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[863b] Bấy giờ Thế Tôn bảo khắp chúng hội: 

- Này các thiện nam và các thiện nữ! Ở trong ba pháp và các giới luật, ai còn 
hoài nghi nay mau thưa hỏi. 

Đức Phật gặn hỏi ba lần như vậy. 

Bấy giờ chúng hội có vị Bồ-tát ở thôn Na-la1, họ Ca-diếp Thị2, dòng Bà-la-
môn, nương oai thần Phật từ nơi chỗ ngồi đứng dậy chỉnh y trịch bên vai hữu, lễ 
Phật sát chân, nhiễu trăm ngàn vòng, gối phải chấm đất, dùng hương hoa trời cúng 
dường Đức Phật, xong bạch Phật rằng: 

- Kính bạch Thế Tôn! Con nay muốn hỏi, cúi xin Thế Tôn từ bi thương xót 
giảng bày rộng cho. 

Phật bảo Ca-diếp, bậc Đại Bồ-tát: 

- Như Lai Ứng Cúng, Chính Đẳng Chính Giác, cho phép ông hỏi, và giải đáp 
cho. 

Bồ-tát Ca-diếp bạch với Phật rằng: 

- Kính bạch Thế Tôn! Những lời con hỏi đều nhờ oai lực của Đức Như Lai, 
cũng nhờ thiện căn của mọi chúng sinh. Ngày nay Như Lai lấy bốn chúng lớn toàn 
là Hiền thánh dùng làm quyến thuộc, các Đại sư tử dùng làm quyến thuộc, Lực sĩ 
Kim Cang dùng làm quyến thuộc, Diệu trí đại hải dùng làm quyến thuộc, chư vị 
Bồ-tát trong chúng hội này đều đã thành tựu vô lượng công đức… những chúng 
như vậy dùng làm quyến thuộc. Còn chúng con đây phàm phu thấp kém, nếu có 
nghi ngờ mà không nương nhờ thần lực Như Lai gia trì giúp đỡ thì không thể nào 
                                           
1 Thôn Na-la (tức Na-la tụ lạc 那羅聚落; S: Nālakagāmaka): thuộc nước Ma-kiệt-đà (Magadha Nālagāmaka).  
2 Ca-diếp Thị 迦葉氏 (Kassapagotta), tên một vị Bồ-tát, khác ngài Maha Kaśyapa (Đại Ca-diếp). (Kinh Tạp A-hàm, 
quyển 30) 



đủ sức thưa hỏi. Vì vậy hôm nay con giám thưa hỏi là phải biết rằng đều nhờ thần 
lực của đức Như Lai, liền ở trước Phật dùng kệ hỏi rằng: 

Làm sao được trường thọ 

Thân kim cang bất hoại? 

Khế kinh nghĩa thậm thâm 

Làm sao để thọ trì? 

Bồ-tát độ chúng sinh 

Thuyết pháp có căn cơ 

người nào kham nhận được 

Làm chỗ tựa chân thật? 

Dù chưa đạt La-hán 

Cũng mong được ngang bằng. 

Ma hay Phật nói pháp 

Làm sao phân biệt được?  

Làm sao biết bình đẳng 

Nghĩa của bốn thánh đế 

Và bốn tướng điên đảo 

Hành khổ, không, vô ngã  

Bồ-tát làm sao thấy 

Tánh khó thấy của Phật? 

Làm sao được đầy đủ 

Hiểu nghĩa của bán tự3? 

Làm sao khéo hóa hiện 

                                           
3 Bán tự 半字. Mẫu tự của tiếng Phạn (Sanskrit), những chữ cái căn bản để cấu thành từ, gọi là bán tự, gồm 12 
nguyên âm (đa-ma, mātṛ, mẫu âm), và 35 phụ âm (thể văn, vyañjana, tử âm), được xếp vào chương tất-đàn 
(siddhaṁ). Ngoài chương này ra, tất cả văn tự đầy đủ nghĩa lý thì gọi là mãn tự. Luận Tì-già-la cho rằng, bán tự dụ 
cho Tiểu thừa, mãn tự dụ cho Đại thừa (ĐPB). 



