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Cuốn 6 

 Chƣơng 10 

GIẢI THÍCH:  "MƢỜI DỤ" 

KINH:  Hiểu rõ các Pháp nhƣ huyễn, nhƣ sóng nắng, nhƣ trăng dƣới nƣớc, nhƣ 

hƣ không, nhƣ thành Càn-thát-bà, nhƣ mộng, nhƣ ảnh, nhƣ tiếng vang, nhƣ 

bóng trong gƣơng, nhƣ hóa. 

LUẬN:  Ấy là mƣời thí dụ để giải thích pháp Không.    

1- Nhƣ huyễn. Hỏi:  Nếu tất cả pháp Không ví nhƣ huyễn thuật, vì sao các pháp 

lại có thể thấy, có thể nghe, có thể ngửi, có thể nếm, có thể xúc, có thể biết?  

Nếu thật không có thì không có thể thấy cho đến có thể biết?  Lại nữa, nếu 

không mà vọng kiến là có, thế vì sao không thấy tiếng, nghe sắc?  Nếu hết thẩy 

đều không có gì, thế vì sao có cái thấy đƣợc, có cái không thấy đƣợc?  Nhƣ một 

ngón tay, móng thứ nhất không, móng thứ hai cũng không, thế tại sao không 

thấy móng thứ hai mà chỉ thấy móng thứ nhất?  Vậy cho biết móng thứ nhất thật 

có nên có thể thấy, móng thứ hai thật không nên không thể thấy? 

Đáp:  Các pháp tƣớng tuy không, cũng có phân biệt có thể thấy và không thể 

thấy.  Ví nhƣ Voi, Ngựa huyễn hóa và các thứ khác tuy biết nó không thật, 

nhƣng sắc có thể thấy, tiếng có thể nghe, đối với sáu căn không tạp loạn.  Các 

pháp cũng nhƣ vậy, tuy không mà có thể thấy, có thể nghe, không tạp loạn.  Nhƣ 

kinh Đức Nữ (Therisutra) thuyết:  "Đức Nữ bạch Phật rằng:  "Bạch đức Thế Tôn, 

nhƣ Vô minh có ở bên trong chăng?" 

Phật nói "Không phải". 

- Bạch, có ở bên ngoài chăng? 

- Không. 

- Bạch, có ở bên trong bên ngoài chăng? 

- Không. 

- Bạch Thế Tôn, Vô minh ấy từ đời trƣớc mà đến chăng? 

Phật nói "Không". 

- Bạch, từ đời này đến đời sau chăng? 
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- Không. 

- Bạch, Vô minh ấy có sanh có diệt chăng? 

- Không. 

- Bạch Thế Tôn, có một pháp nhất định có thật tánh gọi là Vô minh chăng? 

- Không. 

Bấy giờ Đức Nữ lại bạch Phật:  "Bạch đức Thế Tôn, nếu Vô minh không ở trong 

không ở ngoài; cũng không ở trong ở ngoài; không từ đời trƣớc đến đời nay, từ 

đời nay đến đời sau; cũng không có tánh chơn thật; vậy sao nói từ Vô minh làm 

duyên mà có Hành cho đến các khổ tập?  Bạch Thế Tôn, ví nhƣ có cây, nếu 

không có gốc làm sao sanh cọng, đốt, cành, lá, hoa, quả đƣợc?" 

Phật nói:  "Các pháp tƣớng tuy không, nhƣng vì kẻ phàm phu vô văn vô trí đối 

với các pháp sanh đủ thứ phiền não, do phiền não làm nhân duyên tạo nghiệp 

thân khẩu ý, do nghiệp làm nhân tác thành thân đời sau, do thân làm nhân 

duyên mà thọ khổ thọ vui.  Ở trong đó, không có phiền não tạo tác thật sự, cũng 

không có thân khẩu ý nghiệp, cũng không có kẻ thọ khổ thọ vui, ví nhƣ huyễn sƣ 

huyễn làm ra các vật, ý ngƣơi nghĩ sao?  Các vật huyễn ấy có ở bên trong 

chăng?" 

- Bạch Thế Tôn, không phải. 

- Có ở bên ngoài chăng? 

- Bạch Thế Tôn, không. 

- Có ở bên trong bên ngoài chăng? 

- Bạch, không. 

- Từ đời trƣớc đến đời nay, từ đời nay đến đời sau chăng? 

- Bạch, không. 

- Các vật huyễn có sanh có diệt chăng? 

- Bạch, không. 

- Thật có một pháp gọi là vật huyễn chăng? 



- Bạch, không. 

Phật nói:  "Ngƣơi có thấy có nghe kỹ nhạc do huyễn thuật làm ra chăng?" 

- Bạch, con cũng có nghe có thấy. 

Phật hỏi Đức Nữ:  "Nếu huyễn thuật không, dối trá, không thật; làm sao từ huyễn 

thuật làm ra kỹ nhạc?"   

Đức Nữ bạch Phật:  "Bạch Thế Tôn, huyễn tƣớng ấy là nhƣ vậy, tuy vốn không 

có căn bản, mà vẫn có thể nghe, thấy".  Phật nói:  "Vô minh cũng nhƣ vậy, tuy 

không có ở bên trong, không ở bên ngoài, không có ở bên trong bên ngoài, 

không từ đời trƣớc đến đời nay, từ đời nay đến đời sau, không có thật tánh, 

không có sanh diệt, nhƣng Vô minh làm nhân duyên mà có các Hành sanh, cho 

đến các khổ tập hợp.  Nhƣ khi huyễn dứt thì vật huyễn cũng dứt.  Vô minh cũng 

vậy, Vô minh hết thì Hành cũng hết, cho đến các Khổ và Tập cũng hết". 

Lại nữa, thí dụ về huyễn là chỉ cho chúng sanh hay rằng hết thảy pháp Hữu vi là 

trống không không bền chắc.   Nhƣ nói:  các Hành nhƣ huyễn, dối gạt trẻ con, hệ 

thuộc vào nhân duyên, không tự tại, không trụ lâu.  Thế cho nên nói các Bồ-tát 

biết các pháp nhƣ huyễn. 

1- Nhƣ ráng nắng. Ráng nắng là khi mặt trời chiếu vào bụi trần do gió thổi động, 

thấy nhƣ Ngựa chạy giữa đồng hoang, ngƣời vô trí trông thấy bảo đó là nƣớc, 

tƣớng nam tƣớng nữ cũng vậy.   Ánh mặt trời của kiết sử phiền não chiếu vào 

bụi trần các Hành do gió tà ức niệm thổi lên, xoay chuyển trong đồng hoang 

sanh tử.  Ngƣời không có trí tuệ cho đó là một tƣớng, là nam, là nữ.   Thế gọi là 

nhƣ ráng nắng. 

Lại nữa, nếu ở xa trông thấy ráng nắng tƣởng là nƣớc, đến gần không có tƣớng 

nƣớc.  Ngƣời vô trí cũng nhƣ thế.  Nếu xa rời Thánh pháp, không biết lý Vô ngã, 

không biết các pháp không, thời với pháp ấm, giới, nhập tánh không, sanh ra 

tƣớng ngƣời, tƣớng nam, tƣớng nữ.  Nếu gần gũi Thánh pháp thời biết thật 

tƣớng các pháp, bấy giờ các thứ vọng tƣởng hƣ cuống trừ sạch.  Thế nên nói 

các Bồ-tát biết các pháp nhƣ ráng nắng. 

2- Nhƣ trăng dƣới nƣớc:  Thí nhƣ trăng thật ở giữa hƣ không mà ảnh  hiện dƣới 

nƣớc.  Trăng thật pháp tƣớng ở giữa hƣ không của nhƣ pháp tánh, thật tế, mà 

trong nƣớc tâm của ngƣời phàm lại hiện ra tƣớng ngã, ngã sở.   Thế nên gọi là 

nhƣ trăng dƣới nƣớc. 



Lại nữa, nhƣ trẻ con thấy trăng dƣới nƣớc, vui mừng muốn nắm lấy, ngƣời lớn 

thấy vậy thì cƣời.  Ngƣời vô trí cũng nhƣ thế, do thân kiến mà thấy có tự ngã, do 

không có thật trí mà thấy đủ thứ pháp, thấy rồi hoan hỷ muốn nắm lấy các 

tƣớng:  Tƣớng nam, tƣớng nữ v.v…  Các Thánh nhân đắc đạo thì cƣời, nhƣ kệ 

nói: 

"Nhƣ trăng dƣới nƣớc, nƣớc trong nắng. 

Trong mộng đƣợc tiền, chết cầu sống. 

Nếu ai thật muốn đƣợc nhƣ vậy, 

Là kẻ ngu si bị Thánh cƣời". 

Lại nữa, nhƣ trong nƣớc đứng lặng trông thấy bóng trăng, khuấy nƣớc lên thời 

không thấy nữa.  Trong nƣớc tâm vô minh, đứng lặng thấy có bóng tự ngã và 

các kiết sử kiêu mạn.  Dùng gậy trí tuệ chơn thật khuấy nƣớc tâm lên thời không 

còn thấy bóng các kiết sử, tự ngã nữa.  Vì thế nên nói các Bồ-tát biết các pháp 

nhƣ trăng dƣới nƣớc. 

3- Nhƣ hƣ không:  Chỉ có danh mà không có thật pháp, hƣ  không chẳng phải là 

pháp có thể thấy, nhìn ở xa, do nhãn quan mà thấy thành màu xanh bạc.  Các 

pháp cũng nhƣ thế, rỗng không, không có gì, do xa rời thật trí tuệ vô lậu, bỏ thật 

tƣớng nên thấy bỉ, ngã, nam, nữ, ốc xá, thành quách, các thứ tạp vật, tâm đắm 

vào, nhƣ trẻ con ngửa xem trời xanh, cho là có sắc thật, có ngƣời bay lên thật xa 

thì hoàn toàn không thấy gì, chỉ vì nhìn xa, bảo là sắc xanh.  Các pháp cũng nhƣ 

thế, vì thế nên nói là nhƣ hƣ không. 

Lại nữa, nhƣ hƣ không tánh thƣờng thanh tịnh nhƣng vì khí u ám mà cho là bất 

tịnh.  Các pháp cũng nhƣ thế, tánh thƣờng thanh tịnh, vì dâm dục, sân nhuế che 

ám mà cho là bất tịnh, nhƣ kệ nói: 

"Nhƣ trời mùa hạ, sấm chớp mƣa, 

Mây mờ che khuất không trong sáng. 

Phàm phu vô trí cũng nhƣ thế, 

Các thứ phiền não thƣờng che tâm. 

Nhƣ mặt trời mọc về mùa đông, 

Thƣờng bị hôn khí, tuyết che ám. 



Tuy đƣợc Sơ quả và Nhị quả. 

Còn bị dục nhiễm làm che lấp. 

Hoặc nhƣ mặt trời mọc mùa xuân, 

Thƣờng bị bóng mây làm u ám, 

Tuy lìa dục nhiễm đƣợc Tam quả, 

Si, mạn dƣ tàn còn che tâm. 

Hoặc nhƣ mặt trời thu không mây, 

Cũng nhƣ biển cả nƣớc thanh tịnh, 

Việc làm đã xong tâm vô lậu, 

La-hán đƣợc thanh tịnh nhƣ vậy". 

Lại nữa, hƣ không không có đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối; các pháp cũng 

nhƣ vậy. 

Lại nữa, nhƣ trong kinh Đại thừa, Phật nói với Tu-bồ-đề: Hƣ không không đời 

trƣớc, cũng không đời giữa, cũng không đời sau; các pháp cũng nhƣ vậy.  Kinh 

kia, đƣợc nói rộng  trong đó.  Thế nên nói các pháp nhƣ hƣ không. 

Hỏi:  Hƣ không thật có pháp, vì sao?  Vì nếu hƣ không không thật pháp thì các 

động tác đƣa lên, hạ xuống, đến, đi, co duỗi, ra, vào v.v… cũng không có, vì 

không có chỗ để chuyển động? 

Đáp:  Nếu pháp hƣ không thật có, thời hƣ không phải có chỗ trú, vì sao?  Vì 

không có chỗ trú thì không có pháp.  Nếu hƣ không trú trong lỗ trống, ấy là hƣ 

không trú trong hƣ không, vì vậy không phải trú trong lỗ trống.  Nếu ở trong vật 

đặc, mà vật đặc chẳng phải làhƣ không, thì không thể trú đƣợc, vì nó không 

dung nạp. 

Lại nữa, ông nói chỗ trú là hƣ không, nhƣ trong vách đá đặc không có chỗ trú.  

Nếu không có chỗ trú thì không có hƣ không.  Vì hƣ không không có chỗ trú, cho 

nên không có hƣ không.  Vì vô tƣớng nên không có hƣ không.  Các pháp mỗi 

mỗi đều có tƣớng, vì tƣớng có nên biết có pháp; nhƣ tƣớng cứng của đất, tƣớng 

ƣớt của nƣớc, tƣớng nóng của lửa, tƣớng động của gió, tƣớng biết của thức, 



tƣớng hiểu của tuệ, tƣớng sanh tử của thế gian, tƣớng vĩnh diệt của Niết-bàn; 

còn hƣ không không có tƣớng cho nên không. 

Hỏi:  Hƣ không có tƣớng, ông không biết nên nói là không.  Chỗ không có sắc 

tƣớng ấy là tƣớng của hƣ không. 

Đáp:  Không phải!  Không sắc tƣớng, ấy gọi là phá trừ sắc, không còn pháp gì 

khác, nhƣ đèn tắt; vì thế nên không có tƣớng hƣ không. 

Lại nữa, pháp hƣ không ấy không có, vì sao?   Vì ông nhân nơi sắc mà nói chỗ 

không sắc tƣớng là tƣớng hƣ không.  Nếu vậy khi sắc tƣớng chƣa sanh thời 

không có tƣớng hƣ không. 

Lại nữa, ông cho sắc là pháp vô thƣờng, hƣ không là pháp thƣờng, vậy khi sắc 

tƣớng chƣa sanh phải trƣớc có pháp hƣ không, vì là thƣờng có.  Nếu sắc tƣớng 

chƣa có, thời không có chỗ vô sắc; nếu không có chỗ vô sắc, thời không có 

tƣớng hƣ không.  Nếu không có tƣớng thời không pháp, vì vậy nên hƣ không chỉ 

có danh mà không có thật.  Các pháp cũng nhƣ thế, chỉ có giả danh mà không 

thật.   Vì thế nên  nói các Bồ-tát biết các pháp nhƣ hƣ không. 

5- Nhƣ tiếng vang:  Ở trong núi sâu, hang hẹp, khe cùng, mà có tiếng nói, tiếng 

đánh đập, từ tiếng đó mà có tiếng dội lại, gọi là tiếng vang.  Kẻ vô trí cho là có 

tiếng ngƣời nói, ngƣời trí thì suy nghĩ tiếng đó không phải là tiếng ngƣời phát ra 

mà chỉ do tiếng xúc chạm nên có vang dội lại.  Tiếng vang không thật mà có thể 

lừa dối lỗ tai.   Nhƣ ngƣời khi sắp muốn nói thì trong miệng có gió tên là Ƣu-đà-

na, nó trở vào đến rún, xúc chạm rún có tiếng vang phát ra, khi tiếng vang phát 

ra xúc chạm bảy chỗ rồi lui lại, ấy là ngôn ngữ, nhƣ kệ nói: 

"Gió tên Ƣu-đà-na 

Chạm rún rồi đi lên, 

Gió ấy chạm bảy chỗ: 

Gáy, lợi răng, răng môi. 

Lƣỡi, cổ họng và ngực, 

Trong ấy phát lời nói, 

Ngƣời ngu không hiểu thế, 

Mê đắm khởi sân si. 



Ngƣời bậc trung có trí, 

Không sân cũng không đắm, 

Cũng lại không ngu si, 

Chỉ tùy các pháp tƣớng. 

Cong, thẳng và co duỗi 

Đi, lại hiện ngữ ngôn, 

Đều không có tác giả, 

Việc ấy là huyễn ƣ? 

Hay là ngƣời gỗ máy, 

Hay là việc trong mộng, 

Hay bị bệnh nóng buồn, 

Có hay là không có? 

Việc ấy ai biết đƣợc? 

Ngƣời xƣơng ấy gân buộc, 

Mà phát ra tiếng nói, 

Nhƣ vàng chảy xuống nƣớc". 

Vì thế nên  nói các Bồ-tát biết các pháp nhƣ tiếng vang. 

5- Nhƣ thành Càn-thát-bà:    Khi mặt trời mới mọc, thấy các cửa thành, lầu gác, 

cung điện có ngƣời đi ra đi vào, mặt trời càng lên cao nó càng mất.  Thành ấy 

chỉ có thể mắt trông thấy mà không có thật, ấy gọi là thành Càn-thát-bà.  Có 

ngƣời từ trƣớc chƣa thấy thành Càn-thát-bà, sáng sớm nhìn hƣớng Đông thấy 

nó, ý cho là thật vui, chạy mau đến đó, càng gần càng mất, mặt trời càng lên cao 

nó càng mất .  Lúc rất đói khát sầu muộn, thấy khí nóng bốc lên chạy nhảy nhƣ 

ngựa hoang, cho đó là nƣớc, chạy mau đến đó càng gần càng mất, mệt nhọc 

cùng cực, khi đi đến trong hang hẹp núi cùng, cả kêu than khóc, nghe có tiếng 

dội lại cho là có cƣ dân, tìm kiếm hết sức mệt mà không thấy, suy nghĩ rồi tự 

ngộ, thời tâm mong ƣớc thèm khát liền lặng dứt.  Ngƣời vô trí cũng nhƣ thế, ở 



trong ấm, giới, nhập, không thật mà thấy tự ngã và các pháp, tâm đắm trƣớc 

tham dâm, sân hận, chạy cuồng khắp nơi cầu vui tự mãn, điên đảo dối trá, cùng 

cực áo não.  Nếu lấy trí tuệ biết không thật ngã không thật pháp, bấy giờ điên 

đảo mơ ƣớc chấm dứt. 

Lại nữa, thành Càn-thát-bà chẳng phải thành, tâm ngƣời tƣởng là thành.  Phàm 

phu cũng nhƣ vậy, chẳng phải thân tƣởng là thân, chẳng phải tâm tƣởng là tâm. 

Hỏi:  Một việc cũng đủ biết, sao dùng nhiều ví dụ làm gì? 

Đáp:  Trƣớc tôi đã đáp, pháp Ma-ha-diễn nhƣ nƣớc trong biển cả, nhiếp hết tất 

cả các pháp.  Ma-ha-diễn có nhiều nhân duyên nên nêu nhiều ví dụ, không lỗi gì. 

Lại nữa, Bồ-tát vì lợi trí sâu xa, đủ các pháp môn, các nhân duyên, các thí dụ, 

hoại diệt các pháp, vì ngƣời mà giả thuyết nên cần nhiều thí dụ. 

Lại nữa, trong hết thảy pháp Thanh-văn, không có thí dụ thành Càn-thát-bà, chỉ 

có các thí dụ về vô thƣờng nhƣ:  Sắc nhƣ bọt nƣớc, thọ nhƣ bóng nƣớc, tƣởng 

nhƣ ngựa đồng, hành nhƣ cây chuổi, thức nhƣ huyễn và thí dụ về Không trong 

kinh HuyềnVõng; vì thí dụ về thành Càn-thát-bà có khác nên nói trong đây. 

Hỏi:  Trong pháp Thanh-văn lấy thành thí dụ thân, sao trong đây nói thí dụ thành 

Càn-thát-bà? 

Đáp:  Trong pháp Thanh-văn, thành là để thí dụ cho các duyên là thật có, chỉ 

thành là giả danh; còn thành Càn-thát-bà, chính các duyên cũng không có, nhƣ 

vòng lửa quay chỉ mê hoặc mắt ngƣời.  Trong pháp Thanh-văn, vì để phá vô ngã 

nên lấy thành thí dụ.  Còn trong đây Bồ-tát lợi căn thâm nhập trong các pháp 

Không, nên lấy thành Càn-thát-bà để thí dụ; vì vậy nên nói nhƣ thành Càn-thát-

bà. 

7-  Nhƣ mộng:  Nhƣ trong mộng không có sự thật mà thấy có thật, khi thức dậy 

mới biết không, trở lại tự cƣời mình.  Ngƣời cũng nhƣ vậy, ở trong sức ngủ của 

các kiết sử, thật không có mà vẫn ái trƣớc, khi đƣợc đạo giác ngộ, mới biết là 

không thật, cũng lại tự cƣời mình; vì vậy nên nói nhƣ mộng. 

Lại nữa, mộng là do sức ngủ, không có pháp mà thấy là có.  Ngƣời cũng nhƣ 

vậy, do sức ngủ của vô minh, các thứ không có mà thấy có, nào là ngã, ngã sở, 

nam nữ v.v… 

Lại nữa, trong mộng không có việc vui mừng mà mừng, không có việc giận mà 

giận, không có việc sợ mà sợ.   Chúng sanh trong ba cõi cũng nhƣ vậy, vì sức 



ngủ của vô minh nên không đáng giận mà giận, không đáng mừng mà mừng, 

không đáng sợ mà sợ. 

Lại nữa, mộng có năm thứ:  Trong thân không điều hòa, hoặc nhiệt khí nhiều, 

thời phần nhiều mộng thấy lửa, thấy sắc vàng, đỏ; hoặc lãnh khí nhiều, thời 

phần nhiều mộng thấy nƣớc, thấy sắc trắng; hoặc phong khí nhiều, thời phần 

nhiều mộng thấy bay, thấy sắc đen; hoặc thƣờng nhớ tƣởng suy nghĩ những 

việc từng nghe thấy, thời hay mộng thấy việc ấy; hoặc do thiên Đế-thích muốn 

làm cho mộng để đƣợc khiến thấy việc vị lai.   Năm thứ mộng ấy đều không có 

thật mà vọng thấy có.  Ngƣời cũng nhƣ vậy, chúng sanh trong năm đƣờng, vì 

nhân duyên của lực thân kiến nên thấy bốn thứ ngã:  Sắc ấm là ngã, sắc là ngã 

sở, sắc ở trong ngã, ngã ở trong sắc.  Giống nhƣ sắc, thọ, tƣởng, hành, thức 

cũng nhƣ vậy.  Bốn nhân năm thành hai mƣơi cách chấp ngã.  Khi đắc đạo thật 

tri tuệ giác ngộ rồi, thời biết không thật. 

Hỏi:  Không nên nói mộng không có thật, vì sao?  Thức tâm có đủ nhân duyên 

mới sanh, tâm thức trong mộng có các thứ duyên, nếu không có duyên ấy thì 

làm sao sanh thức? 

Đáp:  Không phải!  Không thể thấy mà thấy; nhƣ trong mộng thấy ngƣời trên đầu 

có sừng, hoặc mộng thấy thân mình bay giữa hƣ không, nhƣng ngƣời thật 

không có sừng, cũng không bay; thế nên không thật. 

Hỏi:  Thật có đầu ngƣời, ở nơi khác cũng thật có sừng, vì tâm mê lầm mà thấy 

trên đầu ngƣời có sừng.  Thật có hƣ không, cũng thật có vật bay, vì tâm mê lầm 

mà tự thấy thân mình bay, chứ chẳng phải không thật? 

Đáp:  Tuy thật có ngƣời có đầu, tuy thật có sừng, nhƣng thấy ngƣời trên đầu có 

mọc sừng, đó là vọng kiến. 

Hỏi:  Thế giới rộng lớn do nhân duyên đời trƣớc mà có nhiều loại bất đồng, hoặc 

có thế giới khác, có ngƣời đầu mọc sừng, hoặc một tay một chân, có ngƣời cao 

một thƣớc, có ngƣời cao chín thƣớc, vậy ngƣời có sừng, có gì là kỳ quái? 

Đáp:  Nếu ở thế giới khác mà có sừng, có thể vậy, nhƣng mộng thấy những 

ngƣời đƣợc biết ở thế giới này có sừng, thời không thể đƣợc. 

Lại nữa, nếu có ngƣời mộng thấy ranh giới của hƣ không, của phƣơng hƣớng, 

của thời gian; các việc ấy làm sao có thật?  Vì chỗ nào lại không có hƣ không, 

không có phƣơng hƣớng, không có thời gian?  Vì vậy trong mộng không mà thấy 

có. 



Trên kia ông vừa nói không có duyên làm sao sanh thức?  Tuy không có duyên 

của năm trần, nhƣng do niệm lực tƣ duy chuyển thành pháp duyên sanh.  Hoặc 

ngƣời nghe nói có hai đầu, do lời nói đó mà sanh tƣởng tƣợng.  Trong mộng 

không mà thấy có cũng nhƣ thế.  Các pháp cũng vậy, các pháp tuy không mà có 

thể thấy, có thể nghe, có thể biết, nhƣ kệ nói: 

"Nhƣ mộng, nhƣ huyễn, 

Nhƣ Càn-thát-bà, 

Tất cả các pháp, 

Cũng lại nhƣ thế". 

Vì vậy nên  nói các Bồ-tát biết các pháp nhƣ mộng. 

8-  Nhƣ ảnh:  Ảnh chỉ có thể thấy mà không thể nắm bắt.   Các pháp cũng nhƣ 

vậy, nhãn căn v.v… thấy, nghe, giác tri, nhƣng thật không có, nhƣ kệ nói: 

"Ấy thật trí tuệ, 

Khắp nơi chẳng nắm, 

Nhƣ đống lửa lớn, 

Cũng không thể đụng, 

Pháp không thể thọ. 

Cũng không nên thọ". 

Lại nữa, nhƣ ảnh, khi có ánh sáng dọi thời hiện, không dọi thời không có.  Các 

phiền não kiết sử ngăn ánh sáng chánh kiến, thời có ảnh ngã tƣớng, pháp tƣớng 

hiện ra. 

Lại nữa, nhƣ ảnh, ngƣời đi thời đi, ngƣời động thời động, ngƣời ở thời ở.   Ảnh 

nghiệp thiện ác cũng nhƣ vậy, khi đời sau đi cũng đi, khi đời này ở cũng ở, quả 

báo không dứt; khi tội hay phƣớc chín muồi thời hiện ra, nhƣ kệ nói: 

"Giữa không cũng đi theo, 

Trong núi đá cũng theo, 

Dƣới lòng đất cũng theo, 



Trong biển nƣớc cũng vào, 

Nơi nơi thƣờng theo dõi, 

Nghiệp ảnh không lìa nhau". 

Vì vậy nên nói các pháp nhƣ ảnh. 

Lại nữa, nhƣ ảnh không thật mà tìm cầu thật, không đƣợc.  Hết thảy pháp cũng 

nhƣ vậy, không, không thật có. 

Hỏi:  Ảnh không, không có thật, việc ấy không phải vậy, vì sao?  Vì A-tỳ-đàm 

nói:  "Thế nào gọi là sắc nhập?  Xanh, vàng, đỏ, trắng, đen, xanh nhạt, tía, 

quang, minh, ảnh v.v… và ba thứ tác sắc nơi thân nghiệp; ấy gọi là sắc nhập có 

thể thấy", vì sao ông nói không? 

Lại nữa, thật có ảnh, vì có nhân duyên.  Nhân là cây, duyên là ánh sáng, hai việc 

ấy họp lại có ảnh hiện ra, sao nói là không đƣợc?  Nếu không có ảnh, các pháp 

do nhân duyên mà có cũng đều nên là không. 

Lại nữa, ảnh ấy, sắc có thể thấy:  dài, ngắn, lớn, nhỏ, thô, tế, cong, thẳng, hình 

động ảnh cũng động, sự ấy đều thấy rõ; vì thế cho nên có ảnh? 

Đáp:   Ảnh thật không, không có, ông cho rằng trong A-tỳ-đàm nói có, đó là 

ngƣời giải thích nghĩa A-tỳ-đàm nói nhƣ vậy; thuyết một thứ pháp môn, mà 

ngƣời không thể hội đƣợc ý ấy, nên chấp cho là thật.  Nhƣ trong Tỳ-bà-sa có 

thuyết nói vi trần rất nhỏ, không thể phá, không thể đốt, ấy thời thƣờng có.  Lại 

có thuyết nói thật có pháp ở trong ba đời, từ trong vị lai ra đến hiện tại, từ hiện 

tại vào quákhứ, không bị mất, ấy thời là thƣờng.  Lại có thuyết nói các pháp hữu 

vi, sanh diệt đổi mới mãi không ngừng.  Nếu nhƣ vậy, thời là tƣớng của đoạn 

diệt, vì sao?  Vì trƣớc có nay không.  Nhƣ vậy đủ các thứ dị thuyết, trái ngƣợc 

lời Phật, không thể dẫn lời ấy làm chứng. 

Nay ảnh khác với sắc pháp, sắc pháp sanh ra tất cả hƣơng, vị, xúc v.v… ảnh 

thời không vậy; ấy là chẳng phải có.   Nhƣ bình, do hai căn biết đƣợc, là nhãn 

căn và thân căn; ảnh nếu có cũng phải do hai căn biết, nhƣng mà không có 

chuyện đó.  Vì thế ảnh chẳng phải là thật vậy, chỉ là pháp lừa dối con mắt.  Nhƣ 

cầm que lửa quay nhanh thành vòng, vòng ấy chẳng phải thật.  Nếu ảnh là vật 

có thật, thì lý đáng có thể phá, có thể diệt, nhƣng nếu hình không diệt thì ảnh 

không bao giờ diệt, vì thế nên không. 



Lại nữa, ảnh lệ thuộc hình, không tự tại nên không, tuy không mà tâm sanh mắt 

thấy; vì vậy nên nói các pháp nhƣ ảnh. 

9-  Nhƣ bóng trong gƣơng: Nhƣ bóng trong gƣơng, chẳng phải do gƣơng làm 

ra, chẳng phải do mặt làm ra, chẳng phải do ngƣời cầm gƣơng làm ra, cũng 

chẳng phải tự nhiên làm ra, cũng chẳng phải không nhân duyên. 

Vì sao không phải do gƣơng làm ra?  Nếu mặt chƣa soi đến, gƣơng không có 

bóng; vì vậy nên không phải do gƣơng làm ra. 

Sao không phải do mặt làm ra?  Vì không gƣơng thời không có bóng. 

Sao không phải do ngƣời cầm gƣơng làm ra? Vì không gƣơng, không mặt thời 

không có bóng. 

Sao không phải tự nhiên làm ra?  Nếu chƣa có gƣơng, chƣa có mặt thời không 

có bóng, bóng phải đợi gƣơng đợi mặt mới có, nên chẳng phải do tự nhiên làm 

ra. 

Sao không phải không nhân duyên? Nếu không do nhân duyên thời phải thƣờng 

có, nếu thƣờng có, thì hoặc trừ gƣơng trừ mặt ra, lý đáng có mặt xuất hiện; vì 

vậy nên chẳng phải không nhân duyên. 

Các pháp cũng nhƣ vậy, chẳng phải tự nhiên tác, chẳng phải tha tác, chẳng phải 

cọng  tác, chẳng phải không nhân duyên. 

Thế nào là chẳng phải tự tác?  Vì ngã là bất khả đắc, vì hết thảy pháp do nhân 

duyên sanh, không đƣợc tự tại; vì các pháp đều thuộc nhân duyên nên chẳng 

phải tự tác. 

Sao chẳng phải là tha tác?  Vì tự đã không có thì tha cũng không, nếu là tha tác 

thời mất hiệu lực của tội phƣớc.  Tha tác có hai thứ, hoặc thiện hoặc bất thiện.  

Nếu thiện thì lẽ nên cho tất cả đều vui, nếu bất thiện thì lẽ nên cho tất cả đều 

khổ; nếu khổ lạc lẫn lộn, thì vì nhân duyên gì mà cho lạc, vì nhân duyên gì mà 

cho khổ.  Nếu cả hai cùng tạo thì có hai lỗi là tự và tha.  Nếu không có nhân 

duyên sanh khổ vui, thì ngƣời lẽ nên thƣờng vui, lìa hết thảy khổ.  Nếu không có 

nhân duyên thì ngƣời không nên tạo nhân vui, trừ nhân khổ.   Hết thảy các pháp 

quyết chắc có nhân duyên, vì ngu si nên không biết.  Ví nhƣ ngƣời từ nơi cây 

tìm lửa, từ nơi đất tìm nƣớc, từ nơi quạt tìm gió, các loại nhƣ vậy đều có nhân 

duyên.  Khổ lạc ấy do nhân duyên hòa hợp sanh.  Nghiệp đời trƣớc là nhân, đời 

nay hành động tốt, hoặc hành động tà vạy là duyên, từ đó mà có khổ vui.   Các 



nhân duyên khổ lạc ấy, muốn tìm cái thật, thì không có ngƣời làm, không có 

ngƣời chịu.   Là không, nhƣng năm ấm làm ra, là không, nhƣng năm ấm chịu.  

Ngƣời vô trí đƣợc vui thì tâm tham dâm, ái trƣớc, bị khổ thì sanh sân nhuế.  Khi 

vui ấy diệt, lại muốn tìm cho đƣợc.  Nhƣ trẻ con thấy bóng trong gƣơng, tâm vui 

mừng ái trƣớc, bóng mất thì đập gƣơng mà tìm; ngƣời trí chê cƣời.  Mất vui lại 

cầu, cũng nhƣ vậy, cũng bị Thánh nhân đắc đạo chê cƣời; vì vậy nên nói các 

pháp nhƣ bóng trong gƣơng. 

Lại nữa, bóng trong gƣơng thật không, không sanh không diệt, lừa dối mắt 

ngƣời.  Hết thảy các pháp cũng nhƣ vậy, là không, không thật, không sanh 

không diệt, lừa dối con mắt kẻ phàm phu. 

Hỏi:  Bóng trong gƣơng từ nhân duyên mà có:  Có mặt, có gƣơng, có ngƣời cầm 

gƣơng, có ánh sáng, các sự ấy hòa hợp mà có bóng.  Nhân bóng ấy mà sanh lo, 

mừng, cũng làm nhân, cũng làm quả rõ ràng, cớ sao nói thật không, không sanh 

không diệt? 

Đáp:  Pháp từ nhân duyên sanh, không đƣợc tự tại, nên không.  Nếu pháp thật 

có thì không nên từ nhân duyên sanh, vì sao?  Nếu trong nhân duyên, trƣớc đã 

có pháp, thì nhân duyên thành vô dụng, nếu trong nhân duyên, trƣớc không có 

pháp, thì nhân duyên cũng thành vô dụng.  Thí nhƣ trong sữa, nếu trƣớc đã có 

lạc (kem) thì sữa không phải là nhân duyên của lạc, vì lạc đã có trƣớc.  Nếu 

trƣớc không có lạc, nhƣ trong nƣớc không có lạc, thì sữa ấy cũng không phải là 

nhân của lạc.  Nếu không nhân mà có lạc, sao trong nƣớc không sanh lạc?  Nếu 

sữa là nhân duyên của lạc, sữa cũng không tự tại, nó cũng từ nhân duyên sanh.  

Sữa từ bò mà có, bò từ cỏ, nƣớc mà có, nhƣ thế, không có giới hạn, đều có 

nhân duyên.  Vì vậy, quả của trong nhân duyên không đƣợc nói là có, không 

đƣợc nói là không, không đƣợc nói là vừa có vừa không, không đƣợc nói là 

chẳng có chẳng không.  Các pháp từ nhân duyên sanh, không tự tánh, nhƣ bóng 

trong gƣơng, nhƣ kệ nói: 

"Nếu pháp nhân duyên sanh, 

Pháp ấy, tánh thật không, 

Nếu pháp ấy chẳng không, 

Không từ nhân duyên có. 

Thí nhƣ bóng trong gƣơng, 



Chẳng gƣơng cũng chẳng mặt, 

Cũng chẳng ngƣời cầm gƣơng, 

Chẳng tƣ, chẳng vô nhân. 

Chẳng có cũng chẳng không, 

Cũng lại chẳng có không. 

Lời ấy cũng không nhận, 

Nhƣ vậy là Trung đạo. 

Vì vậy nên nói các pháp nhƣ bóng trong gƣơng. 

10-  Nhƣ hóa:  Mƣời bốn tâm biến hóa:  Sơ thiền có hai là Dục giới và Sơ thiền; 

Nhị thiền có ba là Dục giới,  Sơ thiền và Nhị thiền;  Tam thiền có bốn là Dục 

giới,  Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiền; Tứ thiền có năm là Dục giới,  Sơ thiền, Nhị 

thiền, Tam thiền, Tứ thiền.  Ấy là mƣời bốn tâm biến hóa làm thành tám thứ biến 

hóa:   1-  Có thể làm nhỏ cho đến vi trần; 2- Có thể làm lớn cho đến khắp đầy hƣ 

không; 3- Có thể làm nhẹ cho đến nhƣ lông hồng; 4- Có thể tự tại, lớn làm nhỏ, 

dài làm ngắn, đủ thứ nhƣ vậy; 5-   Có chủ lực; 6-  Có thể đi đến xa; 7- Có thể 

chuyển động đất; 8-  Tùy ý muốn đều làm đƣợc, một thân có thể thành nhiều 

thân, nhiều thân có thể làm một, đi qua vách đá, đi trên nƣớc, đạp hƣ không, tay 

rờ mặt trăng mặt trời; có thể chuyển tứ đại, đất thành nƣớc, nƣớc thành đất, lửa 

thành gió, gió thành lửa, đá thành vàng, vàng thành đá. 

Sự biến hóa ấy lại có bốn thứ:  1- Các cây thuốc, bảo vật ở dục giới do huyễn 

thuật có thể biến hóa ra các vật.  2-  Các ngƣời có thần thông có thể biến hóa ra 

các vật.  3-Trời, rồng, quỷ thần đƣợc năng lực của sanh báo có thể biến hóa ra 

các vật.  4-  Sanh báo ở cõi Sắc, do năng lực tu định có thể biến hóa ra các vật. 

Nhƣ ngƣời biến hóa, không có sanh, già, bệnh, chết, không khổ, không vui, khác 

với ngƣời thƣờng vì vậy nên không, không thật.   Hết thảy pháp cũng nhƣ vậy, 

đều không sanh, trụ, diệt; vì vậy nên nói các pháp nhƣ biến hóa. 

Lại nữa, vật biến hóa trƣớc không có nhất định, chỉ do tâm sanh, bèn có tạo tác, 

đều không có thật.  Nhân thân cũng nhƣ vậy, vốn không sở nhân, chỉ từ tâm đời 

trƣớc sanh thân đời nay, đều không có thật; vì vậy nên nói các pháp nhƣ biến 

hóa.  Nếu nhƣ tâm biến hóa diệt, thời vật biến hóa cũng diệt.  Các pháp cũng 

nhƣ vậy, nhân duyên diệt thời quả cũng diệt, không tự tại. 

Nhƣ sự biến hóa, tuy thật không mà có thể khiến chúng sanh sanh ƣu khổ, sân 

nhuế, hỷ lạc, si hoặc.  Các pháp cũng nhƣ vậy, tuy không, không thật, vẫn có thể 



khiến chúng sanh khởi tâm hoan hỷ, sân nhuế, ƣu khổ v.v… vì vậy nên nói các 

pháp nhƣ biến hóa. 

Lại nữa, nhƣ pháp từ  biến hóa sanh, không đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối.  

Các pháp cũng nhƣ vậy, nhƣ biến hóa, khi sanh không từ đâu đến, khi diệt 

không đi về đâu;  các pháp cũng nhƣ vậy. 

Lại nữa, nhƣ tƣớng biến hóa, thanh tịnh nhƣ hƣ không, không bị nhiễm trƣớc, 

không bị tội phƣớc làm bẩn.  Các pháp cũng nhƣ vậy, nhƣ pháp tánh nhƣ nhƣ, 

nhƣ thật tế, tự nhiên thƣờng tịnh, thí nhƣ bốn sông lớn của Diêm-phù-đề, một 

sông có năm trăm sông nhỏ phụ thuộc, nƣớc trong ấy đủ thứ bất tịnh, nhƣng khi 

chảy vào biển, tất cả đều thanh tịnh. 

Hỏi:  Không thể nói sự biến hóa là không, vì sao?  Tâm biến hóa cũng từ tƣ định 

mà đắc, từ tâm ấy làm ra các biến hóa, hoặc ngƣời hoặc pháp.  Sự biến hóa đó 

có nhân có quả, tại sao không? 

Đáp:  Nhƣ đã đáp ở đoạn nói về ảnh, đây sẽ đáp thêm.  Nhân duyên ấy, tuy có 

mà quả biến hóa thì không, nhƣ  miệng nói "không có gì cả", tuy có tâm sanh 

miệng nói, song không thể vì có tâm có miệng mà câu nói "không có gì cả" bèn 

là có.  Hoặc nói có đầu thứ hai, tay thứ ba, tuy từ tâm sanh miệng nói, song 

không thể vì thế mà nói có đầu, có tay ấy thật.  Nhƣ Phật  thuyết:  "Quán vô 

sanh, từ hữu sanh mà đƣợc giải thoát, nƣơng vô vi, từ hữu vi mà đƣợc giải 

thoát".  Tuy quán pháp vô sanh là không, nhƣng nó có thể làm nhân duyên, vô vi 

cũng vậy.  Biến hóa tuy không, cũng có thể làm nhân duyên mà sanh tâm.  Cũng 

nhƣ huyễn, ráng nắng v.v… chín thí dụ tuy không mà có thể sanh các tâm. 

Lại nữa, sự biến hóa không thể tìm thấy trong sáu nhân bốn duyên.  Không 

tƣơng ứng với trong sáu nhân bốn duyên ấy nên không. 

Lại nữa, không, không phải vì không thấy nên không, mà vì nó không có thật 

dụng nên nói không.   Vì vậy nên nói các pháp nhƣ biến hóa. 

Hỏi:  Nếu các pháp đều không nhƣ mƣời thí dụ, vì sao chỉ lấy mƣời sự làm thí 

dụ, không lấy núi, sông, vách, đá làm thí dụ? 

Đáp:  Các pháp tuy không mà có phân biệt.  Có thứ không khó hiểu, có thứ 

không dễ hiểu.  Nay lấy thứ không dễ hiểu để thí dụ cho thứ không khó hiểu. 

Lại nữa, các pháp có hai thứ:  Có chỗ tâm đắm trƣớc, có chỗ tâm không đắm 

trƣớc.  Nay lấy chỗ tâm không đắm trƣớc để giải chỗ tâm đắm trƣớc. 

Hỏi:  Sao mƣời thí dụ ấy là chỗ tâm không đắm trƣớc? 



Đáp:  Mƣời thí dụ ấy không trƣờng cửu, dễ sanh dễ diệt; vì vậy là chỗ tâm không 

đắm trƣớc. 

Lại nữa, có ngƣời chỉ biết mƣời thí dụ, là pháp lừa dối tai mắt mà không biết các 

pháp đều không, nên lấy nó để làm thí dụ các pháp.  Nếu có ngƣời đối với mƣời 

thí dụ sanh tâm đắm trƣớc, không hiểu rõ các thứ nạn luận, cho đó là có, thời 

mƣời thí dụ ấy thành vô dụng, tất lại phải nói các pháp môn khác. 

Hỏi:  Nếu các pháp đều không, chẳng sanh chẳng diệt, mƣời thí dụ ấy v.v… và 

các thí dụ, các nhân duyên, luận nghị, tôi đều đã biết là không.  Nếu các pháp 

đều không, thì không nên nói thí dụ; nếu nói thí dụ, ấy chẳng là không? 

Đáp:  Tôi nói không là để phá các pháp hữu.  Nay những lời ấy nói ra ấy nếu 

rằng có, thì trƣớc đây đã phá; nếu là không, thì không nên nạn.  Cũng nhƣ vị Tỳ-

kheo chấp sự đƣa tay lên xƣớng:   "Đại chúng tất cả im lặng".  Ấy là dùng lấy 

tiếng ngăn tiếng, chẳng phải tìm tiếng.  Vì vậy, tuy nói các pháp không, chẳng 

sanh chẳng diệt, là vì thƣơng xót chúng sanh, tuy nói, mà chẳng phải có; vì vậy 

nên nói các pháp nhƣ biến hóa. 

KINH:  Đƣợc vô ngại, không sợ hãi. 

LUẬN:  Trong các nhân duyên, năm ấm, mƣời tám giới, mƣời hai nhập, tâm vô 

ngại, vô tận, vô diệt, ấy là vô ngại không sợ hãi. 

Hỏi:  Nhƣ trƣớc nói các Bồ-tát ở giữa vô lƣợng chúng không sợ hãi, nay vì sao 

lại nói vô ngại không sợ hãi? 

Đáp:  Trƣớc nói nhân duyên không sợ hãi, nay nói quả không sợ hãi.  Ở giữa đại 

chúng cho đến chúng Bồ-tát nói pháp không cùng tận, luận nghị không dứt, tâm 

không nghi nan; vì đã đƣợc vô ngại, không sợ hãi. 

Lại nữa, nhƣ trƣớc nói ở giữa vô lƣợng chúng không sợ hãi, mà không biết do 

lực gì nên không sợ hãi; vì vậy nên lại nói tiếp không sợ hãi là do đƣợc lực vô 

ngại. 

Hỏi:  Nếu các Bồ-tát cũng có vô ngại, không sợ hãi, vậy Phật với Bồ-tát có gì 

khác? 

Đáp:  Nhƣ tôi nói ở trƣớc, các Bồ-tát tự có lực không sợ hãi, nên ở giữa các 

pháp không sợ hãi, chứ không phải ở giữa Phật không sợ hãi. 



Lại nữa, pháp vô ngại có hai thứ:  Một là khắp mọi nơi, hai là không khắp mọi 

nơi.   Nhƣ vào một kinh thƣ cho đến vào trăm ngàn kinh thƣ vô ngại, hoặc vào 

trong một chúng, hoặc vào trong trăm ngàn chúng không sợ hãi.  Các Bồ-tát 

cũng nhƣ vậy, ở trong trí tuệ vô ngại, chứ không phải ở trong trí tuệ Phật.  Nhƣ 

lúc Phật quăng chiếc bát giữa hƣ không, năm trăm ngàn A-la-hán và Di-lặc các 

Bồ-tát đều không lấy đƣợc.  Các Bồ-tát cũng nhƣ vậy,  trong tự lực thì vô ngại, 

mà trong trí tuệ của Phật thì có ngại, vì vậy nên nói các Bồ-tát đƣợc vô ngại, 

không sợ hãi. 

KINH:  Khắp biết tâm hành chúng sanh đi về đâu, dùng trí vi diệu mà độ thoát. 

LUẬN:  Hỏi:  Thế nào khắp biết tâm hành chúng sanh? 

Đáp:  Biết tâm chúng sanh đi đến nơi nào trong các pháp, nhƣ ánh sáng mặt trời 

khắp chiếu, Bồ-tát khắp biết chỗ xu hƣớng của tâm hành chúng sanh mà giáo 

hoá, rằng hết thảy chúng sanh xu hƣớng có hai, một là tâm thƣờng đi tìm vui, 

hai là trí tuệ phân biệt, biết đƣợc tốt xấu.  Ngƣơi chớ đi theo tâm ái trƣớc, mà 

nên đi theo trí tuệ, nên tự trách tâm mình:  "Ngƣơi vô số kiếp lại đây, nhóm các 

nghiệp tạp nhiễm, không biết nhàm đủ, mà chỉ dong ruổi theo khoái lạc thế gian, 

không biết là khổ.  Ngƣơi không thấy thế gian khoái lạc mà gây ra hoạnh khổ, 

thọ sanh trong năm đƣờng, đều do tâm tạo, đâu phải ai khiến vậy.  Ngƣơi nhƣ 

Voi cuồng, dẫm đạp tàn hại, không bị câu chế, ai điều phục ngƣơi.  Nếu đƣợc 

điều phục hay, thời xa lìa hoạnh khổ ở đời.  Nên biết ở trong thai bất tịnh, khổ 

ách giống nhƣ địa ngục.  Đã sanh ra ở đời, già, bệnh, chết, khổ, ƣu bi muôn 

mối.  Nếu sanh lên trời, sẽ bị đọa lạc trở lại.  Ba cõi không an, ngƣơi vì sao mà 

vui đắm?"   Qƣở trách tâm mình nhƣ thế, thề không chạy theo ngƣơi, ấy là Bồ-

tát biết tâm hành của chúng sanh. 

