bồ tát phải phải ỉàm Tu-đà-hoàn... dẫn đến Bích 
Chi Phật, rồi mới vào vào Bồ tát vị, thì thật là vô lý. Nếu 
Bồ tát chẳng vào Bồ tát vị mà được Nhất thiết chủng trí 
thì cũng thật là vô lý vậy.

Bạch Thế Tôn! Con làm sao biết được Bồ tát khắp học 
các đạo, rồi vào Bồ tát vị?

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu Bồ 
Đe! Bồ tát làm Tu-đà-hoàn... dẫn đến làm Bích Chi Phật, 
rồi mới vào Bồ tát vị là chẳng thể có vậy. Bồ tát chẳng 
vào Bồ tát vị, mà vẫn được Nhất thiết chủng trí cũng là 
chẳng thể có vậyẻ

Này IYi Bồ Đe! Từ sơ phát tâm, Bồ tát đã phải dùng 
trí quán vượt qua 8 địa sau đây: Càn Huệ địa, tánh địa, 
nhập nhon địa, kiến địa, bạc địa, ly dục địa, dĩ biện địa 
và Bích Chi Phật địa.

Sau đó, Bồ tát dùng đạo chủng trí mà vào Bồ tát vị. 
Sau khi đã vào Bồ tát vị rồi, Bồ tát lại dùng Nhất thiết 
chủng trí để tận đoạn hết thảy phiền não tập khí.
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Này Tu Bồ Đe! Tất cả 8 hạng ngưòi tín hành và pháp 
hành, người được quả T\i-đà-hoàn dẫn đến A-la-hán, 
hoặc trí hoặc đoạn, người được quả Bích Chi Phật, hoặc 
trí, hoặc đoạn đều là Bồ tát vô sanh pháp nhẫn.

Như vậy, Bồ tát học Thanh Văn đạo, Bích Chi Phật 
đạo, dùng đạo chủng trí mà vào Bồ tát vị. Vào Bồ tát vị 
rồi, Bồ tát lại dùng Nhất thiết chủng trí để đoạn trừ các 
phiền não tập khí, mà được Phật đạo.

Như vậy, này Tu Bồ Đe! Bồ tát phải khắp học đầy đủ 
các đạo, mói được Vô Thượng Bồ Đề; được Vô Thượng 
Bồ Đề rồi, mới làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh.

Ngài Tu Bồ Đe bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Theo như lời 
Thế Tôn dạy, thì đây là Thanh Văn đạo, Bích Chi Phật đạo 
và Phật đạo. Như vậy thế nào là đạo chủng trí của Bồ tát?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Bồ tát phải sanh hết thảy 
đạo chủng tịnh trí.

* Thế nào là đạo chủng tịnh trí?

Này I \ |  Bồ Đe! Đó là tướng mạo có thể hiển bày được 
của các pháp, mà Bồ tát phải chánh biết, chánh tu; rồi 
lại phải vì chúng sanh diễn nói, khai thị, khiến họ được 
rõ. Bồ tát phải biết rõ tất cả âm thanh, ngữ ngôn; rồi lại 
phải dùng các âm thanh đó để thuyết pháp, vang khắp cả 
3.000 đại thiên thế giới.

Này Tu Bồ Đe! Vậy nên, trước hết Bồ tát phải học hết 
thảy đạo trí; phải phân biệt thâm tâm của chúng sanh; 
phải biết rõ chúng sanh ở trong các đạo “địa ngục, ngạ 
quỷ và súc sanh”; phải biết rõ nhân và quả địa ngục, 
nhân và quả ngạ quỷ, nhân và quả súc sanh. Bồ tát lại 
phải biết rõ các đạo “rồng, dạ xoa, càn thát bà, a tu la, ca
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lầu la, khẩn na la, ma hầu la già”, về nhân và về quả; phải 
biêt rõ đạo “tròi” đạo “người” về nhân và về quảề Bồ tát 
lại phải biết rõ 4 niệm xứếệ. dẫn đến 8 thánh đạo, về nhân 
và về quả; phải biết rõ 3 giải thoát môn “Không, vô tướng 
và vô tác”, về nhân và về quả; phải biết rõ 10 Phật lực, 4 
vô sở úy, 4 vô ngại trí, 18 bất cộng pháp, đại từ, đại bi, về 
nhân và về quả.

Bô tát dùng đạo chủng trí đưa chúng sanh vào 4 quả 
Thanh Văn vào đạo Bích Chi Phật, vào đao Vô Thương 
BỒ Đềề

Này Tu Bồ Đe! N hư vậy gọi là Bồ tá t thanh tịnh đạo 
chủng trí. Bồ tát học đạo chủng trí như vậy rồi, lại quản 
thâm tâm của chúng sanh, để tùy theo từng đối tượng 
chúng sanh mà thuyết pháp, khiến lời nói ra đúng chỗ, 
chăng có hư dôi.

Vì sao? Vì Bo tát khéo biết căn tánh của chúng sanh 
khéo biết các tâm và tâm sở pháp dẫn chúng sanh vào 
trong sanh tửề

Này Tu Bồ Đe! Bồ tát phải như vậy mà hành Bát nhã 
Ba-la-mật, cũng phải như vậy mà hành Thanh Văn đạo 
và Bích Chi Phật đạo. Vì sao? Vì hết thảy các pháp trợ 
đạo đều nhiếp vào trong Bát nhã Ba-la-mật.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu 4 niệm 
xứ ịề. dan đen Vô Thượng Bồ Đề đều chẳng họp, chẳng 
tan, chăng có sắc (vô sắc), chẳng có hình (vô hình), la 
chăng có đối (vô đối), đều là một tướng (nhất tướng), là 
chẳng có tướng (vô tướng), thì Bồ tát hành các pháp trợ 
đạo đó làm sao có thể đến được Vô Thượng Bồ Đề?