Như nhạn, hạc, xá-lợi4? 

Làm sao có trí tuệ 

Sáng tựa mặt trời, trăng? 

Sao làm bậc bồ-tát? 

Nguyện thương con nói rõ 

Các pháp môn như vậy 

Vô lượng nghĩa thậm thâm 

Chúng con đều muốn biết 

Nên mới hỏi lời này 

Dám xin hỏi Như Lai 

Cảnh giới của chư Phật? 

[863c] Phật bảo Ca-diếp: 

- Lành thay! Lành thay! Này thiện nam tử! Ông đã dần đến Nhất thiết chủng 
trí của đức Như Lai mới có khả năng hỏi về nghĩa lý thâm sâu kinh này. Số chư 
Phật nhiều như cát ở trong a-tăng-kì sông Hằng, bất cứ phương nào, từ xưa đến 
nay, tại thế giới này đều ngồi nơi đạo tràng dưới gốc cây bồ-đề mà thành Đẳng 
Chính Giác. Và họ vốn là bồ-tát đắc đạo bồ-đề và đã lần lượt khai ngộ đều nhờ 
thưa hỏi pháp tạng thâm sâu của đức Như Lai. Ngày nay các ông cũng lại như vậy, 
hay đem cảnh giới Nhất thiết chủng trí mà thưa hỏi Ta, nhờ đó an lạc tất cả chúng 
sinh. 

Bồ-tát Ca-diếp bạch với Phật rằng: 

- Kính bạch Thế Tôn! Con không kham nhận hỏi về cảnh giới Nhất thiết 
chủng trí của đức Thế Tôn. Thí như con muỗi, con ve không thể vượt qua biển lớn 
đến bờ bên kia, và không thể bay cùng khắp hư không, cũng không thể nào uống 
hết nước biển. Con cũng như vậy, không thể kham nhận trí tuệ thâm sâu dường 
như biển cả, rộng lớn bao la trùm cả hư không của đức Như Lai mà được vô úy. 
Kính bạch Thế Tôn! Lại như đại vương có viên minh châu ở trong búi tóc, giao 

                                           
4 Nhạn 鴈 (S: Dhārtarāṣṭra): chim nhạn; hạc 鶴: chim hạc; xá-lợi 舍利 (S: Śāri): chim xá-lợi. 



người giữ kho cẩn thận gìn giữ như giữ đầu mình. Con cũng như vậy, nay hỏi Như 
Lai chính pháp thâm sâu, Như Lai giảng rộng dứt trừ lưới nghi. 

Phật bảo Ca-diếp: 

- Này thiện nam tử! Nay Ta sẽ nói nghiệp nhân trường thọ bậc đại bồ-tát, thực 
hành nghiệp này là nhân Đẳng giác5, các ông lắng nghe, khéo suy nghĩ kỹ. Nghe 
bổn hạnh đó rồi vì người khác giảng nói rộng rãi, nhờ đó được sinh trí tuệ Đẳng 
giác. Này thiện nam tử! Ta cũng nhờ sự thực hành nghiệp đó và nói rộng rãi cho 
người khác nghe mà được chứng đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề6. Thí như 
đại vương có con phạm tội nhốt trong ngục tù, vì để cứu con nên phải ân xá cho 
mọi tù nhân. Bồ-tát cũng vậy, tu nghiệp trường thọ nên thương chúng sinh, y như 
con một, đối với chúng sinh, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, giữ gìn tịnh giới, không 
hại chúng sinh, an lập tất cả chúng sinh vào nghiệp năm giới, thập thiện, tùy theo 
sức mình cứu giúp chúng sinh trong đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, đoạn từ tất 
cả nghiệp duyên ác thú, giải thoát cho kẻ chưa được giải thoát, độ người chưa độ, 
chí nguyện kiên cường, thành trí phương tiện. Nhờ hạnh nghiệp này được quả y 
báo trường thọ vô cùng, thành đại diệu trí, vô úy, tự tại. Bồ-tát như vậy viễn ly sinh 
tử. 

