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Vì sao? Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, nên 
nghĩ: Xưa kia, đức Như Lai ở bậc Bồ-tát, vì thường cần tu học Bát-
nhã-ba-la-mật-đa và tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-
mật-đa, nên chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Xưa kia, khi Như Lai 
khi ở bậc Bồ-tát vì thường cần an trụ cái không nội và cái không 
ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không 
thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái 
không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, 
cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái 
không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không 
không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh, nên 
chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Xưa kia, khi Như Lai ở bậc Bồ-tát 
vì thường cần an trụ chơn như và pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư 
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, nên chứng 
đắc quả vị giác ngộ cao tột. Xưa kia, khi Như Lai ở bậc Bồ-tát vì 
thường cần an trụ Thánh đế khổ và Thánh đế tập, diệt, đạo, nên chứng 
đắc quả vị giác ngộ cao tột. Xưa kia, khi Như Lai ở bậc Bồ-tát, vì 
thường cần tu học bốn tịnh lự và bốn vô lượng, bốn định vô sắc, nên 
chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Xưa kia, khi Như Lai ở bậc Bồ-tát, 
vì thường cần tu học tám giải thoát và tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ, nên chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Xưa kia, khi 
Như Lai ở bậc Bồ-tát, vì thường cần tu học bốn niệm trụ và bốn chánh 
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi 
thánh đạo, nên chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Xưa kia, khi Như 
Lai ở bậc Bồ-tát, vì thường cần tu học pháp môn giải thoát không và 
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, nên chứng đắc quả vị giác 
ngộ cao tột. Xưa kia, khi Như Lai ở bậc Bồ-tát, vì thường cần tu học 
năm loại mắt và sáu phép thần thông, nên chứng đắc quả vị giác ngộ 
cao tột. Xưa kia, khi Như Lai ở bậc Bồ-tát, vì thường cần tu học mười 
lực của Phật và bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, 
đại bi , đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nên chứng đắc 
quả vị giác ngộ cao tột. Xưa kia, khi Như Lai ở bậc Bồ-tát, vì thường 
cần tu học pháp không quên mất và tánh luôn luôn xả, nên chứng đắc 
quả vị giác ngộ cao tột. Xưa kia, khi Như Lai ở bậc Bồ-tát, vì thường 
cần tu học tất cả pháp môn Đà-la-ni và tất cả pháp môn Tam-ma-địa, 
nên chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Xưa kia, khi Như Lai ở bậc 
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Bồ-tát, vì thường cần tu học trí nhất thiết và trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng, nên chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Xưa kia, khi Như 
Lai ở bậc Bồ-tát, vì thường cần tu học vô lượng vô biên các Phật pháp 
khác, nên chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Xưa kia, khi Như Lai an 
trụ bậc Bồ-tát vì thường cần an trụ vô lượng pháp môn khác tùy thuận 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa như uẩn, xứ, giới v.v... nên chứng đắc quả vị 
giác ngộ cao tột. 

Nay đây, chúng ta vì cầu quả vị giác ngộ cao tột, nên đối với 
pháp Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, cũng phải theo Phật 
thường cần tinh tấn, tu học, an trụ. Pháp Bát-nhã-ba-la-mật-đa thâm 
sâu như thế, nhất định là bậc đại sư chơn thật của chúng ta, thường 
cần theo học thì sở nguyện đều viên mãn. Pháp Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thâm sâu như thế, là pháp ấn chơn thật của các đức Như Lai Ứng 
Chánh Đẳng Giác, cũng là pháp ấn chơn thật của tất cả quả Độc-giác, 
A-la-hán, Bất-hoàn, Nhất-lai, Dự-lưu v.v.... Tất cả Như Lai Ứng 
Chánh Đẳng Giác đối với pháp Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như 
thế, vì thường cần tu học, nên đã chứng quả vị giác ngộ cao tột, sẽ 
chứng quả vị giác ngộ cao tột, hiện chứng quả vị giác ngộ cao tột. Tất 
cả quả Độc-giác, A-la-hán, Bất-hoàn, Nhất-lai, Dự-lưu v.v… đối với 
pháp Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế, vì thường cần tu học, 
nên đã đến bờ giác, sẽ đến bờ giác và hiện đến bờ giác. 

Kiều Thi Ca! Vì duyên cớ ấy, nên các thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn, hoặc lúc Phật trụ thế, hoặc sau khi Niết-bàn, cần phải y cứ vào 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa, thường cần tu học; cần phải y cứ vào tịnh lự, 
tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa, thường cần tu học. Vì 
sao? Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa v.v... như thế là chỗ y cứ an lạc lợi ích 
của tất cả Thanh-văn, Độc-giác, đại Bồ-tát và các trời, người, A-tố-lạc 
v.v...  

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... hoặc khi 
Phật trụ thế, hoặc sau khi Niết-bàn, cần phải y cứ vào cái không nội, 
thường cần tu học; cần phải y cứ vào cái không ngoại, cái không nội 
ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái 
không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không 
biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không 
bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả 
pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái 
không tự tánh, cái không không tánh tự tánh, mà thường cần tu học. 
Vì sao? Vì cái không nội v.v... như thế là chỗ y cứ an lạc lợi ích của 
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tất cả Thanh-văn, Độc-giác, đại Bồ-tát và các trời, người, A-tố-lạc 
v.v.... 

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... hoặc khi 
Phật trụ thế, hoặc sau khi Niết-bàn, cần phải y cứ vào chơn như, mà 
thường cần tu học; cần phải y cứ vào pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng 
hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, mà thường 
cần tu học. Vì sao? Vì chơn như v.v... như thế là chỗ y cứ an lạc lợi 
ích của tất cả Thanh-văn, Độc-giác, đại Bồ-tát và các trời, người, A-
tố-lạc v.v.... 

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... hoặc khi 
Phật trụ thế, hoặc sau khi Niết-bàn, cần phải y cứ vào Thánh đế khổ, 
mà thường cần tu học; cần phải y cứ vào Thánh đế tập, diệt, đạo, mà 
thường cần tu học. Vì sao? Vì Thánh đế khổ v.v... như thế là nơi y cứ 
an lạc lợi ích của tất cả Thanh-văn, Độc-giác, đại Bồ-tát và các trời, 
người, A-tố-lạc v.v.... 

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... hoặc khi 
Phật trụ thế, hoặc sau khi Niết-bàn, cần phải y cứ vào bốn tịnh lự, mà 
thường cần tu học; cần phải y cứ vào bốn vô lượng, bốn định vô sắc, 
mà thường cần tu học. Vì sao? Vì bốn tịnh lự v.v... như thế là nơi y cứ 
an lạc lợi ích của tất cả Thanh-văn, Độc-giác, đại Bồ-tát và các trời, 
người, A-tố-lạc v.v.... 

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... hoặc khi 
Phật trụ thế, hoặc sau khi Niết-bàn, cần phải y cứ vào tám giải thoát, 
mà thường cần tu học; cần phải y cứ vào tám thắng xứ, chín định thứ 
đệ, mười biến xứ, mà thường cần tu học. Vì sao? Vì tám giải thoát 
v.v... như thế là nơi y cứ an lạc lợi ích của tất cả Thanh-văn, Độc-giác, 
đại Bồ-tát và các trời, người, A-tố-lạc v.v... 

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... hoặc khi 
Phật còn trụ thế, hoặc sau khi Niết-bàn, cần phải y cứ vào bốn niệm 
trụ, mà thường cần tu học; cần phải y cứ vào bốn chánh đoạn, bốn 
thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, mà 
thường cần tu học. Vì sao? Vì bốn niệm trụ v.v... như thế là nơi y cứ 
lợi ích, an lạc của tất cả Thanh-văn, Độc-giác, đại Bồ-tát và các trời, 
người, A-tố-lạc v.v.... 

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... hoặc khi 
Phật còn trụ thế, hoặc sau khi Niết-bàn, cần phải y cứ vào pháp môn 
giải thoát không, mà thường cần tu học; cần phải y cứ vào pháp môn 
giải thoát vô tướng, vô nguyện, mà thường cần tu học. Vì sao? Vì 
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pháp môn giải thoát không v.v... như thế là nơi y cứ lợi ích, an lạc của 
tất cả Thanh-văn, Độc-giác, đại Bồ-tát và các trời, người, A-tố-lạc 
v.v.... 

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... hoặc khi 
Phật còn trụ thế, hoặc sau khi Niết-bàn, cần phải y cứ vào năm loại 
mắt, mà thường cần tu học; cần phải y cứ vào sáu phép thần thông, mà 
thường cần tu học. Vì sao? Vì năm loại mắt v.v... như thế là nơi y cứ 
lợi ích, an lạc của tất cả Thanh-văn, Độc-giác, đại Bồ-tát và các trời, 
người, A-tố-lạc v.v.... 

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... hoặc khi 
Phật còn trụ thế, hoặc sau khi Niết-bàn, cần phải y cứ vào mười lực 
của Phật, mà thường cần tu học; cần phải y cứ vào bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng, mà thường cần tu học. Vì sao? Vì mười lực của 
Phật v.v... như thế là nơi y cứ lợi ích, an lạc của tất cả Thanh-văn, 
Độc-giác, đại Bồ-tát và các trời, người, A-tố-lạc v.v.... 

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... hoặc khi 
Phật còn trụ thế, hoặc sau khi Niết-bàn, cần phải y cứ vào pháp không 
quên mất, mà thường cần tu học; cần phải y cứ vào tánh luôn luôn xả, 
mà thường cần tu học. Vì sao? Vì pháp không quên mất v.v... như thế 
là nơi y cứ lợi ích, an lạc của tất cả Thanh-văn, Độc-giác, đại Bồ-tát 
và các trời, người, A-tố-lạc v.v.... 

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... hoặc khi 
Phật còn trụ thế, hoặc sau khi Niết-bàn, cần phải y cứ vào tất cả pháp 
môn Đà-la-ni, mà thường cần tu học; cần phải y cứ vào tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa, mà thường cần tu học. Vì sao? Vì tất cả pháp môn 
Đà-la-ni v.v... như thế là nơi y cứ lợi ích, an lạc của tất cả Thanh-văn, 
Độc-giác, đại Bồ-tát và các trời, người, A-tố-lạc v.v.... 

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... hoặc khi 
Phật còn trụ thế, hoặc sau khi Niết-bàn, cần phải y cứ vào trí nhất 
thiết, mà thường cần tu học; cần phải y cứ vào trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng, mà thường cần tu học. Vì sao? Vì trí nhất thiết v.v... như 
thế là nơi y cứ lợi ích, an lạc của tất cả Thanh-văn, Độc-giác, đại Bồ-
tát và các trời, người, A-tố-lạc v.v.... 

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... hoặc khi 
Phật còn trụ thế, hoặc sau khi Niết-bàn, cần phải y cứ vào vô lượng, 
vô biên Phật pháp khác, mà thường cần tu học. Vì sao? Vì vô lượng, 
vô biên Phật pháp khác như thế là nơi y cứ lợi ích an lạc của tất cả 
Thanh-văn, Độc-giác, đại Bồ-tát và các trời, người, A-tố-lạc v.v.... 
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Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... hoặc khi 
Phật còn trụ thế, hoặc sau khi Niết-bàn, cần phải y cứ vào vô lượng 
pháp môn tùy thuận Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như uẩn, giới, 
xứ v.v... mà thường cần tu học. Vì sao? Vì vô lượng pháp môn tùy 
thuận Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như uẩn, xứ, giới v.v... như thế 
là nơi y cứ lợi ích an lạc của tất cả Thanh-văn, Độc-giác, đại Bồ-tát và 
các trời, người, A-tố-lạc v.v.... 

Lúc bấy giờ, trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu thiện 
nam tử, thiện nữ nhơn v.v... chẳng lìa tâm trí nhất thiết trí, lấy vô sở 
đắc làm phương tiện, đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, chí tâm lắng 
nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, như lý tư duy, vì hữu tình mà 
tuyên thuyết, truyền bá rộng rãi, hoặc sao chép, rồi thiết bày lễ vật, 
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen; lại dùng các thứ tràng 
hoa, hương xoa, hương bột v.v... y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, 
các thứ ngọc quý lạ, kỹ nhạc, đèn sáng thượng diệu để cúng dường, thì 
thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, do nhân duyên này, được bao 
nhiêu phước? 

Phật dạy: Kiều Thi Ca! Ta lại hỏi ngươi, tùy theo ý người mà 
trả lời. Có thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... sau khi Như Lai vào 
Niết-bàn, để cúng dường Xá-lợi Phật, nên dùng bảy thứ quí báu nhất 
xây dựng Bảo tháp, trang trí bằng đủ các loại ngọc báu, tháp cao lớn 
một do tuần, bề rộng bằng nửa chiều cao; lại dùng các thứ tràng hoa, 
hương xoa, hương bột, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ 
ngọc quý, kỹ nhạc, đèn sáng v.v… tuyệt diệu của cõi trời suốt cả cuộc 
đời, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen. Theo ý ông thì sao, 
thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, do nhân duyên này, phước đức 
phát sanh có nhiều chăng?  

Trời Đế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều.  

Phật dạy: Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... 
chẳng lìa tâm trí nhất thiết trí, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần 
tu học, như lý tư duy, vì hữu tình mà tuyên thuyết truyền bá rộng rãi, 
hoặc sao chép, rồi thiết bày lễ vật, cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen; lại dùng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột v.v... y 
phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc, đèn 
sáng tuyệt diệu để cúng dường, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... 
ấy, do nhân duyên này phước đức đã sanh ra, so với những người kia 
nhiều hơn vô lượng, vô biên. 
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Phật bảo: Kiều Thi Ca! Ngoài việc này ra, lại có thiện nam tử, 
thiện nữ nhơn v.v... đối với các đức Như Lai sau khi nhập Niết-bàn, để 
cúng dường Xá-lợi Phật, đã dùng bảy thứ quí báu nhất để xây dựng 
Bảo tháp, trang trí bằng đủ các loại ngọc báu, tháp cao lớn một do 
tuần, bề rộng bằng nửa chiều cao xây khắp cả châu Nam Thiệm bộ, 
không còn chỗ trống; lại dùng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương 
bột v.v... y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quý, kỹ 
nhạc, đèn sáng tuyệt diệu của cõi trời, suốt cả cuộc đời, cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen. Theo ý ông thì sao? Thiện nam tử, 
thiện nữ nhơn v.v... ấy, do nhân duyên này phước đức phát sanh có 
nhiều chăng?  

Trời Đế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều.  

Phật dạy: Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v..; 
chẳng lìa tâm trí nhất thiết trí, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần 
tu học, như lý tư duy, vì các hữu tình mà tuyên thuyết truyền bá rộng 
rãi, hoặc sao chép, rồi thiết bày lễ vật, cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen; lại dùng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột 
v.v... y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc, 
đèn sáng tuyệt diệu để cúng dường, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... ấy, do nhân duyên này phước đức đã sanh ra, so với những 
người kia nhiều hơn vô lượng, vô biên. 

Phật bảo: Kiều Thi Ca! Kể cả châu Thiệm bộ, lại có thiện nam 
tử, thiện nữ nhơn v.v... đối với các đức Như Lai sau khi nhập Niết-
bàn, để cúng dường Xá-lợi Phật, đã dùng bảy thứ quý báu nhất, xây 
dựng Bảo tháp, và trang trí bằng đủ loại ngọc báu, tháp cao lớn một do 
tuần, bề rộng bằng nửa chiều cao xây đầy cả bốn châu, không còn chỗ 
trống; lại dùng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột v.v... y phục, 
anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc, đèn sáng 
tuyệt diệu của cõi trời, suốt cả cuộc đời, cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen. Theo ý ông thì sao? Thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... ấy, do nhân duyên này phước đức sanh ra có nhiều chăng?  

Trời Đế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều.  

Phật dạy: Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v..; 
chẳng lìa tâm trí nhất thiết trí, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần 
tu học, như lý tư duy, vì các hữu tình mà tuyên thuyết, truyền bá rộng 
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rãi, hoặc sao chép, rồi thiết bày lễ vật, cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen; lại dùng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột 
v.v... y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc, 
đèn sáng tuyệt diệu để cúng dường, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... ấy, do nhân duyên này phước đức thu hoạch được, so với những 
người kia nhiều hơn vô lượng, vô biên. 

Phật bảo: Kiều Thi Ca! Cả bốn châu giới, lại có thiện nam tử, 
thiện nữ nhơn v.v... đối với các đức Như Lai sau khi nhập Niết-bàn, để 
cúng dường Xá-lợi Phật, đã dùng bảy thứ quý báu nhất xây dựng Bảo 
tháp và trang trí bằng các thứ ngọc quí, tháp cao lớn một do tuần, bề 
rộng bằng nửa chiều cao xây khắp cả Tiểu thiên thế giới, không còn 
chỗ trống; lại dùng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột v.v... y 
phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc, đèn 
sáng tuyệt diệu của cõi trời, suốt cả cuộc đời, cung kính cúng dường, 
tôn trọng ngợi khen. Theo ý ông thì sao? Thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... ấy, do nhân duyên này phước đức thu hoạch được có nhiều 
chăng?  

Trời Đế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều.  

Phật dạy: Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v.. 
chẳng lìa tâm trí nhất thiết trí, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này chí tâm lắng nghe thọ trì, đọc tụng, tinh cần 
tu học, như lý tư duy, vì các hữu tình mà tuyên thuyết, truyền bá rộng 
rãi, hoặc sao chép, thiết bày lễ vật, cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen; lại dùng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột v.v... y 
phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc, đèn 
sáng tuyệt diệu để cúng dường, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... 
ấy, do nhân duyên này phước đức thu hoạch được, so với những người 
kia, nhiều hơn vô lượng, vô biên. 

Phật bảo: Kiều Thi Ca! Kể cả Tiểu thiên thế giới, lại có thiện 
nam tử, thiện nữ nhơn v.v... đối với các đức Như Lai sau khi nhập 
Niết-bàn, để cúng dường Xá-lợi Phật, đã dùng bảy thứ quý báu nhất 
xây dựng bảo tháp và trang trí bằng đủ các loại quí, tháp cao lớn một 
do tuần, bề rộng bằng nửa chiều cao xây khắp cả Trung thiên thế giới, 
không còn chỗ trống; lại dùng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương 
bột v.v... y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quý, kỹ 
nhạc, đèn sáng tuyệt diệu của cõi trời, suốt cả cuộc đời, cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen. Theo ý ông thì sao? Thiện nam tử, 
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thiện nữ nhơn v.v... ấy, do nhân duyên này phước đức thu hoạch được 
có nhiều chăng?  

Trời Đế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều.  

Phật dạy: Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v.. 
chẳng lìa tâm trí nhất thiết trí, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần 
tu học, như lý tư duy, vì các hữu tình mà tuyên thuyết, truyền bá rộng 
rãi, hoặc sao chép, rồi thiết bày lễ vật, cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen; lại dùng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột 
v.v... y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc, 
đèn sáng tuyệt diệu để cúng dường, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... ấy, do nhân duyên này phước đức đã thu hoạch được, so với 
những người kia nhiều hơn vô lượng, vô biên! 

Phật bảo: Kiều Thi Ca! Kể cả Trung thiên thế giới, lại có thiện 
nam tử, thiện nữ nhơn v.v... đối với các đức Như Lai sau khi nhập 
Niết-bàn, để cúng dường Xá-lợi Phật, đã dùng bảy thứ quý báu nhất 
xây dựng Bảo tháp và trang trí bằng các thứ ngọc quí, tháp cao lớn 
một do tuần, bề rộng bằng nửa chiều cao xây khắp cả thế giới ba lần 
ngàn, không còn chỗ trống; lại dùng các thứ tràng hoa, hương xoa, 
hương bột v.v... y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc 
quý, kỹ nhạc, đèn sáng tuyệt diệu của cõi trời, suốt cả cuộc đời cung 
kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen. Theo ý ông thì sao? Thiện nam 
tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, do nhân duyên này phước đức thu hoạch 
được, có nhiều chăng?  

Trời Đế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều.  

Phật dạy: Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… 
chẳng lìa tâm trí nhất thiết trí, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh 
cần tu học, như lý tư duy, vì các hữu tình tuyên thuyết, truyền bá rộng 
rãi hoặc sao chép, rồi thiết bày lễ vật, cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen; lại dùng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột v.v... y 
phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc, đèn 
sáng tuyệt diệu để cúng dường, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... 
ấy, do nhân duyên này phước đức có được, so với những người kia 
nhiều hơn vô lượng, vô biên. 

Phật bảo: Kiều Thi Ca! Kể cả một thế giới ba lần ngàn, và giả 
sử các loại hữu tình trong thế giới ba lần ngàn, đối với Như Lai sau 
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khi nhập Niết-bàn, để cúng dường Xá-lợi Phật, dùng bảy thứ quý báu 
nhất, xây dựng Bảo tháp, trang trí bằng các thứ ngọc quí, tháp cao một 
do tuần, bề rộng bằng nửa chiều cao xây khắp cả thế giới ba lần ngàn, 
không còn chỗ trống; lại dùng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương 
bột v.v... y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quý, kỹ 
nhạc, đèn sáng tuyệt diệu của cõi trời, suốt cả cuộc đời cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen. Theo ý ông thì sao? Các loại hữu tình 
trong thế giới ba lần ngàn như thế, do nhân duyên này phước đức có 
được nhiều chăng?  

Trời Đế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều. 

Phật dạy: Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… 
chẳng lìa tâm trí nhất thiết trí, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần 
tu học, như lý tư duy, vì các hữu tình tuyên thuyết, truyền bá rộng rãi, 
hoặc sao chép, rồi thiết bày lễ vật, cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen; lại dùng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột v.v... y 
phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc, đèn 
sáng tuyệt diệu để cúng dường, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... 
ấy, do nhân duyên này phước đức có được, so với những người kia 
nhiều hơn vô lượng, vô biên. 

Khi ấy, trời Đế Thích lại bạch Phật: Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng 
như Ngài đã dạy. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, thì 
thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, nên biết như thế tức là đã cung 
kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn quá khứ, vị 
lai, hiện tại. Giả sử tất cả các hữu tình ổ vô số thế giới trong mười 
phương, đối với Như Lai sau khi nhập Niết-bàn, để cúng dường Xá-
lợi Phật, dùng bảy thứ rất quý báu xây dựng Bảo tháp, trang trí bằng 
các thứ ngọc quí, tháp cao lớn một do tuần, bề rộng bằng nửa chiều 
cao, xây khắp cả thế giới ba lần ngàn, không còn chỗ trống; lại dùng 
các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột v.v… y phục, anh lạc, tràng 
phan, lọng báu, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc, đèn sáng tuyệt diệu của cõi 
trời, hoặc trải qua một kiếp, hoặc hơn một kiếp, cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen Thế Tôn, thì các hữu tình ấy, do nhân 
duyên này phước đức đã có được nhiều chăng?  

Phật dạy: Rất nhiều! 
Trời Đế Thích bạch: Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… 

chẳng lìa tâm trí nhất thiết trí, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với 
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Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh 
cần tu học, như lý tư duy, vì các hữu tình, tuyên thuyết, truyền bá rộng 
rãi, hoặc sao chép, rồi thiết bày lễ vật, cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen; lại dùng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột 
v.v... y phuc, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc, 
đèn sáng tuyệt diệu để cúng dường, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... ấy, do nhân duyên này phước đức có được, đối với những người 
kia, nhiều hơn vô lượng, vô biên, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể tính 
đếm. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, có thể bao 
gồm chứa nhóm tất cả thiện pháp. Đó là mười thiện nghiệp đạo, hoặc 
là bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc; hoặc là tám giải thoát, 
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; hoặc là bốn niệm trụ, 
bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, 
tám chi thánh đạo; hoặc là pháp môn giải thoát không, pháp môn giải 
thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện; hoặc là Thánh đế khổ, 
Thánh đế tập, Thánh đế diệt, Thánh đế đạo; hoặc là năm loại mắt, sáu 
phép thần thông; hoặc là bốn sự hiểu biết thông suốt; hoặc là bố thí 
Ba-la-mật-đa, tịnh giới Ba-la-mật-đa, an nhẫn Ba-la-mật-đa, tinh tấn 
Ba-la-mật-đa, tịnh lự Ba-la-mật-đa, Bát-nhã-ba-la-mật-đa; hoặc là cái 
không nội, cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái 
không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, 
cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái 
không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái 
không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt 
được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh 
tự tánh; hoặc là chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, 
tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; hoặc là tất cả pháp 
môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa; hoặc là mười lực của 
Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; hoặc là pháp không quên 
mất, tánh luôn luôn xả; hoặc là trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng; hoặc là vô lượng, vô biên Phật pháp khác, đều nhiếp nhập 
trong Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này. 

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế là 
pháp ấn chơn thật của các đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, cũng 
là pháp ấn chơn thật của tất cả Thanh-văn, Độc-giác. 

Bạch Thế Tôn! Tất cả các đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, 
vì đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế, đều thường cần tu 
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học, nên đã chứng quả vị giác ngộ cao tột, sẽ chứng quả vị giác ngộ 
cao tột, hiện chứng quả vị giác ngộ cao tột.  

Bạch Thế Tôn! Vì tất cả Thanh-văn, Độc-giác đối với Bát-nhã-
ba-la-mật-đa thậm thâm như thế, đều thường cần tu học, nên đã đạt 
đến bờ giác, sẽ đạt đến bờ giác và hiện đạt đến bờ giác.  

Bạch Thế Tôn! Do nhân duyên này, nếu thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v... chẳng lìa tâm trí nhất thiết trí, lấy vô sở đắc làm phương 
tiện, đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc 
tụng, tinh cần tu học, như lý tư duy, vì các hữu tình, tuyên thuyết, 
truyền bá rộng rãi, hoặc sao chép, rồi thiết bày lễ vật, cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen; lại dùng các thứ tràng hoa, hương xoa, 
hương bột v.v... y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc 
quý, kỹ nhạc, đèn sáng tuyệt diệu để cúng dường, thì thiện nam tử, 
thiện nữ nhơn v.v... ấy, do nhân duyên này phước đức có được, so với 
những người kia nhiều hơn vô lượng, vô biên, chẳng thể nghĩ bàn, 
chẳng thể tính đếm. 

Lúc bấy giờ, Phật bảo trời Đế Thích: Đúng vậy! Đúng vậy! 
Đúng như ông đã nói! Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... chẳng lìa tâm trí nhất thiết trí, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối 
với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, 
tinh cần tu học, như lý tư duy, vì các hữu tình, tuyên thuyết, truyền bá 
rộng rãi, hoặc sao chép, rồi thiết bày lễ vật, cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen; lại dùng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột 
v.v... y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc, 
đèn sáng tuyệt diệu để cúng dường, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... ấy, do nhân duyên này phước đức có được, so với những người 
kia, nhiều hơn vô lượng, vô biên, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể tính 
đếm. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này mà tất cả 
bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, được 
phát sanh. 

Kiều Thi Ca! Vì do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này mà tất cả cái 
không nội, cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái 
không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, 
cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái 
không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái 
không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt 
được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh 
tự tánh được xuất hiện.  
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Kiều Thi Ca! Vì do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này mà tất cả chơn 
như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, 
tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì được xuất hiện.  

Kiều Thi Ca! Vì do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này mà tất cả Thánh 
đế khổ, Thánh đế tập, Thánh đế diệt, Thánh đế đạo được xuất hiện. 

Kiều Thi Ca! Vì do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này mà tất cả bốn tịnh 
lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc được phát sanh.  

Kiều Thi Ca! Vì do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này mà tất cả tám giải 
thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ được phát sanh.  

Kiều Thi Ca! Vì do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này mà tất cả bốn 
niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi 
đẳng giác, tám chi thánh đạo được phát sanh.  

Kiều Thi Ca! Vì do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này mà tất cả pháp 
môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải 
thoát vô nguyện được phát sanh.  

Kiều Thi Ca! Vì do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này mà tất cả năm 
loại mắt, sáu phép thần thông được phát sanh.  

Kiều Thi Ca! Vì do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này mà tất cả mười 
lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, 
đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng được phát sanh.  

Kiều Thi Ca! Vì do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này mà tất cả pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả được phát sanh.  

Kiều Thi Ca! Vì do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này mà tất cả pháp 
môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa được phát sanh.  

Kiều Thi Ca! Vì do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này mà trí nhất thiết, 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng được phát sanh. 

Kiều Thi Ca! Vì do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này mà tất cả đại Bồ-
tát thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật được thành tựu.  

Kiều Thi Ca! Vì do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này mà tất cả Thanh-
văn thừa, Độc-giác thừa, Vô-thượng thừa được phát sanh.  

Kiều Thi Ca! Vì do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này mà tất cả Dự-lưu 
hướng, Dự-lưu quả, Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, 
Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả xuất hiện.  

Kiều Thi Ca! Vì do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này mà tất cả Độc-
giác hướng Độc-giác quả xuất hiện.  

Kiều Thi Ca! Vì do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này mà công đức của 
tất cả các đại Bồ-tát từ sơ phát tâm cho đến định Kim-cang-dụ xuất 
hiện.  
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Kiều Thi Ca! Vì do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này mà quả vị giác 
ngộ cao tột và Đại Bát Niết-bàn của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng 
Giác xuất hiện. 

Kiều Thi Ca! Do duyên cớ này, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... chẳng lìa tâm trí nhất thiết trí, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối 
với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh 
cần tu học, như lý tư duy, vì các hữu tình, tuyên thuyết, truyền bá rộng 
rãi, hoặc sao chép, rồi thiết bày lễ vật, cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen; lại dùng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột 
v.v... y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc, 
đèn sáng tuyệt diệu để cúng dường, phước đức đã tạo Bảo tháp trước 
kia, so với phước đức này thì trăm phần chẳng bằng một, ngàn phần 
chẳng bằng một, trăm ngàn phần chẳng bằng một, ức phần chẳng bằng 
một, trăm ức phần chẳng bằng một, ngàn ức phần chẳng bằng một, 
trăm ngàn ức phần chẳng bằng một, trăm ngàn vô số phần chẳng bằng 
một, phần toán số, phần tính đếm, phần thí dụ cho đến phần cực số 
cũng chẳng bằng một. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì nếu Bát-nhã-ba-la-
mật-đa này trụ trong cõi người ở châu Thiệm bộ, thì Phật bảo, Pháp 
bảo, Bí sô Tăng bảo trong thế gian này đều trụ chẳng diệt.  

Kiều Thi Ca! Nếu Bát-nhã-ba-la-mật-đa này trụ trong loài người 
ở châu Thiệm bộ thì thế gian thường có mười thiện nghiệp đạo và thí, 
giới, tu thiện, tri ơn, báo ơn, cúng dường Hiền thánh.  

Kiều Thi Ca! Nếu Bát-nhã-ba-la-mật-đa này trụ trong loài người 
ở châu Thiệm bộ thì thế gian thường có tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, 
tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Kiều Thi Ca! Nếu Bát-nhã-ba-la-mật-đa này trụ trong loài người 
ở châu Thiệm bộ thì thế gian thường có cái không nội, cái không 
ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không 
thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái 
không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, 
cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái 
không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không 
không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh.  

Kiều Thi Ca! Nếu Bát-nhã-ba-la-mật-đa này trụ trong loài người 
ở châu Thiệm bộ thì thế gian thường có chơn như, pháp giới, pháp 
tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly 
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư 
nghì.  
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Kiều Thi Ca! Nếu Bát-nhã-ba-la-mật-đa này trụ trong loài người 
ở châu Thiệm bộ thì thế gian thường có Thánh đế khổ, Thánh đế tập, 
Thánh đế diệt, Thánh đế đạo. 

Kiều Thi Ca! Nếu Bát-nhã-ba-la-mật-đa này trụ trong loài người 
ở châu Thiệm bộ thì thế gian thường có bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc.  

Kiều Thi Ca! Nếu Bát-nhã-ba-la-mật-đa này trụ trong loài người 
ở châu Thiệm bộ thì thế gian thường có tám giải thoát, tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ .  

Kiều Thi Ca! Nếu Bát-nhã-ba-la-mật-đa này trụ trong loài người 
ở châu Thiệm bộ thì thế gian thường có bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, 
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo.  

Kiều Thi Ca! Nếu Bát-nhã-ba-la-mật-đa này trụ trong loài người 
ở châu Thiệm bộ thì thế gian thường có pháp môn giải thoát không, 
pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện.  

Kiều Thi Ca! Nếu Bát-nhã-ba-la-mật-đa này trụ trong loài người 
ở châu Thiệm bộ thì thế gian thường có năm loại mắt, sáu phép thần 
thông. 

Kiều Thi Ca! Nếu Bát-nhã-ba-la-mật-đa này trụ trong loài người 
ở châu Thiệm bộ thì thế gian thường có mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng.  

Kiều Thi Ca! Nếu Bát-nhã-ba-la-mật-đa này trụ trong loài người 
ở châu Thiệm bộ thì thế gian thường có pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả.  

Kiều Thi Ca! Nếu Bát-nhã-ba-la-mật-đa này trụ trong loài người 
ở châu Thiệm bộ thì thế gian thường có tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa.  

Kiều Thi Ca! Nếu Bát-nhã-ba-la-mật-đa này trụ trong loài người 
ở châu Thiệm bộ thì thế gian thường có trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí 
nhất thiết tướng. 

Kiều Thi Ca! Nếu Bát-nhã-ba-la-mật-đa này trụ trong loài người 
ở châu Thiệm bộ thì thế gian thường có dòng họ lớn Sát-đế-lợi, dòng 
họ lớn Bà-la-môn, dòng họ lớn Trường giả, dòng họ lớn Cư sĩ. 

Kiều Thi Ca! Nếu Bát-nhã-ba-la-mật-đa này trụ trong loài người 
ở châu Thiệm bộ thì thế gian thường có chúng trời Tứ-đại-vương, trời 
Ba-mươi-ba, trời Dạ-ma, trời Đỗ-sử-đa, trời Lạc-biến-hóa, trời Tha-
hóa-tự-tại.  
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Kiều Thi Ca! Nếu Bát-nhã-ba-la-mật-đa này trụ trong loài người 
ở châu Thiệm bộ thì thế gian thường có trời Phạm-chúng, trời Phạm-
phụ, trời Phạm-hội, trời Đại-phạm, trời Quang, trời Thiểu-quang, trời 
Vô-lượng-quang, trời Cực-quang-tịnh, trời Tịnh, trời Thiểu-tịnh, trời 
Vô-lượng-tịnh, trời Biến-tịnh, trời Quảng, trời Thiểu-quảng, trời Vô-
lượng-quảng, trời Quảng-quả.  

Kiều Thi Ca! Nếu Bát-nhã-ba-la-mật-đa này trụ trong loài người 
ở châu Thiệm bộ thì thế gian thường có trời Vô-phiền, trời Vô-nhiệt, 
trời Thiện-hiện, trời Thiện-kiến, trời Sắc-cứu-cánh.  

Kiều Thi Ca! Nếu Bát-nhã-ba-la-mật-đa này trụ trong loài người 
ở châu Thiệm bộ thì thế gian thường có trời Không-vô-biên-xứ, trời 
Thức-vô-biên-xứ, trời Vô-sở-hữu-xứ, trời Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-
xứ. 

Kiều Thi Ca! Nếu Bát-nhã-ba-la-mật-đa này trụ trong loài người 
ở châu Thiệm bộ thì thế gian thường có Thanh-văn thừa, Độc-giác 
thừa, Vô-thượng thừa.  

Kiều Thi Ca! Nếu Bát-nhã-ba-la-mật-đa này trụ trong loài người 
ở châu Thiệm bộ thì thế gian thường có Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả, 
Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-
hán hướng, A-la-hán quả.  

Kiều Thi Ca! Nếu Bát-nhã-ba-la-mật-đa này trụ trong loài người 
ở châu Thiệm bộ thì thế gian thường có Độc-giác hướng, Độc-giác 
quả. 

Kiều Thi Ca! Nếu Bát-nhã-ba-la-mật-đa này trụ trong loài người 
ở châu Thiệm bộ thì thế gian thường có đại Bồ-tát tu Bồ-tát hạnh, 
thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật.  

Kiều Thi Ca! Nếu Bát-nhã-ba-la-mật-đa này trụ trong loài người 
ở châu Thiệm bộ thì thế gian thường có Như Lai Ứng Chánh Đẳng 
Giác, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chuyển pháp luân nhiệm 
mầu, độ vô lượng chúng sanh. 
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Lúc bấy giờ, ở trong thế giới ba lần ngàn này có chúng trời Tứ-
đại-vương, trời Ba-mươi-ba, trời Dạ-ma, trời Đỗ-sử-đa, trời Lạc-biến-
hóa, trời Tha-hóa-tự-tại, trời Phạm chúng, trời Phạm-phụ, trời Phạm-
hội, trời Đại-phạm, trời Quang, trời Thiểu-quang, trời Vô-lượng-
quang, trời Cực-quang-tịnh, trời Tịnh, trời Thiểu tịnh, trời Vô-lượng-
tịnh, trời Biến-tịnh, trời Quảng, trời Thiểu-quảng, trời Vô-lượng-
quảng, trời Quảng-quả. Trời Vô-phiền, trời Vô-nhiệt, trời Thiện-hiện, 
trời Thiện-kiến, trời Sắc-cứu-cánh, đồng thanh tâu với trời Đế Thích: 
Tâu Đại Tiên! Đại Tiên nên thọ Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế! Đại 
Tiên nên trì Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế! Đại Tiên nên đọc Bát-nhã-
ba-la-mật-đa như thế! Đại Tiên nên tụng Bát-nhã-ba-la-mật-đa như 
thế! Đại Tiên nên tinh cần tu học Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế! Đại 
Tiên nên như lý tư duy Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế! Đại Tiên nên 
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Bát-nhã-ba-la-mật-đa như 
thế. Vì sao? Tâu Đại Tiên! Vì nếu thường thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu 
học, như lý tư duy, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Bát-
nhã-ba-la-mật-đa như thế, thì khiến cho tất cả ác pháp tổn giảm, thiện 
pháp tăng trưởng.  

Tâu Đại Tiên! Nếu thường thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, như 
lý tư duy, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Bát-nhã-ba-la-
mật-đa như thế, thì khiến cho tất cả thiên chúng tăng thêm, lượng A-
tố-lạc giảm đi.  

Tâu Đại Tiên! Nếu thường thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, như 
lý tư duy, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Bát-nhã-ba-la-
mật-đa như thế, thì khiến cho tất cả Phật nhãn bất diệt, Pháp nhãn bất 
diệt, Tăng nhãn bất diệt.  

Tâu Đại Tiên! Nếu thường thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, như 
lý tư duy, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Bát-nhã-ba-la-
mật-đa như thế, thì khiến cho giống Phật bảo chẳng dứt, giống Pháp 
bảo chẳng dứt, giống Tăng bảo chẳng dứt. Tâu Đại Tiên! Nên biết, vì 
do ba giống báu chẳng đoạn tuyệt, nên có bố thí Ba-la-mật-đa, tịnh 
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa xuất hiện ở đời. 
Tâu Đại Tiên! Nên biết, vì do ba giống báu chẳng đoạn tuyệt, nên có 
cái không nội, cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, 
cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô 
vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, 
cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái 
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không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt 
được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh 
tự tánh xuất hiện ở đời. Tâu Đại Tiên! Nên biết, vì do ba giống báu 
chẳng đoạn tuyệt, nên có chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng 
hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì xuất hiện ở 
đời. Tâu Đại Tiên! Nên biết, vì do ba giống báu chẳng đoạn tuyệt, nên 
có Thánh đế khổ, Thánh đế tập, diệt, đạo xuất hiện ở đời. Tâu Đại 
Tiên! Nên biết, vì do ba giống báu chẳng đoạn tuyệt, nên có bốn tịnh 
lự, bốn định vô sắc xuất hiện ở đời. Tâu Đại Tiên! Nên biết, vì do ba 
giống báu chẳng đoạn tuyệt nên có tám giải thoát, tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ xuất hiện ở đời. Tâu Đại Tiên! Nên biết, vì 
do ba giống báu chẳng đoạn tuyệt, nên có bốn niệm trụ, bốn chánh 
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi 
thánh đạo xuất hiện ở đời. Tâu Đại Tiên! Nên biết, vì do ba giống báu 
chẳng đoạn tuyệt, nên có pháp môn giải thoát không, pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện xuất hiện ở đời. Tâu Đại Tiên! Nên biết, vì 
do ba giống báu chẳng đoạn tuyệt, nên có năm loại mắt, sáu phép thần 
thông xuất hiện ở đời. Tâu Đại Tiên! Nên biết, vì do ba giống báu 
chẳng đoạn tuyệt, nên có mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp 
Phật bất cộng xuất hiện ở đời. Tâu Đại Tiên! Nên biết, vì do ba giống 
báu chẳng đoạn tuyệt, nên có pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả 
xuất hiện ở đời. Tâu Đại Tiên! Nên biết, vì do ba giống báu chẳng 
đoạn tuyệt, nên có tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-
ma-địa xuất hiện ở đời. Tâu Đại Tiên! Nên biết, vì do ba giống báu 
chẳng đoạn tuyệt, nên có trí nhất thiết trí, trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng xuất hiện ở đời. Tâu Đại Tiên! Nên biết, vì do ba giống báu 
chẳng đoạn tuyệt, nên có Thanh-văn thừa, Độc-giác thừa, Vô-thượng 
thừa xuất hiện ở đời. Tâu Đại Tiên! Nên biết, vì do ba giống báu 
chẳng đoạn tuyệt, nên có Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán xuất 
hiện ở đời. Tâu Đại Tiên! Nên biết, vì do ba giống báu chẳng đoạn 
tuyệt, nên có Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả, Nhất-lai hướng, Nhất-lai 
quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả 
xuất hiện ở đời. Tâu Đại Tiên! Nên biết, vì do ba giống báu chẳng 
đoạn tuyệt, nên có Độc-giác và Độc-giác hướng, Độc-giác quả xuất 
hiện ở đời. Tâu Đại Tiên! Nên biết, vì do ba giống báu chẳng đoạn 
tuyệt, nên có đại Bồ-tát, Tam-miệu-tam Phật-đà xuất hiện ở đời. Tâu 
Đại Tiên! Nên biết, vì do ba giống báu chẳng đoạn tuyệt, nên có đại 
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Bồ-tát và pháp của mười bậc đại Bồ-tát v.v... xuất hiện ở đời. Tâu Đại 
Tiên! Nên biết, vì do ba giống báu chẳng đoạn tuyệt, nên có Như Lai 
Ứng Chánh Đẳng Giác và quả vị giác ngộ cao tột xuất hiện ở đời. Vì 
vậy, Đại Tiên nên phải thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, như lý tư duy, 
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Bát-nhã-ba-la-mật-đa như 
thế. 

Lúc bấy giờ, Phật bảo trời Đế Thích: Kiều Thi Ca! Ngươi nên 
thọ Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên trì Bát-nhã-ba-la-
mật-đa thậm thâm này, ngươi nên đọc Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm 
thâm này, ngươi nên tụng Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi 
nên tinh cần tu học Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên 
như lý tư duy Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên cung 
kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm 
thâm này. Vì sao? Kiều Thi Ca! Nếu đồ đảng A-tố-lạc hung hăng 
ngang ngược, khởi lên ác niệm thế này: Chúng ta sẽ cùng dàn trận 
đánh nhau với trời Ba-mươi-ba. Lúc bấy giờ, chư thiên quyến thuộc 
các ngươi, nên thành tâm tụng niệm Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm 
như thế và cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, thì khi ấy ác 
tâm của đồ đảng A-tố-lạc hung hăng ngang ngược kia liền tiêu diệt, 
chẳng sanh lại.  

Kiều Thi Ca! Nếu năm tướng suy giảm của các thiên tử, hoặc 
các thiên nữ hiện ra, tâm kinh hoàng, sợ đọa vào đường ác, lúc bấy 
giờ, chư thiên và quyến thuộc các ngươi, nên ở ngay trước họ, chí tâm 
tụng niệm Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế thì khi ấy các thiên tử hoặc 
các thiên nữ vì nhờ thiện căn nghe Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, nên đối 
với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này phát sanh lòng tin thanh tịnh, cho nên 
năm tướng suy biến mất, thân ý thư thái an nhiên, dù cho mạng chung, 
cũng sanh lại chỗ cũ, hưởng phú lạc cõi trời nhiều hơn trước. Vì sao? 
Kiều Thi Ca! Vì oai lực công đức nghe và tin Bát-nhã-ba-la-mật-đa rất 
rộng lớn. 

Kiều Thi Ca! Hoặc thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... hoặc các 
thiên tử và các thiên nữ, vì do thiện căn của một lần nghe qua Bát-
nhã-ba-la-mật-đa này, mà quyết định sẽ chứng quả vị giác ngộ cao tột. 
Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì chư Phật và đệ tử quá khứ, tất cả đều học 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đã chứng quả vị giác ngộ cao tột, nhập 
cảnh giới Vô-dư-y Niết-bàn. Chư Phật và đệ tử vị lai, tất cả đều học 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, sẽ chứng quả vị giác ngộ cao tột, nhập 
cảnh giới Vô-dư-y Niết-bàn. Vô lượng Chư Phật và đệ tử hiện tại 
trong mười phương, tất cả đều học Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, hiện 
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chứng quả vị giác ngộ cao tột, nhập cảnh giới Vô-dư-y Niết-bàn. Vì 
sao? Kiều Thi Ca! Vì do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, gồm thâu tất cả 
Pháp phần Bồ-đề, hoặc pháp Thanh-văn, hoặc pháp Độc-giác, hoặc 
pháp Bồ-tát, hoặc pháp Như Lai đều gồm thâu đầy đủ. 

Lúc bấy giờ, trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-
ba-la-mật-đa như thế là chú đại thần; Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế là 
chú đại minh; Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế là chú vô thượng; Bát-
nhã-ba-la-mật-đa như thế là chú không gì sánh bằng; Bát-nhã-ba-la-
mật-đa như thế là vua của tất cả chú, tối thượng tối diệu, có khả năng 
hàng phục tất cả, chẳng bị tất cả hàng phục. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế có khả năng diệt trừ tất cả pháp ác bất 
thiện, có khả năng nhiếp phục, sanh trưởng các thiện pháp. 