Bạch Thế Tôn! Pháp chẳng hợp, chẳng tan, chẳng có
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Sắc, chẳng có hình, chẳng có đối, chẳng có tướng như vậy, 
là pháp chẳng thể thủ (vô thủ), chẳng thể xả (vô xả), ví 
như hư không chẳng thể thủ, chẳng thể xả vậyế

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu Bồ 
Đe! Các pháp đều là tự tướng không, nên là chẳng thể 
thủ, chẳng thể xả.

Vì có nhiều chúng sanh chẳng biết như vậy, nên phải 
vì họ khai thị để họ biết rằng, “Tu các pháp trợ đạo cũng 
đến được Vô Thượng Bồ Đề”.

Này Tu Bồ Đe! sắcễ.. dẫn đến thức, Đàn Ba-la-mật..Ể 
dẫn đến Bát nhã Ba-la-mật, nội khôngẾị. dân đến yô pháp 
hữu pháp không, 4 thiền, 4 vô iượng tâm, 4 vô sắc định, 
4 niệm xứ... dẫn đến 8 thánh đạo, 3 giải thoát môn, 8 boi 
xả, 9 thứ đệ định, 10 Phật lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí, 18 
bất cộng pháp, đại từ, đại b i... dẫn đến Nhất thiết chủng 
trí đều bình đăng. Tất cả các Thánh pháp đó đều chẳng 
hợp, chẳng tan, chẳng có sắc, chẳng có hình, chăng có 
đồi, đều chỉ là một tướng (nhất tướng), là chẳng có tướng 
(vô tướng).

Vì y theo thế tục, mà phải nói ra tất cả các pháp đó; 
chẳng phải là đệ nhất nghĩa vậy.

Này Tu Bồ Đe! Ở nơi các pháp, Bồ tát phải dùng trí 
huệ để như thật thấy biết, mà học. Học như vậy rồi, lại 
phải vì chúng sanh phân biệt rõ, giúp họ biet rõ được cho 
dụng pháp thích hợp, chỗ nên dùng, chỗ chăng nên dùng.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Những 
pháp gì Bồ tát phân biệt là nến dùng? Những pháp gì Bồ 
tát phan biệt là chẳng nên dùng?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Bồ tát phân biệt pháp Thanh
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Văn, pháp Bích Chi Phật để biết, mà chẳng nên dùng; 
phân biệt pháp Nhất thiết chủng trí để biết và nên dùng.

Này Tu Bồ Đe! Bồ tát phải học Bát nhã Ba-la-mật để 
phân biệt các pháp.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Những pháp 
gì gọi là thánh pháp? Vì sao gọi là thánh pháp?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Đó là các pháp của Nhị thừa 
và Bồ tát thừaế Chư Thanh Văn, chư Bích Chi Phật, chư 
Bô tát, và chư Phật ở nơi tham, sân, si, mạn, nghi, ác 
kỉếnỆ.. đều chẳng hợp, chẳng tan; ở  noi dục nhiễm, sắc 
nhiễm, vô sắc nhiễm đều chẳng hợp, chẳng tan; ở  nơi tán 
loạn, vô minhề.. đều chẳng họp, chẳng tan, ở noi 4 thiền, 
4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định đều chẳng họp, chẳng tan; 
ở noi 4 niệm xứ .tị dẫn đến 8 thánh đạo đều chẳng họp, 
chẳng tan; ở nơi hết thảy các thiện pháp khác cũng đểu 
chẳng họp, chẳng tan.

Vì sao? Vì hết thảy các sắc đó đều là vô sắc, vô Hình;, 
vô đối đều là nhất tướng, là vô tướngẽ Pháp vô sắc chẳng 
có thể cùng VÓI pháp vô sắc hợp hay tan; pháp vô hình 
chăng có thể cùng với pháp vô hình họp hay tan; pháp vô 
đôi chăng có thể cùng với pháp vô đối hợp hay tan; pháp 
nhât tướng chăng có thể cùng với pháp nhất tướng họp 
hay tan; pháp vô tướng chẳng có thể cùng vói pháp vô 
tướng họp hay tan.

Này Tu Bồ Đe! B át nhã Ba-la-mật là vô sắc, là vô hình, 
là vô đối, là nhất tướng, là vô tướng. Bồ tát phải nên học 
như vậy. Học như vậy rồi sẽ chẳng còn chấp tướng nữa.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát chẳng 
học tướng của sắc... dẫn đến thức, của nhãn... dẫn đến



ý, của sắcể.. dẫn đến pháp, của địa chủng... dẫn đến thức 
chủng hay sao?

Bồ tát chẳng học tướng của Đàn Ba-la-mật..ệ dẫn đến 
Bát nhã Ba-la-mật, của nội không. ẵế dẫn đến vô pháp 
hữu pháp không, hay sao?

Bồ tát chẳng học tướng của 4 thiền, của 4 vô lượng 
tâm, của 4 vô sắc định hay sao?

Bồ tát chẳng học tướng của 4 niệm xứ... dẫn đến 8 
thánh đạo hay sao?

Bồ tát chẳng học tướng của 3 tam muội “không, vô 
tướng và vô tác” hay sao?

Bồ tát chẳng học tướng của 8 bối xả, của 9 thứ đệ định 
hay sao?

Bồ tát chẳng học tướng của 10 Phật lực, của 4 vô sở 
úy, của 4 vô ngại trí, của 18 bất cộng pháp... dẫn đến 
tướng của đại từ, của đại bi hay sao?

Bồ tát chẳng học tướng của 4 thánh đế, của 12 nhân 
duyên hay sao?

Bồ tát chẳng học tướng của hữu vi tánh và vô vi tánh 
hay sao?