Bồ-tát Ca-diếp bạch với Phật rằng: 

- Như lời Thế Tôn, bậc đại bồ-tát xem khắp chúng sinh y như con một, nghĩa 
này thế nào? Nếu nói bồ-tát xem khắp chúng sinh y như con một chắc là không có. 
Vì sao như vậy? Bởi trong Phật pháp người nào phạm giới, gây tội ngũ nghịch, phỉ 
báng chính pháp, thì những người này có xem họ như con một được không? 

Thế Tôn trả lời: 

- Đúng vậy Ca-diếp! Ta xem chúng sinh như La-hầu-la7. 

Ca-diếp bạch Phật: 

                                           
5 Đẳng giác 等覺: quả vị của Phật, còn gọi là Đẳng Chánh Giác, một trong mười hiệu của Phật. Trí tuệ giác ngộ của 
chư Phật như nhau, nên gọi là Đẳng Giác. 
6 A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề 阿耨多羅三藐三菩提 (S: anuttara-samyak-saṃbodhi): trí tuệ vô thượng của Phật 
(ĐPB). 
7 La-hầu-la 羅睺羅 (S: Rāhula): một trong mười đại đệ tử của Phật, đứng đầu hạnh nhẫn nhục, là con trai của Phật 
(PQĐTĐ). 



- Nếu nói như vậy tại sao lần nọ, vào đêm mười lăm, nhằm kỳ bố tát, chúng 
Tăng thanh tịnh, thì có đồng tử chưa thọ cụ túc lén trộm nghe giới, lúc ấy đại thần 
lực sĩ Kim Cang8 vâng thần ý Phật cầm chày kim cang đập đồng tử ấy nát thành tro 
bụi, như vậy gọi là thương khắp chúng sinh như con một sao? 

Phật bảo Ca-diếp: 

- Chớ nói như vậy! Kẻ đồng tử kia chỉ là hóa nhân9, vì muốn minh chứng ở 
trong chính pháp những kẻ phạm tội sẽ bị tẫn xuất để dạy những kẻ đời sau có tâm 
trộm giới và bọn nhất-xiển-đề có ác tâm tiềm phục. Như vua, đại thần bắt kẻ phạm 
pháp tùy tội mà trị. Phật cũng như vậy, có người hoại pháp, dùng lý trừng phạt, 
khiến người phạm tội tự thấy ác báo. Như Lai thường lấy ánh sáng tự thân an ủi 
chúng sinh, khiến cho chúng nó không sợ và cũng không bị ám hại. Tuy có chúng 
sinh không gặp ánh sáng cho đến khi chết, nhưng đức Như Lai đối với người đó 
không bỏ đại từ. Lại nữa Ca-diếp! Các ông phải biết nghĩa lý bí mật của đức Như 
Lai. Nay sẽ nói thêm, này ông Ca-diếp, thí như nơi nào có các tì-kheo trì giới thanh 
tịnh, đạo đức thuần nhất, đầy đủ uy nghi, Như Lai cõi ấy đã bát-nê-hoàn, có các tì-
kheo không chịu giữ giới, vì chúng Tăng đó không có đại sư, có người vô đạo, não 
hại các vị tì-kheo giữ giới. Bấy giờ quốc vương mến mộ Phật pháp, trị những kẻ 
ác, hoặc đuổi khỏi nước. Vì vua có công trừng trị kẻ ác, an lập chính pháp, cho nên 
gặt được bước báo vô lượng. Bởi vì sao thế? Vì phạt kẻ ác, an lập đại pháp. Lại 
nữa có người, trong vườn nhà họ mọc đầy cây độc, họ liền đốn sạch. Trong pháp 
cũng vậy, những người phạm giới, nhiễu loạn chính pháp, như hại chủ nô, đều bị 
tẫn xuất. Nếu không tẫn xuất, phải biết bọn này quay lưng với Ta, lìa xa chính 
pháp. Nếu bị tẫn xuất là đệ tử Ta. 