Lúc bấy giờ, Phật bảo trời Đế Thích: Đúng vậy! Đúng vậy! Như 
ông đã nói. Kiều Thi Ca! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế là chú đại 
thần, là chú đại minh, là chú vô thượng, là chú không gì sánh bằng, là 
vua của tất cả chú, tối thượng tối diệu, có khả năng hàng phục tất cả, 
chẳng bị tất cả hàng phục. Vì sao? Vì chư Phật quá khứ đều y cứ vào 
đại chú vương Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế, đã chứng quả 
vị giác ngộ cao tột. Chư Phật vị lai đều y cứ vào đại chú vương Bát-
nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế, sẽ chứng quả vị giác ngộ cao tột. 
Vô lượng chư Phật hiện tại trong mười phương đều y cứ vào đại chú 
vương Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế hiện chứng quả vị 
giác ngộ cao tột. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì y cứ vào cái nhân đại chú 
vương Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế mà mười thiện nghiệp đạo xuất 
hiện ở thế gian.  

Kiều Thi Ca! Vì y cứ vào cái nhân đại chú vương Bát-nhã-ba-
la-mật-đa thậm thâm như thế, các pháp huệ thí, thọ trai, trì giới v.v… 
xuất hiện ở thế gian.  

Kiều Thi Ca! Vì y cứ vào cái nhân đại chú vương Bát-nhã-ba-
la-mật-đa thậm thâm như thế mà bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định 
vô sắc, năm thần thông v.v... xuất hiện ở thế gian.  

Kiều Thi Ca! Vì y cứ vào cái nhân đại chú vương Bát-nhã-ba-
la-mật-đa thậm thâm như thế mà bố thí Ba-la-mật-đa, tịnh giới, an 
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa xuất hiện ở thế gian.  

Kiều Thi Ca! Vì y cứ vào cái nhân đại chú vương Bát-nhã-ba-
la-mật-đa thậm thâm như thế mà cái không nội, cái không ngoại, cái 
không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng 
nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không 
không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái 
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không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không 
tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, 
cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh xuất hiện ở thế gian.  

Kiều Thi Ca! Vì y cứ vào cái nhân đại chú vương Bát-nhã-ba-
la-mật-đa thậm thâm như thế mà chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh 
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, 
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì 
xuất hiện ở thế gian.  

Kiều Thi Ca! Vì y cứ vào cái nhân đại chú vương Bát-nhã-ba-
la-mật-đa thậm thâm như thế mà Thánh đế khổ, Thánh đế tập, Thánh 
đế diệt, Thánh đế đạo xuất hiện ở thế gian. 

Kiều Thi Ca! Vì y cứ vào cái nhân đại chú vương Bát-nhã-ba-
la-mật-đa thậm thâm như thế mà tám giải thoát, tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ xuất hiện ở thế gian.  

Kiều Thi Ca! Vì y cứ vào cái nhân đại chú vương Bát-nhã-ba-
la-mật-đa thậm thâm như thế mà bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn 
thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo xuất 
hiện ở thế gian.  

Kiều Thi Ca! Vì y cứ vào cái nhân đại chú vương Bát-nhã-ba-
la-mật-đa thậm thâm như thế mà pháp môn giải thoát không, pháp 
môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện xuất hiện ở 
thế gian.  

Kiều Thi Ca! Vì y cứ vào cái nhân đại chú vương Bát-nhã-ba-
la-mật-đa thậm thâm như thế mà năm loại mắt, sáu phép thần thông 
xuất hiện ở thế gian. 

Kiều Thi Ca! Vì y cứ vào cái nhân đại chú vương Bát-nhã-ba-
la-mật-đa thậm thâm như thế mà mười lực của Phật, bốn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám 
pháp phật bất cộng xuất hiện ở thế gian.  

Kiều Thi Ca! Vì y cứ vào cái nhân đại chú vương Bát-nhã-ba-
la-mật-đa thậm thâm như thế mà pháp không quên mất, tánh luôn luôn 
xả xuất hiện ở thế gian.  

Kiều Thi Ca! Vì y cứ vào cái nhân đại chú vương Bát-nhã-ba-
la-mật-đa thậm thâm như thế mà tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa xuất hiện ở thế gian.  

Kiều Thi Ca! Vì y cứ vào cái nhân đại chú vương Bát-nhã-ba-
la-mật-đa thậm thâm như thế mà trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng xuất hiện ở thế gian. 
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Kiều Thi Ca! Vì y cứ vào cái nhân đại chú vương Bát-nhã-ba-
la-mật-đa thậm thâm như thế mà Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán 
xuất hiện ở thế gian.  

Kiều Thi Ca! Vì y cứ vào cái nhân đại chú vương Bát-nhã-ba-
la-mật-đa thậm thâm như thế mà Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả, Nhất-lai 
hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, 
A-la-hán quả xuất hiện ở thế gian.  

Kiều Thi Ca! Vì y cứ vào cái nhân đại chú vương Bát-nhã-ba-
la-mật-đa thậm thâm như thế mà Độc-giác và quả vị Độc-giác xuất 
hiện ở thế gian.  

Kiều Thi Ca! Vì y cứ vào cái nhân đại chú vương Bát-nhã-ba-
la-mật-đa thậm thâm như thế mà đại Bồ-tát và các hạnh của mười địa 
đại Bồ-tát xuất hiện ở thế gian.  

Kiều Thi Ca! Vì y cứ vào cái nhân đại chú vương Bát-nhã-ba-
la-mật-đa thậm thâm như thế mà Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và 
quả vị giác ngộ cao tột xuất hiện ở thế gian. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Vì y cứ vào cái nhân đại chú vương Bát-
nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế mà có đại Bồ-tát hiển hiện ở thế 
gian.  

Kiều Thi Ca! Vì y cứ vào cái nhân đại Bồ-tát mà mười thiện 
nghiệp đạo hiển hiện ở thế gian.  

Kiều Thi Ca! Vì y cứ vào cái nhân đại Bồ-tát mà các pháp huệ 
thí, thọ trai, trì giới v.v… hiển hiện ở thế gian.  

Kiều Thi Ca! Vì y cứ vào cái nhân đại Bồ-tát mà bốn tịnh lự, 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông v.v... hiển hiện ở thế 
gian.  

Kiều Thi Ca! Vì y cứ vào cái nhân đại Bồ-tát mà bố thí, tịnh 
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa hiển hiện ở thế 
gian.  

Kiều Thi Ca! Vì y cứ vào cái nhân đại Bồ-tát mà cái không nội, 
cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, 
cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không 
rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không 
không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không 
cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, 
cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh 
hiện rõ ở thế gian.  

Kiều Thi Ca! Vì y cứ vào cái nhân đại Bồ-tát mà chơn như, 
pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh 
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bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì hiện rõ ở thế gian.  

Kiều Thi Ca! Vì y cứ vào cái nhân đại Bồ-tát mà Thánh đế khổ, 
Thánh đế tập, Thánh đế diệt, Thánh đế đạo hiển hiện ở thế gian. 

Kiều Thi Ca! Vì y cứ vào cái nhân đại Bồ-tát mà tám giải thoát, 
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hiển hiện ở thế gian.  

Kiều Thi Ca! Vì y cứ vào cái nhân đại Bồ-tát mà bốn niệm trụ, 
bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, 
tám chi thánh đạo hiển hiện ở thế gian.  

Kiều Thi Ca! Vì y cứ vào cái nhân đại Bồ-tát mà pháp môn giải 
thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô 
nguyện hiển hiện ở thế gian.  

Kiều Thi Ca! Vì y cứ vào cái nhân đại Bồ-tát mà năm loại mắt, 
sáu phép thần thông hiển hiện ở thế gian. 

Kiều Thi Ca! Vì y cứ vào cái nhân đại Bồ-tát mà mười lực của 
Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng hiển hiện ở thế gian.  

Kiều Thi Ca! Vì y cứ vào cái nhân đại Bồ-tát mà pháp không 
quên mất, tánh luôn luôn xả hiển hiện ở thế gian.  

Kiều Thi Ca! Vì y cứ vào cái nhân đại Bồ-tát mà tất cả pháp 
môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa hiển hiện ở thế gian.  

Kiều Thi Ca! Vì y cứ vào cái nhân đại Bồ-tát mà trí nhất thiết, 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hiển hiện ở thế gian.  

Kiều Thi Ca! Vì y cứ vào cái nhân đại Bồ-tát mà Dự-lưu, Nhất-
lai, Bất-hoàn, A-la-hán hiển hiện ở thế gian.  

Kiều Thi Ca! Vì y cứ vào cái nhân đại Bồ-tát mà Dự-lưu hướng, 
Dự-lưu quả, Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn 
quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hiển hiện ở thế gian. 

Kiều Thi Ca! Vì y cứ vào cái nhân đại Bồ-tát mà Độc-giác và 
quả vị Độc-giác hiển hiện ở thế gian.  

Kiều Thi Ca! Vì y cứ vào cái nhân đại Bồ-tát mà đại Bồ-tát và 
các hạnh của mười địa đại Bồ-tát hiển hiện ở thế gian.  

Kiều Thi Ca! Vì y cứ vào cái nhân đại Bồ-tát mà Như Lai Ứng 
Chánh Đẳng Giác và quả vị giác ngộ cao tột hiển hiện ở thế gian. 

Kiều Thi Ca! Thí như vì y cứ vào cái nhân vầng trăng tròn đầy 
mà tất cả loại dược thảo, tinh tú, núi non biển cả, đều được thêm sáng; 
như thế, vì y cứ vào cái nhân vầng trăng tròn đầy đại Bồ-tát mà tất cả 
loại dược thảo mười thiện nghiệp đạo thế gian đều được thêm sáng; 
như thế, vì y cứ vào cái nhân vầng trăng tròn đầy đại Bồ-tát mà tất cả 
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loại dược thảo, pháp huệ thí, thọ trai, trì giới v.v… ở thế gian đều 
được thêm sáng. Cũng như thế, vì y cứ vào cái nhân vầng trăng tròn 
đầy đại Bồ-tát mà tất cả loại dược thảo bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc, năm thần thông v.v... thế gian đều được thêm sáng. Cũng 
như thế, vì y cứ vào cái nhân vầng trăng tròn đầy đại Bồ-tát mà tất cả 
loại dược thảo bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-
la-mật-đa ở thế gian đều được thêm sáng. Cũng như thế, vì y cứ vào 
cái nhân vầng trăng tròn đầy đại Bồ-tát mà tất cả loại dược thảo cái 
không nội, cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái 
không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, 
cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái 
không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái 
không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt 
được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh 
tự tánh ở thế gian đều được thêm sáng. Cũng như thế, vì y cứ vào cái 
nhân vầng trăng tròn đầy đại Bồ-tát mà tất cả loại dược thảo chơn như, 
pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh 
bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì ở thế gian đều được thêm sáng. Cũng như 
thế, vì y cứ vào cái nhân vầng trăng tròn đầy đại Bồ-tát mà tất cả loại 
dược thảo Thánh đế khổ, Thánh đế tập, Thánh đế diệt, Thánh đế đạo ở 
thế gian đều được thêm sáng. Cũng như thế, vì y cứ vào cái nhân vầng 
trăng tròn đầy đại Bồ-tát mà tất cả loại dược thảo tám giải thoát, tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ ở thế gian đều được thêm 
sáng. Cũng như thế, vì y cứ vào cái nhân vầng trăng tròn đầy đại Bồ-
tát mà tất cả loại dược thảo bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần 
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo ở thế gian 
đều được thêm sáng. Cũng như thế, vì y cứ vào cái nhân vầng trăng 
tròn đầy đại Bồ-tát mà tất cả loại dược thảo pháp môn giải thoát 
không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện 
ở thế gian đều được thêm sáng. Cũng như thế, vì y cứ vào cái nhân 
vầng trăng tròn đầy đại Bồ-tát mà tất cả loại dược thảo năm loại mắt, 
sáu phép thần thông, ở thế gian đều được thêm sáng. Cũng như thế, vì 
y cứ vào cái nhân vầng trăng tròn đầy đại Bồ-tát mà tất cả loại dược 
thảo mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng ở thế 
gian đều được thêm sáng. Cũng như thế, vì y cứ vào cái nhân vầng 
trăng tròn đầy đại Bồ-tát mà tất cả loại dược thảo pháp không quên 
mất, tánh luôn luôn xả ở thế gian đều được thêm sáng. Cũng như thế, 
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vì y cứ vào cái nhân vầng trăng tròn đầy đại Bồ-tát mà tất cả loại dược 
thảo tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa ở thế gian 
đều được thêm sáng. Cũng như thế, vì y cứ vào cái nhân vầng trăng 
tròn đầy đại Bồ-tát mà tất cả loại dược thảo trí nhất thiết, trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng ở thế gian đều được thêm sáng. Cũng như 
thế, vì y cứ vào cái nhân vầng trăng tròn đầy đại Bồ-tát mà tất cả loại 
dược thảo Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả, Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, 
Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả, Độc-
giác hướng, Độc-giác quả ở thế gian đều được thêm sáng. Cũng như 
thế, vì y cứ vào cái nhân vầng trăng tròn đầy đại Bồ-tát mà tất cả loại 
dược thảo các hạnh của mười địa đại Bồ-tát và quả vị giác ngộ cao tột 
ở thế gian đều được thêm sáng. Cũng như thế, vì y cứ vào cái nhân 
vầng trăng tròn đầy đại Bồ-tát mà tất cả hình tượng tinh tú Thanh-văn, 
Độc-giác, hữu học,vô học, ở thế gian đều được thêm sáng. Cũng như 
thế, vì y cứ vào cái nhân vầng trăng tròn đầy đại Bồ-tát mà tất cả núi 
non biển cả đại Bồ-tát và Như Lai Ứng Chánh Đẳng giác, đều được 
thêm sáng. 

Kiều Thi Ca! Nếu các đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác khi 
chưa xuất thế thì chỉ có đại Bồ-tát đầy đủ phương tiện thiện xảo, vì 
các hữu tình tuyên thuyết tất cả pháp thế gian, xuất thế gian không lẫn 
lộn. Vì sao? Kiều Thi Ca! Nên biết, vì đại Bồ-tát có khả năng làm phát 
sanh tất cả Nhân thừa, Thiên thừa, Thanh-văn thừa, Độc-giác thừa, 
Vô-thượng thừa.  

Kiều Thi Ca! Phương tiện thiện xảo của đại Bồ-tát đều từ Bát-
nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế mà được sanh trưởng.  

Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát vì thành tựu sức phương tiện thiện xảo, 
nên có khả năng tu hành bố thí Ba-la-mật-đa, có khả năng tu hành tịnh 
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát vì thành tựu sức phương tiện thiện xảo, 
nên có khả năng tu hành cái không nội, có khả năng tu hành cái không 
ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không 
thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái 
không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, 
cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái 
không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không 
không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh.  

Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát vì thành tựu sức phương tiện thiện xảo, 
nên có khả năng tu hành chơn như, có khả năng tu hành pháp giới, 
pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, 
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tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh 
giới bất tư nghì.  

Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát vì thành tựu sức phương tiện thiện xảo, 
nên có khả năng tu hành Thánh đế khổ, có khả năng tu hành Thánh đế 
tập, diệt, đạo. 

Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát vì thành tựu sức phương tiện thiện xảo, 
nên có khả năng tu hành bốn tịnh lự, có khả năng tu hành bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc.  

Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát vì thành tựu sức phương tiện thiện xảo, 
nên có khả năng tu hành tám giải thoát, có khả năng tu hành tám thắng 
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ.  

Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát vì thành tựu sức phương tiện thiện xảo, 
nên có khả năng tu hành bốn niệm trụ, có khả năng tu hành bốn chánh 
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi 
thánh đạo.  

Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát vì thành tựu sức phương tiện thiện xảo, 
nên có khả năng tu hành pháp môn giải thoát không, có khả năng tu 
hành pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện. 

Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát vì thành tựu sức phương tiện thiện xảo, 
nên có khả năng chứng đắc năm loại mắt, có khả năng chứng đắc sáu 
phép thần thông.  

Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát vì thành tựu sức phương tiện thiện xảo, 
nên có khả năng chứng đắc mười lực của Phật, có khả năng chứng đắc 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, 
đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng.  

Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát vì thành tựu sức phương tiện thiện xảo,  
nên có khả năng chứng đắc pháp không quên mất, có khả năng chứng 
đắc tánh luôn luôn xả.  

Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát vì thành tựu sức phương tiện thiện xảo, 
nên có khả năng chứng đắc tất cả pháp môn Đà-la-ni, có khả năng 
chứng đắc tất cả pháp môn Tam-ma-địa.  

Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát vì thành tựu sức phương tiện thiện xảo, 
nên có khả năng chứng đắc trí nhất thiết, có khả năng chứng đắc trí 
đạo tướng, trí nhất thiết tướng. 

Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát vì thành tựu sức phương tiện thiện xảo, 
nên có khả năng chứng đắc ba mươi hai tướng đại sĩ, có khả năng 
chứng đắc tám mươi vẻ đẹp kèm theo.  

Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát vì thành tựu sức phương tiện thiện xảo, 
nên chẳng đọa vào bậc Thanh-văn, chẳng chứng bậc Độc-giác.  
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Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát vì thành tựu sức phương tiện thiện xảo, 
nên có khả năng thành thục hữu tình, có khả năng nghiêm tịnh cõi 
Phật.  

Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát vì thành tựu sức phương tiện thiện xảo, 
nên có khả năng đạt được sự viên mãn của thọ mạng, có khả năng đạt 
được sự viên mãn của vật dụng, sự viên mãn của tịnh độ, sự viên mãn 
của chủng tánh, sự viên mãn của sắc lực, sự viên mãn của quyến 
thuộc.  

Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát vì thành tựu sức phương tiện thiện xảo, 
nên có khả năng tu hành các hạnh của mười địa Bồ-tát, có khả năng 
chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột.  

Kiều Thi Ca! Như thế, đại Bồ-tát và phương tiện thiện xảo của 
các Ngài, đều do Bát-nhã-ba-la-mật-đa mà được thành tựu. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, đối với 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần 
tu học, như lý tư duy, sao chép, giảng thuyết, truyền bá rộng rãi, sẽ 
được thành tựu công đức thắng lợi trong hiện tại, vị lai. 

Lúc bấy giờ, trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu thiện 
nam tử, thiện nữ nhân v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này chí tâm 
lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, như lý tư duy, sao chép, 
giảng thuyết, truyền bá rộng rãi, thì vì sao sẽ được thành tựu công đức 
thắng lợi trong hiện tại? 

Phật dạy: Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân v.v... 
đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, 
tinh cần tu học, như lý tư duy, sao chép, giảng thuyết, truyền bá rộng 
rãi, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, hiện tại chẳng bị trúng 
thuốc độc, đao binh làm hại, lửa đốt cháy, nước nhận chìm cho đến 
chẳng bị bốn trăm lẻ bốn thứ bệnh làm chết yểu, ngoại trừ định nghiệp 
đời trước mà đời này phải chịu.  

Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, nếu gặp nạn 
quan, giặc thù bức bách, chí tâm tụng niệm Bát-nhã-ba-la-mật-đa như 
thế thì lâm vào hoàn cảnh ấy chẳng bao giờ bị khiển phạt gia hại. Vì 
sao? Vì thế lực oai đức của Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, nên được 
như vậy.  

Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy, nếu có đi đến chỗ 
quốc vương, vương tử, đại thần v.v… chí tâm tụng niệm Bát-nhã-ba-
la-mật-đa như thế thì nhất định được vua v.v... hoan hỷ thăm hỏi, cung 
kính khen ngợi. Vì sao? Vì thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, đối 
với hữu tình chẳng lìa tâm từ bi hỷ xả. 
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Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân v.v... đối với Bát-
nhã-ba-la-mật-đa này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu 
học, như lý tư duy, sao chép, giảng thuyết, truyền bá rộng rãi thì sẽ 
thành tựu các loại công đức thắng lợi hiện tại như thế. 

Khi ấy, trời Đế Thích lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu thiện 
nam tử, thiện nữ nhơn, đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này chí tâm lắng 
nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, như lý tư duy, sao chép, giảng 
thuyết, truyền bá rộng rãi, thì sao sẽ được thành tựu các công đức 
thắng lợi trong vị lai? 

Phật dạy: Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiên nữ nhơn v.v… 
đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, 
tinh cần tu học, như lý tư duy, sao chép, giảng thuyết, truyền bá rộng 
rãi thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, tùy nơi sanh ra, thường 
chẳng xa lìa mười thiện nghiệp đạo. Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... 
ấy, tùy nơi sanh ra, thường chẳng xa lìa các pháp huệ thí, thọ trai, trì 
giới. Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, tùy nơi sanh ra, thường 
chẳng xa lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần 
thông v.v.... Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, tùy nơi sanh ra, 
thường chẳng xa lìa bố thí Ba-la-mật-đa, tịnh giới Ba-la-mật-đa, an 
nhẫn Ba-la-mật-đa, tinh tấn Ba-la-mật-đa, tịnh lự Ba-la-mật-đa, Bát-
nhã-ba-la-mật-đa. Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, tùy nơi sanh 
ra, thường chẳng xa lìa cái không nội, cái không ngoại, cái không nội 
ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái 
không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không 
biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không 
bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả 
pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái 
không tự tánh, cái không không tánh tự tánh. Thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v... ấy, tùy nơi sanh ra, thường chẳng xa lìa chơn như, pháp 
giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình 
đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới bất tư nghì. Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, tùy nơi 
sanh ra, thường chẳng xa lìa Thánh đế khổ, Thánh đế tập, Thánh đế 
diệt, Thánh đế đạo. Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, tùy nơi sanh 
ra, thường chẳng xa lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ. Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, tùy nơi sanh ra, 
thường chẳng xa lìa bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm 
căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Thiện nam tử, 
thiện nữ nhơn v.v... ấy, tùy nơi sanh ra, thường chẳng xa lìa pháp môn 
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giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát 
vô nguyện. Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, sẽ được thành tựu 
năm loại mắt, sáu phép thần thông. Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... 
ấy, sẽ được thành tựu mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng. Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, sẽ được thành tựu 
pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... ấy, sẽ được thành tựu tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa. Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, sẽ được thành tựu 
trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v... ấy, sẽ vĩnh viễn chẳng bị đọa lạc vào tất cả cảnh giới địa 
ngục, bàng sanh, ngạ quỷ, trừ khi theo nguyện lực sanh vào cõi đó để 
thành thục hữu tình. Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, tùy nơi 
sanh ra, thường đầy đủ các căn, không thiếu. Thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v... ấy, vĩnh viễn chẳng sanh vào nhà bần cùng hạ tiện, thợ 
thuyền tạp nhạp. Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, vĩnh viễn 
chẳng sanh vào nhà đồ tể, đánh cá, trộm cắp, giữ ngục, bọn xấu ác. 
Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, thường sanh vào nhà giàu có, 
hoặc Sát-đế-lợi, hoặc Bà-la-môn, hoặc Trưởng giả, Cư sĩ v.v.., chẳng 
bao giờ sanh vào nhà làm ruộng. Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... 
ấy, tùy nơi sanh ra, có được ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp 
kèm theo, trang nghiêm thân thể, tất cả hữu tình thấy đều hoan hỷ. 
Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, nhiều đời vào cõi nghiêm tịnh 
gặp Phật được hóa sanh từ hoa sen, chẳng tạo ác nghiệp. Thiện nam 
tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, thường chẳng xa lìa thần thông, nhanh 
chóng tùy theo ý muốn, dạo chơi các cõi Phật, từ cõi Phật này đến cõi 
Phật khác, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế 
Tôn, lắng nghe chánh pháp, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, 
dần dần chứng quả vị giác ngộ cao tột.  

Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... đối với 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh 
cần tu học, như lý tư duy, sao chép, giảng thuyết, truyền bá rộng rãi 
thì sẽ được thành tựu các thứ công đức thắng lợi như thế trong vị lai. 
Vì vậy nên, này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... 
muốn được công đức thắng lợi trong hiện tại và vị lai như thế, cho đến 
quả vị giác ngộ cao tột, thường chẳng xa lìa, thì nên lấy tâm tương 
ưng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, đối với Bát-nhã-
ba-la-mật-đa này, chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, 
như lý tư duy, sao chép, giảng thuyết, truyền bá rộng rãi; lại dùng các 
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thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột v.v... y phục, anh lạc, tràng phan, 
lọng báu, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc, đèn sáng tuyệt diệu để cúng 
dường. 

Lúc bấy giờ, có số đông Phạm chí ngoại đạo, vì muốn tìm cái 
dở của Phật nên đến chỗ Phật. Khi ấy, trời Đế Thích thấy rồi nghĩ: 
Nay đám đông Phạm chí ngoại đạo này đi đến pháp hội rình tìm sở 
đoản của Phật, phải chăng là để gậy trở ngại cho Bát-nhã ư? Ta nên 
tụng niệm Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm đã thọ giáo từ Phật, khiến 
cho bọn tà kia lui đi. Nghĩ rồi, liền tụng Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm 
thâm. Ngay lúc đó, các Phạm chí ngoại đạo đang đi đến, từ xa hiện 
tướng cung kính, đi vòng bên phải đức Thế Tôn rồi lui về chỗ cũ. 

Khi ấy, Xá Lợi Tử thấy rồi nghĩ: Bọn họ vì duyên cớ gì mà lui 
về?  

Phật biết ý nghĩ ấy, liền bảo Xá Lợi Tử: Bọn ngoại đạo ấy, vì 
tìm cái dở ở nơi Ta, mới rủ nhau mà đến, nhưng do trời Đế Thích đã 
tụng niệm Bát-nhã-ba-la-mật-đa, do sức của đại chú vương khiến bọn 
họ lui về.  

Xá Lợi Tử! Ta hoàn toàn chẳng thấy bọn ngoại đạo ấy có một 
chút thiện pháp, mà chỉ mang tâm ác, vì muốn tìm điều dở của Ta, nên 
đến chỗ Ta.  

Xá Lợi Tử! Ta hoàn toàn chẳng thấy Trời, hoặc Ma, hoặc Phạm, 
hoặc Sa-môn, hoặc Bà-la-môn, hoặc ngoại đạo v.v… các loài hữu tình 
ở thế gian, dám mang ác ý đến cầu Bát-nhã-ba-la-mật-đa mà có thể 
đạt được ý muốn. Vì sao? Xá Lợi Tử! Vì tất cả chúng trời Tứ-đại-
vương, trời Ba-mươi-ba, trời Dạ-ma, trời Đỗ-sử-đa, trời Lạc-biến-hóa, 
trời Tha-hóa-tự-tại, tất cả trời Phạm-chúng, trời Phạm-phụ, trời Phạm-
hội, trời Đại-phạm, trời Quang, trời Thiểu-quang, trời Vô-lượng-
quang, trời Cực-quang-tịnh, trời Thiểu-tịnh, trời Vô-lượng-tịnh, trời 
Biến-tịnh, trời Quảng quả, trời Vô-phiền, trời Vô-nhiệt, trời Thiện-
hiện, trời Thiện-kiến, trời Sắc-cứu-cánh; tất cả Thanh-văn, tất cả Độc-
giác, tất cả đại Bồ-tát, Ta và tất cả long thần, Dược-xoa, Kiền-đạt-
phược, A-tố-lạc, Yết-lộ-đồ, Khẩn-nại-lạc, Mạc-hô-lạc già, người, 
chẳng phải người v.v... đầy đủ thế lực lớn ở trong thế giới ba lần ngàn 
đều cùng thủ hộ Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, chẳng để bọn ác gây 
trở ngại. Vì sao? Xá Lợi Tử! Vì chư thiên v.v... ấy đều từ Bát-nhã-ba-
la-mật-đa mà xuất sanh. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, tất 
cả Thanh-văn, tất cả Độc-giác, tất cả đại Bồ-tát và tất cả trời, long 
thần, Dược-xoa, Kiền-đạt-phược, A-tố-lạc, Yết-lộ-đồ, Khẩn-nại-lạc, 
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Mạc-hô-lạc-già, người, chẳng phải người v.v... ở vô số tgế giới chư 
Phật trong mười phương đều cùng thủ hộ Bát-nhã-ba-la-mật-đa như 
thế, chẳng để bọn ác gậy trở ngại. Vì sao? Xá Lợi Tử! Vì chư Phật 
v.v... ấy đều từ Bát-nhã-ba-la-mật-đa mà xuất sanh. 

Lúc bấy giờ, ác ma nghĩ thế này: Nay Như Lai Ứng Chánh 
Đẳng Giác có bốn chúng vây quanh và các trời, người v.v… trong cõi 
Dục và cõi Sắc đều cùng tụ hội, tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa; 
trong ấy chắc chắn có đại Bồ-tát được thọ ký sẽ chứng đắc quả vị giác 
ngộ cao tột. Ta phải đi đến để phá pháp nhãn ấy. Nghĩ rồi liền hóa bốn 
binh chủng tinh nhuệ rầm rộ kéo đến chỗ Phật.  

Khi ấy, trời Đế Thích thấy rồi liền nghĩ: Chẳng lẽ ác ma hóa ra 
việc này, muốn đến làm não hại Phật và gậy trở ngại cho Bát-nhã-ba-
la-mật-đa? Vì sao? Vì bốn binh chủng trang sức đẹp lạ như thế, thì 
bốn binh chủng đẹp của đại vương Ảnh Kiên nước Ma-kiệt-đà, chẳng 
thể sánh kịp, bốn chủng đẹp của đại vương Thắng Quân nước Kiều-
tát-la cũng chẳng sánh kịp, bốn binh chủng đẹp của dòng họ vua Thích 
Ca nước Kiếp-tỷ-la cũng chẳng thể sánh kịp, bốn binh chủng đẹp của 
dòng Lật-thiếp-tỳ nước Phệ-xá-lê cũng chẳng thể sánh kịp và bốn binh 
chủng đẹp của dòng vua Lực-sĩ nước Kiết-tường-mao cũng chẳng bì 
kịp.  

Do quán sát bốn binh chủng như thế, nhất định là của ác ma 
biến hóa ra, ác ma luôn luôn rình tìm điều sơ hở của Phật, phá hoại 
thắng nghiệp đã tu của hữu tình, ta phải niệm tụng Bát-nhã-ba-la-mật-
đa thậm thâm đã thọ giáo nơi Phật, khiến cho đám ác ma ấy lui đi.  

Khi ấy, trời Đế Thích nghĩ rồi, liền tụng Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thậm thâm; ngay khi ấy đám ác ma lui về chỗ cũ, vì thần lực của đại 
chú vương Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm làm xoay chuyển chúng. 
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Lúc bấy giờ, trong hội có chúng trời Tứ-đại-vương cho đến trời 
Sắc-cứu-cánh, cùng lúc biến hóa ra các thứ hoa, y phục, anh lạc và 
hương vòng v.v… vui mừng ở giữa hư không, rải hoa cúng Phật, chấp 
tay cung kính cùng bạch Phật: Nguyện cho Bát-nhã-ba-la-mật-đa này 
tồn tại lâu dài trong cõi người châu Thiệm bộ. Vì sao? Vì nếu như 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa được truyền bá rộng rãi trong cõi người châu 
Thiệm bộ, thì nên biết, chẳng những ở nơi này Phật bảo, Pháp bảo và 
Bí-sô Tăng bảo tồn tại lâu dài chẳng diệt mà đối với thế giới ba lần 
ngàn này cho đến vô lượng, vô số, vô biên cõi Phật trong mười 
phương cũng lại như vậy. Do đó, chúng đại Bồ-tát và hạnh thù thắng 
cũng có thể biết rõ.  

Bạch Thế Tôn! Tùy theo địa phương có thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v... đem lòng tin thanh tịnh sao chép, thọ trì Bát-nhã-ba-la-
mật-đa thậm thâm như thế, rồi cung kính, cúng dường, nên biết, xứ ấy 
có ánh sáng mầu nhiệm, trừ diệt mê mờ, sanh các điều lợi ích thù 
thắng. 

Lúc bấy giờ, Phật bảo trời Đế Thích và các thiên chúng: Đúng 
vậy! Đúng vậy! Như các ông đã nói. Nếu như Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
được truyền bá rộng rãi trong cõi người châu Thiệm bộ, thì nên biết, 
chẳng những ở nơi này Phật bảo, pháp bảo, Bí-sô Tăng bảo, tồn tại lâu 
dài, chẳng diệt mà đối với thế giới ba lần ngàn này cho đến vô lượng, 
vô số, vô biên cõi Phật trong mười phương cũng lại như vậy. Do đó, 
chúng đại Bồ-tát và hạnh thù thắng cũng có thể biết rõ. Địa phương 
nào có thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... đem lòng tin thanh tịnh, sao 
chép, thọ trì Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế, rồi cung kính 
cúng dường, nên biết, ở nơi ấy có ánh sáng nhiệm mầu, trừ diệt mê 
mờ, sanh các điều lợi ích thù thắng. 

Khi ấy, các chúng trời lại biến hóa ra các thứ hoa, y phục, anh 
lạc và hương vòng tuyệt diệu của cõi trời để rải cúng Phật, rồi lại bạch 
Phật: Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… đối với Bát-nhã-ba-la-
mật-đa này, chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, như 
lý tư duy, vì loài hữu tình, tuyên thuyết, truyền bá rộng rãi thì thiện 
nam tử, thiên nữ nhơn v.v… ấy, chẳng bị ma và quyến thuộc của ma 
dễ dàng làm hại. Chư thiên chúng con thường đi theo thiện nam tử, 
thiện nữ nhơn v.v... ấy, hết lòng ủng hộ khiến không tổn hại. Vì sao? 
Vì thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, chư thiên chúng con cung 
kính phụng sự như Phật, hoặc như thân cận Phật, như tôn trọng Pháp. 
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Lúc bấy giờ, trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu thiện 
nam tử, thiện nữ nhơn v.v… đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này chí tâm 
lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, như lý tư duy, vì loài hữu 
tình, tuyên thuyết, truyền bá rộng rãi thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... ấy, chẳng phải chỉ một ít thiện căn có thể làm được việc ấy mà 
nhất định những đời trước ở chỗ vô lượng các đức Phật đã tu tập nhiều 
thiện căn, phát nhiều chánh nguyện, cúng dường nhiều đức Phật, được 
nhiều thiện tri thức hỗ trợ, mới có thể đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thậm thâm này, chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, 
như lý tư duy, vì loài hữu tình, tuyên thuyết, truyền bá rộng rãi. 

Bạch Thế Tôn! Muốn chứng đắc trí nhất thiết trí của chư Phật, 
phải cầu Bát-nhã-ba-la-mật-đa; muốn chứng đắc Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, phải cầu trí nhất thiết trí của chư Phật. Vì sao? Vì trí nhất thiết trí 
của chư Phật đã chứng đắc, đều được phát sanh từ Bát-nhã-ba-la-mật-
đa; vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế đều được phát sanh từ trí nhất 
thiết trí của chư Phật. Vì sao? Vì trí nhất thiết trí của chư Phật đã 
chứng đắc chẳng khác Bát-nhã-ba-la-mật-đa; Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
như thế chẳng khác trí nhất thiết trí của chư Phật; trí nhất thiết trí của 
chư Phật đã chứng đắc cùng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, nên biết, 
không hai, cũng không hai phần.  

Lúc bấy giờ, Phật bảo trời Đế Thích: Đúng vậy! Đúng vậy! 
Đúng như ông đã nói! Kiều Thi Ca! Muốn chứng đắc trí nhất thiết trí 
của chư Phật, phải cầu Bát-nhã-ba-la-mật-đa; muốn chứng đắc Bát-
nhã-ba-la-mật-đa, phải cầu trí nhất thiết trí của chư Phật. Vì sao? Vì trí 
nhất thiết trí của chư Phật đã chứng đắc, đều được phát sanh từ Bát-
nhã-ba-la-mật-đa; Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế đều được phát sanh 
từ trí nhất thiết trí của chư Phật. Vì sao? Vì trí nhất thiết trí của chư 
Phật đã chứng đắc chẳng khác Bát-nhã-ba-la-mật-đa; Bát-nhã-ba-la-
mật-đa như thế chẳng khác trí nhất thiết trí của chư Phật. Trí nhất thiết 
trí của chư Phật đã chứng đắc cùng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, nên 
biết, không hai, cũng không hai phần. Vì vậy nên công đức oai thần 
của Bát-nhã-ba-la-mật-đa thật là hy hữu. 

Lúc bấy giờ, cụ thọ Khánh Hỷ bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì 
duyên cớ gì chẳng xưng tán rộng rãi bố thí Ba-la-mật-đa, tịnh giới Ba-
la-mật-đa, an nhẫn Ba-la-mật-đa, tinh tấn Ba-la-mật-đa, tịnh lự Ba-la-
mật-đa mà chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã-ba-la-mật-đa? 

Bạch Thế Tôn! Vì duyên cớ gì chẳng xưng tán rộng rãi cái 
không nội, cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái 
không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, 
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cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái 
không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái 
không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt 
được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh 
tự tánh mà chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã-ba-la-mật-đa? 

Bạch Thế Tôn! Vì duyên cớ gì chẳng xưng tán rộng rãi chơn 
như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, 
tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì mà chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã-ba-la-
mật-đa? 

Bạch Thế Tôn! Vì duyên cớ gì chẳng xưng tán rộng rãi Thánh 
đế khổ, Thánh đế tập, Thánh đế diệt, Thánh đế đạo mà chỉ xưng tán 
rộng rãi Bát-nhã-ba-la-mật-đa?  

Bạch Thế Tôn! Vì duyên cớ gì chẳng xưng tán rộng rãi bốn tịnh 
lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc mà chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã-
ba-la-mật-đa?  

Bạch Thế Tôn! Vì duyên cớ gì chẳng xưng tán rộng rãi tám giải 
thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ mà chỉ xưng tán 
rộng rãi Bát-nhã-ba-la-mật-đa?  

Bạch Thế Tôn! Vì duyên cớ gì chẳng xưng tán rộng rãi bốn 
niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi 
đẳng giác, tám chi thánh đạo mà chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã-ba-la-
mật-đa?  

Bạch Thế Tôn! Vì duyên cớ gì chẳng xưng tán rộng rãi pháp 
môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải 
thoát vô nguyện mà chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã-ba-la-mật-đa?  

Bạch Thế Tôn! Vì duyên cớ gì chẳng xưng tán rộng rãi năm loại 
mắt, sáu phép thần thông mà chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã-ba-la-mật-
đa?  

Bạch Thế Tôn! Vì duyên cớ gì chẳng xưng tán rộng rãi mười 
lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, 
đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng mà chỉ xưng tán 
rộng rãi Bát-nhã-ba-la-mật-đa?  

Bạch Thế Tôn! Vì duyên cớ gì chẳng xưng tán rộng rãi pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả mà chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã-
ba-la-mật-đa?  

Bạch Thế Tôn! Vì duyên cớ gì chẳng xưng tán rộng rãi trí nhất 
thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà chỉ xưng tán rộng rãi Bát-
nhã-ba-la-mật-đa?  
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Bạch Thế Tôn! Vì duyên cớ gì chẳng xưng tán rộng rãi tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa mà chỉ xưng tán 
rộng rãi Bát-nhã-ba-la-mật-đa?  

Bạch Thế Tôn! Vì duyên cớ gì chẳng xưng tán rộng rãi hạnh 
của đại Bồ-tát mà chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã-ba-la-mật-đa?  

Bạch Thế Tôn! Vì duyên cớ gì chẳng xưng tán rộng rãi quả vị 
giác ngộ cao tột mà chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã-ba-la-mật-đa? 

Phật dạy; Khánh Hỷ! Ngươi nay nên biết, vì Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này đối với bố thí Ba-la-mật-đa, tịnh giới Ba-la-mật-đa, an nhẫn 
Ba-la-mật-đa, tinh tấn Ba-la-mật-đa, tịnh lự Ba-la-mật-đa kia là pháp 
tôn quí, là pháp hướng dẫn cho nên ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã-
ba-la-mật-đa.  

Khánh Hỷ! Nên biết, vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa này đối với cái 
không nội, cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái 
không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, 
cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái 
không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái 
không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt 
được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh 
tự tánh kia là pháp tôn quí, là pháp hướng dẫn cho nên ta chỉ xưng tán 
rộng rãi Bát-nhã-ba-la-mật-đa.  

Khánh Hỷ! Nên biết, vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa này đối với chơn 
như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, 
tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì kia là pháp tôn quí, là pháp hướng dẫn 
cho nên ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Khánh Hỷ! Nên biết, vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa này đối với 
Thánh đế khổ, Thánh đế tập, Thánh đế diệt, Thánh đế đạo kia là pháp 
tôn quí, là pháp hướng dẫn cho nên ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã-
ba-la-mật-đa.  

Khánh Hỷ! Nên biết, vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa này đối với bốn 
tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc kia là pháp tôn quí, là pháp 
hướng dẫn cho nên ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã-ba-la-mật-đa.  

Khánh Hỷ! Nên biết, vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa này đối với tám 
giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ kia là pháp 
tôn quí, là pháp hướng dẫn cho nên ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã-
ba-la-mật-đa.  

Khánh Hỷ! Nên biết, vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa này đối với bốn 
niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi 
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đẳng giác, tám chi thánh đạo kia là pháp tôn quí, là pháp hướng dẫn 
cho nên ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Khánh Hỷ! Nên biết, vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa này đối với pháp 
môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải 
thoát vô nguyện kia là pháp tôn quí, là pháp hướng dẫn cho nên ta chỉ 
xưng tán rộng rãi Bát-nhã-ba-la-mật-đa.  

Khánh Hỷ! Nên biết, vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa này đối với năm 
loại mắt, sáu phép thần thông kia là pháp tôn quí, là pháp hướng dẫn 
cho nên ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Khánh Hỷ! Nên biết, vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa này đối với mười 
lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, 
đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng kia là pháp tôn quí, 
là pháp hướng dẫn cho nên ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã-ba-la-mật-
đa.  

Khánh Hỷ! Nên biết, vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa này đối với pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả kia là pháp tôn quí, là pháp hướng 
dẫn cho nên ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã-ba-la-mật-đa.  

Khánh Hỷ! Nên biết, vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa này đối với trí 
nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng kia là pháp tôn quí, là 
pháp hướng dẫn cho nên ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã-ba-la-mật-
đa.  

Khánh Hỷ! Nên biết, vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa này đối với tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa kia là pháp tôn quí, 
là pháp hướng dẫn cho nên ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã-ba-la-mật-
đa.  

Khánh Hỷ! Nên biết, vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa này đối với hạnh 
của đại Bồ-tát kia là pháp tôn quí, là pháp hướng dẫn cho nên ta chỉ 
xưng tán rộng rãi Bát-nhã-ba-la-mật-đa.  

Khánh Hỷ! Nên biết, vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa này đối với quả vị 
giác ngộ cao tột kia là pháp tôn quí, là pháp hướng dẫn cho nên ta chỉ 
xưng tán rộng rãi Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Phật dạy; Khánh Hỷ! Theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng 
trí nhất thiết trí mà tu bố thí Ba-la-mật-đa thì có thể gọi là tu hành 
đúng đắn bố thí Ba-la-mật-đa chăng?  

Khánh Hỷ đáp: Bạch Thế Tôn! Không!  
Phật dạy: Khánh Hỷ! Cốt yếu là do hồi hướng trí nhất thiết trí 

mà tu bố thí Ba-la-mật-đa thì mới có thể gọi là tu hành đúng đắn bố 
thí Ba-la-mật-đa.  
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Phật dạy: Khánh Hỷ! Theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng 
trí nhất thiết trí mà tu tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-
la-mật-đa thì có thể gọi là tu hành đúng đắn tịnh giới, an nhẫn, tinh 
tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng?  

Khánh Hỷ đáp: Bạch Thế Tôn! Không! 
Phật dạy: Khánh Hỷ! Cốt yếu là do hồi hướng trí nhất thiết trí 

mà tu tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-Ba-la-mật-đa thì 
mới có thể gọi là tu hành đúng đắn tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Cho nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa này đối với bố 
thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự Ba-la-mật-đa kia là pháp tôn 
quí, là pháp hướng dẫn nên ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã-ba-la-
mật-đa. 

Phật dạy: Khánh Hỷ! Theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng 
trí nhất thiết trí mà an trụ pháp không nội thì có thể gọi là chơn an trụ 
pháp không nội chăng?  

Khánh Hỷ đáp: Bạch Thế Tôn! Không!  
Phật dạy: Khánh Hỷ! Cốt yếu là do hồi hướng trí nhất thiết trí 

mà an trụ pháp không nội thì mới có thể gọi là chơn an trụ pháp không 
nội.  

Phật dạy: Khánh Hỷ! Theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng 
trí nhất thiết trí mà an trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh thì có thể gọi là chơn an trụ pháp không ngoại cho đến pháp 
không không tánh tự tánh chăng?  

Khánh Hỷ đáp: Bạch Thế Tôn! Không!  
Phật dạy: Khánh Hỷ! Cốt yếu là do hồi hướng trí nhất thiết trí 

mà an trụ pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thì mới có thể gọi là chơn an trụ pháp không ngoại cho đến pháp 
không không tánh tự tánh. Cho nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa này đối với 
pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh kia là pháp 
tôn quí, là pháp hướng dẫn nên ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã-ba-la-
mật-đa. 
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Phật dạy: Khánh Hỷ! Theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng 
trí nhất thiết trí mà an trụ chơn như thì có thể gọi là chơn an trụ chơn 
như chăng?  

Khánh Hỷ đáp: Bạch Thế Tôn! Không!  
Phật dạy: Khánh Hỷ! Cốt yếu là do hồi hướng trí nhất thiết trí 

mà an trụ chơn như thì mới có thể gọi là chơn an trụ chơn như.  
Phật dạy: Khánh Hỷ! Theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng 

trí nhất thiết trí mà an trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, 
tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì thì có thể gọi là chơn 
an trụ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì chăng?  

Khánh Hỷ đáp: Bạch Thế Tôn! Không!  
Phật dạy: Khánh Hỷ! Cốt yếu là do hồi hướng trí nhất thiết trí 

mà an trụ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thì mới có thể gọi là 
chơn an trụ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì. Cho nên Bát-nhã-
ba-la-mật-đa này đối với chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì kia là 
pháp tôn quí, là pháp hướng dẫn nên ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã-
ba-la-mật-đa. 