Bạch Thế Tôn! Nếu chẳng học các pháp tướng, thì Bồ 
tát làm sao biết được các pháp? Làm sao vượt qua hàng 
Thanh Văn và Bích Chi Phật?

Làm sao vào được Bồ tát vị? Làm sao đến được Nhất 
thiết chủng trí? Làm sao chuyển pháp luân?

Phật dạy: Này I\i Bồ Đe! Nếu các pháp thật sự có 
tướng, thì Bồ tát nên học các tướng đó. Vì thật tướng của
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các pháp là vô sắc, vô hình, vô đối, là nhất tướng, là vô 
tướng nên Bồ tát chẳng học tướng, chẳng học vô tướng 
vậy. Vì sao? Vì dù có Phật hay chẳng có Phật, thì các 
pháp vẫn là tướng duy nhất, vẫn là tánh thường trú.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu các 
pháp chẳng có tướng, chẳng phải chẳng có tướng thì Bồ 
tát làm sao tu học Bát nhã Ba-la-mật? Nếu chẳng tu học 
Bát nhã Ba-ỉa-mật, thì chẳng vượt qua được hàng Thanh 
Văn và Bích Chi Phậtẽ Nếu chẳng vượt qua hàng Thanh 
Văn và Bích Chi Phật, thì chẳng vào được Bồ tát vị. Nếu 
chẳng vào được Bồ tát vị thì chẳng được vô sanh pháp 
nhẫn. Nếu chẳng được vô sanh pháp nhẫn, thì chẳng 
được các thần thôngệ Nếu chẳng được các thần thông, 
thì chẳng thể thanh tịnh Phật độ, thành tựu chúng sanhề 
Nếu chẳng thanh tịnh Phật độ, thành tựu chúng sanh, thì 
chẳng thể được Nhất thiết chủng trí. Nếù chẳng được Nhất 
thiết chủng trí, thì chẳng thể chuyển pháp luân. Nếu chẳng 
chuyển pháp luân, thì chẳng thể dùng 3 thừa đạo giáo hóa 
chúng sanh, khiến họ được các quả T\i-đà-hoàn, Tư-đà- 
hàm, A-la-hán, Bích Chi Phật... dẫn đến Vô Thượng Bồ Đề.

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu Bồ 
Đe! Các pháp đều là vô tướng, chẳng phải mọt, cũng 
chẳng phải khác. Bởi vậy nên tu vô tướng là tu Bát nhã 
Ba-la-mậtặ

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Như thế nào 
mà gọi là tu vô tướng là tu Bát nhã Ba-Ia-mật?

Phật dạy: Này Tto Bồ Đe! Tu các pháp hoại là tu Bát 
nhã Ba-la-mật.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Như thế nào 
mà gọi tu các pháp hoại là tu Bát nhã Ba-la-mật?
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Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Tu sắc hoạiễ.. dẫn đến thức 
hoại, tu nhãn hoại... dẫn đến ý hoại, tu sắc hoại... dẫn 
đến pháp hoại là tu Bát nhã Ba-la-mật. Tu 4 thiền hoại, 4 
vô lượng tâm hoại là tu Bát nhã Ba-la-mậtệ Tu 4 niệm xứ 
hoại... dẫn đến 8 thánh đạo hoại là tu Bát nhã Ba-la-mật. 
Tu 3 tam muội hoại, 8 bối xả hoại, 9 thứ đệ định hoại là tu 
Bát nhã Ba-la-mật. Tu 10 Phật lực hoại, 4 vô sở úy hoại, 4 
vô ngại trí hoại, 18 bất cộng pháp hoại v.vệ.. là tu Bát nhã 
Ba-la-mật. Dẩn đến tu đoạn dứt phiền não tập khí hoại 
cũng là tu Bát nhã Ba-la-mật.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Như thế nào 
mà gọi là tu sắc hoại... dẫn đến tu đoạn dửt phiền não tập 
khí hoại là tu Bát nhã Ba-la-mật?

Phât dạy: Này Tu Bồ Đe! Khi hành Bát nhã Ba-la- 
mật, Bồ tát chẳng niệm, sắc, thọ, tưởng, hành, thứcẽ.ễ 
dẫn đến chẳng niệm tu đoạn dứt phiền não tập khí. Đó là 
tu Bát nhã Ba-Ia-mật.

Vì sao? Vì có niệm pháp là chẳng tu Bát nhã Ba-la- 
mật; có niệm pháp là chẳng tu 5 Ba-la-mật kia.

Này Tu Bồ Đe! Còn chấp pháp là chẳng hành 6 pháp 
Ba-la-mật, là chẳng có giải thoát, chẳng có đạo, chăng có 
Niết Bàn.

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

P h ậ t dạy: Này Tu Bồ Đe! “H ữ u” và “Vô” đều là 
hữu pháp. Pháp có hai là hữu pháp. Pháp chẳng có hai 
là vô pháp.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! sắc tướng..ễ 
dẫn đến thức tướng là pháp có hai; nhãn tướng... dẫn
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đến ý tướng là pháp có hai; sắc tướng... dẫn đến pháp 
tướng là pháp có hai; Vô Thượng Bồ Đề tướngỀ.. dẫn đến 
hữu vi tánh tướng, vô vi tánh tướng đều là pháp có haiề

Này Tto Bồ Đe! Pháp có tướng là pháp có hai, mà pháp 
có hai là hữu pháp. Đã ỉà hữu pháp ỉà có sanh tử. Đã có 
sanh tử thì chẳng ròi sanh, già, bệnh, chết, cùng các ưu 
bi, khổ não.