Bồ-tát Ca-diếp bạch với Phật rằng: 

                                           
8 Kim Cang lực sĩ 金剛力士 (S: Vajrapāṇibalin): vốn là Vương tử Pháp Ý, từng thệ nguyện làm lực sĩ Kim Cang, gần 
gũi đức Phật, âm thầm vâng lời và làm theo ý chỉ của đức Phật, nhằm hộ trì chính pháp (PQĐTĐ). 
9 Hóa nhân 化人 (S: nirmitaka): những người do sức thần thông biến hoá hiển hiện ra. Phật, Bồ-tát, A-la-hán thường tuỳ 
theo căn cơ mà biến hiện ra hình người có các tướng trạng, thân phận và màu da khác nhau (PQĐTĐ). 



- Theo như nghĩa này, thì chẳng bình đẳng xem mọi chúng sinh y như con 
một, thí như bình đẳng xem người ân, oán10, lời này trái nhau. Nếu nói Như Lai 
phải trị những kẻ phá hoại chính pháp, nghĩa này thế nào? 

Phật bảo Ca-diếp: 

- Như vua, đại thần, trưởng giả, cư sĩ sinh con đoan chính, thông minh lanh 
lợi, giữa đời hiếm có, ai cũng mến yêu. Người cha đem con đến nhà thầy giáo học 
các kỹ nghệ, nói với thầy rằng: “Tôi có đứa con, phước đức đoan chính, chưa học 
kỹ nghệ, thầy hãy vì tôi dạy nó nên người, nếu không như pháp cần nghiêm khắc 
trị. Tôi có bốn con, đều học nơi thầy. Giả sử ba đứa bị đòn mà chết, một đứa còn 
lại cũng phải nghiêm trị để nó nên người, dẫu chết không hối”. Phật bảo Ca-diếp: 
Ý ông nghĩ sao? Cha, mẹ, thầy giáo nghiêm khắc dạy dỗ đứa trẻ đến nỗi khiến nó 
mất mạng, thì cha, mẹ, thầy, phạm tội sát không? 

Ca-diếp bạch Phật: 

- Thưa không, Thế Tôn! Vì lòng thương con, muốn nó nên người, tuy có đánh 
đòn nhưng không ác ý, dạy dỗ như vậy được phước vô lượng, không mang tội sát. 

- Này thiện nam tử! Như Lai cũng vậy, những kẻ phạm giới, phá hoại chính 
pháp Ta đều thương yêu, y như con Ta, từ mẫn dạy dỗ, muốn họ thành tựu. Những 
ai phạm giới, phá hoại chính pháp, dù nghiêm khắc trị vẫn không có lỗi. Vì vậy 
phải biết, bậc đại bồ-tát xem khắp chúng sinh y như con một. Tu tập tam-muội11 
bình đẳng như vậy, tâm không sát hại gọi đó chính là trí tuệ tự tại, nghiệp nhân 
trường thọ của hàng bồ-tát. 

Bồ-tát Ca-diếp bạch với Phật rằng: 

- Xem khắp chúng sinh y như con một, bậc đại bồ-tát tu hành như vậy được 
trường thọ chăng? 

Phật đáp:  

- Đúng vậy! 

Bồ-tát Ca-diếp lại bạch Phật rằng: 
                                           
10 Nguyên văn ghi: đồ cát đẳng quán 塗割等觀. Theo bản Đàm Vô Sấm: Thí như có người dùng dao hại Phật, hoặc 
có một người mang hương chiên-đàn xoa lên thân Phật, với hai người đó Phật đều nhìn với tâm bình đẳng như nhau.  
11 Tam-muội 三昧 (S: samādhi): thiền định, chính định (ĐPB). 