Phật dạy: Khánh Hỷ! Theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng 
trí nhất thiết trí mà an trụ Thánh đế khổ thì có thể gọi là chơn an trụ 
Thánh đế khổ chăng?  

Khánh Hỷ đáp: Bạch Thế Tôn! Không!  
Phật dạy: Khánh Hỷ! Cốt yếu là do hồi hướng trí nhất thiết trí 

mà an trụ Thánh đế khổ thì mới có thể gọi là chơn an trụ Thánh đế 
khổ.  

Phật dạy: Khánh Hỷ! Theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng 
trí nhất thiết trí mà an trụ Thánh đế tập, diệt, đạo thì có thể gọi là chơn 
an trụ Thánh đế tập, diệt, đạo chăng?  

Khánh Hỷ đáp: Bạch Thế Tôn! Không!  
Phật dạy: Khánh Hỷ! Cốt yếu là do hồi hướng trí nhất thiết trí 

mà an trụ Thánh đế tập, diệt, đạo thì mới có thể gọi là chơn an trụ 
Thánh đế tập, diệt, đạo. Cho nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa này đối với 
Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo kia là pháp tôn quí, là pháp hướng dẫn 
nên ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Phật dạy: Khánh Hỷ! Theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng 
trí nhất thiết trí mà tu bốn tịnh lự thì có thể gọi là tu hành đúng đắn 
bốn tịnh lự chăng?  

Khánh Hỷ đáp: Bạch Thế Tôn! Không!  
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Phật dạy: Khánh Hỷ! Cốt yếu là do hồi hướng trí nhất thiết trí 
mà tu bốn tịnh lự thì mới có thể gọi là tu hành đúng đắn bốn tịnh lự.  

Phật dạy: Khánh Hỷ! Theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng 
trí nhất thiết trí mà tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc thì có thể gọi là 
tu hành đúng đắn bốn vô lượng, bốn định vô sắc chăng?  

Khánh Hỷ đáp: Bạch Thế Tôn! Không!  
Phật dạy: Khánh Hỷ! Cốt yếu là do hồi hướng trí nhất thiết trí 

mà tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc thì mới có thể gọi là tu hành 
đúng đắn bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Cho nên Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này đối với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc kia là pháp 
tôn quí, là pháp hướng dẫn nên ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã-ba-la-
mật-đa. 

Phật dạy: Khánh Hỷ! Theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng 
trí nhất thiết trí mà tu tám giải thoát thì có thể gọi là tu hành đúng đắn 
tám giải thoát chăng?  

Khánh Hỷ đáp: Bạch Thế Tôn! Không!  
Phật dạy: Cốt yếu là do hồi hướng trí nhất thiết trí mà tu tám 

giải thoát thì mới có thể gọi là tu hành đúng đắn tám giải thoát.  
Phật dạy: Khánh Hỷ! Theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng 

trí nhất thiết trí mà tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thì 
có thể gọi là tu hành đúng đắn tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười 
biến xứ chăng?  

Khánh Hỷ đáp: Bạch Thế Tôn! Không!  
Phật dạy: Khánh Hỷ! Cốt yếu là do hồi hướng trí nhất thiết trí 

mà tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thì mới có thể gọi 
là tu hành đúng đắn tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. 
Cho nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa này đối với tám giải thoát, tám thắng 
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ kia là pháp tôn quí, pháp hướng 
dẫn, nên ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Phật dạy: Khánh Hỷ! Theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng 
trí nhất thiết trí mà tu bốn niệm trụ thì có thể gọi là tu hành đúng đắn 
bốn niệm trụ chăng?  

Khánh Hỷ đáp: Bạch Thế Tôn! Không!  
Phật dạy: Khánh Hỷ! Cốt yếu là do hồi hướng trí nhất thiết trí 

mà tu bốn niệm trụ thì mới có thể gọi là tu hành đúng đắn bốn niệm 
trụ.  

Phật dạy: Khánh Hỷ! Theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng 
trí nhất thiết trí mà tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thì có thể gọi là tu hành 
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đúng đắn bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi 
đẳng giác, tám chi thánh đạo, chăng?  

Khánh Hỷ đáp: Bạch Thế Tôn! Không!  
Phật dạy: Khánh Hỷ! Cốt yếu là do hồi hướng trí nhất thiết trí 

mà tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
giác, tám chi thánh đạo thì mới có thể gọi là tu hành đúng đắn bốn 
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám 
chi thánh đạo. Cho nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa này đối với bốn niệm 
trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
giác, tám chi thánh đạo kia là pháp tôn quí, pháp hướng dẫn, nên ta chỉ 
xưng tán rộng rãi Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Phật dạy: Khánh Hỷ! Theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng 
trí nhất thiết trí mà tu pháp môn giải thoát không thì có thể gọi là tu 
hành đúng đắn pháp môn giải thoát không chăng?  

Khánh Hỷ đáp: Bạch Thế Tôn! Không!  
Phật dạy: Khánh Hỷ! Cốt yếu là do hồi hướng trí nhất thiết trí 

mà tu pháp môn giải thoát không, thì mới có thể gọi là tu hành đúng 
đắn pháp môn giải thoát không.  

Phật dạy: Khánh Hỷ! Theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng 
trí nhất thiết trí mà tu pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, thì 
mới có thể gọi là tu hành đúng đắn pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện chăng?  

Khánh Hỷ đáp: Bạch Thế Tôn! Không!  
Phật dạy: Khánh Hỷ! Cốt yếu là do hồi hướng trí nhất thiết trí 

mà tu pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, thì mới có thể gọi là 
tu hành đúng đắn pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện. Cho nên 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này đối với Pháp môn giải thoát không, pháp 
môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện kia là pháp 
tôn quí, pháp hướng dẫn, nên ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã-ba-la-
mật-đa. 

Phật dạy: Khánh Hỷ! Theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng 
trí nhất thiết trí mà tu năm loại mắt thì có thể gọi là tu hành đúng đắn 
năm loại mắt chăng?  

Khánh Hỷ đáp: Bạch Thế Tôn! Không!  
Phật dạy: Khánh Hỷ! Cốt yếu là do hồi hướng trí nhất thiết trí 

mà tu năm loại mắt thì mới có thể gọi là tu hành đúng đắn năm loại 
mắt.  
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Phật dạy: Khánh Hỷ! Theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng 
trí nhất thiết trí mà tu sáu phép thần thông thì có thể gọi là tu hành 
đúng đắn sáu phép thần thông chăng?  

Khánh Hỷ đáp: Bạch Thế Tôn! Không!  
Phật dạy: Khánh Hỷ! Cốt yếu là do hồi hướng trí nhất thiết trí 

mà tu sáu phép thần thông, thì mới có thể gọi là tu hành đúng đắn sáu 
phép thần thông. Cho nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa này đối với năm loại 
mắt, sáu phép thần thông kia, là pháp tôn quí, pháp hướng dẫn, nên ta 
chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Phật dạy: Khánh Hỷ! Theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng 
trí nhất thiết trí mà tu mười lực của Phật thì có thể gọi là tu hành đúng 
đắn mười lực của Phật chăng?  

Khánh Hỷ đáp: Bạch Thế Tôn! Không!  
Phật dạy: Khánh Hỷ! Cốt yếu là do hồi hướng trí nhất thiết trí 

mà tu mười lực của Phật, thì mới có thể gọi là tu hành đúng đắn mười 
lực của Phật. 

 
Phật dạy: Khánh Hỷ! Theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng 

trí nhất thiết trí mà tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thì có thể 
gọi là tu hành đúng đắn bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
chăng?  

Khánh Hỷ đáp: Bạch Thế Tôn! Không!  
Phật dạy: Khánh Hỷ! Cốt yếu là do hồi hướng trí nhất thiết trí 

mà tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, 
đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, thì mới có thể gọi là tu 
hành đúng đắn bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, 
đại bi, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Cho nên Bát-nhã-ba-la-
mật-đa này đối với mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng kia là pháp tôn quí, pháp hướng dẫn, nên ta chỉ xưng tán rộng rãi 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Phật dạy: Khánh Hỷ! Theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng 
trí nhất thiết trí mà tu pháp không quên mất thì có thể gọi là tu hành 
đúng đắn pháp không quên mất chăng?  

Khánh Hỷ đáp: Bạch Thế Tôn! Không!  
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Phật dạy: Khánh Hỷ! Cốt yếu là do hồi hướng trí nhất thiết trí 
mà tu pháp không quên mất, thì mới có thể gọi là tu hành đúng đắn 
pháp không quên mất.  

Phật dạy: Khánh Hỷ! Theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng 
trí nhất thiết trí mà tu tánh luôn luôn xả thì có thể gọi là tu hành đúng 
đắn tánh luôn luôn xả chăng?  

Khánh Hỷ đáp: Bạch Thế Tôn! Không!  
Phật dạy: Khánh Hỷ! Cốt yếu là do hồi hướng trí nhất thiết trí 

mà tu tánh luôn luôn xả, thì mới có thể gọi là tu hành đúng đắn tánh 
luôn luôn xả. Cho nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa này đối với pháp không 
quên mất, tánh luôn luôn xả kia là pháp tôn quí, pháp hướng dẫn, nên 
ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Phật dạy: Khánh Hỷ! Theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng 
trí nhất thiết trí mà tu trí nhất thiết thì có thể gọi là tu hành đúng đắn 
trí nhất thiết chăng?  

Khánh Hỷ đáp: Bạch Thế Tôn! Không!  
Phật dạy: Khánh Hỷ! Cốt yếu là do hồi hướng trí nhất thiết trí 

mà tu trí nhất thiết thì mới có thể gọi là tu hành đúng đắn trí nhất thiết.  
Phật dạy: Khánh Hỷ! Theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng 

trí nhất thiết trí mà tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thì có thể gọi 
là tu hành đúng đắn trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chăng?  

Khánh Hỷ đáp: Bạch Thế Tôn! Không!  
Phật dạy: Khánh Hỷ! Cốt yếu là do hồi hướng trí nhất thiết trí 

mà tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, thì mới có thể gọi là tu hành 
đúng đắn trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Cho nên Bát-nhã-ba-la-
mật-đa này đối với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng kia 
là pháp tôn quí, pháp hướng dẫn cho nên ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-
nhã-ba-la-mật-đa. 

Phật dạy: Khánh Hỷ! Theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng 
trí nhất thiết trí mà tu tất cả pháp môn Đà-la-ni thì có thể gọi là tu 
hành đúng đắn tất cả pháp môn Đà-la-ni chăng?  

Khánh Hỷ đáp: Bạch Thế Tôn! Không!  
Phật dạy: Khánh Hỷ! Cốt yếu là do hồi hướng trí nhất thiết trí 

mà tu tất cả pháp môn Đà-la-ni, thì mới có thể gọi là tu hành đúng đắn 
tất cả pháp môn Đà-la-ni.  

Phật dạy: Khánh Hỷ! Theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng 
trí nhất thiết trí mà tu tất cả pháp môn Tam-ma-địa thì có thể gọi là tu 
hành đúng đắn tất cả pháp môn Tam-ma-địa chăng?  

Khánh Hỷ đáp: Bạch Thế Tôn! Không!  
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Phật dạy: Khánh Hỷ! Cốt yếu là do hồi hướng trí nhất thiết trí 
mà tu tất cả pháp môn Tam-ma-địa, thì mới có thể gọi là tu hành đúng 
đắn tất cả pháp môn Tam-ma-địa. Cho nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa này 
đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa kia là 
pháp tôn quí, pháp hướng dẫn, nên ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã-
ba-la-mật-đa. 

Phật dạy: Khánh Hỷ! Theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng 
trí nhất thiết trí mà tu hạnh đại Bồ-tát thì có thể gọi là tu hành đúng 
đắn hạnh đại Bồ-tát chăng?  

Khánh Hỷ đáp: Bạch Thế Tôn! Không!  
Phật dạy: Khánh Hỷ! Cốt yếu là do hồi hướng trí nhất thiết trí 

mà tu hạnh đại Bồ-tát, thì mới có thể gọi là tu hành đúng đắn hạnh đại 
Bồ-tát. Cho nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa này đối với hạnh đại Bồ-tát kia 
là pháp tôn quí, pháp hướng dẫn, nên ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã-
ba-la-mật-đa. 

Phật dạy: Khánh Hỷ! Theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng 
trí nhất thiết trí mà tu quả vị giác ngộ cao tột thì có thể gọi là tu hành 
đúng đắn quả vị giác ngộ cao tột chăng?  

Khánh Hỷ đáp: Bạch Thế Tôn! Không!  
Phật dạy: Khánh Hỷ! Cốt yếu là do hồi hướng trí nhất thiết trí 

mà tu quả vị giác ngộ cao tột, thì mới có thể gọi là tu hành đúng đắn 
quả vị giác ngộ cao tột. Cho nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa này đối với quả 
vị giác ngộ cao tột kia là pháp tôn quí, pháp hướng dẫn, nên ta chỉ 
xưng tán rộng rãi Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Cụ thọ Khánh Hỷ lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là hồi 
hướng trí nhất thiết trí để tu bố thí Ba-la-mật-đa?  

Phật dạy: Khánh Hỷ! Lấy vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm 
phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện, tu tập bố thí Ba-la-mật-đa thì 
gọi là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu bố thí Ba-la-mật-đa.  

Bạch Thế Tôn! Thế nào là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu tịnh 
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa?  

Khánh Hỷ! Lấy vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương 
tiện, vô sở đắc làm phương tiện, tu tập tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh 
lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì gọi là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu 
tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn! Thế nào là hồi hướng trí nhất thiết trí để an trụ 
pháp không nội?  
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Khánh Hỷ! Lấy vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương 
tiện, vô sở đắc làm phương tiện an trụ pháp không nội thì gọi là hồi 
hướng trí nhất thiết trí để an trụ pháp không nội.  

Bạch Thế Tôn! Thế nào là hồi hướng trí nhất thiết trí để an trụ 
pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không 
vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không 
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, 
pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh?  

Khánh Hỷ! Lấy vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương 
tiện, vô sở đắc làm phương tiện an trụ pháp không ngoại cho đến pháp 
không không tánh tự tánh, thì gọi là hồi hướng trí nhất thiết trí để an 
trụ pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh. 

Bạch Thế Tôn! Thế nào là hồi hướng trí nhất thiết trí để an trụ 
chơn như?  

Khánh Hỷ! Lấy vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương 
tiện, vô sở đắc làm phương tiện an trụ chơn như thì gọi là hồi hướng 
trí nhất thiết trí để an trụ chơn như.  

Bạch Thế Tôn! Thế nào là hồi hướng trí nhất thiết trí để an trụ 
pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh 
bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì?  

Khánh Hỷ! Lấy vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương 
tiện, vô sở đắc làm phương tiện, an trụ pháp giới cho đến cảnh giới bất 
tư nghì thì gọi là hồi hướng trí nhất thiết trí để an trụ pháp giới cho 
đến cảnh giới bất tư nghì. 

Bạch Thế Tôn! Thế nào là hồi hướng trí nhất thiết trí để an trụ 
Thánh đế khổ?  

Khánh Hỷ! Lấy vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương 
tiện, vô sở đắc làm phương tiện an trụ Thánh đế khổ thì gọi là hồi 
hướng trí nhất thiết trí để an trụ Thánh đế khổ.  

Bạch Thế Tôn! Thế nào là hồi hướng trí nhất thiết trí để an trụ 
Thánh đế tập, diệt, đạo?  

Khánh Hỷ! Lấy vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương 
tiện, vô sở đắc làm phương tiện, an trụ Thánh đế tập, diệt, đạo thì gọi 
là hồi hướng trí nhất thiết trí để an trụ Thánh đế tập, diệt, đạo. 
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Bạch Thế Tôn! Thế nào là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu bốn 
tịnh lự?  

Khánh Hỷ! Lấy vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương 
tiện, vô sở đắc làm phương tiện, tu tập bốn tịnh lự thì gọi là hồi hướng 
trí nhất thiết trí để tu bốn tịnh lự.  

Bạch Thế Tôn! Thế nào là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu bốn 
vô lượng, bốn định vô sắc?  

Khánh Hỷ! Lấy vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương 
tiện, vô sở đắc làm phương tiện, tu tập bốn vô lượng, bốn định vô sắc 
thì gọi là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc. 

Bạch Thế Tôn! Thế nào là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu tám 
giải thoát?  

Khánh Hỷ! Lấy vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương 
tiện, vô sở đắc làm phương tiện, tu tập tám giải thoát thì gọi là hồi 
hướng trí nhất thiết trí để tu tám giải thoát.  

Bạch Thế Tôn! Thế nào là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ ?  

Khánh Hỷ! Lấy vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương 
tiện, vô sở đắc làm phương tiện, tu tập tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ thì gọi là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ.  

Bạch Thế Tôn! Thế nào là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu bốn 
niệm trụ?  

Khánh Hỷ! Lấy vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương 
tiện, vô sở đắc làm phương tiện, tu tập bốn niệm trụ thì gọi là hồi 
hướng trí nhất thiết trí để tu bốn niệm trụ.  

Bạch Thế Tôn! Thế nào là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu bốn 
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám 
chi thánh đạo?  

Khánh Hỷ! Lấy vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương 
tiện, vô sở đắc làm phương tiện, tu tập bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 
năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thì gọi là hồi 
hướng trí nhất thiết trí để tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, 
năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. 

Bạch Thế Tôn! Thế nào là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu pháp 
môn giải thoát không?  
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Khánh Hỷ! Lấy vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương 
tiện, vô sở đắc làm phương tiện, tu tập pháp môn giải thoát không, thì 
gọi là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu pháp môn giải thoát không.  

Bạch Thế Tôn! Thế nào là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu pháp 
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện?  

Khánh Hỷ! Lấy vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương 
tiện, vô sở đắc làm phương tiện, tu tập pháp môn giải thoát vô tướng, 
vô nguyện thì gọi là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện. 

Bạch Thế Tôn! Thế nào là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu năm 
loại mắt?  

Khánh Hỷ! Lấy vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương 
tiện, vô sở đắc làm phương tiện, tu tập năm loại mắt thì gọi là hồi 
hướng trí nhất thiết trí để tu năm loại mắt.  

Bạch Thế Tôn! Thế nào là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu sáu 
phép thần thông?  

Khánh Hỷ! Lấy vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương 
tiện, vô sở đắc làm phương tiện, tu tập sáu phép thần thông thì gọi là 
hồi hướng trí nhất thiết trí để tu sáu phép thần thông. 

Bạch Thế Tôn! Thế nào là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu mười 
lực của Phật?  

Khánh Hỷ! Lấy vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương 
tiện, vô sở đắc làm phương tiện, tu tập mười lực của Phật thì gọi là hồi 
hướng trí nhất thiết trí để tu mười lực của Phật.  

Bạch Thế Tôn! Thế nào là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại 
xả, mười tám pháp Phật bất cộng?  

Khánh Hỷ! Lấy vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương 
tiện, vô sở đắc làm phương tiện, tu tập bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thì 
gọi là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng.  

Bạch Thế Tôn! Thế nào là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu pháp 
không quên mất?  

Khánh Hỷ! Lấy vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương 
tiện, vô sở đắc làm phương tiện, tu tập pháp không quên mất thì gọi là 
hồi hướng trí nhất thiết trí để tu pháp không quên mất.  
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Bạch Thế Tôn! Thế nào là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu tánh 
luôn luôn xả?  

Khánh Hỷ! Lấy vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương 
tiện, vô sở đắc làm phương tiện, tu tập tánh luôn luôn xả thì gọi là hồi 
hướng trí nhất thiết trí để tu tánh luôn luôn xả. 

Bạch Thế Tôn! Thế nào là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu trí 
nhất thiết?  

Khánh Hỷ! Lấy vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương 
tiện, vô sở đắc làm phương tiện, tu tập trí nhất thiết thì gọi là hồi 
hướng trí nhất thiết trí để tu trí nhất thiết.  

Bạch Thế Tôn! Thế nào là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu trí 
đạo tướng, trí nhất thiết tướng?  

Khánh Hỷ! Lấy vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương 
tiện, vô sở đắc làm phương tiện, tu tập trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng thì gọi là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn! Thế nào là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu tất cả 
pháp môn Đà-la-ni?  

Khánh Hỷ! Lấy vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương 
tiện, vô sở đắc làm phương tiện, tu tất cả pháp môn Đà-la-ni thì gọi là 
hồi hướng trí nhất thiết trí để tu tất cả pháp môn Đà-la-ni.  

Bạch Thế Tôn! Thế nào là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa?  

Khánh Hỷ! Lấy vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương 
tiện, vô sở đắc làm phương tiện, tu tất cả pháp môn Tam-ma-địa thì 
gọi là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu tất cả pháp môn Tam-ma-địa.  

Bạch Thế Tôn! Thế nào là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu hạnh 
đại Bồ-tát?  

Khánh Hỷ! Lấy vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương 
tiện, vô sở đắc làm phương tiện, tu tập hạnh đại Bồ-tát thì gọi là hồi 
hướng trí nhất thiết trí để tu hạnh đại Bồ-tát.  

Bạch Thế Tôn! Thế nào là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu quả 
vị giác ngộ cao tột?  

Khánh Hỷ! Lấy vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương 
tiện, vô sở đắc làm phương tiện, tu tập quả vị giác ngộ cao tột thì gọi 
là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu quả vị giác ngộ cao tột. 

Cụ Thọ Khánh Hỷ lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Lấy vô nhị nào 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an 
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa? Lấy vô sanh nào làm 
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phương tiện, vô sở đắc nào làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-
mật-đa?  

Bạch Thế Tôn! Lấy vô nhị nào làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không 
nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng 
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh 
tự tánh? Lấy vô sanh nào làm phương tiện, vô sở đắc nào làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội cho đến pháp 
không không tánh tự tánh. 

Bạch Thế Tôn! Lấy vô nhị nào làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư 
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì? Lấy vô 
sanh nào làm phương tiện, vô sở đắc nào làm phương tiện, hồi hướng 
trí nhất thiết trí, an trụ chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì?  

Bạch Thế Tôn! Lấy vô nhị nào làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo? Lấy vô sanh nào làm 
phương tiện, vô sở đắc nào làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo? 

Bạch Thế Tôn! Lấy vô nhị nào làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc? Lấy 
vô sanh nào làm phương tiện, vô sở đắc nào làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc?  

Bạch Thế Tôn! Lấy vô nhị nào làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ? Lấy vô sanh nào làm phương tiện, vô sở đắc nào làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ ? 

Bạch Thế Tôn! Lấy vô nhị nào làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm 
căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo? Lấy vô sanh nào 
làm phương tiện, vô sở đắc nào làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
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thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, 
năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo?  

Bạch Thế Tôn! Lấy vô nhị nào làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô 
tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện? Lấy vô sanh nào làm phương 
tiện, vô sở đắc nào làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn 
giải thoát vô nguyện?  

Bạch Thế Tôn! Lấy vô nhị nào làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông? Lấy vô sanh 
nào làm phương tiện, vô sở đắc nào làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông? 
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Bạch Thế Tôn! Lấy vô nhị nào làm phương tiện, hồi hướng trí 

nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng? Lấy vô sanh nào làm phương tiện, vô sở đắc nào làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng?  

Bạch Thế Tôn! Lấy vô nhị nào làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả? Lấy vô 
sanh nào làm phương tiện, vô sở đắc nào làm phương tiện, hồi hướng 
trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả? 

Bạch Thế Tôn! Lấy vô nhị nào làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng? 
Lấy vô sanh nào làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí 
nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng? 

Bạch Thế Tôn! Lấy vô nhị nào làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-
ma-địa? Lấy vô sanh nào làm phương tiện, vô sở đắc nào làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa? 

Bạch Thế Tôn! Lấy vô nhị nào làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập hạnh của đại Bồ-tát? Lấy vô sanh nào làm phương 
tiện, vô sở đắc nào làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
hạnh của đại Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn! Lấy vô nhị nào làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột? Lấy vô sanh nào làm 
phương tiện, vô sở đắc nào làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột? 

Phật dạy: Khánh Hỷ! Nay ông nên biết, lấy vô nhị của sắc làm 
phương tiện, vô sanh của sắc làm phương tiện, vô sở đắc của sắc làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an 
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Lấy vô nhị của thọ, 
tưởng, hành, thức làm phương tiện, vô sanh của thọ, tưởng, hành, thức 
làm phương tiện, vô sở đắc của thọ, tưởng, hành, thức làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh 
tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 
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Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của sắc làm phương tiện, vô 
sanh của sắc làm phương tiện, vô sở đắc của sắc làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp 
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh. Lấy vô nhị của thọ, tưởng, hành, thức làm phương 
tiện, vô sanh của thọ, tưởng, hành, thức làm phương tiện, vô sở đắc 
của thọ, tưởng, hành, thức làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của sắc làm phương tiện, vô 
sanh của sắc làm phương tiện, vô sở đắc của sắc làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh 
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, 
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. 
Lấy vô nhị của thọ, tưởng, hành, thức làm phương tiện, vô sanh của 
thọ, tưởng, hành, thức làm phương tiện, vô sở đắc của thọ, tưởng, 
hành, thức làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn 
như cho đến cảnh giới bất tư nghì. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của sắc làm phương tiện, vô 
sanh của sắc làm phương tiện, vô sở đắc của sắc làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo. Lấy vô nhị 
của thọ, tưởng, hành, thức làm phương tiện, vô sanh của thọ, tưởng, 
hành, thức làm phương tiện, vô sở đắc của thọ, tưởng, hành, thức làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, 
đạo. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của sắc làm phương tiện, vô 
sanh của sắc làm phương tiện, vô sở đắc của sắc làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc. Lấy vô nhị của thọ, tưởng, hành, thức làm phương tiện, vô sanh 
của thọ, tưởng, hành, thức làm phương tiện, vô sở đắc của thọ, tưởng, 
hành, thức làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh 
lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của sắc làm phương tiện, vô 
sanh của sắc làm phương tiện, vô sở đắc của sắc làm phương tiện, hồi 
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hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ. Lấy vô nhị của thọ, tưởng, hành, thức làm 
phương tiện, vô sanh của thọ, tưởng, hành, thức làm phương tiện, vô 
sở đắc của thọ, tưởng, hành, thức làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười 
biến xứ. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của sắc làm phương tiện, vô 
sanh của sắc làm phương tiện, vô sở đắc của sắc làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần 
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Lấy vô 
nhị của thọ, tưởng, hành, thức làm phương tiện, vô sanh của thọ, 
tưởng, hành, thức làm phương tiện, vô sở đắc của thọ, tưởng, hành, 
thức làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, 
bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác 
tám chi thánh đạo. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của sắc làm phương tiện, vô 
sanh của sắc làm phương tiện, vô sở đắc của sắc làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn 
giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Lấy vô nhị của 
thọ, tưởng, hành, thức làm phương tiện, vô sanh của thọ, tưởng, hành, 
thức làm phương tiện, vô sở đắc của thọ, tưởng, hành, thức làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát 
không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của sắc làm phương tiện, vô 
sanh của sắc làm phương tiện, vô sở đắc của sắc làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. Lấy 
vô nhị của thọ, tưởng, hành, thức làm phương tiện, vô sanh của thọ, 
tưởng, hành, thức làm phương tiện, vô sở đắc của thọ, tưởng, hành, 
thức làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, 
sáu phép thần thông.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của sắc làm phương tiện, vô 
sanh của sắc làm phương tiện, vô sở đắc của sắc làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng. Lấy vô nhị của thọ, tưởng, hành, thức làm phương 
tiện, vô sanh của thọ, tưởng, hành, thức làm phương tiện, vô sở đắc 
của thọ, tưởng, hành, thức làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
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trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của sắc làm phương tiện, vô 
sanh của sắc làm phương tiện, vô sở đắc của sắc làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. 
Lấy vô nhị của thọ, tưởng, hành, thức làm phương tiện, vô sanh của 
thọ, tưởng, hành, thức làm phương tiện, vô sở đắc của thọ, tưởng, 
hành, thức làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của sắc làm phương tiện, vô 
sanh của sắc làm phương tiện, vô sở đắc của sắc làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng. Lấy vô nhị của thọ, tưởng, hành, thức làm phương tiện, vô sanh 
của thọ, tưởng, hành, thức làm phương tiện, vô sở đắc của thọ, tưởng, 
hành, thức làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất 
thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của sắc làm phương tiện, vô 
sanh của sắc làm phương tiện, vô sở đắc của sắc làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa. Lấy vô nhị của thọ, tưởng, hành, thức làm phương 
tiện, vô sanh của thọ, tưởng, hành, thức làm phương tiện, vô sở đắc 
của thọ, tưởng, hành, thức làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của sắc làm phương tiện, vô 
sanh của sắc làm phương tiện, vô sở đắc của sắc làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát. Lấy vô nhị của thọ, 
tưởng, hành, thức làm phương tiện, vô sanh của thọ, tưởng, hành, thức 
làm phương tiện, vô sở đắc của thọ, tưởng, hành, thức làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của sắc làm phương tiện, vô 
sanh của sắc làm phương tiện, vô sở đắc của sắc làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. Lấy vô nhị của 
thọ, tưởng, hành, thức làm phương tiện, vô sanh của thọ, tưởng, hành, 
thức làm phương tiện, vô sở đắc của thọ, tưởng, hành, thức làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của nhãn xứ làm phương tiện, 
vô sanh của nhãn xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an 
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nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Lấy vô nhị của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, vô sanh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí tịnh giới, an nhẫn, tinh 
tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của sắc xứ làm phương tiện, vô 
sanh của sắc xứ làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh 
tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Lấy vô nhị của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ làm phương tiện, vô sanh của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ làm phương tiện, vô sở đắc của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, 
an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của nhãn xứ làm phương tiện, 
vô sanh của nhãn xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp 
không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không 
chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh. Lấy vô nhị của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ làm phương tiện, vô sanh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương 
tiện, vô sở đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội cho đến pháp không 
không tánh tự tánh.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của sắc xứ làm phương tiện, vô 
sanh của sắc xứ làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không 
ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng 
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh. Lấy vô nhị của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ làm phương tiện, vô sanh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm 
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phương tiện, vô sở đắc của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội cho đến pháp 
không không tánh tự tánh. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của nhãn xứ làm phương tiện, 
vô sanh của nhãn xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, pháp giới, 
pháp tánh, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. Lấy vô nhị của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, vô sanh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như cho đến cảnh giới bất 
tư nghì.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của sắc xứ làm phương tiện, vô 
sanh của sắc xứ làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, 
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly 
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư 
nghì. Lấy vô nhị của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, 
vô sanh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, vô sở đắc 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, an trụ chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của nhãn xứ làm phương tiện, 
vô sanh của nhãn xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, 
đạo. Lấy vô nhị của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, vô sanh 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ 
Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của sắc xứ làm phương tiện, vô 
sanh của sắc xứ làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo. 
Lấy vô nhị của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, vô 
sanh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, vô sở đắc 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của nhãn xứ làm phương tiện, 
vô sanh của nhãn xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô 
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lượng, bốn định vô sắc. Lấy vô nhị của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm 
phương tiện, vô sanh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, vô 
sở đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của sắc xứ làm phương tiện, vô 
sanh của sắc xứ làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc. Lấy vô nhị của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm 
phương tiện, vô sanh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương 
tiện, vô sở đắc của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định 
vô sắc. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của nhãn xứ làm phương tiện, 
vô sanh của nhãn xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Lấy vô nhị của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ làm phương tiện, vô sanh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm 
phương tiện, vô sở đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của sắc xứ làm phương tiện, vô 
sanh của sắc xứ làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ. Lấy vô nhị của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ làm phương tiện, vô sanh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
làm phương tiện, vô sở đắc của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của nhãn xứ làm phương tiện, 
vô sanh của nhãn xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn 
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám 
chi thánh đạo. Lấy vô nhị của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương 
tiện, vô sanh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, vô sở đắc 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo.  
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Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của sắc xứ làm phương tiện, vô 
sanh của sắc xứ làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, 
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. 
Lấy vô nhị của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, vô 
sanh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, vô sở đắc 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm 
căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của nhãn xứ làm phương tiện, 
vô sanh của nhãn xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát 
không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. 
Lấy vô nhị của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, vô sanh của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp 
môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải 
thoát vô nguyện.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của sắc xứ làm phương tiện, vô 
sanh của sắc xứ làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, 
pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Lấy vô 
nhị của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, vô sanh của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, vô sở đắc của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp 
môn giải thoát vô nguyện.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của nhãn xứ làm phương tiện, 
vô sanh của nhãn xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép 
thần thông. Lấy vô nhị của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, 
vô sanh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, vô sở đắc của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập năm loại mắt, sáu phép thần thông.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của sắc xứ làm phương tiện, vô 
sanh của sắc xứ làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần 
thông. Lấy vô nhị của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, 
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vô sanh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, vô sở đắc 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của nhãn xứ làm phương tiện, 
vô sanh của nhãn xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại 
xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Lấy vô nhị của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ làm phương tiện, vô sanh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương 
tiện, vô sở đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của sắc xứ làm phương tiện, vô 
sanh của sắc xứ làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng. Lấy vô nhị của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ làm phương tiện, vô sanh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
làm phương tiện, vô sở đắc của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại 
xả, mười tám pháp Phật bất cộng. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của nhãn xứ làm phương tiện, 
vô sanh của nhãn xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, 
tánh luôn luôn xả. Lấy vô nhị của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương 
tiện, vô sanh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, vô sở đắc 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của sắc xứ làm phương tiện, vô 
sanh của sắc xứ làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn 
luôn xả. Lấy vô nhị của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương 
tiện, vô sanh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, vô 
sở đắc của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, hồi hướng 
trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả.  
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Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của nhãn xứ làm phương tiện, 
vô sanh của nhãn xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng. Lấy vô nhị của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm 
phương tiện, vô sanh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, vô 
sở đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của sắc xứ làm phương tiện, vô 
sanh của sắc xứ làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí 
nhất thiết tướng. Lấy vô nhị của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm 
phương tiện, vô sanh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương 
tiện, vô sở đắc của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của nhãn xứ làm phương tiện, 
vô sanh của nhãn xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-
ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. Lấy vô nhị của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ làm phương tiện, vô sanh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương 
tiện, vô sở đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của sắc xứ làm phương tiện, vô 
sanh của sắc xứ làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa. Lấy vô nhị của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
làm phương tiện, vô sanh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm 
phương tiện, vô sở đắc của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của nhãn xứ làm phương tiện, 
vô sanh của nhãn xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát. Lấy vô 
nhị của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, vô sanh của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát.  
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Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của sắc xứ làm phương tiện, vô 
sanh của sắc xứ làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát. Lấy vô nhị của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, vô sanh của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, vô sở đắc của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
hạnh đại Bồ-tát.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của nhãn xứ làm phương tiện, 
vô sanh của nhãn xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. 
Lấy vô nhị của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, vô sanh của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị 
giác ngộ cao tột.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của sắc xứ làm phương tiện, vô 
sanh của sắc xứ làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. Lấy vô 
nhị của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, vô sanh của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, vô sở đắc của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
tu tập quả vị giác ngộ cao tột. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của nhãn giới làm phương tiện, 
vô sanh của nhãn giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an 
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Lấy vô nhị của sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh 
ra làm phương tiện, vô sanh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở 
đắc của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của nhĩ giới làm phương tiện, 
vô sanh của nhĩ giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an 
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Lấy vô nhị của thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh 
ra làm phương tiện, vô sanh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc 
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của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố 
thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của tỷ giới làm phương tiện, vô 
sanh của tỷ giới làm phương tiện, vô sở đắc của tỷ giới làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh 
tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Lấy vô nhị của hương giới, tỷ thức 
giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, vô sanh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an 
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của thiệt giới làm phương tiện, 
vô sanh của thiệt giới làm phương tiện, vô sở đắc của thiệt giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an 
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Lấy vô nhị của vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh 
ra làm phương tiện, vô sanh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở 
đắc của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của thân giới làm phương tiện, 
vô sanh của thân giới làm phương tiện, vô sở đắc của thân giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an 
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Lấy vô nhị của xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh 
ra làm phương tiện, vô sanh của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở 
đắc của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc 
làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của ý giới làm phương tiện, vô 
sanh của ý giới làm phương tiện, vô sở đắc của ý giới làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh 
tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Lấy vô nhị của pháp giới, ý thức 
giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương 
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tiện, vô sanh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an 
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của nhãn giới làm phương tiện, 
vô sanh của nhãn giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp 
không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không 
chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh. Lấy vô nhị của sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra làm 
phương tiện, vô sanh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp 
không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của nhĩ giới làm phương tiện, 
vô sanh của nhĩ giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp 
không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không 
chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh. Lấy vô nhị của thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm 
phương tiện, vô sanh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp 
không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh.  
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Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của tỷ giới làm phương tiện, vô 
sanh của tỷ giới làm phương tiện, vô sở đắc của tỷ giới làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không 
ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng 
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh. Lấy vô nhị của hương giới, tỷ thức giới và 
tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô 
sanh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của hương giới, tỷ thức 
giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội cho đến pháp 
không không tánh tự tánh.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của thiệt giới làm phương tiện, 
vô sanh của thiệt giới làm phương tiện, vô sở đắc của thiệt giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp 
không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không 
chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh. Lấy vô nhị của vị giới, thiệt thức giới 
và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, vô sanh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh 
ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội 
cho đến pháp không không tánh tự tánh.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của thân giới làm phương tiện, 
vô sanh của thân giới làm phương tiện, vô sở đắc của thân giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp 
không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, 
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pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không 
chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh. Lấy vô nhị của xúc giới, thân thức 
giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm 
phương tiện, vô sanh của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng 
các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp 
không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của ý giới làm phương tiện, vô 
sanh của ý giới làm phương tiện, vô sở đắc của ý giới làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không 
ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng 
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh. Lấy vô nhị của pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô 
sanh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội cho đến pháp không 
không tánh tự tánh. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của nhãn giới làm phương tiện, 
vô sanh của nhãn giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, pháp giới, 
pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, 
tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh 
giới bất tư nghì. Lấy vô nhị của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh 
của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như cho đến cảnh 
giới bất tư nghì.  
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Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của nhĩ giới làm phương tiện, 
vô sanh của nhĩ giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, pháp giới, 
pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, 
tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh 
giới bất tư nghì. Lấy vô nhị của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh 
của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như cho đến cảnh giới bất 
tư nghì.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của tỷ giới làm phương tiện, vô 
sanh của tỷ giới làm phương tiện, vô sở đắc của tỷ giới làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, 
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly 
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư 
nghì. Lấy vô nhị của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của hương giới, 
tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm 
phương tiện, vô sở đắc của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, an trụ chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của thiệt giới làm phương tiện, 
vô sanh của thiệt giới làm phương tiện, vô sở đắc của thiệt giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, pháp giới, 
pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, 
tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh 
giới bất tư nghì. Lấy vô nhị của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh 
của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của vị giới, thiệt thức giới 
và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như cho đến cảnh giới bất 
tư nghì.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của thân giới làm phương tiện, 
vô sanh của thân giới làm phương tiện, vô sở đắc của thân giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, pháp giới, 
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pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, 
tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh 
giới bất tư nghì. Lấy vô nhị của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh 
của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của xúc giới, thân thức giới 
và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như cho đến cảnh giới bất 
tư nghì.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của ý giới làm phương tiện, vô 
sanh của ý giới làm phương tiện, vô sở đắc của ý giới làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, 
tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì. Lấy vô nhị của pháp giới, ý thức giới và 
ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô 
sanh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như cho đến cảnh giới bất tư 
nghì.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của nhãn giới làm phương tiện, 
vô sanh của nhãn giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, 
đạo. Lấy vô nhị của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh 
ra làm phương tiện, vô sở đắc của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của nhĩ giới làm phương tiện, 
vô sanh của nhĩ giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, 
đạo. Lấy vô nhị của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh 
ra làm phương tiện, vô sở đắc của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo.  
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Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của tỷ giới làm phương tiện, vô 
sanh của tỷ giới làm phương tiện, vô sở đắc của tỷ giới làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo. 
Lấy vô nhị của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm 
phương tiện, vô sở đắc của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của thiệt giới làm phương tiện, 
vô sanh của thiệt giới làm phương tiện, vô sở đắc của thiệt giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, 
đạo. Lấy vô nhị của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh 
ra làm phương tiện, vô sở đắc của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của thân giới làm phương tiện, 
vô sanh của thân giới làm phương tiện, vô sở đắc của thân giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, 
đạo. Lấy vô nhị của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ 
do thân xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh 
ra làm phương tiện, vô sở đắc của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của ý giới làm phương tiện, vô 
sanh của ý giới làm phương tiện, vô sở đắc của ý giới làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo. 
Lấy vô nhị của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, 
vô sở đắc của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ 
Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của nhãn giới làm phương tiện, 
vô sanh của nhãn giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn giới làm 
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phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc. Lấy vô nhị của sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, vô sanh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh 
ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn 
vô lượng, bốn định vô sắc.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của nhĩ giới làm phương tiện, 
vô sanh của nhĩ giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc. Lấy vô nhị của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô 
sanh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của tỷ giới làm phương tiện, vô 
sanh của tỷ giới làm phương tiện, vô sở đắc của tỷ giới làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc. Lấy vô nhị của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của thiệt giới làm phương tiện, 
vô sanh của thiệt giới làm phương tiện, vô sở đắc của thiệt giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc. Lấy vô nhị của vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô 
sanh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của vị giới, thiệt thức 
giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc.  
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Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của thân giới làm phương tiện, 
vô sanh của thân giới làm phương tiện, vô sở đắc của thân giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc. Lấy vô nhị của xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, vô sanh của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh 
ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn 
vô lượng, bốn định vô sắc.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của ý giới làm phương tiện, vô 
sanh của ý giới làm phương tiện, vô sở đắc của ý giới làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc. Lấy vô nhị của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra 
làm phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng 
các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. 
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Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của nhãn giới làm phương tiện, 
vô sanh của nhãn giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Lấy vô nhị của sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh 
ra làm phương tiện, vô sanh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở 
đắc của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của nhĩ giới làm phương tiện, 
vô sanh của nhĩ giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Lấy vô nhị của thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra 
làm phương tiện, vô sanh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc 
của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám 
giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của tỷ giới làm phương tiện, vô 
sanh của tỷ giới làm phương tiện, vô sở đắc của tỷ giới làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ. Lấy vô nhị của hương giới, tỷ thức 
giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, vô sanh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của thiệt giới làm phương tiện, 
vô sanh của thiệt giới làm phương tiện, vô sở đắc của thiệt giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Lấy vô nhị của vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm 
phương tiện, vô sanh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của vị 
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giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải 
thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của thân giới làm phương tiện, 
vô sanh của thân giới làm phương tiện, vô sở đắc của thân giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Lấy vô nhị của xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh 
ra làm phương tiện, vô sanh của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở 
đắc của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc 
làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của ý giới làm phương tiện, vô 
sanh của ý giới làm phương tiện, vô sở đắc của ý giới làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ. Lấy vô nhị của pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, 
vô sanh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của nhãn giới làm phương tiện, 
vô sanh của nhãn giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn 
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám 
chi thánh đạo. Lấy vô nhị của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh 
của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn 
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám 
chi thánh đạo.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của nhĩ giới làm phương tiện, 
vô sanh của nhĩ giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn 
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám 
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chi thánh đạo. Lấy vô nhị của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh 
của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, 
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của tỷ giới làm phương tiện, vô 
sanh của tỷ giới làm phương tiện, vô sở đắc của tỷ giới làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, 
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. 
Lấy vô nhị của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm 
phương tiện, vô sở đắc của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm 
căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của thiệt giới làm phương tiện, 
vô sanh của thiệt giới làm phương tiện, vô sở đắc của thiệt giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn 
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám 
chi thánh đạo. Lấy vô nhị của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của 
vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của vị giới, thiệt thức giới 
và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, 
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của thân giới làm phương tiện, 
vô sanh của thân giới làm phương tiện, vô sở đắc của thân giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn 
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám 
chi thánh đạo. Lấy vô nhị của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh 
của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của xúc giới, thân thức giới 
và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm phương 
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tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, 
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của ý giới làm phương tiện, vô 
sanh của ý giới làm phương tiện, vô sở đắc của ý giới làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, 
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. 
Lấy vô nhị của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, 
vô sở đắc của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy 
chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của nhãn giới làm phương tiện, 
vô sanh của nhãn giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát 
không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. 
Lấy vô nhị của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh 
ra làm phương tiện, vô sở đắc của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn 
giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của nhĩ giới làm phương tiện, 
vô sanh của nhĩ giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát 
không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. 
Lấy vô nhị của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra 
làm phương tiện, vô sở đắc của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn 
giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của tỷ giới làm phương tiện, vô 
sanh của tỷ giới làm phương tiện, vô sở đắc của tỷ giới làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, 
pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Lấy vô 
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nhị của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, 
vô sở đắc của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp 
môn giải thoát vô nguyện.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của thiệt giới làm phương tiện, 
vô sanh của thiệt giới làm phương tiện, vô sở đắc của thiệt giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát 
không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. 
Lấy vô nhị của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm 
phương tiện, vô sở đắc của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô 
tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của thân giới làm phương tiện, 
vô sanh của thân giới làm phương tiện, vô sở đắc của thân giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát 
không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. 
Lấy vô nhị của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh 
ra làm phương tiện, vô sở đắc của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn 
giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của ý giới làm phương tiện, vô 
sanh của ý giới làm phương tiện, vô sở đắc của ý giới làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, 
pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Lấy vô 
nhị của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của pháp giới, ý thức giới và 
ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô 
sở đắc của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp 
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môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải 
thoát vô nguyện. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của nhãn giới làm phương tiện, 
vô sanh của nhãn giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép 
thần thông. Lấy vô nhị của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của sắc giới, nhãn thức giới 
và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần 
thông.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của nhĩ giới làm phương tiện, 
vô sanh của nhĩ giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép 
thần thông. Lấy vô nhị của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần 
thông.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của tỷ giới làm phương tiện, vô 
sanh của tỷ giới làm phương tiện, vô sở đắc của tỷ giới làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần 
thông. Lấy vô nhị của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của hương giới, 
tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm 
phương tiện, vô sở đắc của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của thiệt giới làm phương tiện, 
vô sanh của thiệt giới làm phương tiện, vô sở đắc của thiệt giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép 
thần thông. Lấy vô nhị của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của 
vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của vị giới, thiệt thức giới 
và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương 