Hỏi:  Thế nào gọi là dùng trí tuệ vi diệu mà độ thoát?  Trong đây thế nào gọi là trí 

tuệ vi diệu? Thế nào gọi trí tuệ thô thiển? 

Đáp:   Xảo tuệ của thế gian, ấy gọi là trí tuệ thô thiển.  Thực hành bố thí, trí giới, 

thiền định, gọi là trí tuệ vi diệu. 

Lại nữa, trí của thi và giới là trí tuệ thô thiển; trí của thiền định gọi là trí tuệ vi 

diệu.  Lại nữa, trí của thiền định là trí tuệ thô thiển; trí của thiền không y ỷ gọi là 

trí tuệ vi diệu.  Lại nữa, thủ của các pháp tƣớng là trí tuệ thô thiển; đối với các 

pháp tƣớng không thủ không xả, gọi là trí tuệ vi diệu.  Lại nữa, phá vô minh các 

phiền não, đƣợc các pháp tƣớng, ấy là trí tuệ thô thiển; nhập vào nhƣ pháp 

tƣớng, cũng nhƣ chơn kim không tổn không mất, cũng nhƣ  Kim-cƣơng không 



phá không hoại, lại nhƣ hƣ không không nhiễm không trƣớc, ấy gọi là trí tuệ vi 

diệu.  Vô lƣợng trí tuệ nhƣ vậy, các Bồ-tát tự đƣợc, lại giáo hoá chúng sanh; vì 

vậy nên nói các Bồ-tát biết chỗ đến của tâm hành chúng sanh, dùng trí tuệ vi 

diệu mà độ thoát. 

KINH:  Ý không quái ngại. 

LUẬN: Thế nào là ý không quái ngại?  Bồ-tát đối tất cả ngƣời oán, thân, phi oán 

phi thân, tâm bình đẳng không ngăn ngại. 

Lại nữa, hết thảy chúng sanh trong thế giới nếu đến xâm hại, tâm không oán 

hận, hoặc cung kính đủ thứ, cũng không vui mừng, nhƣ kệ nói: 

"Đối Phật Bồ-tát, 

Tâm không ái trƣớc, 

Ngoại đạo, ác nhân, 

Tâm không ghét, giận". 

Tâm thanh tịnh nhƣ vậy, gọi là ý không quái ngại. Lại nữa, tâm đối với các pháp 

vô ngại. 

Hỏi:  Bồ-tát ấy chƣa đƣợc Phật đạo, chƣa đƣợc Nhất thiết trí, sao đối với các 

pháp tâm vô ngại? 

Đáp:  Vì Bồ-tát đƣợc vô lƣợng trí tuệ thanh tịnh nên đối với các pháp, tâm vô 

ngại. 

Hỏi:  Chƣ Bồ-tát vì chƣa đƣợc Phật đạo không nên có vô lƣợng trí; vì còn kiết 

sử dƣ tàn không nên có thanh tịnh trí? 

Đáp:  Các Bồ-tát ấy không phải là nhục thân kiết nghiệp trong tam giới, mà đều 

là đƣợc pháp thân tự tại, qua khỏi già, bệnh, chết; vì thƣơng chúng sanh nên 

Bồ-tát đi trong tam giới; vì trang nghiêm Phật độ, giáo hoá chúng sanh, đã đƣợc 

tự tại, muốn thành Phật thì đƣợc thành. 

Hỏi:  Nhƣ pháp thân Bồ-tát thì cùng với Phật không khác, thế sao còn gọi là Bồ-

tát, sao còn lễ Phật nghe Pháp?  Nếu cùng với Phật có khác, sao lại có vô lƣợng 

thanh tịnh trí? 



Đáp:  Bồ-tát ấy tuy pháp thân không già, bệnh, chết; hơi khác với Phật.  Cũng 

nhƣ trăng mƣời bốn, mọi ngƣời sanh nghi cho hoặc tròn hoặc không tròn.  Bồ-tát 

cũng nhƣ vậy, tuy có thể thành Phật, có thể thuyết pháp, nhƣng chƣa thật thành 

Phật; Phật nhƣ trăng rằm tròn đầy, chắc chắn không nghi. 

Lại nữa, vô lƣợng thanh tịnh có hai:   Một là thật có lƣợng nhƣng đối với ngƣời 

vì không thể lƣờng đƣợc, mà gọi là vô lƣợng; cũng nhƣ nƣớc biển, nhƣ cát sông 

Hằng v.v… Vì ngƣời không thể lƣợng đƣợc, mà gọi là vô lƣợng, chứ đối với chƣ 

Phật Bồ-tát thì chẳng phải vô lƣợng.  Vô lƣợng thanh tịnh trí của Bồ-tát cũng lại 

nhƣ vậy, đối với hàng trời, ngƣời, Thanh-văn và Bích-chi Phật, vì họ không thể 

lƣờng đƣợc, mà gọi là vô lƣợng trí.  Lúc Bồ-tát đƣợc Vô sanh trí, đoạn hết các 

kiết sử, đƣợc trí thanh tịnh. 

Hỏi:   Nếu bấy giờ đã đoạn hết các kiết sử , thì khi thành Phật còn đoạn gì? 

Đáp:  Thanh tịnh ấy có hai:  Một là lúc thànhh Phật, các kiết sử sạch hết, đƣợc 

thanh tịnh thật.  Hai là lúc Bồ-tát xả nhục thân pháp thân, đoạn các kiết sử đƣợc 

thanh tịnh.  Cũng nhƣ một ngọn đèn có thể trừ đƣợc bóng tối, đƣợc có các sự 

làm lụng; lại có ngọn đèn lớn hơn, càng sáng tỏ gấp bội.  Phật và Bồ-tát đoạn 

các kiết sử cũng nhƣ vậy.  Kiết sử đƣợc đoạn của Bồ-tát tuy đƣợc gọi là đã 

đoạn, nhƣng so với kiết sử đƣợc đoạn của Phật, còn chƣa sạch hết. 

Ấy gọi là do đƣợc vô lƣợng thanh tịnh trí nên đối với các pháp ý không quái ngại. 

KINH:  Thành tựu đại nhẫn. 

LUẬN: Hỏi:  Trƣớc đã nói đẳng nhẫn, pháp nhẫn, nay sao lại nói thành tựu đại 

nhẫn? 

Đáp:  Hai nhẫn ấy tăng trƣởng gọi là đại nhẫn. 

Lại nữa, đẳng nhẫn ở giữa chúng sanh hết thảy đều nhẫn đƣợc, còn nhu thuận 

pháp nhẫn, là đối với pháp thâm diệu nhẫn đƣợc.  Hai nhẫn này tăng trƣởng, tác 

chứng đƣợc vô sanh nhẫn.   Nhục thân tối hậu thấy đƣợc khắp mƣời phƣơng 

chƣ Phật đang hóa hiện ở trƣớc mắt, hoặc đang ngồi giữa hƣ không, ấy gọi là 

thành tựu đại nhẫn.  Cũng nhƣ trong pháp Thanh-văn, Noản pháp tăng trƣởng 

gọi là Đảnh pháp; Đảnh pháp tăng trƣởng gọi là Nhẫn pháp, mà không phải còn 

có pháp khác tăng trƣởng làm khác đi.  Đẳng nhẫn, Đại nhẫn cũng nhƣ vậy. 

Lại nữa, có hai thứ nhẫn là:  Sanh nhẫn, Pháp nhẫn.  Sanh nhẫn là nhẫn đối với 

chúng sanh, nhƣ hằng hà sa khắp chúng sanh đem đủ thứ ác gia hại mà tâm 

không sân hận; dù cung kính cúng dƣờng đủ thứ mà tâm cũng không hoan hỷ. 



Lại nữa, quán chúng sanh không có ban đầu.  Nếu có ban đầu thời không có 

nhân duyên, nếu có nhân duyên thời không có ban đầu.  Nếu không ban đầu 

thời cũng nên không có sau rốt, vì sao?  Vì ban đầu và rốt sau đối đãi. Nếu 

không ban đầu, không rốt sau thì cũng không chặng giữa.  Lúc quán nhƣ vậy, 

không rơi vào nhị biên đoạn thƣờng.  Dùng đạo an ổn quán chúng sanh, không 

sanh tà kiến, ấy gọi là Sanh nhẫn.  Trong pháp thậm thâm, tâm không quán ngại, 

ấy gọi là Pháp nhẫn. 

Hỏi:  Thế nào là Pháp thậm thâm? 

Đáp:  Nhƣ trƣớc đã nói trong mục thậm thâm Pháp nhẫn. 

Lại nữa, Pháp thậm thâm là trong Mƣời hai nhân duyên triển chuyển sanh quả, 

trong nhân không phải có quả, cũng không phải không quả.  Từ trong ấy mà ra 

gọi là Pháp thậm thâm. 

Lại nữa, vào ba môn giải thoát Không, Vô tƣớng, Vô tác, thời đƣợc Niết-bàn 

thƣờng lạc, nên gọi là Pháp thậm thâm. 

Lại nữa, quán hết thảy pháp phi không bất không, phi hữu tƣớng, phi vô tƣớng , 

phi hữu tác, phi vô tác.  Trong khi quán nhƣ vậy, tâm cũng không dính, ấy gọi là 

Pháp thậm thâm, nhƣ kệ nói:  

"Pháp nhân duyên sanh, 

Gọi là Không tƣớng, 

Cũng gọi giả danh, 

Cũng gọi Trung đạo. 

Nếu pháp thật có, 

Không thể lại không. 

Trƣớc có nay không, 

Ấy gọi là đoạn. 

Chẳng thƣờng, chẳng đoạn, 

Cũng chẳng có không, 

Tâm thức đều diệt, 



Ngôn ngữ cũng dứt". 

Đối với pháp sâu xa ấy, tín tâm vô ngại, không hối không mất, ấy gọi là thành 

tựu Đại nhẫn. 

KINH:  Nhƣ thật khéo độ. 

LUẬN:  Có pháp ngoại đạo, tuy độ chúng sanh nhƣng không phải là nhƣ thật độ, 

vì sao?   Vì còn các thứ tà kiến kiết sử.  Nhị thừa tuy có chở độ, nhƣng không 

đúng nhƣ chỗ nên độ, vì sao?  Vì không có Nhất thiết trí, tâm phƣơng tiện mỏng, 

chỉ có Bồ-tát mới nhƣ thật khéo độ.  Cũng nhƣ ngƣời khéo đƣa qua sông:  Với 

ngƣời này thì dùng phao nổi, bè cỏ đƣa qua; với ngƣời kia thì dùng thuyền 

vuông đƣa qua.  Cả hai cách cùng đƣa qua mà khác biệt.  Bồ-tát khéo độ chúng 

sanh cũng nhƣ vậy. 

Lại nữa, thí nhƣ trị bệnh, thuốc đắng, chích đốt mà bệnh đƣợc lành; còn nhƣ có 

thứ thuốc thần diệu tên là Tô-đà-phiến-đà, mắt ngƣời bệnh trông thấy thì các 

bệnh tật đều lành.  Hai cách trị bệnh đồng nhau, mà phƣơng pháp hơn kém khác 

nhau.  Thanh-văn và Bồ-tát giáo hóa độ ngƣời cũng nhƣ vậy, khổ hạnh đầu đà, 

đầu đêm, giữa đêm, cuối đêm, tâm siêng tọa thiền, quán khổ mà đắc đạo, đó là 

lối giáo hóa của Thanh-văn; còn các pháp tƣớng không trói không mở, tâm đƣợc 

thanh tịnh, đó là lối giáo hóa của Bồ-tát. 

Nhƣ trong Văn-thù-sƣ-lợi Bản duyên (Manj�50;sryavadana), Văn-thù-sƣ-lợi 

bạch Phật:  "Bạch Đại đức Thế Tôn! Xƣa con trong đời trƣớc đã trải qua vô 

lƣợng A-tăng-kỳ kiếp, bấy giờ có Phật hiệu là Sƣ-tử-âm-vƣơng, Phật và chúng 

sanh sống lâu mƣời vạn ức na-do-tha tuổi, Phật đem Tam thừa giáo mà độ 

chúng sanh.  Nƣớc tên là Thiên-quang-minh, các cây trong nƣớc ấy đều do bảy 

báu tạo thành.  Cây phát ra vô lƣợng pháp âm thanh tịnh, là pháp âm Không, Vô 

tƣớng, Vô tác, bất sanh, bất diệt, vô sở hữu.  Chúng sanh nghe đƣợc, thời tâm 

bừng sáng, đắc đạo.  Bấy giờ đức Phật Sƣ-tử-âm-vƣơng trong hội thuyết pháp 

đầu, có chín mƣơi chín ức ngƣời đắc A-la-hán đạo, chúng Bồ-tát cũng nhƣ vậy.   

Các Bồ-tát ấy, tất cả đều đƣợc Vô sanh Pháp nhẫn, vào chủng chủng pháp môn, 

thấy vô lƣợng chƣ  Phật, cung kính cúng dƣờng và độ vô lƣợng vô số chúng 

sanh, đƣợc vô lƣợng Đà-la-ni môn, vô lƣợng chủng chủng tam muội.  Còn hàng 

Bồ-tát sơ phát tâm mới vào đạo số không kể xiết.  Quốc độ của đức Phật ấy 

trang nghiêm vô lƣợng, không thể nói hết.  Lúc Phật giáo hóa đã xong, thời vào 

Vô-dƣ Niết-bàn.  Chánh pháp trụ sáu vạn năm.  Pháp âm của các cây cũng 



không còn phát ra lại.  Bấy giờ có hai Tỷ-kheo Bồ-tát, một vị tên là Hỷ-căn 

(Prasannendriya), và  một vị tên là Thắng-ý (Agramati)". 

Hỷ-căn Pháp sƣ ấy, dung nghi chất trực, không bỏ thế pháp, cũng không phân 

biệt thiện ác.  Đệ tử của Hỷ-căn thông minh ƣa pháp, ƣa nghe thâm nghĩa.   

Pháp sƣ ấy không khen ngợi thiểu dục tri túc, không khen ngợi giới hạnh đầu đà, 

chỉ thuyết thật tƣớng thanh tịnh của các pháp.  Ngài bảo các đệ tử:  "Hết thảy 

các pháp, tƣớng dâm dục, tƣớng sân nhuế, tƣớng ngu si, các pháp tƣớng ấy tức 

là thật tƣớng các pháp, không bị ngăn ngại".  Dùng phƣơng tiện ấy, dạy các đệ 

tử nhập vào "Nhất thiết trí". 

Lúc ấy các đệ tử, đối với mọi ngƣời không sân không hối, tâm không hối tiếc nên 

đƣợc sanh nhẫn, đƣợc sanh nhẫn nên đƣợc pháp nhẫn.  Ở trong thật pháp, tâm 

nhƣ núi Tu-di không lay động. 

Thắng-ý Pháp sƣ, giữ giới thanh tịnh, thực hành hai hạnh đầu đà, đƣợc bốn 

Thiền và bốn Vô sắc định.  Các đệ tử của Thắng-ý, căn ám độn, nhiều tham cầu, 

vì phân biệt tịnh và bất tịnh, tâm luôn động chuyển. 

Một lúc nọ, Thắng-ý đi vào làng, đến nhà đệ tử của Hỷ-căn, ngồi vào chỗ ngồi, 

khen ngợi sự trì giới, thiểu dục, tri túc, thực hành hạnh đầu đà, Thiền định ở chỗ 

vắng, rồi chê bai Hỷ-căn rằng:  "Ngƣời ấy thuyết pháp dạy ngƣời đi vào tà kiến, 

nói rằng dâm dục, sân nhuế, ngu si là tƣớng không ngăn ngại, ấy là ngƣời tu 

hành hỗn tạp, chẳng phải thuần thanh tịnh".  Đệ tử của Hỷ-căn là ngƣời lợi căn 

đắc Pháp nhẫn, hỏi lại Thắng-ý rằng:  "Thƣa Đại đức, pháp dâm dục ấy là tƣớng 

gì?" 

-  Dâm dục là tƣớng phiền não. 

-  Dâm dục phiền não ở trong hay ở ngoài? 

-  Dâm dục phiền não không ở trong không ở ngoài; vì nếu ở trong thì không cần 

đợi nhân duyên bên ngoài mới sinh, nếu ở ngoài thì đối với ta vô sự, không làm 

não ta đƣợc. 

Cƣ sĩ nói:  Nếu dâm dục phiền não chẳng phải ở trong chẳng phải ở ngoài; 

chẳng phải từ Đông, Tây, Nam, Bắc, bốn hƣớng, trên, dƣới đến; tìm khắp không 

thấy thật tƣớng của nó, pháp ấy tức bất sanh bất diệt, nếu không sanh diệt, 

không, không có gì, làm sao gây ra phiền não đƣợc? 



Thắng-ý nghe lời ấy tâm không vui, không đáp lại đƣợc, từ chỗ ngồi đứng dậy, 

nói nhƣ vầy:  "Hỷ-căn phần nhiều dối gạt mọi ngƣời đắm trong đƣờng tà". 

Thắng-ý Bồ-tát ấy chƣa học âm thanh Đà-la-ni, nghe Phật thuyết thì hoan hỷ, 

nghe ngoại đạo thuyết thì sân hận, nghe ba bất thiện căn thời không vui vẻ, nghe 

ba thiện căn thời rất hoan hỷ, nghe nói sanh tử thời lo, nghe nói Niết-bàn thời 

mừng. Rồi từ nhà cƣ sĩ, Thắng-ý đi đến rừng cây, vào trong tinh xá, nói với các 

Tỳ-kheo:  "Nên biết Hỷ-căn Bồ-tát hƣ dối, phần nhiều khiến ngƣời ta vào trong tà 

ác, vì sao?  Vì kia nói tƣớng dâm, nộ, si và hết thảy các pháp đều là tƣớng vô 

ngại". 

Khi ấy, Hỷ-căn suy nghĩ:  "Ngƣời này quá sân, vì ác nghiệp che lấp, sẽ đọa tội 

lớn.  Ta nay sẽ vì ông ấy nói pháp sâu xa, dẫu đời nay không đƣợc gì, cũng làm 

nhân duyên cho Phật đạo ở đời sau". 

Khi ấy, Hỷ-căn họp Tăng, nhất tâm nói kệ: 

"Dâm dục tức là đạo, 

Sân si cũng nhƣ vậy, 

Trong ba sự nhƣ thế, 

Vô lƣợng chƣ Phật đạo. 

Nếu có ngƣời phân biệt, 

Dâm, nộ, si là đạo, 

Ngƣời ấy cách xa Phật, 

Thí nhƣ Trời với đất. 

Đạo và dâm, nộ, si. 

Là một pháp bình đẳng, 

Nếu ai nghe sợ hãi, 

Cách Phật đạo rất xa. 

Dâm pháp bất sinh diệt, 

Không thể khiến tâm não, 



Nếu ai chấp tự ngã, 

Dâm đƣa vào ác đạo. 

Thấy pháp có khác không, 

Là chẳng lìa có, không. 

Nếu rõ có là không, 

Siêu thắng thành Phật đạo". 

Lúc nói hơn bảy mƣơi bài kệ nhƣ vậy, ba vạn Thiên tử đƣợc Vô sanh Pháp 

nhẫn, một vạn tám ngàn Thanh-văn, không ái trƣớc hết thảy các pháp đều đƣợc 

giải thoát. 

Khi ấy, Thắng-ý Bồ-tát, thân liền rơi vào địa ngục, thọ khổ vô lƣợng ngàn vạn ức 

năm, khi đƣợc ra khỏi địa ngục sanh trong loài ngƣời, bị bài báng bảy mƣơi bốn 

vạn năm, trải qua trong vô lƣợng kiếp không nghe đuợc tiếng Phật.   Và khi tội 

ấy mỏng dần, vị ấy dẫu nghe đƣợc Phật pháp, dẫu có nghe đƣợc Phật pháp, 

xuất gia học đạo vẫn trở lại xả giới, thƣờng xả giới nhƣ vậy sáu vạn hai ngàn 

đời, đƣợc làm Sa-môn trong vô lƣợng đời, tuy không xả giới nhƣng các căn ám 

độn. 

Hỷ-căn Bồ-tát hiện làm Phật ở quá mƣời vạn ức Phật độ về phía Đông, Quốc độ 

kia hiệu là Bảo Nghiêm, Phật hiệu là Quang Du Phật Minh Vƣơng.  Thắng-ý Tỳ-

kheo lúc ấy là thân con hôm nay.  Con quán sát bấy giờ phải thọ vô lƣợng khổ 

ấy".   Văn-thù-sƣ-lợi lại bạch Phật:  "Nếu có ngƣời cầu Tam thừa đạo, không 

muốn thọ các khổ, thì không nên phá các pháp tƣớng mà ôm lòng sân nhuế".  

Phật hỏi Văn-thù:  "Ông nghe các bài kệ đƣợc lợi ích gì?"  Đáp: "Con nghe các 

bài kệ, đƣợc dứt hết các khổ, đời đời đƣợc lợi căn trí tuệ, hiểu pháp sâu xa, 

khéo thuyết nghĩa sâu xa, là bậc nhất ở giữa chƣ Bồ-tát". 

Nhƣ vậy, gọi là khéo thuyết các pháp tƣớng, ấy gọi là nhƣ thật khéo nói.  

(Hết cuốn 6 theo bản Hán) 
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Cuốn 7 

Chƣơng 11 

GIẢI THÍCH:  PHẬT THẾ GIỚI NGUYỆN 

KINH:  Nguyện lãnh thọ vô lƣợng thế giới của chƣ Phật. 

LUẬN:  Các Bồ-tát thấy các thế giới của các chƣ Phật độ trang nghiêm vô lƣợng, 

phát các lời nguyện:  Có thế giới Phật hoàn toàn không có các khổ, cho đến 

không có tên ba đƣờng ác.  Bồ-tát thấy rồi tự phát nguyện:  "Khi ta thành Phật, 

thế giới ta không có các khổ, cho đến không có ba đƣờng ác, cũng sẽ nhƣ vậy". 

Có thế giới Phật trang nghiêm bằng bảy báu, ngày đêm thƣờng có ánh sáng 

thanh tịnh, mặc dầu không có mặt trời mặt trăng.  Bồ-tát bèn phát nguyện:  "Khi 

ta thành Phật, thế giới ta thƣờng có ánh sáng thanh tịnh cũng sẽ nhƣ vậy". 

Có thế giới Phật, hết thảy chúng sanh đều thực hành mƣời thiện, có đại trí tuệ, y 

phục ẩm thực nghĩ đến liền có, bèn phát nguyện:  "Khi ta thành Phật, chúng 

sanh trong Quốc độ ta, y phục ẩm thực cũng sẽ nhƣ vậy". 

Có thế giới Phật thuần các vị Bồ-tát, sắc thân nhƣ Phật, với ba mƣơi hai tƣớng 

tốt quang minh chiếu suốt, cho đến không có tên Thanh-văn, Bích-chi Phật, cũng 

không có nữ nhân.  Hết thảy đều thực hành Phật đạo thâm diệu, du hành đến 

mƣời phƣơng giáo hóa hết thảy, rồi phát nguyện: "Khi ta thành Phật, chúng sanh 

trong Quốc độ ta cũng sẽ nhƣ vậy". 

Nhƣ vậy v.v… vô lƣợng Phật thế giới đủ thứ trang nghiêm, Bồ-tát nguyện đều 

đƣợc cả; vì vậy nên gọi là nguyện thọ vô lƣợng thế giới Phật. 

Hỏi:   Các Bồ-tát hạnh nghiệp thanh tịnh, thì tự đƣợc quả báo thanh tịnh, vì sao 

cần phải lập nguyện rồi sau mới đƣợc?   Cũng nhƣ nhà nông đƣợc lúa, há lại 

chờ ƣớc nguyện? 

Đáp:  Làm phƣớc mà không có ƣớc nguyện  thì không có mục tiêu, vì có nguyện 

dẫn lối mới thành tựu đƣợc, cũng nhƣ vàng nấu chảy, tùy theo thợ làm vàng 

không nhất định.  Nhƣ Phật dạy:  Có một ngƣời tu đƣợc một ít phƣớc bố thí, một 

ít phƣớc trì giới, mà không biết pháp Thiền định, thế nhƣng khi nghe nói trong 

loài ngƣời có kẻ giàu vui, tâm thƣờng niệm tƣởng, ái trƣớc, nguyện ƣớc không 

bỏ, nên sau khi mệnh chung sanh làm ngƣời giàu vui.  Lại có ngƣời tu một ít 

phƣớc bố thí, một ít phƣớc trì giới, mà không biết pháp Thiền định, thế nhƣng 
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khi nghe nói có các cõi trời:  Tứ-thiên-vƣơng thiên, Tam-thập-tam thiên, Dạ-ma 

thiên, Đâu-suất-đà thiên, Hóa-lạc thiên, Tha-hóa-tự-tại thiên, tâm thƣờng nguyện 

ƣớc, nên khi mệnh chung, đều đƣợc sinh lên cõi ấy.   Đó là đều do nguyện lực 

mà đƣợc.  Bồ-tát cũng nhƣ vậy, tu theo lời nguyện "tịnh Quốc độ", vậy sau mới 

thành; vì vậy nên biết nhân nguyện mà đƣợc thọ quả báo thù thắng. 

Lại nữa, trang nghiêm Phật độ là việc lớn, chỉ tu hành công đức không thể thành 

đƣợc, phải cần có nguyện lực; cũng nhƣ sức bò tuy hay kéo xe, nhƣng phải có 

ngƣời cầm cƣơng mới có chỗ đến.  Nguyện "thanh tịnh Quốc độ" cũng nhƣ vậy, 

phƣớc nhƣ xe bò; nguyện nhƣ ngƣời cầm cƣơng. 

Hỏi:  Nếu không phát nguyện, không đƣợc phƣớc ƣ? 

Đáp:  Tuy đƣợc nhƣng không bằng có nguyện:  Nguyện thƣờng giúp cho phƣớc, 

thƣờng nhớ nghĩ sở hành, phƣớc đức đƣợc tăng trƣởng. 

Hỏi:  Nếu phát nguyện mà đƣợc quả báo, thì nhƣ ngƣời làm mƣời nghiệp ác, 

không nguyện sanh địa ngục, chắc cũng không bị quả báo địa ngục? 

Đáp:  Tội phƣớc tuy có quả báo nhất định, nhƣng ngƣời có phát nguyện , tu một 

ít phƣớc mà nhờ có nguyện lực, nên đƣợc quả báo lớn.  Nhƣ trƣớc nói, trong 

khi mắc quả báo khổ, mà hết thảy chúng sanh đều nguyện đƣợc vui, chứ không 

ai nguyện đƣợc khổ, thế nên không nguyện sanh địa ngục; vì vậy nên phƣớc thì 

có vô lƣợng báo mà tội thì hữu lƣợng. 

Có ngƣời nói:  "Tội lớn nhất thì đọa A-tỳ địa ngục, thọ báo một kiếp.   Phúc to 

nhất thì sanh lên Phi-hữu-tƣởng-phi-vô-tƣởng-xứ, thọ báo trong tám vạn đại 

kiếp.  Các Bồ-tát nguyện thanh tịnh thế giới, cũng vô lƣợng kiếp, nhập đạo đƣợc 

Niết-bàn", ấy là thƣờng, lạc. 

Hỏi:  Nhƣ trong phẩm Nê-lê (Địa ngục) nói:  Tội hủy báng Bát-nhã Ba-la-mật, bị 

ở trong địa ngục phƣơng này kiếp tận, lại đến trong địa ngục phƣơng khác, thế 

vì sao ở đây nói đến tội to nhất thọ báo chỉ trong một kiếp? 

Đáp:  Phật pháp vì chúng sanh nên có hai đạo giáo hóa:   Một là Phật đạo, hai là 

Thanh-văn đạo.  Trong Thanh-văn đạo, ngƣời tạo tội ngũ nghịch, Phật nói họ 

chịu địa ngục một kiếp; trong Bồ-tát đạo, ngƣời phá Phật pháp, thì nói họ ở 

phƣơng này kiếp tận lại đến phƣơng khác chịu vô lƣợng tội.  Trong pháp Thanh-

văn, phƣớc to nhất thọ báo tám vạn kiếp; trong Bồ-tát đạo, phƣớc lớn nhất thọ 

báo vô lƣợng A-tăng-kỳ kiếp; vì vậy nên phƣớc đức cần có nguyện. 



Ấy là nguyện thọ vô lƣợng thế giới chƣ Phật. 

KINH:  Niệm vô lƣợng Phật độ, chƣ Phật tam muội, thƣờng hiện trƣớc mặt. 

LUẬN:  Vô lƣợng Phật độ là các Phật độ trong mƣời phƣơng.  Niệm Phật tam 

muội là thƣờng lấy tâm và mắt thấy mƣời phƣơng ba đời các đức Phật nhƣ hiện 

ở trƣớc mặt 

Hỏi:  Sao gọi là niệm Phật tam muội? 

Đáp:  Niệm Phật tam muội có hai:  1-  Trong pháp Thanh văn, đối với một Phật 

thân, tâm và mắt thấy ở khắp mƣời phƣơng.  2- Trong Bồ-tát đạo, niệm ba đời 

Phật mƣời phƣơng chƣ Phật ở trong vô lƣợng Phật độ; vì vậy nên nói niệm vô 

lƣợng Phật độ, chƣ Phật tam muội, thƣờng hiện ở trƣớc. 

Hỏi:  Nhƣ Bồ-tát tam muội có chủng chủng vô lƣợng, sao chỉ tán thán Bồ-tát ấy 

đƣợc niệm Phật tam muội hiện ở trƣớc mặt? 

Đáp:  Vì Bồ-tát ấy niệm Phật nên đƣợc vào trong Phật đạo, vì vậy nên niệm Phật 

tam muội thƣờng hiện ở trƣớc. 

Lại nữa, niệm Phật tam muội hay trừ các thứ phiền não và tội chƣớng đời trƣớc.  

Các thứ tam muội khác có thứ trừ đƣợc dâm không thể trừ đƣợc sân, có thứ trừ 

đƣợc sân không thể trừ đƣợc dâm, có thứ trừ đƣợc si không thể trừ đƣợc dâm, 

sân, có thứ trừ đƣợc ba độc không trừ đƣợc tội đời trƣớc; còn niệm Phật tam 

muội này trừ đƣợc tất cả các phiền và các tội. 

Lại nữa, niệm Phật tam muội có đại phúc đức, có thể độ sanh.  Các Bồ-tát ấy 

muốn độ chúng sanh, các tam muội khác không bằng phúc đức của niệm Phật 

tam muội này, có thể chóng hết các tội.  Nhƣ nói:  Xƣa có năm trăm khách buôn, 

vào biển tìm châu báu, gặp Ngƣ-vƣơng Ma-già-la hả miệng, nƣớc biển chảy vào 

trong đó, thuyền đi rất mau, sắp trôi dạt vào miệng Ngƣ-vƣơng; thuyền sƣ hỏi 

ngƣời ở trên lầu:  "Ngƣơi thấy gì?"  Đáp:  "Thấy ba mặt trời xuất hiện, núi bạc la 

liệt, nƣớc chảy dồn đến nhƣ vào hang lớn".  Thuyền sƣ nói:  "Ngƣ-vƣơng Ma-

già-la ấy hả miệng, một mặt trời là thật, hai mặt trời kia là hai mắt của cá, núi bạc 

là răng của cá, nƣớc chảy gấp đến là vào miệng cá.  Chúng ta thôi xong rồi!  Vậy 

ai nấy đều phải cầu xin các thiên thần cứu vớt".  Khi ấy mọi ngƣởi đều lo cầu 

việc đó mà vẫn không thấy ích gì.  Bấy giờ ở đó có Ƣu-bà-tắc thọ ngũ giới, nói 

với mọi ngƣời:  "Chúng ta hãy cùng xƣng niệm "Nam Mô Phật", Phật là đấng vô 

thƣợng, hay cứu vớt khổ ách".  Tức thời ai nấy đều nhất tâm xƣng "Nam Mô 

Phật". 



Chuyện về cá ấy, đời trƣớc nó là đệ tử phá giới của Phật, đƣợc trí túc mạng, khi 

nghe xƣng tiếng Phật, tâm tự hối ngộ, liền ngậm miệng lại, ngƣời trên thuyền 

đƣợc thoát.  Chỉ nhờ niệm Phật mà trừ đƣợc trọng tội, thoát khỏi các khổ ách, 

huống gì niệm Phật tam muội. 

Lại nữa, Phật là Pháp vƣơng, Bồ-tát là Pháp tƣớng, chỉ có Phật Thế Tôn đƣợc 

tôn trọng, thế nên, nên thƣờng niệm Phật. 

Lại nữa, thƣờng niệm Phật, đƣợc các thứ công đức lợi lạc, cũng nhƣ đại thần, 

đặc biệt mong ân sủng mà thƣờng niệm đến chủ.  Bồ-tát cũng nhƣ vậy, biết các 

thứ công đức và vô lƣợng trí tuệ đều từ nơi Phật mà đƣợc; và biết ân Phật rất 

nặng nên thƣờng niệm Phật. 

Ông hỏi vì sao thƣờng niệm Phật, mà không thực hành các tam muội khác?  

Nay nói thƣờng niệm, cũng không nói là không thực hành các tam muội khác; vì 

thực hành niệm Phật tam muội nhiều cho nên nói là thƣờng niệm. 

Lại nữa, trƣớc tuy nói Không, Vô tƣớng, Vô tác tam muội mà chƣa nói niệm Phật 

tam muội, cho nên nay nói. 

KINH:  Hay khuyến thỉnh vô lƣợng chƣ Phật. 

LUẬN:  Khuyến thỉnh có hai: Một là lúc Phật mới thành đạo, Bồ-tát ngày đêm sáu 

thời lễ thỉnh, bày vai áo bên phải, chấp tay nói:  "Vô lƣợng chƣ Phật trong mƣời 

phƣơng Phật độ, lúc mới Thành đạo, chƣa Chuyển pháp luân, tôi tên … kính 

thỉnh hết thảy chƣ Phật, vì chúng sanh chuyển xe pháp, độ thoát hết thảy".. Hai 

là lúc chƣ Phật muốn xả bỏ vô lƣợng thọ mạng để vào Niết-bàn, Bồ-tát cũng 

đêm ba thời, ngày ba thời, bày vai áo bên phải, chấp tay nói:  "Vô lƣợng chƣ 

Phật trong mƣời phƣơng Phật độ, tôi tên … thỉnh Phật trụ lâu ở thế gian vô 

lƣợng số kiếp, để độ thoát hết thảy, lợi ich chúng sanh", ấy gọi là thƣờng khuyến 

thỉnh vô lƣợng chƣ Phật. 

Hỏi:  Theo lệ của chƣ Phật, hẳn là phải thuyết pháp, rộng độ chúng sanh.  Lẽ ấy 

tự nó phải nhƣ vậy, cớ sao lại cần phải thỉnh, nếu chƣ Phật ở trƣớc mặt thời có 

thể thỉnh đƣợc, còn nay nhƣ Phật trong mƣời phƣơng vô lƣợng Phật độ, mắt 

cũng không thấy đƣợc, làm sao mà thỉnh? 

Đáp:  Chƣ Phật tuy hẳn phải thuyết pháp không đợi ngƣời khuyến thỉnh, nhƣng 

ai thỉnh cũng đƣợc phƣớc, nhƣ Đại quốc vƣơng, tuy đƣợc nhiều đồ ăn ngon, mà 

có ngƣời thỉnh mời chắc đƣợc ân phƣớc, để ghi nhận tâm ngƣời kia vậy.  Lại 

nhƣ tâm từ niệm tƣởng chúng sanh, khiến đƣợc khoái lạc, chúng sanh tuy 



không đƣợc gì, nhƣng ngƣời niệm tƣởng đƣợc phƣớc rất lớn.  Thỉnh Phật 

thuyết pháp cũng nhƣ vậy. 

Lại nữa, có các đức Phật, không có ai thỉnh, bèn nhập Niết-bàn mà không thuyết 

pháp.  Nhƣ trong kinh Pháp Hoa, đức Thế Tôn Đa Bảo, vì không có ngƣời thỉnh, 

bèn vào Niết-bàn.  Về sau, hóa thân Phật và Tháp bảy báu, vì để làm chứng việc 

nói kinh Pháp Hoa, mà xuất hiện cùng một lần.  Cũng nhƣ Phật Tu-phiến-đa, vì 

bản hạnh của đệ tử chƣa thuần thục, nên bỏ mà vào Niết-bàn, lƣu lại hóa Phật 

một kiếp để độ chúng sanh. 

Nay Đức Thích-ca Văn Phật sau khi đắc đạo năm mƣơi bảy ngày, im lặng không 

thuyết pháp, tự nói:  "Pháp của Ta sâu xa khó hiểu khó biết.  Hết thảy chúng 

sanh bị ràng buộc theo pháp thế gian không thể hiểu đƣợc, chẳng bằng Ta im 

lặng vào Niết-bàn là vui". 

Bấy giờ các Bồ-tát và Thích-đề-hoàn-nhơn (trời Đế-thích), Phạm-thiên vƣơng 

chƣ thiên, chấp tay thỉnh lễ, thỉnh Phật vì chúng sanh, bắt đầu Chuyển pháp 

luân.  Phật im lặng nhận lời.  Sau đó Ngài đi đến trong rừng Nai thuộc thành Ba-

la-nại Chuyển pháp luân.  Nhƣ vậy, sao nói thỉnh Phật không có ích chi? 

Lại nữa, Phật pháp xem chúng sanh đều bình đẳng, không quý không tiện, 

không khinh, không trọng.  Có ngƣời thỉnh thì Ngài vì lời thỉnh ấy mà thuyết pháp 

cho họ.  Tuy chúng sanh không thấy Phật, mà Phật thƣờng thấy tâm chúng 

sanh, cũng nghe lời họ thỉnh.  Giả sử chƣ Phật không nghe không thấy, ngƣời 

thỉnh Phật cũng có phƣớc đức, huống gì Phật đều nghe thấy, mà thỉnh Phật lại 

không ích sao?  

Hỏi:  Đã biết thỉnh Phật là có ích, vì sao chỉ thỉnh có hai việc? 

Đáp:  Các việc khác không cần thỉnh, hai việc này mới thiết yếu phải thỉnh, nếu 

không thỉnh mà Phật tự thuyết, sẽ có bọn ngoại đạo nói:  "Thể đạo thƣờng định, 

cớ sao ái trƣớc pháp, đa ngôn đa sự?"  Vì vậy nên cần có thỉnh mới thuyết. 

Hoặc có ngƣời nói:  "Nếu biết các pháp tƣớng thì không nên ham sống, trụ lâu ở 

thế gian nên sớm vào Niết-bàn".  Vì vậy nên cần có thỉnh. 

Hoặc không thƣa thỉnh mà thuyết, ngƣời ta sẽ nói Phật ái trƣớc pháp, muốn cho 

ngƣời ta biết, nên phải đợi ngƣời ta thƣa thỉnh mới Chuyển pháp luân.  Các 

hàng ngoại đạo tự đắm trƣớc vào pháp, hoặc thƣa thỉnh, hoặc không thƣa thỉnh, 

vẫn tự nói pháp cho ngƣời; còn Phật đối với pháp không ái trƣớc, mà vì thƣơng 



xót chúng sanh nên có thỉnh Phật thuyết, Phật mới vì họ thuyết.  Chƣ Phật 

không do không thƣa thỉnh mà bắt đầu Chuyển pháp luân, nhƣ kệ nói: 

"Phật nói cái gì thật, 

Cái gì là bất thật, 

Thật cùng với bất thật, 

Cả hai đều không thật. 

Chân thật tƣớng nhƣ vậy, 

Không hý luận các pháp, 

Vì thƣơng xót chúng sanh, 

Phƣơng tiện Chuyển pháp luân". 

Lại nữa, nếu không thƣa thỉnh mà Phật tự thuyết pháp, ấy là tự hiển bày chỗ tự 

chấp trƣớc pháp, tất phải đáp mƣời bốn vấn nạn.  Nay chƣ thiên thỉnh mà Phật 

thuyết pháp, chỉ vì các đoạn khổ, già, bệnh, chết, không vì hý luận cho nên Phật 

không đáp mƣời bốn vấn nạn, mà không lỗi; vì nhân duyên ấy, nên cần có thỉnh 

mới Chuyển pháp luân. 

Lại nữa, Phật sanh ở trong loài ngƣời, dùng theo pháp của bậc đại nhân, tuy có 

tâm đại bi, nhƣng không thỉnh thời không nói.  Nếu không thỉnh mà nói, ngoại 

đạo sẽ chê; vì vậy nên ban đầu cần phải có thỉnh. 

Lại nữa, hàng ngoại đạo tôn thờ Phạm thiên, nay Phạm thiên  tự thỉnh Phật, thời  

ngoại đạo sẽ tâm phục. 

Lại nữa, phép Bồ-tát ngày ba thời, đêm ba thời, thƣờng hành ba việc:  1- Sáng 

sớm bày vai áo bên phải, chắp tay lễ mƣời phƣơng Phật nói:   "Tôi tên … hoặc 

đời nay, hoặc đời quá khứ trong vô lƣợng kiếp thân, khẩu, ý tạo tội ác nghiệp, 

xin sám hối trƣớc Phật hiện tại trong mƣời phƣơng, nguyện đƣợc diệt trừ, không 

làm trở lại; trƣa, chiều và đêm ba thời cũng nhƣ vậy.  2-  Nghĩ đến công đức sở 

hành của chƣ Phật trong ba đời mƣời phƣơng, và công đức của chúng đệ tử 

Phật, mà tùy hỷ khuyến trợ.  3-  Khuyến thỉnh các đức Phật hiện tại trong mƣời 

phƣơng, bắt đầu Chuyển pháp luân và thỉnh chƣ Phật trụ lâu ở thế gian vô 

lƣợng kiếp, để độ thoát hết thảy. 



Bồ-tát thực hành ba việc ấy, công đức vô lƣợng, dần dần đƣợc gần Phật; vì vậy 

nên cần khuyến thỉnh. 

KINH:  Hay đoạn các thứ kiến, triền và các phiền não. 

LUẬN:  Kiến có hai:  Một là thƣờng, hai là đoạn.  Thƣờng kiến là thấy năm ấm 

thƣờng, tâm tin nhận, vui thích.  Đoạn kiến là thấy năm ấm đoạn, tâm tin nhận, 

vui thích.  Hết thảy chúng sanh, phần nhiều rơi vào trong hai kiến đó. Bồ-tát tự 

dứt hai kiến đó, cũng trừ hai kiến cho hết thảy chúng sanh, khiến ở vào Trung 

đạo. 

Lại có hai kiến:  Hữu kiến và Vô kiến. 

Lại có ba kiến:  Hết thảy pháp đều chấp nhận, hết thảy pháp đều không chấp 

nhận, hết thảy cũng chấp nhận cũng không chấp nhận. 

Lại có bốn kiến là chấp thế gian thƣờng, thế gian vô thƣờng, thế gian cũng 

thƣờng cũng vô thƣờng, thế gian cũng phi thƣờng cũng phi vô thƣờng.  Hoặc 

chấp ngã và thế gian hữu biên, vô biên, cũng hữu biên cũng vô biên, cũng phi 

hữu biên cũng phi vô biên.   Hoặc chấp có kẻ sau khi chết nhƣ đi, có kẻ sau khi 

chết không nhƣ đi, có kẻ sau khi chết nhƣ đi không nhƣ đi, có kẻ sau khi chết 

cũng chẳng nhƣ đi cũng chẳng không nhƣ đi. 

Lại có năm kiến là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ.  Nhƣ vậy 

v.v… các thứ kiến chấp, cho đến sáu mƣơi hai kiến đều dứt hết. 

Các kiến nhƣ vậy, do các thứ nhân duyên sanh, các thứ trí môn quán sát, hoặc 

ở bên các bậc Thầy nghe đƣợc.   Các thứ tƣớng nhƣ vậy, có thể làm nhân cho 

các kiết sử, đem đến mọ褐thứ khổ cho chúng sanh, ấy gọi là các thứ kiến.  Nghĩa 

chữ kiến sau sẽ nói rộng. 

Triền là mƣời triền:  Sân, dấu tội, ngủ say, ngủ gật, giỡn cợt, giao động, không 

tàm, không quý, xan tham, tật đố.  Lại nữa, hết thảy phiền não trói buộc tâm, đều 

gọi là triền. 

Phiền não là thứ có thể khiến tâm phiền muộn, vì có thể não loạn tâm nên gọi là 

phiền.  Phiền não có hai:  Là đắm trƣớc ở bên trong và đắm trƣớc ở bên ngoài.  

Thứ đắm trƣớc ở bên trong là năm kiến, nghi, mạn v.v…  Thứ đắm trƣớc ở bên 

ngoài là dâm, sân v.v… vô minh chung cả trong lẫn ngoài. 

Lại có năm thứ kiết, một thuộc ái và một thuộc kiến. 



Lại có ba thứ, một thuộc dâm, một thuộc sân và một thuộc si, ấy gọi là phiền 

não. 

Triền, có ngƣời nói mƣời triền, có ngƣời nói năm trăm triền. 

Phiền não là hết thảy kiết sử.  Kiết có chín, sử có bảy, hiệp thành chín mƣơi tám 

kiết (ba mƣơi ở Dục giới, ba mƣơi mốt ở Sắc giới, ba mƣơi mốt ở Vô Sắc giới).  

Nhƣ Ca-chiên-diên ở trong A-tỳ-đàm nghĩa thuyết:  Mƣời triền và chín mƣơi tám 

kiết là một trăm lẻ tám phiền não.  Trong A-tỳ-đàm của Độc tử thì số kiết sử cũng 

đồng, còn triền có năm trăm. 

Các phiền não nhƣ vậy, Bồ-tát dùng mọi phƣơng tiện để tự dứt, cũng có phƣơng 

tiện khôn khéo dứt các phiền não cho ngƣời khác.  Nhƣ lúc Phật tại thế, có ba 

anh em nhà nọ nghe ở nƣớc Tỳ-gia-ly có ngƣời kỹ nữ tên Yêm-la-bà-l褐ở thành 

Xá-bà-đề có ngƣời kỹ nữ tên Tu-mạn-na, ở thành Vƣơng-xá có ngƣời kỹ nữ tên 

Ƣu-bát-la-ban-na.  Cả ba ngƣời sau khi nghe ngƣời ta ca ngợi ba ngƣời con gái 

đoan chánh không ai bằng, thì ngày đêm chuyên nhớ, tâm đắm đuối không rời, 

bèn ở trong mộng thấy cùng hành sự, khi thức dậy suy nghĩ:  "Ngƣời con gái kia 

không đến, ta cũng không đi, mà sao dâm sự đƣợc thành?"  Nhân đó mà tỉnh 

ngộ:  "Hết thảy các pháp đều nhƣ vậy chăng?"  Liền đi đến chỗ Bồ-tát Bạt-đà-ba-

la hỏi việc ấy.  Bạt-đà-ba-la đáp:  "Các pháp thật nhƣ vậy, đều từ tâm niệm 

sanh".  Nhƣ vậy, các thứ, vì ba ngƣời ấy mà phƣơng tiện khéo nói các pháp 

Không.  Khi ấy, ba ngƣời liền chứng đƣợc A-bệ-bạt-trí. 