- Cúi xin Thế Tôn đừng nói nghĩa này, như trẻ nít đùa, nói làm không thật. 
Kính bạch Thế Tôn, thí như trẻ con trong khi đóng kịch, dùng lời ca ngợi, đem các 
phẩm vật cúng dường mẹ cha, nhưng khi về nhà ngỗ nghịch bất hiếu, làm khổ mẹ 
cha, không báo đáp ân sinh thành dưỡng dục. Thế Tôn cũng vậy, nói đại bồ-tát 
thương khắp chúng sinh y như con một, nhờ công đức này bèn được trường thọ, trí 
tuệ tự tại, thường trụ bất tử, vậy mà hôm nay tuổi thọ Thế Tôn chỉ bằng người đời. 
Phải chăng Thế Tôn trong vô số kiếp đối với chúng sinh ôm lòng nghĩ tưởng thường 
dùng đao kiếm? Kỳ thay, Thế Tôn! Ngài bị đoản thọ là do quả báo sát hại chúng 
sinh, giống như người đời chỉ có trăm tuổi. Tuổi thọ bồ-tát, còn không như vậy, 
huống là Như Lai? 

Phật bảo Ca-diếp: 

- Đứng trước Như Lai, Ứng Cúng Đẳng Giác, chớ nên buông ra những lời thô 
tục. Này thiện nam tử! Phải biết Như Lai trường thọ vô lượng. Phải biết Như Lai là 
pháp thường trụ. Phải biết Như Lai là pháp không đổi. Phải biết Như Lai là pháp bất 
hoại. 

Bồ-tát Ca-diếp bạch với Phật rằng: 

- Làm sao biết được Như Lai trường thọ? 

Phật bảo Ca-diếp: 

- Như Diêm-phù-đề có tám sông lớn và những dòng suối đều chảy ra biển, 
không bao giờ dứt. Phải biết biển lớn là nơi dung chứa nước của muôn dòng. Như 
Lai cũng vậy, bao nhiêu thọ mạng của hàng trời, người đều chảy vào biển thọ 
mạng Như Lai. Do ý nghĩa này mà biết thọ mạng Như Lai vô lượng. Lại nữa Ca-
diếp! Thí như hư không thường trụ bất biến. Như Lai thường trụ cũng y như vậy. 
Cũng như đề hồ12 là thuốc tươi mát, hay trừ nhiệt não, Như Lai Ứng Cúng, Chính 
Đẳng Chính Giác, thường lấy pháp dược thanh lương đề đồ trừ mọi khổ nạn cho 
khắp chúng sinh. Vì vậy Như Lai thường trụ, thanh lương, không có các thứ hoạn 
nạn, phiền não. 

Bồ-tát Ca-diếp bạch với Phật rằng: 

                                           
12 Đề hồ 醍醐 (S: maṇḍa): chất dinh dưỡng đặc chế từ sữa bò có mùi vị thơm ngon tuyệt hảo, là 1 trong 5 vị bổ dưỡng nhất: 
sữa, lạc, sinh tô, thục tô, đề hồ. Trong kinh dùng đề hồ để dụ cho niết-bàn. 



- Kính bạch Thế Tôn! Nếu Đức Như Lai thọ mạng vô lượng, lại muốn an lạc 
tất cả chúng sinh, ngày nay Thế Tôn nên trụ lại đời hoặc là một kiếp hoặc hơn một 
kiếp, dùng pháp thanh lương như tuôn mưa xuống cho mọi chúng sinh. Cúi xin 
Thế Tôn thương xót trụ thế. 

Phật bảo Ca-diếp: 

- Chớ nên đối với Đức Phật Như Lai sinh tâm diệt tận. Các hàng tì-kheo và tì-
kheo-ni, hàng ưu-bà-tắc và ưu-bà-di, cùng hàng ngoại đạo còn có năm đức13, có thể 
kéo dài tuổi thọ một kiếp hoặc hơn một kiếp, ở giữa hư không kinh hành, nằm ngồi 
rất là tự tại, hông phải phun lửa, hông trái tuôn nước, thân tỏa ra khói, có thể khiến 
cho thân lớn vô cùng, có thể khiến cho thân như hạt bụi lọt mọi kẻ hở. Có năm đức 
này liền được thần lực tự tại như vậy, huống gì Như Lai thành tựu tất cả công đức 
vô lượng mà không khả năng trụ lại ở đời hoặc là một kiếp, hoặc hơn một kiếp? Vì 
vậy phải biết Như Lai thường trụ, không phải là pháp thay đổi, hư hoại, phải biết 
thân này không phải là thân thụ dụng thức ăn, ở thế giới này là thân ứng hóa, như 
cây thuốc độc nay phải bỏ đi. Vì vậy Ca-diếp, phải biết Pháp thân Như Lai thường 
trụ, không phải là thân thay đổi, hư hoại, phải vì người khác rộng nói như thế. 