131 



Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa   

tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần 
thông.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của thân giới làm phương tiện, 
vô sanh của thân giới làm phương tiện, vô sở đắc của thân giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép 
thần thông. Lấy vô nhị của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng 
các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của xúc giới, thân thức giới 
và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần 
thông.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của ý giới làm phương tiện, vô 
sanh của ý giới làm phương tiện, vô sở đắc của ý giới làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần 
thông. Lấy vô nhị của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do 
ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm 
phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của nhãn giới làm phương tiện, 
vô sanh của nhãn giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại 
xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Lấy vô nhị của sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra làm 
phương tiện, vô sanh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của nhĩ giới làm phương tiện, 
vô sanh của nhĩ giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại 
xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Lấy vô nhị của thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm 
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phương tiện, vô sanh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của tỷ giới làm phương tiện, vô 
sanh của tỷ giới làm phương tiện, vô sở đắc của tỷ giới làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng. Lấy vô nhị của hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, 
vô sanh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của hương giới, tỷ thức 
giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của thiệt giới làm phương tiện, 
vô sanh của thiệt giới làm phương tiện, vô sở đắc của thiệt giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại 
xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Lấy vô nhị của vị giới, thiệt thức 
giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm 
phương tiện, vô sanh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực 
của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại 
bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của thân giới làm phương tiện, 
vô sanh của thân giới làm phương tiện, vô sở đắc của thân giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại 
xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Lấy vô nhị của xúc giới, thân thức 
giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm 
phương tiện, vô sanh của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng 
các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm 
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duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của ý giới làm phương tiện, vô 
sanh của ý giới làm phương tiện, vô sở đắc của ý giới làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng. Lấy vô nhị của pháp giới, ý thức giới và 
ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô 
sanh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của nhãn giới làm phương tiện, 
vô sanh của nhãn giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, 
tánh luôn luôn xả. Lấy vô nhị của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô 
sanh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên 
mất, tánh luôn luôn xả.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của nhĩ giới làm phương tiện, 
vô sanh của nhĩ giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, 
tánh luôn luôn xả. Lấy vô nhị của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh 
của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn 
luôn xả.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của tỷ giới làm phương tiện, vô 
sanh của tỷ giới làm phương tiện, vô sở đắc của tỷ giới làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn 
luôn xả. Lấy vô nhị của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các 
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thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra 
làm phương tiện, vô sở đắc của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng 
trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của thiệt giới làm phương tiện, 
vô sanh của thiệt giới làm phương tiện, vô sở đắc của thiệt giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, 
tánh luôn luôn xả. Lấy vô nhị của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh 
của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của vị giới, thiệt thức giới 
và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn 
luôn xả.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của thân giới làm phương tiện, 
vô sanh của thân giới làm phương tiện, vô sở đắc của thân giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, 
tánh luôn luôn xả. Lấy vô nhị của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh 
của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của xúc giới, thân thức giới 
và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn 
luôn xả.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của ý giới làm phương tiện, vô 
sanh của ý giới làm phương tiện, vô sở đắc của ý giới làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn 
luôn xả. Lấy vô nhị của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ 
do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm 
phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của nhãn giới làm phương tiện, 
vô sanh của nhãn giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng. Lấy vô nhị của sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương 
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tiện, vô sanh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh 
ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí 
đạo tướng, trí nhất thiết tướng.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của nhĩ giới làm phương tiện, 
vô sanh của nhĩ giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng. Lấy vô nhị của thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, 
vô sanh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của tỷ giới làm phương tiện, vô 
sanh của tỷ giới làm phương tiện, vô sở đắc của tỷ giới làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí 
nhất thiết tướng. Lấy vô nhị của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh 
của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của thiệt giới làm phương tiện, 
vô sanh của thiệt giới làm phương tiện, vô sở đắc của thiệt giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng. Lấy vô nhị của vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, vô sanh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh 
ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí 
đạo tướng, trí nhất thiết tướng.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của thân giới làm phương tiện, 
vô sanh của thân giới làm phương tiện, vô sở đắc của thân giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng. Lấy vô nhị của xúc giới, thân thức giới và 
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thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, vô sanh của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh 
ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí 
đạo tướng, trí nhất thiết tướng.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của ý giới làm phương tiện, vô 
sanh của ý giới làm phương tiện, vô sở đắc của ý giới làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí 
nhất thiết tướng. Lấy vô nhị của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng 
các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra 
làm phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng 
các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của nhãn giới làm phương tiện, 
vô sanh của nhãn giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-
ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. Lấy vô nhị của sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra làm 
phương tiện, vô sanh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất 
cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của nhĩ giới làm phương tiện, 
vô sanh của nhĩ giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-
ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. Lấy vô nhị của thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm 
phương tiện, vô sanh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất 
cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của tỷ giới làm phương tiện, vô 
sanh của tỷ giới làm phương tiện, vô sở đắc của tỷ giới làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa. Lấy vô nhị của hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
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xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô 
sanh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của hương giới, tỷ thức 
giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của thiệt giới làm phương tiện, 
vô sanh của thiệt giới làm phương tiện, vô sở đắc của thiệt giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-
ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. Lấy vô nhị của vị giới, thiệt thức giới 
và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, vô sanh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh 
ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn 
Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của thân giới làm phương tiện, 
vô sanh của thân giới làm phương tiện, vô sở đắc của thân giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-
ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. Lấy vô nhị của xúc giới, thân thức 
giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm 
phương tiện, vô sanh của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng 
các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất 
cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của ý giới làm phương tiện, vô 
sanh của ý giới làm phương tiện, vô sở đắc của ý giới làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa. Lấy vô nhị của pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô 
sanh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của nhãn giới làm phương tiện, 
vô sanh của nhãn giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát. Lấy vô 
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nhị của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra làm 
phương tiện, vô sở đắc của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của nhĩ giới làm phương tiện, 
vô sanh của nhĩ giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát. Lấy vô 
nhị của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm 
phương tiện, vô sở đắc của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của tỷ giới làm phương tiện, vô 
sanh của tỷ giới làm phương tiện, vô sở đắc của tỷ giới làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát. Lấy vô nhị của 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra làm phương tiện, vô sanh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở 
đắc của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh 
đại Bồ-tát.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của thiệt giới làm phương tiện, 
vô sanh của thiệt giới làm phương tiện, vô sở đắc của thiệt giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát. Lấy vô 
nhị của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của vị giới, thiệt thức giới 
và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, vô sở đắc của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của thân giới làm phương tiện, 
vô sanh của thân giới làm phương tiện, vô sở đắc của thân giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát. Lấy vô 
nhị của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc 
làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của xúc giới, thân thức 
giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm 
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phương tiện, vô sở đắc của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng 
các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của ý giới làm phương tiện, vô 
sanh của ý giới làm phương tiện, vô sở đắc của ý giới làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát. Lấy vô nhị của 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra làm phương tiện, vô sanh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng 
các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của nhãn giới làm phương tiện, 
vô sanh của nhãn giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. 
Lấy vô nhị của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh 
ra làm phương tiện, vô sở đắc của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của nhĩ giới làm phương tiện, 
vô sanh của nhĩ giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. 
Lấy vô nhị của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra 
làm phương tiện, vô sở đắc của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của tỷ giới làm phương tiện, vô 
sanh của tỷ giới làm phương tiện, vô sở đắc của tỷ giới làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. Lấy vô 
nhị của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, 
vô sở đắc của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập quả vị giác ngộ cao tột.  
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Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của thiệt giới làm phương tiện, 
vô sanh của thiệt giới làm phương tiện, vô sở đắc của thiệt giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. 
Lấy vô nhị của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm 
phương tiện, vô sở đắc của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của thân giới làm phương tiện, 
vô sanh của thân giới làm phương tiện, vô sở đắc của thân giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. 
Lấy vô nhị của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh 
ra làm phương tiện, vô sở đắc của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của ý giới làm phương tiện, vô 
sanh của ý giới làm phương tiện, vô sở đắc của ý giới làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. Lấy vô 
nhị của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của pháp giới, ý thức giới và 
ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô 
sở đắc của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả 
vị giác ngộ cao tột. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của địa giới làm phương tiện, 
vô sanh của địa giới làm phương tiện, vô sở đắc của địa giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an 
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Lấy vô nhị của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới làm phương tiện, vô sanh của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới làm phương tiện, vô sở đắc của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của địa giới làm phương tiện, 
vô sanh của địa giới làm phương tiện, vô sở đắc của địa giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp 
không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không 
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lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không 
chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh. Lấy vô nhị của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới làm phương tiện, vô sanh của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới làm phương tiện, vô sở đắc của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ 
pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của địa giới làm phương tiện, 
vô sanh của địa giới làm phương tiện, vô sở đắc của địa giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, pháp giới, 
pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, 
tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh 
giới bất tư nghì. Lấy vô nhị của thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
làm phương tiện, vô sanh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới làm 
phương tiện, vô sở đắc của thủy, hỏa, phong, không, thức giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như cho đến cảnh 
giới bất tư nghì. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của địa giới làm phương tiện, 
vô sanh của địa giới làm phương tiện, vô sở đắc của địa giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, 
đạo. Lấy vô nhị của thủy, hỏa, phong, không, thức giới làm phương 
tiện, vô sanh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới làm phương tiện, 
vô sở đắc của thủy, hỏa, phong, không, thức giới làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của địa giới làm phương tiện, 
vô sanh của địa giới làm phương tiện, vô sở đắc của địa giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc. Lấy vô nhị của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới làm phương tiện, vô sanh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
làm phương tiện, vô sở đắc của thủy, hỏa, phong, không, thức giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của địa giới làm phương tiện, 
vô sanh của địa giới làm phương tiện, vô sở đắc của địa giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Lấy vô nhị của thủy, hỏa, 
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phong, không, thức giới làm phương tiện, vô sanh của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới làm phương tiện, vô sở đắc của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của địa giới làm phương tiện, 
vô sanh của địa giới làm phương tiện, vô sở đắc của địa giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn 
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám 
chi thánh đạo. Lấy vô nhị của thủy, hỏa, phong, không, thức giới làm 
phương tiện, vô sanh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới làm 
phương tiện, vô sở đắc của thủy, hỏa, phong, không, thức giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn 
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám 
chi thánh đạo. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của địa giới làm phương tiện, 
vô sanh của địa giới làm phương tiện, vô sở đắc của địa giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát 
không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. 
Lấy vô nhị của thủy, hỏa, phong, không, thức giới làm phương tiện, 
vô sanh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới làm phương tiện, vô sở 
đắc của thủy, hỏa, phong, không, thức giới làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn 
giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của địa giới làm phương tiện, 
vô sanh của địa giới làm phương tiện, vô sở đắc của địa giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép 
thần thông. Lấy vô nhị của thủy, hỏa, phong, không, thức giới làm 
phương tiện, vô sanh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới làm 
phương tiện, vô sở đắc của thủy, hỏa, phong, không, thức giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép 
thần thông.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của địa giới làm phương tiện, 
vô sanh của địa giới làm phương tiện, vô sở đắc của địa giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại 
xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Lấy vô nhị của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới làm phương tiện, vô sanh của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới làm phương tiện, vô sở đắc của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
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mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của địa giới làm phương tiện, 
vô sanh của địa giới làm phương tiện, vô sở đắc của địa giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, 
tánh luôn luôn xả. Lấy vô nhị của thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
làm phương tiện, vô sanh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới làm 
phương tiện, vô sở đắc của thủy, hỏa, phong, không, thức giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, 
tánh luôn luôn xả.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của địa giới làm phương tiện, 
vô sanh của địa giới làm phương tiện, vô sở đắc của địa giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng. Lấy vô nhị của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới làm phương tiện, vô sanh của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới làm phương tiện, vô sở đắc của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của địa giới làm phương tiện, 
vô sanh của địa giới làm phương tiện, vô sở đắc của địa giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-
ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. Lấy vô nhị của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới làm phương tiện, vô sanh của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới làm phương tiện, vô sở đắc của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất 
cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của địa giới làm phương tiện, 
vô sanh của địa giới làm phương tiện, vô sở đắc của địa giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát. Lấy vô 
nhị của thủy, hỏa, phong, không, thức giới làm phương tiện, vô sanh 
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới làm phương tiện, vô sở đắc của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của địa giới làm phương tiện, 
vô sanh của địa giới làm phương tiện, vô sở đắc của địa giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. 
Lấy vô nhị của thủy, hỏa, phong, không, thức giới làm phương tiện, 
vô sanh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới làm phương tiện, vô sở 
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đắc của thủy, hỏa, phong, không, thức giới làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. 

 
Quyeån Thöù 108 

HEÁT 
 



07 
 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của vô minh làm phương tiện, 
vô sanh của vô minh làm phương tiện, vô sở đắc của vô minh làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an 
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Lấy vô nhị của hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, 
khổ, ưu, não làm phương tiện, vô sanh của hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm 
phương tiện, vô sở đắc của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh 
lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của vô minh làm phương tiện, 
vô sanh của vô minh làm phương tiện, vô sở đắc của vô minh làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp 
không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không 
chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh. Lấy vô nhị của hành, thức, danh sắc, 
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm 
phương tiện, vô sanh của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm phương tiện, vô sở 
đắc của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão 
tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của vô minh làm phương tiện, 
vô sanh của vô minh làm phương tiện, vô sở đắc của vô minh làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, pháp giới, 
pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, 
tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh 
giới bất tư nghì. Lấy vô nhị của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, 
ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm phương tiện, vô 
sanh của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão 
tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm phương tiện, vô sở đắc của hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, 
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não làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như cho 
đến cảnh giới bất tư nghì. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của vô minh làm phương tiện, 
vô sanh của vô minh làm phương tiện, vô sở đắc của vô minh làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, 
đạo. Lấy vô nhị của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm phương tiện, vô sanh của 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, 
than, khổ, ưu, não làm phương tiện, vô sở đắc của hành, thức, danh 
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, 
diệt, đạo. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của vô minh làm phương tiện, 
vô sanh của vô minh làm phương tiện, vô sở đắc của vô minh làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc. Lấy vô nhị của hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm phương 
tiện, vô sanh của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm phương tiện, vô sở đắc của 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, 
than, khổ, ưu, não làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của vô minh làm phương tiện, 
vô sanh của vô minh làm phương tiện, vô sở đắc của vô minh làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Lấy vô nhị của hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, 
não làm phương tiện, vô sanh của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 
thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm phương tiện, 
vô sở đắc của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, 
lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười 
biến xứ. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của vô minh làm phương tiện, 
vô sanh của vô minh làm phương tiện, vô sở đắc của vô minh làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn 
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám 
chi thánh đạo. Lấy vô nhị của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, 
ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm phương tiện, vô 
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sanh của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão 
tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm phương tiện, vô sở đắc của hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, 
não làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, 
bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, 
tám chi thánh đạo. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của vô minh làm phương tiện, 
vô sanh của vô minh làm phương tiện, vô sở đắc của vô minh làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát 
không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. 
Lấy vô nhị của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm phương tiện, vô sanh của 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, 
than, khổ, ưu, não làm phương tiện, vô sở đắc của hành, thức, danh 
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải 
thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô 
nguyện.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của vô minh làm phương tiện, 
vô sanh của vô minh làm phương tiện, vô sở đắc của vô minh làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép 
thần thông. Lấy vô nhị của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm phương tiện, vô 
sanh của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão 
tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm phương tiện, vô sở đắc của hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, 
não làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, 
sáu phép thần thông.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của vô minh làm phương tiện, 
vô sanh của vô minh làm phương tiện, vô sở đắc của vô minh làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại 
xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Lấy vô nhị của hành, thức, danh 
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não 
làm phương tiện, vô sanh của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, 
ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm phương tiện, vô 
sở đắc của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, 
lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
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thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của vô minh làm phương tiện, 
vô sanh của vô minh làm phương tiện, vô sở đắc của vô minh làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, 
tánh luôn luôn xả. Lấy vô nhị của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 
thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm phương tiện, 
vô sanh của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, 
lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm phương tiện, vô sở đắc của hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, 
khổ, ưu, não làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của vô minh làm phương tiện, 
vô sanh của vô minh làm phương tiện, vô sở đắc của vô minh làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng. Lấy vô nhị của hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm 
phương tiện, vô sanh của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm phương tiện, vô sở 
đắc của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão 
tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của vô minh làm phương tiện, 
vô sanh của vô minh làm phương tiện, vô sở đắc của vô minh làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-
ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. Lấy vô nhị của hành, thức, danh sắc, 
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm 
phương tiện, vô sanh của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm phương tiện, vô sở 
đắc của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão 
tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của vô minh làm phương tiện, 
vô sanh của vô minh làm phương tiện, vô sở đắc của vô minh làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát. Lấy vô 
nhị của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão 
tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm phương tiện, vô sanh của hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, 
não làm phương tiện, vô sở đắc của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 

150 



Tập 03, Quyển 109, Phẩm So Sánh Công Đức  

thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của vô minh làm phương tiện, 
vô sanh của vô minh làm phương tiện, vô sở đắc của vô minh làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. 
Lấy vô nhị của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm phương tiện, vô sanh của 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, 
than, khổ, ưu, não làm phương tiện, vô sở đắc của hành, thức, danh 
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao 
tột. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của pháp không nội làm 
phương tiện, vô sanh của pháp không nội làm phương tiện, vô sở đắc 
của pháp không nội làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Lấy 
vô nhị của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh làm phương tiện, 
vô sanh của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh làm phương tiện, 
vô sở đắc của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, 
tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 
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Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của pháp không nội làm 
phương tiện, vô sanh của pháp không nội làm phương tiện, vô sở đắc 
của pháp không nội làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an 
trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Lấy vô nhị 
của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh làm phương tiện, 
vô sanh của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh làm phương tiện, 
vô sở đắc của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội cho đến pháp không 
không tánh tự tánh. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của pháp không nội làm 
phương tiện, vô sanh của pháp không nội làm phương tiện, vô sở đắc 
của pháp không nội làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an 
trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng 
đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. Lấy vô nhị của pháp không 
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ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng 
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh làm phương tiện, vô sanh của pháp không 
ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng 
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không 
ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng 
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
an trụ chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của pháp không nội làm 
phương tiện, vô sanh của pháp không nội làm phương tiện, vô sở đắc 
của pháp không nội làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an 
trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo. Lấy vô nhị của pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh làm phương tiện, vô sanh của pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
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không tánh tự tánh làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ 
Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của pháp không nội làm 
phương tiện, vô sanh của pháp không nội làm phương tiện, vô sở đắc 
của pháp không nội làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Lấy vô nhị của pháp 
không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không 
chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh làm phương tiện, vô sanh của pháp 
không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không 
chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh làm phương tiện, vô sở đắc của pháp 
không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không 
chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của pháp không nội làm 
phương tiện, vô sanh của pháp không nội làm phương tiện, vô sở đắc 
của pháp không nội làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Lấy vô 
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nhị của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh làm phương tiện, 
vô sanh của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh làm phương tiện, 
vô sở đắc của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của pháp không nội làm 
phương tiện, vô sanh của pháp không nội làm phương tiện, vô sở đắc 
của pháp không nội làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy 
chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Lấy vô nhị của pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh làm phương tiện, vô sanh của pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
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không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy 
chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của pháp không nội làm 
phương tiện, vô sanh của pháp không nội làm phương tiện, vô sở đắc 
của pháp không nội làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn 
giải thoát vô nguyện. Lấy vô nhị của pháp không ngoại, pháp không 
nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng 
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh 
tự tánh làm phương tiện, vô sanh của pháp không ngoại, pháp không 
nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng 
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh 
tự tánh làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không ngoại, pháp không 
nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng 
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh 
tự tánh làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn 
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giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát 
vô nguyện.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của pháp không nội làm 
phương tiện, vô sanh của pháp không nội làm phương tiện, vô sở đắc 
của pháp không nội làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
năm loại mắt, sáu phép thần thông. Lấy vô nhị của pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh làm phương tiện, vô sanh của pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
năm loại mắt, sáu phép thần thông.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của pháp không nội làm 
phương tiện, vô sanh của pháp không nội làm phương tiện, vô sở đắc 
của pháp không nội làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Lấy vô nhị của 
pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không 
vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không 
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, 
pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
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không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh làm phương tiện, vô 
sanh của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh làm phương tiện, 
vô sở đắc của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của pháp không nội làm 
phương tiện, vô sanh của pháp không nội làm phương tiện, vô sở đắc 
của pháp không nội làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Lấy vô nhị của pháp không 
ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng 
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh làm phương tiện, vô sanh của pháp không 
ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng 
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không 
ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
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không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng 
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của pháp không nội làm 
phương tiện, vô sanh của pháp không nội làm phương tiện, vô sở đắc 
của pháp không nội làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Lấy vô nhị của pháp 
không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không 
chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh làm phương tiện, vô sanh của pháp 
không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không 
chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh làm phương tiện, vô sở đắc của pháp 
không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không 
chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của pháp không nội làm 
phương tiện, vô sanh của pháp không nội làm phương tiện, vô sở đắc 
của pháp không nội làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. Lấy vô nhị 
của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
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pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh làm phương tiện, 
vô sanh của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh làm phương tiện, 
vô sở đắc của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của pháp không nội làm 
phương tiện, vô sanh của pháp không nội làm phương tiện, vô sở đắc 
của pháp không nội làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
hạnh đại Bồ-tát. Lấy vô nhị của pháp không ngoại, pháp không nội 
ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh làm phương tiện, vô sanh của pháp không ngoại, pháp không nội 
ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không ngoại, pháp không 
nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng 
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
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không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh 
tự tánh làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại 
Bồ-tát.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của pháp không nội làm 
phương tiện, vô sanh của pháp không nội làm phương tiện, vô sở đắc 
của pháp không nội làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
quả vị giác ngộ cao tột. Lấy vô nhị của pháp không ngoại, pháp không 
nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng 
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh 
tự tánh làm phương tiện, vô sanh của pháp không ngoại, pháp không 
nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng 
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh 
tự tánh làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không ngoại, pháp không 
nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng 
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh 
tự tánh làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác 
ngộ cao tột. 