Các Bồ-tát ấy cũng nhƣ vậy, vì các chúng sanh mà dùng các cách khéo léo 

thuyết pháp, dứt các kiến, triền, phiền não cho họ. 

Ấy gọi là hay đoạn các kiến, triền và các phiền não. 

KINH:  Du hý và xuất sanh trăm ngàn tam muội. 

LUẬN:  Các Bồ-tát tâm Thiền định điều hòa, có trí tuệ thanh tịnh và các phƣơng 

tiện nên hay xuất sanh các thứ Tam muội. 

Thế nào là Tam muội?  Thiện tâm trụ một chỗ không giao động, ấy gọi là Tam 

muội. 

Lại có ba thứ Tam muội:  Có giác có quán, không giác có quán, không giác 

không quán. 

Lại có bốn thứ Tam muội: Tam muội hệ thuộc Dục giới, Tam muội hệ thuộc Sắc 

giới, Tam muội hệ thuộc Sắc giới, Tam muội hệ thuộc Vô Sắc giới, Tam muội 



không hệ thuộc.  Trong ấy đƣợc dùng đến là Bồ-tát tam muội.   Nhƣ trƣớc nói, 

đối với Phật tam muội chƣa đƣợc viên mãn, phải siêng hành siêng tu, nên nói là 

hay phát sanh. 

Hỏi:  Bồ-tát vì sao xuất sanh và dạo chơi trong năm ngàn Tam muội ấy? 

Đáp:  Chúng sanh vô lƣợng, tâm hạnh chẳng đồng, có kẻ lợi căn có kẻ độn căn, 

đối với các kiết sử, có dày có mỏng.  Thế nên Bồ-tát thực hành trăm ngàn Tam 

muội để dứt trần lao cho họ, cũng nhƣ muốn làm cho ngƣời nghèo trở nên giàu 

to, thì phải chuẩn bị các thứ tài vật, tất cả đƣợc đầy đủ vậy sau mới có thể cứu 

vớt ngƣời nghèo.  Lại nhƣ ngƣời muốn trị bệnh cho mọi ngƣời, thì phải chuẩn bị 

các thứ thuốc vậy sau mới trị đƣợc.  Bồ-tát cũng nhƣ vậy, muốn rộng độ chúng 

sanh nên thực hành các thứ Tam muội. 

Hỏi:  Chỉ nên xuất sanh các thứ Tam muội ấy, cớ gì lại dạo chơi trong đó? 

Đáp:  Tâm Bồ-tát xuất sanh các Tam muội, lại vui thích ra vào tự tại nên gọi là 

chơi, chứ không phải lối chơi giỡn theo ái kiết. 

Hý (chơi giỡn) tức là tự tại, nhƣ sƣ tử giữa bầy nai, tự tại không sợ nên gọi là 

hý.  Các Bồ-tát ấy đối với các tam muội có sức tự tại, hay ra hay vào cũng nhƣ 

vậy.  Các ngƣời khác đối với Tam muội, có thể tự tại vào mà không thể tự tại trú, 

và tự tại ra; có thể tự tại trú, không thể tự tại vào, tự tại ra; có thể tự tại ra, không 

thể tự tại trú, tự tại vào; có thể tự tại vào, tự tại trú, không thể tự tại ra; có thể tự 

tại trú, tự tại ra, không thể tự tại vào.  Bồ-tát ấy có thể tự tại đủ ba cách, nên nói 

là du hý và xuất sanh trăm ngàn Tam muội. 

KINH:  Các Bồ-tát thành tựu vô lƣợng các thứ công đức nhƣ vậy. 

LUẬN:  Các Bồ-tát ấy thành tựu vô lƣợng công đức nhƣ vậy, là các Bồ-tát cộng 

trú với Phật. 

Muốn tán thán công đức kia, trải vô lƣợng ức kiếp, không thể cùng tận; vì vậy 

nên nói thành tựu vô lƣợng công đức. 

KINH:  Các ngài tên là Kiền-đà-la Bồ-tát (Tàu dịch Thiện Thủ), Lạt-na-na-già-la 

Bồ-tát (Tàu dịch Bảo Tích),  Đạo sƣ Bồ-tát,  Na-la-đạt Bồ-tát, Tinh-đắc Bồ-tát, 

Thủy Thiên Bồ-tát, Chủ Thiên Bồ-tát, Đại-ý Bồ-tát, Ích-Ý Bồ-tát, Tăng-ý Bồ-tát, 

Bất-hƣ-kiến Bồ-tát, Thiện-tấn Bồ-tát, Thế Thắng Bồ-tát, Thƣờng cần Bồ-tát, Bất-

xả-tinh-tấn Bồ-tát, Nhật-tạng Bồ-tát, Bất-khuyến-ý Bồ-tát, Quán-Thế-Âm Bồ-tát, 

Văn-thù-sƣ-lợi Bồ-tát (Tàu dịch Diệu-đức), Chấp-bảo-ấn Bồ-tát, Thƣờng-cử-thủ 



Bồ-tát, Di-lặc Bồ-tát … Vô lƣợng trăm ngàn vạn ức na-do-tha các Bồ-tát Ma-ha-

tát nhƣ vậy đều là bậc bổ xứ kế thừa Tôn vị. 

LUẬN:  Các Bồ-tát nhƣ vậy cùng trú với Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật thành 

Vƣơng-xá.  

Hỏi: :   Các Bồ-tát nhƣ vậy rất nhiều, vì sao chỉ kể tên hai mƣơi hai vị Bồ-tát? 

Đáp:  Các Bồ-tát có vô lƣợng trăm ngàn vạn ức, không thể nói hết, nếu nói hết 

thì văn tự không chép đủ.  Trong đây Bồ-tát có hai hạng là cƣ gia và xuất gia.  

Mƣời sáu Bồ-tát nhƣ Thiện thủ v.v… là Bồ-tát cƣ gia.  Bạt-đà-bà-la là Bồ-tát cƣ 

gia, ngƣời cũ ở thành Vƣơng-xá.  Bảo-tích Vƣơng tử Bồ-tát là ngƣời nƣớc Tỳ-

xá-ly.  Tinh đắc trƣởng giả tử Bồ-tát là ngƣời nƣớc Chiêm-ba.  Đạo sƣ sƣ sĩ Bồ-

tát là ngƣời Xá-bà-đề.  Từ thị, Diệu-đức Bồ-tát v.v… là Bồ-tát xuất gia.  Quán 

Thế Âm Bồ-tát v.v… từ Phật độ tha phƣơng đến.  Nếu nói cƣ gia là đã gần hết 

thảy Bồ-tát cƣ gia.  Nói Bồ-tát xuất gia, Bồ-tát tha phƣơng cũng nhƣ vậy.  

Hỏi:  Thiện Thủ Bồ-tát có gì thù thắng mà kể ra trƣớc hết?  Nếu vì lớn nên kể 

trƣớc, thì nên kể đến Bồ-tát Biến-cát, Quán Thế Âm, Đắc Đại Thế Chí v.v…  Nếu 

vì nhỏ nên kể trƣớc, thì nên kể các Bồ-tát nhục thân sơ phát ý (tâm)? 

Đáp:  Không vì lớn, không vì nhỏ, mà vì Thiện Thủ Bồ-tát là ngƣời cũ của thành 

Vƣơng-xá, lớn hơn cả trong hàng Bạch y Bồ-tát.  Phật ở thành Vƣơng-xá, muốn 

thuyết Bát-nhã Ba-la-mật, vì vậy nên nói đến Thiện Thủ trƣớc hết.  Lại nữa, 

Thiện Thủ Bồ-tát có vô lƣợng các thứ công đức, nhƣ trong Ban-châu tam muội, 

Phật tự hiện ra ở trƣớc tán thán công đức kia. 

Hỏi:  Nếu Di-lặc Bồ-tát đáng xƣng là bổ xứ, thì các Bồ-tát khác sao cũng nói là 

kế thừa tôn vị? 

Đáp: Các Bồ-tát  ấy ở Phật độ mƣời phƣơng, đều là vị Phật bổ xứ.  

  



Chƣơng 12 

GIẢI THÍCH: TAM MUỘI 

KINH: Bấy giờ Thế Tôn tự trải tòa Sƣ tử, ngồi kiết-già, mình thẳng, buộc niệm ở 

trƣớc, vào Tam muội vƣơng tam muội, hết thảy Tam muội đều nhập vào trong 

đó. 

LUẬN:  

Hỏi: Phật có thị giả và các Bồ-tát, vì sao Ngài tự trải toà Sƣ tử? 

Đáp: Việc ấy là Phật hóa thành, muốn để cho thích hợp với đại chúng; vì vậy 

nên A-nan không thể đƣợc trải.  

Lại nữa, tâm Phật hóa làm cho nên nói là tự trải.  

Hỏi: Sao gọi là toà Sƣ tử? Ấy là Phật tự hóa làm Sƣ tử hay là có Sƣ tử thật đến, 

hay là vàng bạc cây đá làm Sƣ tử? Lại Sƣ tử không phải là giống thú hiền, Phật 

không cần đến, cũng không nhân duyên, cho nên nó không nên đến? 

Đáp: Đây hiệu là Sƣ tử chứ không phải là thật Sƣ tử . Phật là Sƣ tử trong loài 

nguời, nên chỗ Phật ngồi, hoặc giƣờng, hoặc trên đất, đều gọi là tòa Sƣ tử . 

Cũng nhƣ nay chỗ Quốc vƣơng ngồi cũng gọi toà Sƣ tử.  

Lại nữa, vua gọi ngƣời dũng kiện cũng gọi là nhân Sƣ tử, ngƣời xƣng hô Quốc 

vƣơng cũng gọi là nhân Sƣ tử. Lại nhƣ Sƣ tử, giữa loài thú bốn chân, đi một 

mình không sợ, chiết phục đƣợc hết thảy. Phật cũng nhƣ vậy, ở trong chín mƣơi 

sáu thứ ngoại đạo, hàng phục tất cả mà không sợ sệt, nên gọi là Sƣ tử ngƣời. 

Hỏi: Có nhiều cách ngồi, sao Phật chỉ dùng cách ngồi kiết-già? 

Đáp: Trong các cách ngồi, cách ngồi kiết-già an ổn nhất, không mệt mỏi. Ấy là 

cách ngồi của ngƣời tọa thiền nhiếp trú tay chân, tâm cũng không tán loạn. 

Lại là cách an ổn nhất trong bốn oai nghi của thân. Thiền tọa ấy là cách ngồi để 

thủ đạo, Ma vƣơng trông thấy, tâm nó lo sợ. Ngồi nhƣ vậy là pháp của ngƣời 

xuất gia, ngồi kiết-già phu tọa dƣới rừng cây, chúng nhân trông thấy đều rất 

hoan hỷ, cho rằng đạo nhân nhƣ vậy chắc chắn đƣợc đạo, nhƣ kệ nói: 

"Nếu kiết già phu tọa, 

Thân an vào Tam muội, 



Oai đức ngƣời kính ngƣỡng, 

Nhƣ mặt trời chiếu thiên hạ. 

Trừ ngủ, biếng, che tâm, 

Thân nhẹ không mệt mỏi, 

Giác ngộ cũng dễ dàng, 

Yên nhƣ rồng cuộn khúc, 

Thấy vẻ ngồi kiết già, 

Ma vuơng cũng sầu sợ, 

Huống gì ngƣời nhập đạo, 

Ngồi yên không lay động". 

Vì vậy nên ngồi kiết-giàphu. 

Lại nữa Phật dạy đệ tử nên ngồi nhƣ thế. Có bọn ngoại đạo, hoặc thƣờng co 

chân để cầu đạo, hoặc thƣờng đứng, hoặc vác chân, điên cuồng nông nỗi nhƣ 

vậy, tâm chìm biển tà, tình không an ổn; vì vậy Phật dạy đệ tử kiết-giàthân ngồi 

thẳng. Vì sao thân thẳng? Vì tâm dễ chánh, thân ngồi thẳng thời tâm không 

biếng nhác, đoan tâm chánh ý, buộc niệm ở trƣớc, nếu tâm chạy loạn, nhiếp nó 

trở lại; vì muốn vào Tam muội nên các niệm chạy loạn cũng đều nhiếp nó lại. 

Buộc niệm nhƣ vậy vào Tam muội vƣơng tam muội. 

Sao gọi là Tam muội vƣơng tam muội? Tam muội ấy tự tại bậc nhất giữa các 

Tam muội, có thể duyên vô lƣợng các pháp tƣớng, nhƣ vua là bậc nhất giữa mọi 

ngƣời, Chuyển luân Thánh vƣơng là bậc nhất giữa các vua, Phật là bậc nhất 

giữa hết thảy trên trời dƣới trời. Tam muội này cũng nhƣ vậy, là bậc nhất giữa 

các Tam muội. 

Hỏi: Nếu do Phật lực thì hết thảy Tam muội đều nên bậc nhất, cớ sao chỉ gọi 

Tam muội vƣơng là bậc nhất? 

Đáp: Tuy là nói do thần lực của Phật, mà các Tam muội của Phật hành trì đều 

bậc nhất, nhƣng trong các pháp phải có sự sai khác. Nhƣ các trân bảo của 

Chuyển luân Thánh vƣơng, tuy hơn châu báu của các vua, nhƣng trong đó trân 

bảo ấy tự có sai khác, quý tiện rất khác nhau. 



Tam muội vƣơng tam muội ấy nhiếp vào định nào? Có tƣớng gì? Có ngƣời nói: 

Tam muội vƣơng tam muội gọi là tƣớng tự tại, nhiếp thuộc năm uẩn hiện ở trong 

Thiền thứ tƣ, vì sao? Vì chƣ Phật ở trong Thiền thứ tƣ thực hành Kiến đế đạo, 

chứng đƣợc A-na-hàm, tức thời trong mƣời tám chi thiền tâm mà chứng đƣợc 

Phật đạo, ở trong Thiền thứ tƣ mà xả thọ mạng, và từ trong Thiền thứ tƣ khởi 

lên mà nhập Vô-dƣ Niết-bàn. Ở trong Thiền thứ tƣ có Tám sanh trú xứ, Tám bội 

xả, Tám thắng xứ, Mƣời nhất thiết nhập, phần nhiều ở trong Thiền thứ tƣ. Thiền 

thứ tƣ gọi là bất động, pháp thiền đị.nh không ngăn ngại. Ở trong Dục giới, các 

dục ngăn ngại tâm thiền định. Trong Sơ thiền, giác quán làm tâm động. Trong 

Nhị thiền, sự mừng lớn làm tâm động. Trong Tam thiền, sự vui lớn làm tâm 

động. Trong Tứ thiền thì không động.  

Lại nữa, ở Sơ thiền bị lửa đốt; ở Nhị thiền bị nƣớc ngập; ở Tam thiền bị gió thổi; 

ở Tứ thiền không bị ba thứ hoạn nạn đó. Ở đây không còn hơi thở ra vào, xả 

niệm thanh tịnh; vì vậy nên Vƣơng tam muội nếu ở trong Thiền thứ tƣ, thời nhƣ 

vật báu tốt cất trong kho tốt. 

Lại có ngƣời nói: Tam muội của Phật, ai biết đƣợc tƣớng đó? Hết thảy các Phật 

pháp, nhất tƣớng vô tƣớng, vô lƣợng vô số, không thể nghĩ bàn. Các Tam muội 

khác còn không thể lƣờng, không thể đếm, không thể nghĩ bàn, huống gì Tam 

muội vƣơng tam muội? Tam muội nhƣ thế, duy có Phật biết đƣợc. Nhƣ thần túc, 

sự trì giới của Phật còn không thể biết, huống là Tam muội vƣơng tam muội? 

Lại nữa, Tam muội vƣơng tam muội, hết thảy các Tam muội đều vào trong đó, 

nên gọi là Tam muội vƣơng tam muội. Cũng nhƣ ở Diêm-phù-đề, ngàn sông 

muôn dòng đều chảy vào biển, cũng nhƣ tất cả nhân dân đều thuộc Quốc 

vƣơng. 

Hỏi: Phật có Nhất thiết trí, không gì không biết; cớ sao phải vào Tam muội 

vƣơng tam muội này, vậy sau mới biết? 

Đáp: Vì muốn chỉ rõ trí tuệ từ nhân duyên sanh, để ngăn bọn ngoại đạo mà nói 

trí tuệ của chúng ta trong tất cả thời là thƣờng có, thƣờng biết; vì vậy nên nói 

Phật nhập vào Tam muội vƣơng tam muội thời biết, không vào thời không biết. 

Hỏi: Nếu nhƣ vậy, thời Phật lực giảm yếu? 

Đáp: Lúc muốn nhập Tam muội vƣơng tam muội, không phải là khó, nghĩ đến 

liền đƣợc, không phải nhƣ hàng Thanh-văn, Bích-chi Phật, các tiểu Bồ-tát, gắng 

sức cầu nhập. 



Lại nữa, nhập vào trong Tam muội vƣơng tam muội ấy, khiến sáu thần thông 

thhông suốt mƣời phƣơng, không hạn không lƣợng. 

Lại nữa, Phật nhập vào Tam muội vƣơng tam muội, thời biến hóa đủ thứ, hiện 

đại thần lực. Nếu không nhập vào Tam muội vƣơng tam muội mà hiện thần lực, 

thời có ngƣời tâm nghĩ: "Đó là Phật dùng huyễn lực, chú thuật, hoặc là đại lực 

long thần, hoặc là trời chứ không phải ngƣời", vì sao? Vì thấy một thân xuất ra 

vô lƣợng thân, các thứ quang minh biến hóa nên cho là không phải ngƣời; vì để 

đoạn chỗ nghi đó, nên Phật nhập vào Tam muội vƣơng tam muội. 

Lại nữa, Phật nếu vào các tam muội khác thời hàng chƣ thiên, Thanh-văn, Bích-

chi Phật có thể lƣờng biết. Tuy nói Phật thần lực là lớn mà còn có thể biết, thời 

tâm cung kính không nặng, vì vậy nên vào trong Tam muội vƣơng tam muội, để 

hết thảy chúng Thánh, cho đến Thập trụ Bồ-tát không thể lƣờng biết, không biết 

tâm Phật nƣơng ở đâu, duyên ở đâu; vì vậy nên Phật nhập vào Tam muội 

vƣơng tam muội. 

Lại nữa, Phật có khi phóng ánh sáng lớn, hiện thần lực lớn, nhƣ khi sanh, khi 

đắc đạo, khi bắt đầu Chuyển pháp luân, khi chƣ thiên, Thánh nhân hòa hiệp tập 

hội lớn, hoặc khi tồi phá mgoại đạo đều phóng hào quang lớn. Nay muốn hiện 

sự thù thắng đó nên phóng ánh sáng lớn, khiến mƣời phƣơng hết thảy trời, 

ngƣời, chúng sanh, và các A-la-hán, Bích-chi Phật, Bồ-tát đều đƣợc thấy, biết; vì 

vậy nên Phật nhập vào Tam muội vƣơng tam muội. 

Lai nữa, ánh sáng, thần lực có hạ, trung, thƣợng. Chú thuật, huyễn thuật làm ra 

ánh quang, biến hóa là hạ. Chƣ thiên, Long thần đƣợc quả báo có ánh sáng, 

thần lực là trung. Vào các tam muội, do tâm lực và công đức đời nay, mà phóng 

ánh sáng lớn, hiện thần lực lớn là thƣợng; vì vậy nên Phật vào Tam muội vƣơng 

tam muội. 

Hỏi: Nhƣ các Tam muội có mỗi mỗi tƣớng, thế nào hết thảy tam muội đều vào 

trong đó? 

Đáp: Khi đƣợc Tam muội vƣơng tam muội, thì hết thảy Tam muội đều đƣợc, nên 

nói đều vào trong đó. Do sức của Tam muội ấy, mà hết thảy các Tam muội đều 

đƣợc, vô lƣợng vô số, không thể nghĩ bàn, vì vậy gọi là vào. 

Lại nữa, vào trong Tam muội vƣơng tam muội ấy, thời hết thảy Tam muội, hễ 

muốn vào liền vào. 



Lại nữa, vào trong Tam muội vƣơng tam muội ấy thời có thể quán hết thảy 

tƣớng Tam muội, nhƣ ở trên núi nhìn xuống. 

Lại nữa, Phật vào trong Tam muội vƣơng tam muội ấy, thời có thể quán hết thảy 

mƣời phƣơng thế giới, cũng có thể quán hết thảy chúng sanh; vì vậy nên Phật 

vào Tam muội vƣơng tam muội. 

KINH: Bấy giờ, Thế Tôn từ Tam muội an lành mà khởi, dùng Thiên nhãn quán 

xem thế giới, toàn thân mỉm cƣời. 

LUẬN: 

Hỏi: Sao Thế Tôn vào Tam muội vƣơng tam muội, không thi tác gì, mà từ định 

khởi dậy, quán xem thế giới? 

Đáp: Phật vào Tam muội vƣơng tam muội thời hết thảy Phật pháp bảo tạng đều 

khai mở, đều xem thấy. Ở trong Tam muội vƣơng tam muội ấy xem xong, tự 

nghĩ "Pháp tạng này của ta vô lƣợng vô số, không thể nghĩ bàn", vậy sau mới từ 

Tam muội an tƣờng mà khởi, dùng Thiên nhãn quán xem chúng sanh, biết 

chúng sanh nghèo khổ, Pháp tạng này từ nhân duyên mà đƣợc, hếy thảy chúng 

sanh cũng đều có thể đƣợc, chỉ vì ở trong si mê, không biết cầu tìm; vì vậy nên 

toàn thân mỉm cƣời. 

Hỏi: Phật có Phật nhãn, Huệ nhãn, Pháp nhãn hơn Thiên nhãn, sao lại dùng 

Thiên nhãn quán xem thế giới? 

Đáp: Vì Nhục nhãn thì thấy không khắp. Tuệ nhãn thì biết thật tƣớng của các 

pháp,  

Pháp nhãn thì thấy ngƣời ấy dùng phƣơng tiện gì, hành pháp gì mà đắc đạo. 

Phật nhãn thì hết thảy pháp hiện tiền đều biết rõ ràng; còn Thiên nhãn thì thấy 

thế giới và chúng sanh không bị chƣớng ngại, các nhãn khác không nhƣ vậy. 

Tuệ nhãn, Pháp nhãn, Phật nhãn tuy thắng song không phải để thấy chúng 

sanh. Muốn thấy chúng sanh, chỉ dùng hai nhãn là Nhục nhãn và Thiên nhãn; vì 

Nhục nhãn thấy không khắp bởi có chƣớng ngại, nên dùng Thiên nhãn mà xem. 

Hỏi: Nay mắt ấy ở nơi Phật, sao gọi là Thiên nhãn? 

Đáp: Mắt ấy phần nhiều ở chƣ Thiên. Thiên nhãn trông thấy không bị chƣớng 

ngại núi vách, cây cối. Nếu ngƣời do sức tu hành tinh tấn, trì giới, thiền định mà 

có đƣợc, không phải phần có đƣợc từ khi sanh ra; vì vậy nên gọi là Thiên nhãn. 



Lại nữa, ngƣời phần nhiều tôn quí trời, lấy trời làm chúa. Phật theo lòng ngƣời; 

vì vậy nên gọi là thiên nhãn. 

Lại nữa, trời có ba thứ là: Danh thiên, Sanh thiên, Tịnh-thiên. Danh thiên (Trời 

trên danh xƣng) nhƣ Thiên vƣơng, Thiên tử. Sanh thiên (Trời theo nơi sanh) là 

Đế thích, Phạm vƣơng, chƣ Thiên. Tịnh-thiên (Trời theo nghĩa có đức thanh tịnh) 

là Phật, Bích-chi Phật, A-la-hán. Tôn quý nhất trong hàng Tịnh-thiên là Phật, nên 

nay nói Thiên nhãn, cũng không lỗi. 

Thiên nhãn quán xem thế giới là, vì chúng sanh thƣờng cầu an vui mà lại bị khổ, 

tâm đắm trƣớc tự ngã mà tâm ấy thật không tự ngã. Chúng sanh thƣờng sợ khổ 

mà thƣờng hành khổ, nhƣ ngƣời mù tìm con đƣờng tốt lại bị sa hố sâu. Quán 

các thứ nhƣ vậy song, toàn thân mỉm cƣời. 

Hỏi: Cƣời từ miệng phát ra, hoặc là con mắt cƣời, nay cớ sao nói toàn thân 

cƣời? 

Đáp: Phật là bậc tôn quí tự tại trong thế giới, có thể khiến toàn thân nhƣ miệng, 

nhƣ mắt, cho nên đều có thể cƣời.  

Lại nữa, hết thảy lỗ chân lông đều mở ra, cho nên gọi là cƣời. Do miệng cƣời 

hoan hỷ nên tất cả lỗ chân lông đều mở ra. 

Hỏi: Phật là đấng chí tôn chí trọng, vì sao lại cƣời? 

Đáp: Nhƣ đại địa, không vì vô sự và tiểu nhân duyên mà rung động. Phật cũng 

nhƣ vậy, nếu vô sự và tiểu nhân duyên thời không cƣời. Nay vì đại nhân duyên 

nên toàn thân cƣời. Thế nào là đại? Phật muốn thuyết Đại Bát-nhã Ba-la-mật, vô 

ƣơng vô số chúng sanh sẽ nối giống Phật, ấy là đại nhân duyên. 

Lại nữa, Phật nói: "Ta đời đời từng làm tiểu trùng, ác nhân, dần dần nhóm các 

thiện căn, đƣợc đại trí tuệ, nay tự thành Phật, thần lực vô lƣợng, tối thƣợng tối 

đại. Hết thảy chúng sanh cũng có thể đƣợc nhƣ vậy, tại sao luống chịu khổ nhọc 

mà lại đọa chỗ nhỏ?"; vì vậy nên cƣời. 

Lại nữa, có nhân nhỏ mà quả to, duyên ít mà báo lớn nhƣ cầu Phật đạo, chỉ tán 

thán một bài kệ, một lần xƣng Nam Mô Phật, đốt một nén hƣơng, mà chắc chắn 

đƣợc làm Phật, huống gì nghe hiểu các pháp thật bất sanh bất diệt, không bất 

sanh bất diệt, mà nhân duyên hành nghiệp cũng không mất; vì việc ấy nên cƣời. 

Lại nữa, tƣớng Bát-nhã Ba-la-mật thanh tịnh nhƣ hƣ không, không thể cho, 

không thể lấy, Phật dùng các phƣơng tiện quang minh thần đức, để giáo hóa hết 



thảy chúng sanh, khiến tâm điều nhu, vậy sau mới có thể tín thọ Bát-nhã Ba-la-

mật; vì vậy, nên nhân đó mà cƣời và phóng quang. 

Cƣời có các nhân duyên: Có ngƣời hoan hỷ mà cƣời, có ngƣời sân nhuế mà 

cƣời, có ngƣời khinh ngƣời mà cƣời, có ngƣời thấy sự lạ mà cƣời, có ngƣời 

thấy việc đáng hổ thẹn mà cƣời, có ngƣời thấy phƣơng khác phong tục lạ mà 

cƣời, có ngƣời thấy việc hy hữu khó đƣợc mà cƣời. Nay là việc hy hữu khó nhất: 

Các pháp tƣớng vốn bất sanh bất diệt, chơn không vô tự vô danh, vô ngôn vô 

thuyết, mà muốn tác danh lập tự để nói cho chúng sanh, khiến đƣợc giải thoát, 

ấy là sự khó nhất. Cũng nhƣ đống lửa lớn trăm do tuần, có ngƣời đội cỏ khô, đi 

qua trong lửa mà không bị cháy một ngọn lá, ấy là rất khó. Chƣ Phật cũng nhƣ 

vậy, mang các cổ danh tự của vạn pháp, vào trong thật tƣớng các pháp mà 

không bị ngọn lửa nhiễm trƣớc bốc cháy, đi thẳng qua vô ngại; ấy là rất khó. Vì 

việc khó ấy nên cƣời. Nhƣ vậy, các việc khó hy hữu, cho nên toàn thân mỉm 

cƣời.  

 

  



Chƣơng 13 

GIẢI THÍCH:  PHÓNG QUANG 

KINH:  Từ trong tƣớng bánh xe ngàn căm dƣới bàn chân, phóng ra sáu trăm vạn 

ức ánh sáng. 

LUẬN:  Hỏi:  Phật vì sao trƣớc tiên phóng ánh sáng nơi thân? 

Đáp:  Đã đáp ở trong đoạn nói về nhân duyên cƣời trên kia, nay sẽ nói thêm:  Có 

ngƣời thấy Phật vô lƣợng thân phóng ánh sáng lớn, sanh lòng thanh tịnh cung 

kính, biết đó không phải là ngƣời thƣờng. 

Lại nữa, Phật muốn hiện tƣớng bắt đầu của ánh sáng trí tuệ nên trƣớc tiên 

phóng ra thân quang, chúng sanh biết Phật thân quang đã hiện, thì trí tuệ quang 

cũng sẽ xuất hiện. 

Lại nữa, hết thảy chúng sanh thƣờng đắm trƣớc dục lạc, trong ngũ dục, sắc là 

đầu tiên.  Khi thấy ánh sáng nhiệm màu nầy, tâm chắc ƣa thích, mà xả bỏ các 

vui cũ, khiến tâm dần dần ly dục, vậy sau nói trí tuệ cho. 

Hỏi:  Các thiên nhân khác cũng có thể phóng quang, vậy Phật phóng quang có 

gì sai khác? 

Đáp:  Các thiên nhân tuy có thể phóng quang, nhƣng có hạn lƣợng. Mặt trời mặt 

trăng chỉ chiếu trong tứ thiên hạ; còn Phật phóng quang chiếu khắp Tam thiên 

đại thiên thế giới, từ Tam thiên đại thiên thế giới xuất ra chiếu khắp đến hạ 

phƣơng.   Ánh sáng của ngƣời khác chỉ làm cho ngƣời hoan hỷ mà thôi, còn 

Phật phóng quang, có thể khiến hết thảy ngƣời nghe pháp đắc độ; vì thế cho 

nên khác. 

Hỏi:  Nhƣ trong một thân, đầu ở trên hết, sao lại trƣớc tiên từ dƣới chân phóng 

quang? 

Đáp:  Thân đƣợc trụ đều do chân.  Lại nữa, trong một thân, tuy đầu quý mà chân 

tiện, Phật không tự quý ánh sáng, không vì lợi dƣỡng, vì thế nên ở chỗ tiện 

phóng quang. 

Lại nữa, các Rồng, Rắn lớn, Quỷ thần từ trong miệng tuôn ánh sáng, độc hại vật 

trƣớc mặt.  Nếu Phật từ miệng phóng ánh sáng, chúng sanh sẽ sợ hãi:  Ánh 

sáng lớn gì thế, lại sợ bị hại?  Cho nên Phật từ dƣới chân phóng quang. 



Hỏi:  Dƣới chân có sáu trăm vạn ức ánh sáng, cho đến nhục kế, là đều đếm 

đƣợc, còn không thể chiếu khắp Tam thiên đại thiên thế giới, huống gì mƣời 

phƣơng? 

Đáp:  Thân quang ấy là gốc của các ánh sáng, từ gốc ra chi lƣu vô lƣợng vô số.  

Cũng nhƣ con trùng Ca-la-cầu-la, thân nó bé tí, song gặp gió thì to dần, cho đến 

có thể nuốt hết tất cả.  Ánh sáng cũng nhƣ vậy, có thể độ đƣợc chúng sanh, 

càng tăng đến vô hạn. 

KINH:  Mƣơì ngón chân, hai mắt cá, hai bắp chân, hai đầu gối, hai bắp vế, lƣng, 

xƣơng sống, bụng, lỗ rốn, tim, chữ vạn ở ngực, vai, cánh tay, mƣời ngón tay, cổ, 

miệng, bốn mƣơi cái răng, hai lỗ mũi, hai mắt, hai tai, tƣớng lông trắng, nhục kế, 

mỗi mỗi phóng ra sáu trăm vạn ức ánh sáng. 

LUẬN: Hỏi:  Ánh sáng dƣới chân có thể chiếu đến Tam thiên đại thiên vàmƣời 

phƣơng thế giới, thì mỗi mỗi thân phần có phóng ra sáu trăm vạn ức ánh sáng 

nữa để làm gì? 

Đáp:  Trƣớc tôi đã nói ánh sáng dƣới chân chỉ chiếu hạ phƣơng, các phƣơng 

khác không chiếu, thế nên lại phóng ánh sáng nơi mỗi thân phần.  Có ngƣời nói:  

Trong hết thảy thân phần, chân là chỗ đứng, cho nên rất lớn, các phần khác 

không đƣợc vậy, thế nên Phật trƣớc tiên từ dƣới chân phóng sáu trăm vạn ức 

ánh sáng để khai thị cho chúng sanh.  Nhƣ trong ba mƣơi hai tƣớng, đầu tiên 

gieo trồng dƣới chân để đƣợc an trú, thì hết thảy thân phần đều có thần lực. 

Hỏi:  Nƣơng Tam muội gì, nƣơng thần thông gì, nƣơng thiền định gì mà phóng 

ra ánh sáng ấy? 

Đáp: Nƣơng trong Tam muội vƣơng tam muội, phóng ra ánh sáng ấy, nƣơng 

Nhƣ ý thông trong Lục thông, và đệ Tứ thiền trong Tứ thiền mà phóng ra ánh 

sáng ấy.  Trong đệ Tứ thiền, từ Hỏa thắng xứ , Hỏa nhất thiết xứ phóng ra ánh 

sáng. 

Lại nữa, lúc Phật mới sinh, lúc mới thành Phật, lúc bắt đầu Chuyển pháp luân, 

đều phóng ra vô lƣợng quang minh chiếu khắp mƣời phƣơng, huống gì lúc 

thuyết Đại Bát-nhã Ba-la-mật mà không phóng quang?  Cũng nhƣ châu báu của 

Chuyển luân Thánh vƣơng, thƣờng có ánh sáng chiếu quân binh của vua, bốn 

bên đều một do tuần.  Phật cũng nhƣ vậy, vì có duyên của chúng sanh, nếu 

không vào Tam muội, thì hằng phóng ánh sáng thƣờng, vì sao?  Vì các pháp 

bảo của Phật thành tựu vậy. 



KINH:  Từ các ánh sáng ấy, xuất ra ánh sáng lớn, chiếu khắp Tam thiên đại thiên 

thế giới.  Từ Tam thiên đại thiên thế giới, chiếu khắp các thế giới nhiều nhƣ cát 

sông Hằng ở phƣơng Đông, phƣơng Nam, Tây, Bắc, bốn hƣớng trên dƣới cũng 

nhƣ vậy.  Nếu có chúng sanh gặp ánh sáng ấy, ắt đƣợc A-nậu-đa-la Tam-miệu 

Tam Bồ-đề.   Ánh sáng phóng ra quá hằng hà sa thế giới phƣơng Đông, cho đến 

mƣời phƣơng cũng nhƣ vậy. 

LUẬN:  Hỏi:  Nhƣ tƣớng lửa cháy bốc lên, tƣớng nƣớc thấm xuống, tƣớng gió đi 

ngang, ánh sáng ấy thuộc hơi lửa nên đi lên, làm sao biến khắp Tam thiên đại 

thiên thế giới vàmƣời phƣơng thế giới? 

Đáp:  Ánh sáng có hai thứ:  Một thuộc hơi lửa, một thuộc hơi nƣớc.  Ánh sáng 

mặt trời thuộc hơi lửa, ánh sáng mặt trăng thuộc hơi nƣớc.  Tƣớng của lửa tuy 

cháy bốc lên, nhƣng lửa trong thân ngƣời, trên dƣới biến khắp.  Lửa mặt trời 

cũng thế, cho nên tháng mùa hạ cả đất và nƣớc đều nóng; vì vậy, nên biết lửa 

không phải đều bốc lên.  

Lại nữa, ánh sáng ấy là Phật lực nên biến khắp mƣời phƣơng.  Cũng nhƣ chiếc 

cung mạnh điều khiển mũi tên, tùy nơi nhắm tới. 

Hỏi:  Vì sao trƣớc tiên chiếu phƣơng Đông, rồi sau mới chiếu phƣơng Nam, Tây, 

Bắc? 

Đáp:  Vì mặt trời mọc phƣơng Đông trƣớc tiên, nên Phật theo ý của chúng sanh, 

trƣớc tiên chiếu ở phƣơng Đông. 

Lại nữa, cùng một nghi nạn nhƣ nhau.  Nếu trƣớc tiên chiếu phƣơng Nam, thì sẽ 

hỏi tại sao trƣớc tiên không chiếu phƣơng Đông, Tây, Bắc?   Nếu trƣớc tiên 

chiếu phƣơng Tây, Bắc cũng thế thôi. 

Hỏi:  Ánh sáng bao lâu sẽ diệt? 

Đáp:  Phật dùng thần lực, muốn còn thì còn, xả thần lực thì diệt.  Phật quang 

nhƣ ngọn đèn, thần lực nhƣ dầu, nếu Phật không xả thần lực thì ánh sáng không 

diệt. 

Hỏi:  Thế nào là Tam thiên đại thiên thế giới? 

Đáp:  Trong kinh Tạp A-hàm, Phật phân biệt nói:  Ngàn mặt trời, ngàn mặt trăng, 

ngàn Diêm-phù-đề, ngàn Cù-đà-ni, ngàn Uất-đan-la-việt, ngàn Phất-bà-đề, ngàn 

Tu-di-sơn, ngàn Tứ-thiên-vƣơng thiên, ngàn Tam-thập-tam thiên, ngàn Dạ-ma 

thiên, ngàn Đâu-suất-đà thiên, ngàn Hóa-tự-tại thiên, ngàn Tha-hóa-tự-tại thiên, 



ngàn Phạm-thiên, ngàn Đại Phạm thiên.  Ấy gọi là Tiểu thiên thế giới, tên là 

Châu l褐span style="mso-spacerun: yes">  Châu l褐ồm ngàn thế giới làm một 

Tiểu thiên thế giới.  Từ một kể đến ngàn, gọi là hai ngàn Trung thiên thế giới.  

Lấy hai ngàn Trung thiên thế giới làm một, từ một kể đến ngàn, gọi là ba ngàn 

Đại thiên thế giới.  Ngàn đầu là Tiểu thiên, ngàn thứ hai là Trung thiên, ngàn thứ 

ba là đại thiên.  Số ngàn ngàn chồng lên, nên gọi là Đại thiên.  Quá hai ngàn lại 

thêm ngàn, nên gọi là Tam thiên, ấy là danh từ tập hợp.  Trăm ức nhật nguyệt 

cho đến trăm ức Đại Phạm thiên, gọi là Tam thiên đại thiên thế giới, một lần 

sanh, một lần diệt. 

Có ngƣời nói:  Thời gian trụ là một kiếp, thời gian diệt là một kiếp, trở lại thời 

gian sanh là một kiếp, ấy là Tam thiên đại thiên thế giới.  Đại kiếp cũng có ba thứ 

phá hoại (đại tam tai) là nƣớc, lửa, gió.  Tiểu kiếp cũng có ba thứ phá hoại (tiểu 

tam tai) là đao, binh, ôn dịch, cơ cẩn. 

Tam thiên đại thiên thế giới ấy ở giữa hƣ không, trên gió là nƣớc, trên nƣớc là 

đất, trên đất là ngƣời. 

Núi Tu-di có hai nơi:  Nơi Tứ-thiên-vƣơng ở và nơi Tam-thập-tam thiên ở, thừa 

ra là nơi trời Dạ-ma v.v… ở.  Do nhân duyên phƣớc đức, đất toàn bảy báu, gió 

nổi giữa không, cho đến trời Đại Phạm, đều là đất bảy báu, đều ở trên gió. 

Ánh sáng chiếu khắp Tam thiên đại thiên thế giới ấy.  Ánh sáng quá thừa ra, 

chiếu đến hằng sa thế giới phƣơng Đông, phƣơng Nam, Tây, Bắc; bốn hƣớng 

trên, dƣới cũng nhƣ vậy. 

Hỏi:  Ánh sáng ấy chiếu khắp, tại sao không diệt? 

Đáp:  Ánh sáng lấy thần lực của Phật làm gốc, gốc còn cho nên không diệt.  

Cũng nhƣ suối Rồng, do sức Rồng mà nƣớc không khô.  Các ánh sáng ấy do 

tâm lực của Phật nên chiếu khắp mƣời phƣơng, trung gian không diệt. 

Hỏi:  Nhƣ các sông lớn trong Diêm-phù-đề cũng có sông lớn quá hơn sông 

Hằng, vì sao thƣờng chỉ nói Hằng hà sa? 

Đáp:  Cát ở sông Hằng nhiều, sông khác không bằng.   Lại nữa, sông Hằng là 

nơi Phật sanh, nơi Phật du hành, các đệ tử tận mắt thấy nên lấy làm ví dụ. 

Lại nữa, Phật ra đời tại Diêm-phù-đề, Diêm-phù-đề có bốn sông lớn, phát xuất ở 

phía Bắc, chảy vào trong bốn phƣơng đại hải.  Trong núi tuyết phía Bắc có ao A-

na-bà-bạt-đa, có hoa sen bảy báu sắc kim, lớn nhƣ tàng xe.  Long vƣơng A- bà-



bạt-đa chính là đại Bồ-tát ở đệ thất trụ.   Bốn bên áo ấy, có bốn dòng nƣớc.  

Đông phƣơng hình đầu voi, Nam phƣơng hình đầu trâu, Tây phƣơng hình đầu 

ngựa, Bắc phƣơng hình đầu sƣ tử.  Đông phƣơng hình đầu voi, phát xuất sông 

Hằng, đáy sông có cát vàng.  Nam phƣơng hình đầu trâu, phát xuất sông Tân-

đầu; đáy sông cũng có cát vàng.  Tây phƣơng hình đầu ngựa, phát xuất sông 

Bà-xoa; đáy sông cũng có cát vàng.   Bắc phƣơng hình đầu sƣ tử, phát xuất 

sông Tƣ-đà; đáy sông cũng có cát vàng. 

Bốn sông ấy đều phát xuất ở Bắc sơn.  Sông Hằng phát xuất ở Bắc sơn chảy 

vào biển Đông.  Sông Tân-đầu phát xuất ở Bắc sơn chảy vào biển Nam.   Sông 

Bà-xoa phát xuất ở Bắc sơn chảy vào biển Tây.  Sông Tƣ-đà phát xuất ở Bắc 

sơn chảy vào biển Bắc.  Trong bốn sông ấy, sông Hằng lớn nhất.  Kinh thƣ của 

các ngƣời ở bốn phƣơng xa đều cho sông Hằng là sông phƣớc đức tốt lành, nếu 

ai vào đó tắm rửa thì các ác tội cấu đều trừ sạch, vì ngƣời ta kính thờ sông ấy, ai 

nấy đều biết, cho nên Phật lấy sông Hằng làm thí dụ. 

Lại nữa, tên của các sông khác ƣa thay đổi, tên của sông Hằng đời đời không 

thay đổi; vì vậy nên lấy cát sông Hằng làm thí dụ, không lấy các sông khác. 

Hỏi:  Cát trong sông Hằng có bao nhiêu? 

Đáp:  Hết thảy toán số không thể biết đƣợc, chỉ có Phật và pháp thân Bồ-tát mới 

biết đƣợc số đó. Phật và pháp thân Bồ-tát, hết thảy vi trần trong Diêm-phù-đề 

sanh, diệt, nhiều, ít, đều có thể đếm biết, huống gì là cát sông Hằng?  Nhƣ lần 

Phật ngồi dƣới gốc cây trong vƣờn phía ngoài tinh xá Kỳ-Hoàn, có một Bà-la-

môn đi đến chỗ Phật hỏi:  "Rừng cây này có bao nhiêu lá?"  Phật tức thời đáp 

lại:  "Có bấy nhiêu lá".  Bà-la-môn sanh tâm nghi:  "Lấy ai làm chứng?" Bà-la-

môn đi đến bên gốc cây, lấy một ít lá trên cây rồi dấu kỹ đi trở lại hỏi Phật:  " 

Rừng cây này có bao nhiêu lá nhất định?"   Phật liền đáp:  "Nay thiếu mất bấy 

nhiêu lá".  Phật đã đúng nhƣ số lá của Bà-la-môn đã lấy mà trả lời.  Bà-la-môn 

biết rồi, tâm rất kính tín, cầu xin Phật cho xuất gia, về sau đƣợc chứng quảA-la-

hán, vì vậy, nên biết Phật có thể biết số cát sông Hằng. 

Hỏi:  Có bao nhiêu ngƣời gặp ánh sáng của Phật, ắt đƣợc A-nậu-đa-la Tam-

miệu Tam Bồ-đề?  Nếu gặp ánh sáng bèn đắc đạo, Phật có tâm đại từ, sao 

không thƣờng phóng ánh sáng để cho tất cả đắc đạo, cần gì phải trì giới, thiền 

định, trí tuệ, vậy sau mới đắc đạo? 

Đáp:  Chúng sanh do nhiều nhân duyên đắc độ chẳng đồng, có ngƣời do thiền 

định mà đắc độ, có ngƣời do trì giới thuyết pháp mà đắc độ, có ngƣời do ánh 



sáng chạm thân mà đắc độ.  Cũng nhƣ thành có nhiều cửa vào, mà nơi đi đến 

của mỗi cửa không khác.   Có ngƣời do ánh sáng chạm thân mà đắc độ, nhƣng 

cũng có ngƣời thấy ánh sáng hoặc chạm thân mà không đắc độ. 

KINH:  Bấy giờ, từ lỗ chân lông trên toàn thân của Thế Tôn cũng đều mỉm cƣời 

mà phóng ra các ánh sáng, chiếu khắp Tam thiên đại thiên thế giới, lại chiếu đến 

hằng hà sa thế giới khắp mƣời phƣơng, nếu có chúng sanh gặp ánh sáng ấy, ắt 

đƣợc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam Bồ-đề. 

LUẬN:  Hỏi:  Trên kia, đã nói toàn thân mỉm cƣời; nay vì sao lại nói hết thảy lỗ 

chân lông đều cƣời? 

Đáp:  Toàn thân mỉm cƣời là phần thô, nay hết thảy lỗ chân lông đều cƣời là 

phần tế. 

Lại nữa, trƣớc toàn cả thân mỉm cƣời, ánh sáng có số lƣợng, nay hết thảy lỗ 

chân lông đều cƣời thì ánh sáng vô褐#7889; lƣợng. 

Lại nữa, trƣớc gặp ánh sáng của toàn thân mà chƣa đắc độ, thì nay gặp ánh 

sáng của lỗ chân lông liền đắc độ.  Cũng nhƣ rung cây lấy quả, quả chín rụng 

trƣớc, nếu chƣa rụng, lại rung tiếp lần sau.  Lại nhƣ bắt cá, lƣới trƣớc chƣa bắt 

hết, lƣới sau sẽ bắt.  Nhân duyên cƣời nhƣ trên đã nói.  

(Hết cuốn 7 theo bản Hán) 
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Cuốn 8 

KINH:  Bấy giờ, Thế Tôn dùng ánh sáng thƣờng chiếu khắp ba ngàn đại thiên 

thế giới, và đến thế giới của chƣ Phật nhiều nhƣ cát sông Hằng ở phƣơng Đông, 

cho đến mƣời phƣơng cũng nhƣ vậy.  Nếu có chúng sanh gặp đƣợc ánh sáng 

ấy, chắc chắn đƣợc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam Bồ-đề. 