Bồ-tát Ca-diếp bạch với Phật rằng: 

- Kính bạch Thế Tôn! Các pháp thế gian và xuất thế gian, có gì khác nhau? 
Phật từng dạy rằng: Như Lai thường trụ mà người thế gian cũng nói thường trụ, 
con là Ca-diếp cũng từng nghe nói tiên sư Phạm thiên vốn có thần lực thường hay 
tới lui, chu du khắp chốn. Nếu Đức Như Lai là pháp thường trụ, thì pháp thế gian 
và xuất thế gian chưa thấy có gì khác nhau hết cả. 

Phật bảo Ca-diếp: 

- Như ông trưởng giả có con bò sữa giao cho người giữ, sai nó nuôi dưỡng, 
thả riêng đồng trống, chỗ không cỏ độc, không thả chung đàn, không cột chung 
chuồng, thương yêu chăm sóc, vì muốn có được thục tô14 tốt nhất cung cấp quyến 
thuộc. Không bao lâu sau, trưởng giả qua đời, người chăn bò kia cũng chết sau đó. 
Lúc ấy có người dân quê đi qua trong vùng đầm vắng được con bò ấy liền dắt đem 
về, lấy sữa nuôi thân, muốn làm sinh tô, nhưng không biết cách, chứa sữa trong 
                                           
13 Năm đức (tức ngũ 五德): có lẽ là ngũ thông.  
14 Tô 酥: chất dinh dưỡng đặc chế từ sữa bò. Có hai loại, sinh tô 生酥 (S: navanīta) và thục tô 熟酥 (S: ghṛta). 



bồn không được tinh sạch, lạnh nóng không hợp nên chẳng thành sinh, cũng chẳng 
thành tô, lại lấy sữa hư cho là lạc, tô. Đã tưởng lạc, tô nên lấy mà ăn. Chúng sinh 
ngu si, cũng y như vậy. Chính pháp trong sạch, diệu nghĩa sâu rộng, Phật đã diệt 
độ như chủ bò chết, chúng sinh sống trong đầm lầy sinh tử như người dân quê, lấy 
trí thế tục đối với chính pháp, luật nghi trong sạch tưởng thành điên đảo, bảo có 
chúng sinh, ta, người, thọ mạng, cho là giải thoát, cho là thường trụ. Các chúng 
sinh này bị tà hoặc che, không biết giải thoát, chẳng biết thường trụ, học theo dị 
kiến15, chẳng được giải thoát, xa lìa chân đế, bỏ hạnh luật nghi, không biết Như 
Lai, là pháp thường trụ, như người dân quê ngu si chẳng được năm loại sữa bò, tự 
nói ăn tô mà thật chẳng được một vị nào cả trong năm vị sữa. Những kẻ thế tục 
chấp rằng Phạm thiên là đấng tạo hóa, nói rằng là thường, rằng là chúng sinh, rằng 
là giải thoát, nhờ cầu Phạm thiên, tu chút phạm hạnh, như lìa tà dâm, hiếu dưỡng 
cha mẹ, được ít phước báo sinh lên cõi trời, hưởng phước tự nhiên như người dân 
quê ăn loại sữa hư. Này thiện nam tử! Những người thế tục tu chút phạm hạnh, 
cúng dường cha mẹ, nhưng nếu không chịu quy y tam bảo, phải biết người ấy có 
chút quả báo, không được lâu dài. Cúng dường cha mẹ, không hành tà dâm…, sẽ 
được quả báo vợ chồng hòa thuận, nhưng cũng vô thường, là pháp thế gian như 
Phật đã nói. Chỉ có Như Lai thường trụ bất diệt. Vì vậy, thiện nam! Hãy tìm 
phương tiện lìa các hồ nghi, cần phải tư duy đức Phật Như Lai là pháp thường trụ. 
Lại nữa, thiện nam! Lúc người dân quê nuôi bò sữa ấy, chợt gặp Chuyển luân 
thánh vương ra đời. Vương pháp chuyển luân cảm đến bò sữa, nhờ sức phước đức, 
người dân quê ấy thả con bò sữa. Bò được thả rồi, tự nhiên đi đến chỗ thần giữ kho 
của Chuyển luân vương. Chủ giữ kho biết đây là bò sữa ắt sẽ làm ra năm loại sữa 
tốt, nhất định là do phước đức Thánh vương cảm ứng mà đến. Phật là pháp vương 
xuất hiện giữa đời cũng giống y vậy. Như bò sữa kia, âm thanh thường pháp mà 
người đời nghe chuyển thành âm thanh thường pháp của Phật, như người dân quê 
thu phục bò sữa, rồi lại phá tán chẳng được sữa ngon, cuối cùng thả bò, bỏ cả âm 
thanh thường pháp bò sữa, liền đến trước Phật, giống như đệ tử coi giữ kho báu, 
đứng trước Như Lai, nhờ sức phước báu của các chúng sinh, khiến thường pháp của 
bò sữa sinh ra sữa luôn thơm ngon. Vì vậy, thiện nam! Phải biết Như Lai chính là 
pháp thường, chẳng phải là pháp thay đổi biến dị, phàm ngu thế gian không thể hiểu 
được, đều nhờ âm thanh Như Lai thường trụ mà được biết vậy. Người thế gian kia 
                                           