Bởi vậy nên biết rằng có hai tướng là chẳng có Đàn 
Ba-la-mật... dẫn đến chẳng có Bát nhã Ba-la-mật, chẳng 
có đạo, chẳng có đạo quả... dẫn đến chẳng có thuận 
nhẫnệ Người thấy có sắc tướngẾ.. dẫn đến thấy có Nhất 
thiết chủng trí tướng là ngưòi chẳng tu đạo. Người như 
vậy làm sao được các quả Thanh Văn, được quả Bích Chi 
Phậtẻ.. dẫn đến quả Vô Thượng Bồ Đề; làm sao đoạn dứt 
được các phiền não tập khí!

LUẬN:

Nghe Phật dạy, “Bồ tát hành 6 pháp Ba-la-mật mà chẳng 
thọ quả báo thế gian”, ngài Tu Bồ Đề tự nghĩ rằng, “Bồ tát tu 
nhân mà chẳng thọ quả. Vì lợi ích lớn cho chúng sanh, nên 
Bồ tát chẳng thọ quả báo nhỏ”. Nghĩ như vậy rồi, ngài bạch 
Phật: Bô tát thành tựu đại huệ, hành thậm thâm pháp mà 
chăng thọ quả báo chăng?

Phật dạy: Ở nơi pháp tánh, Bồ tát thường bất động, nên 
chăng thọ quả báo.

Vì sao? Vì Bồ tát biết rõ pháp tánh thật tế là rốt ráo không, 
là vô sở hữu, nên an trú bất động nơi các pháp tánh vậy.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bồ tát bất động ở noi các pháp tánh gì?

Phật dạy: Bồ tát bất động ở nơi tánh sắc... dẫn đến ở nơi 
đại từ, đại bi.
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Vì sao? Vì do các chúng duyên hòa họp mà có các pháp, 
nhưng các pháp đều chẳng có sanh tướng, chẳng có định 
tướng, chẳng có chuyển tướng, đều là vô sở hữu tướng. Do 
chấp có hữu vi mà nói có vô vi, nhưng hữu vi và vô vi đều 
là vô sở hữu. Vì sao? Vì chẳng thể dùng pháp vô sở hữu mà 
được pháp sở hữu. Chư Thánh dụng vô sở hữu mà còn cho là 
vô sở đắc, huống nữa là khi dụng hữu pháp. Cả 2 chấp “hữu” 
và “vô” đều là lầm lỗi.

Ngài Tu Bồ Đe hỏi: Pháp sở hữu có thể được pháp sở hữu 
chăng? Pháp sở hữu có thể được pháp vô hữu chăng? Pháp 
vô sở hữu có thể được pháp vô sở hữu chăng?

Phật dạy: Chẳng được vậy.

Vì sao? Vì pháp sở hữu tợ như có sanh tướng mà còn 
chẳng có thể được, huống nữa là pháp vô sở hữu bản lai là 
“không”, làm sao có thể được vậy.

Ngài Tu Bồ Đe hỏi: Neu pháp sở hữu cùng pháp vô sở 
hữu đều chẳng có thể được, thì chẳng có đạo, chẳng có đạo 
quả hay sao?

Phật dạy: Có được đạo, có được đạo quả, nhưng chẳng 
phải do các sự kiện nêu trong 4 câu trên đây.

Vì sao? Vì 4 câu đó đều có lỗi, đều là hý luận. Ly 4 hý 
luận đó tức là được đạo.

Ngài Tu Bồ Đe hỏi: Thế nào gọi là hý luận?

Phật dạy: Quan niệm sắc thường hay vô thường đều là 
có lỗi.

Vì sao? Vì “ thường” có nghĩa là chẳng có sanh diệt. Do 
“thường” mà nói đến “vô thường”. Phàm phu hý luận các pháp, 
chấp thường, hoặc chấp vô thường. Cả 2 chấp đều là lầm lỗi. Bồ
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tát chẳng hý luận .các pháp, vì biết rõ các pháp do duyên sanh 
chỉ là giả danh, chẳng thật có. Do vậy mà chấp thường hoặc 
chấp vô thường đều là hý luận, đều là bất khả đắc cả.

Do biết các pháp đều là vô tánh, là chẳng hý luận, nên Bồ 
tát hành “vô hý luận Bát nhã Ba-la-mật” mà vào Bồ tát vị.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu hết thảy pháp đều là vô sở hữu 
tánh, thì Bồ tát hành pháp gì mà vào được Bồ tát đạo?

Phật dạy: Bồ tát chẳng dùng Thanh Văn đạo, chẳng dùng 
Bích Chi Phật đạo. Nếu chưa đầy đủ 6 pháp Ba-la-mật, thì 
Bồ tát chưa vào được Phật đạo. Bồ tát phải khắp học các 
pháp, các đạo, mới vào được Bồ tát vị. Vào Bồ tát vị rồi mà 
chưa được Nhất thiết chủng trí, thì Bồ tát phải trú Kim Cang 
tam muội, dừng “nhất niệm tương ưng huệ”, mới được quả 
Nhất thiết chủng trí.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Làm sao biết được Bồ tát khắp học 
các đạo, rồi mới vào Bồ tát vị?

Phật dạy: Từ sơ phát tâm Bồ tát tu tập 6 pháp Ba-la-mật, 
muốn được đầy đủ đạo chủng trí. Nếu đầy đủ đạo chủng trí 
mới vào được Bồ tát vị. Vào Bồ tát vị rồi, Bồ tát lại dùng Nhất 
thiết chủng trí để đoạn trừ các phiền não tập khí, được vô sanh 
pháp nhẫn, vào “học vị”. Khi đã đoạn tận hết thảy phiền não tập 
khí rồi, Bồ tát vào “vô học vị”, được 10 trí vô lậu.

Bồ tát có được nhu thuận nhẫn, nên ly được cả “hữu” và 
“vô”, diệt được các hý luận, được vô sanh pháp nhẫn, mãi 
cho đến khi được quả Vô Thượng Bồ Đề trọn chẳng còn sanh 
ác tâm.