LUẬN: 

Hỏi: Trên đã toàn thân mỉm cƣời và lỗ chân lông phóng ánh sáng, nay vì sao còn 

phóng ánh sáng thƣờng để chiếu mƣời phƣơng? 

Đáp:  Có ngƣời thấy ánh sáng lạ, bảo đó không phải ánh sáng của Phật.  Thấy 

ánh sáng của Phật lớn dần thì tâm sanh hoan hỷ, nói đó thật là ánh sáng của 

Phật, nên chắc chắn đạt đến A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam Bồ-đề. 

Hỏi:  Thế nào là ánh sáng thƣờng? 

Đáp:  Bốn bên thân Phật đều có ánh sáng một trƣợng, khi Bồ-tát sanh ra liền 

có.  Đó là trong ba mƣơi hai tƣớng gọi là tƣớng trƣợng quang. 

Hỏi:  Vì sao ánh sáng của Phật thƣờng một trƣợng mà không nhiều hơn? 

Đáp:  Ánh sáng thƣờng của chƣ Phật thì vô lƣợng, thƣờng chiếu mƣời phƣơng 

thế giới.  Đức Phật Thích-ca Mâu-ni có thần thông và thân quang vô lƣợng, hoặc 

một trƣợng, trăm trƣợng, ngàn trƣợng, vạn ức cho đến khắp ba ngàn đại thiên 

thế giới, cho đến cả mƣời phƣơng, nhƣ pháp thƣờng của chƣ Phật.  Nhƣng vì 

chúng sanh ở trong đời ngũ trƣợc ít đức ít trí, nên chỉ hiện ra ánh sáng một 

trƣợng, nếu hiện ra ánh sáng nhiều hơn thì hiện chúng sanh phƣớc mỏng, căn 

độn, mắt không kham nổi ánh sáng đó. Nhƣ ngƣời thấy thân trời, thì con mắt bị 

mờ, vì ánh sáng mạnh mà mắt yếu.  Nếu chúng ta có lợi căn phƣớc trọng thời 

Phật sẽ hiện ra ánh sáng vô lƣợng. 

Lại nữa, có ngƣời do thấy ánh sáng thƣờng của Phật, sanh tâm hoan hỷ mà 

đƣợc đắc độ, cũng nhƣ Quốc vƣơng đem đồ ăn thƣờng còn lại cho kẻ dƣới, 

ngƣời nhận đƣợc rất vui. Phật cũng nhƣ vậy, có ngƣời thấy các thứ ánh sáng 

khác thì tâm không hoan hỷ, mà thấy ánh sáng thƣờng của Phật thì chắc chắn 

đạt đến A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam Bồ-đề. 

KINH:  Bấy giờ, Thế Tôn hiện ra tƣớng lƣỡi rộng dài phủ khắp ba ngàn đại thiên 

thế giới, vui vẻ mỉm cƣời.   Từ thiệt căn ấy phóng ra vô lƣợng ngàn vạn ức ánh 
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sáng, mỗi ánh sáng ấy hóa thành hoa báu kim sắc ngàn cánh.  Trên các hoa ấy 

đều có hóa Phật kiết-già phu tọa, thuyết sáu độ Ba-la-mật, chúng sanh nghe 

đƣợc, chắc chắn đƣợc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam Bồ-đề.  Cho đến các thế giới 

của chƣ Phật ở mƣời phƣơng nhiều nhƣ cát sông Hằng đều cũng nhƣ vậy.  

LUẬN:  Hỏi:  Nhƣ Phật Thế-Tôn, Đại đức tôn trọng, vì sao hiện ra lƣỡi rộng dài 

có vẻ nhƣ tƣớng thấp kém? 

Đáp:  Ở trên đã phóng ra ba thứ ánh sáng chiếu đến mƣời phƣơng chúng sanh, 

khiến cho đƣợc độ thoát.  Nay muốn chính miệng nói ra Đại Bát-nhã Ba-la-mật, 

Đại Bát-nhã Ba-la-mật rất sâu xa khó hiểu khó biết, khó có thể tín thọ, cho nên 

hiện ra tƣớng lƣỡi rộng dài để làm chứng.  Tƣớng lƣỡi nhƣ vậy, nói ra ắt chân 

thật. 

Nhƣ xƣa có một lần Phật ở nƣớc Xá-bà-đề, thọ tuế xong, A-nan theo Phật du 

hành các nƣớc, khi sắp đến thành của Bà-la-môn, vua của thành Bà-la-môn vốn 

biết Phật có thần đức hay chuyển hóa chúng sanh, cảm động tâm mọi ngƣời, 

nay đi đến đây, thì ai còn thích ta nữa!  Vua liền ra lệnh cấm:  "Nếu ai cúng cho 

Phật ăn, nghe Phật nói thời bị phạt năm trăm tiền vàng". 

Sau khi ra lệnh, Phật đến nƣớc đó, cùng A-nan ôm bát vào thành khất thực, mọi 

ngƣời trong thành đều đóng cửa không tiếp, Phật ôm bát không mà ra khỏi 

thành.  Lúc ấy, trong một gia đình có ngƣời tớ già, cầm chậu bể đựng đồ thiu ra 

khỏi cửa để liệng, thấy Phật Thế-Tôn ôm bát không đi đến, ngƣời tớ già thấy 

tƣớng hảo của Phật sắc vàng, lông trắng, nhục kế, ánh sáng một trƣợng, mà 

bình bát trống không chẳng có đồ ăn.  Thấy rồi vị ấy suy nghĩ:  "Thần nhân nhƣ 

thế, đáng ăn đồ ăn của trời, nay tự hạ mình cầm bát đi xin, chắc vì lòng đại từ 

thƣơng xót hết thảy", rồi liền sanh lòng tin thanh tịnh, muốn cúng dƣờng đồ 

ngon, mà không làm sao đƣợc nhƣ nguyện.  Hổ thẹn, vị ấy thƣa với Phật:  "Tôi 

nghĩ muốn dọn bữa cúng dƣờng mà không thể đƣợc, nay đồ ăn xấu tệ này, Phật 

cần thì nhận lấy". 

Phật biết tâm ngƣời kia tín kính thanh tịnh, nên đƣa bình bát ra nhận đồ cúng thí 

đó.  Phật liền cƣời, phát ra ánh sáng năm sắc, chiếu khắp trời đất, rồi trở lại 

nhập vào tƣớng giữa hai chân mày. 

A-nan thấy thế quỳ thẳng chắp tay bạch Phật:   "Kính thƣa Thế Tôn, nay nhân 

duyên nào mà Ngài cƣời, xin cho con đƣợc nghe ý nghĩa ấy".   Phật bảo A-nan:  

"Thầy co 褐ấy bà già đem lòng tín vừa cúng thức ăn cho Phật chăng?"  A-nan 

thƣa:  "Bạch Thế Tôn, con có thấy".  Phật nói:   "Bà già ấy do cúng Phật ăn mà 



trong mƣời lăm kiếp, ở trên cõi trời và trong cõi ngƣời, thọ phƣớc báo khoái lạc, 

không bị đọa ác đạo, sau sẽ đƣợc làm thân nam, xuất gia học đạo thành Bích-

chi Phật và nhập Vô-dƣ Niết-bàn".  Bấy giờ cạnh Phật có một Bà-la-môn đứng 

đó, nói kệ: 

"Ông là dòng Nhật chủng Sát-lợi, 

Thái tử của Tịnh-phạn Quốc vƣơng, 

Chỉ vì ăn mà đại vọng ngữ, 

Đồ thúi ấy, báo nặng làm sao!" 

Bấy giờ Phật đƣa lƣỡi rộng dài phủ cả mắt lên đến chân tóc, nói với Bà-la-môn:  

"Ông thấy trong kinh sách nói ngƣời có lƣỡi nhƣ thế này mà nói dối chăng?" Bà-

la-môn thƣa:  "Nếu ngƣời có lƣỡi phủ đến mũi, nói đã không hƣ dối, huống gì 

phủ đến chân tóc.  Tâm tôi tin Phật chắc chắn không vọng ngữ, nhƣng chỉ không 

hiểu vì sao bố thí một ít mà đƣợc quả báo nhiều nhƣ vậy?"  Phật nói với Bà-la-

môn:  "Ông có bao giờ thấy những việc hy hữu khó thấy ở giữa đời chăng?"   

Bà-la-môn thƣa:  "Đã thấy.  Tôi có lần đi với ngƣời Bà-la-môn, giữa đƣờng thấy 

bóng của một cây Ni-câu-lô-đà phủ cả năm trăm cỗ xe của khách buôn, mà bóng 

cây vẫn không hết.  Ấy là việc hy hữu khó thấy".  Phật hỏi:  "Hạt giống của cây 

ấy lớn hay nhỏ?"  Bà-la-môn đáp:  "Lớn bằng một phần ba hạt cải".  Phật nói:  

"Ai sẽ tin lời ông, cây to thế mà hạt giống lại rất nhỏ?" Bà-la-môn thƣa:  "Thật 

vậy, thƣa Thế Tôn, chính mắt tôi thấy chứ không phải hƣ dối"   Phật nói:  "Ta 

cũng nhƣ vậy, thấy bà già ấy tín tâm thanh tịnh, cúng thí cho Phật, đƣợc quả 

báo lớn.  Cũng nhƣ cây ấy, nhân ít mà quả báo nhiều.    Lại do phƣớc điền tốt 

của Nhƣ Lai mà đƣợc nhƣ  vậy".   Bà-la-môn tâm khai ý tỏ,  năm vóc sát đất, xin 

sám hối với Phật:  "Tâm tôi mù mờ, ngu si không tin Phật".  Phật thuyết mỗi mỗi 

pháp cho ông nghe rồi chứng đƣợc đạo quả ban đầu, tức thời ông đƣa tay mà 

cất to tiếng nói:  "Hết thảy mọi ngƣời, cửa cam lồ đã mở, vì sao không ra!"  Tất 

cả các Bà-la-môn ở trong thành, đến nạp năm trăm tiền vàng cho vua, để rƣớc 

Phật mà cúng dƣờng, và đều nói:  "Đƣợc mùi vị cam lồ, thì còn ai tiếc gì năm 

trăm tiền vàng ấy?"  Mọi ngƣời đều đi đến Phật, lệnh cấm bị phá.   Vua Bà-la-

môn ấy cũng theo thần dân quy mạng Phật pháp. Hết thảy ngƣời trong thành 

đều đƣợc tịnh tín. 

Nhƣ vậy, Phật hiện ra tƣớng lƣỡi rộng dài là vì những ngƣời bất tín ấy. 



Hỏi:  Nhƣ vì Bà-la-môn hiện ra tƣớng lƣỡi phủ cả mặt, mà ánh sáng của tƣớng 

lƣỡi vì sao lại phủ đến ba ngàn đại thiên thế giới? 

Đáp:  Lƣỡi phủ mặt đến chân tóc, là vì sự  tin nhỏ, nay vì Bát-nhã Ba-la-mật là 

đại sự hƣng khởi nên hiện tƣớng lƣỡi rộng dài phủ cả ba ngàn đại thiên thế giới. 

Hỏi:  Ngƣời ở trong một thành tất cả thấy đƣợc tƣớng lƣỡi phủ cả mặt ấy còn là 

khó, huống gì nay nói Đại Bát-nhã Ba-la-mật, tất cả đại hội, vô lƣợng chúng từ 

phƣơng này và tha phƣơng tập lại mà đều thấy cả sao?  Lại mắt ngƣời thấy 

đƣợc không quá vài dặm, nay nói khắp ba ngàn đại thiên thế giới, không phải là 

to lớn khó tín lắm sao? 

Đáp:  Phật dùng phƣơng tiện gia hộ thần lực, có thể làm cho chúng sanh đều 

thấy tƣớng lƣỡi phủ cả ba ngàn đại thiên thế giới nầy.  Nếu Phật không gia hộ 

thần lực, thời tuy hàng Thập trụ Bồ-tát cũng không biết tâm Phật.   Nếu Phật gia 

hộ thần lực, thì cho đến súc sanh cũng có thể biết tâm Phật.  Nhƣ trong Hậu-

phẩm của Kinh Bát-nhã Ba-la-mật nói:   "Hết thảy chúng sanh đều thấy pháp hội 

của Phật A-súc ở trƣớc mắt.  Cũng nhƣ khi Phật nói về thế giới đủ thứ nghiêm 

tịnh của Phật A-di-đà, A-nan xin nguyện muốn thấy, Phật liền làm cho hết thảy 

chúng hội đều thấy thế giới nghiêm tịnh của Phật Vô-lƣợng-thọ.  Thấy tƣớng 

lƣỡi của Phật cũng nhƣ vậy, Phật dùng tƣớng lƣỡi rộng dài phủ khắp ba ngàn 

đại thiên thế giới, rồi sau đó Ngài cƣời.   Nhân duyên cƣời đã nói nhƣ   trên. 

Hỏi:  Ở trƣớc đã phóng ánh sáng của tƣớng lƣỡi, nay vì sao thiệt căn lại phóng 

ánh sáng? 

Đáp:  Vì muốn cho hết thảy càng tin gấp bội.  Lại vì sắc của tƣớng lƣỡi nhƣ Lƣu 

ly, kim quang trong sáng, cùng nhau phát khởi, nên lại phóng ánh sáng. 

Lại nữa, các ánh sáng ấy biến thành hoa báu sắc vàng ngàn cánh, từ tƣớng  

lƣỡi hiện ra hoa báu sắc vàng ngàn cánh ấy, quang minh chiếu suốt nhƣ mặt trời 

mới mọc. 

Hỏi:  Vì sao trong ánh sáng biến hóa làm hoa báu ấy? 

Đáp:  Vì Phật muốn ngồi. 

Hỏi:  Giƣờng có thể ngồi, hà tất Hoa sen? 

Đáp: Giƣờng  là chỗ ngồi của hàng bạch y thế gian.  Lại vì Hoa sen mềm sạch, 

muốn hiện thần lực, có thể ngồi lên trên đó mà hoa vẫn không hoại.  Lại vì chỗ 

ngồi làm tăng nghiêm diệu pháp.  Lại vì các hoa khác đều nhỏ, không bằn g hoa 



ấy thơm, sạch, lớn.   Hoa sen của loài ngƣời không quá một thƣớc, còn Hoa sen 

trong ao Mạn-đà-kỳ-ni và ao A-na-bà-đạt-đa lớn bằng tàng xe.  Hoa sen báu trên 

trời lại lớn hơn thế, ấy thời có thể để kiết-già phu tọa.  Hoa của Phật ngồi còn 

hơn hoa ấy gấp trăm ngàn vạn lần.  Lại đài Hoa sen nhƣ thế nghiêm tịnh, thơm, 

đẹp, có thể ngồi. 

Lại nữa, lúc kiếp tận đốt cháy, tất cả đều không, do sức nhân duyên phƣớc đức 

của chúng sanh, gió từ mƣời phƣơng thổi đến, đối diện nhau, xúc chạm nhau, 

cầm giữ một giòng nƣớc lớn, trên giòng nƣờc có một ngƣời ngàn cái đầu, hai 

ngàn tay chân, gọi là vĩ-nữu, từ rốn ngƣời ấy xuất ra Hoa sen diệu bảo sắc vàng 

ngàn cánh, ánh sáng nó rất lớn nhƣ muôn mặt trời cùng chiếu, trong hoa có 

ngƣời kiết-già phu tọa.  Ngƣời ấy lại có vô lƣợng quang minh, gọi là Phạm-thiên 

vƣơng.  Từ tâm Phạm-thiên vƣơng sanh tám đứa con, tám đứa con sanh ra trời 

đất nhân dân. Phạm-thiên vƣơng đã diệt sạch các dâm dục, sân nhuế.  Do đó, 

nên nói:  "Nếu có ngƣời tu thiền, tịnh hạnh, dứt trừ dâm dục, thì gọi là thực hành 

Phạm đạo".  Phật Chuyển pháp luân, gọi là Pháp luân,  

hoặc gọi là Phạm luân.  Phạm-thiên vƣơng ấy ngồi trên hoa sen, nên chƣ Phật 

tùy theo kế tục, kiết-già phu tọa trên hoa sen, nói sáu Ba-la-mật.  Ngƣời nghe 

đƣợc pháp ấy, chắc chắn đạt đến A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam Bồ-đề. 

Hỏi: Thích-ca Văn Phật hóa làm vô lƣợng ngàn vạn ức chƣ Phật, làm sao có thể 

nói pháp trong một lúc?  Nhƣ trong A-tỳ-đàm nói:  "Trong một lúc không có hai 

tâm, nếu lúc hóa Phật nói, thì Hóa chủ phải im lặng, lúc Hóa chủ nói thì hóa Phật 

cũng phải im lặng, làm thế nào cùng một lúc mà đều nói sáu Ba-la-mật? 

Đáp:  Nói nhƣ thế là cách biến hóa của hàng ngoại đạo và hàng Thanh-văn.  

Còn nhƣ Phât biến hóa thì vô lƣợng do sức tam muội không thể nghĩ nghì, nên 

lúc Phật tự nói, thì cũng vô lƣợng ngàn vạn ức hóa Phật cũng đều nói. 

Lại các hàng ngoại đạo và Thanh-văn không thể làm ra hóa, còn nhƣ Phật Thế-

Tôn hóa rồi lại làm ra hóa.  Các ngoại đạo và hàng Thanh-văn sau khi thân diệt, 

không thể lƣ u lại hóa, còn nhƣ Phật Thế-Tôn sau khi thân diệt độ, vẫn có thể 

lƣu lại hóa Phật in nhƣ Phật không khác. 

Lại nữa, trong A-tỳ-đàm, một lúc không  có hai tâm, nay Phật cũng nhƣ vậy.  

Đƣơng khi hóa Phật nói, cũng không có tâm, tâm Phật nghĩ tới hoá Phật, muốn 

khiến hoá Phật nói, liền nói. 



Hỏi:  Nay Phật muốn nói Bát-nhã Ba-la-mật, cớ sao khiến hóa Phật nói sáu Ba-

la-mật? 

Đáp:  Sáu Ba-la-mật và Bát-nhã Ba-la-mật, là một pháp không khác.  Năm Ba-la-

mật trƣớc mà không có đƣợc Bát-nhã Ba-la-mật, thì không gọi là Ba-la-mật.  

Nhƣ  Đàn Ba-la-mật không có đƣợc Bát-nhã Ba-la-mật thì bị chìm trong pháp 

hữu tận của thế gian, hoặc đƣợc thành A-la-hán, Bích-chi Phật đạo mà nhập 

Niết-bàn.  Nếu có đƣợc Bát-nhã Ba-la-mật cùng hợp lại thì gọi là Ba-la-mật, có 

thể đạt đến Phật đạo; vì vậy, Bát-nhã Ba-la-mật cùng với năm Ba-la-mật là một 

pháp không khác. 

Bát-nhã Ba-la-mật có hai thứ:  Một là trang nghiêm, hai là chƣa trang nghiêm.  

Nhƣ có ngƣời đeo Anh lạc đẹp để trang nghiêm, có ngƣời không đeo, gọi là 

chƣa trang nghiêm.  Cũng nhƣ Quốc vƣơng có kẻ đem tùy tùng theo, gọi là vua 

đến, nếu không đem kẻ tùy tùng theo, gọi là một mình. 

Nhƣ vậy, thế giới nhiều nhƣ cát sông Hằng ở phƣơng Đông, cho đến mƣời 

phƣơng cũng nhƣ vậy. 

Hỏi:  Nếu Phật có đại thần lực nhƣ thế, thì vô số ngàn vạn ức hóa Phật cho đến 

mƣời phƣơng đều thuyết sáu Ba-la-mật, độ thoát tất cả, thế thì phải độ hết, 

không thể có kẻ chƣa độ? 

Đáp:  Có ba thứ chƣớng ngại:  Chúng sanh trong ba đƣờng ác, không thể thấu 

hiểu; ở trong loài ngƣời, trên trời, hoặc quá nhỏ, hoặc quá già, hoặc quá bệnh; 

và trên cõi Vô sắc, trời Vô tƣởng, đều không thể nghe, không thể biết.  

Hỏi:  Những ngƣời nghe đƣợc, hiểu đƣợc, vì sao không cùng đắc đạo hết? 

Đáp:  Cũng không thể tất cả đều đắc đạo, vì sao?   Vì kiết sử nghiệp chƣớng.  

Có nguời kiết sử nặng, thƣờng bị kiết sử che tâm, vì vậy nên không cùng đắc 

đạo hết.  

Hỏi:  Mƣời phƣơng chƣ Phật hiện nay, cũng nên khiến hóa Phật thuyết sáu Ba-

la-mật, và chúng tôi cũng không có ba chƣớng ngại ấy, vì sao không nghe? 

Đáp: Chúng sanh hiện nay, sanh ở đời ác, thời không phải ở vào ba chƣớng 

ngại ấy.  Ở sau thời Phật, bị nghiệp báo bất thiện, hoặc có chƣớng ngại vì ác tội 

nghiệp của thế gian, hoặc có chƣớng ngại vì kiết sử dày nặng.  Sanh nhằm sau 

thời Phật, con ngƣời phần nhiều bị kiết sử dày nặng làm chƣớng.  Hoặc dâm 

dục mỏng mà sân nhuế dày, sân nhuế mỏng mà dâm dục dày; dâm dục mỏng 



mà ngu si dày, ngu si mỏng mà sân nhuế dày.  Những thứ nhƣ vậy triển chuyển 

có dày có mỏng thay đổi nhau.  Vì các chƣớng ngại của kiết sử, nên không nghe 

không biết hóa Phật thuyết pháp, không htấy ánh sáng của chƣ Phật, huống gì 

đắc đạo.   Cũng nhƣ mặt trời mọc mà ngƣời mù không thấy, bèn nói thế gian 

không có mặt trời, mặt trăng, chứ mặt trời có lỗi gì!  Lại nhƣ sấm chớp rung 

chuyển đất mà ngƣời điếc không nghe tiếng, chứ tiếng không có lỗi. 

Nay mƣời phƣơng chƣ Phật thƣờng nói Kinh pháp, thƣờng khiến hoá Phật đến 

mƣời phƣơng thế giới thuyết sáu Ba-la-mật, mà vì tội nghiệp nhƣ đui, nhƣ điếc, 

nên không nghe đƣợc âm thanh của Chánh pháp; vì vậy không thấy nghe hết 

đƣợc.  Tuy là Thánh nhân có tâm đại từ, cũng không thể khiến cho mọi ngƣời 

đều nghe đều thấy.  Nếu tội sắp diệt, phƣớc sắp sanh, khi ấy mới đƣợc thấy 

Phật nghe pháp. 

KINH:  Bấy giờ Thế Tôn muốn ở tại tòa Sƣ tử, nhập vào Sƣ tử du hý tam muội, 

dùng sức thần thông làm cảm động ba ngàn đại thiên thế giới, sáu cách rung 

động.  

LUẬN:  Hỏi:  Tam muội này vì sao gọi là Sƣ tử du hý? 

Đáp:  Thí nhƣ  Sƣ tử bắt nai, vui giỡn tự tại.  Phật cũng nhƣ vậy, khi vào tam 

muội này, có thể bằng nhiều cách xoay chuyển đại địa này, khiến sáu phen rung 

động. 

Lại nữa, Sƣ tử du hý cũng nhƣ ngày mà Sƣ tử vui chơi, thời các loài thú đƣợc 

an ổ褐 Phật cũng nhƣ vậy, khi nhập vào tam muội ấy, thời rung động ba ngàn đại 

thiên thế giới, làm cho chúng sanh trong ba đƣờng ác một lúc đều đƣợc nghỉ 

ngơi an ổn. 

Lại nữa,  Phật gọi là Nhân Sƣ tử.  Sƣ tử  du hý tam muội tức là Phật tam muội 

vậy.  Khi nhập vào tam muội này, khiến đại địa này rung động sáu cách, chúng 

sanh trong tất cả đƣờng ác địa ngục đều đƣợc giải thoát, đƣợc sanh lên trời, 

nên gọi làhý. 

Hỏi:  Vì sao Phật nhập vào tam muội ấy? 

Đáp:  Vì muốn rung động ba ngàn đại thiên thế giới, đƣa chúng sanh ra khỏi ba 

đƣờng ác, đặt vào trong hai đƣờng thiện. 

Lại nữa, trên kia ba thứ biến hóa xuất từ thân Phật, ngƣời hoặc có tâm tin mà 

không sâu, nay rung động đại địa là muốn cho chúng sanh biết thần lực là vô 



lƣợng, có thể làm cho ngoại vật đều rung động, mà sanh tâm tịnh tín hoan hỷ, 

đều đƣợc lìa khổ. 

Hỏi:  Có các A-la-hán và chƣ Thiên cũng có thể làm rung động đại địa, sao chỉ 

nói thần lực của Phật? 

Đáp:  Các A-la-hán và chƣ Thiên không thể làm rung động đầy đủ, chỉ có Phật 

mới khiến cho đại địa rung động sáu cách. 

Hỏi:  Phật làm sao làm rung động ba ngàn đại thiên thế giới? 

Đáp:  Vì muốn khiến chúng sanh biết hết thảy đều là không, vô thƣờng. 

Có ngƣời nói đại địa, mặt trời, mặt trăng, núi Tu-di, đại hải đều là thƣờng.  Thế 

nên Thế Tông làm sáu cách chấn động, chỉ bày nhân duyên đó khiến biết là vô 

thƣờng. 

Lại nữa, nhƣ ngƣời muốn nhuộm áo, trƣớc rũ bỏ bụi đất, Phật cũngnhƣ vậy, 

trƣớc khiến chúng sanh trong ba ngàn thế giới thấy thần lực của Phật sanh tâm 

cung kính nhu nhuyến, vậy sau mới nói pháp; vì vậy nên nói sáu cách rung động 

đại địa.  Thế nào là sáu cách rung động? 

KINH:  Phƣơng Đông vọt lên phƣơng Tây lặn xuống, phƣơng Tây vọt lên 

phƣơng Đông  lặn xuống, phƣơng Nam vọt lên phƣơng Bắc lặn xuống, phƣơng 

Bắc vọt lên phƣơng Nam lặn xuống, bốn bên vọt lên chính giữa lặn xuống, chính 

giữa vọt lên bốn bên lặn xuống. 

LUẬN:  Hỏi:  Vì sao chính thức có sáu cách rung động? 

Đáp:  Đất động có thƣợng, trung, hạ.  Hạ có hai cách: hoặc phƣơng Đông vọt 

lên phƣơng Tây lặn xuống, hoặc phƣơng Nam vọt lên phƣơng Bắc lặn xuống, 

hoặc bốn bên vọt lên chính giữa lặn xuống.  Trung có bốn:  Hoặc Đông, Tây, 

Nam, Bắc; hoặc Đông, Tây , bốn bên, chính giữa; hoặc Nam, Bắc, bốn bên, 

chính giữa.  Thƣợng là sáu cách chấn động. 

Có nhiều nhân duyên khiến quả đất rung động lớn.  Nhƣ Phật bảo A-nan:  "Có 

tám nhân tám duyên, khiến đại địa chấn động", nhƣ chỗ khác nói. 

Lại nữa, có ngƣời nói có bốn cách làm đất động:  Hỏa động, Rồng động, chim 

Kim-sí động, Thiên vƣơng động. 



Hai mƣơi tám ngôi sao đi giáp một vòng quanh mặt trời mặt trăng, nếu mặt trăng 

đi đến sao Mão, sao Trƣơng, sao Để, sao Lâu, sao Thất, sao Vị, trong sáu ngôi 

sao ấy, bấy giờ đại địa rung động nhƣ lở.  Cách động ấy thuộc Hỏa thần, lúc ấy 

không mƣa, sông ngòi khô kiệt, mùa lúa bị mất, Thiên tử gặp điều xấu, đại thần 

thọ ƣơng.  Nếu đi đến sao Liễu, sao Vỹ, sao Ky, sao Bích, sao Khuê, sao Nguy, 

trong sáu ngôi sao ấy, khi ấy đất động nhƣ lở.   Cách động ấy thuộc Long thần, 

lúc ấy không mƣa, sông ngòi khô kiệt, mùa lúa bị mất, Thiên tử gặp điều xấu, đại 

thần thọ ƣơng. 

Nếu đi đến sao Sâm, sao Quỷ, sao Tinh, sao Chẩn, sao Cang, sao Dực, trong 

sáu ngôi sao ấy, bấy giờ đất động nhƣ lở.   Cách động ấy thuộc chim Kim-sí, lúc 

ấy không mƣa, sông ngòi khô kiệt, mùa lúa bị mất, Thiên tử gặp điều xấu, đại 

thần thọ ƣơng. 

Nếu đi đến sao Tâm, sao Giác, sao Phòng, sao Nữ, sao Hƣ, sao Tĩnh, sao Tất, 

sao Tuy, sao Đẩu, trong chín ngôi sao ấy, bấy giờ đất động nhƣ lở.  Cách động 

ấy thuộc Thiên đế, khi đó an ổn, mƣa thuận gió hòa, ngũ cốc đƣợc mùa.  Thiên 

tử đƣợc điều tốt, đại thần hƣởng phƣớc, vạn dân an ổn. 

Lại nữa, nhân duyên làm đất rung động có nhỏ có lớn.  Có khi rung động một 

Diêm-phù-đề, có khi rung động tứ thiên hạ, một ngàn, hai ngàn, ba ngàn đại 

thiên thế giới 

Động nhỏ là do nhân duyên nhỏ, nhƣ ngƣời có phƣớc đức, hoặc sanh, hoặc 

chết, thì đất của một nƣớc rung động, ấy là động nhỏ.  Động lớn là do nhân 

duyên lớn, nhƣ Phật lúc sắp diệt độ, thì ba ngàn đại thiên thế giới chấn động, ấy 

là động lớn.  Nay Phật muốn tập họp chúng sanh một cách rộng lớn nên khiến 

đại địa này chấn động sáu cách.   

Lại nữa,  trong pháp Bát-nhã Ba-la-mật, Phật thọ ký cho các Bồ-tát sẽ đƣợc làm 

Phật, mà Phật là vị chủ lớn của trời đất, khi ấy địa thần ấy mừng, rằng ta nay sẽ 

có đƣợc vị chủ tế, thế nên đất động.   Cũng nhƣ Quốc vƣơng khi mới đƣợc lập, 

thần dân vui mừng, đều tung hô vạn tuế, nhảy nhót ca múa. 

Lại nữa, do nhân duyên phƣớc đức của chúng sanh trong ba ngàn đại thiên thế 

giới nên có đại địa này với núi sông cây cối hết thảy mọi vật, mà chúng sanh 

không biết nó là vô thƣờng.  Vì vậy, Phật dùng đại lực của phƣớc đức trí tuệ, 

làm chấn động thế giới ấy, khiến chúng sanh phƣớc đức biết là mỏng manh, tất 

cả đều Ma diệt, trở về vô thƣờng. 



KINH:  Đất đều nhu nhuyến, khiến chúng sanh hòa vui. 

LUẬN:  Hỏi:  Đất rung động làm sao có thể khiến chúng sanh hòa vui? 

Đáp:  Tâm tùy theo thân, thân đƣợc chuyện vui, thời tâm hân duyệt.  Duyệt là 

những ngƣời cùng ở và đồ vật tiện lợi cho thân, hay làm cho tâm vui vẻ.  Nay vì 

chúng sanh hỗn tạp xấu ác trong ba ngàn đại thiên thế giới, tâm nó thô ác, 

không có điều thiện; vì vậy, Thế Tôn làm rung động đại địa này, khiến đều nhu 

nhuyến, tâm đƣợc lợi ích.  Cũng nhƣ trời Ba mƣơi ba ở trong vƣờn hoan lạc, 

chƣ thiên đi vào, tâm đều nhu nhuyến, hoan lạc hòa vui, tâm thô ác không sanh,  

Khi A-tu-la dấy binh kéo đến, đều không quan tâm.  Khi ấy, dân của Thích-đề-bà-

na dẫn các thiên chúng vào trong vƣờn thô-sáp.  Vì trong vƣờn đó, cây cối hoa 

trái, khí vị không vui vẻ, vì Thô-sáp xấu xa, nên các thiên chúng liền sanh quan 

tâm.  Phật cũng vậy, vì đại địa này thô-sáp xấu xa nên biến nó thành nhu 

nhuyến, khiến tâm tất cả chúng sanh đƣợc vui vẻ.  Lại nhƣ khi chú thuật thuốc 

cỏ xông vào mũi ngƣời, tâm giận liền sanh, tức thời đấu tranh nhau.  Lại có 

thuốc cỏ làm tâm ngƣời hòa vui hoan hỷ, cung kính lẫn nhau.  Chú thuật thuốc 

cỏ còn đƣợc nhƣ vậy, huống là cả đại địa của ba ngàn đại thiên thế giới đều nhu 

nhuyến. 

KINH:  Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và tám nạn của ba ngàn đại thiên thế giới 

tức thời giải thoát, đƣợc sanh lên trời, từ trời Tứ thiên vƣơng cho đến trời Tha-

hóa-tự-tại. 

LUẬN:  Hỏi:  Nếu Phật nhập vào Sƣ tử du hý tam muội, có thể khiến cho địa 

ngục, ngạ quỷ, súc sanh và tám nạn đều đƣợc giải thoát, sanh lên cõi trời Tứ 

thiên vƣơng cho cho đến trời Tha-hóa-tự-tại, nhƣ thế còn cần gì tu phƣớc hành 

thiện mới đƣợc quả báo? 

Đáp:  Điều ấy nhƣ trên đã nói, ngƣời phƣớc đức nhiều, thấy ánh sáng là đƣợc 

độ, ngƣời tội cấu sâu nặng do đất rung động mới đƣợc độ.  Cũng nhƣ mặt trời 

mọc chiếu bên hồ sen, những sen già nở trƣớc, sen non thì chƣa.  Phật cũng 

nhƣ vậy, trƣớc phóng ánh sáng, ngƣời phƣớc thuần thục, tâm trí lanh lợi thì 

đƣợc giải thoát trƣớc, còn ngƣời phƣớc chƣa thuần thục, tâm trí không lanh lợi, 

cho nên chƣa đƣợc.  Phật đại từ đại bi, bình đẳng cứu độ hết thảy, không ghét 

không thƣơng.  Cũng nhƣ trái cây, ngƣời rung cây, trái chín rụng trƣớc.  Phật 

cũng nhƣ vậy, ba ngàn đại thiên thế giới nhƣ cây, ngƣời rung là Phật, ngƣời 

đƣợc độ trƣớc là quả chín, ngƣời chƣa đƣợc độ là quả xanh. 



Hỏi:  Vì sao nhân duyên thiện tâm mà chỉ sanh lên cõi trời Dục giới, không sanh 

lên cõi trời Sắc giới và cõi trời Vô sắc giới? 

Đáp:   Phật muốn độ chúng sanh đắc đạo chứng quả.   Ở trong cõi Vô sắc vì 

không có thân nên không thể thuyết pháp cho.  Ở trong Sắc giới, không có tâm 

biết nhàm chán, nên khó có thể đắc đạo, vì cái vui trong cảnh thiền thời nhiều 

mà tuệ tâm thời độn. 

Lại nữa,  Phật dùng thần thông làm cảm động, khiến đại địa của ba ngàn đại 

thiên thế giới đều nhu nhuyến, chúng sanh có tín tâm đều hoan hỷ nên sanh lên 

cõi trời Dục giới.  Vì không đƣợc Tứ thiền và Tứ không định nên không đƣợc 

sanh lên cõi Sắc và cõi Vô sắc. 

Hỏi:  Năm ấm là vô thƣờng, không, vô ngã, làm sao sanh vào cõi trời và cõi 

ngƣời?  Ai chết và ai sanh? 

Đáp:  Việc ấy, đã nói rộng trong chƣơng Tán Bồ-tát, nay sẽ lƣợc đáp:  Ông nói 

năm uẩn vô thƣờng, không, vô ngã.  Năm uẩn ấy ở trong Bát-nhã Ba-la-mật 

không có thƣờng hay vô thƣờng, không hay vô không, ngã hay vô ngã.  Nếu 

nhƣ ngƣời ngoại đạo tìm cầu thật ngã, ngã ấy không thể có đƣợc, chỉ có giả 

danh, do các thứ nhân duyên hòa hợp mà có, có danh tự ấy.  Cũng nhƣ ngƣời 

huyễn thuật giết nhau, ngƣời ngoài thấy nó chết, do huyễn thuật khiến đứng dậy, 

ngƣời ngoài thấy nó sống,   Sống và chết chỉ có danh tự, không có thật chất.  

Trong pháp thế gian thì thật có sống chết, trong pháp thật tƣớng thì không có 

sống chết. 

Lại nữa, ngƣời sanh tử có sanh tử, ngƣời không sanh tử không có sanh tử, vì 

sao?  Vì ngƣời không sanh tử, dùng đại trí tuệ phá trừ tƣớng sanh, nhƣ kệ nói: 

"Phật pháp tƣớng tuy không, 

Cũng không phải đoạn diệt, 

Tuy sanh cũng phi thƣờng, 

Các hạnh nghiệp không mất. 

Các pháp nhƣ cây chuối, 

Hết thảy từ tâm sanh, 

Nếu biết pháp không thật, 



Tâm ấy lại cũng không. 

Nếu có ngƣời niệm không, 

Thời chẳng phải đạo hành, 

Các pháp chẳng đoạn diệt, 

Niệm có nên mất tƣớng. 

Có niệm, sa lƣới Ma, 

Không niệm đƣợc ra khỏi, 

Tâm động chẳng phải đạo, 

Bất động là Pháp ấn". 

KINH:  Các Thiên nhân ấy tự biết Túc mạng, đều rất hoan hỷ, đi đến chỗ Phật, 

đầu mặt lễ chân Phật, rồi ngồi một bên. 

LUẬN: Hỏi:  Chƣ thiên khi sanh tự biết ba việc:  Biết chỗ đi đến, biết chỗ tu hành 

phƣớc đức, biết phƣớc đức đã làm.   Ngƣời khi sanh không có ba việc đó.  Thế 

nào là biết Túc mạng? 

Đáp:   Nhân đạo không nhất định, hoặc có ngƣời biết, có ngƣời không biết.  Lại 

nữa, nhờ thần lực của Phật, thời biết Túc mạng. 

Hỏi:  Chƣ thiên có quả báo đuợc năm thứ thần thông, tự biết Túc mạng, có thể đi 

đến chỗ Phật, loài ngƣời tuy nhờ Phật lực, đƣợc biết Túc mạng, song chỗ ở rất 

xa làm sao có thể đi đến chỗ Phật? 

Đáp:   Hoặc có ngƣời sanh ra đã có quả báo đƣợc thần thông, nhƣ Chuyển luân 

Thánh vƣơng, Thánh nhân v.v… Hoặc có ngƣời nhờ Phật lực. 

Hỏi:  Ngƣời sanh ra đƣợc, phải mƣời tháng mang thai, ba năm bú mớm, sau 

mƣời tuổi mới có thể tự đi ra.  Nay nhờ oai thần của Phật, tam đồ bát nạn đều 

đƣợc giải thoát, sanh trong cõi trời hay cõi ngƣời, liền đi đến chỗ Phật.  Nhƣng 

trời có thể nhƣ vậy, còn ngƣời, nhân pháp chƣa thành làm sao đến đƣợc? 

Đáp:  Cách sanh ra trong ngũ đạo không đồng nhau:  Chƣ thiên, địa ngục đều do 

hóa sanh; ngạ quỷ thì hoặc thai sanh hoă褐 hóa sanh; nhân đạo và súc sanh có 

bốn cách là noãn sanh, thấp sanh, hóa sanh, thai sanh. 



Noãn sanh là nhƣ Tỳ-xá-khƣ, mẹ của Di-già-la, sanh 32 đứa con (Tỳ-xá-khƣ 

sanh 32 cái trứng,  trứng nở ra 32 con trai, đều làlực sĩ; Di-già-la là đứa con lớn 

nhất.  Bà mẹ ấy sau đƣợc đạo quả thứ ba).  Những ngƣời nhƣ vậy gọi là ngƣời 

sanh ra từ trứng.  Thấp sanh là nhƣ Dâm nữ Yểm-la-bà-l褐đảnh sanh Chuyển-

luân, v.v… Nhƣ vậy gọi là sanh ra từ ẩm ƣớt.  Hoá sanh là nhƣ Phật cùng 4 

chúng du hành, trong chúng Tỳ-kheo-ni có Tỳ-kheo-ni tên A-la-bà, từ trong đất 

hóa sanh, và lúc kiếp sơ, ngƣời đều hóa sanh.  Nhƣ vậy gọi là sanh do biến 

hóa,  Thai sanh là sanh nhƣ ngƣời thƣờng sanh.  Ngƣời hóa sanh lập tức khôn 

lớn, có thể đi đến chỗ Phật.  Lại nữa, nhờ Phật gia hộ thần lực nên có thể đi đến 

chỗ Phật. 

KINH:  Nhƣ vậy, thế giới nhiều nhƣ cát sông Hằng ở trong mƣời phƣơng, đất 

đều chấn động sáu cách, hết thảy địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và tám nạn đều 

đƣợc  giải thoát, đƣợc sanh lên cõi trời, ngang trời thứ sáu (ở Dục giới). 

LUẬN:  Hỏi:  Chúng sanh trong ba ngàn đại thiên thế giới đã rất nhiều vô lƣợng 

vô số, sao lại còn phổ cập đến chúng sanh trong mƣời phƣơng thế giới nhiều 

nhƣ cát sông Hằng? 

Đáp:  Phật lực vô lƣợng, tuy độ chúng sanh trong ba ngàn đại thiên thế giới còn 

cho là ít, nên lại còn phổ cập đến mƣời phƣơng. 

Hỏi:  Nếu Thích-ca Văn-ni Phật dùng đại thần lực rộng độ mƣời phƣơng, thì sao 

lại còn cần đến nhiều Phật? 

Đáp:  Vì chúng sanh vô lƣợng, không thuần thục một lúc.  Lại nhân duyên của 

chúng sanh không đồng nhau, nhƣ trong pháp Thanh-văn nói: Đệ tử có nhân  

duyên với Xá-lợi-phất, trừ Xá-lợi-phất, chƣ Phật còn không thể độ, huống gì 

ngƣời khác. 

Lại nữa, nay chỉ nói đến một hằng hà sa thế giới phƣơng Đông, không nói hai, 

ba, bốn cho đến ngàn vạn ức các thế giới nhiều nhƣ cát sông Hằng.  Lại vì thế 

giới vô biên vô lƣợng, nếu có biên có lƣợng, thời chúng sanh có thể cùng tận. 

Vì vậy, chƣ Phật cần độ mƣời phƣơng vô lƣợng thế giới. 

KINH:  Bấy giờ chúng sanh trong ba ngàn đại thiên thế giới, ngƣơì mù đƣợc 

thấy, ngƣời điếc đƣợc nghe, ngƣời câm đƣợc nói, ngƣời điên đƣợc tỉnh, ngƣời 

loạn đƣợc định, ngƣời trần truồng đƣợc áo, ngƣời đói khát đƣợc no đủ, ngƣời 

bệnh đƣợc lành, ngƣời tàn tật đƣợc nguyên vẹn. 



LUẬN:  Hỏi:  Chúng sanh khổ nạn có trăm ngàn thứ, sao thần lực của Phật 

không làm cho tất cả đều đƣợc giải thoát? 

Đáp:  Hết thảy đều cứu, nay chỉ lƣợc nói phần thô. Nhƣ có nhiều kiết sử mà chỉ 

nói đến ba độc. 

Hỏi:  Chỉ nói ngƣời mù đƣợc thấy là đủ, vì sao lại nói là mù bẩm sanh? 

Đáp:  Ngƣời sanh ra đã mù là vì tội nặng đời trƣớc.   Tội nặng còn làm cho thấy 

đƣợc huống gì tội nhẹ. 

Hỏi:  Thế nào vì tội nặng đời trƣớc làm cho sanh ra đã mù? 

Đáp:  Hoặc phá hƣ con mắt của chúng sanh, hoặc móc mắt của chúng sanh, 

hoặc phá con mắt chánh kiến, nói rằng không có tội phƣớc, ngƣời ấy chết đọa 

địa ngục, tội hết đƣợc sanh làm ngƣời, sanh ra đã mù.  Hoặc còn ăn trộm hỏa 

châu và đèn sáng trong tháp Phật, hoặc còn ăn trộm hỏa châu và đèn sáng trong 

tháp A-la-hán, Bích-chi Phật. Hoặc ăn cắp ánh sáng của trong ruộng phƣớc 

khác.  Vì những nhân duyên của nghiệp đời trƣớc nhƣ thế nên bị đui mắt, đời 

nay hoặc vì bệnh, vì bị đánh mà đui mắt, ấy là do nhân duyên đời nay. 

Lại nữa, chín mƣơi sáu thứ bệnh mắt, vua thầy thuốc là Xà-ca-na không thể trị 

đƣợc, chỉ Phật Thế Tôn là có thể làm cho đƣợc thấy.  

Lại nữa, trƣớc làm cho đƣợc thấy, sau lại làm cho đƣợc con mắt trí tuệ.  Kẻ điếc 

đƣợc nghe cũng nhƣ vậy. 

Hỏi:  Nếu có mù bẩm sanh, sao không nói điếc bẩm sanh? 

Đáp:  Phần nhiều bị mù bẩm sanh, ít có kẻ điếc bẩm sanh, nên không nói. 

Hỏi:  Vì nhân duyên gì mà điếc? 

Đáp:  Điếc là vì nhân duyên đời trƣớc, thầy, cha dạy bảo không chịu nghe, 

không thực hành còn trở lại sân hận.   Vì tội ấy mà bị điếc. 

Lại nữa, vì cắt tai chúng sanh, hoặc phá hƣ tai chúng sanh, hoặc ăn trộm kiền 

chùy, linh, ốc, trống của trong tháp Phật, tháp Tăng và trong các ruộng phƣớc 

khác (nhƣ cha mẹ, thầy …) cho nên mắc tội ấy.  Nhƣ vậy là những nhân duyên 

của nghiệp đời trƣớc.  Nhân duyên đời nay là hoặc bị bệnh, hoặc bị đánh v.v… 

là nhân duyên của đời nay làm cho điếc. 

Hỏi:  Ngƣời câm không nói đƣợc, làm tội gì mà bị câm? 



Đáp:  Đời đời cắt lƣỡi ngƣời khác, hoặc bịt miệng ngƣời, hoặc bỏ thuốc độc làm 

cho không nói đƣợc, hoặc nghe giáo sƣ, cha mẹ dạy bảo, ngắt lời họ, chê lời họ, 

hoặc làm ngƣời ác tà kiến không tin tội phƣớc, phá chánh ngữ, nên sau khi chịu 

tội ở địa ngục ra, đƣợc sanh làm ngƣời, bị câm không nói đƣợc.  Vì các nhân 

duyên nhƣ vậy nên câm. 

Hỏi:  Kẻ điên đƣợc tỉnh, vì sao mà điên? 

Đáp:  Đời trƣớc tạo tội, phá không cho ngƣời tọa thiền, phá nhà tọa thiền, dùng 

các chú thuật làm cho ngƣời nổi giận đấu tranh, dâm dục.  Hoặc vì đời nay các 

kiết sử nặng nề, nhƣ kẻ Bà-la-môn làm ruộng bị mất mùa, vợ nó lại chết, tức thời 

phát điên, trần truồng chạy loạn.  Lại nhƣ Tỳ-kheo-ni Si-xá-già-kiêu-đàm lúc còn 

làm cƣ sĩ tại gia, có bảy ngƣời con đều chết, hết sức ƣu sầu, nên mất tâm trí 

phát cuồng.  Có ngƣời vì quá giận không tự chế đƣợc, mà trở thành đại si 

cuồng.  Có ngƣời vì ngu si tà ác, lấy tro bôi mình, nhổ tóc, trần truồng, cuồng si 

ăn phân.  Có ngƣời hoặc vì bệnh gió, bệnh nóng, bệnh nặng mà thành điên.  Có 

ngƣời bị ác quỷ ám, hoặc có ngƣời quá ngu uống nhằm nƣớc mƣa mà điên.  