15 Dị kiến 異見: những nhận thức sai lầm, xấu ác phát sinh từ phiền não.  



phải nghĩ như vầy: Âm thanh thường pháp tức là âm thanh thường pháp Như Lai. 
Từ âm thanh này nên biết Như Lai vô lượng vô biên, không thể suy lường. Này 
người thiện nam và người thiện nữ, nếu giữ hai chữ “thường trụ” của Phật, trải qua 
nhiều kiếp tinh cần tu tập thì chúng sinh này không bao lâu nữa thành đạo bồ-đề, 
chính đẳng chính giác, như Ta không khác. Này thiện nam tử! Hãy gắng cẩn thận, 
chớ có buông lung, tu hai chữ ấy kiên cố thọ trì. Hôm nay Như Lai sẽ bát-nê-hoàn. 
Đây là định pháp của tất cả Phật. 

Bồ-tát Ca-diếp bạch với Phật rằng: 

- Kính bạch Thế Tôn! Thế nào là pháp? Pháp có nghĩa gì? Nguyện xin được 
nghe thế nào là tính của các pháp ấy? 

Phật bảo Ca-diếp: 

- Ông nay muốn nghe pháp tính phải không? 

Ca-diếp bạch Phật: 

- Xin Phật nói rộng, con muốn được nghe! 

Phật bảo Ca-diếp: 

- Pháp tính nghĩa là xả bỏ thân mạng. 

Ca-diếp bạch Phật: 

- Xả bỏ thân mạng? Nghĩa này càng tăng thêm lòng nghi ngờ. 

Phật bảo Ca-diếp: 

- Chớ nên nghĩ rằng Như Lai xả thân liền thụ thân khác. 

Ca-diếp bạch Phật: 

- Không hỏi thụ thân. 