Khánh Hỷ! Lấy vô nhị của chơn như làm phương tiện, vô sanh 
của chơn như làm phương tiện, vô sở đắc của chơn như làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh 
tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Lấy vô nhị của pháp giới, pháp 
tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly 
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư 
nghì làm phương tiện, vô sanh của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng 
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hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì làm 
phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, 
tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh 
lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của chơn như làm phương tiện, 
vô sanh của chơn như làm phương tiện, vô sở đắc của chơn như làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp 
không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không 
chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh. Lấy vô nhị của pháp giới, pháp tánh, 
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly 
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư 
nghì làm phương tiện, vô sanh của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng 
hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì làm 
phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, 
tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội cho đến pháp không 
không tánh tự tánh. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của chơn như làm phương tiện, 
vô sanh của chơn như làm phương tiện, vô sở đắc của chơn như làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, pháp giới, 
pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, 
tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh 
giới bất tư nghì. Lấy vô nhị của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư 
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì làm 
phương tiện, vô sanh của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, 
tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì làm phương tiện, vô 
sở đắc của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi 
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khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh 
giới hư không, cảnh giới bất tư nghì làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, an trụ chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của chơn như làm phương tiện, 
vô sanh của chơn như làm phương tiện, vô sở đắc của chơn như làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, 
đạo. Lấy vô nhị của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh 
chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì làm phương tiện, vô sanh 
của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, 
tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì làm phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, 
pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, 
tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh 
giới bất tư nghì làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ 
Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của chơn như làm phương tiện, 
vô sanh của chơn như làm phương tiện, vô sở đắc của chơn như làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc. Lấy vô nhị của pháp giới, pháp tánh, tánh 
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, 
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì 
làm phương tiện, vô sanh của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư 
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì làm 
phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, 
tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của chơn như làm phương tiện, 
vô sanh của chơn như làm phương tiện, vô sở đắc của chơn như làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Lấy vô nhị của pháp giới, 
pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, 
tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh 
giới bất tư nghì làm phương tiện, vô sanh của pháp giới, pháp tánh, 
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly 
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư 
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nghì làm phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng 
hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của chơn như làm phương tiện, 
vô sanh của chơn như làm phương tiện, vô sở đắc của chơn như làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn 
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám 
chi thánh đạo. Lấy vô nhị của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư 
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì làm 
phương tiện, vô sanh của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, 
tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì làm phương tiện, vô 
sở đắc của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi 
khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh 
giới hư không, cảnh giới bất tư nghì làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm 
căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của chơn như làm phương tiện, 
vô sanh của chơn như làm phương tiện, vô sở đắc của chơn như làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát 
không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. 
Lấy vô nhị của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng 
đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì làm phương tiện, vô sanh 
của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, 
tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì làm phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, 
pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, 
tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh 
giới bất tư nghì làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn 
giải thoát vô nguyện.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của chơn như làm phương tiện, 
vô sanh của chơn như làm phương tiện, vô sở đắc của chơn như làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép 
thần thông. Lấy vô nhị của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, 
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tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì làm phương tiện, vô 
sanh của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi 
khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh 
giới hư không, cảnh giới bất tư nghì làm phương tiện, vô sở đắc của 
pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh 
bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của chơn như làm phương tiện, 
vô sanh của chơn như làm phương tiện, vô sở đắc của chơn như làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại 
xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Lấy vô nhị của pháp giới, pháp 
tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly 
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư 
nghì làm phương tiện, vô sanh của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng 
hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì làm 
phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, 
tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của chơn như làm phương tiện, 
vô sanh của chơn như làm phương tiện, vô sở đắc của chơn như làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, 
tánh luôn luôn xả. Lấy vô nhị của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư 
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì làm 
phương tiện, vô sanh của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, 
tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì làm phương tiện, vô 
sở đắc của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi 
khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh 
giới hư không, cảnh giới bất tư nghì làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả.  
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Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của chơn như làm phương tiện, 
vô sanh của chơn như làm phương tiện, vô sở đắc của chơn như làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng. Lấy vô nhị của pháp giới, pháp tánh, tánh 
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, 
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì 
làm phương tiện, vô sanh của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư 
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì làm 
phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, 
tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của chơn như làm phương tiện, 
vô sanh của chơn như làm phương tiện, vô sở đắc của chơn như làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-
ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. Lấy vô nhị của pháp giới, pháp tánh, 
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly 
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư 
nghì làm phương tiện, vô sanh của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng 
hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì làm 
phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, 
tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của chơn như làm phương tiện, 
vô sanh của chơn như làm phương tiện, vô sở đắc của chơn như làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát. Lấy vô 
nhị của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi 
khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh 
giới hư không, cảnh giới bất tư nghì làm phương tiện, vô sanh của 
pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh 
bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì làm phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, 
pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, 
tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh 
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giới bất tư nghì làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
hạnh đại Bồ-tát.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của chơn như làm phương tiện, 
vô sanh của chơn như làm phương tiện, vô sở đắc của chơn như làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. 
Lấy vô nhị của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng 
đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì làm phương tiện, vô sanh 
của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, 
tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì làm phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, 
pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, 
tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh 
giới bất tư nghì làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả 
vị giác ngộ cao tột. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của Thánh đế khổ làm phương 
tiện, vô sanh của Thánh đế khổ làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh 
đế khổ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh 
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Lấy vô nhị của 
Thánh đế tập, diệt, đạo làm phương tiện, vô sanh của Thánh đế tập, 
diệt, đạo làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh đế tập, diệt, đạo làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an 
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của Thánh đế khổ làm phương 
tiện, vô sanh của Thánh đế khổ làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh 
đế khổ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không 
nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Lấy vô nhị của 
Thánh đế tập, diệt, đạo làm phương tiện, vô sanh của Thánh đế tập, 
diệt, đạo làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh đế tập, diệt, đạo làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội cho 
đến pháp không không tánh tự tánh. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của Thánh đế khổ làm phương 
tiện, vô sanh của Thánh đế khổ làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh 
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đế khổ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, 
pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh 
bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì. Lấy vô nhị của Thánh đế tập, diệt, đạo 
làm phương tiện, vô sanh của Thánh đế tập, diệt, đạo làm phương tiện, 
vô sở đắc của Thánh đế tập, diệt, đạo làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, an trụ chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của Thánh đế khổ làm phương 
tiện, vô sanh của Thánh đế khổ làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh 
đế khổ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế 
khổ, tập, diệt, đạo. Lấy vô nhị của Thánh đế tập, diệt, đạo làm phương 
tiện, vô sanh của Thánh đế tập, diệt, đạo làm phương tiện, vô sở đắc 
của Thánh đế tập, diệt, đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của Thánh đế khổ làm phương 
tiện, vô sanh của Thánh đế khổ làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh 
đế khổ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Lấy vô nhị của Thánh đế tập, diệt, đạo 
làm phương tiện, vô sanh của Thánh đế tập, diệt, đạo làm phương tiện, 
vô sở đắc của Thánh đế tập, diệt, đạo làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của Thánh đế khổ làm phương 
tiện, vô sanh của Thánh đế khổ làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh 
đế khổ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải 
thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Lấy vô nhị của 
Thánh đế tập, diệt, đạo làm phương tiện, vô sanh của Thánh đế tập, 
diệt, đạo làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh đế tập, diệt, đạo làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của Thánh đế khổ làm phương 
tiện, vô sanh của Thánh đế khổ làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh 
đế khổ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm 
trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
giác, tám chi thánh đạo. Lấy vô nhị của Thánh đế tập, diệt, đạo làm 
phương tiện, vô sanh của Thánh đế tập, diệt, đạo làm phương tiện, vô 
sở đắc của Thánh đế tập, diệt, đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, 
năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. 
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Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của Thánh đế khổ làm phương 
tiện, vô sanh của Thánh đế khổ làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh 
đế khổ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn 
giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát 
vô nguyện. Lấy vô nhị của Thánh đế tập, diệt, đạo làm phương tiện, 
vô sanh của Thánh đế tập, diệt, đạo làm phương tiện, vô sở đắc của 
Thánh đế tập, diệt, đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp 
môn giải thoát vô nguyện.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của Thánh đế khổ làm phương 
tiện, vô sanh của Thánh đế khổ làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh 
đế khổ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại 
mắt, sáu phép thần thông. Lấy vô nhị của Thánh đế tập, diệt, đạo làm 
phương tiện, vô sanh của Thánh đế tập, diệt, đạo làm phương tiện, vô 
sở đắc của Thánh đế tập, diệt, đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của Thánh đế khổ làm phương 
tiện, vô sanh của Thánh đế khổ làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh 
đế khổ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực 
của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại 
bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Lấy vô nhị của Thánh 
đế tập, diệt, đạo làm phương tiện, vô sanh của Thánh đế tập, diệt, đạo 
làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh đế tập, diệt, đạo làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của Thánh đế khổ làm phương 
tiện, vô sanh của Thánh đế khổ làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh 
đế khổ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không 
quên mất, tánh luôn luôn xả. Lấy vô nhị của Thánh đế tập, diệt, đạo 
làm phương tiện, vô sanh của Thánh đế tập, diệt, đạo làm phương tiện, 
vô sở đắc của Thánh đế tập, diệt, đạo làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của Thánh đế khổ làm phương 
tiện, vô sanh của Thánh đế khổ làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh 
đế khổ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất 
thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Lấy vô nhị của Thánh đế tập, 
diệt, đạo làm phương tiện, vô sanh của Thánh đế tập, diệt, đạo làm 
phương tiện, vô sở đắc của Thánh đế tập, diệt, đạo làm phương tiện, 
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hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của Thánh đế khổ làm phương 
tiện, vô sanh của Thánh đế khổ làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh 
đế khổ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp 
môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. Lấy vô nhị của Thánh đế 
tập, diệt, đạo làm phương tiện, vô sanh của Thánh đế tập, diệt, đạo 
làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh đế tập, diệt, đạo làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của Thánh đế khổ làm phương 
tiện, vô sanh của Thánh đế khổ làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh 
đế khổ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại 
Bồ-tát. Lấy vô nhị của Thánh đế tập, diệt, đạo làm phương tiện, vô 
sanh của Thánh đế tập, diệt, đạo làm phương tiện, vô sở đắc của 
Thánh đế tập, diệt, đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập hạnh đại Bồ-tát.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của Thánh đế khổ làm phương 
tiện, vô sanh của Thánh đế khổ làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh 
đế khổ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác 
ngộ cao tột. Lấy vô nhị của Thánh đế tập, diệt, đạo làm phương tiện, 
vô sanh của Thánh đế tập, diệt, đạo làm phương tiện, vô sở đắc của 
Thánh đế tập, diệt, đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập quả vị giác ngộ cao tột. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của bố thí Ba-la-mật-đa làm 
phương tiện, vô sanh của bố thí Ba-la-mật-đa làm phương tiện, vô sở 
đắc của bố thí Ba-la-mật-đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-
mật-đa. Lấy vô nhị của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-
ba-la-mật-đa làm phương tiện, vô sanh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, 
tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa làm phương tiện, vô sở đắc của tịnh 
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, 
tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của bố thí Ba-la-mật-đa làm 
phương tiện, vô sanh của bố thí Ba-la-mật-đa làm phương tiện, vô sở 
đắc của bố thí Ba-la-mật-đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
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không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh. Lấy vô nhị của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-
la-mật-đa làm phương tiện, vô sanh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, 
tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa làm phương tiện, vô sở đắc của tịnh 
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội cho đến pháp không 
không tánh tự tánh. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của bố thí Ba-la-mật-đa làm 
phương tiện, vô sanh của bố thí Ba-la-mật-đa làm phương tiện, vô sở 
đắc của bố thí Ba-la-mật-đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh 
chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. Lấy vô nhị của tịnh giới, 
an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa làm phương tiện, vô 
sanh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa làm 
phương tiện, vô sở đắc của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-
nhã-ba-la-mật-đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ 
chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của bố thí Ba-la-mật-đa làm 
phương tiện, vô sanh của bố thí Ba-la-mật-đa làm phương tiện, vô sở 
đắc của bố thí Ba-la-mật-đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo. Lấy vô nhị của tịnh giới, an 
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa làm phương tiện, vô sanh 
của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa làm 
phương tiện, vô sở đắc của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-
nhã-ba-la-mật-đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ 
Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của bố thí Ba-la-mật-đa làm 
phương tiện, vô sanh của bố thí Ba-la-mật-đa làm phương tiện, vô sở 
đắc của bố thí Ba-la-mật-đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Lấy vô nhị của 
tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa làm phương 
tiện, vô sanh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-
mật-đa làm phương tiện, vô sở đắc của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, 
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tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. 
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Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của bố thí Ba-la-mật-đa làm 
phương tiện, vô sanh của bố thí Ba-la-mật-đa làm phương tiện, vô sở 
đắc của bố thí Ba-la-mật-đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. 
Lấy vô nhị của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-
đa làm phương tiện, vô sanh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa làm phương tiện, vô sở đắc của tịnh giới, an 
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của bố thí Ba-la-mật-đa làm 
phương tiện, vô sanh của bố thí Ba-la-mật-đa làm phương tiện, vô sở 
đắc của bố thí Ba-la-mật-đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Lấy vô nhị của tịnh giới, an 
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa làm phương tiện, vô sanh 
của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa làm 
phương tiện, vô sở đắc của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-
nhã-ba-la-mật-đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy 
chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của bố thí Ba-la-mật-đa làm 
phương tiện, vô sanh của bố thí Ba-la-mật-đa làm phương tiện, vô sở 
đắc của bố thí Ba-la-mật-đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, 
pháp môn giải thoát vô nguyện. Lấy vô nhị của tịnh giới, an nhẫn, tinh 
tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa làm phương tiện, vô sanh của tịnh 
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa làm phương tiện, 
vô sở đắc của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-
đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải 
thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô 
nguyện.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của bố thí Ba-la-mật-đa làm 
phương tiện, vô sanh của bố thí Ba-la-mật-đa làm phương tiện, vô sở 
đắc của bố thí Ba-la-mật-đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. Lấy vô nhị của tịnh giới, 
an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa làm phương tiện, vô 
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sanh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa làm 
phương tiện, vô sở đắc của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-
nhã-ba-la-mật-đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
năm loại mắt, sáu phép thần thông.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của bố thí Ba-la-mật-đa làm 
phương tiện, vô sanh của bố thí Ba-la-mật-đa làm phương tiện, vô sở 
đắc của bố thí Ba-la-mật-đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. 
Lấy vô nhị của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-
đa làm phương tiện, vô sanh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa làm phương tiện, vô sở đắc của tịnh giới, an 
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của bố thí Ba-la-mật-đa làm 
phương tiện, vô sanh của bố thí Ba-la-mật-đa làm phương tiện, vô sở 
đắc của bố thí Ba-la-mật-đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Lấy vô nhị của tịnh 
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa làm phương tiện, 
vô sanh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
làm phương tiện, vô sở đắc của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của bố thí Ba-la-mật-đa làm 
phương tiện, vô sanh của bố thí Ba-la-mật-đa làm phương tiện, vô sở 
đắc của bố thí Ba-la-mật-đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Lấy vô nhị 
của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa làm 
phương tiện, vô sanh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-
ba-la-mật-đa làm phương tiện, vô sở đắc của tịnh giới, an nhẫn, tinh 
tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của bố thí Ba-la-mật-đa làm 
phương tiện, vô sanh của bố thí Ba-la-mật-đa làm phương tiện, vô sở 
đắc của bố thí Ba-la-mật-đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. Lấy 
vô nhị của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
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làm phương tiện, vô sanh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-
nhã-ba-la-mật-đa làm phương tiện, vô sở đắc của tịnh giới, an nhẫn, 
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-
ma-địa. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của bố thí Ba-la-mật-đa làm 
phương tiện, vô sanh của bố thí Ba-la-mật-đa làm phương tiện, vô sở 
đắc của bố thí Ba-la-mật-đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát. Lấy vô nhị của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, 
tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa làm phương tiện, vô sanh của tịnh giới, 
an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa làm phương tiện, vô 
sở đắc của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của bố thí Ba-la-mật-đa làm 
phương tiện, vô sanh của bố thí Ba-la-mật-đa làm phương tiện, vô sở 
đắc của bố thí Ba-la-mật-đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. Lấy vô nhị của tịnh giới, an nhẫn, 
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa làm phương tiện, vô sanh của 
tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa làm phương 
tiện, vô sở đắc của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-
mật-đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác 
ngộ cao tột. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của bốn tịnh lự làm phương 
tiện, vô sanh của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh 
lự làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, 
an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Lấy vô nhị của bốn 
vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sanh của bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sở đắc của bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, 
tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của bốn tịnh lự làm phương 
tiện, vô sanh của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh 
lự làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, 
pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không 
vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không 
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, 
pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
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không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Lấy vô nhị của bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sanh của bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sở đắc của bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp 
không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của bốn tịnh lự làm phương 
tiện, vô sanh của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh 
lự làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, pháp 
giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình 
đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới bất tư nghì. Lấy vô nhị của bốn vô lượng, bốn định vô sắc 
làm phương tiện, vô sanh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm 
phương tiện, vô sở đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như cho đến cảnh giới bất 
tư nghì. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của bốn tịnh lự làm phương 
tiện, vô sanh của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh 
lự làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, 
tập, diệt, đạo. Lấy vô nhị của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm 
phương tiện, vô sanh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương 
tiện, vô sở đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của bốn tịnh lự làm phương 
tiện, vô sanh của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh 
lự làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn 
vô lượng, bốn định vô sắc. Lấy vô nhị của bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc làm phương tiện, vô sanh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm 
phương tiện, vô sở đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của bốn tịnh lự làm phương 
tiện, vô sanh của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh 
lự làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, 
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Lấy vô nhị của bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sanh của bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sở đắc của bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám 
giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. 
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Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của bốn tịnh lự làm phương 
tiện, vô sanh của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh 
lự làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, 
bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, 
tám chi thánh đạo. Lấy vô nhị của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm 
phương tiện, vô sanh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương 
tiện, vô sở đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn 
thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của bốn tịnh lự làm phương 
tiện, vô sanh của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh 
lự làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải 
thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô 
nguyện. Lấy vô nhị của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương 
tiện, vô sanh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô 
sở đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, hồi hướng 
trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát 
vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của bốn tịnh lự làm phương 
tiện, vô sanh của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh 
lự làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, 
sáu phép thần thông. Lấy vô nhị của bốn vô lượng, bốn định vô sắc 
làm phương tiện, vô sanh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm 
phương tiện, vô sở đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần 
thông.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của bốn tịnh lự làm phương 
tiện, vô sanh của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh 
lự làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của 
Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Lấy vô nhị của bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sanh của bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sở đắc của bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười 
lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, 
đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của bốn tịnh lự làm phương 
tiện, vô sanh của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh 
lự làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không 
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quên mất, tánh luôn luôn xả. Lấy vô nhị của bốn vô lượng, bốn định 
vô sắc làm phương tiện, vô sanh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc 
làm phương tiện, vô sở đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, 
tánh luôn luôn xả.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của bốn tịnh lự làm phương 
tiện, vô sanh của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh 
lự làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí 
đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Lấy vô nhị của bốn vô lượng, bốn định 
vô sắc làm phương tiện, vô sanh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc 
làm phương tiện, vô sở đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của bốn tịnh lự làm phương 
tiện, vô sanh của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh 
lự làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn 
Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. Lấy vô nhị của bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sanh của bốn vô lượng, bốn định 
vô sắc làm phương tiện, vô sở đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn 
Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của bốn tịnh lự làm phương 
tiện, vô sanh của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh 
lự làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát. 
Lấy vô nhị của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô 
sanh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sở đắc 
của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của bốn tịnh lự làm phương 
tiện, vô sanh của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh 
lự làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ 
cao tột. Lấy vô nhị của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương 
tiện, vô sanh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô 
sở đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, hồi hướng 
trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của tám giải thoát làm phương 
tiện, vô sanh của tám giải thoát làm phương tiện, vô sở đắc của tám 
giải thoát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, 
tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Lấy vô nhị 
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của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô 
sanh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương 
tiện, vô sở đắc của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an 
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của tám giải thoát làm phương 
tiện, vô sanh của tám giải thoát làm phương tiện, vô sở đắc của tám 
giải thoát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp 
không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Lấy vô nhị của 
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô 
sanh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương 
tiện, vô sở đắc của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội cho 
đến pháp không không tánh tự tánh. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của tám giải thoát làm phương 
tiện, vô sanh của tám giải thoát làm phương tiện, vô sở đắc của tám 
giải thoát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn 
như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, 
tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì. Lấy vô nhị của tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sanh của tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sở đắc của tám thắng 
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, an trụ chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của tám giải thoát làm phương 
tiện, vô sanh của tám giải thoát làm phương tiện, vô sở đắc của tám 
giải thoát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế 
khổ, tập, diệt, đạo. Lấy vô nhị của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ làm phương tiện, vô sanh của tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sở đắc của tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo. 
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Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của tám giải thoát làm phương 
tiện, vô sanh của tám giải thoát làm phương tiện, vô sở đắc của tám 
giải thoát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh 
lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Lấy vô nhị của tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sanh của tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sở đắc của tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, hồi hướng 
trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của tám giải thoát làm phương 
tiện, vô sanh của tám giải thoát làm phương tiện, vô sở đắc của tám 
giải thoát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải 
thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Lấy vô nhị của 
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô 
sanh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương 
tiện, vô sở đắc của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của tám giải thoát làm phương 
tiện, vô sanh của tám giải thoát làm phương tiện, vô sở đắc của tám 
giải thoát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm 
trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
giác, tám chi thánh đạo. Lấy vô nhị của tám thắng xứ, chín định thứ 
đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sanh của tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sở đắc của tám thắng 
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm 
căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của tám giải thoát làm phương 
tiện, vô sanh của tám giải thoát làm phương tiện, vô sở đắc của tám 
giải thoát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp 
môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải 
thoát vô nguyện. Lấy vô nhị của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười 
biến xứ làm phương tiện, vô sanh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ làm phương tiện, vô sở đắc của tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp 
môn giải thoát vô nguyện.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của tám giải thoát làm phương 
tiện, vô sanh của tám giải thoát làm phương tiện, vô sở đắc của tám 
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giải thoát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại 
mắt, sáu phép thần thông. Lấy vô nhị của tám thắng xứ, chín định thứ 
đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sanh của tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sở đắc của tám thắng 
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của tám giải thoát làm phương 
tiện, vô sanh của tám giải thoát làm phương tiện, vô sở đắc của tám 
giải thoát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực 
của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại 
bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Lấy vô nhị của tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sanh 
của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô 
sở đắc của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của tám giải thoát làm phương 
tiện, vô sanh của tám giải thoát làm phương tiện, vô sở đắc của tám 
giải thoát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả. Lấy vô nhị của tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sanh của tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sở đắc của tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, hồi hướng 
trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của tám giải thoát làm phương 
tiện, vô sanh của tám giải thoát làm phương tiện, vô sở đắc của tám 
giải thoát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất 
thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Lấy vô nhị của tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sanh của tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sở đắc 
của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của tám giải thoát làm phương 
tiện, vô sanh của tám giải thoát làm phương tiện, vô sở đắc của tám 
giải thoát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. Lấy vô nhị của tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sanh 
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của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô 
sở đắc của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của tám giải thoát làm phương 
tiện, vô sanh của tám giải thoát làm phương tiện, vô sở đắc của tám 
giải thoát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại 
Bồ-tát. Lấy vô nhị của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
làm phương tiện, vô sanh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười 
biến xứ làm phương tiện, vô sở đắc của tám thắng xứ, chín định thứ 
đệ, mười biến xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
hạnh đại Bồ-tát.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của tám giải thoát làm phương 
tiện, vô sanh của tám giải thoát làm phương tiện, vô sở đắc của tám 
giải thoát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị 
giác ngộ cao tột. Lấy vô nhị của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười 
biến xứ làm phương tiện, vô sanh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ làm phương tiện, vô sở đắc của tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập quả vị giác ngộ cao tột. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của bốn niệm trụ làm phương 
tiện, vô sanh của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sở đắc của bốn 
niệm trụ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, 
tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Lấy vô nhị 
của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sanh của bốn chánh đoạn, 
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo 
làm phương tiện, vô sở đắc của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm 
căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, 
tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của bốn niệm trụ làm phương 
tiện, vô sanh của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sở đắc của bốn 
niệm trụ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp 
không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
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pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Lấy vô nhị của 
bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, 
tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sanh của bốn chánh đoạn, bốn 
thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm 
phương tiện, vô sở đắc của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, 
năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội cho đến pháp không 
không tánh tự tánh. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của bốn niệm trụ làm phương 
tiện, vô sanh của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sở đắc của bốn 
niệm trụ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, 
pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh 
bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì. Lấy vô nhị của bốn chánh đoạn, bốn thần 
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm 
phương tiện, vô sanh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sở đắc 
của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
an trụ chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của bốn niệm trụ làm phương 
tiện, vô sanh của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sở đắc của bốn 
niệm trụ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế 
khổ, tập, diệt, đạo. Lấy vô nhị của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm 
căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, 
vô sanh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi 
đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sở đắc của bốn 
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám 
chi thánh đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ 
Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của bốn niệm trụ làm phương 
tiện, vô sanh của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sở đắc của bốn 
niệm trụ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh 
lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Lấy vô nhị của bốn chánh đoạn, 
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo 
làm phương tiện, vô sanh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, 
năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sở 
đắc của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
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giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của bốn niệm trụ làm phương 
tiện, vô sanh của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sở đắc của bốn 
niệm trụ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải 
thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Lấy vô nhị của 
bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, 
tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sanh của bốn chánh đoạn, bốn 
thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm 
phương tiện, vô sở đắc của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, 
năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của bốn niệm trụ làm phương 
tiện, vô sanh của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sở đắc của bốn 
niệm trụ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm 
trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
giác, tám chi thánh đạo. Lấy vô nhị của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 
năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương 
tiện, vô sanh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy 
chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sở đắc của bốn 
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám 
chi thánh đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn 
niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi 
đẳng giác, tám chi thánh đạo. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của bốn niệm trụ làm phương 
tiện, vô sanh của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sở đắc của bốn 
niệm trụ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn 
giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát 
vô nguyện. Lấy vô nhị của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, 
năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô 
sanh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi 
đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sở đắc của bốn 
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám 
chi thánh đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp 
môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải 
thoát vô nguyện.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của bốn niệm trụ làm phương 
tiện, vô sanh của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sở đắc của bốn 
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niệm trụ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại 
mắt, sáu phép thần thông. Lấy vô nhị của bốn chánh đoạn, bốn thần 
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm 
phương tiện, vô sanh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sở đắc 
của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập năm loại mắt, sáu phép thần thông.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của bốn niệm trụ làm phương 
tiện, vô sanh của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sở đắc của bốn 
niệm trụ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực 
của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại 
bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Lấy vô nhị của bốn 
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám 
chi thánh đạo làm phương tiện, vô sanh của bốn chánh đoạn, bốn thần 
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm 
phương tiện, vô sở đắc của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, 
năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của bốn niệm trụ làm phương 
tiện, vô sanh của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sở đắc của bốn 
niệm trụ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả. Lấy vô nhị của bốn chánh đoạn, 
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo 
làm phương tiện, vô sanh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, 
năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sở 
đắc của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của bốn niệm trụ làm phương 
tiện, vô sanh của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sở đắc của bốn 
niệm trụ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất 
thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Lấy vô nhị của bốn chánh 
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi 
thánh đạo làm phương tiện, vô sanh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 
năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương 
tiện, vô sở đắc của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, 
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bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của bốn niệm trụ làm phương 
tiện, vô sanh của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sở đắc của bốn 
niệm trụ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. Lấy vô nhị của bốn 
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám 
chi thánh đạo làm phương tiện, vô sanh của bốn chánh đoạn, bốn thần 
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm 
phương tiện, vô sở đắc của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, 
năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của bốn niệm trụ làm phương 
tiện, vô sanh của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sở đắc của bốn 
niệm trụ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại 
Bồ-tát. Lấy vô nhị của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sanh 
của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sở đắc của bốn chánh 
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi 
thánh đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại 
Bồ-tát.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của bốn niệm trụ làm phương 
tiện, vô sanh của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sở đắc của bốn 
niệm trụ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị 
giác ngộ cao tột. Lấy vô nhị của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm 
căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, 
vô sanh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi 
đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sở đắc của bốn 
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám 
chi thánh đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả 
vị giác ngộ cao tột. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của pháp môn giải thoát không 
làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát không làm phương 
tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh 
lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Lấy vô nhị của pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát 
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vô tướng, vô nguyện làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-
mật-đa. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của pháp môn giải thoát không 
làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát không làm phương 
tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp 
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh. Lấy vô nhị của pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát vô tướng, 
vô nguyện làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ 
pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của pháp môn giải thoát không 
làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát không làm phương 
tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh 
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, 
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. 
Lấy vô nhị của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện làm phương 
tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện làm 
phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như cho đến 
cảnh giới bất tư nghì. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của pháp môn giải thoát không 
làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát không làm phương 
tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo. Lấy vô nhị 
của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện làm phương tiện, vô 
sanh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện làm phương tiện, 
vô sở đắc của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo. 
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Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của pháp môn giải thoát không 
làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát không làm phương 
tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc. Lấy vô nhị của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện làm 
phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện 
làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của pháp môn giải thoát không 
làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát không làm phương 
tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ. Lấy vô nhị của pháp môn giải thoát vô tướng, 
vô nguyện làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát 
vô tướng, vô nguyện làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của pháp môn giải thoát không 
làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát không làm phương 
tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần 
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Lấy vô 
nhị của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện làm phương tiện, vô 
sanh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện làm phương tiện, 
vô sở đắc của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, 
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của pháp môn giải thoát không 
làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát không làm phương 
tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn 
giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Lấy vô nhị của 
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện làm phương tiện, vô sanh 
của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện làm phương tiện, vô sở 
đắc của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp 
môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện.  
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Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của pháp môn giải thoát không 
làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát không làm phương 
tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. Lấy 
vô nhị của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện làm phương tiện, 
vô sanh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện làm phương 
tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép 
thần thông.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của pháp môn giải thoát không 
làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát không làm phương 
tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng. Lấy vô nhị của pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát vô tướng, 
vô nguyện làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của pháp môn giải thoát không 
làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát không làm phương 
tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. 
Lấy vô nhị của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện làm phương 
tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện làm 
phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên 
mất, tánh luôn luôn xả.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của pháp môn giải thoát không 
làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát không làm phương 
tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng. Lấy vô nhị của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện làm 
phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện 
làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất 
thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. 
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Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của pháp môn giải thoát không 
làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát không làm phương 
tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa. Lấy vô nhị của pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát vô tướng, 
vô nguyện làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của pháp môn giải thoát không 
làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát không làm phương 
tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát. Lấy vô nhị của pháp 
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện làm phương tiện, vô sanh của 
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện làm phương tiện, vô sở đắc 
của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của pháp môn giải thoát không 
làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát không làm phương 
tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. Lấy vô nhị của 
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện làm phương tiện, vô sanh 
của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện làm phương tiện, vô sở 
đắc của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của năm loại mắt làm phương 
tiện, vô sanh của năm loại mắt làm phương tiện, vô sở đắc của năm 
loại mắt làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh 
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Lấy vô nhị của 
sáu phép thần thông làm phương tiện, vô sanh của sáu phép thần thông 
làm phương tiện, vô sở đắc của sáu phép thần thông làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, 
tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của năm loại mắt làm phương 
tiện, vô sanh của năm loại mắt làm phương tiện, vô sở đắc của năm 
loại mắt làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp 
không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
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pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Lấy vô nhị của 
sáu phép thần thông làm phương tiện, vô sanh của sáu phép thần thông 
làm phương tiện, vô sở đắc của sáu phép thần thông làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội cho đến pháp không 
không tánh tự tánh. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của năm loại mắt làm phương 
tiện, vô sanh của năm loại mắt làm phương tiện, vô sở đắc của năm 
loại mắt làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, 
pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh 
bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì. Lấy vô nhị của sáu phép thần thông làm 
phương tiện, vô sanh của sáu phép thần thông làm phương tiện, vô sở 
đắc của sáu phép thần thông làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, an trụ chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của năm loại mắt làm phương 
tiện, vô sanh của năm loại mắt làm phương tiện, vô sở đắc của năm 
loại mắt làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế 
khổ, tập, diệt, đạo. Lấy vô nhị của sáu phép thần thông làm phương 
tiện, vô sanh của sáu phép thần thông làm phương tiện, vô sở đắc của 
sáu phép thần thông làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an 
trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của năm loại mắt làm phương 
tiện, vô sanh của năm loại mắt làm phương tiện, vô sở đắc của năm 
loại mắt làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh 
lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Lấy vô nhị của sáu phép thần thông 
làm phương tiện, vô sanh của sáu phép thần thông làm phương tiện, 
vô sở đắc của sáu phép thần thông làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của năm loại mắt làm phương 
tiện, vô sanh của năm loại mắt làm phương tiện, vô sở đắc của năm 
loại mắt làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải 
thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Lấy vô nhị của 
sáu phép thần thông làm phương tiện, vô sanh của sáu phép thần thông 
làm phương tiện, vô sở đắc của sáu phép thần thông làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ. 
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Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của năm loại mắt làm phương 
tiện, vô sanh của năm loại mắt làm phương tiện, vô sở đắc của năm 
loại mắt làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm 
trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
giác, tám chi thánh đạo. Lấy vô nhị của sáu phép thần thông làm 
phương tiện, vô sanh của sáu phép thần thông làm phương tiện, vô sở 
đắc của sáu phép thần thông làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của năm loại mắt làm phương 
tiện, vô sanh của năm loại mắt làm phương tiện, vô sở đắc của năm 
loại mắt làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn 
giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát 
vô nguyện. Lấy vô nhị của sáu phép thần thông làm phương tiện, vô 
sanh của sáu phép thần thông làm phương tiện, vô sở đắc của sáu phép 
thần thông làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp 
môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải 
thoát vô nguyện.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của năm loại mắt làm phương 
tiện, vô sanh của năm loại mắt làm phương tiện, vô sở đắc của năm 
loại mắt làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại 
mắt, sáu phép thần thông. Lấy vô nhị của sáu phép thần thông làm 
phương tiện, vô sanh của sáu phép thần thông làm phương tiện, vô sở 
đắc của sáu phép thần thông làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của năm loại mắt làm phương 
tiện, vô sanh của năm loại mắt làm phương tiện, vô sở đắc của năm 
loại mắt làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực 
của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại 
bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Lấy vô nhị của sáu 
phép thần thông làm phương tiện, vô sanh của sáu phép thần thông 
làm phương tiện, vô sở đắc của sáu phép thần thông làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của năm loại mắt làm phương 
tiện, vô sanh của năm loại mắt làm phương tiện, vô sở đắc của năm 
loại mắt làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả. Lấy vô nhị của sáu phép thần 
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thông làm phương tiện, vô sanh của sáu phép thần thông làm phương 
tiện, vô sở đắc của sáu phép thần thông làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của năm loại mắt làm phương 
tiện, vô sanh của năm loại mắt làm phương tiện, vô sở đắc của năm 
loại mắt làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất 
thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Lấy vô nhị của sáu phép thần 
thông làm phương tiện, vô sanh của sáu phép thần thông làm phương 
tiện, vô sở đắc của sáu phép thần thông làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của năm loại mắt làm phương 
tiện, vô sanh của năm loại mắt làm phương tiện, vô sở đắc của năm 
loại mắt làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp 
môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. Lấy vô nhị của sáu phép 
thần thông làm phương tiện, vô sanh của sáu phép thần thông làm 
phương tiện, vô sở đắc của sáu phép thần thông làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của năm loại mắt làm phương 
tiện, vô sanh của năm loại mắt làm phương tiện, vô sở đắc của năm 
loại mắt làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại 
Bồ-tát. Lấy vô nhị của sáu phép thần thông làm phương tiện, vô sanh 
của sáu phép thần thông làm phương tiện, vô sở đắc của sáu phép thần 
thông làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-
tát.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của năm loại mắt làm phương 
tiện, vô sanh của năm loại mắt làm phương tiện, vô sở đắc của năm 
loại mắt làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác 
ngộ cao tột. Lấy vô nhị của sáu phép thần thông làm phương tiện, vô 
sanh của sáu phép thần thông làm phương tiện, vô sở đắc của sáu phép 
thần thông làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị 
giác ngộ cao tột. 
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Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của mười lực Phật làm phương 
tiện, vô sanh của mười lực Phật làm phương tiện, vô sở đắc của mười 
lực Phật làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, 
tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Lấy vô nhị 
của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng làm phương tiện, vô sanh của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, 
đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng làm phương tiện, vô sở đắc của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, 
đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của mười lực Phật làm phương 
tiện, vô sanh của mười lực Phật làm phương tiện, vô sở đắc của mười 
lực Phật làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp 
không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Lấy vô nhị của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, 
đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng làm phương tiện, vô sanh của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, 
đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng làm phương tiện, vô sở đắc của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, 
đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự 
tánh. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của mười lực Phật làm phương 
tiện, vô sanh của mười lực Phật làm phương tiện, vô sở đắc của mười 
lực Phật làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, 
pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh 
bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì. Lấy vô nhị của bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp 
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Phật bất cộng làm phương tiện, vô sanh của bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng làm phương tiện, vô sở đắc của bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như 
cho đến cảnh giới bất tư nghì. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của mười lực Phật làm phương 
tiện, vô sanh của mười lực Phật làm phương tiện, vô sở đắc của mười 
lực Phật làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế 
khổ, tập, diệt, đạo. Lấy vô nhị của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
làm phương tiện, vô sanh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
làm phương tiện, vô sở đắc của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, 
diệt, đạo. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của mười lực Phật làm phương 
tiện, vô sanh của mười lực Phật làm phương tiện, vô sở đắc của mười 
lực Phật làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh 
lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Lấy vô nhị của bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng làm phương tiện, vô sanh của bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng làm phương tiện, vô sở đắc của bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của mười lực Phật làm phương 
tiện, vô sanh của mười lực Phật làm phương tiện, vô sở đắc của mười 
lực Phật làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải 
thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Lấy vô nhị của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, 
đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng làm phương tiện, vô sanh của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, 
đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng làm phương tiện, vô sở đắc của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, 
đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng làm phương tiện, hồi hướng trí 
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nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của mười lực Phật làm phương 
tiện, vô sanh của mười lực Phật làm phương tiện, vô sở đắc của mười 
lực Phật làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm 
trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
giác, tám chi thánh đạo. Lấy vô nhị của bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng làm phương tiện, vô sanh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng làm phương tiện, vô sở đắc của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, 
bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, 
tám chi thánh đạo. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của mười lực Phật làm phương 
tiện, vô sanh của mười lực Phật làm phương tiện, vô sở đắc của mười 
lực Phật làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn 
giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát 
vô nguyện. Lấy vô nhị của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng làm 
phương tiện, vô sanh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng làm 
phương tiện, vô sở đắc của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát 
không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của mười lực Phật làm phương 
tiện, vô sanh của mười lực Phật làm phương tiện, vô sở đắc của mười 
lực Phật làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại 
mắt, sáu phép thần thông. Lấy vô nhị của bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng làm phương tiện, vô sanh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng làm phương tiện, vô sở đắc của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, 
sáu phép thần thông.  
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Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của mười lực Phật làm phương 
tiện, vô sanh của mười lực Phật làm phương tiện, vô sở đắc của mười 
lực Phật làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực 
của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại 
bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Lấy vô nhị của bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại 
xả, mười tám pháp Phật bất cộng làm phương tiện, vô sanh của bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại 
xả, mười tám pháp Phật bất cộng làm phương tiện, vô sở đắc của bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại 
xả, mười tám pháp Phật bất cộng làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của mười lực Phật làm phương 
tiện, vô sanh của mười lực Phật làm phương tiện, vô sở đắc của mười 
lực Phật làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả. Lấy vô nhị của bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng làm phương tiện, vô sanh của bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng làm phương tiện, vô sở đắc của bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của mười lực Phật làm phương 
tiện, vô sanh của mười lực Phật làm phương tiện, vô sở đắc của mười 
lực Phật làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất 
thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Lấy vô nhị của bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng làm phương tiện, vô sanh của bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng làm phương tiện, vô sở đắc của bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của mười lực Phật làm phương 
tiện, vô sanh của mười lực Phật làm phương tiện, vô sở đắc của mười 
lực Phật làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp 
môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. Lấy vô nhị của bốn điều 
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không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng làm phương tiện, vô sanh của bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng làm phương tiện, vô sở đắc của bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của mười lực Phật làm phương 
tiện, vô sanh của mười lực Phật làm phương tiện, vô sở đắc của mười 
lực Phật làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại 
Bồ-tát. Lấy vô nhị của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng làm phương 
tiện, vô sanh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng làm phương 
tiện, vô sở đắc của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của mười lực Phật làm phương 
tiện, vô sanh của mười lực Phật làm phương tiện, vô sở đắc của mười 
lực Phật làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị 
giác ngộ cao tột. Lấy vô nhị của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
làm phương tiện, vô sanh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
làm phương tiện, vô sở đắc của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao 
tột. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của pháp không quên mất làm 
phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất làm phương tiện, vô 
sở đắc của pháp không quên mất làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-
la-mật-đa. Lấy vô nhị của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, vô sanh 
của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, vô sở đắc của tánh luôn luôn 
xả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, 
an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của pháp không quên mất làm 
phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất làm phương tiện, vô 
sở đắc của pháp không quên mất làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
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thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội 
ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh. Lấy vô nhị của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, vô sanh của 
tánh luôn luôn xả làm phương tiện, vô sở đắc của tánh luôn luôn xả 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội 
cho đến pháp không không tánh tự tánh. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của pháp không quên mất làm 
phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất làm phương tiện, vô 
sở đắc của pháp không quên mất làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, 
tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. Lấy vô nhị của tánh 
luôn luôn xả làm phương tiện, vô sanh của tánh luôn luôn xả làm 
phương tiện, vô sở đắc của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của pháp không quên mất làm 
phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất làm phương tiện, vô 
sở đắc của pháp không quên mất làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo. Lấy vô nhị của tánh luôn 
luôn xả làm phương tiện, vô sanh của tánh luôn luôn xả làm phương 
tiện, vô sở đắc của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của pháp không quên mất làm 
phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất làm phương tiện, vô 
sở đắc của pháp không quên mất làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Lấy vô nhị 
của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, vô sanh của tánh luôn luôn xả 
làm phương tiện, vô sở đắc của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của pháp không quên mất làm 
phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất làm phương tiện, vô 
sở đắc của pháp không quên mất làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười 
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biến xứ. Lấy vô nhị của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, vô sanh 
của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, vô sở đắc của tánh luôn luôn 
xả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, 
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của pháp không quên mất làm 
phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất làm phương tiện, vô 
sở đắc của pháp không quên mất làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, 
năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Lấy vô nhị của tánh 
luôn luôn xả làm phương tiện, vô sanh của tánh luôn luôn xả làm 
phương tiện, vô sở đắc của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần 
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của pháp không quên mất làm 
phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất làm phương tiện, vô 
sở đắc của pháp không quên mất làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô 
tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Lấy vô nhị của tánh luôn luôn 
xả làm phương tiện, vô sanh của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, 
vô sở đắc của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô 
tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của pháp không quên mất làm 
phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất làm phương tiện, vô 
sở đắc của pháp không quên mất làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. Lấy vô nhị của tánh 
luôn luôn xả làm phương tiện, vô sanh của tánh luôn luôn xả làm 
phương tiện, vô sở đắc của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của pháp không quên mất làm 
phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất làm phương tiện, vô 
sở đắc của pháp không quên mất làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. 
Lấy vô nhị của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, vô sanh của tánh 
luôn luôn xả làm phương tiện, vô sở đắc của tánh luôn luôn xả làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại 
xả, mười tám pháp Phật bất cộng. 
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Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của pháp không quên mất làm 
phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất làm phương tiện, vô 
sở đắc của pháp không quên mất làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Lấy vô nhị 
của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, vô sanh của tánh luôn luôn xả 
làm phương tiện, vô sở đắc của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của pháp không quên mất làm 
phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất làm phương tiện, vô 
sở đắc của pháp không quên mất làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Lấy vô 
nhị của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, vô sanh của tánh luôn luôn 
xả làm phương tiện, vô sở đắc của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của pháp không quên mất làm 
phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất làm phương tiện, vô 
sở đắc của pháp không quên mất làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 
Lấy vô nhị của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, vô sanh của tánh 
luôn luôn xả làm phương tiện, vô sở đắc của tánh luôn luôn xả làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-
ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của pháp không quên mất làm 
phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất làm phương tiện, vô 
sở đắc của pháp không quên mất làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát. Lấy vô nhị của tánh luôn luôn xả làm 
phương tiện, vô sanh của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, vô sở 
đắc của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
tu tập hạnh đại Bồ-tát.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của pháp không quên mất làm 
phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất làm phương tiện, vô 
sở đắc của pháp không quên mất làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. Lấy vô nhị của tánh luôn luôn 
xả làm phương tiện, vô sanh của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, 
vô sở đắc của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của trí nhất thiết làm phương 
tiện, vô sanh của trí nhất thiết làm phương tiện, vô sở đắc của trí nhất 
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thiết làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh 
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Lấy vô nhị của 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng làm phương tiện, vô sanh của trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng làm phương tiện, vô sở đắc của trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-
đa. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của trí nhất thiết làm phương 
tiện, vô sanh của trí nhất thiết làm phương tiện, vô sở đắc của trí nhất 
thiết làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không 
nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Lấy vô nhị của trí 
đạo tướng, trí nhất thiết tướng làm phương tiện, vô sanh của trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng làm phương tiện, vô sở đắc của trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của trí nhất thiết làm phương 
tiện, vô sanh của trí nhất thiết làm phương tiện, vô sở đắc của trí nhất 
thiết làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, 
pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh 
bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì. Lấy vô nhị của trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng làm phương tiện, vô sanh của trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng làm phương tiện, vô sở đắc của trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như 
cho đến cảnh giới bất tư nghì. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của trí nhất thiết làm phương 
tiện, vô sanh của trí nhất thiết làm phương tiện, vô sở đắc của trí nhất 
thiết làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, 
tập, diệt, đạo. Lấy vô nhị của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng làm 
phương tiện, vô sanh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng làm 
phương tiện, vô sở đắc của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, 
đạo. 
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Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của trí nhất thiết làm phương 
tiện, vô sanh của trí nhất thiết làm phương tiện, vô sở đắc của trí nhất 
thiết làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Lấy vô nhị của trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng làm phương tiện, vô sanh của trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng làm phương tiện, vô sở đắc của trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của trí nhất thiết làm phương 
tiện, vô sanh của trí nhất thiết làm phương tiện, vô sở đắc của trí nhất 
thiết làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, 
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Lấy vô nhị của trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng làm phương tiện, vô sanh của trí đạo tướng, 
trí nhất thiết tướng làm phương tiện, vô sở đắc của trí đạo tướng, trí 
nhất thiết tướng làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của trí nhất thiết làm phương 
tiện, vô sanh của trí nhất thiết làm phương tiện, vô sở đắc của trí nhất 
thiết làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, 
bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, 
tám chi thánh đạo. Lấy vô nhị của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng 
làm phương tiện, vô sanh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng làm 
phương tiện, vô sở đắc của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn 
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám 
chi thánh đạo. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của trí nhất thiết làm phương 
tiện, vô sanh của trí nhất thiết làm phương tiện, vô sở đắc của trí nhất 
thiết làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải 
thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô 
nguyện. Lấy vô nhị của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng làm phương 
tiện, vô sanh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng làm phương tiện, 
vô sở đắc của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn 
giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của trí nhất thiết làm phương 
tiện, vô sanh của trí nhất thiết làm phương tiện, vô sở đắc của trí nhất 
thiết làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, 
sáu phép thần thông. Lấy vô nhị của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng 
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làm phương tiện, vô sanh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng làm 
phương tiện, vô sở đắc của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép 
thần thông.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của trí nhất thiết làm phương 
tiện, vô sanh của trí nhất thiết làm phương tiện, vô sở đắc của trí nhất 
thiết làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của 
Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Lấy vô nhị của trí đạo tướng, 
trí nhất thiết tướng làm phương tiện, vô sanh của trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng làm phương tiện, vô sở đắc của trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của 
Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của trí nhất thiết làm phương 
tiện, vô sanh của trí nhất thiết làm phương tiện, vô sở đắc của trí nhất 
thiết làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không 
quên mất, tánh luôn luôn xả. Lấy vô nhị của trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng làm phương tiện, vô sanh của trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng làm phương tiện, vô sở đắc của trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không 
quên mất, tánh luôn luôn xả.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của trí nhất thiết làm phương 
tiện, vô sanh của trí nhất thiết làm phương tiện, vô sở đắc của trí nhất 
thiết làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Lấy vô nhị của trí đạo tướng, trí 
nhất thiết tướng làm phương tiện, vô sanh của trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng làm phương tiện, vô sở đắc của trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của trí nhất thiết làm phương 
tiện, vô sanh của trí nhất thiết làm phương tiện, vô sở đắc của trí nhất 
thiết làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp 
môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. Lấy vô nhị của trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng làm phương tiện, vô sanh của trí đạo tướng, 
trí nhất thiết tướng làm phương tiện, vô sở đắc của trí đạo tướng, trí 
nhất thiết tướng làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất 
cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 
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Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của trí nhất thiết làm phương 
tiện, vô sanh của trí nhất thiết làm phương tiện, vô sở đắc của trí nhất 
thiết làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-
tát. Lấy vô nhị của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng làm phương tiện, 
vô sanh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng làm phương tiện, vô sở 
đắc của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng làm phương tiện, hồi hướng 
trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của trí nhất thiết làm phương 
tiện, vô sanh của trí nhất thiết làm phương tiện, vô sở đắc của trí nhất 
thiết làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác 
ngộ cao tột. Lấy vô nhị của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng làm 
phương tiện, vô sanh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng làm 
phương tiện, vô sở đắc của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà-la-ni làm phương 
tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà-la-ni làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh 
lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Lấy vô nhị của tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm 
phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh 
tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà-la-ni làm phương 
tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà-la-ni làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp 
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh. Lấy vô nhị của tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm 
phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm phương 
tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội cho đến pháp không 
không tánh tự tánh. 
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Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà-la-ni làm phương 
tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà-la-ni làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh 
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, 
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. 
Lấy vô nhị của tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm phương tiện, vô sanh 
của tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an 
trụ chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà-la-ni làm phương 
tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà-la-ni làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo. Lấy vô nhị 
của tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm phương tiện, vô sanh của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ 
Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà-la-ni làm phương 
tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà-la-ni làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc. Lấy vô nhị của tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm phương tiện, vô 
sanh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm phương tiện, vô sở đắc của 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà-la-ni làm phương 
tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà-la-ni làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ. Lấy vô nhị của tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm 
phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà-la-ni làm phương 
tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà-la-ni làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần 
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túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Lấy vô 
nhị của tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm phương tiện, vô sanh của tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy 
chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà-la-ni làm phương 
tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà-la-ni làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn 
giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Lấy vô nhị của tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp 
môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải 
thoát vô nguyện.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà-la-ni làm phương 
tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà-la-ni làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. Lấy 
vô nhị của tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm phương tiện, vô sanh của 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập năm loại mắt, sáu phép thần thông.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà-la-ni làm phương 
tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà-la-ni làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng. Lấy vô nhị của tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm 
phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm phương 
tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà-la-ni làm phương 
tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà-la-ni làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. 
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Lấy vô nhị của tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm phương tiện, vô sanh 
của tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà-la-ni làm phương 
tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà-la-ni làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng. Lấy vô nhị của tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm phương tiện, 
vô sanh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm phương tiện, vô sở đắc 
của tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà-la-ni làm phương 
tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà-la-ni làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa. Lấy vô nhị của tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm 
phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm phương 
tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà-la-ni làm phương 
tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà-la-ni làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát. Lấy vô nhị của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Tam-ma-
địa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà-la-ni làm phương 
tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà-la-ni làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. Lấy vô nhị của 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị 
giác ngộ cao tột. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả 
làm phương tiện, vô sanh của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm phương 
tiện, vô sở đắc của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm phương tiện, hồi 
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hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh 
lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Lấy vô nhị của Nhất-lai hướng, Nhất-lai 
quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả 
làm phương tiện, vô sanh của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn 
hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, 
vô sở đắc của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, hồi hướng 
trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-
nhã Ba-la-mật-đa. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả 
làm phương tiện, vô sanh của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm phương 
tiện, vô sở đắc của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp 
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh. Lấy vô nhị của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-
hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương 
tiện, vô sanh của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, vô sở đắc 
của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-
la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả 
làm phương tiện, vô sanh của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm phương 
tiện, vô sở đắc của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh 
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, 
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. 
Lấy vô nhị của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, vô sanh của 
Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-
hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, vô sở đắc của Nhất-lai 
hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, 
A-la-hán quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn 
như cho đến cảnh giới bất tư nghì. 
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Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả 
làm phương tiện, vô sanh của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm phương 
tiện, vô sở đắc của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo. Lấy vô nhị 
của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-
la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, vô sanh của Nhất-lai 
hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, 
A-la-hán quả làm phương tiện, vô sở đắc của Nhất-lai hướng, Nhất-lai 
quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, 
diệt, đạo. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả 
làm phương tiện, vô sanh của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm phương 
tiện, vô sở đắc của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc. Lấy vô nhị của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, 
Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, vô 
sanh của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn 
quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, vô sở đắc của 
Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-
hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả 
làm phương tiện, vô sanh của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm phương 
tiện, vô sở đắc của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ. Lấy vô nhị của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, 
Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm 
phương tiện, vô sanh của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn 
hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, 
vô sở đắc của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, hồi hướng 
trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả 
làm phương tiện, vô sanh của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm phương 
tiện, vô sở đắc của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần 
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Lấy vô 
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nhị của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, 
A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, vô sanh của Nhất-lai 
hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, 
A-la-hán quả làm phương tiện, vô sở đắc của Nhất-lai hướng, Nhất-lai 
quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn 
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám 
chi thánh đạo. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả 
làm phương tiện, vô sanh của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm phương 
tiện, vô sở đắc của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn 
giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Lấy vô nhị của 
Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-
hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, vô sanh của Nhất-lai 
hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, 
A-la-hán quả làm phương tiện, vô sở đắc của Nhất-lai hướng, Nhất-lai 
quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải 
thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô 
nguyện.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả 
làm phương tiện, vô sanh của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm phương 
tiện, vô sở đắc của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. Lấy 
vô nhị của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn 
quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, vô sanh của 
Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-
hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, vô sở đắc của Nhất-lai 
hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, 
A-la-hán quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm 
loại mắt, sáu phép thần thông.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả 
làm phương tiện, vô sanh của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm phương 
tiện, vô sở đắc của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng. Lấy vô nhị của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-
hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương 
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tiện, vô sanh của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, vô sở đắc 
của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-
la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả 
làm phương tiện, vô sanh của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm phương 
tiện, vô sở đắc của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. 
Lấy vô nhị của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, vô sanh của 
Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-
hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, vô sở đắc của Nhất-lai 
hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, 
A-la-hán quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả 
làm phương tiện, vô sanh của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm phương 
tiện, vô sở đắc của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng. Lấy vô nhị của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, 
Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, vô 
sanh của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn 
quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, vô sở đắc của 
Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-
hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. 

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả 
làm phương tiện, vô sanh của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm phương 
tiện, vô sở đắc của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa. Lấy vô nhị của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-
hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương 
tiện, vô sanh của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, vô sở đắc 
của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-
la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 
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Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả 
làm phương tiện, vô sanh của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm phương 
tiện, vô sở đắc của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát. Lấy vô nhị của Nhất-lai 
hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, 
A-la-hán quả làm phương tiện, vô sanh của Nhất-lai hướng, Nhất-lai 
quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả 
làm phương tiện, vô sở đắc của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-
hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát.  

Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả 
làm phương tiện, vô sanh của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm phương 
tiện, vô sở đắc của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. Lấy vô nhị của 
Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-
hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, vô sanh của Nhất-lai 
hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, 
A-la-hán quả làm phương tiện, vô sở đắc của Nhất-lai hướng, Nhất-lai 
quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao 
tột. 

 
Quyeån Thöù 111 

HEÁT 
 



10 
 

Này Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của quả vị Độc-giác làm 
phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sở đắc 
của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa.  

Này Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của quả vị Độc-giác làm 
phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sở đắc 
của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an 
trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh.  

Này Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của quả vị Độc-giác làm 
phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sở đắc 
của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an 
trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng 
đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì.  

Này Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của quả vị Độc-giác làm 
phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sở đắc 
của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an 
trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo.  

Này Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của quả vị Độc-giác làm 
phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sở đắc 
của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc.  

Này Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của quả vị Độc-giác làm 
phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sở đắc 
của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ.  

Này Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của quả vị Độc-giác làm 
phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sở đắc 
của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, 
bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo.  
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Này Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của quả vị Độc-giác làm 
phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sở đắc 
của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp 
môn giải thoát vô nguyện.  

Này Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của quả vị Độc-giác làm 
phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sở đắc 
của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập năm loại mắt, sáu phép thần thông.  

Này Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của quả vị Độc-giác làm 
phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sở đắc 
của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng.  

Này Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của quả vị Độc-giác làm 
phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sở đắc 
của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả.  

Này Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của quả vị Độc-giác làm 
phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sở đắc 
của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.  

Này Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của quả vị Độc-giác làm 
phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sở đắc 
của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa.  

Này Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của quả vị Độc-giác làm 
phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sở đắc 
của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập hạnh đại Bồ-tát.  

Này Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của quả vị Độc-giác làm 
phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sở đắc 
của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập quả vị giác ngộ cao tột.  

Này Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát làm 
phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở đắc 
của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa.  
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Này Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát làm 
phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở đắc 
của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ 
pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh.  

Này Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát làm 
phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở đắc 
của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ 
chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi 
khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh 
giới hư không, cảnh giới bất tư nghì.  

Này Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát làm 
phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở đắc 
của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ 
Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo.  

Này Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát làm 
phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở đắc 
của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc.  

Này Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát làm 
phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở đắc 
của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ.  

Này Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát làm 
phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở đắc 
của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy 
chi đẳng giác, tám chi thánh đạo.  

Này Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát làm 
phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở đắc 
của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn 
giải thoát vô nguyện.  
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Này Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát làm 
phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở đắc 
của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
năm loại mắt, sáu phép thần thông.  

Này Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát làm 
phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở đắc 
của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng.  

Này Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát làm 
phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở đắc 
của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả.  

Này Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát làm 
phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở đắc 
của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.  

Này Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát làm 
phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở đắc 
của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa.  

Này Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát làm 
phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở đắc 
của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
hạnh đại Bồ-tát.  

Này Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát làm 
phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở đắc 
của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
quả vị giác ngộ cao tột.  

Này Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột 
làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, 
vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa.  

Này Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột 
làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, 
vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không 
nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng 
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nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh 
tự tánh.  

Này Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột 
làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, 
vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư 
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì.  

Này Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột 
làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, 
vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo.  

Này Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột 
làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, 
vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc.  

Này Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột 
làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, 
vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ.  

Này Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột 
làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, 
vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm 
căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo.  

Này Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột 
làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, 
vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô 
tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện.  

Này Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột 
làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, 
vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông.  
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Này Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột 
làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, 
vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng.  

Này Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột 
làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, 
vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả.  

Này Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột 
làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, 
vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.  

Này Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột 
làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, 
vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-
ma-địa.  

Này Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột 
làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, 
vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát.  

Này Khánh Hỷ! Nên biết, lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột 
làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, 
vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột.  

Cụ thọ Khánh Hỷ lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô 
nhị của sắc làm phương tiện, vô sanh của sắc làm phương tiện, vô sở 
đắc của sắc làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, 
tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa?  

Phật dạy: Khánh Hỷ! Sắc và tánh của sắc là không. Vì sao? Vì 
tánh không của sắc cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh 
lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thọ, tưởng, hành, thức làm 
phương tiện, vô sanh của thọ, tưởng, hành, thức làm phương tiện, vô 
sở đắc của thọ, tưởng, hành, thức làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-
la-mật-đa?  
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Này Khánh Hỷ! Thọ, tưởng, hành, thức và tánh của thọ, tưởng, 
hành, thức là không. Vì sao? Vì tánh không của thọ, tưởng, hành, thức 
cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-
mật-đa không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc v.v... làm 
phương tiện, vô sanh của sắc v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của sắc 
v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh 
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sắc làm phương tiện, vô 
sanh của sắc làm phương tiện, vô sở đắc của sắc làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp 
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh?  

Này Khánh Hỷ! Sắc và tánh của sắc là không. Vì sao? Vì tánh 
không của sắc cùng với pháp không nội cho đến pháp không không 
tánh tự tánh kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thọ, tưởng, hành, thức làm 
phương tiện, vô sanh của thọ, tưởng, hành, thức làm phương tiện, vô 
sở đắc của thọ, tưởng, hành, thức làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội 
ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh?  

Này Khánh Hỷ! Thọ, tưởng, hành, thức và tánh của thọ, tưởng, 
hành, thức là không. Vì sao? Vì tánh không của thọ, tưởng, hành, thức 
cùng với pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh kia 
không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc v.v... làm 
phương tiện, vô sanh của sắc v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của sắc 
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v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không 
nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sắc làm phương tiện, vô 
sanh của sắc làm phương tiện, vô sở đắc của sắc làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh 
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, 
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì?  

Này Khánh Hỷ! Sắc và tánh của sắc là không. Vì sao? Vì tánh 
không của sắc cùng với chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì kia 
không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thọ, tưởng, hành, thức làm 
phương tiện, vô sanh của thọ, tưởng, hành, thức làm phương tiện, vô 
sở đắc của thọ, tưởng, hành, thức làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, 
tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì?  

Này Khánh Hỷ! Thọ, tưởng, hành, thức và tánh của thọ, tưởng, 
hành, thức là không. Vì sao? Vì tánh không của thọ, tưởng, hành, thức 
cùng với chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì kia không hai, không 
hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc v.v... làm 
phương tiện, vô sanh của sắc v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của sắc 
v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như cho 
đến cảnh giới bất tư nghì. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sắc làm phương tiện, vô 
sanh của sắc làm phương tiện, vô sở đắc của sắc làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo?  

Này Khánh Hỷ! Sắc và tánh của sắc là không. Vì sao? Vì tánh 
không của sắc cùng với Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo kia không hai, 
không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thọ, tưởng, hành, thức làm 
phương tiện, vô sanh của thọ, tưởng, hành, thức làm phương tiện, vô 
sở đắc của thọ, tưởng, hành, thức làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo?  

Này Khánh Hỷ! Thọ, tưởng, hành, thức và tánh của thọ, tưởng, 
hành, thức là không. Vì sao? Vì tánh không của thọ, tưởng, hành, thức 
cùng với Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc v.v... làm 
phương tiện, vô sanh của sắc v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của sắc 
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v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế 
khổ, tập, diệt, đạo. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sắc làm phương tiện, vô 
sanh của sắc làm phương tiện, vô sở đắc của sắc làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc?  

Này Khánh Hỷ! Sắc và tánh của sắc là không. Vì sao? Vì tánh 
không của sắc cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc 
không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thọ, tưởng, hành, thức làm 
phương tiện, vô sanh của thọ, tưởng, hành, thức làm phương tiện, vô 
sở đắc của thọ, tưởng, hành, thức làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc?  

Này Khánh Hỷ! Thọ, tưởng, hành, thức và tánh của thọ, tưởng, 
hành, thức là không. Vì sao? Vì tánh không của thọ, tưởng, hành, thức 
cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc không hai, không 
hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc v.v... làm 
phương tiện, vô sanh của sắc v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của sắc 
v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sắc làm phương tiện, vô 
sanh của sắc làm phương tiện, vô sở đắc của sắc làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ?  

Này Khánh Hỷ! Sắc và tánh của sắc là không. Vì sao? Vì tánh 
không của sắc cùng với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thọ, tưởng, hành, thức làm 
phương tiện, vô sanh của thọ, tưởng, hành, thức làm phương tiện, vô 
sở đắc của thọ, tưởng, hành, thức làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười 
biến xứ?  

Này Khánh Hỷ! Thọ, tưởng, hành, thức và tánh của thọ, tưởng, 
hành, thức là không. Vì sao? Vì tánh không của thọ, tưởng, hành, thức 
cùng với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc v.v... làm 
phương tiện, vô sanh của sắc v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của sắc 
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v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải 
thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sắc làm phương tiện, vô 
sanh của sắc làm phương tiện, vô sở đắc của sắc làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần 
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo?  

Này Khánh Hỷ! Sắc và tánh của sắc là không. Vì sao? Vì tánh 
không của sắc cùng với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 
năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo không hai, 
không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thọ, tưởng, hành, thức làm 
phương tiện, vô sanh của thọ, tưởng, hành, thức làm phương tiện, vô 
sở đắc của thọ, tưởng, hành, thức làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, 
năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo?  

Này Khánh Hỷ! Thọ, tưởng, hành, thức và tánh của thọ, tưởng, 
hành, thức là không. Vì sao? Vì tánh không của thọ, tưởng, hành, thức 
cùng với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc v.v... làm 
phương tiện, vô sanh của sắc v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của sắc 
v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, 
bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, 
tám chi thánh đạo. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sắc làm phương tiện, vô 
sanh của sắc làm phương tiện, vô sở đắc của sắc làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn 
giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện?  

Này Khánh Hỷ! Sắc và tánh của sắc là không. Vì sao? Vì tánh 
không của sắc cùng với pháp môn giải thoát không, pháp môn giải 
thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện không hai, không hai 
phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thọ, tưởng, hành, thức làm 
phương tiện, vô sanh của thọ, tưởng, hành, thức làm phương tiện, vô 
sở đắc của thọ, tưởng, hành, thức làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô 
tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện?  

Này Khánh Hỷ! Thọ, tưởng, hành, thức và tánh của thọ, tưởng, 
hành, thức là không. Vì sao? Vì tánh không của thọ, tưởng, hành, thức 
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cùng với pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, 
pháp môn giải thoát vô nguyện không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc v.v... làm 
phương tiện, vô sanh của sắc v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của sắc 
v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn 
giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát 
vô nguyện. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sắc làm phương tiện, vô 
sanh của sắc làm phương tiện, vô sở đắc của sắc làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông?  

Này Khánh Hỷ! Sắc và tánh của sắc là không. Vì sao? Vì tánh 
không của sắc cùng với năm loại mắt, sáu phép thần thông không hai, 
không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thọ, tưởng, hành, thức làm 
phương tiện, vô sanh của thọ, tưởng, hành, thức làm phương tiện, vô 
sở đắc của thọ, tưởng, hành, thức làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông?  

Này Khánh Hỷ! Thọ, tưởng, hành, thức và tánh của thọ, tưởng, 
hành, thức là không. Vì sao? Vì tánh không của thọ, tưởng, hành, thức 
cùng với năm loại mắt, sáu phép thần thông không hai, không hai 
phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc v.v... làm 
phương tiện, vô sanh của sắc v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của sắc 
v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, 
sáu phép thần thông. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sắc làm phương tiện, vô 
sanh của sắc làm phương tiện, vô sở đắc của sắc làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng?  

Này Khánh Hỷ! Sắc và tánh của sắc là không. Vì sao? Vì tánh 
không của sắc cùng với mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thọ, tưởng, hành, thức làm 
phương tiện, vô sanh của thọ, tưởng, hành, thức làm phương tiện, vô 
sở đắc của thọ, tưởng, hành, thức làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng?  
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Này Khánh Hỷ! Thọ, tưởng, hành, thức và tánh của thọ, tưởng, 
hành, thức là không. Vì sao? Vì tánh không của thọ, tưởng, hành, thức 
cùng với mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc v.v... làm 
phương tiện, vô sanh của sắc v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của sắc 
v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của 
Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sắc làm phương tiện, vô 
sanh của sắc làm phương tiện, vô sở đắc của sắc làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn 
xả?  

Này Khánh Hỷ! Sắc và tánh của sắc là không. Vì sao? Vì tánh 
không của sắc cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả 
không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thọ, tưởng, hành, thức làm 
phương tiện, vô sanh của thọ, tưởng, hành, thức làm phương tiện, vô 
sở đắc của thọ, tưởng, hành, thức làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả?  

Này Khánh Hỷ! Thọ, tưởng, hành, thức và tánh của thọ, tưởng, 
hành, thức là không. Vì sao? Vì tánh không của thọ, tưởng, hành, thức 
cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả không hai, không 
hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc v.v... làm 
phương tiện, vô sanh của sắc v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của sắc 
v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không 
quên mất, tánh luôn luôn xả. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sắc làm phương tiện, vô 
sanh của sắc làm phương tiện, vô sở đắc của sắc làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng?  