Mất tâm trí nhƣ vậy, các thứ nhƣ vậy gọi là điên.  Nhờ đƣợc thấy Phật mà điên 

đƣợc tỉnh. 

Hỏi:  Kẻ loạn đƣợc định.  Điên là loạn, vì sao lại khác? 

Đáp:  Có ngƣời không điên mà tâm phần nhiều tán loạn, ý nhƣ con khỉ, không 

thể chuyên chú một chỗ, nên gọi loạn tâm. 

Lại có việc gấp gáp vội vàng, tâm vƣớng theo việc, nên mất tâm lực, không 

kham lãnh thọ đạo pháp. 

Hỏi:  Loạn tâm vì nhân duyên gì? 

Đáp:  Thiện tâm mỏng dần, theo đuổi điều bất thiện, ấy gọi là tâm loạn. 

Lại nữa, vì ngƣời ấy không quán vô thƣờng, không quán tƣớng chết, không 

quán đời là không, ƣa đắm sống lâu, tính toán công việc, dong ruổi đủ thứ, cho 

nên tâm loạn. 

Lại nữa, không đƣợc cái vui bên trong theo Phật pháp, chạy tìm cái vui bên 

ngoài.  Vì lý do đeo đuổi các vui cho nên tâm loạn.  Ngƣời tâm loạn nhƣ thế, 

đƣợc thấy Phật, tâm họ lại đƣợc định. 

Hỏi:  Trƣớc nói ngƣời điên đƣợc tỉnh, nay nói ngƣời trần truồng đƣợc áo, vì sao 

có sự trần truồng? 



Đáp:  Điên có hai thứ:  Một là ai cũng biết đó là điên, hai là vì ác tà kiến mà tự 

trần truồng, không ai biết đó là điên.  Nhƣ kể chuyện kể, ở Nam thiên Trúc có vị 

Pháp sƣ, ngồi tòa cao thuyết nghĩa ngũ giới, trong chúng ấy có nhiều ngoại đạo 

đến nghe.  Khi ấy vị quốc vƣơng nạn rằng:  "Nếu nhƣ lời Pháp sƣ giảng, ngƣời 

thí cho rƣợu và ngƣời tự uống rƣợu, phải chịu quả báo điên khùng, thì đáng đời 

nay ngƣời điên phải nhiều hơn ngƣời tỉnh, chứ sao nay ngƣời điên lại ít mà 

ngƣời tỉnh lại nhiều?"  Lúc ấy các ngoại đạo đều nói:  "Hay thay, lời vấn nạn 

thâm thúy!  Ông trọc đầu ngồi tòa cao ấy, chắc chắn không đáp đƣợc, vì vua lợi 

trí". 

Khi ấy Pháp sƣ lấy tay chỉ ngƣời ngoại đạo, mà nói qua chuyện khác.  Vua liền 

hiểu.   Các ngoại đạo nói với vua:   "Lời vấn nạn của vua rất thâm thúy, ngƣời ấy 

không biết trả lời, sợ xấu hổ vì điều không biết, nên chỉ đƣa tay chỉ và nói qua 

chuyện khác.  Vua nói với ngoại đạo:  "Pháp sƣ ngồi tòa cao lấy tay chỉ là đã đáp 

xong, vì hộ vệ cho các ngƣơi nên không dùng lời nói, mà chỉ chỉ các ngƣơi để 

nói rằng, các ngƣơi là ngƣời điên, điên không phải ít.   Các ngƣơi lấy tro bôi 

mình, ở trần truồng không biết hổ, dùng đầu lâu của ngƣời đựng phân mà ăn, 

nhổ tóc, nằm trên chông gai, treo ngƣợc, xông mũi, mùa đông nhảy vào nƣớc, 

mùa hạ hơ lửa.  Các sở hành phi đạo nhƣ thế, đều là hình thức của điên khùng.  

Lại nữa, theo pháp của các ngƣơi, bán thịt và bán muối là mất Bà-la-môn, khi 

cúng tế trời nếu đƣợc bố thí Bò, liền đem bán đi, tự cho đó là đúng pháp, nhƣng 

Bò cũng nhƣ thịt.  Dối gạt ngƣời nhƣ vậy, không phải là lỗi sao?   Lại nói  "Vào 

trong sông cát tốt (sông Hằng) tội lỗi đều tiêu trừ.  Thế là tội hay phƣớc đều 

không có nhân duyên chi cả.  Bán thịt, bán muối có tội gì?  Vào trong sông cát có 

thể tiêu tội?  Nếu có thể tiêu tội cũng có thể tiêu phƣớc, thì đâu có tốt gì?  Những 

việc nhƣ vậy không nhân không duyên, cƣỡng cho là nhân duyên, đó là điên.  

Nhƣ vậy, các hình thức điên đều chính là các ngƣơi.  Pháp sƣ muốn hộ vệ các 

ngƣơi nên lấy tay chỉ mà không nói".  Những việc nhƣ vậy gọi là điên trần 

truồng. 

Lại nữa, có ngƣời nghèo cùng không có áo, chỉ mặc áo rách lam lũ, nhờ Phật 

lực làm cho có đƣợc áo. 

Hỏi:  Kẻ đói đƣợc no, kẻ khát đƣợc uống.  Thế nào là đói khát? 

Đáp:  Phƣớc đức mỏng manh, đời trƣớc không nhân, đời nầy không duyên, thế 

nên đói khát. 



Lại nữa, ngƣời ấy đời trƣớc cƣớp đồ ăn của Phật, A-la-hán, Bích-chi Phật và đồ 

ăn cha mẹ thân thích, nên tuy gặp đời có Phật vẫn chịu đói khát, là vì tội nặng 

vậy. 

Hỏi:  Hiện nay có ngƣời sanh ở cõi đời ác trƣợc lại đƣợc ăn uống no đủ, còn 

ngƣời sanh gặp đời có Phật lại chịu đói khát, sao lại nhƣ vậy?  Nếu là ngƣời tội, 

thì không nên sanh gặp đời có Phật, nếu là ngƣời phƣớc thì không nên sanh ở 

đời ác mới phải? 

Đáp:  Nhân duyên nghiệp báo của mỗi ngƣời không đồng nhau.  Hoặc có ngƣời 

có nhân duyên gặp Phật lại không có nhân duyên ăn uống, hoặc có nhân duyên 

ăn uống lại không có nhân duyên gặp Phật.   Cũng nhƣ Rắn đen ôm ngọc Ma-ni 

mà nằm, hoặc có A-la-hán đi khất thực mà không đƣợc chi.  Lại nhƣ thời Phật 

Ca-diếp, có hai anh em xuất gia cầu đạo, một ngƣời trì giới, tụng kinh, tọa thiền, 

một ngƣời chỉ lo đến các Đàn-Việt, tu các phƣớc nghiệp.  Đến khi đức Phật 

Thích-ca Văn ra đời, một ngƣời sanh vào nhà trƣởng giả, một ngƣời làm voi 

trắng lớn, có sức phá giặc.  Ngƣời con trƣởng giả xuất gia học đạo, đƣợc sáu 

thần thông, thành A-la-hán, mà vì bạc phƣớc, đi khất thực khó đƣợc.  Ngày nọ 

ôm bình bát vào thành khất thực, đi khắp nơi mà chẳng đƣợc gì cả, đi đến 

ngang chuồng bạch tƣợng thấy vua cung cấp cho Voi đủ thứ, liền nói với Voi 

rằng:  "Ta với ngƣơi đều có tội lỗi".  Voi liền cảm động thảm uất, ba ngày không 

ăn.   Ngƣời giữ Voi sợ hãi, tìm đến gặp đạo nhân, hỏi rằng:  "Ông làm chú thuật 

gì khiến voi trắng của vua bệnh khổ không thể ăn?  Đáp:  "Voi ấy là em của ta 

trong đời trƣớc, cùng xuất gia học đạo trong thời Phật Ca-diếp.  Ta chỉ lo trì giới, 

tụng kinh, tọa thiền già cung kính, không biết hành bố thí, còn em ta chỉ lo đến 

các Đàn-Việt, làm việc bố thí, không học vấn.  Vì nó không trì giới, tụng kinh, tọa 

thiền, nên nay phải làm Voi ấy, và nhờ tu hạnh bố thí nhiều mà ăn uống đầy đủ 

các thứ, còn ta chỉ lo hành đạo, không biết tu bố thí, nên nay tuy đƣợc đạo, mà 

đi khất thực không ra". 

Vì vậy, do nhân duyên bất đồng, nên tuy gặp đời có Phật, mà vẫn chịu đói khát. 

Hỏi:  Các chúng sanh ấy làm thế nào đƣợc no đủ? 

Đáp: Có ngƣời nói, Phật dùng thần lực biến làm đồ ăn, khiến cho no đủ.  Lại có 

ngƣời nói, ánh sáng của Phật chạm vào thân, làm cho không đói khát.  Cũng 

nhƣ ngọc Nhƣ-ý, Ma-ni, có ngƣời tâm nghĩ tới là hết đói khát, huống gì 

găحصPhật.  (Kinh nói):   Ngƣời bệnh đƣợc lành.  Bệnh có hai thứ:  Do quả báo 

hành nghiệp đời trƣớc mà bị các thứ bệnh:   hoặc đời nay bị lạnh, nóng, gió phát 



sanh, cũng bị các thứ bệnh.  Bệnh đời nay có hai thứ:  Một là bệnh bên trong, 

ngũ tạng không điều hòa, kết chặt thành bệnh cũ.  Hai là bệnh bên ngoài, bị đè 

ép té ngã, binh đao đâm chém, đủ các thứ bệnh. 

Hỏi:  Vì nhân duyên gì mắc bệnh? 

Đáp:  Đời trƣớc ƣa roi gậy đánh khảo, giam trói, các thứ não hại nên đời nay 

mắc bệnh.  Đời nay mắc bệnh là vì không biết nuôi thân, uống ăn không tiết độ, 

nằm ngồi đi đứng không chừng mực.  Do những việc ấy nên bị các thứ bệnh.  

Nhƣ vậy, có bốn trăm lẻ bốn chứng bệnh, nhờ thần lực của Phật làm cho bệnh 

đƣợc lành.  Nhƣ truyện kể:  Phật ở nƣớc Xá-bà-đề, có một cƣ sĩ thỉnh Phật và 

Tăng dùng cơm tại tinh xá, Phật ở tinh xá tiếp nhận đồ ăn, vì có năm nguyên do:  

1- Sắp nhập định.  2- Sắp thuyết pháp cho chƣ  thiên.  3- Sắp du hành quan sát 

phòng các Tỳ-kheo.  4- Chăm sóc các Tỳ-kheo bệnh.  5-  Sắp kiết giới cho các 

Tỳ-kheo chƣa đƣợc kiết giới.  Khi ấy Phật đẩy cửa vào phòng các Tỳ-kheo, thấy 

một Tỳ-kheo bệnh khổ, không ai chăm sóc, nằm mà đại tiểu tiện, không ngồi dậy 

đƣợc, Phật hỏi Tỳ-kheo:  "Ông bị khổ gì mà không ai chăm sóc cả?" Tỳ-kheo 

thƣa:   "Bạch đức Thế Tôn, con có tánh lƣời biếng, khi ngƣời khác bệnh, con 

không chăm sóc, cho nên nay con bệnh, ngƣời khác cũng không chăm sóc ".  

Phật bảo:  "Thiện nam tử, Nhƣ Lai sẽ chăm sóc ông". 

Khi ấy, Thích-đề-bà-na-dân đem nƣớc rửa, Phật lấy tay xoa thân Tỳ-kheo kia.  

Trong khi xoa thân, thì hết thảy bệnh khổ đều tiêu trừ, thân tâm đƣợc an ổn.  Khi 

ấy Thế Tôn từ từ đỡ Tỳ-kheo bệnh dậy, đua ra ngoài phòng, tắm rửa mặc áo, rồi 

từ từ đƣa trở vào, trải nệm bảo ngồi.  Phật nói với Tỳ-kheo bệnh ấy rằng:  "Lâu 

nay ông không cần cầu việc chƣa đƣợc khiến đƣợc, việc chƣa đến khiến đến, 

mà phải chịu các khổ nạn.   Nhƣ vậy sẽ phải còn có thống khổ lớn hơn!"  Tỳ-

kheo nghe rồi, tâm tự suy nghĩ:  "Phật ân vô lƣợng, thần lực vô số, lấy tay xoa 

cho ta, bệnh khổ tiêu hết, thân tâm khoái lạc!", Vì thế ấy nên nói Phật dùng thần 

lực khiến ngƣời bẹ褐 đƣợc lành. 

Ngƣời tàn tật đƣợc nguyên vẹn. 

Thế nào gọi là tàn tật?  Nếu có ngƣời đời trƣớc phá hoại thân thể ngƣời khác, 

hoặc chặt đầu, hoặc cắt tay chân, phá các thân phần khác; hoặc phá tƣợng 

Phật, hủy hoại núm tay ấn của tƣợng Phật và hình tƣợng các Hiền thánh, hoặc 

phá hình tƣợng của cha mẹ, vì các tội ấy nên mang thân hình phần nhiều không 

đƣợc toàn vẹn.  



Lại nữa, do quả báo của bất thiện pháp nên chịu mang thân hình xấu xí.  Hoặc 

đời này bị giặc, bị tội hình cắt chém.  Vì những nhân duyên ấy gây ra tàn tật.  

Hoặc bị bệnh gió, lạnh, nóng, sanh ra lở lói, thân thể bị hủy hoại, ấy gọi là thân 

hình tàn hủy.  Nhờ đại ân của Phật mà đều đƣợc vẹn toàn.  Giống nhƣ ngƣời ở 

tớ trong thành Kỳ-hoàn tên Kiện-chỉ, là con của ngƣời anh vua Ba-tƣ-nặc đoan 

chánh dũng kiện, tâm tánh hiền hòa, đại phu nhân của vua trông thấy sanh tâm 

đắm trƣớc, bảo nhỏ đi theo mình, Kiện-chỉ không theo, phu nhân nổi giận, sàm 

tấu với vua, quy tội cho nó.  Vua nghe theo liền khiến chặt đứt tay chân, đem 

quăng giữa gò mả, nhƣng chƣa chết.  Đêm ấy cọp, sói, quỷ La-sát muốn đến ăn 

thịt.  Khi ấy đức Phật đến bên cạnh, hào quang của Ngài chiếu lên thân thể 

ngƣời ấy, thân thể liền bình phục, tâm ngƣời ấy rất vui mừng, Phật thuyết pháp 

cho liền chứng đƣợc đạo quả thứ ba.  Phật cầm tay ngƣời ấy đem đến tinh xá 

Kỳ-hoàn.  Ngƣời ấy nói:  "Thân con đã bị phá hủy, đã bị quăng bỏ, đƣợc Phật 

nối liền lại, cho con nguyện suốt đời đem thân này bố thí Phật và Tỳ-kheo Tăng". 

Ngày mai vua Ba-tƣ-nặc nghe sự việc nhƣ vậy, đi đến Kỳ-hoàn, nói với Kiện-

chỉ:  "Trẫm xin lỗi ngƣơi, ngƣơi thật vô tội, mà Trẫm điên cuồng hình phạt, nay 

Trẫm sẽ chia cho ngƣơi nửa Quốc độ để ngƣơi cai trị".  Kiện-chỉ nói:   "Tôi đã 

chán rồi, vua cũng vô tội.  Tôi vì tai ƣơng đời trƣớc, mà phải mang tội báo nhƣ 

vậy, nay tôi đem thân bố thí Phật và Tăng, chứ không trở về nữa". 

Nhƣ vậy, nếu có chúng sanh, thân không toàn vẹn, nhờ ánh sáng của Phật, tức 

thời bình phục.  Thế nên nói:  Cho đến thân hình tàn tật không toàn vẹn, nhờ 

ánh sáng của Phật, tức thời đƣợc bình phục. 

KINH:  Hết thảy chúng sanh nhờ đó mà nhìn nhau với tâm bình đẳng, nhƣ cha 

nhƣ mẹ, anh em, chị em, nhƣ thân thích và thiện tri thức.  Bấy giờ chúng sanh 

đều thực hành một cách bình đẳng Mƣời thiện nghiệp đạo, tịnh tu Phạm hạnh, 

không có các tỳ vết, vui vẻ thƣ thới, nhƣ vị Tỳ-kheo nhập vào đệ Tam thiền.  Tất 

cả đều đƣợc hảo huệ, giữ giới, tự thủ hộ, không nhiễu loạn chúng sanh. 

LUẬN:  Hỏi:  Các chúng sanh ấy chƣa ly dục, không có thiền định, không đƣợc 

bốn vô lƣợng tâm thì làm sao đƣợc tâm bình đẳng? 

Đáp:  Bình đẳng không phải bình đẳng của trong thiền định, mà là đối với hết 

thảy chúng sanh không oán không giận.  Do sự bình đẳng ấy mà đem thiện tâm 

nhìn nhau. 

Lại nữa, tâm bình đẳng là nhƣ trong Kinh nói:  "Thế nào là tâm bình đẳng?  Nhìn 

nhau nhƣ cha mẹ, ấy gọi là tâm bình đẳng". 



Hỏi:  Phải chăng xem hết thảy chúng sanh là cha mẹ, anh em, chị em? 

Đáp:   Không phải vậy.  Xem ngƣời già nhƣ cha mẹ, ngƣời lớn nhƣ anh, ngƣời 

nhỏ nhƣ em, xem nhƣ chị em cũng vậy.  Do tâm lực bình đẳng nên đều xem 

nhau nhƣ thân thích. 

Hỏi:  Sao chẳng phải cha mẹ, cho đến chẳng phải thân thích mà lại nói là thân 

thích, không mắc tội vọng ngữ ƣ? 

Đáp:  Tất cả chúng sanh trong vô lƣợng kiếp, không ai đã không phải cha mẹ, 

anh em, chị em, thân thích. 

Lại nữa, trong pháp thật tƣớng, thì không có chi là cha mẹ, anh em, do điên đảo 

chấp trƣớc tự ngã mà gọi là cha mẹ, anh em.  Nay do năng lực của thiện tâm, 

nên xem nhau nhƣ cha mẹ, mà chẳng phải vọng ngữ. 

Lại nữa, nhƣ ngƣời lấy điều nghĩa mà kết thân với nhau, không phải cha mà thờ 

làm cha, không phải mẹ mà thờ làm mẹ.  Anh em, con cái cũng nhƣ vậy.  Nhƣ 

ngƣời có con làm ác, thì truất bỏ đi, còn kẻ khác họ mà làm lành thời đem về 

nuôi làm con. Nhìn nhau nhƣ vậy, thời gọi là tâm bình đẳng, nhƣ kệ nói: 

"Coi vợ kẻ khác nhƣ là mẹ, 

Thấy của cải kẻ khác nhƣ lửa, 

Coi tất cả đều nhƣ thân thuộc, 

Ấy là sự thấy bình đẳng". 

Bấy giờ chúng sanh thực hành một cách bình đẳng.  Mƣời thiện nghiệp đạo là, 

thân nghiệp đạo có ba là không giết, không trộm, không tà dâm.  Khẩu nghiệp 

đạo có bốn là không nói dối, không nói hai lƣỡi, không ác khẩu, không nói thêu 

dệt.  Ý nghiệp đạo có ba là không tham lam, không não hại, không tà kiến.  Tự 

mình không sát sanh, không bảo ngƣời khác sát, tán thán ngƣời không sát sanh, 

thấy ngƣời không sát sanh thì vui mừng thay cho nó.  Cho đến tà kiến cũng có 

bốn cách nhƣ vậy. 

Hỏi:  Ba nghiệp sau chót là đạo, không phải nghiệp, bảy nghiệp đầu vừa là đạo 

cũng là nghiệp, tại sao nói là Mƣời thiện nghiệp đạo? 



Đáp:   Bỏ ít theo nhiều nên gọi chung là nghiệp đạo.  Ba chữ sau chót tuy không 

phải nghiệp mà có thể khởi nghiệp.  Lại vì nghiệp nên sanh khởi, thế cho nên gọi 

chung là nghiệp đạo. 

Kinh :  Tịnh tu Phạm hạnh, không có các tỳ vết. 

Hỏi:  Trên đã nói thực hành Mƣời thiện nghiệp đạo, lý ấy đã đủ, nay sao còn nói 

tịnh tu phạm hạnh nữa? 

Đáp:  Có ngƣời thực hành Mƣời thiện nghiệp đạo, mà không đoạn trừ dâm dục.  

Nay lại vì tán thán ngƣời thực hành hạnh Phạm-thiên, đoạn trừ dâm dục, nên nói 

là tịnh tu Phạm hạnh.  Kinh nói:  "Không có các tỳ vết" là kẻ hành dâm thì thân ác 

mà danh thúi, vì thế nên tán thán ngƣời đoạn trừ dâm dục rằng:  Không có các tỳ 

vết, ô uế. 

Kinh :  Vui vẻ thƣ thái. 

Hỏi:  Đây là thứ vui gì? 

Đáp:  Vui đây có hai thứ là vui bên trong và vui Niết-bàn.  Hai thứ vui nầy không 

từ năm trần phát sanh.  Giống nhƣ con suối đá, nƣớc từ trong núi ra, không phải 

từ ngoài đến.  Tâm vui cũng nhƣ thế.  Thực hành tâm bình đẳng, tu Phạm hạnh, 

đƣợc Mƣời thiện nghiệp đạo, thanh tịnh không cấu uế là thứ vui bên trong. 

Hỏi:  Thứ vui ấy hệ thuộc cõi nào?  Hệ thuộc cõi Dục, cõi Sắc hay cõi Vô sắc? 

Đáp:  Thứ vui ấy hệ thuộc Dục giới mà cũng không hệ thuộc, chẳng phải hệ 

thuộc Sắc giới vàVô sắc giới.  Nay nói giống nhƣ Tỳ-kheo nhập đệ Tam thiền.   

Nếu là hệ thuộc vào Sắc giới thì không nên nói giống nhƣ Tỳ-kheo đắc đệ Tam 

thiền.  Vì ý nghĩa ấy nên biết chẳng phải hệ thuộc vào Sắc giới.  Tâm ở Dục giới 

sanh hỷ lạc thấm khắp toàn thân, giống nhƣ giòng sữa ấm ngập cả thân thể, êm 

thấm hoan lạc. 

Không hệ thuộc là, đƣợc thật tƣớng Bát-nhã Ba-la-mật, quán các pháp bất sanh 

bất diệt, đƣợc trí tuệ chơn thật, tâm không dính mắc.  Cái vui vô tƣớng ấy là 

không hệ thuộc. 

Hỏi:  Phâيخcó Niết-bàn vui bậc nhất, vì sao còn nói các vui ở đệ Tam thiền? 

Đáp:  Hai thứ vui:  Có thứ vui lãnh thọ, có thứ vui do lãnh thọ dứt hết.  Thứ vui 

do lãnh thọ dứt hết, là tất cả năm ấm dứt hết không còn sanh trở lại, đó là thứ 



vui Niết-bàn.   Còn do dứt trừ phiền não ƣu sầu, trong tâm đƣợc hoan hỷ, ấy là 

thứ vui lãnh thọ.  Lạc thọ nhƣ vậy đầy đủ, chính ở tại trong đệ Tam thiền.  Vì thế 

nên nói nhƣ cái vui của đệ Tam thiền. 

Hỏi:  Sơ thiền, Nhị thiền, cũng có lạc thọ, vì sao chỉ nói đệ Tam thiền? 

Đáp:  Vui có thƣợng, trung, hạ.  Hạ là Sơ thiền, trung là Nhị thiền, thƣợng là Tam 

thiền. Sơ thiền có hai thứ vui là lạc căn và hỷ căn.  Năm thức tƣơng ƣng lạc căn, 

ý thức tƣơng ƣng hỷ căn.  Trong Nhị thiền, ý thức tƣơng ƣng với hỷ căn.   Trong 

đệ Tam thiền, ý thức tƣơng ƣng với lạc căn.   Trong tất cả ba cõi, trừ đệ Tam 

thiền, không có nơi nào ý thức tƣơng ƣng với lạc căn. 

Năm thức không thể phân biệt, không biết đến tƣớng danh tự, nhãn thức sanh ra 

trong khoảnh khắc gãy móng tay là đã có ý thức sanh ra.  Vì thế nên năm thức 

tƣơng ƣng với lạc căn không thể vui đầy đủ, ý thức tƣơng ƣng với lạc căn mới 

có thể là vui đầy đủ.  Vì thế, trong đệ Tam thiền công đức ít màvui thì nhiều, nên 

không có Tám bội xả, tám thắng xứ, Mƣời nhất thiết nhập.  Lên quá khỏi đệ Tam 

thiền thì không còn vui.  Vì vậy nên nói nhƣ Tỳ-kheo nhập đệ Tam thiền. 

Kinh :  Hết thảy chúng sanh đều đƣợc hảo huệ, trì giới, tự thủ hộ, không nhiễu 

loạn chúng sanh. 

Hỏi:  Vì sao sau khi nói đến sự vui lại nói đến đều đƣợc hảo huệ? 

Đáp:  Ngƣời chƣa đƣợc vui thì hay làm công đức, khi là đƣợc vui rồi, vì tâm đắm 

trƣớc nhiều vào sự vui ấy mà không làm công đức, cho nên sau khi nói đến sự 

vui thì nói tiếp tâm đƣợc hảo huệ.  Hảo huệ là trì giới, tự thủ hộ, không nhiễu 

loạn chúng sanh. 

Hỏi: Trì giới tức là thủ hộ, cũng là không nhiễu loạn chúng sanh, cớ sao lại còn 

nói tự thủ hộ và không nhiễu loạn chúng sanh? 

Đáp:    Thân và miệng thuần thiện, gọi là trì giới, kiểm thúc tâm vào điều thiện,  

gọi là tự thủ hộ, cũng gọi là không nhiễu loạn chúng sanh.  Tất cả các công đức 

đều nhập vào giới thân, định thân, huệ thân.  Nói rằng khéo trì giới, là nhiếp về 

giới thân; khéo tự thủ hộ là nhiếp về định thân; không nhiễu loạn chúng sanh và 

các công đức từ v.v.. của trong thiền định, là nhiếp về huệ thân. 

Hỏi:  Cũng không có ai nói không khéo trì giới, cớ sao nay nói khéo trì giới? 

Đáp:  Có kẻ nhƣ Bà-la-môn đắm trƣớc theo pháp thế gian mà nói rằng:  "Bỏ nhà 

khéo trì giới, là ngƣời làm mất giống nòi".  Lại nói:  "Do tự lực làm ra của cải, rồi 



rộng làm công đức, nhƣ vậy là có phƣớc, còn xuất gia thì đi khất thực, tự mình 

không cấp dƣỡng đƣợc mình, thì làm sao mà làm các công đức".  Những lời nói 

nhƣ vậy là chê trách kẻ khéo trì giới. 

Cũng có ngƣời đắm trƣớc vào những sửa trị thế gian mà chê trách ngƣời tự thủ 

hộ rằng:  "Ngƣời tu lấy pháp trị đời, thƣởng thiện phạt ác, luật pháp không thể 

phạm, không bỏ tôn thân, lập pháp cứu đời, đƣợc ích lợi to lớn, cần gì giữ thiện 

riêng mình, tự thủ hộ vô sự?  Đời loạn không lo sửa sang, ngƣời gấp không lo 

cứu".  Những lời nhƣ thế là chê trách kẻ khéo tự thủ hộ. 

Cũng có ngƣời chê trách ngƣời khéo không nhiễu loạn chúng sanh rằng"  Có 

oán mà không thể báo, có giặc mà không thể đánh, không trị nổi đứa ác, không 

sửa đƣợc kẻ tội, không thể trừ loạn cứu nạn, cần gì mặc nhiên vô ích".  Những 

lời nhƣ thế là chê trách ngƣời khéo không nhiễu loạn chúng sanh.  Nhƣ kệ nói: 

"Ngƣời mà không dũng kiện, 

Sanh ở đời mà chi, 

Thân nạn mà không cứu, 

Nhƣ ngƣời gỗ trên dất". 

Những lời lẽ không tốt đẹp nhƣ thế, gọi là lời chê trách ngƣời không nhiễu loạn 

chúng sanh. 

Các hạng trời và ngƣời đều đƣợc hảo huệ, trì giới, tự thủ hộ, không nhiễu loạn 

chúng sanh.  Thực hành các thiện pháp ấy, thân tâm đƣợc an ổn, không có gì 

phải sợ hãi, không nóng nảy bứt rứt, đƣợc danh dự tốt đẹp, mọi ngƣời yêu kính.  

Ấy là nhắm tới cửa Niết-bàn.  Khi mạng chung, thấy phƣớc thì tâm vui mừng, 

không âu lo, không hối hận, nếu chƣa đƣợc Niết-bàn, thì hoặc đƣợc sanh vào 

thế giới chƣ Phật, hoặc sanh lên cõi trời, vì thế nên nói là đƣợc hảo huệ, trì giới, 

tự thủ hộ, không nhiễu loạn chúng sanh. 

(Hết cuốn 8 theo bản Hán) 

--o0o -- 

  



Cuốn 9 

CHƢƠNG 14  

GIẢI THÍCH: HIỆN PHỔ THÂN 

KINH: Bấy giờ Thế Tôn ngồi trên tòa Sƣ tử, ở trong ba ngàn đại thiên đại thế 

giới, đức của Ngài đặc biệt tôn trọng, sắc tƣớng sáng chói, oai đức cao lồng 

lộng, khắp cả mƣời phƣơng thế giới chƣ Phật nhiều nhƣ số cát sông Hằng, 

giống nhƣ núi chúa Tu-di, sắc sáng chói thù thắng đặc biệt, các núi khác không 

thể sánh bằng. 

LUẬN: Hỏi: Phật do oai lực gì mà ở giữa tất cả các chúng sanh, đức của Ngài 

đặc biệt tôn trọng, oai đức sáng chói lồng lộng đến nhƣ vậy? Nhƣ Chuyển luân 

Thánh vƣơng, Chƣ thiên, Thánh nhân, cũng có sức lớn, oai đức sáng chói, cớ 

sao chỉ nói Phật có oai đức đặc biệt tôn quý? 

Ðáp: Các Thánh Hiền ấy tuy có oai đức sáng chói , nhƣng có hạng lƣợng, cũng 

nhƣ ngôi sao, khi mặt trời đã mọc lên thì lặn mất không hiện. Phật từ vô lƣợng 

A-tăng-kỳ kiếp, tập hợp các công đức, tất cả đã đầy đủ. Vì nhân duyên lớn nên 

quả báo cũng lớn, các ngƣời khác không đƣợc nhƣ thế. 

Lại nữa Phật đời đời tu các khổ hạnh, thƣờng bố thí cho chúng sanh vô lƣợng 

vô số đầu mặt, tủy não. Ðâu chỉ bố thí Quốc thành thê tử mà thôi, còn đời đời tu 

hành đã đầy đủ tất cả các giới, các nhẫn, các tinh tấn, các thiền định, và trí tuệ 

thanh tịnh không thể so sánh, không thể phá hoại, không thể cùng tận. Do năng 

lực của quả báo ấy mà đƣợc oai thần thù đặc không thể cân lƣờng. Do vậy nên 

nói vì nhân duyên lớn nên quả báo cũng lớn. 

Hỏi: Nếu Phật có thần lực vô lƣợng, oai đức vòi vọi không thể kể hết, thì vì sao 

còn chịu chín tội báo: 1- Bị con gái Phạm-chí tên Tôn-đà-lỵ hủy báng, năm trăm 

A-la-hán cũng bị hủy báng. 2- Bị con gái Bà-la-môn tên là Chiên-già (Cinca) buộc 

chiếc bát gỗ làm bụng to giả mang thai để hủy báng Phật. 3- Bị Ðề-bà-đạt-đa xô 

đá từ trên núi xuống đè chân Phật làm bị thƣơng ngón chân cái, 4-Cây đổ tung 

chích chân, 5- Vua Tỳ-lƣu-ly đem binh sát hại con cháu họ Thích, Phật bị đau 

đầu, 6- Nhận lời mời của Bà-la-môn A-tỳ-đạt-đa mà phải ăn lúa ngựa, 7- Bị gió 

lạnh làm lƣng đau, 8- Sáu năm khổ hạnh, 9- Ði vào làng Bà-la-môn khất thực 

không đƣợc gì, phải mang bát về không. Lại trƣớc và sau đông chí 8 ngày, gió 

lạnh làm gãy tre, phải tìm ba y để che lạnh. Lại vì bị nóng nên A-nan mới đứng 

sau quạt cho Phật. Những việc nhỏ của thế gian nhƣ vậy, Phật đều chịu đủ. Nếu 
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Phật có thần lực vô lƣợng, sắc tƣớng sáng chói, oai đức vòi vọi giữa ba ngàn 

đại thiên thế giới, cho đến thế giới chƣ Phật nhiều nhƣ cát sông Hằng ở phƣơng 

Ðông, Nam, Tây, Bắc, bốn phía trên, dƣới vì sao còn chịu các tội báo ấy? 

Ðáp: Phật sanh ở trong loài ngƣời, có cha mẹ, mang thần lực con ngƣời, nhƣng 

sức mạnh của một ngón tay còn hơn sức mạnh của Na-do-tha Voi trắng. Sức 

thần thông của Phật vô lƣợng vô số, không thể nghĩ bàn. Ngƣời con của vua 

Tịnh-phạn ấy, nhàm chán lão bệnh tử khổ mà xuất gia học đạo, ngƣời ấy đâu 

phải thụ tội báo, bị lạnh nóng làm khốn bức? Nhƣ thần lực của Phật không thể 

nghĩ bàn, trong pháp không thể nghĩ bàn thì đâu có các hoạn nạn lạnh nóng? 

Lại nữa, Phật có hai thân: Một là thân pháp tánh, hai là thân cha mẹ sanh. Thân 

pháp tánh thì đầy khắp mƣời phƣơng hƣ không, vô lƣợng vô biên, sắc tƣớng 

đoan chánh, tƣớng hảo trang nghiêm, sáng chói vô lƣợng, âm thanh vô lƣợng. 

Chúng nghe pháp cũng đều khắp hƣ không (chúng này là cũng thân pháp tánh, 

không phải ngƣời còn sanh tử thấy đƣợc). Thƣờng hiện ra nhiều thân, nhiều 

danh hiệu, nhiều nơi sanh, nhiều phƣơng tiện để độ chúng sanh, thƣờng độ 

khắp tất cả không giây phút ngừng nghỉ. Phật pháp tánh thân nhƣ vậy, hay độ 

mƣời phƣơng chúng sanh, còn chịu các tội báo, đó là Phật sanh thân. Phật sanh 

thân thì thứ lớp thuyết pháp nhƣ cách thức của con ngƣời. Vì có hai thứ Phật 

thân, nên có việc chịu tội báo, không lỗi. 

Lại nữa, ngay khi Phật đắc đạo, tất cả đều thành tựu. Làm sao mà nay thật có 

quả báo của pháp bất thiện có thể thọ? Chỉ vì thƣơng xót chúng sanh đời vị lai 

nên Phật hiện phƣơng tiện thọ các tội báo ấy. 

Lại nữa, nhƣ A-nê-lô-đậu, cúng đồ ăn cho một vị Bích-chi Phật, mà đƣợc hƣởng 

thọ vui trong vô lƣợng đời, tâm nghĩ tới uống ăn thì liền có, huống gì Phật đời 

đời lóc thịt cắt tủy để thí cho chúng sanh, mà đi khất thực lại không đƣợc gì, phải 

ôm bát về không? Vì các việc ấy, nên biết rằng Phật vì phƣơng tiện độ chúng 

sanh nên thọ các tội báo ấy. 

Thế nào là phƣơng tiện thƣơng xót chúng sanh đời vị lai? Năm chúng (xuất gia) 

đệ tử Phật, vì phƣớc bố thí mỏng nên đi khất thực các thứ cần dùng để nuôi 

sống không đƣợc. Hàng cƣ sĩ nói: "Các ngƣơi áo cơm không có đƣợc, có bệnh 

không trừ đƣợc, làm sao có thể đắc đạo giúp ích cho ngƣời?" Năm chúng hãy 

đáp lại rằng: "Chúng tôi tuy không có các việc nhỏ để nuôi thân, mà có phƣớc 

đức lớn của sự hành đạo. Ngày nay chúng tôi chịu khổ, là tội báo của thân đời 

trƣớc, còn công đức của ngày nay sẽ có lợi ích ở tƣơng lai. Ðại sƣ của chúng tôi 



đi vào làng Bà-la-môn khất thực còn không đƣợc gì, phải ôm bát không trở về. 

Phật cũng có các bệnh. Khi con cháu giòng họ Thích phải trả hết tội, Phật cũng 

đau đầu. Huống gì chúng tôi là ngƣời bậc thấp, phuớc mỏng?" Hàng cƣ sĩ nghe 

xong, tâm hết giận, liền lấy bốn thứ cúng dƣờng để cung cấp cho các Tỳ-kheo, 

khiến thân đƣợc an ổn, tọa thiền đắc đạo, ấy là Phật vì phƣơng tiện, không phải 

thật tội thọ báo. 

Nhƣ trong kinh Tỳ-ma-la-cật nói:"Phật ở nƣớc Tỳ-gia-ly, khi ấy Phật nói với A-

nan: Trong thân ta phát hơi gió nóng, cần dùng sữa bò, ông ôm bình bát của Ta 

đi xin sữa đem về đây". A-nan ôm bình bát của Phật, sáng sớm vào thành Tỳ-

gia-ly, đến đứng dƣới cửa nhà của một cƣ sĩ. Lúc ấy, Tỳ-ma-la-cật đang đi giữa 

đó, thấy A-nan ôm bình bát của Phật mà đứng, hỏi A-nan rằng: "Thầy vì sao mà 

sáng sớm ôm bình bát đứng đây?" A-nan đáp: "Phật thân hơi bệnh, cần dùng 

sữa bò, cho nên tôi đến đây". Tỳ-ma-la-cật nói: "Thôi, thôi, A-nan! Chớ hủy báng 

Nhƣ Lai. Phật là đấng Thế Tôn, đã vƣợt qua tất cả các pháp bất thiện, đâu còn 

có bệnh? Chớ khiến kẻ ngoại đạo nghe lời nói thô ấy, chúng sẽ khinh Phật mà 

nói rằng: "Phật mắc bệnh không tự cứu đƣợc, thì làm sao cứu ngƣời khác?" A-

nan nói: "Ðây không phải là ý của tôi, mà là vâng lời Phật dạy cần dùng sữa bò". 

Tỳ-ma-la-cật nói: " Ðây tuy Phật dạy, song đó là phƣơng tiện, vì đời ngũ ác trƣợc 

này nên dùng hình thức ấy để độ thoát hết thảy. Nếu đời vị lai có các Tỳ-kheo 

bệnh, sẽ theo hàng cƣ sĩ để xin thuốc, hàng cƣ sĩ nói: "Các Thầy bệnh không tự 

cứu đƣợc, còn đâu cứu đƣợc ngƣời khác?" Các Tỳ-kheo sẽ nói lại: "Ðại sƣ của 

chúng tôi cũng có bệnh, huống thân chúng tôi nhƣ cỏ nát mà không bệnh đƣợc 

ƣ?" Vì việc ấy, các cƣ sĩ đem thuốc cúng cấp cho Tỳ-kheo, khiến họ đƣợc an ổn 

mà tọa thiền hàn đạo. Có kẻ tiên nhân, có thể dùng cỏ thuốc, chú thuật để trừ 

bệnh cho ngƣời, huống gì Nhƣ Lai đầy đủ tất cả trí đức mà tự thân có bệnh 

không trừ đƣợc sao? Thầy hãy lặng lẽ ôm bình bát lấy sữa mang đi chỗ khác 

chớ để các ngƣời dị học nghe biết". 

Vì vậy nên biết Phật vì phƣơng tiện chứ chẳng thật có bệnh. Nhân duyên về các 

tội báo khác cũng nhƣ vậy. Thế nên nói Phật mà đức của Ngài đặc biệt tôn quý, 

sắc tƣớng sáng chói, oai đức vời vợi. 

KINH: Bấy giờ, Thế Tôn dùng thân thƣờng để chỉ thị cho tất cả chúng sanh ở ba 

ngàn đại thiên đại thế giới này. Lúc ấy, trời Thủ-đà-hội, trời Phạm-chúng (đúng là 

trời Phạm-thế), trời Tha-hóa-tự-tại, trời Ðâu-suất-đà, trời Dạ-ma, trời Tam-thập-

tam, trời Tứ-thiên-vƣơng và ba ngàn đại thiên đại thế giới, ngƣời với phi nhân, 

lấy các thứ hoa trời, chuỗi Anh-lạc trời, nƣớc hƣơng trời, hƣơng bột trời. Hoa 



sen xanh, Hoa sen đỏ, Hoa sen trắng, Hoa sen hồng trời và hƣơng lá cây trời, 

đem đến chỗ Phật. 

LUẬN: Hỏi: Phật vì sao dùng thân thƣờng để chỉ thị cho hết thảy chúng sanh 

trong ba ngàn đại thiên thế giới? 

Ðáp: Phật muốn thuyết Ðại Bát-nhã Ba-la-mật nên nhập vào Tam muội vƣơng 

tam muội, rồi từ luân tƣớng dƣới bàn chân chiếu sáng lên đến nơi nhục kế, rực 

sáng to lớn, giống nhƣ khi kiếp tận lửa cháy, từ các núi Tu-di theo thứ tự cháy 

hết, ánh sáng ấy biến khắp ba ngàn đại thiên thế giới cho đến thế giới chƣ Phật 

nhiều nhƣ cát sông Hằng ở mƣời phƣơng, tất cả đều rất sáng. Chúng sanh trông 

thấy hết thảy đạt đến A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam Bồ-đề, ấy là thần lực ban đầu 

khi Phật muốn thuyết Ðại Bát-nhã Ba-la-mật. Thứ hai là hết thảy lỗ chân lông 

đều mỉm cƣời. Thứ ba là phóng ánh sáng thƣờng, mỗi ánh sáng một trƣợng. 

Thứ tƣ là tƣớng lƣỡi phủ khắp ba ngàn đại thiên thế giới mà cƣời. Thứ năm là 

nhập vào Sƣ-tử-du-hý tam-muội, ba ngàn đại thiên thế giới rung động sáu cách. 

Thứ sáu là Phật ở tòa Sƣ tử hiện thân tối thắng, sắc tƣợng chói sáng, oai đức 

ao vòi vọi, lấy thần lực ấy mà cảm động chúng sanh. Những ngƣời có lòng tin 

đều đến đƣợc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam Bồ-đề. Trong đó đối với ngƣời có 

lòng nghi thì Phật hiện thân thƣờng, làm cho họ có đƣợc tâm tín giải, mà mỗi 

ngƣời đều nói lên rằng: "Nay đƣợc thấy đây là chân thân của Phật". Do thần lực 

của Phật, nên ngƣời ở trong ba ngàn đại thiên thế giới thấy thân thƣờng của 

Phật, dù ở xa hay gần đều vô ngại. Khi ấy chúng sanh ở ba ngàn đại thiên thế 

giới rất hoan hỷ nói rằng: "Ðây đúng là thân Phật". Lúc Phật mới sinh, lúc Phật 

mới thành đạo, lúc Phật mới Chuyển pháp luân, đều dùng thân ấy, suy nghĩ nhƣ 

vậy, ấy đúng là thân Phật. 

Hỏi: Sao gọi là trời Tịnh-cƣ, trời Phạm-thế? 

Ðáp: Ở đệ Tứ thiền có tám chỗ, năm chỗ là của A-na-hàm ở gọi là Tịnh-cƣ, ba 

chỗ là của phàm phu và Thánh nhân chung ở. Quả tám chỗ ấy có chỗ của Thập-

trụ Bồ-tát ở, cũng gọi là Tịnh-cƣ, hiệu là vua trời Ðại-tự-tại. Trời Phạm-thế là có 

ba nơi sanh: Một là trời Phạm-chúng, chỗ của các tiểu Phạm-thiên sanh. Hai là 

trời Phạm-phụ, chỗ của quý Phạm-thiên sanh. Ba là trời Ðại Phạm, nơi của kẻ tu 

Trung gian thiền sanh đến. 

Hỏi: Lìa dục thì đồng nhau, vì sao khi sanh ra có chỗ quý tiện khác nhau? 

Ðáp: Sơ thiền có ba hạng: Hạ, trung, thƣợng. Nếu tu Hạ thiền thì sanh vào 

Phạm-chúng, nếu tu Trung thiền thì sanh vào Phạm-phụ, nếu tu Trung thiền thì 



sanh vào Ðại-phạm. Tu hạnh từ cũng nhƣ thế. Nhƣ Diệu-nhãn-sƣ suy nghĩ rằng: 

"Ta vì mọi ngƣời mà thuyết pháp, họ đều sanh trong Phạm-thiên. Ta nay không 

nên sanh đồng một chỗ với đệ tử, ta hãy tu hạnh thƣợng từ". Do tu thƣợng từ 

nên sanh trong Ðại Phạm-thiên. 

Lại nữa, do tâm thanh tịnh bậc nhất nên sanh trong Ðại Phạm-thiên. 

Hỏi: Vì sao đối với bốn thiền, ở đây chỉ nói tới Sơ thiền và Tứ thiền, còn hai thiền 

giữa không nói? 

Ðáp: Vì bƣớc đầu lìa dục là khó, cuối cùng đƣợc vi diệu là khó, còn hai thiền ở 

giữa dễ nhập cho nên không nói. 

Lại nữa, nói Phạm-thế là đã bao gồm Sắc giới, nhƣng vì đệ Tứ thiền vi diệu nhất 

cho nên nói riêng. 

Lại nữa, vì ngƣời phần nhiều biết Phạm-thiên, không biết các cõi trời khác nên 

chỉ nói Phạm-thiên. Còn Tịnh-cƣ thiên thƣờng vì thƣơng xót chúng sanh, mà 

khuyến thỉnh Phật (cho nên nói). 

Lại nữa, Phật thuyết pháp, âm thanh thấu đến Phạm-thiên. Lúc Phật đắc đạo, 

chƣ thiên triển chuyển xƣớng lên âm thanh cao đến trời Tịnh-cƣ . Vì vậy nên chỉ 

nói Sơ thiền và Tứ thiền, không nói hai thiền giữa. 

Lại nữa, Phạm-thiên gần Dục giới nên cần phải nghe, trời Tịnh-cƣ là chủ Sắc 

giới cho nên cần phải nghe. Giống nhƣ ngƣời giữ cửa biết khách đến, khi khách 

đi đến chủ nó thời chủ biết; còn các ngƣời trung gian vì là vô sự, nên không nói 

đến. 

Lại nữa, ở Nhị thiền thì rất mừng, ở Tam thiền thì rất vui, mừng và vui dễ phóng 

dật cho nên không nói. 

Hỏi: Sao gọi là Tha-hóa-tự-tại? 

Ðáp: Cõi trời này chiếm lấy sự biến hóa của ngƣời khác để làm vui cho mình, 

cho nên gọi là Tha-hóa-tự-tại. Hóa-tự-lạc là hóa ra năm trần để tự vui, nên gọi là 

Hóa-tự-lạc. Ðâu-suất gọi là Tri-túc thiên. Dạ-ma gọi là Thiện-phần thiên. Thứ hai 

là Tam-thập-tam thiên. Trời dƣới thấp hơn hết gọi là Tứ-thiên-vƣơng thiên. 