Bồ tát có đại phước đức trí huệ, nên dù vì lọi ích chúng 
sanh vẫn thường quán sanh diệt, mà chẳng sanh tâm sợ hãi 
như hàng Nhị thừa.
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BỒ tát có huệ nhãn thấy thật tướng pháp là bất khả đắc, 
nên chẳng chấp vô thường; quán vô sanh diệt, mà chẳng 
chấp vô sanh diệt. Bởi vậy nên Bồ tát chẳng đọa về thường, 
cũng chẳng đọa về vô thường. Bồ tát quán các pháp tướng 
như Niết Bàn tướng, biết các pháp từ xưa đến nay vốn là vô 
sanh diệt, là rốt ráo thanh tịnh. Bởi vậy nên “thường” mà còn 
chẳng chấp, huống nữa là chấp “sanh diệt”.

Như vậy là ở nơi các tướng, Bồ tát được bình đẳng, nên 
được vô sanh pháp nhẫn, vào Bồ tát vị, đoạn phiền não, tập 
khí, được Nhất thiết chủng trí, độ vô lượng chúng sanh.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Thế nào gọi là đạo chửng t í  của Bồ tát?

Phật dạy: Bồ tát trú trong vô sanh pháp nhẫn, vào nơi thật 
tướng pháp; rồi từ noi đây khởi các âm thanh, ngôn ngữ. Dù 
biết rõ các âm thanh đều như tiếng vang, nhưng Bồ tát vẫn 
dùng âm thanh làm phương tiện nói pháp, làm lợi ích cho 
chúng sanh.

Bồ tát biết rõ chúng sanh trong các đạo, biết rõ căn tánh 
của chúng sanh, biết rõ nhân duyên quả báo ở đời vị lai của 
chúng sanh, nên dùng trí huệ Bát nhã Ba-la-mật soi sáng cho 
chúng sanh, đem 3 Thừa pháp giáo hóa chúng sanh.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu hết thảy pháp đều chẳng hợp, chẳng 
tan, chẳng có sắc, chẳng có hình, chẳng có đối, chẳng có tướng, 
thì đều chẳng thể thủ, chẳng thể xả như hư không chăng?

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Vì chúng sanh 
chẳng biết như vậy, nên ta phải vì họ nói các pháp đều là tự 
tướng không, và vì họ phân biệt nói các pháp trợ đạo cũng dẫn 
đến Vô Thượng Bồ Đề. Các pháp trợ đạo chẳng hợp, chẳng tan, 
chẳng có sắc, chẳng có hình, chẳng có đối, là rốt ráo không mà 
ta vẫn nói ra nhằm đưa chúng sanh vào thánh pháp. Đây là theo 
thế tục đế mà nói, chẳng phải là đệ nhất nghĩa đế.
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Bởi vậy nên Bồ tát phải khắp học các đạo, mới đầy đủ “tri 
kiến”. Vì sao? Vì biết lúc ban đầu gọi là “tri”, thấy biết đến 
chỗ rốt ráo, đến chỗ thâm sâu gọi là “kiến”.

Hỏi: Vì sao “tr i” và ‘‘k iến ’’ cỏ nghĩa sai khác nhau 
như vậy?

Đáp: Có thuyết nói “tri” chẳng phải là “kiến”; còn “kiến” 
thì đầy đủ cả nghĩa “tri” và nghĩa “kiến”. Phải có “tận trí”, 
“vô sanh trí” mới có đầy đủ “kiến” thế gian.

Có người nói “kiến đế đạo” là kiến (thấy) mà chẳng biết 
(vô tri); định là thấy (kiến); chẳng định là biết (tri); vô lậu 
huệ mới có đầy đủ cả biết (tri) và thấy (kiến).

Trong kinh Chuyển Pháp Luân nói, “Biết khổ là tri; đoạn 
tập, chứng diệt, tu đạo là kiến”.

-0O0-

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Thế nào gọi là thánh pháp?

Phật dạy: Các pháp của cả 3 thừa đạo đều gọi là Thánh 
pháp. Chư Thanh Văn, chư Bích Chi Phật, chư Bồ tát, chư 
Phật ở noi hết thảy pháp đều chẳng hợp, chẳng tan. Các ngài 
biết rõ các pháp đều là vô sở hữu, nên chẳng tham đắm, 
chẳng thương ghét; lại cũng biết rõ các pháp đều là vô sắc, 
vô hình, vô đối, đều là nhất tướng, là vô tướng, nên biết rõ 
pháp vô tướng chẳng cùng pháp vô tướng hợp hay tan. Bồ 
tát học Bát nhã Ba-la-mật như vậy, nên biết rõ chẳng có pháp 
nào có tướng “khả đắc” cả.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Như vậy Bồ tát chẳng học các pháp 
tướng hay sao?
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Phật dạy: Nếu các pháp có tướng thì mới nên học các 
tướng đó. Vì thật tướng các pháp là vô tướng, nên Bồ tát 
chẳng học tướng, cũng chẳng học vô tướng. Vì sao? Vì các 
pháp từ xưa đến nay vốn là nhất tướng, là vô tướng vậy.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu các pháp chẳng có tướng, cũng 
chẳng phải chẳng có tướng, lại nữa nếu tướng của vô tướng 
cũng là không, thì Bồ tát làm sao có thể tu được Bát nhã Ba- 
la-mật, làm sao có thể vượt qua hàng Nhị thừa, làm sao có 
thể an lập được 3 Thừa đạo?

Phật dạy: Bồ tát chẳng dùng tướng mà tu Bát nhã Ba-la- 
mật, vì tu Bát nhã Ba-la-mật là tu vô tướng vậy.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Như thế nào mà gọi tu vô tướng là tu 
Bát nhã Ba-la-mật?