Này Khánh Hỷ! Sắc và tánh của sắc là không. Vì sao? Vì tánh 
không của sắc cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng 
không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thọ, tưởng, hành, thức làm 
phương tiện, vô sanh của thọ, tưởng, hành, thức làm phương tiện, vô 
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sở đắc của thọ, tưởng, hành, thức làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng?  

Này Khánh Hỷ! Thọ, tưởng, hành, thức và tánh của thọ, tưởng, 
hành, thức là không. Vì sao? Vì tánh không của thọ, tưởng, hành, thức 
cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không hai, 
không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc v.v... làm 
phương tiện, vô sanh của sắc v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của sắc 
v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sắc làm phương tiện, vô 
sanh của sắc làm phương tiện, vô sở đắc của sắc làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa?  

Này Khánh Hỷ! Sắc và tánh của sắc là không. Vì sao? Vì tánh 
không của sắc cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thọ, tưởng, hành, thức làm 
phương tiện, vô sanh của thọ, tưởng, hành, thức làm phương tiện, vô 
sở đắc của thọ, tưởng, hành, thức làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-
địa?  

Này Khánh Hỷ! Thọ, tưởng, hành, thức và tánh của thọ, tưởng, 
hành, thức là không. Vì sao? Vì tánh không của thọ, tưởng, hành, thức 
cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc v.v... làm 
phương tiện, vô sanh của sắc v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của sắc 
v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp 
môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sắc làm phương tiện, vô 
sanh của sắc làm phương tiện, vô sở đắc của sắc làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát?  

Này Khánh Hỷ! Sắc và tánh của sắc là không. Vì sao? Vì tánh 
không của sắc cùng với hạnh đại Bồ-tát kia không hai, không hai 
phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thọ, tưởng, hành, thức làm 
phương tiện, vô sanh của thọ, tưởng, hành, thức làm phương tiện, vô 
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sở đắc của thọ, tưởng, hành, thức làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát?  

Này Khánh Hỷ! Thọ, tưởng, hành, thức và tánh của thọ, tưởng, 
hành, thức là không. Vì sao? Vì tánh không của thọ, tưởng, hành, thức 
cùng với hạnh đại Bồ-tát kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc v.v... làm 
phương tiện, vô sanh của sắc v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của sắc 
v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-
tát. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sắc làm phương tiện, vô 
sanh của sắc làm phương tiện, vô sở đắc của sắc làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột?  

Này Khánh Hỷ! Sắc và tánh của sắc là không. Vì sao? Vì tánh 
không của sắc cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia không hai, không 
hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thọ, tưởng, hành, thức làm 
phương tiện, vô sanh của thọ, tưởng, hành, thức làm phương tiện, vô 
sở đắc của thọ, tưởng, hành, thức làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột?  

Này Khánh Hỷ! Thọ, tưởng, hành, thức và tánh của thọ, tưởng, 
hành, thức là không. Vì sao? Vì tánh không của thọ, tưởng, hành, thức 
cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc v.v... làm 
phương tiện, vô sanh của sắc v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của sắc 
v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác 
ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhãn xứ làm phương tiện, 
vô sanh của nhãn xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an 
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa?  

Này Khánh Hỷ! Nhãn xứ và tánh của nhãn xứ là không. Vì sao? 
Vì tánh không của nhãn xứ cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh 
tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
làm phương tiện, vô sanh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương 
tiện, vô sở đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh 
lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa?  
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Này Khánh Hỷ! Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tánh của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhãn xứ v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sắc xứ làm phương tiện, 
vô sanh của sắc xứ làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh 
tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa?  

Này Khánh Hỷ! Sắc xứ và tánh của sắc xứ là không. Vì sao? Vì 
tánh không của sắc xứ cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh 
lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ làm phương tiện, vô sanh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
làm phương tiện, vô sở đắc của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an 
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa?  

Này Khánh Hỷ! Thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và tánh của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh 
tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc xứ v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ v.v... làm phương tiện, vô sở đắc 
của sắc xứ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố 
thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhãn xứ làm phương tiện, 
vô sanh của nhãn xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp 
không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không 
chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh?  
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Này Khánh Hỷ! Nhãn xứ và tánh của nhãn xứ là không. Vì sao? 
Vì tánh không của nhãn xứ cùng với pháp không nội cho đến pháp 
không không tánh tự tánh kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
làm phương tiện, vô sanh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương 
tiện, vô sở đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp 
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh?  

Này Khánh Hỷ! Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tánh của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ cùng với pháp không nội cho đến pháp không không tánh 
tự tánh kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhãn xứ v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an 
trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sắc xứ làm phương tiện, 
vô sanh của sắc xứ làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không 
ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng 
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh?  

Này Khánh Hỷ! Sắc xứ và tánh của sắc xứ là không. Vì sao? Vì 
tánh không của sắc xứ cùng với pháp không nội cho đến pháp không 
không tánh tự tánh kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ làm phương tiện, vô sanh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
làm phương tiện, vô sở đắc của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp 
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không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không 
chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh?  

Này Khánh Hỷ! Thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và tánh của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cùng với pháp không nội cho đến pháp 
không không tánh tự tánh kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc xứ v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ v.v... làm phương tiện, vô sở đắc 
của sắc xứ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ 
pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhãn xứ làm phương tiện, 
vô sanh của nhãn xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, pháp giới, 
pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, 
tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh 
giới bất tư nghì?  

Này Khánh Hỷ! Nhãn xứ và tánh của nhãn xứ là không. Vì sao? 
Vì tánh không của nhãn xứ cùng với chơn như cho đến cảnh giới bất 
tư nghì kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
làm phương tiện, vô sanh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương 
tiện, vô sở đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh 
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, 
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì?  

Này Khánh Hỷ! Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tánh của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ cùng với chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì kia không 
hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhãn xứ v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an 
trụ chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì. 
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Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sắc xứ làm phương tiện, 
vô sanh của sắc xứ làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, 
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly 
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư 
nghì?  

Này Khánh Hỷ! Sắc xứ và tánh của sắc xứ là không. Vì sao? Vì 
tánh không của sắc xứ cùng với chơn như cho đến cảnh giới bất tư 
nghì kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ làm phương tiện, vô sanh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
làm phương tiện, vô sở đắc của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, pháp giới, 
pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, 
tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh 
giới bất tư nghì?  

Này Khánh Hỷ! Thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và tánh của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cùng với chơn như cho đến cảnh giới 
bất tư nghì kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc xứ v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ v.v... làm phương tiện, vô sở đắc 
của sắc xứ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ 
chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhãn xứ làm phương tiện, 
vô sanh của nhãn xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, 
đạo?  

Này Khánh Hỷ! Nhãn xứ và tánh của nhãn xứ là không. Vì sao? 
Vì tánh không của nhãn xứ cùng với Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo kia 
không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
làm phương tiện, vô sanh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương 
tiện, vô sở đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo?  

Này Khánh Hỷ! Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tánh của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ cùng với Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo kia không hai, không 
hai phần.  
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Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhãn xứ v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an 
trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sắc xứ làm phương tiện, 
vô sanh của sắc xứ làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo?  

Này Khánh Hỷ! Sắc xứ và tánh của sắc xứ là không. Vì sao? Vì 
tánh không của sắc xứ cùng với Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo kia không 
hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ làm phương tiện, vô sanh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
làm phương tiện, vô sở đắc của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, 
đạo?  

Này Khánh Hỷ! Thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và tánh của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cùng với Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo 
kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc xứ v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ v.v... làm phương tiện, vô sở đắc 
của sắc xứ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ 
Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo. 
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Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhãn xứ làm phương tiện, 
vô sanh của nhãn xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc?  

Này Khánh Hỷ! Nhãn xứ và tánh của nhãn xứ là không. Vì sao? 
Vì tánh không của nhãn xứ cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
làm phương tiện, vô sanh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương 
tiện, vô sở đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc?  

Này Khánh Hỷ! Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tánh của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc không 
hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhãn xứ v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sắc xứ làm phương tiện, 
vô sanh của sắc xứ làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc?  

Này Khánh Hỷ! Sắc xứ và tánh của sắc xứ là không. Vì sao? Vì 
tánh không của sắc xứ cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định 
vô sắc không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ làm phương tiện, vô sanh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
làm phương tiện, vô sở đắc của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc?  

Này Khánh Hỷ! Thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và tánh của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc không hai, không hai phần.  
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Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc xứ v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ v.v... làm phương tiện, vô sở đắc 
của sắc xứ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhãn xứ làm phương tiện, 
vô sanh của nhãn xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ?  

Này Khánh Hỷ! Nhãn xứ và tánh của nhãn xứ là không. Vì sao? 
Vì tánh không của nhãn xứ cùng với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
làm phương tiện, vô sanh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương 
tiện, vô sở đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ?  

Này Khánh Hỷ! Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tánh của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ cùng với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhãn xứ v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sắc xứ làm phương tiện, 
vô sanh của sắc xứ làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ?  

Này Khánh Hỷ! Sắc xứ và tánh của sắc xứ là không. Vì sao? Vì 
tánh không của sắc xứ cùng với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ làm phương tiện, vô sanh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
làm phương tiện, vô sở đắc của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ?  

Này Khánh Hỷ! Thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và tánh của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của 
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thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cùng với tám giải thoát, tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc xứ v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ v.v... làm phương tiện, vô sở đắc 
của sắc xứ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhãn xứ làm phương tiện, 
vô sanh của nhãn xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn 
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám 
chi thánh đạo?  

Này Khánh Hỷ! Nhãn xứ và tánh của nhãn xứ là không. Vì sao? 
Vì tánh không của nhãn xứ cùng với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, 
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo 
không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
làm phương tiện, vô sanh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương 
tiện, vô sở đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần 
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo?  

Này Khánh Hỷ! Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tánh của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ cùng với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm 
căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo không hai, không 
hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhãn xứ v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, 
bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sắc xứ làm phương tiện, 
vô sanh của sắc xứ làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, 
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo?  

Này Khánh Hỷ! Sắc xứ và tánh của sắc xứ là không. Vì sao? Vì 
tánh không của sắc xứ cùng với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn 
thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo 
không hai, không hai phần.  
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Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ làm phương tiện, vô sanh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
làm phương tiện, vô sở đắc của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn 
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám 
chi thánh đạo?  

Này Khánh Hỷ! Thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và tánh của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cùng với bốn niệm trụ, bốn chánh 
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi 
thánh đạo không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc xứ v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ v.v... làm phương tiện, vô sở đắc 
của sắc xứ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy 
chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhãn xứ làm phương tiện, 
vô sanh của nhãn xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát 
không, vô tướng, vô nguyện?  

Này Khánh Hỷ! Nhãn xứ và tánh của nhãn xứ là không. Vì sao? 
Vì tánh không của nhãn xứ cùng với pháp môn giải thoát không, vô 
tướng, vô nguyện không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
làm phương tiện, vô sanh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương 
tiện, vô sở đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô 
nguyện?  

Này Khánh Hỷ! Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tánh của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ cùng với pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện 
không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhãn xứ v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sắc xứ làm phương tiện, 
vô sanh của sắc xứ làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ làm phương 
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tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, vô 
tướng, vô nguyện?  

Này Khánh Hỷ! Sắc xứ và tánh của sắc xứ là không. Vì sao? Vì 
tánh không của sắc xứ cùng với pháp môn giải thoát không, vô tướng, 
vô nguyện không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ làm phương tiện, vô sanh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
làm phương tiện, vô sở đắc của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát 
không, vô tướng, vô nguyện?  

Này Khánh Hỷ! Thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và tánh của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cùng với pháp môn giải thoát không, 
vô tướng, vô nguyện không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc xứ v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ v.v... làm phương tiện, vô sở đắc 
của sắc xứ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhãn xứ làm phương tiện, 
vô sanh của nhãn xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép 
thần thông?  

Này Khánh Hỷ! Nhãn xứ và tánh của nhãn xứ là không. Vì sao? 
Vì tánh không của nhãn xứ cùng với năm loại mắt, sáu phép thần 
thông không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
làm phương tiện, vô sanh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương 
tiện, vô sở đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông?  

Này Khánh Hỷ! Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tánh của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ cùng với năm loại mắt, sáu phép thần thông không hai, 
không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhãn xứ v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sắc xứ làm phương tiện, 
vô sanh của sắc xứ làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ làm phương 
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tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần 
thông?  

Này Khánh Hỷ! Sắc xứ và tánh của sắc xứ là không. Vì sao? Vì 
tánh không của sắc xứ cùng với năm loại mắt, sáu phép thần thông 
không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ làm phương tiện, vô sanh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
làm phương tiện, vô sở đắc của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép 
thần thông?  

Này Khánh Hỷ! Thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và tánh của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cùng với năm loại mắt, sáu phép thần 
thông không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc xứ v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ v.v... làm phương tiện, vô sở đắc 
của sắc xứ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
năm loại mắt, sáu phép thần thông. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhãn xứ làm phương tiện, 
vô sanh của nhãn xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại 
xả, mười tám pháp Phật bất cộng?  

Này Khánh Hỷ! Nhãn xứ và tánh của nhãn xứ là không. Vì sao? 
Vì tánh không của nhãn xứ cùng với mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
làm phương tiện, vô sanh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương 
tiện, vô sở đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng?  

Này Khánh Hỷ! Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tánh của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ cùng với mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng không hai, không hai phần.  
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Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhãn xứ v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sắc xứ làm phương tiện, 
vô sanh của sắc xứ làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng?  

Này Khánh Hỷ! Sắc xứ và tánh của sắc xứ là không. Vì sao? Vì 
tánh không của sắc xứ cùng với mười lực của Phật, bốn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ làm phương tiện, vô sanh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
làm phương tiện, vô sở đắc của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại 
xả, mười tám pháp Phật bất cộng?  

Này Khánh Hỷ! Thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và tánh của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cùng với mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc xứ v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ v.v... làm phương tiện, vô sở đắc 
của sắc xứ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhãn xứ làm phương tiện, 
vô sanh của nhãn xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, 
tánh luôn luôn xả?  

Này Khánh Hỷ! Nhãn xứ và tánh của nhãn xứ là không. Vì sao? 
Vì tánh không của nhãn xứ cùng với pháp không quên mất, tánh luôn 
luôn xả không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
làm phương tiện, vô sanh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương 
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tiện, vô sở đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn 
xả?  

Này Khánh Hỷ! Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tánh của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả không 
hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhãn xứ v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sắc xứ làm phương tiện, 
vô sanh của sắc xứ làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn 
luôn xả?  

Này Khánh Hỷ! Sắc xứ và tánh của sắc xứ là không. Vì sao? Vì 
tánh không của sắc xứ cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn 
xả không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ làm phương tiện, vô sanh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
làm phương tiện, vô sở đắc của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, 
tánh luôn luôn xả?  

Này Khánh Hỷ! Thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và tánh của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cùng với pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc xứ v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ v.v... làm phương tiện, vô sở đắc 
của sắc xứ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhãn xứ làm phương tiện, 
vô sanh của nhãn xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng?  

Này Khánh Hỷ! Nhãn xứ và tánh của nhãn xứ là không. Vì sao? 
Vì tánh không của nhãn xứ cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí 
nhất thiết tướng không hai, không hai phần.  
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Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
làm phương tiện, vô sanh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương 
tiện, vô sở đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng?  

Này Khánh Hỷ! Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tánh của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng 
không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhãn xứ v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sắc xứ làm phương tiện, 
vô sanh của sắc xứ làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí 
nhất thiết tướng?  

Này Khánh Hỷ! Sắc xứ và tánh của sắc xứ là không. Vì sao? Vì 
tánh không của sắc xứ cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ làm phương tiện, vô sanh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
làm phương tiện, vô sở đắc của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng?  

Này Khánh Hỷ! Thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và tánh của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí 
nhất thiết tướng không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc xứ v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ v.v... làm phương tiện, vô sở đắc 
của sắc xứ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí 
nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhãn xứ làm phương tiện, 
vô sanh của nhãn xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-
ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa?  
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Này Khánh Hỷ! Nhãn xứ và tánh của nhãn xứ là không. Vì sao? 
Vì tánh không của nhãn xứ cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
làm phương tiện, vô sanh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương 
tiện, vô sở đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa?  

Này Khánh Hỷ! Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tánh của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-
ma-địa không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhãn xứ v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sắc xứ làm phương tiện, 
vô sanh của sắc xứ làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa?  

Này Khánh Hỷ! Sắc xứ và tánh của sắc xứ là không. Vì sao? Vì 
tánh không của sắc xứ cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ làm phương tiện, vô sanh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
làm phương tiện, vô sở đắc của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-
ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa?  

Này Khánh Hỷ! Thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và tánh của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc xứ v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ v.v... làm phương tiện, vô sở đắc 
của sắc xứ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất 
cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhãn xứ làm phương tiện, 
vô sanh của nhãn xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát?  
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Này Khánh Hỷ! Nhãn xứ và tánh của nhãn xứ là không. Vì sao? 
Vì tánh không của nhãn xứ cùng với hạnh đại Bồ-tát kia không hai, 
không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
làm phương tiện, vô sanh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương 
tiện, vô sở đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát?  

Này Khánh Hỷ! Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tánh của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ cùng với hạnh đại Bồ-tát kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhãn xứ v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập hạnh đại Bồ-tát. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sắc xứ làm phương tiện, 
vô sanh của sắc xứ làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát?  

Này Khánh Hỷ! Sắc xứ và tánh của sắc xứ là không. Vì sao? Vì 
tánh không của sắc xứ cùng với hạnh đại Bồ-tát kia không hai, không 
hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ làm phương tiện, vô sanh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
làm phương tiện, vô sở đắc của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát?  

Này Khánh Hỷ! Thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và tánh của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cùng với hạnh đại Bồ-tát kia không 
hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc xứ v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ v.v... làm phương tiện, vô sở đắc 
của sắc xứ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
hạnh đại Bồ-tát. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhãn xứ làm phương tiện, 
vô sanh của nhãn xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột?  

Này Khánh Hỷ! Nhãn xứ và tánh của nhãn xứ là không. Vì sao? 
Vì tánh không của nhãn xứ cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia không 
hai, không hai phần.  
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Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
làm phương tiện, vô sanh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương 
tiện, vô sở đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột?  

Này Khánh Hỷ! Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tánh của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia không hai, không hai 
phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhãn xứ v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của nhãn xứ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập quả vị giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sắc xứ làm phương tiện, 
vô sanh của sắc xứ làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột?  

Này Khánh Hỷ! Sắc xứ và tánh của sắc xứ là không. Vì sao? Vì 
tánh không của sắc xứ cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia không hai, 
không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ làm phương tiện, vô sanh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
làm phương tiện, vô sở đắc của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột?  

Này Khánh Hỷ! Thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và tánh của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia 
không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc xứ v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ v.v... làm phương tiện, vô sở đắc 
của sắc xứ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
quả vị giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhãn giới làm phương 
tiện, vô sanh của nhãn giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn giới 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an 
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa?  

Này Khánh Hỷ! Nhãn giới và tánh của nhãn giới là không. Vì 
sao? Vì tánh không của nhãn giới cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, 
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương 
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tiện, vô sanh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh 
ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, 
an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa?  

Này Khánh Hỷ! Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và tánh của sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là 
không. Vì sao? Vì tánh không của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cùng với bố thí, tịnh 
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa không hai, không 
hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhãn giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của nhãn giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của nhãn giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhĩ giới làm phương tiện, 
vô sanh của nhĩ giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an 
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa?  

Này Khánh Hỷ! Nhĩ giới và tánh của nhĩ giới là không. Vì sao? 
Vì tánh không của nhĩ giới cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, 
tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, vô sanh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an 
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa?  

Này Khánh Hỷ! Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra và tánh của thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Vì 
sao? Vì tánh không của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, 
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhĩ giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của nhĩ giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
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đắc của nhĩ giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tỷ giới làm phương tiện, 
vô sanh của tỷ giới làm phương tiện, vô sở đắc của tỷ giới làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh 
tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa?  

Này Khánh Hỷ! Tỷ giới và tánh của tỷ giới là không. Vì sao? Vì 
tánh không của tỷ giới cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, 
tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hương giới, tỷ thức giới và 
tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô 
sanh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, 
tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa?  

Này Khánh Hỷ! Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sanh ra và tánh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì 
tánh không của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, 
tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của tỷ giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của tỷ giới v.v... làm phương tiện, vô sở đắc 
của tỷ giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố 
thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thiệt giới làm phương tiện, 
vô sanh của thiệt giới làm phương tiện, vô sở đắc của thiệt giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an 
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa?  

Này Khánh Hỷ! Thiệt giới và tánh của thiệt giới là không. Vì 
sao? Vì tánh không của thiệt giới cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, 
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, vô sanh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh 
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ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, 
an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa?  

Này Khánh Hỷ! Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra và tánh của vị giới, thiệt thức giới 
và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không. Vì 
sao? Vì tánh không của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, 
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của thiệt giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của thiệt giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của thiệt giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thân giới làm phương tiện, 
vô sanh của thân giới làm phương tiện, vô sở đắc của thân giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an 
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa?  

Này Khánh Hỷ! Thân giới và tánh của thân giới là không. Vì 
sao? Vì tánh không của thân giới cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, 
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, 
vô sanh của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an 
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa?  

Này Khánh Hỷ! Xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra và tánh của xúc giới, thân thức giới 
và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không. Vì 
sao? Vì tánh không của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, 
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của thân giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của thân giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của thân giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của ý giới làm phương tiện, vô 
sanh của ý giới làm phương tiện, vô sở đắc của ý giới làm phương 
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tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh 
tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa?  

Này Khánh Hỷ! Ý giới và tánh của ý giới là không. Vì sao? Vì 
tánh không của ý giới cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh 
lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô 
sanh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, 
tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa?  

Này Khánh Hỷ! Pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do 
ý xúc làm duyên sanh ra và tánh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì tánh 
không của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-
nhã Ba-la-mật-đa không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của ý giới v.v... làm 
phương tiện, vô sanh của ý giới v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của 
ý giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, 
tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhãn giới làm phương 
tiện, vô sanh của nhãn giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn giới 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, 
pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không 
vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không 
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, 
pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh?  

Này Khánh Hỷ! Nhãn giới và tánh của nhãn giới là không. Vì 
sao? Vì tánh không của nhãn giới cùng với pháp không nội cho đến 
pháp không không tánh tự tánh kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, vô sanh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của sắc giới, 
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nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh 
ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, 
pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không 
vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không 
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, 
pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh?  

Này Khánh Hỷ! Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và tánh của sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là 
không. Vì sao? Vì tánh không của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cùng với pháp không 
nội cho đến pháp không không tánh tự tánh kia không hai, không hai 
phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhãn giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của nhãn giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của nhãn giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhĩ giới làm phương tiện, 
vô sanh của nhĩ giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp 
không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không 
chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh?  

Này Khánh Hỷ! Nhĩ giới và tánh của nhĩ giới là không. Vì sao? 
Vì tánh không của nhĩ giới cùng với pháp không nội cho đến pháp 
không không tánh tự tánh kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, vô sanh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, 
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pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không 
vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không 
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, 
pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh?  

Này Khánh Hỷ! Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra và tánh của thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Vì 
sao? Vì tánh không của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cùng với pháp không nội cho đến 
pháp không không tánh tự tánh kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhĩ giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của nhĩ giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của nhĩ giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an 
trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tỷ giới làm phương tiện, 
vô sanh của tỷ giới làm phương tiện, vô sở đắc của tỷ giới làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không 
ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng 
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh?  

Này Khánh Hỷ! Tỷ giới và tánh của tỷ giới là không. Vì sao? Vì 
tánh không của tỷ giới cùng với pháp không nội cho đến pháp không 
không tánh tự tánh kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hương giới, tỷ thức giới và 
tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô 
sanh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
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không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh?  

Này Khánh Hỷ! Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sanh ra và tánh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì 
tánh không của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra cùng với pháp không nội cho đến pháp không 
không tánh tự tánh kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của tỷ giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của tỷ giới v.v... làm phương tiện, vô sở đắc 
của tỷ giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ 
pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thiệt giới làm phương tiện, 
vô sanh của thiệt giới làm phương tiện, vô sở đắc của thiệt giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp 
không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không 
chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh?  

Này Khánh Hỷ! Thiệt giới và tánh của thiệt giới là không. Vì 
sao? Vì tánh không của thiệt giới cùng với pháp không nội cho đến 
pháp không không tánh tự tánh kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, vô sanh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh 
ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, 
pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không 
vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không 
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, 
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pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh?  

Này Khánh Hỷ! Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra và tánh của vị giới, thiệt thức giới 
và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không. Vì 
sao? Vì tánh không của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cùng với pháp không nội cho đến 
pháp không không tánh tự tánh kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của thiệt giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của thiệt giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của thiệt giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an 
trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. 
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Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thân giới làm phương tiện, 
vô sanh của thân giới làm phương tiện, vô sở đắc của thân giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp 
không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không 
chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh?  

Này Khánh Hỷ! Thân giới và tánh của thân giới là không. Vì 
sao? Vì tánh không của thân giới cùng với pháp không nội cho đến 
pháp không không tánh tự tánh không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, 
vô sanh của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp 
không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không 
chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh?  

Này Khánh Hỷ! Xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra và tánh của xúc giới, thân thức giới 
và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không. Vì 
sao? Vì tánh không của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cùng với pháp không nội cho đến 
pháp không không tánh tự tánh kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của thân giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của thân giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của thân giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an 
trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. 
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Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của ý giới làm phương tiện, vô 
sanh của ý giới làm phương tiện, vô sở đắc của ý giới làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không 
ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng 
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh?  

Này Khánh Hỷ! Ý giới và tánh của ý giới là không. Vì sao? Vì 
tánh không của ý giới cùng với pháp không nội cho đến pháp không 
không tánh tự tánh kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô 
sanh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh?  

Này Khánh Hỷ! Pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do 
ý xúc làm duyên sanh ra và tánh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì tánh 
không của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra cùng với pháp không nội cho đến pháp không không 
tánh tự tánh kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của ý giới v.v... làm 
phương tiện, vô sanh của ý giới v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của 
ý giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp 
không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhãn giới làm phương 
tiện, vô sanh của nhãn giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn giới 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, pháp 
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giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình 
đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới bất tư nghì?  

Này Khánh Hỷ! Nhãn giới và tánh của nhãn giới là không. Vì 
sao? Vì tánh không của nhãn giới cùng với chơn như cho đến cảnh 
giới bất tư nghì kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, vô sanh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh 
ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, pháp 
giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình 
đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới bất tư nghì?  

Này Khánh Hỷ! Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và tánh của sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là 
không. Vì sao? Vì tánh không của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cùng với chơn như 
cho đến cảnh giới bất tư nghì kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhãn giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của nhãn giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của nhãn giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
an trụ chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhĩ giới làm phương tiện, 
vô sanh của nhĩ giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, pháp giới, 
pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, 
tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh 
giới bất tư nghì?  

Này Khánh Hỷ! Nhĩ giới và tánh của nhĩ giới là không. Vì sao? 
Vì tánh không của nhĩ giới cùng với chơn như cho đến cảnh giới bất 
tư nghì kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, vô sanh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra 
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làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, pháp 
giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình 
đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới bất tư nghì?  

Này Khánh Hỷ! Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra và tánh của thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Vì 
sao? Vì tánh không của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cùng với chơn như cho đến cảnh 
giới bất tư nghì kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhĩ giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của nhĩ giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của nhĩ giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an 
trụ chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tỷ giới làm phương tiện, 
vô sanh của tỷ giới làm phương tiện, vô sở đắc của tỷ giới làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, 
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly 
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư 
nghì?  

Này Khánh Hỷ! Tỷ giới và tánh của tỷ giới là không. Vì sao? Vì 
tánh không của tỷ giới cùng với chơn như cho đến cảnh giới bất tư 
nghì kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hương giới, tỷ thức giới và 
tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô 
sanh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh 
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, 
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì?  

Này Khánh Hỷ! Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sanh ra và tánh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì 
tánh không của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra cùng với chơn như cho đến cảnh giới bất tư 
nghì kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của tỷ giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của tỷ giới v.v... làm phương tiện, vô sở đắc 
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của tỷ giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ 
chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thiệt giới làm phương tiện, 
vô sanh của thiệt giới làm phương tiện, vô sở đắc của thiệt giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, pháp giới, 
pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, 
tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh 
giới bất tư nghì?  

Này Khánh Hỷ! Thiệt giới và tánh của thiệt giới là không. Vì 
sao? Vì tánh không của thiệt giới cùng với chơn như cho đến cảnh 
giới bất tư nghì kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, vô sanh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh 
ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, pháp 
giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình 
đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới bất tư nghì?  

Này Khánh Hỷ! Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra và tánh của vị giới, thiệt thức giới 
và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không. Vì 
sao? Vì tánh không của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cùng với chơn như cho đến cảnh 
giới bất tư nghì kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của thiệt giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của thiệt giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của thiệt giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an 
trụ chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thân giới làm phương tiện, 
vô sanh của thân giới làm phương tiện, vô sở đắc của thân giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, pháp giới, 
pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, 
tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh 
giới bất tư nghì?  

Này Khánh Hỷ! Thân giới và tánh của thân giới là không. Vì 
sao? Vì tánh không của thân giới cùng với chơn như cho đến cảnh giới 
bất tư nghì không hai, không hai phần.  
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Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, 
vô sanh của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, pháp giới, 
pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, 
tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh 
giới bất tư nghì?  

Này Khánh Hỷ! Xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra và tánh của xúc giới, thân thức giới 
và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không. Vì 
sao? Vì tánh không của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cùng với chơn như cho đến cảnh 
giới bất tư nghì kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của thân giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của thân giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của thân giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an 
trụ chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của ý giới làm phương tiện, vô 
sanh của ý giới làm phương tiện, vô sở đắc của ý giới làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, 
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly 
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư 
nghì?  

Này Khánh Hỷ! Ý giới và tánh của ý giới là không. Vì sao? Vì 
tánh không của ý giới cùng với chơn như cho đến cảnh giới bất tư 
nghì kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô 
sanh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh 
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, 
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì?  

Này Khánh Hỷ! Pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do 
ý xúc làm duyên sanh ra và tánh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì tánh 
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không của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra cùng với chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì kia 
không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của ý giới v.v... làm 
phương tiện, vô sanh của ý giới v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của 
ý giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn 
như cho đến cảnh giới bất tư nghì. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhãn giới làm phương 
tiện, vô sanh của nhãn giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn giới 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, 
diệt, đạo?  

Này Khánh Hỷ! Nhãn giới và tánh của nhãn giới là không. Vì 
sao? Vì tánh không của nhãn giới cùng với Thánh đế khổ, tập, diệt, 
đạo không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, vô sanh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh 
ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, 
tập, diệt, đạo?  

Này Khánh Hỷ! Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và tánh của sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là 
không. Vì sao? Vì tánh không của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cùng với Thánh đế 
khổ, tập, diệt, đạo không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhãn giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của nhãn giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của nhãn giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhĩ giới làm phương tiện, 
vô sanh của nhĩ giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, 
đạo?  

Này Khánh Hỷ! Nhĩ giới và tánh của nhĩ giới là không. Vì sao? 
Vì tánh không của nhĩ giới cùng với Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo 
không hai, không hai phần.  
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Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, vô sanh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, 
diệt, đạo?  

Này Khánh Hỷ! Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra và tánh của thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Vì 
sao? Vì tánh không của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cùng với Thánh đế khổ, tập, diệt, 
đạo không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhĩ giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của nhĩ giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của nhĩ giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an 
trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tỷ giới làm phương tiện, 
vô sanh của tỷ giới làm phương tiện, vô sở đắc của tỷ giới làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo?  

Này Khánh Hỷ! Tỷ giới và tánh của tỷ giới là không. Vì sao? Vì 
tánh không của tỷ giới cùng với Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo không 
hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hương giới, tỷ thức giới và 
tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô 
sanh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo?  

Này Khánh Hỷ! Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sanh ra và tánh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì 
tánh không của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra cùng với Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo không 
hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của tỷ giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của tỷ giới v.v... làm phương tiện, vô sở đắc 
của tỷ giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ 
Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo. 
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Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thiệt giới làm phương tiện, 
vô sanh của thiệt giới làm phương tiện, vô sở đắc của thiệt giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, 
đạo?  

Này Khánh Hỷ! Thiệt giới và tánh của thiệt giới là không. Vì 
sao? Vì tánh không của thiệt giới cùng với Thánh đế khổ, tập, diệt, 
đạo không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, vô sanh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh 
ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, 
tập, diệt, đạo?  

Này Khánh Hỷ! Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra và tánh của vị giới, thiệt thức giới 
và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không. Vì 
sao? Vì tánh không của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cùng với Thánh đế khổ, tập, diệt, 
đạo không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của thiệt giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của thiệt giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của thiệt giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an 
trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thân giới làm phương tiện, 
vô sanh của thân giới làm phương tiện, vô sở đắc của thân giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, 
đạo?  

Này Khánh Hỷ! Thân giới và tánh của thân giới là không. Vì 
sao? Vì tánh không của thân giới cùng với Thánh đế khổ, tập, diệt, 
đạo không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, 
vô sanh của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, 
đạo?  
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Này Khánh Hỷ! Xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra và tánh của xúc giới, thân thức giới 
và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không. Vì 
sao? Vì tánh không của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cùng với Thánh đế khổ, tập, diệt, 
đạo không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của thân giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của thân giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của thân giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an 
trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của ý giới làm phương tiện, vô 
sanh của ý giới làm phương tiện, vô sở đắc của ý giới làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo?  

Này Khánh Hỷ! Ý giới và tánh của ý giới là không. Vì sao? Vì 
tánh không của ý giới cùng với Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo không hai, 
không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô 
sanh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo?  

Này Khánh Hỷ! Pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do 
ý xúc làm duyên sanh ra và tánh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì tánh 
không của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra cùng với Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo không hai, không 
hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của ý giới v.v... làm 
phương tiện, vô sanh của ý giới v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của 
ý giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh 
đế khổ, tập, diệt, đạo. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhãn giới làm phương 
tiện, vô sanh của nhãn giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn giới 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc?  

Này Khánh Hỷ! Nhãn giới và tánh của nhãn giới là không. Vì 
sao? Vì tánh không của nhãn giới cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc không hai, không hai phần.  
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Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, vô sanh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh 
ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn 
vô lượng, bốn định vô sắc?  

Này Khánh Hỷ! Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và tánh của sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là 
không. Vì sao? Vì tánh không của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cùng với bốn tịnh lự, 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhãn giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của nhãn giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của nhãn giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhĩ giới làm phương tiện, 
vô sanh của nhĩ giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc?  

Này Khánh Hỷ! Nhĩ giới và tánh của nhĩ giới là không. Vì sao? 
Vì tánh không của nhĩ giới cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, vô sanh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc?  

Này Khánh Hỷ! Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra và tánh của thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Vì 
sao? Vì tánh không của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhĩ giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của nhĩ giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
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đắc của nhĩ giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tỷ giới làm phương tiện, 
vô sanh của tỷ giới làm phương tiện, vô sở đắc của tỷ giới làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc?  

Này Khánh Hỷ! Tỷ giới và tánh của tỷ giới là không. Vì sao? Vì 
tánh không của tỷ giới cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định 
vô sắc không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hương giới, tỷ thức giới và 
tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô 
sanh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định 
vô sắc?  

Này Khánh Hỷ! Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sanh ra và tánh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì 
tánh không của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định 
vô sắc không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của tỷ giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của tỷ giới v.v... làm phương tiện, vô sở đắc 
của tỷ giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thiệt giới làm phương tiện, 
vô sanh của thiệt giới làm phương tiện, vô sở đắc của thiệt giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc?  

Này Khánh Hỷ! Thiệt giới và tánh của thiệt giới là không. Vì 
sao? Vì tánh không của thiệt giới cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, vô sanh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh 

269 



Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa   

ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn 
vô lượng, bốn định vô sắc?  

Này Khánh Hỷ! Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra và tánh của vị giới, thiệt thức giới 
và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không. Vì 
sao? Vì tánh không của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của thiệt giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của thiệt giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của thiệt giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thân giới làm phương tiện, 
vô sanh của thân giới làm phương tiện, vô sở đắc của thân giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc?  

Này Khánh Hỷ! Thân giới và tánh của thân giới là không. Vì 
sao? Vì tánh không của thân giới cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, 
vô sanh của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc?  

Này Khánh Hỷ! Xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra và tánh của xúc giới, thân thức giới 
và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không. Vì 
sao? Vì tánh không của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của thân giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của thân giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của thân giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của ý giới làm phương tiện, vô 
sanh của ý giới làm phương tiện, vô sở đắc của ý giới làm phương 
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tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc?  

Này Khánh Hỷ! Ý giới và tánh của ý giới là không. Vì sao? Vì 
tánh không của ý giới cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô 
sanh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định 
vô sắc?  

Này Khánh Hỷ! Pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do 
ý xúc làm duyên sanh ra và tánh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì tánh 
không của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc 
không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của ý giới v.v... làm 
phương tiện, vô sanh của ý giới v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của 
ý giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn 
tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhãn giới làm phương 
tiện, vô sanh của nhãn giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn giới 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ?  

Này Khánh Hỷ! Nhãn giới và tánh của nhãn giới là không. Vì 
sao? Vì tánh không của nhãn giới cùng với tám giải thoát, tám thắng 
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, vô sanh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh 
ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, 
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ?  

Này Khánh Hỷ! Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và tánh của sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là 
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không. Vì sao? Vì tánh không của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cùng với tám giải 
thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ không hai, không 
hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhãn giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của nhãn giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của nhãn giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhĩ giới làm phương tiện, 
vô sanh của nhĩ giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ?  

Này Khánh Hỷ! Nhĩ giới và tánh của nhĩ giới là không. Vì sao? 
Vì tánh không của nhĩ giới cùng với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, vô sanh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ?  

Này Khánh Hỷ! Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra và tánh của thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Vì 
sao? Vì tánh không của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cùng với tám giải thoát, tám thắng 
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhĩ giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của nhĩ giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của nhĩ giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tỷ giới làm phương tiện, 
vô sanh của tỷ giới làm phương tiện, vô sở đắc của tỷ giới làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ?  

Này Khánh Hỷ! Tỷ giới và tánh của tỷ giới là không. Vì sao? Vì 
tánh không của tỷ giới cùng với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ không hai, không hai phần.  
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Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hương giới, tỷ thức giới và 
tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô 
sanh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ?  

Này Khánh Hỷ! Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sanh ra và tánh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì 
tánh không của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra cùng với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của tỷ giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của tỷ giới v.v... làm phương tiện, vô sở đắc 
của tỷ giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thiệt giới làm phương tiện, 
vô sanh của thiệt giới làm phương tiện, vô sở đắc của thiệt giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ?  

Này Khánh Hỷ! Thiệt giới và tánh của thiệt giới là không. Vì 
sao? Vì tánh không của thiệt giới cùng với tám giải thoát, tám thắng 
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, vô sanh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh 
ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, 
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ?  

Này Khánh Hỷ! Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra và tánh của vị giới, thiệt thức giới 
và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không. Vì 
sao? Vì tánh không của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cùng với tám giải thoát, tám thắng 
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của thiệt giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của thiệt giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
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đắc của thiệt giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thân giới làm phương tiện, 
vô sanh của thân giới làm phương tiện, vô sở đắc của thân giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ?  

Này Khánh Hỷ! Thân giới và tánh của thân giới là không. Vì 
sao? Vì tánh không của thân giới cùng với tám giải thoát, tám thắng 
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, 
vô sanh của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ?  

Này Khánh Hỷ! Xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra và tánh của xúc giới, thân thức giới 
và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không. Vì 
sao? Vì tánh không của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cùng với tám giải thoát, tám thắng 
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của thân giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của thân giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của thân giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của ý giới làm phương tiện, vô 
sanh của ý giới làm phương tiện, vô sở đắc của ý giới làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ?  

Này Khánh Hỷ! Ý giới và tánh của ý giới là không. Vì sao? Vì 
tánh không của ý giới cùng với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô 
sanh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, 
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hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ?  

Này Khánh Hỷ! Pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do 
ý xúc làm duyên sanh ra và tánh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì tánh 
không của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra cùng với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của ý giới v.v... làm 
phương tiện, vô sanh của ý giới v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của 
ý giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám 
giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. 
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Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhãn giới làm phương 
tiện, vô sanh của nhãn giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn giới 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn 
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám 
chi thánh đạo?  

Này Khánh Hỷ! Nhãn giới và tánh của nhãn giới là không. Vì 
sao? Vì tánh không của nhãn giới cùng với bốn niệm trụ, bốn chánh 
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi 
thánh đạo không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, vô sanh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh 
ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, 
bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, 
tám chi thánh đạo?  

Này Khánh Hỷ! Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và tánh của sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là 
không. Vì sao? Vì tánh không của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cùng với bốn niệm 
trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
giác, tám chi thánh đạo không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhãn giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của nhãn giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của nhãn giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, 
bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhĩ giới làm phương tiện, 
vô sanh của nhĩ giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn 
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám 
chi thánh đạo?  

Này Khánh Hỷ! Nhĩ giới và tánh của nhĩ giới là không. Vì sao? 
Vì tánh không của nhĩ giới cùng với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, 
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bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo 
không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, vô sanh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn 
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám 
chi thánh đạo?  

Này Khánh Hỷ! Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra và tánh của thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Vì 
sao? Vì tánh không của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cùng với bốn niệm trụ, bốn chánh 
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi 
thánh đạo không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhĩ giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của nhĩ giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của nhĩ giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, 
bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tỷ giới làm phương tiện, 
vô sanh của tỷ giới làm phương tiện, vô sở đắc của tỷ giới làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, 
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo?  

Này Khánh Hỷ! Tỷ giới và tánh của tỷ giới là không. Vì sao? Vì 
tánh không của tỷ giới cùng với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn 
thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo 
không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hương giới, tỷ thức giới và 
tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô 
sanh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn 
thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo?  

Này Khánh Hỷ! Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sanh ra và tánh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
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xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì 
tánh không của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra cùng với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn 
thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo 
không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của tỷ giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của tỷ giới v.v... làm phương tiện, vô sở đắc 
của tỷ giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy 
chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thiệt giới làm phương tiện, 
vô sanh của thiệt giới làm phương tiện, vô sở đắc của thiệt giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn 
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám 
chi thánh đạo?  

Này Khánh Hỷ! Thiệt giới và tánh của thiệt giới là không. Vì 
sao? Vì tánh không của thiệt giới cùng với bốn niệm trụ, bốn chánh 
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi 
thánh đạo không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, vô sanh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh 
ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, 
bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, 
tám chi thánh đạo?  

Này Khánh Hỷ! Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra và tánh của vị giới, thiệt thức giới 
và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không. Vì 
sao? Vì tánh không của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cùng với bốn niệm trụ, bốn chánh 
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi 
thánh đạo không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của thiệt giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của thiệt giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của thiệt giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, 
bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. 
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Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thân giới làm phương tiện, 
vô sanh của thân giới làm phương tiện, vô sở đắc của thân giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn 
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám 
chi thánh đạo?  

Này Khánh Hỷ! Thân giới và tánh của thân giới là không. Vì 
sao? Vì tánh không của thân giới cùng với bốn niệm trụ, bốn chánh 
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi 
thánh đạo không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, 
vô sanh của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn 
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám 
chi thánh đạo?  

Này Khánh Hỷ! Xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra và tánh của xúc giới, thân thức giới 
và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không. Vì 
sao? Vì tánh không của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cùng với bốn niệm trụ, bốn chánh 
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi 
thánh đạo không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của thân giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của thân giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của thân giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, 
bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của ý giới làm phương tiện, vô 
sanh của ý giới làm phương tiện, vô sở đắc của ý giới làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, 
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo?  

Này Khánh Hỷ! Ý giới và tánh của ý giới là không. Vì sao? Vì 
tánh không của ý giới cùng với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn 
thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo 
không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô 
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sanh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn 
thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo?  

Này Khánh Hỷ! Pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do 
ý xúc làm duyên sanh ra và tánh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì tánh 
không của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra cùng với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 
năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo không hai, 
không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của ý giới v.v... làm 
phương tiện, vô sanh của ý giới v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của 
ý giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn 
niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi 
đẳng giác, tám chi thánh đạo. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhãn giới làm phương 
tiện, vô sanh của nhãn giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn giới 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải 
thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô 
nguyện?  

Này Khánh Hỷ! Nhãn giới và tánh của nhãn giới là không. Vì 
sao? Vì tánh không của nhãn giới cùng với pháp môn giải thoát 
không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện 
không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, vô sanh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh 
ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải 
thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô 
nguyện?  

Này Khánh Hỷ! Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và tánh của sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là 
không. Vì sao? Vì tánh không của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cùng với pháp môn 
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giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát 
vô nguyện không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhãn giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của nhãn giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của nhãn giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp 
môn giải thoát vô nguyện. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhĩ giới làm phương tiện, 
vô sanh của nhĩ giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát 
không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện?  

Này Khánh Hỷ! Nhĩ giới và tánh của nhĩ giới là không. Vì sao? 
Vì tánh không của nhĩ giới cùng với pháp môn giải thoát không, pháp 
môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện không hai, 
không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, vô sanh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải 
thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô 
nguyện?  

Này Khánh Hỷ! Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra và tánh của thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Vì 
sao? Vì tánh không của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cùng với pháp môn giải thoát không, 
pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện không 
hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhĩ giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của nhĩ giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của nhĩ giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp 
môn giải thoát vô nguyện. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tỷ giới làm phương tiện, 
vô sanh của tỷ giới làm phương tiện, vô sở đắc của tỷ giới làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, 
pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện?  
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Này Khánh Hỷ! Tỷ giới và tánh của tỷ giới là không. Vì sao? Vì 
tánh không của tỷ giới cùng với pháp môn giải thoát không, pháp môn 
giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện không hai, không 
hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hương giới, tỷ thức giới và 
tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô 
sanh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp 
môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện?  