Phật bảo Ca-diếp: 

- Chớ nên nói rằng các pháp đoạn diệt. Lại nữa Ca-diếp! Như trời Phi tưởng, 
cõi không sắc ấm, chúng sinh cõi ấy làm sao để trụ? Làm sao mà chết? Làm sao 
mà hiện? Tâm tưởng của họ làm sao hồi chuyển? Là cảnh giới Phật, ông nên thưa 
hỏi, cũng phải hỏi Ta thụ thân nữa không? Giả sử có người hỏi ông về việc chúng 
sinh vô tưởng, thân, tâm, trú xứ, thọ lạc thế nào, ông trả lời sao? Bởi đây chẳng 



phải cảnh giới của hàng thanh văn, duyên giác và hàng bồ-tát, chỉ là cảnh giới Như 
Lai hành xử. Lại nữa thiện nam! Thân của Như Lai so với thân của chúng trời vô 
tưởng càng khó biết được. Không phải cảnh giới thanh văn, duyên giác và hàng bồ-
tát, làm sao biết được Như Lai ở đâu, xuất hiện thế nào? Thân của Như Lai là thân 
phương tiện chẳng thể nghĩ bàn, chẳng phải cảnh giới của ông tri lường. Này thiện 
nam tử! Ông ở nơi Ta chỉ niệm như vầy: Như Lai thường trụ, pháp, tăng cũng vậy. 
Ba ngôi báu này là pháp không bị vô thường chi phối, thường trụ bất biến, thanh 
lương, chân thật, lìa mọi phiền não, nếu không như vậy thì người thiện nam và kẻ 
thiện nữ thanh tịnh quy y ắt không thành tựu. Tu tập như vậy là pháp thường trụ 
không thể nghĩ bàn. Này thiện nam tử! Thí như có cây thì ắt có bóng, nếu không có 
cây thì không có bóng. Nếu không thấy cây mà nói thấy bóng là điều không tưởng. 
Như vậy đã có pháp thường của Phật làm mọi cây lớn che chở chúng sinh, làm chỗ 
nương tựa cho mọi chúng sinh. Giả sử Như Lai là pháp vô thường thì không có tên 
Ứng Cúng Đẳng Giác, làm chỗ nương tựa tối thượng cho hàng chư thiên loài 
người. 

Ca-diếp bạch Phật: 

- Dạ thưa Thế Tôn! Như trong đêm tối bóng cây hiện không? 

Phật bảo Ca-diếp: 

- Sao không có bóng? Có bóng vì đã có thân cây này. Thế nhưng không phải 
mắt thịt chúng sinh mà có thể thấy. Vì vậy phải biết, đã có Như Lai thì là thường 
trụ, chẳng phải là pháp thay đổi biến dị, chẳng phải là pháp hủy diệt từ từ. Như 
bóng cây kia ở trong đêm tối mắt thịt không thấy, Phật nê-hoàn rồi, thường trụ bất 
biến, mắt thịt không thấy cũng y như vậy, nên sinh vọng tưởng, đối với Như Lai 
nghĩ rằng vô thường. Này thiện nam tử! Nếu cha mẹ ông, tôn trọng quy y nơi Phật, 
Pháp, Tăng, mà nghĩ vô thường thì sự quy y ấy không thanh tịnh. Ông nay nên lấy 
ba pháp thường trụ để mà giáo hóa, khuyến khích cha mẹ, khiến cho cha mẹ thành 
tựu tam quy của hàng bồ-tát. 

Ca-diếp bạch Phật: 

- Dạ vâng, Thế Tôn! Từ nay về sau con sẽ vận dụng ba pháp thường trụ là 
Phật, Pháp, Tăng để khai ngộ cho cha mẹ hiện tại, nhẫn đến bảy đời, đều khiến 
phụng trì các pháp thường trụ. Lành thay Thế Tôn! Con sẽ thụ học, giảng rộng cho 



người ba pháp thường trụ, nếu họ không nhận lời chân diệu này, phải biết bọn họ 
bị vô thường che, nhưng con nguyện sẽ mỗi ngày ba lần vì họ dạy dỗ, khiến họ 
thân cận. 

Phật bảo Ca-diếp: 

- Lành thay! Lành thay! Này thiện nam tử, hộ trì chính pháp phải làm như thế, 
cũng thường tu tập không mất tâm từ, không hại quả ấy liền được thành tựu trí tuệ 
tự tại, thọ mạng vô cùng như hàng bồ-tát. 
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