Phật dạy: Tu các pháp hoại tướng là tu Bát nhã Ba-la-mật.

Vì sao? Vì tướng hoại tức là vô tướng. Ở nơi tướng hoại 
thì tướng của vô tướng cũng bị hoại luôn. Ví như khi cỗ xe bị 
hoại, thì tướng hoại của cổ xe cũng bị hoại luôn.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Như thế nào mà gọi tu các pháp hoại 
tướng là tu Bát nhã Ba-la-mật?

Phật dạy: Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, Bồ tát chẳng niệm 
sắc... dẫn đến chẳng niệm tu đoạn dứt phiền não, tập khí 
là tu Bát nhã Ba-la-mật. Khi hành 5 Ba-la-mật kia cũng là 
như vậy. Vì còn chấp pháp là chẳng hành 6 pháp Ba-la-mật, 
chẳng có giải thoát, chẳng có đạo, chẳng có Niết Bàn. Tu 6 
pháp Ba-la-mật mà còn chấp tướng là chẳng phải tu 6 pháp 
Ba-la-mật. Vô pháp còn chẳng chấp, huống nữa là hữu pháp; 
chấp có pháp chỉ là hý luận vậy.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Thế nào là “hữu pháp”? Thế nào là 
“vô pháp”?
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Phật dạy: “Hữu”và “vô” đều là hữu pháp. Pháp có hai là 
hữu pháp. Pháp chẳng có hai mới thật là vô pháp.

Ngài Tu Bồ Đe hỏi: Những gì là pháp có hai?

Phật dạy: Nhãn và sắc là hai. Vì lìa con mắt ra thì chẳng 
có sắc, và lìa sắc ra cũng chẳng có nhãn thức. Hữu vi và vô 
vi là 2. Vì lìa hữu vi ra, thì chẳng có vô vi, lìa vô vi ra cũng 
chăng có hữu vi. Bởi vậy nên 2 pháp chẳng rời nhau

Phàm phu do chấp có 2 tướng tương đãi nhau như vậy, 
nên cứ mãi chìm đăm trong sanh tò. Do trú trong “hữu” nên 
sanh tâm châp; do sanh tâm châp mà dây sanh các phiền não; 
do bị các phiền não trói buộc mà chẳng thể thoát ra khỏi vòng 
sanh tử. Người chấp 2 pháp chẳng thể được 6 pháp Ba-la- 
mật, chẳng thể được thiên nhãn, nên chẳng thể được thật tướng 
pháp, dẫn đén chẳng thể được Nhất thiết chủng trí. Hạng người 
này thấy có sắc tướng... dẫn đến thấy có Nhat thiết chủng trí 
tướng là chăng tu đạo; như vậy làm sao được các quả Thánh... 
dẫn đến làm sao có được quả Vô Thượng Bồ Đề.

Hỏi: Vào “đảnh pháp ” chẳng còn thổi chuyển. Như vậy 
vì sao còn nói đến ‘‘nhẫn pháp ”?

Đáp: “Đảnh pháp” là pháp ở bậc cao, vượt lên tới đảnh. 
Nhưng ở trong pháp Thanh Văn cũng như ở trong pháp Bồ tát 
đêu có nói đên “đọa đảnh”. Đây là trường họp tu lên đến bậc cao 
đó bèn an phận, trú nơi đó, chẳng muốn tiến tu lên nữa.

Hàng Thanh Văn nếu được “đảnh pháp”'*’*) mà an trú nơi

***. Đảnh pháp là pháp tu chứng thứ 2 trong 4 pháp tu chứng của 
hàng Thanh Văn ở thời kỳ Kiến đạo, 4 pháp đó gồm: Noãn pháp, Đảnh 
pháp, Nhẫn pháp, Thế đế nhất pháp.
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đây, chẳng muốn tu lên nữa thì gọi là “đọa đảnh”(” ” ). Bởi 
vậy nên phải tu lên “nhẫn pháp”. Có nhẫn mới tiến tu lên các 
bậc cao hơn.

Có thuyết nói, “Dù chẳng đọa đảnh, nhưng nếu tâm chưa 
kiên cố, thì phải tu nhẫn”. Có thuyết nói, “Dù đã ở lâu ừong 
chánh định, nhưng néu chưa được vô lậu, thì nay phải tùy 
thuận vô lậu, mà tu nhẫn.

Trong Bồ tát đạo cũng có trường hợp “đọa đảnh”. Bồ tát 
nào tu được địa vị “thập tín” rồi, biết mình chẳng còn chìm 
đắm trong 3 cõi, đã được đầy đủ công đức rồi, mà chẳng tinh 
tấn tu thêm lên địa vị “thập trú”, thì cũng gọi là “đọa đảnh”.

-0O0-

**** £)ọa đảnh là an trú ở Đảnh vị, chẳng muốn tu lên nữa.



Phẩm Thứ Bảy Mươi Lăm
<3

Tam Thứ Đệ Học
(Học theo ba thứ lớp)

KINH:

Lúc bấy giờ, Ngài Tu Bồ Đe bạch Phật: Bạch Thế 
Tôn! Nếu có pháp tướng, thì thuận nhẫn còn chăng được, 
huống nữa là được đạo.

Như vậy, Bạch Thế Tôn! Nếu chẳng có pháp tướng, 
thì có được thuận nhẫn chăng?

Nếu tu 8 địa, từ Càn Huệ đ ịa ..ệ dẫn đến Bích Chi Phật 
đia, lấy sự đoạn dứt phiền não ỉàm nhân tu đạo, thì có 
đoạn dứt được phiền não chăng? Nếu do phiền não mà 
chẳng vươt qua được hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật, 
thì làm sao vào được Bồ tát vị. Nếu chẳng vào Bồ tát vị, 
thì làm sao được Nhất thiết chủng trí? Nếu chẳng được 
Nhất thiết chủng trí thì làm sao đoạn dứt được hết thảy 
phiền não tập khí?