Núi Tu-di cao tám vạn bốn ngàn do tuần. Trên có thành của Tam-thập-tam thiên. 

Bên núi Tu-di có núi gọi là Kiền-đà-ra, cao bốn vạn hai ngàn do tuần. Núi này có 

bốn chóp, trên chóp đều có thành. Tứ-thiên-vƣơng mỗi trời ở một thành. Các trời 



Dạ-ma v.v... ở đất bằng bảy báu, có gió cầm giữ nó ở giữa hƣ không, cho đến 

trời Tịnh-cƣ cũng lại nhƣ vậy. 

Các trời nhƣ vậy thấy thân Phật thanh tịnh, chói sáng trong sạch lớn lao, họ 

mang các đồ cúng dƣờng, nào là hoa ở trên nƣớc, hoa trên khô. Hoa mọc trên 

đất thì hoa Tu-man-đề là quý nhất, hoa sanh trong nƣớc thì Hoa sen xanh là quý 

nhất, hoặc hoa của cây, hoa của cỏ mọc lan..., các danh hoa ấy đủ các màu sắc 

lạ, đủ các mùi thơm, họ đều mang hoa trời đi đến chỗ Phật, vì các hoa ấy sắc 

đẹp, thơm nhiều, mềm mại trơn mịn, nên lấy để làm đồ cúng dƣờng. 

Thế nào là hoa trời? Hoa trời thơm tho, mùi thơm bay ngƣợc gió. Các chuỗi 

Anh-lạc trời, thì treo ở trên Phật; hƣơng ở đầm nƣớc trời thì bôi chỗ đất Phật; 

hƣơng bột trời thì rải lên trên Phật. Hoa sen trời chỉ có hoa xanh, đỏ, hồng, 

trắng, sao không có vàng? Vàng thuộc hỏa, hỏa thì không thích hợp với hoa mọc 

ở nƣớc. Hoa sen báu của trời thì cọng bằng Lƣu-ly, đài bằng Kim-cƣơng, lá 

bằng vàng Diêm-phù-na-đà, mềm mại mà thơm, cúng với hƣơng lá cây của trời, 

mang đến chỗ Phật. 

Hỏi: Nếu hàng chƣ thiên cúng dƣờng thì nên cúng hoa trời, còn ngƣời và phi 

nhân, làm sao có đƣợc hoa trời? 

Ðáp: Phật dùng thần túc phóng sánh sáng lớn, quả đất sáu cách rung động, chƣ 

thiên mƣa xuống đủ thứ hoa đẹp, đầy cả ba ngàn đại thiên thế giới để cúng 

dƣờng Phật. Ngƣời và phi nhân hoặc lƣợm lấy hoa ấy để cúng dƣờng Phật. 

Lại nữa, theo pháp của xứ Thiên Trúc, những thứ vật đẹp đều gọi là thiên vật. 

Hoa của ngƣời và phi nhân ấy tuy không phải là hoa trên trời, nhƣng vì nó tốt 

đẹp nên gọi là hoa trời. Vì vậy nên nói ngƣời và phi nhân mang các hoa trời, 

không có lỗi gì. 

KINH: Lấy các thứ hoa trời, cho đến hƣơng lá cây của trời ấy, rải lên trên Phật. 

LUẬN:Hỏi: Vì sao lấy hoa rải lên trên thân Phật? 

Ðáp: Vì cung kính cúng dƣờng. Lại, ánh sáng Phật chiếu ra ở xa đều thấy Phật, 

tâm rất vui mừng. Ðể cúng dƣờng Phật, đều lấy các thứ hoa rải lên trên thân 

Phật. 

KINH: Hoa đƣợc rải ra đều hóa thành đài lớn ở giữa hƣ không, trên ba ngàn đại 

thiên thế giới. 

LUẬN: Hỏi: Vì sao hóa làm đài ấy ở giữa hƣ không? 



Ðáp: Hoa đƣợc rải ít mà hóa làm đài lớn, là để chỉ thị cho chúng sanh biết nhân 

ít quả nhiều. 

Hỏi: Làm sao đài ở giữa hƣ không mà không rớt ? 

Ðáp: Phật dùng thần lực muốn chỉ thị cho chúng sanh biết là Phật phƣớc điền, 

cúng Phật thì đƣợc quả báo không bị mất, cho đến khi thành Phật, phƣớc đó 

vẫn còn. 

KINH: Sắc, năm sắc rực rỡ. Các tàng hoa, Anh-lạc ấy bốn bên đài hoa ấy treo 

các Anh-lạc, tàng hoa tạp khắp đầy ba ngàn đại thiên thế giới. 

LUẬN: Hỏi: Nếu Phật tự có thần lực, vì sao nhân có hoa rải ra mới biến hóa 

thành đài? 

Ðáp: Vì muốn khiến ngƣời sanh lòng tin thanh tịnh. Ngƣời ấy thấy hoa cúng 

dƣờng đều biến thành đài lớn, thì tâm rất vui mừng. Nhân vui mừng nên đƣợc 

phƣớc đức lớn. 

KINH: Do tàng hoa, Anh-lạc trang nghiêm nên ba ngàn đại thiên thế giới này đều 

thành sắc vàng, và thế giới chƣ Phật nhiều nhƣ cát sông Hằng ở mƣời phƣơng 

đều cũng nhƣ vậy. 

LUẬN: Có ngƣời nói rằng: " Chuyển luân Thánh vƣơng làm chủ bốn thế giới, 

Phạm-thiên vƣơng làm chủ ngàn thế giới, Phật là chủ của ba ngàn đại thiên thế 

giới". Ðể cho thấy lời nói ấy không đúng, nên Phật biến hóa cho đến thế giới chƣ 

Phật nhiều nhƣ cát sông Hằng ở mƣời phƣơng. 

KINH: Bấy giờ, chúng sanh trong ba ngàn đại thiên thế giới, cho đến mƣời 

phƣơng, mỗi mỗi tự nghĩ: "Phật riêng vì ta mà thuyết pháp, chứ không vì các 

ngƣời khác". 

LUẬN: Hỏi: Phật chỉ dùng một thân thị hiện ra giữa ba ngàn đại thiên thế giới và 

mƣời phƣơng; nay chúng sanh vì sao lại mỗi mỗi thấy Phật ở trƣớc mặt mình 

thuyết pháp? 

Ðáp: Phật có hai thứ thần lực: Một là ngồi một chỗ thuyết pháp, khiến các chúng 

sanh ở xa đều thấy, ở xa đều nghe. Hai là Phật ở tại một chỗ thuyết pháp, có thể 

khiến mỗi mỗi chúng sanh đều tự thấy Phật ở trƣớc mặt mình thuyết pháp, giống 

nhƣ chỉ một mặt trời mọc lên mà ánh hiện các giòng nƣớc. 



Lại nữa, chúng sanh không đồng, có ngƣời thấy thân Phật ở khắp cả ba ngàn 

đại thiên thế giới, mà sanh lòng tin thanh tịnh. Lại có ngƣời mỗi mỗi thấy Phật ở 

trƣớc mặt mình thuyết pháp, mà sanh lòng tin thanh tịnh, tin ƣa vui mừng. Vì vậy 

nên Phật ở trƣớc mỗi mỗi (chúng sanh) mà thuyết pháp cho họ. 

KINH: Bấy giờ Thế Tôn ở tòa Sƣ tử vui vẻ mà cƣời, ánh sáng chiếu khắp ba 

ngàn đại thiên đại thế giới. Do ánh sáng ấy, chúng sanh ở trong ba ngàn đại 

thiên đại thế giới này đều trông thấy Phật và Tăng ở phƣơng Ðông nhiều nhƣ cát 

sông Hằng; chúng sanh ở trong thế giới nhiều nhƣ cát sông Hằng ở phƣơng 

Ðông kia lại thấy Phật Thích-ca Mâu-ni và đại chúng ở trong ba ngàn đại thiên 

đại thế giới này. Nam, Tây, Bắc phƣơng, bốn phía trên, dƣới cũng đều nhƣ thế. 

LUẬN: Hỏi: Trƣớc Phật đã nhiều lần phóng sánh sáng, nay vì sao còn phóng 

ánh sáng ấy? 

Ðáp: Trƣớc phóng sánh sáng, mỗi mỗi đều có việc, nhƣ trƣớc đã nói. Nay vì 

chúng hội ở thế giới kia và thế giới này chƣa trông thấy nhau, nên dùng thần lực 

ánh sáng làm cho tất cả đại chúng ở thế giới kia và đây đƣợc trông thấy nhau. 

Hỏi: Nhƣ trong hàng đệ tử, ngƣời có Thiên nhãn bậc nhất là Ðại A-la-hán A-nê-

lô-đậu, nếu mà tạm quán thì chỉ thấy đƣợc tiểu thiên thế giới, quán kỹ mới thấy 

đƣợc hai ngàn thế giới. Ðại Bích-chi Phật tạm quán thì chỉ thấy đƣợc hai ngàn 

thế giới, quán kỹ mới thấy đƣợc ba ngàn đại thiên thế giới. Còn nay tất cả mọi 

ngƣời làm sao mà thấy đƣợc thế giới chƣ Phật ở phƣơng Ðông nhiều nhƣ cát 

sông Hằng? 

Ðáp: Ðó là do thần lực của Phật làm cho đƣợc thấy, chứ không phải sức của 

chúng sanh. Dẫu A-la-hán và Bích-chi Phật ở các nơi khác cũng nhờ thần lực 

của Phật mà thấy đƣợc vô hạn. Giống nhƣ Chuyển luân Thánh vƣơng bay đi, 

hết thảy kẻ tùy tùng và voi, ngựa, súc vật đều cũng đi theo. Nay do thần lực của 

Phật, chúng sanh tuy ở chỗ xa, cũng đƣợc thấy Phật. Lại nhƣ do năng lực của 

Ban-châu tam muội, tuy không có đƣợc Thiên nhãn, mà vẫn thấy đƣợc mƣời 

phƣơng Phật, con mắt thấy không ngăn ngại. Cũng nhƣ khi kiếp tận lửa cháy, 

hết thảy chúng sanh tự nhiên đều đƣợc Thiền định đƣợc Thiên nhãn, Thiên nhĩ. 

Phật dùng thần lực khiến tất cả chúng sanh đều thấy đƣợc từ xa cũng nhƣ vậy. 

Bấy giờ, Thế Tôn ở tòa Sƣ tử mà cƣời. Cƣời nhƣ trƣớc đã nói, còn điều chƣa 

nói nay sẽ nói. 

Hỏi: Chúng sanh ở phƣơng này xa thấy ở phƣơng kia, là do thần lực của Phật, 

còn chúng sanh ở phƣơng kia cũng thấy ở bên này là do thần lực ai? 



Ðáp: Ðó là thần lực của Phật Thích-ca Mâu-ni khiến chúng sanh kia đƣợc thấy 

ba ngàn đại thiên thế giới ở phƣơng này, và thấy Phật Thích-ca Mâu-ni cùng tất 

cả các chúng hội, Nam, Tây, Bắc phƣơng, bốn phía trên, dƣới cũng nhƣ thế. 

  

  



CHƢƠNG 15 

GIẢI THÍCH: MƢỜI PHƢƠNG CHƢ BỒ-TÁT ÐẾN 

KINH: Khi ấy, qua khỏi thế giới chƣ Phật nhiều nhƣ cát sông Hằng ở phƣơng 

đông, ở bên cùng tận của thế giới kia, có thế giới tên là Ða Bảo, Phật hiệu là Bảo 

Tích, hiện nay đang vì các Bồ-tát Ma-ha-tát thuyết Bát-nhã Ba-la-mật. 

LUẬN: Hỏi: Nhƣ Phật đã nói hết thảy thế giới là vô lƣợng vô biên, sao đây lại nói 

ở bên cùng tận của thế giới kia? Ở bên cùng tận tức là rơi vào tƣớng hữu biên. 

Nếu thế giới hữu biên, thì chúng sanh cũng phải hữu tận? Vì sao? Vì mỗi đức 

Phật độ hết vô lƣợng vô số chúng sanh vào Vô-dƣ Niết-bàn, không còn chúng 

sanh mới cho nên phải tận? 

Ðáp: Kinh Phật tuy có nói thế giới là vô lƣợng, đó là phƣơng tiện nói, chứ không 

phải thật giáo. Nhƣ thật không có thần mà vì phƣơng tiện nói có thần. Trong 

mƣời bốn nạn ấy, dù nói thế giới là hữu biên hay vô biên, đều là tà kiến. Nếu vô 

biên thì Phật không có Nhất thiết trí, vì sao? Vì trí tuệ biết cùng khắp không vật 

gì không biết, mới gọi là Nhất thiết trí. Nếu thế giới là vô biên, thì Phật có thể biết 

không hết. Nếu thế giới là hữu biên, thời bị lỗi nhƣ trƣớc đã nói. Cả hai đều là tà 

kiến, vì sao? Vì nƣơng vô biên để phá hữu biên. Thế giới Ða Bảo này chẳng 

phải là ở tận cùng của hết thảy thế giới, mà là ở bên tận cùng các chúng sanh có 

nhân duyên đƣợc độ của đức Phật Thích-ca Mâu-ni. Giống nhƣ ở bên tận cùng 

của một nƣớc, thì không nói là ở bên tận cùng của châu Diêm-phù-đề. Nếu thế 

giới là vô biên, thì Phật không phải là ngƣời biết tất cả. Ðiều này nhƣ đã đáp 

trong đoạn nói về ý nghĩa Phật ở trên kia. Cho nên, nên biết trí Phật là vô lƣợng, 

giống nhƣ cái hộp lớn nên nắp cũng lớn. 

Hỏi: Thế giới tên Ða Bảo. Bảo có hai thứ là Tài bảo và Pháp bảo. Vì thứ bảo nào 

nhiều mà gọi là thế giới bảo? 

Ðáp: Hai thứ đều có. Lại có nhiều Bồ-tát quán chiếu các báu về pháp tánh v.v... 

(nói báu này là của đại Bồ-tát có đƣợc, dùng làm mũ báu, ở trong mũ đều thấy 

chƣ Phật và liễu đạt tất cả pháp tánh), vì nhiều nên gọi là Ða Bảo. Trong nƣớc 

ấy có Phật hiệu là Bảo Tích, vì tâp hợp các pháp bảo Năm cân, Năm lực, Bảy 

giác chi, Tám chánh đạo vô lậu, nên gọi là Bảo Tích. 

Hỏi: Nếu vậy, hết thảy Phật nên gọi là Bảo Tích; vì sao chỉ gọi đức Phật kia là 

Bảo Tích? 



Ðáp: Tuy hết thảy chƣ Phật đều có thứ báu đó, nhƣng chỉ đức Phật kia lấy báu 

đó làm danh hiệu, nhƣ Di-lặc tên là Từ-thị... Chƣ Phật tuy có lòng từ, nhƣng chỉ 

Di-lặc lấy từ làm danh hiệu. 

Lại nữa, nhƣ khi Phật Bảo Hoa sanh ra, khắp trên thân đều có các thứ hoa sắc 

sáng chói nên gọi là Thái tử Bảo Hoa. Nhƣ vậy khi Phật Nhiên Ðăng sanh ra, 

khắp bên thân sáng nhƣ đèn nên gọi là Thái tử Nhiên Ðăng, khi thành Phật cũng 

gọi là Nhiên Ðăng (tên cũ là Ðỉnh Quang Phật) , Phật Bảo Tích cũng nhƣ vậy, có 

thể khi mới sanh cũng có nhiều bảo vật sanh ra, hoặc từ đất sanh, hoặc từ trời 

mƣa các thứ hoa báu tập hợp, nên gọi là Bảo Tích. 

Hỏi: Chỉ có một đức Phật Thích-ca Mâu-ni thôi, không có mƣời phƣơng Phật, vì 

sao? Ðức Phật Thích-ca Mâu-ni có oai lực vô lƣợng, có thể độ hết thảy chúng 

sanh, không còn có Phật khác. Nhƣ nói: A-nan nhất tâm suy nghĩ rằng: "Quá 

khứ các đức Phật Bảo Hoa, Nhiên Ðăng v.v... đều sanh vào đời tốt đẹp, thọ 

mạng rất lâu, mới có thể độ tất cả chúng sanh, còn nay đức Phật Thích-ca Mâu-

ni sanh vào đời ác, thọ mạng ngắn ngủi, chắc không thể nào độ tất cả đệ tử ƣ?" 

Vì có tâm nghi ngại nhƣ vậy nên Phật liền biết điều mà tâm A-nan đang suy nghĩ 

cho nên ngay khi mặt trời mọc, Phật nhập vào Nhật xuất tam muội. Bấy giờ tất 

cả các lỗ chân lông trên thân Phật xuất ra các ánh sáng, cũng nhƣ quanh mặt 

trời xuất ra ánh sáng. Ánh sáng ấy chiếu khắp cõi Diêm-phù-đề. Khắp rồi chiếu 

đến bốn thiên hạ, chiếu bốn thiên hạ khắp rồi, chiếu đến ba ngàn đại thiên thế 

giới. Chiếu ba ngàn đại thiên thế giới khắp rồi, chiếu đến mƣời phƣơng vô lƣợng 

thế giới. Khi ấy từ bên rốn của Thế Tôn xuất ra các Hoa sen báu, nhƣ kệ nói: 

"Cọng lƣu ly sáng xanh, 

Ngàn cánh sắc hoàng kim, 

Kim-cƣơng làm đài hoa, 

Hổ phách trang nghiêm hoa. 

Mềm mại không cong thô, 

Nó cao hơn mƣời trƣợng, 

Cọng Lƣu-ly xanh biếc, 

Dựng ở giữa rốn Phật. 

Cánh nó rộng mà dài, 



Sắc đẹp giữa bạch quang, 

Vô lƣợng báu trang nghiêm, 

Hoa ấy có ngàn cánh. 

Sắc hoa đẹp nhƣ vậy, 

Từ rốn Phật sanh ra, 

Trên bốn đài hoa ấy, 

Tỏa báu ánh mặt trời. 

Mỗi mỗi các toà báu, 

Mỗi tòa có Phật ngồi, 

Nhƣ núi vàng bốn chóp. 

Sáng chói đồng nhƣ một. 

Từ giữa rốn bốn Phật, 

Ðều hiện vào sen đẹp, 

Trên cọng có tòa báu 

Mỗi tòa đều có Phật. 

Từ giữa rốn Phật ấy, 

Triển chuyển hiện hoa báu, 

Mỗi hoa đều có tòa 

Mỗi tòa đều có Phật. 

Triển chuyển hóa nhƣ vậy, 

Cho đến trời Tịnh-cƣ, 

Nếu muốn biết gần xa, 

Hãy lấy ví dụ nói: 

Một viên đá vuông lớn, 



Cao rộng nhƣ núi lớn, 

Từ trên thả rơi xuống, 

Ði thẳng không chi ngại. 

Vạn tám ngàn ba trăm, 

Tám mƣơi ba năm ròng, 

Số năm lâu nhƣ vậy, 

Nó mới thấu đến đất. 

Ở giữa hai khoảng ấy, 

Ðầy đủ có hóa Phật 

Ánh sáng Ngài lớn thịnh, 

Hơn mặt trời mặt trăng, 

Có Phật thân ra nƣớc 

Cũng có thân ra lửa, 

Hoặc hiện đi kinh hành 

Có khi ngồi tĩnh mặc. 

Có Phật đi khất thực, 

Ðể phƣớc cho chúng sanh, 

Hoặc là thuyết kinh pháp, 

Có khi phóng ánh sáng. 

Hoặc đến ba đƣờng ác, 

Ðịa ngục băng, tối, lửa. 

Hòa khí trừ giá rét. 

Ánh sáng chiếu ngục tối. 

Chỗ nóng cho gió mát 



Tùy việc cứu khổ nó 

An ổn không hoạn nạn 

Ðộ thoát bằng pháp lạc". 

Các thứ phƣơng tiện nhƣ vậy, một lúc có thể độ liền mƣời phƣơng vô lƣợng 

chúng sanh. Ðộ chúng sanh rồi, trở lại vào bổn xứ ở giữa rốn Phật. 

Bấy giờ, Thế Tôn từ Nhật xuất tam muội dậy, hỏi A-nan rằng: "Ông thấy sức 

thần thông của tam muội này không?" A-nan bạch Phật: "Bạch Thế Tôn, con đã 

thấy". Lại bạch Phật rằng: "Nếu Phật trụ thế thì đệ tử đƣợc độ trong một ngày, 

có thể đầy đủ hƣ không, huống gì trụ thế hơn tám mƣơi năm!". Vì vậy nên nói: 

"Một đức Phật có công đức và thần lực vô lƣợng, hiện tại hóa độ mƣời phƣơng, 

không có Phật khác". 

Lại nữa, nhƣ Phật nói: "Nữ nhân không đƣợc làm Chuyển luân Thánh vƣơng, 

không đƣợc làm Phật, không đƣợc làm Ðế-thích thiên, Ma vƣơng, Phạm vƣơng, 

không đƣợc làm Phật, không đƣợc có hai Chuyển luân Thánh vƣơng cùng cai trị 

một chỗ, mƣời phƣơng Thế Tôn cũng không có hai Phật cùng xuất hiện một 

đời". Lại, Phật nói: "Phật nói không hƣ dối, một đời không có hai Phật, một pháp 

khó gặp nhất đó là Phật Thế Tôn; vô lƣợng ức kiếp, lâu lâu mới có một. Trong 

91 kiếp; ba kiếp có Phật. Kiếp thứ 91 trƣớc hiền kiếp, ban đầu có Phật hiệu là 

Tỳ-bà-thi (Tàu dịch là Chủng-chủng-kiến). Trong kiếp thứ 31 có hai đức Phật, 

một hiệu là Thi-khí (Tàu dịch Ðại), một hiệu là Tỳ-thứ-bà-phụ (Tỳ -xá-phù - Tàu 

dịch Nhất thiết chủng). Trong Hiền kiếp có bốn đức Phật: Một hiệu là Ca-la-cƣu-

xan-đà (Câu-lƣu-tôn), hai hiệu là Ca-na-già Mâu-ni (Câu-na-hàm Mâu-ni - Tàu 

dịch Kim Tiên Nhân), ba hiệu là Ca-diếp, bốn hiệu là Thích-ca Mâu-ni. Ngoài ra 

các kiếp khác không có Phật, rất đáng thƣơng xót!". Nếu có mƣời phƣơng Phật, 

cớ sao nói " các kiếp khác không có Phật, rất đáng thƣơng xót"? 

Ðáp: Tuy đức Phật Thích-ca có thần lực vô lƣợng, hay biến hóa làm Phật ở 

mƣời phƣơng để thuyết pháp, phóng ánh sáng độ chúng sanh, cũng không thể 

độ hết chúng sanh, vì bị rơi vào hữu biên, thời không còn có Phật ở vị lai vậy. 

Nhƣng vì chúng sanh không tận, cho nên còn có các đức Phật khác. 

Lại nữa, ông nói Phật tự thuyết các nữ nhân không đƣợc làm năm việc. Hai 

Chuyển luân Thánh vƣơng không đƣợc đồng thời xuất hiện. Phật cũng nhƣ vậy, 

cùng trong một đời không có hai Phật. Ông không hiểu nghĩa này. Phật có hai 

nghĩa, có nghĩa để hiểu, có nghĩa sâu xa khó hiểu. Nhƣ khi Phật sắp vào Niết-



bàn, nói với các Tỳ-kheo: "Từ nay nên nƣơng theo pháp, không nên nƣơng theo 

ngƣời; nên nƣơng theo nghĩa, không nên nƣơng theo ngữ; nên nƣơng theo trí, 

không nên nƣơng theo thức; nên nƣơng theo kinh liễu nghĩa, không nên nƣơng 

theo chƣa liễu nghĩa". 

Nƣơng theo pháp là, pháp có mƣời hai loại; nên nƣơng theo pháp ấy, không nên 

nƣơng theo ngƣời. 

Nƣơng nghĩa là, trong nghĩa không có sự tranh cãi về tốt xấu, tội phúc, hƣ thật. 

Ngữ là để đƣợc nghĩa, nghĩa không phải ngữ, Nhƣ ngƣời lấy ngón tay chỉ mặt 

trăng để bảo cho ngƣời mê muội, nhƣng ngƣời mê muội lại thấy ngón tay mà 

không thấy mặt trăng. Ngƣời kia lại nói với nó rằng: Ta lấy ngón chỉ mặt trăng, là 

để cho ngƣơi biết mặt trăng, sao ngƣơi lại thấy ngón tay mà không thấy mặt 

trăng? Ðây cũng nhƣ thế. Ngữ để chỉ nghĩa, nghĩa không phải là ngữ, vì vậy 

không nên nƣơng theo ngữ. 

Nƣơng theo trí là, trí hay so lƣờng phân biệt thiện ác, còn thức thì thƣờng tìm 

vui, không vào đƣợc đạo chánh, cho nên nói không nên nƣơng theo thức. 

Nƣơng theo kinh liễu nghĩa là, trong các ngƣời có Nhất thiết trí, thì Phật là bậc 

nhất. Trong tất cả các kinh thơ, thì Phật pháp là bậc nhất. Trong tất cả chúng, thì 

chúng Tỳ-kheo Tăng là bậc nhất. Bố thí thì đƣợc phƣớc lớn, giữ giới đƣợc sanh 

thiên, nhƣ vậy v.v... là kinh liễu nghĩa. Nhƣ nói Pháp sƣ thuyết pháp có năm điều 

lợi: Một là phƣớc lớn, hai là đƣợc ngƣời ƣa mến, ba là đoan chánh, bốn là danh 

tiếng, năm là sau đƣợc Niết-bàn, ấy là kinh chƣa liễu nghĩa. Vì sao chƣa liễu? Vì 

bố thí đƣợc phƣớc lớn, ấy là rõ ràng dễ hiểu, còn thuyết pháp thì không có tài 

vật mà nói là đƣợc phƣớc, đƣợc phƣớc đây là ngƣời thuyết pháp. Dùng nhiều 

cách tán thán sự bố thí để phá lòng xan tham của ngƣời, cũng trừ lòng xan tham 

của mình, cho nên nói là chƣa liễu. Ðây là phần nhiều dẫn những lời phƣơng 

tiện trong kinh, chứ không phải thật nghĩa. Trong kinh ấy tuy Phật nói đời không 

có hai Phật cùng xuất hiện, mà không nói trong tất cả mƣời phƣơng thế giới 

(không có hai Phật). Tuy nói đời không có hai Chuyển luân Thánh vƣơng, mà 

cũng không phải nói trong tất cả mƣời phƣơng ba ngàn đại thiên thế giới không 

có, mà chỉ nói trong thế giới bốn thiên hạ không có hai Chuyển luân Thánh 

vƣơng. Do tạo phƣớc thanh tịnh nên một mình làm vua một thế giới, không có 

các oán địch. Nếu có hai vua thì không gọi là thanh tịnh. Tuy Phật không có tâm 

tật đố, nhƣng vì hạnh nghiệp đời đời thanh tịnh nên cũng không có hai Phật xuất 

hiện trong một thế giới. 



Trăm ức núi Tu-di, trăm ức mặt trời mặt trăng, gọi là Tam thiên đại thiên thế giới. 

Nhƣ vậy mƣời phƣơng hằng hà sa Tam thiên đại thiên thế giới, gọi là một Phật 

thế giới, trong đó không còn có các Phật khác, thật chỉ có một Phật Thích-ca 

Mâu-ni. Trong một Phật thế giới ấy thƣờng hóa làm các Phật, các pháp môn, các 

thân hình, các nhân duyên, các phƣơng tiện để độ chúng sanh. Nhƣ vậy nên 

trong kinh Ða-trì nói: "Trong một đời một thế giới không có hai Phật mà không 

nói mƣời phƣơng không có Phật". 

Lại nữa, nhƣ ông nói: "Một việc khó gaàu7841?p, đó là Phật Thế Tôn. Lại nói 

trong chín mƣơi mốt kiếp, ba kiếp có Phật; các kiếp khác không có Phật, rất 

đáng thƣơng xót". Phật vì hạng ngƣời tội nặng không gieo trồng thiện căn thấy 

Phật đó, nên nói Phật ra đời khó gặp nhƣ hoa cây Ƣu-đàm-bát-la, lâu lâu mới có 

một lần. Ngƣời có tội nặng cũng nhƣ vậy, luân chuyển trong ba đƣờng ác. Hoặc 

sanh ở trong cõi ngƣời, cõi trời mà gặp lúc Phật ra đời, ngƣời kia cũng không 

đƣợc thấy Phật. Nhƣ nói chín ức nhà trong thành Xá-vệ, có ba ức nhà tận mắt 

trông thấy Phật, ba ức nhà tai nghe có Phật, mà mắt không thấy, ba ức nhà thì 

không nghe cũng không thấy. Phật ở tại Xá-vệ hai mƣơi lăm năm mà các chúng 

ấy còn không nghe không thấy, huống là ở xa? 

Lại nữa, Phật và A-nan đi vào thành Xá-vệ khất thực. Bấy giờ có một bà già 

nghèo đứng ở đƣờng, A-nan bạch Phật rằng: "Bạch Thế Tôn, ngƣời ấy đáng 

thƣơng, xin Phật độ cho". Phật nói với A-nan: "Ngƣời ấy không có nhân duyên". 

A-nan thƣa: "Phật đi đến gần, ngƣời ấy trông thấy tƣớng hảo quang minh, ắt 

phát tâm hoan hỷ, lấy đó làm duyên". 

Phật đi đến gần, ngƣời ấy liền xoay lƣng lại với Phật, Phật đi qua cả bốn phía, 

ngƣời ấy liền cả bốn phía xoay lƣng lại với Phật mà ngƣớc mặt lên trời. Phật từ 

trên đi xuống, thì lại cúi mắt xuống đất. Phật từ dƣới đất hiện lên, thì lấy hai tay 

che mắt không chịu thấy Phật. Phật nói với A-nan: "Còn muốn là nhân duyên gì 

nữa?" Có hạng ngƣời nhƣ vậy, không có nhân duyên đắc độ nên không đƣợc 

thấy Phật. Vì vậy nên Phật nói: "Này A-nan! Phật khó gặp nhƣ hoa Ƣu-đàm-bát-

la; giống nhƣ nƣớc mƣa tuy nhiều, khắp nơi đều có đƣợc, mà Ngạ quỷ thƣờng 

chịu khát, không thể uống đƣợc". 

Ông nói trong chín mƣơi mốt kiếp, chỉ ba kiếp có Phật, đóù là nói ở trong một 

Phật thế giới, chứ không phải tất cả các thế giới khác. Nói "chỗ này kiếp trống 

không không có Phật xuất thế, thật đáng thƣơng xót", đó cũng là nói ở trong một 

Phật thế giới này, chứ không phải trong tất cả các thế giới khác. Vì vậy nên biết 

có mƣời phƣơng Phật. 



Lại nữa, trong pháp Thanh-văn có nói mƣời phƣơng Phật, mà tự ông không 

hiểu. Nhƣ trong kinh Tạp A-hàm nói: "Thí nhƣ mƣa lớn liên tục, từng giọt, từng 

giọt không ngừng, chẳng thể nào đếm hết. Phật thế giới cũng nhƣ vậy. Ta thấy ở 

phƣơng Ðông vô lƣợng thế giới, có thế giới đang thành, có thế giới đang trụ, có 

thế giới đang hoại, số lƣợng rất nhiều, không phân biệt nổi. Nhƣ vậy cho đến 

mƣời phƣơng vô lƣợng chúng sanh. Trong mƣời phƣơng thế giới đó, có ba thứ 

khổ về thân là già, bệnh, chết; ba thứ khổ về tâm là dâm, sân, si; ba thứ khổ về 

đời sau là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tât cả thế giới đều có ba hạng ngƣời hạ, 

trung, thƣợng. Hạng hạ nhân thì đắm say cái thú vui hiện tại; hạng trung nhân thì 

đắm say cái thú vui đời sau, hạng thƣợng nhân thì cầu đạo, có tâm từ bi thƣơng 

xót chúng snah. Ðã có nhân duyên, làm sao không có quả báo? Phật nói: "Nếu 

đời không có già, bệnh, chết, thì Phật không ra đời". Ngƣời ấy nhân thấy chúng 

sanh bị già bệnh chết khổ não, mà trong tâm phát nguyện: "Ta sẽ làm Phật, để 

độ thoát chúng sanh, dứt trừ tâm bệnh, cứu vớt sự khổ đời sau cho chúng 

sanh". Nhƣ vậy mƣời phƣơng thế giới đều có nhân duyên có Phật ra đời. Cớ 

sao chỉ nói chỗ này có Phật, các chỗ khác không có? Giống nhƣ có ngƣời nói: 

"Có cây không lửa, có đất ẩm không có nƣớc" là điều không thể tin đƣợc. Phật 

cũng nhƣ vậy, chúng sanh thân có cái khổ già, bệnh, chết; tâm có các khổ dâm, 

sân, si; Phật vì dứt ba thứ khổ đó khiến họ đƣợc chứng Tam thừa, cho nên xuất 

hiện ở đời. Trong tất cả thế giới đều có các khổ đó, làm sao lại không có Phật? 

Lại nữa, ngƣời mù vô số mà chỉ nói cần một thầy thuốc, thế thì cũng không 

đúng. Vì vậy nên phải có mƣời phƣơng Phật. 

Lại nữa, trong Trƣờng A-hàm có kinh nói: "Có Quỷ thần vƣơng giữ phƣơng Bắc, 

với trăm ngàn vạn quỷ thần rất đông, cuối đêm đi đến chỗ Phật, đầu mặt lễ chân 

Phật rồi đứng một bên, phóng ra ánh sáng thanh tịnh, chiếu khắp rừng Kỳ Hoàn, 

làm cho sáng rực, chấp tay tán Phật, nói hai bài kệ rằng: 

"Tôi quy mạng bậc Ðại tinh tấn, 

Trong loài hai chân Phật trên cả, 

Bậc có mắt trí tuệ thấy hết, 

Chƣ thiên không hiểu trí tuệ ấy. 

Phật quá khứ, vị lai hiện tại, 

Tôi đều cúi đầu lễ tất cả, 



Nhƣ vậy tôi nay quy mạng Phật. 

Cũng nhƣ cung kính Phật ba đời". 

Trong bài kệ nhƣ vậy có mƣời phƣơng Phật. Quỷ thần vƣơng cúi đầu lễ Phật ba 

đời, rồi sau mới riêng quy mạng Phật Thích-ca Mâu-ni. Nếu không có mƣời 

phƣơng Phật hiện tại, thì hãy nên chỉ nói quy mạng Phật Thích-ca Mâu-ni, không 

nên nói chƣ Phật quá khứ, vị lai, hiện tại. Cho nên nói có mƣời phƣơng Phật. 

Lại nữa, đời quá khứ có vô lƣợng Phật, đời vị lai cũng có vô lƣợng Phật. Vì vậy 

nên hiện tại cũng phải có vô lƣợng Phật. 

Lại nữa, nếu Phật ở trong pháp Thanh-văn, mà nói có mƣời phƣơng vô số vô 

lƣợng Phật thì chúng sanh sẽ nói Phật dễ đƣợc gặp, rồi không chịu siêng năng 

cầu giải thoát. Nếu không gặp Phật này, sẽ gặp Phật kia, cứ nhƣ vậy không cần 

cầu độ thoát. Cũng nhƣ Nai khi chƣa bị bắn, thời không biết sợ hãi, khi bị bắn rồi 

mới sợ hãi chạy quanh tìm lối thoát. Ngƣời cũng nhƣ vậy, có bị khổ già bệnh 

chết, nên nghe nói chỉ có một đức Phật, rất khó gặp đƣợc, thì tâm liền sợ hãi, 

siêng tu hành tinh tấn cho mau đƣợc thoát khổ. Vì vậy nên Phật ở trong pháp 

Thanh-văn không nói có mƣời phƣơng Phật, cũng không nói không. Nếu có 

mƣời phƣơng Phật mà ông nói không thì bị tội vô hạn. Nếu không có mƣời 

phƣơng Phật mà tôi nói có, ông liền sanh tâm tƣởng niệm vô lƣợng Phật thì 

đƣợc phƣớc cung kính, vì cớ sao? Do nhân duyên của thiện tâm mà đƣợc 

phƣớc đức lớn. Ví nhƣ Từ tâm tam muội có sức xem tất cả chúng sanh đều 

muốn thấy họ thọ vui. Tuy không có lợi ích thật, nhƣng vì tâm từ quán nên ngƣời 

ấy đƣợc vô lƣợng phƣớc. Tƣởng niệm mƣời phƣơng Phật cũng nhƣ vậy. Nếu 

thật có mƣời phƣơng Phật mà nói không thì bị vô lƣợng trọng tội, phá hoại mƣời 

phƣơng Phật, vì sao? Vì phá hoại sự thật. Ngƣời con mắt thịt tuy không biết 

nhƣng tâm tin mà nói có, thì phƣớc ấy vô lƣợng. Nếu thật có Phật mà trong ý lại 

nói không thì tội ấy rất nặng. Ngƣời tự dụng tâm, còn phải tin là có, huống gì 

Phật tự nói trong Ðại thừa rằng thật có mƣời phƣơng Phật mà lại không tin ƣ? 

Hỏi: Nếu có mƣời phƣơng vô lƣợng Phật và các Bồ-tát, nay chúng sanh phần 

nhiều đang bị đọa trong ba ác đạo, sao lại không đến độ? 

Ðáp: Vì chúng sanh tội nặng, Phật Bồ-tát tuy đến cũng không thấy. Lại, pháp 

thân Phật thƣờng phóng ánh sáng, thƣờng nói pháp, mà vì tội chƣớng cho nên 

không thấy, không nghe, giống nhƣ mặt trời mọc mà ngƣời mù không thấy, sấm 

sét dậy đất mà ngƣời điếc không nghe. Nhƣ vậy, pháp thân Phật thƣờng phóng 

ánh sáng, thƣờng thuyết pháp mà chúng sanh vô lƣợng kiếp tội cấu sâu dày, 



nên không thấy không nghe. Cũng nhƣ gƣơng sáng, nƣớc trong, soi mặt vào 

thời thấy, còn nƣớc cấu bẩn bất tịnh che tối, thời không trông thấy. Nhƣ vậy, 

chúng sanh thanh tịnh thời thấy Phật, nếu tâm không thanh tịnh, thời không thấy 

Phật. Nay tuy thật có mƣời phƣơng Phật và các Bồ-tát đến độ chúng sanh mà 

chúng sanh không thấy đƣợc. 

Lại nữa, nhƣ Phật Thích-ca Mâu-ni, ở trong châu Diêm-phù-đề, sanh tại nƣớc 

Ca-tỳ-la-vệ, phần nhiều du hành sáu thành lớn ở Ðông Thiên Trúc, có khi bay 

đến Nam Thiên Trúc đến nhà cƣ sĩ Ức Nhĩ để thọ cúng dƣờng. Có khi tạm đến 

nƣớc Nguyệt Chi ở Bắc Thiên Trúc hàng phục Long vƣơng A-ba-la-la. Lại đến 

phía Tây nƣớc Nguyệt Chi hàng phục nữ La-sát. Phật ở trong hang đá của La-

sát một thời gian, đến nay bóng Phật đang còn. Có ngƣời đi vào trong xem thì 

không thấy, ra ngoài ở xa nhìn vào thì thấy tƣớng ánh sáng nhƣ Phật. Có khi 

tạm bay đến núi của Tiên nhân Lê-bạt-bà nƣớc Kế Tân, trụ giữa hƣ không mà 

hàng phục tiên nhân ấy. Tiên nhân nói: Tôi vui ở trong đây, xin Phật cho tóc và 

móng tay của Phật để dựng Tháp cúng dƣờng. 

Tháp nay vẫn còn (dƣới núi này có chùa Ly Việt. Ly Việt nên gọi là Lệ-bạt-đà). 

Ngƣời đồng sanh với Phật trong một nƣớc mà không phải ai cũng thấy, huống là 

ở chỗ khác. Vì vậy nên không thể do không thấy mƣời phƣơng Phật mà nói là 

không có. 

Lại nữa, Di-lặc Bồ-tát có tâm đại từ bi, mà chỉ ở thiên cung không đến xứ này, có 

thể vì không đến mà nói không có Di-lặc ƣ? Di-lặc ở gần mà không đến, không 

cho là quái lạ, mƣời phƣơng Phật ở xa (không đến) đâu đủ cho là quái lạ. 

Lại nữa, mƣời phƣơng Phật không đến vì chúng sanh tội cấu sâu nặng, không 

gieo trồng công đức thấy Phật, cho nên Phật không đến. 

Lại nữa, khi Phật biết tất cả chúng sanh thuần thục, kiết sử mỏng, vậy sau mới 

đến độ, nhƣ kệ nói: 

"Chƣ Phật trƣớc xem biết có ngƣời, 

Dùng hết phƣơng tiện không độ đƣợc, 

Có ngƣời khó độ, ngƣời dễ độ, 

Hoặc có ngƣời chậm, có ngƣời mau. 

Hoặc dùng ánh sáng, hoặc thần thông. 



Các cách nhân duyên độ chúng sanh, 

Ngƣời muốn tác nghịch Phật thƣơng cứu, 

Hoặc muốn tác nghịch Phật không ngăn. 

Chúng cƣờng khó hóa, dùng lời thô, 

Tâm thuần dễ độ dùng lời dịu, 

Tuy có tâm từ bi bình đẳng, 

Biết thời trí tuệ dùng phƣơng tiện". 

Vì vậy nên mƣời phƣơng Phật tuy không đến mà không nên nói là không có. 

Lại nữa, Phật có trí tuệ lực, phƣơng tiện, thần thông, các A-la-hán nhƣ Xá-lợi-

phất, đại Bồ-tát nhƣ Di-lặc còn không thể biết, huống gì ngƣời phàm? 

Lại nữa, chƣ Phật đại Bồ-tát, khi chúng sanh bị cấp nạn nhƣ sợ hãi, nhất tâm 

niệm đến thì hoặc thời đến cứu độ. Nhƣ ở phía Tây nƣớc đại Nguyệt chi, trong 

một xứ Phật, có ngƣời bị bệnh phong lác, đi đến bên tƣợng Biến-cát Bồ-tát, nhất 

tâm tự quy y, niệm tƣởng công đức của Biến-cát Bồ-tát, nguyện trừ bệnh ấy. Khi 

ấy Biến-cát Bồ-tát liền lấy tay phải sáng chói quý báu to lớn xoa trên thân ngƣời 

kia, bệnh liền đƣợc lành. Lại, trong một nƣớc có vị Tỳ-kheo tu ở chốn A-lan-nhã, 

đọc lớn kinh Ðại thừa, vị quốc vƣơng nƣớc đó thƣờng trải tóc để ngài bƣớc lên 

mà đi. Có vị Tỳ-kheo nói với vua rằng: "Ngƣời ấy Ma-ha-la, không tụng kinh 

nhiều, cớ sao vua cúng dƣờng lớn lao nhƣ thế?" Vua nói: "Ta một hôm giữa 

đêm muốn gặp vị Tỳ-kheo ấy, liền đi đến chỗ ngài ở, thì thấy vị Tỳ-kheo ở trong 

động tụng kinh Pháp Hoa, và thấy một ngƣời sắc vàng sáng chói, cỡi Voi trắng 

chắp tay cúng dƣờng, ta đi dần đến gần thì biến mất, ta hỏi Ðại đức: "Vì sao tôi 

đến mà ngƣời sắc vàng sáng chói biến mất ƣ? Vị Tỳ-kheo đáp: "Ðó là Bồ-tát 

Biến-cát. Bồ-tát Biến-cát tự nói rằng: "Có ngƣời nào đọc kinh Pháp Hoa, thời ta 

sẽ cỡi Voi trắng đi đến giáo đạo". Vì tôi tụng kinh Pháp Hoa nên Bồ-tát Biến-cát 

tự đến (Biến-cát trong kinh Pháp Hoa gọi là Phổ Hiền)". 

Lại, tại một nƣớc có vị Tỳ-kheo đọc kinh A-di-đà và Ðại Bát-nhã Ba-la-mật, ngƣời 

ấy khi sắp chết, nói với đệ tử rằng: "Phật A-di-đà cùng với đại chúng của ngài 

đồng đi đến". Tức thời vị ấy cử động thân, tự quy y Phật, giây lát mạng chung. 

Sau khi mạng chung, đệ tử chất củi hỏa thiêu, ngày mai bƣơi trong đống tro thấy 

lƣỡi không cháy. Do tụng kinh A-di-đà Phật mà thấy Phật đi đến, do tụng Bát-



nhã Ba-la-mật mà lƣỡi không cháy. Ðó là do việc hiện rõ trong đời nay, nhƣ 

trong kinh nói việc chƣ Phật Bồ-tát hiện đến rất nhiều. Nhƣ vậy nơi nào có ngƣời 

tội cấu và kiết sử mỏng mà biết nhất tâm niệm Phật với lòng tin thanh tịnh, không 

nghi ngờ, thì chắc đƣợc thấy Phật, không bao giờ hƣ dối. Do các nhân duyên ấy, 

biết thật có mƣời phƣơng Phật. 

KINH: Bấy giờ, ở thế giới kia có vị Bồ-tát tên là Phổ Minh. 

LUẬN: Nghĩa của Bồ-tát nhƣ đã nói ở trong chƣơng Tán thán Bồ-tát. 

Hỏi: Sao gọi là Phổ Minh? 

Ðáp: Ánh sáng Ngài thƣờng chiếu cả thế giới nên gọi là Phổ Minh. 

KINH: Thấy ánh sáng lớn ấy, thấy quả đất rung động lớn, lại thấy thân Phật, đi 

đến chỗ Phật Bảo Tích bạch Phật rằng: "Thế Tôn! Nay vì nhân duyên gì mà có 

ánh sáng ấy chiếu đến thế gian, quả đất rung động, lại thấy thân Phật?" 

LUẬN: Ðất rung động, ánh sáng thân Phật nhƣ trƣớc đã nói. 

Hỏi: Phổ Minh Bồ-tát ấy là bậc tối tôn nhất trong các Bồ-tát, thì phải tự biết nhân 

duyên; cớ sao lại hỏi? 

Ðáp: Phổ Minh Bồ-tát ấy tuy lớn, nhƣng không thể biết đƣợc trí tuệ, thần lực của 

chƣ Phật. Giống nhƣ ánh sáng mặt trăng tuy lớn nhƣng mặt trời xuất hiện thì 

biến mất, vì vậy nên hỏi Phật. 

Lại nữa, Bồ-tát thƣờng muốn thấy Phật, tâm không chán đủ, không nhân duyên 

còn muốn thấy Phật, huống gì có nhân duyên lớn? 

Lại nữa, việc ấy không nên nghi ngờ. Vì nhƣ Trâu nghé đi theo mẹ thì có gì quái 

lạ. Lại nhƣ tiểu vƣơng triều yết đại vƣơng, lẽ phải là nhƣ vậy. Các đại Bồ-tát 

cũng nhƣ thế, vì đƣợc lợi ích lớn, nên thƣờng muốn theo Phật, Bồ-tát ấy thấy 

việc ấy, tâm liền biết rõ đó chắc là việc lớn, thấy vô số vô lƣợng thế giới, đều 

trông thấy nhau, vì thế cho nên hỏi. 