Này Khánh Hỷ! Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sanh ra và tánh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì 
tánh không của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra cùng với pháp môn giải thoát không, pháp môn 
giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện không hai, không 
hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của tỷ giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của tỷ giới v.v... làm phương tiện, vô sở đắc 
của tỷ giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn 
giải thoát vô nguyện. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thiệt giới làm phương tiện, 
vô sanh của thiệt giới làm phương tiện, vô sở đắc của thiệt giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát 
không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện?  

Này Khánh Hỷ! Thiệt giới và tánh của thiệt giới là không. Vì 
sao? Vì tánh không của thiệt giới cùng với pháp môn giải thoát không, 
pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện không 
hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, vô sanh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh 
ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải 
thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô 
nguyện?  
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Này Khánh Hỷ! Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra và tánh của vị giới, thiệt thức giới 
và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không. Vì 
sao? Vì tánh không của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cùng với pháp môn giải thoát 
không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện 
không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của thiệt giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của thiệt giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của thiệt giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp 
môn giải thoát vô nguyện. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thân giới làm phương tiện, 
vô sanh của thân giới làm phương tiện, vô sở đắc của thân giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát 
không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện?  

Này Khánh Hỷ! Thân giới và tánh của thân giới là không. Vì 
sao? Vì tánh không của thân giới cùng với pháp môn giải thoát không, 
pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện không 
hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, 
vô sanh của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát 
không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện?  

Này Khánh Hỷ! Xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra và tánh của xúc giới, thân thức giới 
và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không. Vì 
sao? Vì tánh không của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cùng với pháp môn giải thoát 
không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện 
không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của thân giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của thân giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của thân giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp 
môn giải thoát vô nguyện. 
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Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của ý giới làm phương tiện, vô 
sanh của ý giới làm phương tiện, vô sở đắc của ý giới làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, 
pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện?  

Này Khánh Hỷ! Ý giới và tánh của ý giới là không. Vì sao? Vì 
tánh không của ý giới cùng với pháp môn giải thoát không, pháp môn 
giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện không hai, không 
hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô 
sanh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp 
môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện?  

Này Khánh Hỷ! Pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do 
ý xúc làm duyên sanh ra và tánh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì tánh 
không của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra cùng với pháp môn giải thoát không, pháp môn giải 
thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện không hai, không hai 
phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của ý giới v.v... làm 
phương tiện, vô sanh của ý giới v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của 
ý giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp 
môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải 
thoát vô nguyện. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhãn giới làm phương 
tiện, vô sanh của nhãn giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn giới 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu 
phép thần thông?  

Này Khánh Hỷ! Nhãn giới và tánh của nhãn giới là không. Vì 
sao? Vì tánh không của nhãn giới cùng với năm loại mắt, sáu phép 
thần thông không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, vô sanh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh 
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ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, 
sáu phép thần thông?  

Này Khánh Hỷ! Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và tánh của sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là 
không. Vì sao? Vì tánh không của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cùng với năm loại 
mắt, sáu phép thần thông không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhãn giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của nhãn giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của nhãn giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhĩ giới làm phương tiện, 
vô sanh của nhĩ giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép 
thần thông?  

Này Khánh Hỷ! Nhĩ giới và tánh của nhĩ giới là không. Vì sao? 
Vì tánh không của nhĩ giới cùng với năm loại mắt, sáu phép thần 
thông không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, vô sanh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu 
phép thần thông?  

Này Khánh Hỷ! Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra và tánh của thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Vì 
sao? Vì tánh không của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cùng với năm loại mắt, sáu phép 
thần thông không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhĩ giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của nhĩ giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của nhĩ giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tỷ giới làm phương tiện, 
vô sanh của tỷ giới làm phương tiện, vô sở đắc của tỷ giới làm phương 
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tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần 
thông?  

Này Khánh Hỷ! Tỷ giới và tánh của tỷ giới là không. Vì sao? Vì 
tánh không của tỷ giới cùng với năm loại mắt, sáu phép thần thông 
không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hương giới, tỷ thức giới và 
tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô 
sanh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông?  

Này Khánh Hỷ! Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sanh ra và tánh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì 
tánh không của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra cùng với năm loại mắt, sáu phép thần thông 
không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của tỷ giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của tỷ giới v.v... làm phương tiện, vô sở đắc 
của tỷ giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
năm loại mắt, sáu phép thần thông. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thiệt giới làm phương tiện, 
vô sanh của thiệt giới làm phương tiện, vô sở đắc của thiệt giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép 
thần thông?  

Này Khánh Hỷ! Thiệt giới và tánh của thiệt giới là không. Vì 
sao? Vì tánh không của thiệt giới cùng với năm loại mắt, sáu phép 
thần thông không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, vô sanh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh 
ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, 
sáu phép thần thông?  

Này Khánh Hỷ! Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra và tánh của vị giới, thiệt thức giới 
và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không. Vì 
sao? Vì tánh không của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
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thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cùng với năm loại mắt, sáu phép 
thần thông không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của thiệt giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của thiệt giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của thiệt giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thân giới làm phương tiện, 
vô sanh của thân giới làm phương tiện, vô sở đắc của thân giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép 
thần thông?  

Này Khánh Hỷ! Thân giới và tánh của thân giới là không. Vì 
sao? Vì tánh không của thân giới cùng với năm loại mắt, sáu phép 
thần thông không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, 
vô sanh của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép 
thần thông?  

Này Khánh Hỷ! Xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra và tánh của xúc giới, thân thức giới 
và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không. Vì 
sao? Vì tánh không của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cùng với năm loại mắt, sáu phép 
thần thông không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của thân giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của thân giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của thân giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của ý giới làm phương tiện, vô 
sanh của ý giới làm phương tiện, vô sở đắc của ý giới làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần 
thông?  

Này Khánh Hỷ! Ý giới và tánh của ý giới là không. Vì sao? Vì 
tánh không của ý giới cùng với năm loại mắt, sáu phép thần thông 
không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô 
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sanh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông?  

Này Khánh Hỷ! Pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do 
ý xúc làm duyên sanh ra và tánh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì tánh 
không của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra cùng với năm loại mắt, sáu phép thần thông không hai, 
không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của ý giới v.v... làm 
phương tiện, vô sanh của ý giới v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của 
ý giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm 
loại mắt, sáu phép thần thông. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhãn giới làm phương 
tiện, vô sanh của nhãn giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn giới 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, 
đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng?  

Này Khánh Hỷ! Nhãn giới và tánh của nhãn giới là không. Vì 
sao? Vì tánh không của nhãn giới cùng với mười lực của Phật, bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại 
xả, mười tám pháp Phật bất cộng không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, vô sanh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh 
ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của 
Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng?  

Này Khánh Hỷ! Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và tánh của sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là 
không. Vì sao? Vì tánh không của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cùng với mười lực 
của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại 
bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng không hai, không hai 
phần.  
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Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhãn giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của nhãn giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của nhãn giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhĩ giới làm phương tiện, 
vô sanh của nhĩ giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại 
xả, mười tám pháp Phật bất cộng?  

Này Khánh Hỷ! Nhĩ giới và tánh của nhĩ giới là không. Vì sao? 
Vì tánh không của nhĩ giới cùng với mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, vô sanh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, 
đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng?  

Này Khánh Hỷ! Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra và tánh của thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Vì 
sao? Vì tánh không của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cùng với mười lực của Phật, bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại 
xả, mười tám pháp Phật bất cộng không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhĩ giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của nhĩ giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của nhĩ giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tỷ giới làm phương tiện, 
vô sanh của tỷ giới làm phương tiện, vô sở đắc của tỷ giới làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng?  
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Này Khánh Hỷ! Tỷ giới và tánh của tỷ giới là không. Vì sao? Vì 
tánh không của tỷ giới cùng với mười lực của Phật, bốn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hương giới, tỷ thức giới và 
tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô 
sanh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng?  

Này Khánh Hỷ! Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sanh ra và tánh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì 
tánh không của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra cùng với mười lực của Phật, bốn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của tỷ giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của tỷ giới v.v... làm phương tiện, vô sở đắc 
của tỷ giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thiệt giới làm phương tiện, 
vô sanh của thiệt giới làm phương tiện, vô sở đắc của thiệt giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại 
xả, mười tám pháp Phật bất cộng?  

Này Khánh Hỷ! Thiệt giới và tánh của thiệt giới là không. Vì 
sao? Vì tánh không của thiệt giới cùng với mười lực của Phật, bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại 
xả, mười tám pháp Phật bất cộng không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, vô sanh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh 
ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của 
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Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng?  

Này Khánh Hỷ! Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra và tánh của vị giới, thiệt thức giới 
và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không. Vì 
sao? Vì tánh không của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cùng với mười lực của Phật, bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại 
xả, mười tám pháp Phật bất cộng không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của thiệt giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của thiệt giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của thiệt giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thân giới làm phương tiện, 
vô sanh của thân giới làm phương tiện, vô sở đắc của thân giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại 
xả, mười tám pháp Phật bất cộng?  

Này Khánh Hỷ! Thân giới và tánh của thân giới là không. Vì 
sao? Vì tánh không của thân giới cùng với mười lực của Phật, bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại 
xả, mười tám pháp Phật bất cộng không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, 
vô sanh của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại 
xả, mười tám pháp Phật bất cộng?  

Này Khánh Hỷ! Xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra và tánh của xúc giới, thân thức giới 
và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không. Vì 
sao? Vì tánh không của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cùng với mười lực của Phật, bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại 
xả, mười tám pháp Phật bất cộng không hai, không hai phần.  
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Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của thân giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của thân giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của thân giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của ý giới làm phương tiện, vô 
sanh của ý giới làm phương tiện, vô sở đắc của ý giới làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng?  

Này Khánh Hỷ! Ý giới và tánh của ý giới là không. Vì sao? Vì 
tánh không của ý giới cùng với mười lực của Phật, bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô 
sanh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng?  

Này Khánh Hỷ! Pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do 
ý xúc làm duyên sanh ra và tánh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì tánh 
không của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra cùng với mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của ý giới v.v... làm 
phương tiện, vô sanh của ý giới v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của 
ý giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười 
lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, 
đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhãn giới làm phương 
tiện, vô sanh của nhãn giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn giới 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên 
mất, tánh luôn luôn xả?  

293 



Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa   

Này Khánh Hỷ! Nhãn giới và tánh của nhãn giới là không. Vì 
sao? Vì tánh không của nhãn giới cùng với pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, vô sanh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh 
ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không 
quên mất, tánh luôn luôn xả?  

Này Khánh Hỷ! Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và tánh của sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là 
không. Vì sao? Vì tánh không của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cùng với pháp không 
quên mất, tánh luôn luôn xả không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhãn giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của nhãn giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của nhãn giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhĩ giới làm phương tiện, 
vô sanh của nhĩ giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, 
tánh luôn luôn xả?  

Này Khánh Hỷ! Nhĩ giới và tánh của nhĩ giới là không. Vì sao? 
Vì tánh không của nhĩ giới cùng với pháp không quên mất, tánh luôn 
luôn xả không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, vô sanh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên 
mất, tánh luôn luôn xả?  

Này Khánh Hỷ! Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra và tánh của thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Vì 
sao? Vì tánh không của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
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thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cùng với pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhĩ giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của nhĩ giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của nhĩ giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tỷ giới làm phương tiện, 
vô sanh của tỷ giới làm phương tiện, vô sở đắc của tỷ giới làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn 
luôn xả?  

Này Khánh Hỷ! Tỷ giới và tánh của tỷ giới là không. Vì sao? Vì 
tánh không của tỷ giới cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn 
xả không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hương giới, tỷ thức giới và 
tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô 
sanh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn 
xả?  

Này Khánh Hỷ! Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sanh ra và tánh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì 
tánh không của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn 
xả không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của tỷ giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của tỷ giới v.v... làm phương tiện, vô sở đắc 
của tỷ giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. 
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Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thiệt giới làm phương tiện, 
vô sanh của thiệt giới làm phương tiện, vô sở đắc của thiệt giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, 
tánh luôn luôn xả?  

Này Khánh Hỷ! Thiệt giới và tánh của thiệt giới là không. Vì 
sao? Vì tánh không của thiệt giới cùng với pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, vô sanh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh 
ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không 
quên mất, tánh luôn luôn xả?  

Này Khánh Hỷ! Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra và tánh của vị giới, thiệt thức giới 
và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không. Vì 
sao? Vì tánh không của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cùng với pháp không quên mất, 
tánh luôn luôn xả không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của thiệt giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của thiệt giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của thiệt giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thân giới làm phương tiện, 
vô sanh của thân giới làm phương tiện, vô sở đắc của thân giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, 
tánh luôn luôn xả?  

Này Khánh Hỷ! Thân giới và tánh của thân giới là không. Vì 
sao? Vì tánh không của thân giới cùng với pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, 
vô sanh của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm 
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phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, 
tánh luôn luôn xả?  

Này Khánh Hỷ! Xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra và tánh của xúc giới, thân thức giới 
và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không. Vì 
sao? Vì tánh không của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cùng với pháp không quên mất, 
tánh luôn luôn xả không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của thân giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của thân giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của thân giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của ý giới làm phương tiện, vô 
sanh của ý giới làm phương tiện, vô sở đắc của ý giới làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn 
luôn xả?  

Này Khánh Hỷ! Ý giới và tánh của ý giới là không. Vì sao? Vì 
tánh không của ý giới cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn 
xả không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô 
sanh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn 
xả?  

Này Khánh Hỷ! Pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do 
ý xúc làm duyên sanh ra và tánh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì tánh 
không của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả 
không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của ý giới v.v... làm 
phương tiện, vô sanh của ý giới v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của 
ý giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhãn giới làm phương 
tiện, vô sanh của nhãn giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn giới 
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làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí 
đạo tướng, trí nhất thiết tướng?  

Này Khánh Hỷ! Nhãn giới và tánh của nhãn giới là không. Vì 
sao? Vì tánh không của nhãn giới cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, 
trí nhất thiết tướng không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, vô sanh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh 
ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí 
đạo tướng, trí nhất thiết tướng?  

Này Khánh Hỷ! Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và tánh của sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là 
không. Vì sao? Vì tánh không của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cùng với trí nhất 
thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhãn giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của nhãn giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của nhãn giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhĩ giới làm phương tiện, 
vô sanh của nhĩ giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng?  

Này Khánh Hỷ! Nhĩ giới và tánh của nhĩ giới là không. Vì sao? 
Vì tánh không của nhĩ giới cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí 
nhất thiết tướng không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, vô sanh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí 
đạo tướng, trí nhất thiết tướng?  

Này Khánh Hỷ! Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra và tánh của thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Vì 
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sao? Vì tánh không của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, 
trí nhất thiết tướng không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhĩ giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của nhĩ giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của nhĩ giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tỷ giới làm phương tiện, 
vô sanh của tỷ giới làm phương tiện, vô sở đắc của tỷ giới làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí 
nhất thiết tướng?  

Này Khánh Hỷ! Tỷ giới và tánh của tỷ giới là không. Vì sao? Vì 
tánh không của tỷ giới cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hương giới, tỷ thức giới và 
tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô 
sanh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng?  

Này Khánh Hỷ! Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sanh ra và tánh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì 
tánh không của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của tỷ giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của tỷ giới v.v... làm phương tiện, vô sở đắc 
của tỷ giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí 
nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thiệt giới làm phương tiện, 
vô sanh của thiệt giới làm phương tiện, vô sở đắc của thiệt giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng?  

Này Khánh Hỷ! Thiệt giới và tánh của thiệt giới là không. Vì 
sao? Vì tánh không của thiệt giới cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, 
trí nhất thiết tướng không hai, không hai phần.  
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Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, vô sanh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh 
ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí 
đạo tướng, trí nhất thiết tướng?  

Này Khánh Hỷ! Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra và tánh của vị giới, thiệt thức giới 
và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không. Vì 
sao? Vì tánh không của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cùng với trí nhất thiết, trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của thiệt giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của thiệt giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của thiệt giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thân giới làm phương tiện, 
vô sanh của thân giới làm phương tiện, vô sở đắc của thân giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng?  

Này Khánh Hỷ! Thân giới và tánh của thân giới là không. Vì 
sao? Vì tánh không của thân giới cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, 
trí nhất thiết tướng không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, 
vô sanh của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng?  

Này Khánh Hỷ! Xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra và tánh của xúc giới, thân thức giới 
và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không. Vì 
sao? Vì tánh không của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cùng với trí nhất thiết, trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của thân giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của thân giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
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đắc của thân giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của ý giới làm phương tiện, vô 
sanh của ý giới làm phương tiện, vô sở đắc của ý giới làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí 
nhất thiết tướng?  

Này Khánh Hỷ! Ý giới và tánh của ý giới là không. Vì sao? Vì 
tánh không của ý giới cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô 
sanh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng?  

Này Khánh Hỷ! Pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do 
ý xúc làm duyên sanh ra và tánh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì tánh 
không của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng 
không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của ý giới v.v... làm 
phương tiện, vô sanh của ý giới v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của 
ý giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất 
thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhãn giới làm phương 
tiện, vô sanh của nhãn giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn giới 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn 
Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa?  

Này Khánh Hỷ! Nhãn giới và tánh của nhãn giới là không. Vì 
sao? Vì tánh không của nhãn giới cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni, 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, vô sanh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh 
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ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn 
Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa?  

Này Khánh Hỷ! Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và tánh của sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là 
không. Vì sao? Vì tánh không của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cùng với tất cả pháp 
môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa không hai, không hai 
phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhãn giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của nhãn giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của nhãn giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhĩ giới làm phương tiện, 
vô sanh của nhĩ giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-
ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa?  

Này Khánh Hỷ! Nhĩ giới và tánh của nhĩ giới là không. Vì sao? 
Vì tánh không của nhĩ giới cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, vô sanh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn 
Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa?  

Này Khánh Hỷ! Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra và tánh của thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Vì 
sao? Vì tánh không của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni, 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhĩ giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của nhĩ giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của nhĩ giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tỷ giới làm phương tiện, 
vô sanh của tỷ giới làm phương tiện, vô sở đắc của tỷ giới làm phương 
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tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa?  

Này Khánh Hỷ! Tỷ giới và tánh của tỷ giới là không. Vì sao? Vì 
tánh không của tỷ giới cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hương giới, tỷ thức giới và 
tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô 
sanh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa?  

Này Khánh Hỷ! Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sanh ra và tánh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì 
tánh không của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của tỷ giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của tỷ giới v.v... làm phương tiện, vô sở đắc 
của tỷ giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất 
cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thiệt giới làm phương tiện, 
vô sanh của thiệt giới làm phương tiện, vô sở đắc của thiệt giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-
ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa?  

Này Khánh Hỷ! Thiệt giới và tánh của thiệt giới là không. Vì 
sao? Vì tánh không của thiệt giới cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni, 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, vô sanh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh 
ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn 
Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa?  

Này Khánh Hỷ! Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra và tánh của vị giới, thiệt thức giới 
và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không. Vì 
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sao? Vì tánh không của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni, 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của thiệt giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của thiệt giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của thiệt giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thân giới làm phương tiện, 
vô sanh của thân giới làm phương tiện, vô sở đắc của thân giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-
ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa?  

Này Khánh Hỷ! Thân giới và tánh của thân giới là không. Vì 
sao? Vì tánh không của thân giới cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni, 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, 
vô sanh của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-
ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa?  

Này Khánh Hỷ! Xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra và tánh của xúc giới, thân thức giới 
và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không. Vì 
sao? Vì tánh không của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni, 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của thân giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của thân giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của thân giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của ý giới làm phương tiện, vô 
sanh của ý giới làm phương tiện, vô sở đắc của ý giới làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa?  

Này Khánh Hỷ! Ý giới và tánh của ý giới là không. Vì sao? Vì 
tánh không của ý giới cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa không hai, không hai phần.  
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Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô 
sanh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa?  

Này Khánh Hỷ! Pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do 
ý xúc làm duyên sanh ra và tánh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì tánh 
không của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của ý giới v.v... làm 
phương tiện, vô sanh của ý giới v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của 
ý giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhãn giới làm phương 
tiện, vô sanh của nhãn giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn giới 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát?  

Này Khánh Hỷ! Nhãn giới và tánh của nhãn giới là không. Vì 
sao? Vì tánh không của nhãn giới cùng với hạnh đại Bồ-tát kia không 
hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, vô sanh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh 
ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát?  

Này Khánh Hỷ! Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và tánh của sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là 
không. Vì sao? Vì tánh không của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cùng với hạnh đại 
Bồ-tát kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhãn giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của nhãn giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của nhãn giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập hạnh đại Bồ-tát. 
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Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhĩ giới làm phương tiện, 
vô sanh của nhĩ giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát?  

Này Khánh Hỷ! Nhĩ giới và tánh của nhĩ giới là không. Vì sao? 
Vì tánh không của nhĩ giới cùng với hạnh đại Bồ-tát kia không hai, 
không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, vô sanh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát?  

Này Khánh Hỷ! Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra và tánh của thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Vì 
sao? Vì tánh không của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cùng với hạnh đại Bồ-tát kia không 
hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhĩ giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của nhĩ giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của nhĩ giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập hạnh đại Bồ-tát. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tỷ giới làm phương tiện, 
vô sanh của tỷ giới làm phương tiện, vô sở đắc của tỷ giới làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát?  

Này Khánh Hỷ! Tỷ giới và tánh của tỷ giới là không. Vì sao? Vì 
tánh không của tỷ giới cùng với hạnh đại Bồ-tát kia không hai, không 
hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hương giới, tỷ thức giới và 
tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô 
sanh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát?  

Này Khánh Hỷ! Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sanh ra và tánh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì 
tánh không của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 

307 



Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa   

xúc làm duyên sanh ra cùng với hạnh đại Bồ-tát kia không hai, không 
hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của tỷ giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của tỷ giới v.v... làm phương tiện, vô sở đắc 
của tỷ giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
hạnh đại Bồ-tát. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thiệt giới làm phương tiện, 
vô sanh của thiệt giới làm phương tiện, vô sở đắc của thiệt giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát?  

Này Khánh Hỷ! Thiệt giới và tánh của thiệt giới là không. Vì 
sao? Vì tánh không của thiệt giới cùng với hạnh đại Bồ-tát kia không 
hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, vô sanh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh 
ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát?  

Này Khánh Hỷ! Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra và tánh của vị giới, thiệt thức giới 
và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không. Vì 
sao? Vì tánh không của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cùng với hạnh đại Bồ-tát kia không 
hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của thiệt giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của thiệt giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của thiệt giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập hạnh đại Bồ-tát. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thân giới làm phương tiện, 
vô sanh của thân giới làm phương tiện, vô sở đắc của thân giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát?  

Này Khánh Hỷ! Thân giới và tánh của thân giới là không. Vì 
sao? Vì tánh không của thân giới cùng với hạnh đại Bồ-tát kia không 
hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, 
vô sanh của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của xúc giới, thân 
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thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát?  

Này Khánh Hỷ! Xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra và tánh của xúc giới, thân thức giới 
và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không. Vì 
sao? Vì tánh không của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cùng với hạnh đại Bồ-tát kia không 
hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của thân giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của thân giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của thân giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập hạnh đại Bồ-tát. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của ý giới làm phương tiện, vô 
sanh của ý giới làm phương tiện, vô sở đắc của ý giới làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát?  

Này Khánh Hỷ! Ý giới và tánh của ý giới là không. Vì sao? Vì 
tánh không của ý giới cùng với hạnh đại Bồ-tát kia không hai, không 
hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô 
sanh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát?  

Này Khánh Hỷ! Pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do 
ý xúc làm duyên sanh ra và tánh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì tánh 
không của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra cùng với hạnh đại Bồ-tát kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của ý giới v.v... làm 
phương tiện, vô sanh của ý giới v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của 
ý giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh 
đại Bồ-tát. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhãn giới làm phương 
tiện, vô sanh của nhãn giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn giới 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao 
tột?  
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Này Khánh Hỷ! Nhãn giới và tánh của nhãn giới là không. Vì 
sao? Vì tánh không của nhãn giới cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia 
không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, vô sanh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh 
ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ 
cao tột?  

Này Khánh Hỷ! Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và tánh của sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là 
không. Vì sao? Vì tánh không của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cùng với quả vị giác 
ngộ cao tột kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhãn giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của nhãn giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của nhãn giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập quả vị giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của nhĩ giới làm phương tiện, 
vô sanh của nhĩ giới làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột?  

Này Khánh Hỷ! Nhĩ giới và tánh của nhĩ giới là không. Vì sao? 
Vì tánh không của nhĩ giới cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia không 
hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, vô sanh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao 
tột?  

Này Khánh Hỷ! Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra và tánh của thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Vì 
sao? Vì tánh không của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia 
không hai, không hai phần.  
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Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của nhĩ giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của nhĩ giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của nhĩ giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập quả vị giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tỷ giới làm phương tiện, 
vô sanh của tỷ giới làm phương tiện, vô sở đắc của tỷ giới làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột?  

Này Khánh Hỷ! Tỷ giới và tánh của tỷ giới là không. Vì sao? Vì 
tánh không của tỷ giới cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia không hai, 
không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hương giới, tỷ thức giới và 
tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô 
sanh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột?  

Này Khánh Hỷ! Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sanh ra và tánh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì 
tánh không của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia không hai, 
không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của tỷ giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của tỷ giới v.v... làm phương tiện, vô sở đắc 
của tỷ giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
quả vị giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thiệt giới làm phương tiện, 
vô sanh của thiệt giới làm phương tiện, vô sở đắc của thiệt giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột?  

Này Khánh Hỷ! Thiệt giới và tánh của thiệt giới là không. Vì 
sao? Vì tánh không của thiệt giới cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia 
không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương 
tiện, vô sanh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh 
ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ 
cao tột?  
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Này Khánh Hỷ! Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra và tánh của vị giới, thiệt thức giới 
và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không. Vì 
sao? Vì tánh không của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cùng với quả vị giác ngộ cao tột 
kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của thiệt giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của thiệt giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của thiệt giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập quả vị giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thân giới làm phương tiện, 
vô sanh của thân giới làm phương tiện, vô sở đắc của thân giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột?  

Này Khánh Hỷ! Thân giới và tánh của thân giới là không. Vì 
sao? Vì tánh không của thân giới cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia 
không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, 
vô sanh của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột?  

Này Khánh Hỷ! Xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra và tánh của xúc giới, thân thức giới 
và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không. Vì 
sao? Vì tánh không của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia 
không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của thân giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của thân giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của thân giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập quả vị giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của ý giới làm phương tiện, vô 
sanh của ý giới làm phương tiện, vô sở đắc của ý giới làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột?  

Này Khánh Hỷ! Ý giới và tánh của ý giới là không. Vì sao? Vì 
tánh không của ý giới cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia không hai, 
không hai phần.  
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Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô 
sanh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột?  

Này Khánh Hỷ! Pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do 
ý xúc làm duyên sanh ra và tánh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì tánh 
không của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia không hai, không 
hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của ý giới v.v... làm 
phương tiện, vô sanh của ý giới v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của 
ý giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị 
giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của địa giới làm phương tiện, 
vô sanh của địa giới làm phương tiện, vô sở đắc của địa giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an 
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa?  

Này Khánh Hỷ! Địa giới và tánh của địa giới là không. Vì sao? 
Vì tánh không của địa giới cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, 
tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới làm phương tiện, vô sanh của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới làm phương tiện, vô sở đắc của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh 
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa?  

Này Khánh Hỷ! Thủy, hỏa, phong, không, thức giới và tánh của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới là không. Vì sao? Vì tánh không 
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới cùng với bố thí, tịnh giới, an 
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa không hai, không hai 
phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của địa giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của địa giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của địa giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của địa giới làm phương tiện, 
vô sanh của địa giới làm phương tiện, vô sở đắc của địa giới làm 
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phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp 
không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không 
chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh?  

Này Khánh Hỷ! Địa giới và tánh của địa giới là không. Vì sao? 
Vì tánh không của địa giới cùng với pháp không nội cho đến pháp 
không không tánh tự tánh kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới làm phương tiện, vô sanh của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới làm phương tiện, vô sở đắc của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không 
nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh?  

Này Khánh Hỷ! Thủy, hỏa, phong, không, thức giới và tánh của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới là không. Vì sao? Vì tánh không 
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới cùng với pháp không nội cho 
đến pháp không không tánh tự tánh kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của địa giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của địa giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của địa giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an 
trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. 
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Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của địa giới làm phương tiện, 
vô sanh của địa giới làm phương tiện, vô sở đắc của địa giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, pháp giới, 
pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, 
tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh 
giới bất tư nghì?  

Này Khánh Hỷ! Địa giới và tánh của địa giới là không. Vì sao? 
Vì tánh không của địa giới cùng với chơn như cho đến cảnh giới bất tư 
nghì kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới làm phương tiện, vô sanh của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới làm phương tiện, vô sở đắc của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, 
pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh 
bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì?  

Này Khánh Hỷ! Thủy, hỏa, phong, không, thức giới và tánh của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới là không. Vì sao? Vì tánh không 
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới cùng với chơn như cho đến 
cảnh giới bất tư nghì kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của địa giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của địa giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của địa giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an 
trụ chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của địa giới làm phương tiện, 
vô sanh của địa giới làm phương tiện, vô sở đắc của địa giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, 
đạo?  

Này Khánh Hỷ! Địa giới và tánh của địa giới là không. Vì sao? 
Vì tánh không của địa giới cùng với Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo kia 
không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới làm phương tiện, vô sanh của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới làm phương tiện, vô sở đắc của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, 
tập, diệt, đạo?  
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Này Khánh Hỷ! Thủy, hỏa, phong, không, thức giới và tánh của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới là không. Vì sao? Vì tánh không 
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới cùng với Thánh đế khổ, tập, 
diệt, đạo kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của địa giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của địa giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của địa giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an 
trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của địa giới làm phương tiện, 
vô sanh của địa giới làm phương tiện, vô sở đắc của địa giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc?  

Này Khánh Hỷ! Địa giới và tánh của địa giới là không. Vì sao? 
Vì tánh không của địa giới cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới làm phương tiện, vô sanh của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới làm phương tiện, vô sở đắc của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc?  

Này Khánh Hỷ! Thủy, hỏa, phong, không, thức giới và tánh của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới là không. Vì sao? Vì tánh không 
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới cùng với bốn tịnh lự, bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của địa giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của địa giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của địa giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của địa giới làm phương tiện, 
vô sanh của địa giới làm phương tiện, vô sở đắc của địa giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ?  

Này Khánh Hỷ! Địa giới và tánh của địa giới là không. Vì sao? 
Vì tánh không của địa giới cùng với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới làm phương tiện, vô sanh của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới làm phương tiện, vô sở đắc của thủy, hỏa, phong, không, thức 
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giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, 
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ?  

Này Khánh Hỷ! Thủy, hỏa, phong, không, thức giới và tánh của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới là không. Vì sao? Vì tánh không 
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới cùng với tám giải thoát, tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của địa giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của địa giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của địa giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của địa giới làm phương tiện, 
vô sanh của địa giới làm phương tiện, vô sở đắc của địa giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn 
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám 
chi thánh đạo?  

Này Khánh Hỷ! Địa giới và tánh của địa giới là không. Vì sao? 
Vì tánh không của địa giới cùng với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, 
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo 
không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới làm phương tiện, vô sanh của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới làm phương tiện, vô sở đắc của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, 
bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, 
tám chi thánh đạo?  

Này Khánh Hỷ! Thủy, hỏa, phong, không, thức giới và tánh của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới là không. Vì sao? Vì tánh không 
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới cùng với bốn niệm trụ, bốn 
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám 
chi thánh đạo không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của địa giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của địa giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của địa giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, 
bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của địa giới làm phương tiện, 
vô sanh của địa giới làm phương tiện, vô sở đắc của địa giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát 
không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện?  
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Này Khánh Hỷ! Địa giới và tánh của địa giới là không. Vì sao? 
Vì tánh không của địa giới cùng với pháp môn giải thoát không, pháp 
môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện không hai, 
không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới làm phương tiện, vô sanh của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới làm phương tiện, vô sở đắc của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải 
thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô 
nguyện?  

Này Khánh Hỷ! Thủy, hỏa, phong, không, thức giới và tánh của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới là không. Vì sao? Vì tánh không 
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới cùng với pháp môn giải thoát 
không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện 
không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của địa giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của địa giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của địa giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp 
môn giải thoát vô nguyện. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của địa giới làm phương tiện, 
vô sanh của địa giới làm phương tiện, vô sở đắc của địa giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép 
thần thông?  

Này Khánh Hỷ! Địa giới và tánh của địa giới là không. Vì sao? 
Vì tánh không của địa giới cùng với năm loại mắt, sáu phép thần 
thông không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới làm phương tiện, vô sanh của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới làm phương tiện, vô sở đắc của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, 
sáu phép thần thông?  

Này Khánh Hỷ! Thủy, hỏa, phong, không, thức giới và tánh của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới là không. Vì sao? Vì tánh không 
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới cùng với năm loại mắt, sáu 
phép thần thông không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của địa giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của địa giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
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đắc của địa giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của địa giới làm phương tiện, 
vô sanh của địa giới làm phương tiện, vô sở đắc của địa giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại 
xả, mười tám pháp Phật bất cộng?  

Này Khánh Hỷ! Địa giới và tánh của địa giới là không. Vì sao? 
Vì tánh không của địa giới cùng với mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới làm phương tiện, vô sanh của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới làm phương tiện, vô sở đắc của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của 
Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng?  

Này Khánh Hỷ! Thủy, hỏa, phong, không, thức giới và tánh của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới là không. Vì sao? Vì tánh không 
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới cùng với mười lực của Phật, 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, 
đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của địa giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của địa giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của địa giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của địa giới làm phương tiện, 
vô sanh của địa giới làm phương tiện, vô sở đắc của địa giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, 
tánh luôn luôn xả?  

Này Khánh Hỷ! Địa giới và tánh của địa giới là không. Vì sao? 
Vì tánh không của địa giới cùng với pháp không quên mất, tánh luôn 
luôn xả không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới làm phương tiện, vô sanh của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới làm phương tiện, vô sở đắc của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không 
quên mất, tánh luôn luôn xả?  
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Này Khánh Hỷ! Thủy, hỏa, phong, không, thức giới và tánh của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới là không. Vì sao? Vì tánh không 
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới cùng với pháp không quên mất, 
tánh luôn luôn xả không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của địa giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của địa giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của địa giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của địa giới làm phương tiện, 
vô sanh của địa giới làm phương tiện, vô sở đắc của địa giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng?  

Này Khánh Hỷ! Địa giới và tánh của địa giới là không. Vì sao? 
Vì tánh không của địa giới cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí 
nhất thiết tướng không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới làm phương tiện, vô sanh của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới làm phương tiện, vô sở đắc của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng?  

Này Khánh Hỷ! Thủy, hỏa, phong, không, thức giới và tánh của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới là không. Vì sao? Vì tánh không 
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới cùng với trí nhất thiết, trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của địa giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của địa giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của địa giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của địa giới làm phương tiện, 
vô sanh của địa giới làm phương tiện, vô sở đắc của địa giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-
ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa?  

Này Khánh Hỷ! Địa giới và tánh của địa giới là không. Vì sao? 
Vì tánh không của địa giới cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới làm phương tiện, vô sanh của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới làm phương tiện, vô sở đắc của thủy, hỏa, phong, không, thức 
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giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp 
môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa?  

Này Khánh Hỷ! Thủy, hỏa, phong, không, thức giới và tánh của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới là không. Vì sao? Vì tánh không 
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới cùng với tất cả pháp môn Đà-
la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của địa giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của địa giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của địa giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của địa giới làm phương tiện, 
vô sanh của địa giới làm phương tiện, vô sở đắc của địa giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát?  

Này Khánh Hỷ! Địa giới và tánh của địa giới là không. Vì sao? 
Vì tánh không của địa giới cùng với hạnh đại Bồ-tát không hai, không 
hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới làm phương tiện, vô sanh của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới làm phương tiện, vô sở đắc của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-
tát?  

Này Khánh Hỷ! Thủy, hỏa, phong, không, thức giới và tánh của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới là không. Vì sao? Vì tánh không 
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới cùng với hạnh đại Bồ-tát 
không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của địa giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của địa giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của địa giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập hạnh đại Bồ-tát. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của địa giới làm phương tiện, 
vô sanh của địa giới làm phương tiện, vô sở đắc của địa giới làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột?  

Này Khánh Hỷ! Địa giới và tánh của địa giới là không. Vì sao? 
Vì tánh không của địa giới cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia không 
hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới làm phương tiện, vô sanh của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới làm phương tiện, vô sở đắc của thủy, hỏa, phong, không, thức 
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giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác 
ngộ cao tột?  

Này Khánh Hỷ! Thủy, hỏa, phong, không, thức giới và tánh của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới là không. Vì sao? Vì tánh không 
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới cùng với quả vị giác ngộ cao 
tột kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của địa giới v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của địa giới v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của địa giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập quả vị giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của vô minh làm phương tiện, 
vô sanh của vô minh làm phương tiện, vô sở đắc của vô minh làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an 
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa?  

Này Khánh Hỷ! Vô minh và tánh của vô minh là không. Vì sao? 
Vì tánh không của vô minh cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh 
tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm 
phương tiện, vô sanh của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm phương tiện, vô sở 
đắc của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão 
tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-
đa?  

Này Khánh Hỷ! Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não và tánh của hành cho đến lão 
tử, sầu, than, khổ, ưu, não là không. Vì sao? Vì tánh không của hành 
cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não cùng với bố thí, tịnh giới, an 
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa kia không hai, không hai 
phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của vô minh v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của vô minh v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của vô minh v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của vô minh làm phương tiện, 
vô sanh của vô minh làm phương tiện, vô sở đắc của vô minh làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp 
không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không 
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lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không 
chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh?  

Này Khánh Hỷ! Vô minh và tánh của vô minh là không. Vì sao? 
Vì tánh không của vô minh cùng với pháp không nội cho đến pháp 
không không tánh tự tánh kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm 
phương tiện, vô sanh của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm phương tiện, vô sở 
đắc của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão 
tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh?  

Này Khánh Hỷ! Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não và tánh của hành cho đến lão 
tử, sầu, than, khổ, ưu, não là không. Vì sao? Vì tánh không của hành 
cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não cùng với pháp không nội cho 
đến pháp không không tánh tự tánh không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của vô minh v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của vô minh v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của vô minh v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an 
trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của vô minh làm phương tiện, 
vô sanh của vô minh làm phương tiện, vô sở đắc của vô minh làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, pháp giới, 
pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, 
tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh 
giới bất tư nghì?  
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Này Khánh Hỷ! Vô minh và tánh của vô minh là không. Vì sao? 
Vì tánh không của vô minh cùng với chơn như cho đến cảnh giới bất 
tư nghì kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm 
phương tiện, vô sanh của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm phương tiện, vô sở 
đắc của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão 
tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng 
đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì?  

Này Khánh Hỷ! Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não và tánh của hành cho đến lão 
tử, sầu, than, khổ, ưu, não là không. Vì sao? Vì tánh không của hành 
cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não cùng với chơn như cho đến 
cảnh giới bất tư nghì không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của vô minh v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của vô minh v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của vô minh v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an 
trụ chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của vô minh làm phương tiện, 
vô sanh của vô minh làm phương tiện, vô sở đắc của vô minh làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, 
đạo?  

Này Khánh Hỷ! Vô minh và tánh của vô minh là không. Vì sao? 
Vì tánh không của vô minh cùng với Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo kia 
không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm 
phương tiện, vô sanh của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm phương tiện, vô sở 
đắc của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão 
tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo?  

Này Khánh Hỷ! Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não và tánh của hành cho đến lão 
tử, sầu, than, khổ, ưu, não là không. Vì sao? Vì tánh không của hành 
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cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não cùng với Thánh đế khổ, tập, 
diệt, đạo kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của vô minh v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của vô minh v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của vô minh v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an 
trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của vô minh làm phương tiện, 
vô sanh của vô minh làm phương tiện, vô sở đắc của vô minh làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc?  

Này Khánh Hỷ! Vô minh và tánh của vô minh là không. Vì sao? 
Vì tánh không của vô minh cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm 
phương tiện, vô sanh của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm phương tiện, vô sở 
đắc của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão 
tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc?  

Này Khánh Hỷ! Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não và tánh của hành cho đến lão 
tử, sầu, than, khổ, ưu, não là không. Vì sao? Vì tánh không của hành 
cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não cùng với bốn tịnh lự, bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của vô minh v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của vô minh v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của vô minh v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của vô minh làm phương tiện, 
vô sanh của vô minh làm phương tiện, vô sở đắc của vô minh làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ?  

Này Khánh Hỷ! Vô minh và tánh của vô minh là không. Vì sao? 
Vì tánh không của vô minh cùng với tám giải thoát, tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm 
phương tiện, vô sanh của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
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thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm phương tiện, vô sở 
đắc của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão 
tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ?  

Này Khánh Hỷ! Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não và tánh của hành cho đến lão 
tử, sầu, than, khổ, ưu, não là không. Vì sao? Vì tánh không của hành 
cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não cùng với tám giải thoát, tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ kia không hai, không hai 
phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của vô minh v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của vô minh v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của vô minh v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của vô minh làm phương tiện, 
vô sanh của vô minh làm phương tiện, vô sở đắc của vô minh làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn 
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám 
chi thánh đạo?  

Này Khánh Hỷ! Vô minh và tánh của vô minh là không. Vì sao? 
Vì tánh không của vô minh cùng với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, 
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo 
kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm 
phương tiện, vô sanh của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm phương tiện, vô sở 
đắc của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão 
tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, 
bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo?  

Này Khánh Hỷ! Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não và tánh của hành cho đến lão 
tử, sầu, than, khổ, ưu, não là không. Vì sao? Vì tánh không của hành 
cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não cùng với bốn niệm trụ, bốn 
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám 
chi thánh đạo không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của vô minh v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của vô minh v.v... làm phương tiện, vô sở 
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đắc của vô minh v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, 
bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của vô minh làm phương tiện, 
vô sanh của vô minh làm phương tiện, vô sở đắc của vô minh làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát 
không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện?  

Này Khánh Hỷ! Vô minh và tánh của vô minh là không. Vì sao? 
Vì tánh không của vô minh cùng với pháp môn giải thoát không, pháp 
môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện không hai, 
không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm 
phương tiện, vô sanh của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm phương tiện, vô sở 
đắc của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão 
tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp 
môn giải thoát vô nguyện?  

Này Khánh Hỷ! Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não và tánh của hành cho đến lão 
tử, sầu, than, khổ, ưu, não là không. Vì sao? Vì tánh không của hành 
cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não cùng với pháp môn giải thoát 
không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện 
không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của vô minh v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của vô minh v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của vô minh v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp 
môn giải thoát vô nguyện. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của vô minh làm phương tiện, 
vô sanh của vô minh làm phương tiện, vô sở đắc của vô minh làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép 
thần thông?  

Này Khánh Hỷ! Vô minh và tánh của vô minh là không. Vì sao? 
Vì tánh không của vô minh cùng với năm loại mắt, sáu phép thần 
thông không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm 
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phương tiện, vô sanh của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm phương tiện, vô sở 
đắc của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão 
tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông?  

Này Khánh Hỷ! Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não và tánh của hành cho đến lão 
tử, sầu, than, khổ, ưu, não là không. Vì sao? Vì tánh không của hành 
cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não cùng với năm loại mắt, sáu 
phép thần thông không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của vô minh v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của vô minh v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của vô minh v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của vô minh làm phương tiện, 
vô sanh của vô minh làm phương tiện, vô sở đắc của vô minh làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại 
xả, mười tám pháp Phật bất cộng?  

Này Khánh Hỷ! Vô minh và tánh của vô minh là không. Vì sao? 
Vì tánh không của vô minh cùng với mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm 
phương tiện, vô sanh của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm phương tiện, vô sở 
đắc của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão 
tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng?  

Này Khánh Hỷ! Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não và tánh của hành cho đến lão 
tử, sầu, than, khổ, ưu, não là không. Vì sao? Vì tánh không của hành 
cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não cùng với mười lực của Phật, 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, 
đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của vô minh v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của vô minh v.v... làm phương tiện, vô sở 
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đắc của vô minh v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của vô minh làm phương tiện, 
vô sanh của vô minh làm phương tiện, vô sở đắc của vô minh làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, 
tánh luôn luôn xả?  

Này Khánh Hỷ! Vô minh và tánh của vô minh là không. Vì sao? 
Vì tánh không của vô minh cùng với pháp không quên mất, tánh luôn 
luôn xả không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm 
phương tiện, vô sanh của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm phương tiện, vô sở 
đắc của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão 
tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả?  

Này Khánh Hỷ! Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não và tánh của hành cho đến lão 
tử, sầu, than, khổ, ưu, não là không. Vì sao? Vì tánh không của hành 
cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não cùng với pháp không quên mất, 
tánh luôn luôn xả không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của vô minh v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của vô minh v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của vô minh v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của vô minh làm phương tiện, 
vô sanh của vô minh làm phương tiện, vô sở đắc của vô minh làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng?  

Này Khánh Hỷ! Vô minh và tánh của vô minh là không. Vì sao? 
Vì tánh không của vô minh cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí 
nhất thiết tướng không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm 
phương tiện, vô sanh của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm phương tiện, vô sở 
đắc của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão 
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tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng?  

Này Khánh Hỷ! Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não và tánh của hành cho đến lão 
tử, sầu, than, khổ, ưu, não là không. Vì sao? Vì tánh không của hành 
cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não cùng với trí nhất thiết, trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của vô minh v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của vô minh v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của vô minh v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của vô minh làm phương tiện, 
vô sanh của vô minh làm phương tiện, vô sở đắc của vô minh làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-
ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa?  