Bạch Thế Tôn! Nếu chẳng có các pháp tướng, thì các 
đạo pháp chẳng sanh. Nếu các đạo pháp chẳng sanh, thì 
chẳng có được Nhất thiết chủng trí.

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu Bồ 
Đe! Nếu chẳng có các pháp tướng, thì có thuận nhẫn ... 
dẫn đến có đoạn dứt hết thảy phiền não tập khí.

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Khi hành 
Bát nhã Ba-Ia-mật, Bồ tát có các pháp tướng chăng? Có
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tướng sắc... dẫn đến có tướng Nhất thiết chủng trí, tướng 
đoạn trừ phiền não tập khí chăng?

Phật dạy: Này T\i Bồ Đe! Chẳng có vậy. Khi hành Bát 
nhã Ba-la-mật, Bồ tát chẳng có pháp tướng, cũng chẳng 
có phi pháp tướng. Đây chính là thuận nhẫn. Chẳng có 
pháp tướng chẳng có phi pháp tướng tức là tu đạo, cũng 
tức là tu đạo quả.

Này Tu Bồ Đe! Bồ tát có pháp là Bồ tát đạo; Bồ tát 
chẳng có pháp là Bồ tát quảế Bởi nhân duyên vậy, nên 
phải biết tánh của hết thảy pháp là vô sở hữuể

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu các 
pháp đều là vô sở hữu tánh, thì vì sao chư Phật ở nơi vô 
sở hữu tánh đó mà được thành Phật, được tự tại ở nơi hết 
thảy pháp?

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này T\i Bồ 
Đe! Hết thảy pháp đều là vô sở hữu tánh.

Trước kia, khi hành Bồ tát đạo, ta cũng tu 6 pháp 
Ba-la-mật, ly dục, ly ác bất thiện pháp, có giác có quán, 
ly sanh hỷ lạc vào sơ thiền... dẫn đến vào tứ thiền. Ở 
nơi các thiền, ta chẳng niệm thiền tướng, chẳng thọ thiền 
vị, chẳng đắc thiền quả; tâm ta vẫn thường thanh tịnh, 
chẳng có nhiễm trước. Hành các thiền như vậy, mà ta 
chẳng thọ quả báo. Y noi 4 thiền mà ta phát khỏi 5 thần 
thông, nhưng ta chẳng niệm tướng, chẳng thọ vị cũng 
chẳng thấy ta có đắc 5 thần thông..Ể dẫn đến chẳng có 
phân biệt các thần thông ấyặ

Này I\i Bồ Đe! Lúc bấy giờ, ta dùng “nhất niệm tương 
ưng huệ”, được Vô Thượng Bồ Đề, biết rõ 4 thánh đế, 
thành tựu 10 Phật lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí, 18 bất
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cộng pháp, đại từ, đại bi, và được thành Phật. Ta phân 
biệt rõ chúng sanh ở trong 3 tụ, gồm: Chánh định tụ, tà 
định tu và bất đinh tuế •  •  •  •

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Ở noi vô sở 
hữu tánh mà Thế Tôn làm sao khỏi được 4 thiền và 5 thần 
thông, cùng phân biệt biết rõ chúng sanh ở trong 3 tụ?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Nếu các dục, ác bất thiện pháp 
mà có tự tánh, có tha tánh, thì trước kia, khi hành Bồ tát 
đạo, ta chẳng thể quán các dục, ác bất thiện pháp là vô sở 
hữu tánh, để nhập vào sơ thiền... dẫn đến vào đệ tứ thiềnế

Này Tủ Bồ Đe! Vì các ác bất thiện pháp là vô sở hữu 
tánh, nên ta mói tu được 4 thiền, 5 thần thông... dẫn đến 
mới được quả Vô Thượng Bồ Đề.

LUẬN:

Hỏi: “Pháp rốt ráo không” chỉ có 1 nghĩa. Như vậy vì 
sao ngài Tu Bồ Đe ỉạỉ nói, “Nếu có pháp tướng, thì chẳng 
được thuận nhẫn, chẳng được đạo... dẫn đến chẳng đươc 
Nhât thiêt chủng tr í”?

Đ áp: Tuy rằng “pháp rốt ráo không” chỉ có 1 nghĩa 
duy nhât, nhưng nghĩa ấy quá thậm thâm, khó giải, khó 
biết. Diễn nói nghĩa ấy còn rất khó, huống nữa là thọ trì, 
và y nghĩa tu hành.

Ngài Tu Bồ Đề sợ người nghe khởi nghi tâm, nên đã nêu 
lên nhiều nhân duyên, đặt ra nhiều câu hỏi, để xin Phật giải đáp:

- Các pháp chỉ có 1 nghĩa, vì sao Thế Tôn lại phân biệt 
nói có 5 đạo chúng sanh?

- Các pháp là vô sở hữu tướng, vì sao lại phân biệt có ra
3 thừa?
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- CÓ pháp tướng, thì chẳng được thuận nhẫn. Như vậy vì 
sao nói tu 8 địa, từ Càn Huệ đ ịa... dẫn đến Bích Chi Phật địa, 
mà có thể vào được Bồ tát vị?

Ngài Tu Bồ Đề nêu lên nhiều câu hỏi với nhiều ý nghĩa 
khác nhau, nhưng vì Bát nhã Ba-la-mật chẳng có định tướng, 
nên Phật đều ừả lời là “Như vậy, như vậy”.

Trước, ngài Tu Bồ Đề hỏi về thuận nhẫn của Tiểu thừa; 
sau ngài lại hỏi về thuận nhẫn của Đại thừa, là pháp của Bô 
tát, nên ngài mới hỏi Phật: Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, Bô 
tát sanh pháp tướng chăng?