Lại nữa, có ngƣời nói: " Bồ-tát ấy tự có thần lực biết đƣợc, cũng là do thần lực 

của Phật Thích-ca Mâu-ni làm cho biết. Chỉ vì các tiểu Bồ-tát không biết hỏi, cho 

nên hỏi Phật. Các tiểu Bồ-tát chƣa trừ hết sợ hãi khổ nạn, không thể hỏi Phật, 

thế nên vì họ mà hỏi. Phổ Minh Bồ-tát ấy xuất hiện ở thế giới này cùng với các 

tiểu nam tử, tiểu nữ nhân, nên biết họ không thể hỏi (nên vì họ mà hỏi). Giống 

nhƣ Voi lớn có thể xô ngã cây to để cho các Voi nhỏ đƣợc ăn cành lá, cho nên 



hỏi Phật: "Thƣa Ðại đức Thế Tôn! Do nhân duyên gì mà có ánh sáng này, quả 

đất rung động lớn, lại thấy thân Phật?" 

(Hết cuốn 9 theo bản Hán) 
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Cuốn 10 

KINH: Phật Bảo Tích trả lời Phổ Minh rằng: "Thiện nam tử! Qua khỏi thế giới 

nhiều nhƣ cát sông Hằng ở về phƣơng Tây, có một thế giới tên là Ta-bà, trong 

ấy có Phật hiệu là Thích-ca Mâu-ni, hiện nay muốn thuyết Bát-nhã Ba-la-mật cho 

các Bồ-tát Ma-ha-tát, ấy là thần lực của Ngài". 

LUẬN: Hỏi: Phật cũng nhƣ núi Tu-di, không bị sóng nƣớc biển cả lay động, nay 

vì sao đáp lời Phổ Minh hỏi? Ấy là tƣớng lay động? Nhiếp tâm thời không nói, 

tán tâm thời có nói. Nói pháp là từ giác quán phát sinh. Giác quán là việc thô, 

Phật không nên có việc thô ấy? 

Ðáp: Phật tuy đã nhập sâu thiền định, không bị thế sự làm động. Nay vì tâm đại 

từ bi thƣơng xót chúng sanh, mà thuyết pháp đoạn trừ nghi ngờ cho họ. Nhƣ núi 

chúa Tu-di, gió nhỏ không thể lay động, nếu có gió Tùy-lam thổi đến thời mới 

rung động mạnh. Phật cũng vậy, khi có ngọn gió đại từ bi thổi đến thời vì thƣơng 

xót mà tâm động, phân tán thân ra vô số đi vào năm đạo để giáo hóa chúng 

sanh, hoặc làm thân trời cho đến thân súc sanh. 

Lại nữa, thật sự Phật không động, Ngài thƣờng nhập định, do nhân duyên 

phƣớc đứùc đời trƣớc, mà toàn thân phát ra tiếng, ứng tiếp các vật nhƣ tiếng 

vang, cũng nhƣ nhạc trời tự dƣng phát ra tiếng. Lại nhƣ ngọc Ma-ni, tùy theo 

ngƣời muốn gì cho nấy. Nếu muốn áo mặc, uống ăn, thuốc thang, tùy ý cần 

dùng, tự nhiên đều có đƣợc. Phật cũng nhƣ thế, từ trong lỗ chân lông kia, trên 

thân Ngài tự nhiên có tiếng, tùy tâm thuyết pháp, trong ấy Phật không hề nghĩ 

tƣởng, cũng không phân biệt. 

Nhƣ trong kinh Thuyết-mật-tích Kim-cang nói: "Phật có ba sự bí mật là thân mật , 

ngữ mật, ý mật. Tất cả chƣ thiên, loài ngƣời đều không hiểu, không biết". 

Trong một hội chúng sanh, mà hoặc có ngƣời thấy thân Phật sắc hoàng kim, sắc 

bạch ngân, các tạp sắc. Có ngƣời thấy thân Phật cao một trƣợng sáu thƣớc. 

Hoặc thấy một dặm, mƣời dặm, trăm ngàn vạn ức, cho đến vô biên vô lƣợng 

khắp cả hƣ không nhƣ thế v.v... gọi là thân mật. 

Về ngữ mật là, có ngƣời nghe âm thanh của Phật tỏa xa một dặm, có ngƣời 

nghe mƣời dặm, trăm ngàn vạn ức vô số vô lƣợng khắp cả hƣ không. Trong một 

hội chúng mà hoặc có ngƣời nghe thuyết về bố thí, có ngƣời nghe thuyết về trì 

giới, có ngƣời nghe thuyết về nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Nhƣ vậy 
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cho đến mƣời hai bộ kinh, tám vạn pháp tụ, mỗi mỗi tùy tâm mà nghe, ấy gọi là 

ngữ mật. 

Bấy giờ Mục-liên tâm suy nghĩ muốn biết âm thanh của Phật gần hay xa, liền 

dùng sức Thần túc của mình đi qua ngàn vạn ức thế giới Phật mới dừng nghỉ, 

vẫn nghe âm thanh Phật cũng nhƣ ở gần không khác. Nơi thế giới dừng chân 

ấy, đang là bữa ăn của Phật và đại chúng, ngƣời cõi này thấy Mục-liên ôm bình 

bát đứng, các đệ tử của Phật này hỏi Phật của họ rằng: "Ngƣời này đầu nhƣ con 

sâu từ đâu đến, lại khoác áo Sa-môn mà đi vậy?" Phật này trả lời: "Chớ khinh 

ngƣời ấy. Ở về phƣơng đông, qua khỏi vô lƣợng Phật thế giới, có Phật hiệu là 

Thích-ca Mâu-ni, ngƣời ấy là đệ tử có Thần túc của Phật ấy". Phật này lại hỏi: 

"Mục-độ-già-lƣợc-tử (Moudgalyaya-na)! Sao ông lại đến đây?" Mục-liên thƣa: 

"Con vì tìm âm thanh của Phật, cho nên đến đây". Ð?c Phật bảo Mục-liên: "Ông 

tìm âm thanh của Phật, qua vô lƣợng ức kiếp, cũng không thể tìm ra đƣợc biên 

tế của nó". 

Lại nữa, Phật ra đời là để dứt bỏ nghi ngờ cho chúng sanh, cho nên thuyết pháp 

cho họ. Ðiều ấy không nên gạn hỏi. Ông không nên hỏi mặt trời tại sao lại trừ 

bóng tối? Phật cũng nhƣ vậy, không nên hỏi Phật vì sao mà trả lời. 

Hỏi: Các Phật giác ngộ bằng nhau nên gọi là Ðẳng giác. Nay vì sao bảo đó là 

thần lực của Phật kia? 

Ðáp: Chỉ cho thấy là không có tôi, ta, kia, đây; vì để diệt tật đố, kiêu mạn vậy. 

Lại nữa, thế giới có đƣợc các vị trời, thƣờng mong cầu sự tôn trọng hơn cả, vì 

kiêu mạn mà tự nói rằng: Trời, đất, ngƣời, vật đều do ta biến hóa ra. Nhƣ Phạm-

thiên vƣơng nói với các Phạm-thiên rằng: "Ta tạo ra các ngƣơi". Trời Tỳ-nữu 

(Virnu) nói: "Ở thế gian mà có kẻ rất giàu sang danh tiếng, đều là một phần sức 

mạnh oai đức của thân ta. Ta có thể thành tựu thế gian, cũng có thể phá hoại thế 

gian. Oai đức thế gian đều do ta làm". Vì có các trời nhƣ vậy nên họ phá pháp 

tƣớng nhân duyên. Cho nên nói đó là thần lực của Phật kia. 

KINH: Bấy giờ Phổ Minh Bồ-tát bạch Phật Bảo Tích rằng: "Bạch Thế Tôn! Con 

nay sẽ đến thăm Phật Thích-ca Mâu-ni để lễ bái cúng dƣờng, và thăm các vị đại 

Bồ-tát là những vị kế thừa tôn vị, đều đã chứng đƣợc Ðà-la-ni và các Tam muội, 

ở trong các Tam muội đều đƣợc tự tại. 

LUẬN: Hỏi: Sự trì giới, thiền định, trí tuệ và độ ngƣời của chƣ Phật đều nhƣ 

nhau, Bồ-tát Phổ-Minh ấy tại sao còn muốn đến thăm Phật Thích-ca Mâu-ni? 



Ðáp: Các Bồ-tát thƣờng muốn thăm Phật không biết nhàm chán, nghe pháp 

không biết nhàm chán , thấy các Bồ-tát không biết nhàm chán. Các Bồ-tát đều 

nhàm chán đối với pháp thế gian, mà đối với ba việc trên, tâm không hề biết 

nhàm chán. 

Nhƣ Thủ cƣ sĩ từ trên cõi trời Tịnh-cƣ, đi đến muốn thấy Phật, nhƣng vì thân ông 

quá vi tế, giống nhƣ sữa lỏng không tụ lại trên mặt đất. Phật nói với Thủ cƣ-sĩ 

rằng: "Ông hãy hóa làm thân thô, quán sắc tƣớng của mặt đất này", Cƣ sĩ liền 

nhƣ lời Phật dạy, hóa làm thân thô, quán niệm tƣớng đất, rồi đầu mặt lễ chân 

Phật, đứng qua một bên, Phật hỏi cƣ sĩ: "Ông có bao nhiêu việc không nhàm 

chán mà đƣợc sanh trong cõi trời Tịnh-cƣ?" Bạch rằng: "Con có ba sự không 

nhàm chán mà đƣợc sanh lên cõi trời Tịnh-cƣ: 1- Thấy Phật để cúng dƣờng 

không nhàm chán. 2- Nghe pháp không nhàm chán. 3- Cung cấp cho chúng 

Tăng không nhàm chán. Cũng nhƣ lúc Phật ở tại Diêm-phù-đề, bốn bộ chúng 

thƣờng đi theo Phật để nghe pháp, hỏi pháp. Chƣ thiên Tịnh-cƣ chúng con cũng 

thƣờng theo con để nghe pháp, hỏi pháp". 

Hàng Thanh-văn còn nghe pháp không biết nhàm chán, huống hàng Bồ-tát pháp 

tánh thân, vì cớ sao? Phổ-Minh Bồ-tát đến thăm Phật Thích-ca Mâu-ni và thăm 

các Bồ-tát Ma-ha-tát ở đó, là những vị kế thừa tôn vị, đều đã chứng đƣợc Ðà-la-

ni và các Tam muội, nhƣ trong chƣơng Tán Bồ-tát trƣớc kia đã nói: Ðã đƣợc tự 

tại đối với các Tam muội. 

Hỏi: Nhƣ Phật là một ngƣời đã đƣợc tự tại trong hết thảy Tam muội, sao lại nói 

Bồ tát cũng đƣợc tự tại trong hết thảy Tam muội? 

Ðáp: Có hai thứ Tam muội: Một là Tam muội của Phật, hai là Tam muội của Bồ-

tát. Các Bồ tát ấy đƣợc tự tại đối với Bồ tát tam muội, chẳng phải đối với Phật 

tam muội. Nhƣ ở trong kinh Chƣ Phật Tập Yếu có nói: "Văn thù thi-lợi muốn thấy 

Phật tập hội, mà không thể đến đƣợc, chƣ Phật đã trở về chỗ cũ." Văn thù thi-lợi 

đến chỗ chƣ Phật tập hội, ở đó có một ngƣời nữ ngồi gần Phật kia mà nhập vào 

Tam muội. Văn thù thi-lợi đi vào, đảnh lễ dƣới chân Phật xong, bạch Phật rằng: 

"Cớ sao ngƣời nữ này đƣợc ngồi gần Phật mà con không đƣợc?" Phật bảo Văn 

thù thi-lợi: "Ông hãy đánh thức ngƣời nữ này dậy khỏi Tam muội rồi ông hãy tự 

hỏi ngƣời ấy". Văn thù thi-lợi bèn khảy móng tay để thức màkhông dậy, cất tiếng 

kêu lớn cũng không dậy, cầm tay kéo cũng không dậy, lại dùng Thần túc làm 

rung động Tam thiên đại thiên thế giới cũng không dậy. Văn thù thi-lợi bạch 

Phật: "Bạch Thế Tôn, con không thể thức dậy đƣợc". Khi ấy Phật phóng ánh 

sáng lớn chiếu thế giới hạ phƣơng, trong ấy có một vị Bồ-tát trên là Khí-chƣ-cái, 



liền từ hạ phƣơng xuất hiện đến chỗ Phật, đầu mặt đảnh lễ dƣới chân Phật rồi 

đứng sang một bên. Phật bảo Khí-chƣ-cái Bồ-tát: "Ông hãy đánh thức ngƣời nữ 

ấy". Bồ-tát liền khảy móng tay, ngƣời nữ ấy liền từ Tam muội dậy. Văn thù thi-lợi 

bạch Phật: "Vì nhân duyên gì con làm rung động cả Tam thiên đại thiên thế giới 

mà vẫn không thể khiến ngƣời nữ ấy khởi dậy, còn Khí-chƣ-cái Bồ-tát khảy 

móng tay một cái là khởi dậy khỏi Tam muội liền?" Phật bảo Văn thù thi-lợi: "Ông 

nhân ngƣời nữ ấy mà bắt đầu phát ý A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam Bồ-đề, ngƣời 

nữ ấy nhân Khí-chƣ-cái Bồ-tát mà bắt đầu phát ý A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam 

Bồ-đề. Vì thế nên ông không thể đánh thức dậy". 

Ðối với chƣ Phật tam muội, công đức ở trong Tam muội của chƣ Bồ-tát thì đƣợc 

tự tại, nhƣng ở trong Tam muội của chƣ Phật thì mới vào đƣợc ít nhiều mà chƣa 

đƣợc tự tại. 

KINH: Phật bảo Phổ Minh: "Ông muốn đi qua thì tùy ý, nên biết phải thời". Bấy 

giờ Phật Bảo Tích lấy hoa sen sắc vàng ngàn cánh đƣa cho Phổ Minh Bồ-tát mà 

bảo rằng: "Thiện nam tử! Ông đem hoa này rải lên trên Phật Thích-ca Mâu-ni. 

Các Bồ-tát sanh ở thế giới Ta-bà kia, là những vị khó hơn, khó bì kịp, ông hãy 

nhất tâm đi tới thế giới kia". 

LUẬN: Hỏi: Vì sao Phật nói muốn đi tùy ý, nên biết phải thời? 

Ðáp: Vì Phật đã cắt đứt tình riêng đối với đệ tử và trong tâm Ngài không còn 

ràng buộc với đệ tử. 

Lại nữa, vị Bồ-tát ấy chƣa chứng đƣợc Nhất-thiết-trí, chƣa chứng đƣợc Phật 

nhãn, nên trong tâm còn nhiều nghi ngờ cho rằng Phật Thích-ca Mâu-ni công 

đức lớn, đƣợc lợi ích hoặc nhiều hơn, cho nên nói "muốn đi qua tùy ý". 

Lại nữa, vị Bồ-tát ấy ở xa trông thấy Phật Thích-ca Mâu-ni thân nhỏ, lòng hơi có 

chút kiêu mạn nói là Phật kia không bằng (Phật này). Cho nên Phật bảo ông đi 

qua chỗ đó chớ quan sát thân Phật, chớ nghĩ đến thế giới mà chỉ nghe Phật 

thuyết pháp thôi. 

Lại nữa, thế giới ấy cách thế giới này rất xa, ở tận nƣớc phƣơng Ðông. Vị Bồ-tát 

ấy nghe Phật Thích-ca Mâu-ni thuyết các pháp tƣớng với Phật Bảo Tích thuyết 

các pháp tƣớng rất giống nhau, mới nói: "Thế giới tuy xa, mà pháp tƣớng không 

khác, do đó niềm tin lớn tăng thên, tâm trở nên kiên cố". 

Lại nữa, do nhân duyên đời trƣớc, tuy sanh ở nơi xa, mà nên đi đến nghe thuyết 

pháp. Thí nhƣ dây buộc chân chim Sẻ, cũng bay xa, nhƣng khi kéo lại thì về. 



Lại nữa, các Bồ-tát trong thế giới Ta-bà thấy Bồ-tát Phổ Minh từ xa đến nghe 

pháp, liền suy nghĩ rằng: "Kia từ xa còn đến nghe pháp, huống ta sanh trong thế 

giới này mà không nghe pháp?" Bởi các nhân duyên nhƣ vậy nên nói: "muốn đi 

qua tùy ý, nên biết phải thời". 

Hỏi: Thần lực của chƣ Phật ngang nhau, lại không cầu phƣớc, tại sao lấy hoa 

làm tin? 

Ðáp: Vì hành theo pháp thế gian vậy. Nhƣ hai vị Quốc vƣơng, thế lực tuy đồng 

nhau, cũng gửi đồ tặng cho nhau. 

Lại nữa, biểu thị thiện tâm nhu nhuyến cho nên lấy hoa làm tin. Trong pháp thế 

gian, kẻ sứ giả từ xa đến tất phải có tin. Phật theo pháp thế gian cho nên gởi tin. 

Lại nữa, vì chƣ Phật cung kính pháp, nên cúng dƣờng pháp, lấy pháp làm Thầy, 

vì cớ sao? Vì ba đời các đức Phật đều lấy thật tƣớng chƣ pháp làm Thầy. 

Hỏi: Vì sao không tự cúng dƣờng pháp trong thân mình, mà lại cúng dƣờng 

pháp của ngƣời khác? 

Ðáp: Theo pháp thế gian, nhƣ Tỳ-kheo muốn cúng dƣờng Pháp bảo, nhƣng 

không tự cúng dƣờng pháp ở trong thân mà cúng dƣờng các ngƣời trì pháp, biết 

pháp, hiểu pháp. Phật cũng vậy, tuy trong thân có pháp, mà lại cúng dƣờng 

pháp của Phật khác. 

Hỏi: Nhƣ Phật thì không còn cầu phƣớc đức, tại sao còn cúng dƣờng? 

Ðáp: Phật từ trong vô lƣợng A-tăng-kỳ kiếp tu các công đức, thƣờng hành các 

việc thiện, không chỉ cầu quả báo, mà vì kính trọng các công đức mà làm việc 

cúng dƣờng. Nhƣ khi Phật còn tại thế, có một Tỳ-kheo mù, mắt không trông thấy 

nhƣng tay thì khâu áo. Khi kim sút chỉ, thầy nói: "Ai ƣa có phƣớc đức, xin xâu 

kim hộ tôi?" Gặp khi Phật đi đến nơi đó, Ngài nói với Tỳ-kheo: "Ta là ngƣời ƣa 

có phƣớc đức, để Ta xâu kim hộ cho ông". Vị Tỳ-kheo nghe biết tiếng Phật, vội 

đứng dậy sửa áo đảnh lễ dƣới chân Phật, bạch Phật rằng: "Công đức của Phật 

đã đầy đủ, sao còn nói ƣa có công đức?" Phật bảo: "Ta tuy công đức đã đầy đủ, 

mà Ta biết sâu xa về nhân duyên của công đức, quả báo của công đức, năng 

lực của công đức. Nay Ta đƣợc là tối đệ nhất trong hết thảy chúng sanh, là do 

công đức ấy, cho nên Ta ƣa có". Phật vì vị Tỳ-kheo ấy mà tán thán công đức 

xong, tiếp đó Ngài tùy ý thuyết pháp cho ông. Vị Tỳ-kheo ấy đƣợc pháp nhãn 

thanh tịnh, nhục nhãn lại sáng ra. 



Lại nữa, Phật tuy công đức đã đầy đủ, không còn cần gì nữa, nhƣng vì giáo hóa 

đệ tử nên nói: "Ta còn làm công đức, các ông vì sao không làm?" Nhƣ trong nhà 

kỹ nhạc, một ông lão trăm tuổi mà múa, có ngƣời chê rằng: "Ông già đã trăm 

tuổi, còn muá mà làm gì?!" Ông đáp: "Ta không cần gì mà múa, ta chỉ muốn dậy 

con cháu mà thôi". Phật cũng vậy, công đức tuy đã đầy đủ, mà vì để dạy đệ tử 

làm công đức nên làm việc cúng dƣờng 

Hỏi: Nếu nhƣ vậy, sao Phật không từ xa rải hoa đến trên Phật Thích-ca Mâu-ni, 

mà lại sai ngƣời đi cúng dƣờng? 

Ðáp: Vì ở đây các Bồ-tát tin nơi Phổ Minh vậy. 

Lại nữa, sứ giả của Phật sai đi, nƣớc, lửa, binh, độc, trăm ngàn thứ hại, không 

thể làm thƣơng tổn, đƣờng sá xa xôi, muốn cho đƣợc an ổn. 

Hỏi: Sao không lấy bảo vật đẹp đẽ, kinh điển sâu xa, hay Phật bảo, Bồ-tát bảo 

(tức là thứ báu này chƣ thiên không thấy đƣợc, nó xuất sanh các thứ vật quý 

nhƣ ngọc Ma-ni, nên gọi là Phật bảo) làm tin, mà lại lấy Hoa sen? Hoa sen là vật 

nhỏ mọn đâu đủ làm tin? 

Ðáp: Phật không cần vật. Bảo vật của Phật, bảo vật của trời còn không cần 

huống là bảo vật của ngƣời. Vì không cần nên không sai mang đi. Cũng vì các 

Phật tự có đủ nhƣ nhau, nên không sai mang đi. Kinh điển sâu xa cũng vậy. 

Lại nữa, các kinh đối với Phật không có gì thậm thâm, nói thậm thâm là xuất tự 

nơi ngƣời phàm. Ðiều ngƣời phàm nghi ngờ, đối với Phật vô ngại. Khó đối với 

ngƣời phàm, đối với Phật đều dễ. Lại nữa, hoa hƣơng thanh diệu, đáng dùng để 

cúng dƣờng, nhƣ ngƣời hiến tặng, tất phải dùng vật lạ. 

Hỏi: Sao chỉ dùng Hoa sen, không dùng vật khác? 

Ðáp: Cúng dƣờng thì chỉ dùng hoa, hƣơng, tràng phan, bảo cái. Hoa có hai sự là 

sắc và hƣơng. 

Hỏi: Hoa khác cũng có hƣơng, có sắc, sao chỉ dùng Hoa sen cúng dƣờng? 

Ðáp: Nhƣ trong kinh Hoa Thủ nói: "Mƣời phƣơng Phật đều lấy hoa cúng dƣờng 

Thích-ca Văn Phật". 

Lại nữa, Hoa sen có ba loại: Hoa của ngƣời, hoa của trời, hoa của Bồ-tát. Hoa 

của ngƣời, thứ hoa sen lớn có trên 10 cánh, hoa của trời có 100 cánh, hoa của 

Bồ-tát 1000 cánh. Trong thế giới kia, phần nhiều có Hoa sen ngàn cánh sắc 



vàng chói sáng. Trong thế giới Ta-bà tuy có hoa biến hóa ngàn cánh, mà không 

có hoa sanh trong nƣớc, cho nên Ngài sai mang đi. Hoa sen ngàn cánh sắc 

vàng ấy, nhƣ đã nói ở trong đoạn về tƣớng lƣỡi. 

Hỏi: Sao Phật sai Phổ Minh lấy hoa rải trên Phật? 

Ðáp: Pháp cúng dƣờng là hoa, hƣơng, phƣớn, lọng. Phƣớn, lọng thì nên ở trên, 

hƣơng khô thì nên đốt, hƣơng nƣớc thì nên bôi dƣới đất, hƣơng bột và hƣơng 

nƣớc nên rải. 

Hỏi: Sao không chỉ cúng dâng rồi thôi, mà còn tự tay rải lên trên? 

Ðáp: Tự tay cúng dƣờng là thân nghiệp, lời nói êm dịu hỏi han là khẩu nghiệp, 

phát khởi thân nghiệp khẩu nghiệp là ý nghiệp. Ba nghiệp ấy đƣợc công đức bền 

chắc, làm nhân duyên cho Phật đạo. 

Hỏi: Vì sao nói "Ông nên nhất tâm cung kính thận trọng, các Bồ-tát trong thế giới 

Ta-bà là khó bì kịp, khó hơn?" 

Ðáp: Phật, Bích-chi Phật, A-la-hán, tất cả các Hiền Thánh, đều nhất tâm cung 

kính thận trọng. Ma hoặc Ma dân, các kiết sử của nội thân, các tội báo đời trƣớc 

đều là giặc. Gần các thứ giặc ấy, nên phải nhất tâm, cung kính, thận trọng. Cũng 

nhƣ đi vào giữa giặc, không tự thận trọng giữ gìn, thì giặc bắt. Vì vậy nên nói 

nhất tâm cung kính thận trọng để đi qua thế giới kia. 

Lại nữa, vì lòng ngƣời dễ tán loạn, nhƣ cuồng nhƣ say, nhất tâm cung kính thận 

trọng là đầu của các công đức. Nhiếp tâm đƣợc thiền, liền đƣợc trí tuệ chơn 

thật, đƣợc trí tuệ chơn thật, liền đƣợc giải thoát, đƣợc giải thoát liền đƣợc hết 

khổ. Những việc nhƣ vậy, đều từ nhất tâm mà đƣợc. Nhƣ sau khi Phật Bát Niết-

bàn một trăm năm, có một thầy Tỳ-kheo tên là Ƣu-ba-cúc, là vị A-la-hán chứng 

đƣợc lục thông, làm Ðại đạo sƣ của cõi Diêm-phù-đề lúc bấy giờ. Lúc ấy có một 

Tỳ-kheo-ni, 120 tuổi, vị Tỳ-kheo-ni ấy lúc nhỏ đã từng thấy Phật. Ngài Ƣu-ba-cúc 

vào nhà bà để hỏi về dung nghi của Phật, trƣớc tiên sai đệ tử đến nói với Tỳ-

kheo-ni rằng: "Ðại sƣ tôi là Ƣu-ba-cúc muốn đến thăm bà để hỏi về dung nghi 

của Phật". 

Khi ấy vị Tỳ-kheo-ni lấy bình bát đựng đầy dầu mè, đặt dƣới cánh cửa để thử coi 

oai nghi của Ƣu-ba-cúc có đƣợc rõ ràng chăng? Ƣu-ba-cúc đi vào, từ từ đẩy 

cánh cửa, làm đổ một ít dầu. Ngồi xong, Ngài hỏi Tỳ-kheo-ni: "Bà đã từng thấy 

Phật chăng? Dung mạo giống nhƣ thế nào? Xin nói cho tôi đƣợc rõ". Tỳ-kheo-ni 

đáp: "Lúc ấy tôi còn niên thiếu, thấy Phật đi vào làng, mọi ngƣời đều nói "Phật 



đến", tôi theo mọi ngƣời chạy ra, trông thấy ánh sáng của Ngài tôi liền lễ bái, 

chiếc thoa vàng trên đầu tôi rơi xuống đất, tại rừng cây tối mù, ánh sáng Phật soi 

đến, mọi vật u ẩn đều đƣợc trông thấy, tôi liền lƣợm đƣợc thoa. Từ đó về sau, 

tôi làm Tỳ-kheo-ni. Ƣu-ba-cúc lại hỏi: "Lúc Phật còn ở đời, oai nghi lễ pháp của 

các Tỳ-kheo nhƣ thế nào?" Ðáp: " Lúc Phật còn ở đời, Lục quần Tỳ-kheo rất là tệ 

ác, không biết tàm quý, mà oai nghi phép tắc hơn ông bây giờ, vì sao mà biết 

thế? Vì Lục quần Tỳ-kheo đi vào cửa, không làm dầu đổ. Lục quần Tỳ-kheo tuy 

là tệ ác, mà đúng nhƣ nghi pháp của Tỳ-kheo, đi, đứng, nằm, ngồi không mất 

pháp tắc. Ông tuy là A-la-hán có sáu thần thông mà không bằng bọn họ." Ƣu-ba-

cúc nghe nói lời ấy, hết sức hổ thẹn. Vì vậy nên nói nhất tâm cung kính thận 

trọng, là tƣớng trạng của bậc thiện nhân vậy. 

Lại nữa, vì sao nói là nhất tâm cung kính thận trọng? Vì các vị Bồ-tát ấy khó hơn, 

khó bì kịp, khó phá, khó gần. Cũng nhƣ Sƣ tử chúa to lớn, khó hơn, khó phá 

hoại; cũng nhƣ Bạch tƣợng vƣơng và Long vƣơng; cũng nhƣ ngọn lửa lớn, đều 

khó có thể đến gần. Các Bồ-tát ấy có đại phƣớc đức trí tuệ lực, nếu ngƣời nào 

muốn hơn hay muốn phá hoại, đều không thể đƣợc; mà chỉ có thể tự hại mà 

thôi. Thế nên nói là khó gần. 

Hỏi: Hết thảy đại Bồ-tát đều có đại công đức, trí tuệ lợi căn, hết thảy đều khó 

gần, cớ sao chỉ nói các Bồ-tát trong thế giới Ta-bà là khó gần? 

Ðáp: Ðúng nhƣ lời ấy. Chỉ vì các Bồ-tát từ trong thế giới Ða Bảo đi đến, thấy thế 

giới Ta-bà này không bằng, toàn đá, cát, ô uế, xấu xa, thân Bồ-tát thì nhỏ, tất cả 

mọi sự đều không bằng, chắc sanh lòng nghi mạn, thế nên Phật nói hãy nhất 

tâm cung kính thận trọng, các Bồ-tát kia khó gần. 

Lại nữa, ngƣời sanh ở chỗ vui, phần nhiều không dũng mãnh, không thông 

minh, ít trí tuệ, nhƣ ngƣời sanh ở châu Uất-đơn-la-việt, vì quá vui mà không xuất 

gia, không thọ giới. Sanh trong cõi trời cũng vậy, còn trong thế giới Ta-bà này 

nhân duyên của sự vui ít, có ba điều dữ là già, bệnh, chết, cách nuôi sống theo 

đất đai khó, cho nên dễ sanh tâm nhàm chán. Thấy già bệnh chết kéo đến, tâm 

rất chán sợ, thấy ngƣời nghèo cùng, biết do nhân duyên đời trƣớc gây nên, sanh 

tâm rất chán, do vậy nên nói có trí tuệ lợi căn. các Bồ-tát ở trong cõi kia, là thế 

giới bảy báu, các thứ cây báu, tâm tƣởng tới uống ăn, tùy ý liền có đƣợc. Nhƣ 

vậy nên khó sanh tâm nhàm chán, cho nên trí tuệ không thể thông lợi, lớn lao. 

Cũng nhƣ dao bén, đặt vào trong đồ uống ăn tốt, dao dễ sanh rỉ sét, đồ uống ăn 

tuy tốt nhƣng không thích hợp với dao. Nếu lấy đá mà mài, lấy mỡ, tro mà lau 

chùi, thì rỉ sét liền sạch, dao đƣợc bén. Bồ-tát cũng nhƣ vậy, sanh trong thế giới 



hỗn tạp, nên có lợi trí mà khó gần. Nhƣ ngƣời lúc nhỏ siêng năng khó nhọc, thì 

có nhiều tài năng, cũng kham đƣợc nhiều việc. Lại nhƣ nuôi Ngựa mà không 

cỡi, thì không dùng đƣợc việc gì. 

Lại nữa, trong thế giới Ta-bà, Bồ-tát có nhiều phƣơng tiện nên khó gần, các nơi 

khác thì không vậy. Nhƣ Phật nói: "Ta tự nhớ đời trƣớc, một ngày bố thí cho 

ngƣời nghìn thân mạng, vì để độ chúng sanh. Tuy các công đức, sáu Ba-la-mật, 

tất cả Phật sự đầy đủ mà không làm Phật, thƣờng dùng phƣơng tiện độ thoát 

chúng sanh. Vì những việc ấy, các Bồ-tát trong thế giới Ta-bàlàkhó gần. 

KINH: Bấy giờ Phổ Minh Bồ-tát từ nơi Phật Bảo Tích nhận lấy Hoa sen sắc vàng 

ngàn cánh, với vô số hàng xuất gia, tại gia và các đồng nam đồng nữ cùng cất 

bƣớc. 

LUẬN: Hỏi: Phổ-Minh Bồ-tát có đại lực thần thông nên có thể đi đến, còn hàng 

xuất gia, tại gia Bồ-tát, và các đồng nam đồng nữ làm sao tự đi đƣợc? Ða Bảo 

thế giới ở tận cùng phía Ðông, dặm đƣờng xa xôi, các hàng ấy tự dùng sức 

mình mà đi, hay là sức của Phật Bảo Tích? Hay là sức của Phổ-Minh Bồ-tát? 

Hay là sức của Phật Thích-ca Mâu-ni? 

Ðáp: Hoàn toàn do sức của cả bốn hạng ngƣời. Các hàng Bồ-tát xuất gia tại gia 

ấy là những Bồ-tát đã đƣợc bất thối, thành tựu ngũ thông, khéo tu bốn Nhƣ ý 

túc, có nhân duyên với đức Phật Thích-ca Mâu-ni từ đời trƣớc, cũng do tự sức 

mình, cũng do sức của Bồ-tát Phổ-Minh, vì cớ sao? Trong đó, ngƣời thế lực 

mỏng thời do sức của Bồ-tát Phổ-Minh mà đến đƣợc. Nhƣ khi Chuyển luân 

Thánh vƣơng bay đi, thì cả bốn thứ binh và các cung, quán, súc vật, thú vật tất 

cả đều bay. Vì công đức của Chuyển luân Thánh vƣơng rất lớn, đủ khiến cho tất 

cả bay đi. Ðây cũng nhƣ vậy, ngƣời thế lực mỏng thì do sức của Bồ-tát Phổ-

Minh, đều cũng đi theo đƣợc. Cũng là do sức của Phật Bảo Tích và ánh sáng 

của Phật Thích-ca Mâu-ni soi cho. Nếu tự không có sức, chỉ do ánh sáng của 

Phật Thích-ca Mâu-ni soi đến cũng có thể đến đƣợc, huống gì có cả ba sức. 

Hỏi: Bồ-tát Phổ-Minh sao không chỉ đi một mình mà đem nhiều ngƣời thế? 

Ðáp: Vì đúng lẽ là có vây cánh đi theo vậy. Cũng nhƣ khi Quốc vƣơng đi ra 

ngoài, tất cả có quần thần đi theo. 

Lại nữa, đó là ngƣời có nhân duyên với Phổ-Minh Bồ-tát và đức Phật Thích-ca 

Mâu-ni, cớ sao vậy? Vì trong đại chúng kia hai chúng cùng đến, nên biết kẻ có 

nhân duyên thì đi đến, kẻ không có nhân duyên thì ở lại. 



Hỏi: Vị Bồ-tát ấy vì sao cùng đi đến với các tại gia, xuất gia, đồng nam, đồng nữ? 

Ðáp: Bảy chúng đệ tử Phật là Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Học giới ni, Sa-di, Sa-di-ni, 

Ƣu -bà-tắc, Ƣu-bà-di. Ƣu -bà-tắc, Ƣu-bà-di là tại gia, năm chúng kia là xuất gia. 

Trong chúng xuất gia tại gia hoặc có hai hạng, hoặc lớn tuổi, hoặc nhỏ tuổi. Nhỏ 

là đồng nam, đồng nữ, ngoài ra là lớn tuổi. 

Hỏi: Ngƣời lớn nên đi, còn ngƣời nhỏ làm sao có thể đến đƣợc? 

Ðáp: Tại công đức, không tại lớn nhỏ. Nếu mất sự lợi ích của công đức, làm điều 

bất thiện, thì tuy già mà nhỏ, nếu có công đức lợi ích, làm điều thiện, thời tuy nhỏ 

mà lớn. 

Lại nữa, thấy ngƣời nhỏ đi đến, ngƣời trông thấy sẽ khen: "Nhỏ mà còn đƣợc 

vậy, còn vì pháp mà từ xa đi đến". Cũng hiển bày Phật pháp dù nhỏ hay lớn đều 

đƣợc phụng hành. 

Trong pháp của ngoại đạo, hàng Bà-la-môn mới đƣợc hành pháp đó, chẳng phải 

Bà-la-môn thì không đƣợc hành. Phật pháp không kể lớn, không kể nhỏ, không 

kể trong, không kể ngoài, hết thảy đều đƣợc tu hành, cũng nhƣ uống thuốc, cốt 

để trừ bệnh, không lựa ngƣời sang, hèn, lớn nhỏ. 

KINH: Ðều cúng dƣờng, cung kính, tôn trọng, tán thán các đức Phật ở phƣơng 

Ðông. 

LUẬN: Hỏi: Nếu cúng dƣờng khắp cả các đức Phật ở phƣơng Ðông, thì các đức 

Phật rất nhiều, biết bao giờ mới cúng xong mà đến đƣợc nơi ấy? 

Ðáp: Các Bồ-tát không cúng dƣờng theo cách của ngƣời, trời, mà tự làm theo 

cách của Bồ-tát. Cách cúng dƣờng của Bồ-tát, thân vào thiền định, thân ấy đi 

thẳng đến, rồi từ trên thân ấy, xuất ra vô lƣợng thân, hoá làm đủ thứ vật cúng 

dƣờng, đầy khắp thế giới của chƣ Phật, cũng nhƣ khi Long vƣơng đi, từ thân 

tuôn nƣớc, mƣa khắp thiên hạ. 

Hỏi: Các Bồ-tát ấy muốn đi đến chỗ Phật Thích-ca Mâu-ni, cớ sao giữa đƣờng 

lại cúng dƣờng chƣ Phật? 

Ðáp: Chƣ Phật là phƣớc điền bậc nhất, nếu ai cúng dƣờng thì đƣợc quả báo 

lớn. Cũng nhƣ ngƣời sửa sang nhiều công nghiệp ruộng vƣờn là để đƣợc nhiều 

lúa. Chƣ Bồ-tát thấy chƣ Phật cúng dƣờng mà đƣợc quả báo làm Phật, cho nên 

cúng dƣờng. 



Lại nữa, Bồ-tát thƣờng kính trọng Phật, nhƣ ngƣời ta kính trọng cha mẹ. Chƣ 

Bồ-tát nhờ nghe Phật thuyết pháp mà đƣợc các thứ Tam muội, các thứ Ðà-la-ni, 

các thứ thần lực. Vì biết ơn Phật cho nên cúng dƣờng rộng khắp. Nhƣ trong kinh 

Pháp Hoa, Bồ-tát Dƣợc vƣơng từ nơi Phật mà đƣợc Tam muội Biến hiện sắc 

thân, mới suy nghĩ rằng: "Ta sẽ cúng dƣờng Phật và Pháp Hoa Tam muội nhƣ 

thế nào?" Liền bay lên đến giữa trời, dùng sức Tam muội mƣa xuống bảy báu, 

hƣơng hoa, tràng phan, bảo cái, cúng dƣờng Phật. Sau khi ra khỏi Tam muội, ý 

còn cho nhƣ vậy là chƣa đủ, trong một ngàn hai trăm năm ăn những thức ăn 

thơm, uống các dầu thơm, rồi sau dùng giạ trắng quấn vào mình mà đốt lên và 

tự phát thệ rằng: "Mong cho ánh sáng của thân tôi chiếu đến tám mƣơi hằng hà 

sa thế giới Phật". Chƣ Phật trong tám mƣơi hằng hà sa thế giới ấy tán thán rằng: 

"Làng thay, lành thay! Thiện nam tử! Lấy thân cúng dƣờng, ấy là bậc nhất, hơn 

đem quốc thành thê tử cúng dƣờng gấp trăm ngàn vạn lần, không thể đem thí dụ 

so sánh". Trong một ngàn hai trăm năm, thân cháy mãi không tắt. 

Lại nữa, sự cúng dƣờng Phật ấy đƣợc vô lƣợng tiếng tăm, phƣớc đức lợi trí. 

Các việc bất thiện đều diệt trừ hết, các thiện căn đƣợc tăng trƣởng, đời này đời 

sau thƣờng đƣợc quả báo cúng dƣờng, lâu về sau sẽ đƣợc làm Phật. 

Cúng dƣờng Phật nhƣ vậy, đƣợc vô lƣợng các thứ lợi ích, thế nên các Bồ-tát 

cúng dƣờng Phật. 

KINH: Cầm các hoa hƣơng, Anh lạc, hƣơng bột, hƣơng nƣớc, hƣơng đốt, 

hƣơng xoa, y phục, tràng phan, bảo cái, hƣớng đến chỗ Phật Thích-ca Mâu-ni, 

đến rồi đầu mặt đảnh lễ dƣới chân Phật, rồi đứng qua một bên. 

LUẬN: Hỏi: Nếu có lễ, cớ sao nói đầu mặt đảnh lễ dƣới chân Phật? 

Ðáp: Trong thân thể ngƣời ta quý nhất là đầu, vì là nơi chứa đựng ngũ tinh (năm 

giác quan) và ở trên hết. Chân là cái hèn nhất, vì đạp lên chỗ bất tịnh và ở dƣới 

hết. Cho nên đem cái quý mà lễ cái hèn, là vì cúng dƣờng một cách quý trọng 

nhất. 

Lại nữa, lễ có bậc thấp, bậc giữa, bậc cao. Lễ bậc thấp là vái, bậc giữa là quỳ, 

bậc cao là cúi đầu. Ðầu mặt lễ dƣới chân là cách cúng dƣờng bậc cao. Do vậy, 

trong Luật tạng của Phật, hạ tọa Tỳ-kheo hai tay đỡ hai chân thƣợng tọa, đầu 

mặt cúi lễ. 

Hỏi: Oai nghi của thân có bốn là hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc đi, hoặc nằm, cớ 

sao chỉ đứng một bên? 



Ðáp: Vì mới đến nên không nên đi, vì cung kính nên không nên nằm, việc ấy thật 

dễ rõ, đâu cần phải hỏi. Nên hỏi tại sao ngồi, tại sao đứng. Ngồi là sự cúng 

dƣờng không tôn trọng, còn đứng là sự cúng dƣờng tôn trọng. 

Lại nữa, trong Phật pháp, các hàng ngoại đạo xuất gia và hàng cƣ sĩ khi đi đến 

chỗ Phật đều ngồi. Ngoài đạo là đạo khác, khinh Phật nên họ ngồi, kẻ cƣ sĩ thì 

nhƣ khách, cho nên ngồi. Còn hết thảy năm chúng, thân tâm thuộc vào Phật, 

cho nên đứng. Nếu là A-la-hán đắc đạo nhƣ Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên, Tu-bồ-đề 

v.v... việc phải làm đã làm xong, cho nên đƣợc phép ngồi, ngoài ra các ngƣời 

khác, tuy đƣợc chứng ba đạo quả Sơ, Nhị, Tam cũng không đƣợc phép ngồi, vì 

chƣa làm xong đại sự, chƣa phá hết giặc kiết sử. Cũng nhƣ vua tôi, ngƣời có 

công lớn nên đƣợc ngồi. Trong các hàng Bồ-tát tuy có kẻ cƣ sĩ, mà vì từ xa đi 

đến cúng dƣờng Phật cho nên đứng. 

KINH: Bạch Phật rằng: "Bảo Tích Nhƣ Lai gởi lời hỏi thăm Thế Tôn, đƣợc ít 

bệnh, ít não, đi và ở đƣợc nhẹ nhàng, lanh lợi, khí lực đƣợc an vui chăng?", lại 

lấy Hoa sen sắc vàng ngàn cánh cúng dƣờng Thế Tôn. 

LUẬN: Hỏi: Phật Bảo Tích là bậc Nhất thiết trí, sao lại còn phải hỏi Phật Thích-ca 

Mâu-ni "đƣợc ít bệnh, ít não, đi và ở đƣợc nhẹ nhàng, lanh lợi, khí lực đƣợc an 

vui chăng?" 

Ðáp: Pháp của Phật tự nhiên là vậy, biết mà cố hỏi. Nhƣ trong Luật tạng, Tỳ-

kheo Ðặc-ni-ca làm một cái hang bằng gạch màu đỏ, Phật thấy vậy, đã biết mà 

cố hỏi A-nan: "Cái đó là vật gì vậy?" A-nan thƣa: "Ðó là con của ngƣời thợ gốm 

xuất gia, tên là Ðặc-ni-ca, làm cái nhà nhỏ bằng cỏ, thƣờng bị trâu phá đi, ba lần 

làm, ba lần bị phá, do đó mới làm cái nhà gạch ngói này". Phật hỏi A-nan: "Hãy 

phá cái hang gạch ấy đi, vì cớ sao? Vì bọn ngoại đạo sẽ nói: "Khi Phật đại sƣ 

còn đó, pháp lọt ra từ chỗ rỉ". Nhiều chỗ nhƣ vậy, biết mà cố hỏi. 

Lại nữa, Phật tuy là bậc Nhất thiết trí, nhƣng tùy theo pháp thế gian, ngƣời thế 

gian hỏi thăm, Phật cũng hỏi thăm. Phật sanh ở trong loài ngƣời, chịu theo pháp 

loài ngƣời, lạnh, nóng, sống, chết v.v... cùng với ngƣời nhƣ nhau. 

Lại nữa, thế giới của Phật Ða Bảo đó là thanh tịnh trang nghiêm, thân Phật sắc 

tƣớng sáng chói cũng lớn, nếu không hỏi thăm thì ngƣời ta cho là khinh mạn. Lại 

muốn bày tỏ cho thế giới và thân sắc, ánh sáng của Phật, tuy có nhiều chỗ hơn, 

mà trí tuệ thần lực thì đều nhƣ nhau không khác, cho nên hỏi thăm. 

Hỏi: Tại sao hỏi ít não, ít bệnh? 



Ðáp: Có hai thứ bệnh: Một là bệnh do nhân duyên bên ngoài, hai là bệnh do 

nhân duyên bên trong. Bên ngoài là lạnh, nóng, đói, khát, binh, nhẫn, đao, gậy, 

bị rơi, bị ngã, bị xô, bị đè ... những thứ nhƣ vậy gọi là bệnh ngoài, gọi là não. 

Bên ngoài là ăn uống không tiết độ, nằm, đi thất thƣờng, bốn trăm lẻ bốn bệnh, 

những thứ nhƣ thế gọi là bệnh trong. Hai thứ bệnh đó hễ có thân đều khổ. Cho 

nên hỏi "Ít não ít bệnh chăng?" 

Hỏi: Sao không hỏi không não, không bệnh, mà lại hỏi ít não, ít bệnh? 

Ðáp: Thánh nhân thật biết thân là gốc khổ, không lúc nào không bệnh, vì sao? Vì 

bốn đại hợp lại làm thân; đất, nƣớc, gió, lửa tánh không hợp nhau, mỗi thứ hại 

lẫn nhau cũng nhƣ ung thƣ, không lúc nào không đau, nếu lấy thuốc xoa, có thể 

bớt đƣợc mà không thể lành. Thân ngƣời cũng vậy, thƣờng bệnh, thƣờng trị, trị 

thì đƣợc sống, không trị thì chết. Vì lẽ ấy, không thể hỏi không não, không bệnh. 

Bệnh hoạn bên ngoài thƣờng bị gió, mƣa, lạnh, nóng làm bức não. Lại thân có 

bốn oai nghi ngồi, nằm, đi, đứng, ngồi lâu thì rất não; nằm lâu, đứng lâu, đi lâu 

cũng não. Cho nên hỏi ít não, ít bệnh. 

Hỏi: Hỏi ít bệnh ít não là đủ, sao còn nói đi và ở nhẹ nhàng lanh lợi? 

Ðáp: Ngƣời ta tuy bệnh lành mà chƣ a đƣợc bình phục, vì vậy nên hỏi đi và ở 

nhẹ nhàng lanh lợi. 

Hỏi: Sao lại còn nói khí lực an lạc chăng? 

Ðáp: Có ngƣời bệnh lành, tuy đi lại ngồi dậy đƣợc, nhƣng khí lực chƣa đủ không 

thể làm lụng thi vi, xách nhẹ, vác nặng, do đó hỏi về "khí lực". Có ngƣời tuy bệnh 

lành, có thể vác nặng xách nhẹ, nhƣng chƣa đƣợc yên vui. Do đó hỏi "Có yên 

vui chăng?" 

Hỏi: Nếu không bệnh mà có sức, vì sao chƣa đƣợc an vui? 

Ðáp: Có ngƣời vì nghèo cùng, sợ hãi, ƣu não, không đƣợc an vui. Do đó nên hỏi 

"Ðƣợc an vui chăng?" 

Lại nữa, có hai cách hỏi thăm: Hỏi thăm về thân, hỏi thăm về tâm. Nếu nói ít não, 

ít bệnh, đi và ở nhẹ nhàng lanh lợi, khí lực là hỏi thăm về thân. Nếu an vui 

chăng, là hỏi thăm về tâm. Các thứ bệnh bên trong, bên ngoài đều đƣợc gọi là 

thân bệnh. Các thứ phiền não dâm dục, sân nhuế, tật đố, xan tham, ƣu sầu, sợ 

hãi v.v..., chín mƣơi tám kiết sử, năm trăm triền cái, các thứ mong cầu, ham 



muốn, v.v... đều đƣợc gọi là tâm bệnh. Vì hỏi thăm hai thứ bệnh ấy nên nói "ít 

não, ít bệnh, đi và ở nhẹ nhàng lanh lợi, khí lực an vui chăng?" 

Hỏi: Cách hỏi thăm của loài ngƣời thì hỏi nhƣ vậy. Hàng chƣ thiên còn không 

nên hỏi thăm nhƣ vậy, huống gì là đối với Phật? 

Ðáp: Thân Phật có hai: Một là thân thần thông biến hóa, hai là thân cha mẹ 

sanh. Thân cha mẹ sanh thì chịu theo phép loài ngƣời, không nhƣ chƣ thiên, do 

đó phải theo phép loài ngƣời mà hỏi thăm. 

Hỏi: Ðối với hết thảy Hiền thánh, tâm không còn bị dính mắc, không tham thân, 

không tiếc tuổi thọ, không ghét chết, không ƣa sống, nếu nhƣ vậy thì cần gì hỏi 

thăm? 

Ðáp: Vì theo phép thế gian chịu theo phép loài ngƣời mà thăm hỏi. Sai thăm hỏi, 

cũng là chịu theo phép của loài ngƣời. 

Hoa sen sắc vàng ngàn cánh, nhƣ trên đã nói. 

KINH: Bấy giờ, Phật Thích-ca Mâu-ni sau khi nhận Hoa sen sắc vàng ngàn cánh, 

Ngài rải đến chƣ Phật trong Hằng hà sa thế giới ở phƣơng Ðông. 

LUẬN: Hỏi: Phật là bậc không ai hơn, không ai bằng, sao nay lại rải hoa cúng 

dƣờng chƣ Phật ở phƣơng Ðông? Nhƣ khi Phật mới đắc đạo, tự suy nghĩ rằng: 

"Ngƣời mà không có chỗ để tôn thờ thời sự nghiệp sẽ không thành, nay trong 

mƣời phƣơng trời đất ai là kẻ đáng tôn thờ. Ta sẽ kính làm Thầy mà thờ". Khi ấy 

Phạm-thiên-vƣơng cùng chƣ thiên bạch Phật rằng: "Phật là trên hết, không ai 

vƣợt qua Phật". Phật cũng tự dùng Thiên nhãn xem thấy trong ba đời và mƣời 

phƣơng trời đất, không có ai hơn Phật. Tâm tự nghĩ rằng: "Ta thực hành Ðại 

Bát-nhã Ba-la-mật mà nay tự mình đƣợc làm Phật. Ðây là chỗ cho Ta tôn thờ, 

tức là Thầy của Ta. Ta sẽ cung kính cúng dƣờng tôn thờ pháp ấy". Thí nhƣ có 

một gốc cây tên là Hảo-kiên, ở trong lòng đất một trăm năm, cành lá đầy đủ, một 

ngày kia ra khỏi lòng đất, cao một trăm trƣợng. Cây ấy ra khỏi rồi, muốn tìm gốc 

cây lớn để che mát cho mình. Khi ấy trong rừng có vị thần nói với Hảo-kiên rằng: 

"Trong đời không còn cây nào lớn hơn ngƣơi, các cây khác đều ở trong bóng 

mát của ngƣơi". Phật cũng nhƣ vậy, Vô lƣợng A-tăng-kỳ kiếp, sanh ở trong lòng 

đất Bồ-tát, một ngày kia ở tại dƣới gốc Bồ-đề, ngồi trên chỗ tòa Kim-cang, nhƣ 

thật biết rõ hết thảy các pháp tƣớng, chứng thành Phật đạo. Bấy giờ tự nghĩ: "Ai 

đáng tôn thờ để làm thầy, ta sẽ hầu hạ cung kính cúng dƣờng". Khi ấy ấy Phạm-



thiên-vƣơng cùng chƣ thiên bạch Phật rằng: "Phật là vô thƣợng, không ai hơn 

Phật". Vậy nay cớ sao lại cúng dƣờng chƣ Phật ở phƣơng Ðông? 

Ðáp: Phật tuy trên hết, trong ba đời mƣời phƣơng trời đất, không ai hơn Phật để 

mà thực hành sự cúng dƣờng. Cúng dƣờng có thƣợng, trung, hạ. Cúng dƣờng 

ngƣời thua mình là cúng dƣờng bậc hạ, cúng dƣờng ngƣời hơn mình là cúng 

dƣờng bậc thƣợng, cúng dƣờng ngƣơì ngang mình là cúng dƣờng bậc trung. 

Cũng nhƣ Tỳ-kheo-ni Ðại-ái-đạo cùng 500 Tỳ-kheo-ni A-la-hán, trong một ngày 

cùng một lần vào Niết-bàn. Khi ấy hàng Ƣu-bà-tắc chứng đắc ba đạo quả đỡ 

giƣờng của 500 Tỳ-kheo-ni, Tứ-thiên-vƣơng đỡ giƣờng nhũ mẫu của Phật là 

Ðại-ái-đạo, còn Phật tự ở trƣớc bƣng lò hƣơng, đốt hoa cúng dƣờng. Phật nói 

với các Tỳ-kheo: "Các ông hãy giúp Ta cúng dƣờng thân nhũ mẫu". Bấy giờ các 

Tỳ-kheo A-la-hán, mỗi ngƣời dùng lực thần túc, đi đến trên núi Ma-lê, lấy củi 

hƣơng Chiên-đàn ngƣu đầu chất thành đống giúp Phật. Ấy là cúng dƣờng bậc 

hạ. Do đó, tuy không cầu chứng quả mà vẫn thực hành cúng dƣờng bình đẳng. 

Lại nữa, chƣ Phật nên phải cúng dƣờng Phật, các ngƣời khác không biết đức 

của Phật, nhƣ kệ nói: 

"Ngƣời trí kính ngƣời trí, 

Trí luận ngƣời trí mừng, 

Ngƣời trí biết đƣợc trí, 

Nhƣ Rắn biết chân Rắn". 

Vì vậy, chƣ Phật là bậc Nhất thiết trí cúng dƣờng bậc Nhất thiết trí. 

Lại nữa, mƣời phƣơng Phật đời đời khuyến trợ Phật Thích-ca Mâu-ni. Nhƣ Thất 

trụ Bồ-tát quán các pháp là không, vô sở hữu, bất sanh bất diệt. Quán nhƣ vậy 

rồi, trong hết thảy thế giới, tâm không dính mắc, muốn buông thả sáu Ba-la-mật 

mà nhập Niết-bàn. Cũng nhƣ ngƣời trong khi mộng làm bè để vƣợt qua sông 

lớn, tay chân mỏi mệt, sanh tâm nhàm chán, đang ở giữa lòng sông mộng tỉnh, 

tự nghĩ rằng: "Ðâu có sông để có thể vƣợt qua?" Khi ấy, tâm chuyên cần cũng 

buông bỏ hết, Bồ-tát cũng nhƣ vậy. Ở trong địa vị Thất trụ, chứng đƣợc Vô sanh 

Pháp nhẫn, tâm hành đều đình chỉ, muốn vào Niết-bàn. Bấy giờ mƣời phƣơng 

chƣ Phật đều phóng ánh sáng, chiếu trên thân Bồ-tát, lấy tay phải xoa đầu, nói 

rằng: "Thiện nam tử! Chớ sanh tâm tƣởng ấy. Ông nên nhớ lại bản nguyện của 

ông là muốn độ chúng sanh. Ông tuy biết các pháp là không, mà chúng sanh thì 

không biết. Ông nên nhóm các công đức, giáo hóa chúng sanh, chớ vào Niết-



bàn. Ông chƣa đƣợc thân kim sắc, ba mƣơi hai tƣớng, tám mƣơi vẻ đẹp tùy 

hình, vô lƣợng quang minh, ba mƣơi hai nghiệp. Ông nay mới chứng đƣợc Vô 

sanh pháp môn, chớ có mừng lớn." Khi ấy Bồ-tát nghe lời chƣ Phật giáo huấn, 

trở lại sanh tâm nguyện nhƣ trƣớc, thực hành sáu Ba-la-mật để độ chúng sanh. 

Nhƣ vậy, lúc mới đắc Phật đạo, đƣợc sự tá trợ ấy. Lại lúc Phật mới đắc đạo, tâm 

tự suy nghĩ: "Pháp này rất sâu xa, chúng sanh ngu muội bạc phƣớc, Ta cũng 

sanh trong đời ngũ ác, phải làm sao đây? Suy nghĩ xong, Ta sẽ từ trong một 

pháp chia làm ba phần thành ba thừa để độ chúng sanh". Khi suy nghĩ nhƣ vậy, 

chƣ Phật mƣời phƣơng đều hiện ánh sáng tán thán rằng: "Lành thay! Lành thay! 

Chúng ta cũng ở trong đời ngũ ác, chia một pháp làm ba phần để độ chúng 

sanh". Khi ấy, Phật nghe tiếng nói của chƣ Phật mƣời phƣơng, liền rất hoan hỷ, 

xƣng niệm "Nam Mô Phật". 

Nhƣ vậy, mƣời phƣơng Phật, nơi nơi đều khuyến trợ làm lợi ích lớn. Vì biết ân 

nặng ấy, cho nên lấy hoa cúng dƣờng mƣời phƣơng Phật. Phƣớc đức tối 

thƣợng, không gì vƣợt qua phƣớc đức này, vì cớ sao? Hoa ấy do công đức lực 

của Phật Bảo Tích sinh ra, chứ không phải hoa từ trong nƣớc sanh. Phổ Minh là 

vị Bồ-tát pháp thân ở địa vị Thập trụ, đƣa hoa ấy đến dâng lên Phật Thích-ca 

Mâu-ni. Phật Thích-ca Mâu-ni biết mƣời phƣơng Phật là phƣớc điền đệ nhất, 

cho nên cúng dƣờng, phƣớc ấy nhiều gấp bội, vì cớ sao? Vì Phật tự cúng 

dƣờng Phật vậy. 

Trong Phật pháp có bốn hạng bố thí: 1- Ngƣời thí thanh tịnh, ngƣời thọ không 

thanh tịnh, 2- Ngƣời thí không thanh tịnh, ngƣời thọ thanh tịnh, 3- Ngƣời thí 

thanh tịnh, ngƣời thọ cũng thanh tịnh , 4- Ngƣời thí không thanh tịnh, ngƣời thọ 

không thanh tịnh. Nay thí cho Phật ở phƣơng Ðông là cả hai đều thanh tịnh, 

phƣớc ấy rất lớn. Vì vậy nên Phật tự cúng dƣờng mƣời phƣơng Phật. 

Hỏi: Hết thảy Thánh nhân đều không thọ quả báo, đời sau không còn sanh trở 

lại, cớ sao nói phƣớc bố thí ấy rất lớn? 

Ðáp: Phƣớc ấy tuy không có ngƣời thọ hƣởng, mà tƣớng nó lại lớn. Nếu có 

ngƣời thọ hƣởng thì quả báo ấy vô lƣợng. Các Thánh nhân biết pháp hữu vi đều 

là vô thƣờng, không, cho nên xả bỏ mà vào Niết-bàn, phƣớc ấy cũng xả. Thí 

nhƣ thoi vàng đốt cháy, tuy mắt thấy nó đẹp mà không thể lấy tay đụng, vì sợ 

cháy tay ngƣời. 

Lại nữa, nhƣ ngƣời bị mụn nhọt thời phải dùng thuốc bôi, nếu ngƣời không bị 

nhọt thì thuốc vô dụng; ngƣời có thân cũng nhƣ vậy, thƣờng bị đói khát, lạnh 



nóng bức bách. Cũng nhƣ bị mụn nhọt, phải lấy áo chăn, ăn uống, ấm nóng làm 

cho dễ chịu, nhƣ lấy thuốc bôi mụn nhọt. Còn nhƣ kẻ ngu si, vì ham thuốc chứ 

không phải dùng bôi mụt. Nếu không mụn nhọt, thì thuốc cũng vô dụng. Chƣ 

Phật cho thân là một mụn nhọt, vì phóng xả thân mụn nhọt nên cũng không lãnh 

thọ thuốc quả báo. Vì vậy nên tuy có đại phƣớc, cũng không thọ báo. 

KINH: Hoa sen đƣợc rải đến chƣ Phật thế giới nhiều nhƣ hằng hà sa số ở 

phƣơng Ðông. 

LUẬN: Hỏi: Hoa ít mà thế giới nhiều, làm sao rải khắp? 

Ðáp: Do thần thông lực của Phật. Những sự nhƣ trên, có tám cách tụ do biến 

hóa: Khiến nhỏ thành lớn, khiến lớn thành nhỏ, khiến nặng thành nhẹ, khiến nhẹ 

thành nặng, tự tại vô ngại, tùy ý đi đến, rung động đại địa, thành tựu sở nguyện. 

Các đại Thánh nhân đều có tám cách biến hóa tự tại ấy, cho nên Phật có thể lấy 

một ít hoa rải khắp hằng hà sa số thế giới ở phƣơng Ðông. 

Lại nữa, để chỉ cho chúng sanh thấy phƣớc báu vị lai, một ít hoa nhƣ thế mà rải 

khắp thế giới ở phƣơng Ðông. Lại để khuyên Bồ-tát ở phƣơng Ðông rằng gieo 

phƣớc vào trong ruộng Phật thời đƣợc quả báo cũng nhƣ hoa ấy đầy khắp vô 

lƣợng. Các ông từ xa đi đến, phải nên hoan hỷ, gặp đƣợc phƣớc điền ấy, quả 

báo vô lƣợng. 

KINH: Các Bồ-tát xuất gia, tại gia và đồng nam đồng nữ, đầu mặt đảnh lễ dƣới 

chân Phật Thích-ca Mâu-ni, mỗi ngƣời đem đồ cúng dƣờng mà cúng dƣờng, 

cung kính, tôn trọng, tán thán Phật Thích-ca Mâu-ni. Các Bồ-tát xuất gia, tại gia 

và đồng nam đồng nữ ấy, mỗi mỗi nhờ năng lực thiện căn phƣớc đức mà đƣợc 

cúng dƣờng Thích-ca Mâu-ni Nhƣ Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác. 

LUẬN: Nhƣ kệ nói: 

"Con đƣờng các Thánh đến, 

Phật cũng đến nhƣ vậy, 

Thật tƣớng và chỗ đi, 

Phật nhƣ vậy không khác. 

Chƣ Thánh nói nhƣ thật, 

Phật nói cũng nhƣ thật, 



Do vậy nên gọi Phật, 

Là đấng hiệu Nhƣ Lai (Tathàgata) 

Giáp nhẫn: Tâm kiên cố, 

Cung tinh tấn: Sức mạnh, 

Tên trí tuệ: Nhọn cứng, 

Phá các giặc kiêu mạn. 

Ðáng lãnh thọ cúng dƣờng, 

Của loài trời, loài ngƣời. 

Do vậy nên gọi Phật. 

Là đấng hiệu Ứng cúng (Araha) 

Chính tri thật tƣớng khổ, 

Cũng thật biết khổ tập, 

Biết thật tƣớng khổ diệt, 

Cũng biết đạo diệt khổ, 

Chơn chánh hiểu Tứ đế, 

Ðịnh thật không thể biến, 

Cho nên trong mƣời phƣơng, 

Hiệu Chánh đẳng Chánh giác. 

Ðƣợc tam minh vi diệu, 

Ðầy đủ hạng thanh tịnh, 

Do đó hiệu Thế Tôn (Bhagavat) 

Là đấng Minh-Hạnh-túc (Vidyà-carana) 

Biết rõ hết thảy pháp 

Tự đƣợc diệu đạo rồi. 



Hoặc thời phƣơng tiện thuyết, 

Vì thƣơng đến tất cả, 

Diệt trừ già, bệnh, chết, 

Dẫn đến chỗ an ổn, 

Do vậy nên gọi Phật, 

Là đấng hiệu Thiện-thệ (Sugata) 

Biết đời từ đâu đến, 

Cũng biết đƣờng đời diệt, 

Do vậy nên gọi Phật, 

Là đấng Thế-gian-giải (Loka-vid). 

Con mắt thiền, giới, trí, 

Không ai bằng, huống hơn, 

Do vậy nên gọi Phật, 

Là đấng Vô-thƣợng-sĩ (Anurata). 

Ðại bi độ chúng sanh, 

Khéo léo dạy, điều ngự, 

Do vậy nên gọi Phật, 

Là đấng Ðiều-ngự-sƣ (Purusa-damya Sàrathi). 

Trí tuệ, không phiền não, 

Thuyết giải thoát tối thƣợng, 

Do vậy nên gọi Phật, 

Là đấng Thiên-nhơn-sƣ (Devamanusyànàmi). 

Ba đời động, chẳng động, 

Pháp tận và chẳng tận, 



Dƣới đạo thọ biết hết, 

Do vậy nên gọi Phật, 

KINH: Vƣợt qua hằng hà sa thêá giới chƣ Phật về phƣơng Nam, ở tại mé thế 

giới ấy, có thế giới tên là Ly-nhất-thiết-ƣu, Phật hiệu là Vô-ƣu-đức, Bồ-tát hiệu là 

Ly-ƣu. Vƣợt qua hằng hà sa thêá giới chƣ Phật về phƣơng Tây, ở tại mé thế 

giới ấy, có thế giới tên là Diệt-ác, Phật hiệu là Bảo-sơn, Bồ-tát hiệu là Nghĩa-ý. 

Vƣợt qua hằng hà sa thêá giới chƣ Phật về phƣơng Bắc, ở tại mé thế giới ấy, có 

thế giới tên là Thắng, Phật hiệu là Thắng vƣơng, Bồ-tát hiệu là Ðắc Thắng. Vƣợt 

qua hằng hà sa thêá giới chƣ Phật về phƣơng dƣới, ở tại mé thế giới ấy, có thế 

giới tên là Thiện, Phật hiệu là Thiện đức, Bồ-tát hiệu là Hoa Thƣợng. Vƣợt qua 

hằng hà sa thêá giới chƣ Phật về phƣơng trên, ở tại mé thế giới ấy, có thế giới 

tên là Hỷ, Phật hiệu là Hỷ đức, Bồ-tát hiệu là Ðức Hỷ. Nhƣ vậy, hết thảy đều nhƣ 

phƣơng Ðông. 

LUẬN:Hỏi: Nhƣ trong Phật pháp thật không có các "phƣơng", vì cớ sao? Vì 

không nhiếp vào trong năm ấm, mƣời hai nhập, mƣời tám giới? Trong bốn pháp 

tạng cũng không. Nói "phƣơng" là thật pháp, mà tìm nhân duyên cũng không thể 

có đƣợc; nay cớ sao trong đây nói "mƣời phƣơng chƣ Phật", "mƣời phƣơng Bồ-

tát đến" 

Ðáp: Theo pháp thế tục lƣu truyền cho nên nói "phƣơng", chứ tìm "phƣơng" thật 

không có. 

Hỏi: Vì sao lại nói "không có phƣơng"? Trong bốn pháp tạng của các ông không 

nói, nhƣng trong sáu pháp tạng (sáu cú nghĩa) của chúng tôi có nói. Nó không 

đƣợc kể đến trong năm ấm, mƣời hai nhập, mƣời tám giới nhƣng đƣợc kể đến 

trong Thật cú nghĩa (Ðà-la-phiêu - Draya-Pàdarthà) của chúng tôi. Pháp 

"phƣơng" ấy, vì là tƣớng thƣờng, tƣớng hữu thƣờng, nên cũng có, cũng thƣờng. 

Nhƣ trong Kinh nói: "Chỗ mặt trời mọc là phƣơng Ðông, chỗ mặt trời lặn là 

phƣơng Tây, chỗ mặt trời đi qua là phƣơng Nam, chỗ mặt trời không đi qua là 

phƣơng Bắc. Mặt trời có ba phần hợp: Hoặc trƣớc hợp, hoặc nay hợp, hoặc sau 

hợp. Tùy theo phƣơng mà mặt trời có ba phần. Ðầu tiên hợp là phƣơng Ðông. 

Phƣơng Nam phƣơng Tây cũng vậy. Chỗ mặt trời không đi qua làkhông có 

phần. Kia cách đây, đây cách kia, đó là tƣớng trạng của "phƣơng". Nếu không 

có "phƣơng" thời không có kia, đây. Kia là tƣớng của "phƣơng" nhƣng nó chẳng 

phải phƣơng? 



Ðáp: Không phải vậy, núi Tu-di ở giữa bốn châu. Mặt trời đi quanh núi Tu-di, 

chiếu đến bốn châu thiên hạ. Ở châu Uất-đơn-la-việt, mặt trời đứng bóng, thì ở 

châu Phất-bà-đề, mặt trời mới mọc, vậy ngƣời ở châu Phất-bà-đề là phƣơng 

Ðông; ở châu Phất-bà-đề mặt trời đứng bóng, thì ở châu Diêm-phù-đề mặt trời 

mới mọc, vậy ngƣời ở châu Diêm-phù-đề là phƣơng Ðông, ấy là thật không có 

bắt đầu, vì cớ sao? Vì hết thảy đều là phƣơng Ðông, đều là phƣơng Nam, đều là 

phƣơng Tây, đều là phƣơng Bắc. Vậy ông nói chỗ mặt trời mọc là phƣơng 

Ðông, chỗ mặt trời đi qua là phƣơng Nam, chỗ mặt trời lặn là phƣơng Tây, chỗ 

mặt trời không đi qua là phƣơng Bắc, việc ấy không đúng 

Lại nữa, có nơi mặt trời không hợp, thế là không phải"phƣơng", vì không có 

tƣớng "phƣơng". 

Hỏi: Tôi nói trong một nƣớc có bốn phƣơng, ông lại đem bốn châu ra nạn. Vì thế 

nên chẳng phải là không có bắt đầu ở phƣơng Ðông? 

Ðáp: Nếu ở trong một nƣớc mà mặt trời cùng với phƣơng Ðông hợp, thế là có 

biên, có biên thì vô thƣờng, vô thƣờng thì chẳng khắp. Vì thế nên "phƣơng" chỉ 

có danh mà không có thật. 

KINH: Bấy giờ cả ba ngàn đại thiên thế giới đều thành trân bảo, hoa phủ khắp 

mặt đất, treo lụa, phƣớn, lọng, cây hƣơng, cây hoa, đầy đủ trang nghiêm. 

LUẬN: Hỏi: Do thần lực ai mà làm cho đất thành báu? 

Ðáp: Ðó là do vô lƣợng thần lực của Phật biến hóa làm ra. Có ngƣời dùng chú 

thuật, huyễn pháp, và các Quỷ thần, Ma vƣơng có thể biến hóa một ít vật, còn 

nếu làm cho cả ba ngàn đại thiên thế giới đều thành trân bảo, thì những ngƣời 

ấy và Phạm-thiên-vƣơng đều không thể làm đƣợc. Phật vào trong bốn thiền với 

tâm biến hóa, khiến ba ngàn đại thiên thế giới, tất cả hoa, hƣơng, cây cỏ, đất đai 

đều đƣợc trang nghiêm, hết thảy chúng sanh đều hòa đồng, với tâm trở nên 

thiện, vì cớ sao? Trang nghiêm thế gìới này vì để thuyết Bát-nhã Ba-la-mật vậy. 

Cũng vì Bồ-tát khách và các chƣ thiên, loài ngƣời từ mƣời phƣơng đến, cho nên 

trang nghiêm. Nhƣ ngƣời ta mời quý khách. Nếu một nhà mời thời trang nghiêm 

một nhà, một Quốc chủ mời thời trang nghiêm một nƣớc, Chuyển luân Thánh 

vƣơng mời thời trang nghiêm bốn châu thiên hạ, Phạm-thiên-vƣơng mời thời 

trang nghiêm ba ngàn đại thiên thế giới. Phật là chủ của mƣời phƣơng vô lƣợng 

hằng hà sa thế giới, vì các Bồ-tát khách và các chƣ thiên, loài ngƣời từ tha 

hƣơng đến, cũng vì chúng nhân ở đây ở kia hễ thấy sự biến hóa trang nghiêm 

này thời sanh đại tâm, sanh tâm thanh tịnh hoan hỷ. Từ đại tâm phát ra đại 



nghiệp, từ đại nghiệp đƣợc đại báo, trong khi thọ đại báo lại sanh đại tâm, nhƣ 

vậy triển chuyển tăng ích, mà chứng đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác. 

Vì thế nên biến thế giới này đều thành trân bảo. 

Sao gọi là bảo? Có bốn thứ là vàng, bạc, Tỳ-lƣu-ly, Pha-lê. Lại có bảy thứ báu là 

vàng, bạc, Tỳ-lƣu-ly, Pha-lê, Xa-cừ, Mã-não, Xích-chơn-châu (châu này rất quý, 

chẳng phải là San-hô). Lại còn có thứ báu là Ma-la-già-đà (báu này từ miệng 

chim Kim-sí mà ra, sắc lục, hay trừ độc), Nhân-đà-ni-la (báu xanh của trời), Ma-

ha-ni-la (báu xanh lớn), Bát-ma-la-già (báu sáng đỏ), Việt-xà (kim-cƣơng), Long 

châu, Nhƣ ý châu, Ngọc bối, San-hô, Hổ phách v.v... các thứ gọi là báu. Báu ấy 

có ba loại là: Nhân bảo, thiên bảo, Bồ-tát bảo. Nhân bảo năng lực ít, chỉ có sắc 

sáng thanh tịnh, trừ độc, trừ quỷ, trừ tội, trừ đói khát, lạnh, nóng ... các thứ khổ. 

Thiên bảo cũng lớn, cũng hơn thƣờng, thƣờng theo chân trời, có thể sai khiến, 

cùng nói chuyện, nhẹ mà không nặng. Bồ-tát bảo thì hơn thiên bảo, có thể gồm 

cả việc của nhân bảo, thiên bảo. Lại có thể khiến hết chúng sanh biết gốc ngọn 

nhân duyên của sự chết đây sanh kia. Thí nhƣ gƣơng sáng, soi thấy mặt mày. 

Lại nữa, Bồ-tát bảo có thể phát ra các thứ pháp âm, hoặc làm mũ báu đội trên 

đầu, trời mƣa xuống các đồ cúng dƣờng, nào là tràng phan, hoa cái trên mƣời 

phƣơng vô lƣợng thế giới chƣ Phật để cúng dƣờng Phật. Lại mƣa các vật để 

nuôi sống nhƣ áo, chăn, đồ nằm, mọi thứ tùy theo chỗ cần của chúng sanh mà 

mƣa đủ cả, để cấp thí cho chúng sanh. Các thứ trân bảo nhƣ vậy, để trừ các khổ 

nghèo cùng của chúng sanh. 

Hỏi: Các thứ trân bảo ấy từ đâu xuất ra? 

Ðáp: Vàng thì xuất từ đá cát, đồng đỏ trong núi; Trân châu thì xuất từ bụng cá, 

từ trong tre, từ não Rắn; Long châu thì xuất từ não Rồng; San-hô thì xuất từ cây 

đá trong biển; Ngọc bối thì xuất từ Mai ruà; Bạc xuất từ đá cháy; còn Lƣu-ly, 

Pha-lê v.v... xuất từ hang núi. Ngọc Nhƣ ý xuất từ Xá-lợi của Phật. Nếu khi 

chánh pháp chƣa tận thì các Xá lợi đều biến làm Nhƣ ý châu, thí nhƣ băng giá 

quá một ngàn năm thì hóa làm ngọc Pha-lê. Các thứ trân bảo nhƣ vậy là trân 

bảo thƣờng trong loài ngƣời. Tất cả thế giới mà Phật trang nghiêm là thù thắng 

hơn cả, chƣ thiên không thể làm đƣợc, vì cớ sao? Ấy là từ đại công đức sanh ra. 

Các thứ tràng hoa, nhƣ trƣớc đã nói. Cây hƣơng gọi là A-già-lâu (cây mật 

hƣơng), là Ða-già-lâu (cây mộc hƣơng), Chiên-đàn..., các thứ cây hoa nhƣ vậy. 

Cây hoa gọi là hoa Chiêm-bặc (cây hoa vàng), A-du-ca (cây hoa vô ƣu), Bà-ha-

ca-la (cây hoa đỏ). Các thứ cây hoa nhƣ vậy 



KINH: Thí nhƣ thế giới Hoa Tích, thế giới Phổ Hoa, Bồ-tát Diệu Ðức, Bồ-tát 

Thiện-ý-trụ, và các Bồ-tát có đại oai thần khác, đều ở nơi đó. 

LUẬN: Hỏi: Vì sao nói "Thí nhƣ thế giới Hoa Tích"? 

Ðáp: Thế giới kia thƣờng có tịnh hoa, thế giới này biến hóa trong nhất thời, nên 

lấy để thí dụ. Pháp thí dụ, là lấy cái nhỏ dụ cái lớn, nhƣ ngƣời có mặt đẹp thí 

nhƣ mặt trăng tròn. 

Hỏi: Còn có các thế giới thanh tịnh ở mƣời phƣơng, nhƣ thế giới An lạc của Phật 

A-di-đà v.v..., sao chỉ lấy thế giới Phổ Hoa làm thí dụ? 

Ðáp: Thế giới của Phật A-di-đà không bằng thế giới của Phật Hoa Tích, vì cớ 

sao? Tỳ-kheo Pháp Tích (Pháp Tạng) tuy đƣợc Phật dẫn đến mƣời phƣơng xem 

thế giới thanh tịnh, nhƣng vì công sức mỏng nên không thể thấy đƣợc thƣợng 

diệu thanh tịnh. Do vậy thế giới không bằng. 

Lại nữa, ngay khi Phật biến hóa thế giới này, chính cùng thế giới Hoa Tích giống 

nhau. Do vậy nói "Thí nhƣ thế giới Hoa Tích". 

Hỏi: Còn có các Bồ-tát khác nhƣ Tỳ-ma-la-cật, Quán Thế_AÂm, Biến-cát v.v... 

Sao không nói các Bồ-tát này ở tại đó mà chỉ nói Bồ-tát Văn-thù-thi-lỵ (Diệu 

Ðức), Bồ-tát Thiện-ý-trụ? 

Ðáp: Bồ-tát Biến-cát (Phổ Hiền) ấy, nơi mỗi lỗ chân lông của Ngài thƣờng hiện 

ra thế giới chƣ Phật và chƣ Phật Bồ-tát đầy khắp mƣời phƣơng để hóa độ chúng 

sanh, nên không có chỗ ở nhất định. Văn-thù-thi-lỵ phân thân biến hóa vào trong 

năm đƣờng, hoặc làm Thanh-văn, hoặc làm Duyên-giác, hoặc làm thân Phật. 

Nhƣ trong kinh Thủ Lăng nghiêm Tam muội nói: "Bồ-tát Văn-thù-thi-lỵ đời quá 

khứ là Long Chủng Phật Tôn, bảy mƣơi hai đời làm Bích-chi Phật". Ðó là có thể 

nói, có thể thuyết; còn Bồ-tát Biến-cát thì không thể lƣợng, không thể nói, không 

thể biết trú xứ, hoặc trú xứ ở trong tất cả thế giới. Do đó không nên nói đến. 

Lại nữa, nói "và các Bồ-tát có đại oai thần" là cũng nói chung Bồ-tát Biến-cát và 

các Bồ-tát lớn. 

KINH: Bấy giờ, Phật biết hết thảy thế giới, hoặc thế giới Trời, hoặc thế giới Ma, 

hoặc thế giới Phạm-thiên, hoặc Sa-môn, Bà-la-môn, hoặc Trời, hoặc Càn-thát-

bà, Ngƣời, A-tu-la v.v... Và các Bồ-tát kế thừa Phật vị, tất cả đều tập hội. 



LUẬN: Hỏi: Thần lực của Phật vô lƣợng, tất cả chúng sanh trong mƣời phƣơng, 

nếu tất cả đều đến tập hội, thì hết thảy thế giới phải trống không. Nếu không đến 

thì thần lực vô lƣợng của Phật có chỗ không làm đƣợc? 

Ðáp: Không thể đến hết, vì cớ sao? Thế giới của chƣ Phật vô biên vô lƣợng, nếu 

đến hết thời là hữu biên. Lại, mƣời phƣơng đều có Phật, cũng thuyết Bát-nhã 

Ba-la-mật. Nhƣ trong Chƣơng 43 của kinh Bát-nhã Ba-la-mật nói" Mƣời phƣơng 

đều có hàng ngàn vị Phật xuất hiện, đều thuyết Bát-nhã Ba-la-mật". Do đó không 

nên đến cả hết. 

Hỏi: Nếu có mƣời phƣơng chƣ Phật đều thuyết Bát-nhã Ba-la-mật, thế thì mƣời 

phƣơng Bồ-tát sao còn đến đây? 

Ðáp: Nhƣ đã nói trong chƣơng Bồ-tát Phổ-Minh đến. Vì có nhân duyên với Phật 

Thích-ca Mâu-ni cho nên đến. 

Lại nữa, đó là vì bổn nguyện của Bồ-tát rằng: "Nếu có chỗ nào thuyết Bát-nhã 

Ba-la-mật thời ta sẽ nghe, lãnh thọ, cúng dƣờng". Vì vậy nên từ xa đi đến. Vì 

muốn đem thân lực chứa nhóm công đức, cũng vì muốn tỏ cho chúng sanh rõ 

rằng: "Ta từ xa còn đi đến cúng dƣờng pháp, sao các ngƣơi ở tại thế giới này 

mà không cúng dƣờng?" 

Hỏi: Phật đối với pháp không còn dính mắc, tại sao lại bảy phen hiện thần lực để 

khiến chúng sanh tập hội đông đủ? 

Ðáp: Bát-nhã Ba-la-mật ấy rất sâu xa, khó biết khó hiểu, không thể nghĩ bàn, cho 

nên tập hội rộng rãi các Ðại Bồ-tát, làm cho ngƣời mới phát tâm đƣợc tin vui. 

Cũng nhƣ lời của kẻ nhỏ không đủ làm cho ai tin, lời của ngƣời quý trọng tất 

đƣợc tin vâng. 

Hỏi: Cớ sao nói "hoặc thế giới Trời, hoặc thế giới Ma, hoặc thế giới Phạm-

thiên"? Chỉ nên nói thế giới Trời, thế giới Ngƣời là đủ, vì cớ sao? Vì trong mƣời 

hiệu của Phật có hiệu là Thiên Nhơn sƣ. Do vâïy chỉ nên nói Trời và Ngƣời là 

đủ? 

Ðáp: Chƣ thiên có Thiên nhãn, Thiên nhĩ, lợi căn, trí tuệ nhiều, tự biết mà đi đến. 

Thế nên nói là thế giới Trời. 

Hỏi: Nếu trong thế giới Trời đã gồm có Ma, Phạm; sao còn nói riêng Ma hoặc 

Phạm? 



Ðáp: Trong chƣ thiên có 3 chủ lớn: Thích-đề-bà-na-dân làm thiên chủ hai nơi 

(Tứ thiền thiên và Tam-thập-tam thiên), Ma vƣơng làm chủ cõi trời Lục dục, 

Phạm-thiên-vƣơng làm Thiên chủ trong thế giới Phạm thiên. 

Hỏi: Nhƣ cõi trời Dạ-ma, cõi trời Ðâu-suất-đà, cõi trời Hóa Lạc thảy đều có chủ, 

tại sao chỉ nói có ba chủ? 

Ðáp: Thích-đề-bà-na-dân vƣơng nƣơng trên đất mà ở, Phật cũng nƣơng trên đất 

đó mà ở. Vì thƣờng đến chỗ Phật, rất có danh tiếng, nhiều ngƣời biết đến. Còn 

Ma vƣơng thì thƣờng đến quấy rầy Phật, lại là chủ của tất cả cõi Dục. Các trời 

Dạ-ma, trời Ðâu-suất-đà, trời Hóa Lạc đều thuộc Ma vƣơng. 

Lại nữa, nói thế giới Trời, thời trời của ba cõi đều thuộc về Trời. Ma là chủ của 

tất cả cõi Dục, nên nói riêng. 

Lại nữa, Ma thƣờng quấy rầy Phật, mà nay đến nghe thuyết Bát-nhã Ba-la-mật, 

thì các ngƣời khác cũng thêm lòng tín. 

Hỏi: Trong cõi Sắc có rất nhiều cõi Trời; tại sao chỉ nói thế giới Phạm thiên tập 

hội? 

Ðáp: Các cõi Trời cao nữa thì không có giác và quán, không thích tán tâm lại vì 

khó nghe. Thế giới Phạm có bốn thức (nhãn, nhĩ, thân, ý thức) vì dễ nghe đƣợc 

và vì ở gần. 

Lại nữa, " Phạm" nghĩa là ly dục thanh tịnh. Nay nói thế giới Phạm là đã nói 

chung các cõi Trời ở Sắc giới. 

Lại nữa, các cõi Trời khác chƣa có dân trời, lúc kiếp sơ sanh, Phạm-thiên-vƣơng 

ở một mình trong Thiên cung, vắng vẻ không ai, tâm không vui nên tự nghĩ: "Sao 

trong đây không có nhân dân?" Bấy giờ Quang-âm mệnh tuyệt, ứng theo ý nghĩ 

kia mà sanh đến. Phạm vƣơng bèn suy nghĩ: "Chƣ thiên này trƣớc không có, 

theo ý nghĩ của ta mà sanh ra, ta hay sanh ra chƣ thiên này". Chƣ thiên khi ấy ai 

cũng tự nghĩ: "Ta từ Phạm vƣơng sanh ra. Phạm vƣơng là cha của ta". Do vậy 

nên chỉ nói Phạm thế giới. 

Lại nữa, các cõi Trời Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thiền (các cõi cao trên Phạm-

thiên) thấy Phật, nghe pháp, hoặc khuyến trợ Bồ-tát ở tại cõi Dục, nhƣng nhãn 

thức, nhĩ thức, thân thức đều tựa vào thế giới Phạm. Do vậy nên nói riêng Phạm 

thế giới. 



Hỏi: Tại sao chỉ nói các Sa-môn, Bà-la-môn, mà không nói đến Quốc vƣơng, 

Trƣởng giả và các chúng khác? 

Ðáp: Ngƣời trí tuệ có hai hạng là Sa-môn và Bà-la-môn. Xuất gia thì gọi là Sa-

môn, tại gia thì gọi là Bà-la-môn. Các ngƣời khác để tâm vào sự vui ở đời, cho 

nên không nói. Bà-la-môn phần nhiều học trí tuệ và cầu phƣớc, ngƣời xuất gia 

thì hết thảy đều cầu đạo, thế cho nên chỉ nói đến Sa-môn và Bà-la-môn. Trong 

hàng tại gia, ngƣời có bảy đời thanh tịnh, sanh ra đủ sáu tuổi, đều thụ giới, gọi là 

Bà-la-môn. Trong hàng Sa-môn, Bà-la-môn ấy, có đạo đức, trí tuệ cho nên nói. 

Hỏi: Trƣớc đã nói thế giới Trời, sao nay còn nói đến trời? 

Ðáp: Thiên thế giới là chỉ Tứ-thiên-vƣơng , Ðao-lợi thiên; Ma là chỉ cho Tha-hóa-

tự-tại thiên; Phạm là chỉ cho Sắc giới. Nay nói trời là chỉ cho Dạ-ma, Ðâu-suất-

đà, Hóa-lạc và Ái-thân-thiên trong Dục giới. Ái-thân ở trên Lục-dục-thiên, hình 

sắc tuyệt đẹp, cho nên gọi là Ái-thân. 

Hỏi: Tại sao chỉ nói Càn-thát-bà mà không nói đến các Quỷ thần và Long vƣơng 

khác? 

Ðáp: Càn-thát-bà là nhạc thần của chƣ thiên, thƣờng đi theo chƣ thiên. Tâm nó 

nhu nhuyến, phƣớc đức kém hơn chƣ thiên. Các Quỷ thần thuộc trong Quỷ thần 

đạo; Long vƣơng thuộc trong súc sanh đạo. Chân-đà-la cũng là kỹ nhạc của trời, 

đều thuộc vào trời; chung ở cùng ngồi với ngƣời mà ăn uống, và kỹ nhạc thì 

đồng với trời. Vua Càn-thát-bà tên là Ðồng-lung-ma (Tàu dịch là Cây). Càn-thát-

bà, Chân-chân-đà thƣờng ở hai chỗ, chỗ thƣờng ở là tại giữa núi Thập Bảo. Có 

khi tấu nhạc cho chƣ thiên ở trên trời. Hai loại này thƣờng thay đổi giữa cao và 

thấp. 

Ngƣời sanh trong bốn châu thiên hạ. Sanh ra có bốn hạng. Sống rất lâu cho đến 

vô lƣợng tuổi, sống rất ngắn cho đến chỉ mƣời tuổi. 

A-tu-la là ác tâm, ƣa đấu tranh mà không phá giới, tu phƣớc bố thí lớn, sanh ở 

trên biển lớn, cũng có thành quách cung điện. Các vua của A-tu-la ấy tên là Tỳ-

ba-chất-đa, Ba-lê, La-hầu-la v.v... 

Nhƣ có thuyết kể: "Một lúc nọ, La-hầu-la A-tu-la vƣơng muốn nuốt mặt trăng. 

Nguyệt thiên tử sợ hãi, gấp đi đến chỗ Phật nói kệ: 

"Phật Thế Tôn thành tựu đại trí 

Con nay quy mạng khể thủ lễ. 



La-hầu-la ấy não loạn con, 

Xin Phật thƣơng xót mà cứu hộ". 

Phật nói kệ cho La-hầu-la: 

"Trăng hay soi tối lại mát mẻ, 

Là ngọn đèn trời giữa hƣ không. 

Sắc nó trong trắng ngàn ánh sáng, 

Ngƣời chớ nuốt trăng, mau nhả ra". 

Khi ấy La-hầu-la sợ quá toát mồ hôi, liền nhả trăng ra. Ba-lê A-tu-la vƣơng thấy 

La-hầu-la sợ hãi, nhả trăng ra, nói kệ hỏi rằng: 

"Ngƣơi La-hầu-la vì cớ gì 

Sợ hãi run rẩy nhả trăng gấp? 

Thân ngƣơi mồ hôi nhƣ ngƣời bệnh, 

Tâm sợ bất an đến thế kia?" 

La-hầu-la bấy giờ nói kệ đáp rằng: 

"Thế Tôn dùng kệ mà dạy tôi, 

Tôi không nhả trăng, đầu vỡ bảy. 

Dẫu cho sống đƣợc, không an ổn, 

Vì vậy nên tôi nhả trăng này". 

Ba-lê A-tu-la vƣơng nói kệ rằng: 

"Chƣ Phật rất khó gặp, 

Lâu xa mới xuất hiện, 

Nói kệ thanh tịnh này, 

La-hầu-la nhả trăng". 

Hỏi: Tại sao không nói địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ? 



Ðáp: Ðịa ngục đại khổ, tâm rối loạn không thể thọ pháp, súc sanh thì ngu si che 

tâm, không thể thọ hóa, ngạ quỷ thì đói khát đốt thân cho nên không thể thọ 

pháp. 

Lại nữa, trong loài súc sanh, ngạ quỷ, ít nhiều có kẻ đến nghe pháp, chỉ sanh 

tâm phƣớc đức mà thôi, không tham lãnh thọ đạo, cho nên không nói. 

Hỏi: Nếu nhƣ vậy, cũng không nên nói đến Càn-thát-bà, A-tu-la, vì sao? Vì đã 

bao gồm trong ngạ quỷ đạo? 

Ðáp: Phật không nói bao gồm, sao nay nói bao gồm. Ðó là thuyết của Ca-chiên-

diên-tử v.v... Nhƣ sức của A-tu-la ngang với trời, có khi chiến đấu hơn trời. Càn-

thát-bà là nhạc công của chƣ thiên, đồng thọ phƣớc lạc với trời, có trí tuệ phân 

biệt đƣợc tốt xấu, vì cớ sao không thể lãnh thọ đạo pháp? Nhƣ phẩm Thiên 

trong kinh Tạp A-hàm nói: "Mẹ quỷ thần Phú-na-bà-tẩu, Phật du hành nghỉ đêm 

nơi đó. Bấy giờ Phật thuyết về pháp thƣợng diệu cam lồ, hai ngƣời con trai con 

gái khóc lóc, mẹ nó nói bài kệ để ngăn rằng: 

"Này con Uất-đát-la chớ ồn, 

Phú-na-bà-tẩu cũng chớ khóc. 

Ta nay Nghe pháp đƣợc Chứng đạo, 

Các con cũng sẽ đƣợc nhƣ ta". 

Do việc ấy nên biết trong hàng Quỷ thần có kẻ đắc đạo. 

Lại nữa, trong Ðại thừa, lực sĩ kim-cang Mật-tích trong hàng các Bồ-tát là hơn 

hết, hà huống các ngƣời khác. 

Nhƣ Ðơn-luân-ma, vua của Chân-đà-la, vua của Càn-thát-bà, đến chỗ Phật gảy 

đàn ca ngợi Phật. Ba ngàn thế giới đều chấn động, cho đến Ð?i Ca-diếp ngồi 

không yên. Những ngƣời nhƣ vậy, sao không thể đắc đạo? 

Nhƣ các A-tu-la vƣơng, Long vƣơng, đều đến chỗ Phật, hỏi Phật về pháp sâu 

xa, Phật tùy câu hỏi mà giải đáp nghĩa sâu, sao nói không thể đắc đạo? 

Hỏi: Trong năm đạo chúng sanh, Phật là Thầy của trời, ngƣời, không nói là Thầy 

của ba ác đạo, vì ba ác đạo vô phƣớc, không có phần lãnh thọ đạo pháp, mà 

Rồng và Quỷ đều đọa vào trong ác đạo? 



Ðáp: Phật cũng không nói rõ năm đạo. Nói năm đạo, là do các thầy ở Nhất-thiết-

hữu-bộ. Các vị khác ở phái Ðộc-tử-bộ (Bà-ta-phất-đố-lộ) nói có sáu đạo. 

Lại nữa, nên nói có sáu đạo, vì sao? Ba ác đạo một mực thuần là chỗ tội lỗi. Nếu 

phƣớc nhiều tội ít, thì gọi là A-tu-la, Càn-thát-bà v.v... chỗ thác sanh phải khác, 

vì vậy nên có sáu đạo. 

Lại nữa, ba ác đạo cũng có lẽ lãnh thọ đạo pháp, song vì ít cho nên nói không. 

Và các Bồ-tát sắp nối ngôi vị Phật, nhƣ trƣớc đã nói. 

(Hết cuốn 10 theo bản Hán) 

--o0o -- 
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