Phật dạy: Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, Bồ tát chẳng sanh 
pháp tướng, dù là hữu tướng, dù là vô tướng.

Vì sao? Vì thấy “hữu”, thấy “vô” là thấy 2 tướng, nên là có 
lỗi. Bởi vậy nên ở noi hết thảy pháp, Bồ tát thuận nhẫn chăng 
sanh pháp tướng. Như vậy là tu đạo, cũng là tu đạo quả.

Hành Bồ tát đạo là hành “hữu pháp”, mà đạo quả lại là 
“vô pháp”. “Hữu pháp” là hữu vi; “vô pháp” là vô vi. Như 
vậy là Bồ tát đoạn các phiền não là hành hữu vi, nhăm thành 
tựu thánh quả, là vô vi.

-oOo-

Có thuyết nói, “5 Ba-la-mật kia là hữu vi, Bát nhã Ba-la- 
mật là vô vi. Hữu pháp và vô pháp đều là quả của Bồ tát”.

Có thuyết nói, “Tướng trí huệ là hữu pháp, nên gọi là 
đạo. Như pháp tánh thật tế chẳng theo nhân duyên sanh mà 
thường có, nên gọi là quả. Ở nơi bình đẳng tánh, thì đạo và 
quả là thường có và chẳng sai khác nhau”.

Ngài Tu Bồ Đe hỏi: Nếu các pháp tánh là vô sở hữu, thì
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Phật làm sao ở nơi vô sở hữu mà được chánh trí, được Vô 
Thượng Bồ Đề?

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Do nơi tánh vô 
sở hữu mà ta có được trí huệ, tận đoạn được các chấp, dẫn 
đến được Vô Thượng Bồ Đề.

Phật lại còn đem mình ra làm chứng, và nói rằng, “Tnrớc 
kia, khi hành Bồ tát đạo, ta cũng tu 6 Ba-la-mật, ly dục, ly 
ác bất thiện pháp, có giác có quán, ly sanh hỷ lạc, vào sơ 
thiền... dẫn đến vào đệ tứ thiền.

Phật dạy: Khác hẳn với hàng ngoại đạo, ở nơi các thiền 
ta chẳng đắm thiền vị, chẳng sanh nhiễm tâm, chẳng thọ quả 
báo, y theo 4 thiền mà phát khởi 5 thần thông, dùng thiên 
nhãn thông thấy rõ tâm niệm của chúng sanh nhằm độ thoát 
họ ra khỏi các khổ. Rồi ta khởi lậu tận thông, dùng một niệm 
tương ưng huệ, được Vô Thượng Bồ Đe. Các khổ đã tận, các 
đạo đã thành, thông suốt được cả 4 thánh đế, nên ta được đầy 
đủ 10 Phật lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí, 18 bất cộng pháp, đại 
từ, đại bi. An trú trong các thần thông, ta phân biệt rõ chúng 
sanh trong 3 tụ, để vì chúng sanh thuyết pháp.

Ngài Tu Bồ Đe hỏi: Nếu các pháp đều là vô sở hữu, thì 
làm sao Phật có thể khởi 4 thiền, được 5 thần thông, biết rõ 
chúng sanh trong 3 tụ?

Phật dạy: Nếu các dục, ác bất thiện pháp có tự tánh, có tha 
tánh, thì trước kia, khi hành Bồ tát đạo, ta chẳng thể quán các 
dục, ác bất thiện pháp là vô sở hữu tánh, để vào sơ thiền... 
dẫn đến vào đệ tứ thiền. Vì dục, ác bất thiện pháp là vô sở 
hữu tánh, nên ta mới tu được 4 thiền, 5 thần thông... dẫn đến 
được Vô Thượng Bồ Đề.

Nên biết pháp tánh có 2 phần: Tự tánh và tha tánh.
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Tự tánh là tánh của tự thân bất tịnh; tha tánh là tánh của 
ngoại vật trang nghiêm thân. Tự tánh cũng như tha tánh đều 
là vô tướng, là hư dối, là nhân sanh 5 dục dẫn đến khổ đau. 
Khi Bồ tát quán 5 dục là không, là tánh vô sở hữu, thì vào 
được sơ thiền, khiến các dục, ác bất thiện pháp chẳng còn 
khởi ác tánh, khiến tự tánh và tha tánh đều rốt ráo không.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu các pháp là tánh vô sở hữu, là 
tánh không, thì Phật làm sao được tự tại ở nơi các pháp?

Phật dạy: Do 4 thiền mà ở nơi các phiền não ta được giải 
thoát; do 5 thần thông mà ở nơi các pháp ta được tự tại.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: 4 thiền và 5 thần thông là hữu pháp. 
Sao lại nói 4 thiền, 5 thần thông đều là tự tánh không. Nếu là 
tự tánh không, thì làm sao tu 4 thiền, 5 thần thông mà được 
tự tại?

Phật dạy: Ta quán 4 thiền và 5 thần thông đều chẳng có 
định tướng, nên chẳng chấp. Vì sao? Vì 4 thiền cũng như 5 
thần thông có vô lượng tướng, nên phải xả các tướng ấy mới 
được Vô Thượng Bồ Đe.

Khi vào sơ thiền phải ly dục mới vào được tánh vô sở 
hữu. Đây là nhân tu dẫn đến quả chứng. Nhân và quả đều là 
tánh vô sở hữu.

Thiền là tự tánh không, Vô Thượng Bồ Đề là tự tánh 
không, hết thảy pháp đều là tự tánh không. Tu như vậy là 
chẳng có gì ngăn ngại, nên ở nơi các pháp ta đều được tự tại.

(Hết quyển 86)