Này Khánh Hỷ! Vô minh và tánh của vô minh là không. Vì sao? 
Vì tánh không của vô minh cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm 
phương tiện, vô sanh của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm phương tiện, vô sở 
đắc của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão 
tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa?  

Này Khánh Hỷ! Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não và tánh của hành cho đến lão 
tử, sầu, than, khổ, ưu, não là không. Vì sao? Vì tánh không của hành 
cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não cùng với tất cả pháp môn Đà-
la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của vô minh v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của vô minh v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của vô minh v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của vô minh làm phương tiện, 
vô sanh của vô minh làm phương tiện, vô sở đắc của vô minh làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát?  
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Này Khánh Hỷ! Vô minh và tánh của vô minh là không. Vì sao? 
Vì tánh không của vô minh cùng với hạnh đại Bồ-tát kia không hai, 
không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm 
phương tiện, vô sanh của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm phương tiện, vô sở 
đắc của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão 
tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
tu tập hạnh đại Bồ-tát?  

Này Khánh Hỷ! Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não và tánh của hành cho đến lão 
tử, sầu, than, khổ, ưu, não là không. Vì sao? Vì tánh không của hành 
cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não cùng với hạnh đại Bồ-tát kia 
không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của vô minh v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của vô minh v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của vô minh v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập hạnh đại Bồ-tát. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của vô minh làm phương tiện, 
vô sanh của vô minh làm phương tiện, vô sở đắc của vô minh làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột?  

Này Khánh Hỷ! Vô minh và tánh của vô minh là không. Vì sao? 
Vì tánh không của vô minh cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia không 
hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm 
phương tiện, vô sanh của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm phương tiện, vô sở 
đắc của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão 
tử, sầu, than, khổ, ưu, não làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
tu tập quả vị giác ngộ cao tột?  

Này Khánh Hỷ! Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não và tánh của hành cho đến lão 
tử, sầu, than, khổ, ưu, não là không. Vì sao? Vì tánh không của hành 
cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não cùng với quả vị giác ngộ cao tột 
kia không hai, không hai phần. 

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của vô minh v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của vô minh v.v... làm phương tiện, vô sở 
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đắc của vô minh v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập quả vị giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp không nội làm 
phương tiện, vô sanh của pháp không nội làm phương tiện, vô sở đắc 
của pháp không nội làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa?  

Này Khánh Hỷ! Pháp không nội và tánh của pháp không nội là 
không. Vì sao? Vì tánh không của pháp không nội cùng với bố thí, 
tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa kia không 
hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp không ngoại, pháp 
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh làm phương tiện, vô sanh của pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa?  

Này Khánh Hỷ! Pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không 
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tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh là không. 
Vì sao? Vì tánh không của pháp không ngoại cho đến pháp không 
không tánh tự tánh cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của pháp không nội 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của pháp không nội v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của pháp không nội v.v... làm phương tiện, hồi hướng 
trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-
nhã Ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp không nội làm 
phương tiện, vô sanh của pháp không nội làm phương tiện, vô sở đắc 
của pháp không nội làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an 
trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh?  

Này Khánh Hỷ! Pháp không nội và tánh của pháp không nội là 
không. Vì sao? Vì tánh không của pháp không nội cùng với pháp 
không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh kia không hai, 
không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp không ngoại, pháp 
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh làm phương tiện, vô sanh của pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không ngoại, 
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pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ 
pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh?  

Này Khánh Hỷ! Pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh là không. 
Vì sao? Vì tánh không của pháp không ngoại cho đến pháp không 
không tánh tự tánh cùng với pháp không nội cho đến pháp không 
không tánh tự tánh kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của pháp không nội 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của pháp không nội v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của pháp không nội v.v... làm phương tiện, hồi hướng 
trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội cho đến pháp không không 
tánh tự tánh. 
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Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp không nội làm 
phương tiện, vô sanh của pháp không nội làm phương tiện, vô sở đắc 
của pháp không nội làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an 
trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng 
đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì?  

Này Khánh Hỷ! Pháp không nội và tánh của pháp không nội là 
không. Vì sao? Vì tánh không của pháp không nội cùng với chơn như 
cho đến cảnh giới bất tư nghì kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp không ngoại, pháp 
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh làm phương tiện, vô sanh của pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ 
chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi 
khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh 
giới hư không, cảnh giới bất tư nghì?  

Này Khánh Hỷ! Pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
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giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh là không. 
Vì sao? Vì tánh không của pháp không ngoại cho đến pháp không 
không tánh tự tánh cùng với chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì 
kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của pháp không nội 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của pháp không nội v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của pháp không nội v.v... làm phương tiện, hồi hướng 
trí nhất thiết trí, an trụ chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp không nội làm 
phương tiện, vô sanh của pháp không nội làm phương tiện, vô sở đắc 
của pháp không nội làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an 
trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo?  

Này Khánh Hỷ! Pháp không nội và tánh của pháp không nội là 
không. Vì sao? Vì tánh không của pháp không nội cùng với Thánh đế 
khổ, tập, diệt, đạo không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp không ngoại, pháp 
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh làm phương tiện, vô sanh của pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
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bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ 
Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo?  

Này Khánh Hỷ! Pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh là không. 
Vì sao? Vì tánh không của pháp không ngoại cho đến pháp không 
không tánh tự tánh cùng với Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo không hai, 
không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của pháp không nội 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của pháp không nội v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của pháp không nội v.v... làm phương tiện, hồi hướng 
trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp không nội làm 
phương tiện, vô sanh của pháp không nội làm phương tiện, vô sở đắc 
của pháp không nội làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc?  

Này Khánh Hỷ! Pháp không nội và tánh của pháp không nội là 
không. Vì sao? Vì tánh không của pháp không nội cùng với bốn tịnh 
lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp không ngoại, pháp 
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh làm phương tiện, vô sanh của pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
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không tánh tự tánh làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc?  

Này Khánh Hỷ! Pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh là không. 
Vì sao? Vì tánh không của pháp không ngoại cho đến pháp không 
không tánh tự tánh cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của pháp không nội 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của pháp không nội v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của pháp không nội v.v... làm phương tiện, hồi hướng 
trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp không nội làm 
phương tiện, vô sanh của pháp không nội làm phương tiện, vô sở đắc 
của pháp không nội làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ?  

Này Khánh Hỷ! Pháp không nội và tánh của pháp không nội là 
không. Vì sao? Vì tánh không của pháp không nội cùng với tám giải 
thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ không hai, không 
hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp không ngoại, pháp 
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
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không tánh tự tánh làm phương tiện, vô sanh của pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ?  

Này Khánh Hỷ! Pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh là không. 
Vì sao? Vì tánh không của pháp không ngoại cho đến pháp không 
không tánh tự tánh cùng với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của pháp không nội 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của pháp không nội v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của pháp không nội v.v... làm phương tiện, hồi hướng 
trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp không nội làm 
phương tiện, vô sanh của pháp không nội làm phương tiện, vô sở đắc 
của pháp không nội làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy 
chi đẳng giác, tám chi thánh đạo?  

Này Khánh Hỷ! Pháp không nội và tánh của pháp không nội là 
không. Vì sao? Vì tánh không của pháp không nội cùng với bốn niệm 
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trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
giác, tám chi thánh đạo không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp không ngoại, pháp 
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh làm phương tiện, vô sanh của pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy 
chi đẳng giác, tám chi thánh đạo?  

Này Khánh Hỷ! Pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh là không. 
Vì sao? Vì tánh không của pháp không ngoại cho đến pháp không 
không tánh tự tánh cùng với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần 
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo không 
hai, không hai phần.  
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Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của pháp không nội 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của pháp không nội v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của pháp không nội v.v... làm phương tiện, hồi hướng 
trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 
năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp không nội làm 
phương tiện, vô sanh của pháp không nội làm phương tiện, vô sở đắc 
của pháp không nội làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn 
giải thoát vô nguyện?  

Này Khánh Hỷ! Pháp không nội và tánh của pháp không nội là 
không. Vì sao? Vì tánh không của pháp không nội cùng với pháp môn 
giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát 
vô nguyện không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp không ngoại, pháp 
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh làm phương tiện, vô sanh của pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn 
giải thoát vô nguyện?  
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Này Khánh Hỷ! Pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh là không. 
Vì sao? Vì tánh không của pháp không ngoại cho đến pháp không 
không tánh tự tánh cùng với pháp môn giải thoát không, pháp môn 
giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện không hai, không 
hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của pháp không nội 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của pháp không nội v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của pháp không nội v.v... làm phương tiện, hồi hướng 
trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát 
vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp không nội làm 
phương tiện, vô sanh của pháp không nội làm phương tiện, vô sở đắc 
của pháp không nội làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
năm loại mắt, sáu phép thần thông?  

Này Khánh Hỷ! Pháp không nội và tánh của pháp không nội là 
không. Vì sao? Vì tánh không của pháp không nội cùng với năm loại 
mắt, sáu phép thần thông không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp không ngoại, pháp 
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh làm phương tiện, vô sanh của pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không ngoại, 
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pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
năm loại mắt, sáu phép thần thông?  

Này Khánh Hỷ! Pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh là không. 
Vì sao? Vì tánh không của pháp không ngoại cho đến pháp không 
không tánh tự tánh cùng với năm loại mắt, sáu phép thần thông không 
hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của pháp không nội 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của pháp không nội v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của pháp không nội v.v... làm phương tiện, hồi hướng 
trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp không nội làm 
phương tiện, vô sanh của pháp không nội làm phương tiện, vô sở đắc 
của pháp không nội làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng?  

Này Khánh Hỷ! Pháp không nội và tánh của pháp không nội là 
không. Vì sao? Vì tánh không của pháp không nội cùng với mười lực 
của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại 
bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng không hai, không hai 
phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp không ngoại, pháp 
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
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bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh làm phương tiện, vô sanh của pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng?  

Này Khánh Hỷ! Pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh là không. 
Vì sao? Vì tánh không của pháp không ngoại cho đến pháp không 
không tánh tự tánh cùng với mười lực của Phật, bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của pháp không nội 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của pháp không nội v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của pháp không nội v.v... làm phương tiện, hồi hướng 
trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp không nội làm 
phương tiện, vô sanh của pháp không nội làm phương tiện, vô sở đắc 
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của pháp không nội làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả?  

Này Khánh Hỷ! Pháp không nội và tánh của pháp không nội là 
không. Vì sao? Vì tánh không của pháp không nội cùng với pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp không ngoại, pháp 
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh làm phương tiện, vô sanh của pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả?  

Này Khánh Hỷ! Pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh là không. 
Vì sao? Vì tánh không của pháp không ngoại cho đến pháp không 
không tánh tự tánh cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả 
không hai, không hai phần.  
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Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của pháp không nội 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của pháp không nội v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của pháp không nội v.v... làm phương tiện, hồi hướng 
trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp không nội làm 
phương tiện, vô sanh của pháp không nội làm phương tiện, vô sở đắc 
của pháp không nội làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng?  

Này Khánh Hỷ! Pháp không nội và tánh của pháp không nội là 
không. Vì sao? Vì tánh không của pháp không nội cùng với trí nhất 
thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp không ngoại, pháp 
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh làm phương tiện, vô sanh của pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng?  

Này Khánh Hỷ! Pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 
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tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh là không. 
Vì sao? Vì tánh không của pháp không ngoại cho đến pháp không 
không tánh tự tánh cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của pháp không nội 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của pháp không nội v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của pháp không nội v.v... làm phương tiện, hồi hướng 
trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp không nội làm 
phương tiện, vô sanh của pháp không nội làm phương tiện, vô sở đắc 
của pháp không nội làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa?  

Này Khánh Hỷ! Pháp không nội và tánh của pháp không nội là 
không. Vì sao? Vì tánh không của pháp không nội cùng với tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa không hai, không hai 
phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp không ngoại, pháp 
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh làm phương tiện, vô sanh của pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
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không tánh tự tánh làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa?  

Này Khánh Hỷ! Pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh là không. 
Vì sao? Vì tánh không của pháp không ngoại cho đến pháp không 
không tánh tự tánh cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của pháp không nội 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của pháp không nội v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của pháp không nội v.v... làm phương tiện, hồi hướng 
trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-
ma-địa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp không nội làm 
phương tiện, vô sanh của pháp không nội làm phương tiện, vô sở đắc 
của pháp không nội làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
hạnh đại Bồ-tát?  

Này Khánh Hỷ! Pháp không nội và tánh của pháp không nội là 
không. Vì sao? Vì tánh không của pháp không nội cùng với hạnh đại 
Bồ-tát kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp không ngoại, pháp 
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh làm phương tiện, vô sanh của pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
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không tánh tự tánh làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
hạnh đại Bồ-tát?  

Này Khánh Hỷ! Pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh là không. 
Vì sao? Vì tánh không của pháp không ngoại cho đến pháp không 
không tánh tự tánh cùng với hạnh đại Bồ-tát kia không hai, không hai 
phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của pháp không nội 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của pháp không nội v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của pháp không nội v.v... làm phương tiện, hồi hướng 
trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp không nội làm 
phương tiện, vô sanh của pháp không nội làm phương tiện, vô sở đắc 
của pháp không nội làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
quả vị giác ngộ cao tột?  

Này Khánh Hỷ! Pháp không nội và tánh của pháp không nội là 
không. Vì sao? Vì tánh không của pháp không nội cùng với quả vị 
giác ngộ cao tột kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp không ngoại, pháp 
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh làm phương tiện, vô sanh của pháp không ngoại, 
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pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
quả vị giác ngộ cao tột?  

Này Khánh Hỷ! Pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh là không. 
Vì sao? Vì tánh không của pháp không ngoại cho đến pháp không 
không tánh tự tánh cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia không hai, 
không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của pháp không nội 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của pháp không nội v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của pháp không nội v.v... làm phương tiện, hồi hướng 
trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của chơn như làm phương 
tiện, vô sanh của chơn như làm phương tiện, vô sở đắc của chơn như 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an 
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa?  

Này Khánh Hỷ! Chơn như và tánh của chơn như là không. Vì 
sao? Vì tánh không của chơn như cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, 
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp giới, pháp tánh, tánh 
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, 
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định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì 
làm phương tiện, vô sanh của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư 
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì làm 
phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, 
tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh 
lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa?  

Này Khánh Hỷ! Pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh 
chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì và tánh của pháp giới cho 
đến cảnh giới bất tư nghì là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp 
giới cho đến cảnh giới bất tư nghì cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, 
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của chơn như v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của chơn như v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của chơn như v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của chơn như làm phương 
tiện, vô sanh của chơn như làm phương tiện, vô sở đắc của chơn như 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh?  

Này Khánh Hỷ! Chơn như và tánh của chơn như là không. Vì 
sao? Vì tánh không của chơn như cùng với pháp không nội cho đến 
pháp không không tánh tự tánh không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp giới, pháp tánh, tánh 
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, 
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì 
làm phương tiện, vô sanh của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư 
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì làm 
phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, 

353 



Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa   

tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không ngoại, pháp không nội 
ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh?  

Này Khánh Hỷ! Pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh 
chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì và tánh của pháp giới cho 
đến cảnh giới bất tư nghì là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp 
giới cho đến cảnh giới bất tư nghì cùng với pháp không nội cho đến 
pháp không không tánh tự tánh không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của chơn như v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của chơn như v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của chơn như v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của chơn như làm phương 
tiện, vô sanh của chơn như làm phương tiện, vô sở đắc của chơn như 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, pháp 
giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình 
đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới bất tư nghì?  

Này Khánh Hỷ! Chơn như và tánh của chơn như là không. Vì 
sao? Vì tánh không của chơn như cùng với chơn như cho đến cảnh 
giới bất tư nghì kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp giới, pháp tánh, tánh 
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, 
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì 
làm phương tiện, vô sanh của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư 
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì làm 
phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, 
tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh 
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chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, 
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì?  

Này Khánh Hỷ! Pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh 
chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì và tánh của pháp giới cho 
đến cảnh giới bất tư nghì là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp 
giới cho đến cảnh giới bất tư nghì cùng với chơn như cho đến cảnh 
giới bất tư nghì kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của chơn như v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của chơn như v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của chơn như v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
an trụ chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của chơn như làm phương 
tiện, vô sanh của chơn như làm phương tiện, vô sở đắc của chơn như 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, 
diệt, đạo?  

Này Khánh Hỷ! Chơn như và tánh của chơn như là không. Vì 
sao? Vì tánh không của chơn như cùng với Thánh đế khổ, tập, diệt, 
đạo kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp giới, pháp tánh, tánh 
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, 
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì 
làm phương tiện, vô sanh của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư 
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì làm 
phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, 
tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo?  

Này Khánh Hỷ! Pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh 
chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì và tánh của pháp giới cho 
đến cảnh giới bất tư nghì là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp 
giới cho đến cảnh giới bất tư nghì cùng với Thánh đế khổ, tập, diệt, 
đạo kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của chơn như v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của chơn như v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của chơn như v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo. 
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Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của chơn như làm phương 
tiện, vô sanh của chơn như làm phương tiện, vô sở đắc của chơn như 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc?  

Này Khánh Hỷ! Chơn như và tánh của chơn như là không. Vì 
sao? Vì tánh không của chơn như cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp giới, pháp tánh, tánh 
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, 
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì 
làm phương tiện, vô sanh của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư 
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì làm 
phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, 
tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc?  

Này Khánh Hỷ! Pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh 
chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì và tánh của pháp giới cho 
đến cảnh giới bất tư nghì là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp 
giới cho đến cảnh giới bất tư nghì cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của chơn như v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của chơn như v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của chơn như v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của chơn như làm phương 
tiện, vô sanh của chơn như làm phương tiện, vô sở đắc của chơn như 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ?  

Này Khánh Hỷ! Chơn như và tánh của chơn như là không. Vì 
sao? Vì tánh không của chơn như cùng với tám giải thoát, tám thắng 
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp giới, pháp tánh, tánh 
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, 
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì 
làm phương tiện, vô sanh của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư 
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vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì làm 
phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, 
tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ?  

Này Khánh Hỷ! Pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh 
chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì và tánh của pháp giới cho 
đến cảnh giới bất tư nghì là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp 
giới cho đến cảnh giới bất tư nghì cùng với tám giải thoát, tám thắng 
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của chơn như v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của chơn như v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của chơn như v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của chơn như làm phương 
tiện, vô sanh của chơn như làm phương tiện, vô sở đắc của chơn như 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn 
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám 
chi thánh đạo?  

Này Khánh Hỷ! Chơn như và tánh của chơn như là không. Vì 
sao? Vì tánh không của chơn như cùng với bốn niệm trụ, bốn chánh 
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi 
thánh đạo không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp giới, pháp tánh, tánh 
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, 
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì 
làm phương tiện, vô sanh của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư 
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì làm 
phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, 
tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần 
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo?  

Này Khánh Hỷ! Pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh 
chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật 
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tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì và tánh của pháp giới cho 
đến cảnh giới bất tư nghì là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp 
giới cho đến cảnh giới bất tư nghì cùng với bốn niệm trụ, bốn chánh 
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi 
thánh đạo không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của chơn như v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của chơn như v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của chơn như v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, 
bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của chơn như làm phương 
tiện, vô sanh của chơn như làm phương tiện, vô sở đắc của chơn như 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải 
thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô 
nguyện?  

Này Khánh Hỷ! Chơn như và tánh của chơn như là không. Vì 
sao? Vì tánh không của chơn như cùng với pháp môn giải thoát 
không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện 
không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp giới, pháp tánh, tánh 
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, 
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì 
làm phương tiện, vô sanh của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư 
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì làm 
phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, 
tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn 
giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện?  

Này Khánh Hỷ! Pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh 
chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì và tánh của pháp giới cho 
đến cảnh giới bất tư nghì là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp 
giới cho đến cảnh giới bất tư nghì cùng với pháp môn giải thoát 
không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện 
không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của chơn như v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của chơn như v.v... làm phương tiện, vô sở 
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đắc của chơn như v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp 
môn giải thoát vô nguyện. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của chơn như làm phương 
tiện, vô sanh của chơn như làm phương tiện, vô sở đắc của chơn như 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu 
phép thần thông?  

Này Khánh Hỷ! Chơn như và tánh của chơn như là không. Vì 
sao? Vì tánh không của chơn như cùng với năm loại mắt, sáu phép 
thần thông không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp giới, pháp tánh, tánh 
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, 
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì 
làm phương tiện, vô sanh của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư 
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì làm 
phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, 
tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông?  

Này Khánh Hỷ! Pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh 
chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì và tánh của pháp giới cho 
đến cảnh giới bất tư nghì là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp 
giới cho đến cảnh giới bất tư nghì cùng với năm loại mắt, sáu phép 
thần thông không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của chơn như v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của chơn như v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của chơn như v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. 
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Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của chơn như làm phương 
tiện, vô sanh của chơn như làm phương tiện, vô sở đắc của chơn như 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, 
đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng?  

Này Khánh Hỷ! Chơn như và tánh của chơn như là không. Vì 
sao? Vì tánh không của chơn như cùng với mười lực của Phật, bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại 
xả, mười tám pháp Phật bất cộng không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp giới, pháp tánh, tánh 
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, 
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì 
làm phương tiện, vô sanh của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư 
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì làm 
phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, 
tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng?  

Này Khánh Hỷ! Pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh 
chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì và tánh của pháp giới cho 
đến cảnh giới bất tư nghì là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp 
giới cho đến cảnh giới bất tư nghì cùng với mười lực của Phật, bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại 
xả, mười tám pháp Phật bất cộng không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của chơn như v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của chơn như v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của chơn như v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của chơn như làm phương 
tiện, vô sanh của chơn như làm phương tiện, vô sở đắc của chơn như 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên 
mất, tánh luôn luôn xả?  
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Này Khánh Hỷ! Chơn như và tánh của chơn như là không. Vì 
sao? Vì tánh không của chơn như cùng với pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp giới, pháp tánh, tánh 
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, 
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì 
làm phương tiện, vô sanh của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư 
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì làm 
phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, 
tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn 
xả?  

Này Khánh Hỷ! Pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh 
chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì và tánh của pháp giới cho 
đến cảnh giới bất tư nghì là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp 
giới cho đến cảnh giới bất tư nghì cùng với pháp không quên mất, 
tánh luôn luôn xả không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của chơn như v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của chơn như v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của chơn như v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của chơn như làm phương 
tiện, vô sanh của chơn như làm phương tiện, vô sở đắc của chơn như 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí 
đạo tướng, trí nhất thiết tướng?  

Này Khánh Hỷ! Chơn như và tánh của chơn như là không. Vì 
sao? Vì tánh không của chơn như cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, 
trí nhất thiết tướng không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp giới, pháp tánh, tánh 
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, 
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì 
làm phương tiện, vô sanh của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư 
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì làm 
phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, 
tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, 
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thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng?  

Này Khánh Hỷ! Pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh 
chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì và tánh của pháp giới cho 
đến cảnh giới bất tư nghì là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp 
giới cho đến cảnh giới bất tư nghì cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, 
trí nhất thiết tướng không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của chơn như v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của chơn như v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của chơn như v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của chơn như làm phương 
tiện, vô sanh của chơn như làm phương tiện, vô sở đắc của chơn như 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn 
Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa?  

Này Khánh Hỷ! Chơn như và tánh của chơn như là không. Vì 
sao? Vì tánh không của chơn như cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni, 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp giới, pháp tánh, tánh 
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, 
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì 
làm phương tiện, vô sanh của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư 
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì làm 
phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, 
tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa?  

Này Khánh Hỷ! Pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh 
chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì và tánh của pháp giới cho 
đến cảnh giới bất tư nghì là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp 
giới cho đến cảnh giới bất tư nghì cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni, 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của chơn như v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của chơn như v.v... làm phương tiện, vô sở 
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đắc của chơn như v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của chơn như làm phương 
tiện, vô sanh của chơn như làm phương tiện, vô sở đắc của chơn như 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát?  

Này Khánh Hỷ! Chơn như và tánh của chơn như là không. Vì 
sao? Vì tánh không của chơn như cùng với hạnh đại Bồ-tát kia không 
hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp giới, pháp tánh, tánh 
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, 
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì 
làm phương tiện, vô sanh của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư 
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì làm 
phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, 
tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát?  

Này Khánh Hỷ! Pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh 
chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì và tánh của pháp giới cho 
đến cảnh giới bất tư nghì là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp 
giới cho đến cảnh giới bất tư nghì cùng với hạnh đại Bồ-tát kia không 
hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của chơn như v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của chơn như v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của chơn như v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập hạnh đại Bồ-tát. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của chơn như làm phương 
tiện, vô sanh của chơn như làm phương tiện, vô sở đắc của chơn như 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao 
tột?  

Này Khánh Hỷ! Chơn như và tánh của chơn như là không. Vì 
sao? Vì tánh không của chơn như cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia 
không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp giới, pháp tánh, tánh 
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, 
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì 
làm phương tiện, vô sanh của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư 
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vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì làm 
phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, 
tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột?  

Này Khánh Hỷ! Pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh 
chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì và tánh của pháp giới cho 
đến cảnh giới bất tư nghì là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp 
giới cho đến cảnh giới bất tư nghì cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia 
không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của chơn như v.v... 
làm phương tiện, vô sanh của chơn như v.v... làm phương tiện, vô sở 
đắc của chơn như v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập quả vị giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của Thánh đế khổ làm phương 
tiện, vô sanh của Thánh đế khổ làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh 
đế khổ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh 
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa?  

Này Khánh Hỷ! Thánh đế khổ và tánh của Thánh đế khổ là 
không. Vì sao? Vì tánh không của Thánh đế khổ cùng với bố thí, tịnh 
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa không hai, không 
hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của Thánh đế tập, diệt, đạo 
làm phương tiện, vô sanh của Thánh đế tập, diệt, đạo làm phương tiện, 
vô sở đắc của Thánh đế tập, diệt, đạo làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa?  

Này Khánh Hỷ! Thánh đế tập, diệt, đạo và tánh của Thánh đế 
tập, diệt, đạo là không. Vì sao? Vì tánh không của Thánh đế tập, diệt, 
đạo cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-
mật-đa không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của Thánh đế khổ 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của Thánh đế khổ v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của Thánh đế khổ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa. 
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Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của Thánh đế khổ làm phương 
tiện, vô sanh của Thánh đế khổ làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh 
đế khổ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không 
nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh?  

Này Khánh Hỷ! Thánh đế khổ và tánh của Thánh đế khổ là 
không. Vì sao? Vì tánh không của Thánh đế khổ cùng với pháp không 
nội cho đến pháp không không tánh tự tánh kia không hai, không hai 
phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của Thánh đế tập, diệt, đạo 
làm phương tiện, vô sanh của Thánh đế tập, diệt, đạo làm phương tiện, 
vô sở đắc của Thánh đế tập, diệt, đạo làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không 
nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng 
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh 
tự tánh?  

Này Khánh Hỷ! Thánh đế tập, diệt, đạo và tánh của Thánh đế 
tập, diệt, đạo là không. Vì sao? Vì tánh không của Thánh đế tập, diệt, 
đạo cùng với pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh 
kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của Thánh đế khổ 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của Thánh đế khổ v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của Thánh đế khổ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự 
tánh. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của Thánh đế khổ làm phương 
tiện, vô sanh của Thánh đế khổ làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh 
đế khổ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, 
pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh 
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bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì?  

Này Khánh Hỷ! Thánh đế khổ và tánh của Thánh đế khổ là 
không. Vì sao? Vì tánh không của Thánh đế khổ cùng với chơn như 
cho đến cảnh giới bất tư nghì kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của Thánh đế tập, diệt, đạo 
làm phương tiện, vô sanh của Thánh đế tập, diệt, đạo làm phương tiện, 
vô sở đắc của Thánh đế tập, diệt, đạo làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư 
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì?  

Này Khánh Hỷ! Thánh đế tập, diệt, đạo và tánh của Thánh đế 
tập, diệt, đạo là không. Vì sao? Vì tánh không của Thánh đế tập, diệt, 
đạo cùng với chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì kia không hai, 
không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của Thánh đế khổ 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của Thánh đế khổ v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của Thánh đế khổ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, an trụ chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của Thánh đế khổ làm phương 
tiện, vô sanh của Thánh đế khổ làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh 
đế khổ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế 
khổ, tập, diệt, đạo?  

Này Khánh Hỷ! Thánh đế khổ và tánh của Thánh đế khổ là 
không. Vì sao? Vì tánh không của Thánh đế khổ cùng với Thánh đế 
khổ, tập, diệt, đạo kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của Thánh đế tập, diệt, đạo 
làm phương tiện, vô sanh của Thánh đế tập, diệt, đạo làm phương tiện, 
vô sở đắc của Thánh đế tập, diệt, đạo làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo?  

Này Khánh Hỷ! Thánh đế tập, diệt, đạo và tánh của Thánh đế 
tập, diệt, đạo là không. Vì sao? Vì tánh không của Thánh đế tập, diệt, 
đạo cùng với Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo kia không hai, không hai 
phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của Thánh đế khổ 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của Thánh đế khổ v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của Thánh đế khổ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo. 
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Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của Thánh đế khổ làm phương 
tiện, vô sanh của Thánh đế khổ làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh 
đế khổ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc?  

Này Khánh Hỷ! Thánh đế khổ và tánh của Thánh đế khổ là 
không. Vì sao? Vì tánh không của Thánh đế khổ cùng với bốn tịnh lự, 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của Thánh đế tập, diệt, đạo 
làm phương tiện, vô sanh của Thánh đế tập, diệt, đạo làm phương tiện, 
vô sở đắc của Thánh đế tập, diệt, đạo làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc?  

Này Khánh Hỷ! Thánh đế tập, diệt, đạo và tánh của Thánh đế 
tập, diệt, đạo là không. Vì sao? Vì tánh không của Thánh đế tập, diệt, 
đạo cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc không hai, 
không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của Thánh đế khổ 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của Thánh đế khổ v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của Thánh đế khổ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của Thánh đế khổ làm phương 
tiện, vô sanh của Thánh đế khổ làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh 
đế khổ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải 
thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ?  

Này Khánh Hỷ! Thánh đế khổ và tánh của Thánh đế khổ là 
không. Vì sao? Vì tánh không của Thánh đế khổ cùng với tám giải 
thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ không hai, không 
hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của Thánh đế tập, diệt, đạo 
làm phương tiện, vô sanh của Thánh đế tập, diệt, đạo làm phương tiện, 
vô sở đắc của Thánh đế tập, diệt, đạo làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ?  

Này Khánh Hỷ! Thánh đế tập, diệt, đạo và tánh của Thánh đế 
tập, diệt, đạo là không. Vì sao? Vì tánh không của Thánh đế tập, diệt, 
đạo cùng với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến 
xứ không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của Thánh đế khổ 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của Thánh đế khổ v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của Thánh đế khổ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
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nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của Thánh đế khổ làm phương 
tiện, vô sanh của Thánh đế khổ làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh 
đế khổ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm 
trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
giác, tám chi thánh đạo?  

Này Khánh Hỷ! Thánh đế khổ và tánh của Thánh đế khổ là 
không. Vì sao? Vì tánh không của Thánh đế khổ cùng với bốn niệm 
trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
giác, tám chi thánh đạo không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của Thánh đế tập, diệt, đạo 
làm phương tiện, vô sanh của Thánh đế tập, diệt, đạo làm phương tiện, 
vô sở đắc của Thánh đế tập, diệt, đạo làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm 
căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo?  

Này Khánh Hỷ! Thánh đế tập, diệt, đạo và tánh của Thánh đế 
tập, diệt, đạo là không. Vì sao? Vì tánh không của Thánh đế tập, diệt, 
đạo cùng với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, 
năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo không hai, không hai 
phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của Thánh đế khổ 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của Thánh đế khổ v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của Thánh đế khổ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm 
căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của Thánh đế khổ làm phương 
tiện, vô sanh của Thánh đế khổ làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh 
đế khổ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn 
giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát 
vô nguyện?  

Này Khánh Hỷ! Thánh đế khổ và tánh của Thánh đế khổ là 
không. Vì sao? Vì tánh không của Thánh đế khổ cùng với pháp môn 
giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát 
vô nguyện không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của Thánh đế tập, diệt, đạo 
làm phương tiện, vô sanh của Thánh đế tập, diệt, đạo làm phương tiện, 
vô sở đắc của Thánh đế tập, diệt, đạo làm phương tiện, hồi hướng trí 

369 



Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa   

nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô 
tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện?  

Này Khánh Hỷ! Thánh đế tập, diệt, đạo và tánh của Thánh đế 
tập, diệt, đạo là không. Vì sao? Vì tánh không của Thánh đế tập, diệt, 
đạo cùng với pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô 
tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của Thánh đế khổ 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của Thánh đế khổ v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của Thánh đế khổ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô 
tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của Thánh đế khổ làm phương 
tiện, vô sanh của Thánh đế khổ làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh 
đế khổ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại 
mắt, sáu phép thần thông?  

Này Khánh Hỷ! Thánh đế khổ và tánh của Thánh đế khổ là 
không. Vì sao? Vì tánh không của Thánh đế khổ cùng với năm loại 
mắt, sáu phép thần thông không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của Thánh đế tập, diệt, đạo 
làm phương tiện, vô sanh của Thánh đế tập, diệt, đạo làm phương tiện, 
vô sở đắc của Thánh đế tập, diệt, đạo làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông?  

Này Khánh Hỷ! Thánh đế tập, diệt, đạo và tánh của Thánh đế 
tập, diệt, đạo là không. Vì sao? Vì tánh không của Thánh đế tập, diệt, 
đạo cùng với năm loại mắt, sáu phép thần thông không hai, không hai 
phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của Thánh đế khổ 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của Thánh đế khổ v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của Thánh đế khổ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của Thánh đế khổ làm phương 
tiện, vô sanh của Thánh đế khổ làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh 
đế khổ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực 
của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại 
bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng?  

Này Khánh Hỷ! Thánh đế khổ và tánh của Thánh đế khổ là 
không. Vì sao? Vì tánh không của Thánh đế khổ cùng với mười lực 
của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại 
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bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng không hai, không hai 
phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của Thánh đế tập, diệt, đạo 
làm phương tiện, vô sanh của Thánh đế tập, diệt, đạo làm phương tiện, 
vô sở đắc của Thánh đế tập, diệt, đạo làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng?  

Này Khánh Hỷ! Thánh đế tập, diệt, đạo và tánh của Thánh đế 
tập, diệt, đạo là không. Vì sao? Vì tánh không của Thánh đế tập, diệt, 
đạo cùng với mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của Thánh đế khổ 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của Thánh đế khổ v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của Thánh đế khổ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của Thánh đế khổ làm phương 
tiện, vô sanh của Thánh đế khổ làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh 
đế khổ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không 
quên mất, tánh luôn luôn xả?  

Này Khánh Hỷ! Thánh đế khổ và tánh của Thánh đế khổ là 
không. Vì sao? Vì tánh không của Thánh đế khổ cùng với pháp không 
quên mất, tánh luôn luôn xả không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của Thánh đế tập, diệt, đạo 
làm phương tiện, vô sanh của Thánh đế tập, diệt, đạo làm phương tiện, 
vô sở đắc của Thánh đế tập, diệt, đạo làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả?  

Này Khánh Hỷ! Thánh đế tập, diệt, đạo và tánh của Thánh đế 
tập, diệt, đạo là không. Vì sao? Vì tánh không của Thánh đế tập, diệt, 
đạo cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả không hai, 
không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của Thánh đế khổ 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của Thánh đế khổ v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của Thánh đế khổ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. 
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Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của Thánh đế khổ làm phương 
tiện, vô sanh của Thánh đế khổ làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh 
đế khổ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất 
thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng?  

Này Khánh Hỷ! Thánh đế khổ và tánh của Thánh đế khổ là 
không. Vì sao? Vì tánh không của Thánh đế khổ cùng với trí nhất 
thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của Thánh đế tập, diệt, đạo 
làm phương tiện, vô sanh của Thánh đế tập, diệt, đạo làm phương tiện, 
vô sở đắc của Thánh đế tập, diệt, đạo làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng?  

Này Khánh Hỷ! Thánh đế tập, diệt, đạo và tánh của Thánh đế 
tập, diệt, đạo là không. Vì sao? Vì tánh không của Thánh đế tập, diệt, 
đạo cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không 
hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của Thánh đế khổ 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của Thánh đế khổ v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của Thánh đế khổ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của Thánh đế khổ làm phương 
tiện, vô sanh của Thánh đế khổ làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh 
đế khổ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp 
môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa?  

Này Khánh Hỷ! Thánh đế khổ và tánh của Thánh đế khổ là 
không. Vì sao? Vì tánh không của Thánh đế khổ cùng với tất cả pháp 
môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa không hai, không hai 
phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của Thánh đế tập, diệt, đạo 
làm phương tiện, vô sanh của Thánh đế tập, diệt, đạo làm phương tiện, 
vô sở đắc của Thánh đế tập, diệt, đạo làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-
ma-địa?  

Này Khánh Hỷ! Thánh đế tập, diệt, đạo và tánh của Thánh đế 
tập, diệt, đạo là không. Vì sao? Vì tánh không của Thánh đế tập, diệt, 
đạo cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của Thánh đế khổ 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của Thánh đế khổ v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của Thánh đế khổ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
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nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-
ma-địa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của Thánh đế khổ làm phương 
tiện, vô sanh của Thánh đế khổ làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh 
đế khổ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại 
Bồ-tát?  

Này Khánh Hỷ! Thánh đế khổ và tánh của Thánh đế khổ là 
không. Vì sao? Vì tánh không của Thánh đế khổ cùng với hạnh đại 
Bồ-tát kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của Thánh đế tập, diệt, đạo 
làm phương tiện, vô sanh của Thánh đế tập, diệt, đạo làm phương tiện, 
vô sở đắc của Thánh đế tập, diệt, đạo làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát?  

Này Khánh Hỷ! Thánh đế tập, diệt, đạo và tánh của Thánh đế 
tập, diệt, đạo là không. Vì sao? Vì tánh không của Thánh đế tập, diệt, 
đạo cùng với hạnh đại Bồ-tát kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của Thánh đế khổ 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của Thánh đế khổ v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của Thánh đế khổ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của Thánh đế khổ làm phương 
tiện, vô sanh của Thánh đế khổ làm phương tiện, vô sở đắc của Thánh 
đế khổ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác 
ngộ cao tột?  

Này Khánh Hỷ! Thánh đế khổ và tánh của Thánh đế khổ là 
không. Vì sao? Vì tánh không của Thánh đế khổ cùng với quả vị giác 
ngộ cao tột kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của Thánh đế tập, diệt, đạo 
làm phương tiện, vô sanh của Thánh đế tập, diệt, đạo làm phương tiện, 
vô sở đắc của Thánh đế tập, diệt, đạo làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột?  

Này Khánh Hỷ! Thánh đế tập, diệt, đạo và tánh của Thánh đế 
tập, diệt, đạo là không. Vì sao? Vì tánh không của Thánh đế tập, diệt, 
đạo cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của Thánh đế khổ 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của Thánh đế khổ v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của Thánh đế khổ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. 
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Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bố thí Ba-la-mật-đa làm 
phương tiện, vô sanh của bố thí Ba-la-mật-đa làm phương tiện, vô sở 
đắc của bố thí Ba-la-mật-đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-
mật-đa?  

Này Khánh Hỷ! Bố thí Ba-la-mật-đa và tánh của bố thí Ba-la-
mật-đa là không. Vì sao? Vì tánh không của bố thí Ba-la-mật-đa cùng 
với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tịnh giới, an nhẫn, tinh 
tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa làm phương tiện, vô sanh của tịnh 
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa làm phương tiện, 
vô sở đắc của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-
đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, 
an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa?  

Này Khánh Hỷ! Tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa và tánh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa là không. Vì sao? Vì tánh không của tịnh giới, an nhẫn, 
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa cùng với bố thí, tịnh giới, an 
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa không hai, không hai 
phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của bố thí Ba-la-
mật-đa v.v... làm phương tiện, vô sanh của bố thí Ba-la-mật-đa v.v... 
làm phương tiện, vô sở đắc của bố thí Ba-la-mật-đa v.v... làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh 
tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bố thí Ba-la-mật-đa làm 
phương tiện, vô sanh của bố thí Ba-la-mật-đa làm phương tiện, vô sở 
đắc của bố thí Ba-la-mật-đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh?  

Này Khánh Hỷ! Bố thí Ba-la-mật-đa và tánh của bố thí Ba-la-
mật-đa là không. Vì sao? Vì tánh không của bố thí Ba-la-mật-đa cùng 
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với pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh kia không 
hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tịnh giới, an nhẫn, tinh 
tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa làm phương tiện, vô sanh của tịnh 
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa làm phương tiện, 
vô sở đắc của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-
đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, 
pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không 
vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không 
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, 
pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh?  

Này Khánh Hỷ! Tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa và tánh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa là không. Vì sao? Vì tánh không của tịnh giới, an nhẫn, 
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa cùng với pháp không nội cho 
đến pháp không không tánh tự tánh không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của bố thí Ba-la-
mật-đa v.v... làm phương tiện, vô sanh của bố thí Ba-la-mật-đa v.v... 
làm phương tiện, vô sở đắc của bố thí Ba-la-mật-đa v.v... làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội cho đến pháp 
không không tánh tự tánh. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bố thí Ba-la-mật-đa làm 
phương tiện, vô sanh của bố thí Ba-la-mật-đa làm phương tiện, vô sở 
đắc của bố thí Ba-la-mật-đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh 
chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì?  

Này Khánh Hỷ! Bố thí Ba-la-mật-đa và tánh của bố thí Ba-la-
mật-đa là không. Vì sao? Vì tánh không của bố thí Ba-la-mật-đa cùng 
với chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì không hai, không hai 
phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tịnh giới, an nhẫn, tinh 
tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa làm phương tiện, vô sanh của tịnh 
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa làm phương tiện, 
vô sở đắc của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-
đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, pháp 

375 



Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa   

giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình 
đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới bất tư nghì?  

Này Khánh Hỷ! Tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa và tánh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa là không. Vì sao? Vì tánh không của tịnh giới, an nhẫn, 
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa cùng với chơn như cho đến 
cảnh giới bất tư nghì kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của bố thí Ba-la-
mật-đa v.v... làm phương tiện, vô sanh của bố thí Ba-la-mật-đa v.v... 
làm phương tiện, vô sở đắc của bố thí Ba-la-mật-đa v.v... làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như cho đến cảnh giới bất 
tư nghì. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bố thí Ba-la-mật-đa làm 
phương tiện, vô sanh của bố thí Ba-la-mật-đa làm phương tiện, vô sở 
đắc của bố thí Ba-la-mật-đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo?  

Này Khánh Hỷ! Bố thí Ba-la-mật-đa và tánh của bố thí Ba-la-
mật-đa là không. Vì sao? Vì tánh không của bố thí Ba-la-mật-đa cùng 
với Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tịnh giới, an nhẫn, tinh 
tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa làm phương tiện, vô sanh của tịnh 
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa làm phương tiện, 
vô sở đắc của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-
đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, 
tập, diệt, đạo?  

Này Khánh Hỷ! Tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa và tánh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa là không. Vì sao? Vì tánh không của tịnh giới, an nhẫn, 
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa cùng với Thánh đế khổ, tập, 
diệt, đạo kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của bố thí Ba-la-
mật-đa v.v... làm phương tiện, vô sanh của bố thí Ba-la-mật-đa v.v... 
làm phương tiện, vô sở đắc của bố thí Ba-la-mật-đa v.v... làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bố thí Ba-la-mật-đa làm 
phương tiện, vô sanh của bố thí Ba-la-mật-đa làm phương tiện, vô sở 
đắc của bố thí Ba-la-mật-đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc?  
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Này Khánh Hỷ! Bố thí Ba-la-mật-đa và tánh của bố thí Ba-la-
mật-đa là không. Vì sao? Vì tánh không của bố thí Ba-la-mật-đa cùng 
với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc không hai, không hai 
phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tịnh giới, an nhẫn, tinh 
tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa làm phương tiện, vô sanh của tịnh 
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa làm phương tiện, 
vô sở đắc của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-
đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn 
vô lượng, bốn định vô sắc?  

Này Khánh Hỷ! Tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa và tánh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa là không. Vì sao? Vì tánh không của tịnh giới, an nhẫn, 
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa cùng với bốn tịnh lự, bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của bố thí Ba-la-
mật-đa v.v... làm phương tiện, vô sanh của bố thí Ba-la-mật-đa v.v... 
làm phương tiện, vô sở đắc của bố thí Ba-la-mật-đa v.v... làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bố thí Ba-la-mật-đa làm 
phương tiện, vô sanh của bố thí Ba-la-mật-đa làm phương tiện, vô sở 
đắc của bố thí Ba-la-mật-đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến 
xứ?  

Này Khánh Hỷ! Bố thí Ba-la-mật-đa và tánh của bố thí Ba-la-
mật-đa là không. Vì sao? Vì tánh không của bố thí Ba-la-mật-đa cùng 
với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tịnh giới, an nhẫn, tinh 
tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa làm phương tiện, vô sanh của tịnh 
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa làm phương tiện, 
vô sở đắc của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-
đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, 
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ?  

Này Khánh Hỷ! Tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa và tánh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa là không. Vì sao? Vì tánh không của tịnh giới, an nhẫn, 
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tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa cùng với tám giải thoát, tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của bố thí Ba-la-
mật-đa v.v... làm phương tiện, vô sanh của bố thí Ba-la-mật-đa v.v... 
làm phương tiện, vô sở đắc của bố thí Ba-la-mật-đa v.v... làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bố thí Ba-la-mật-đa làm 
phương tiện, vô sanh của bố thí Ba-la-mật-đa làm phương tiện, vô sở 
đắc của bố thí Ba-la-mật-đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo?  

Này Khánh Hỷ! Bố thí Ba-la-mật-đa và tánh của bố thí Ba-la-
mật-đa là không. Vì sao? Vì tánh không của bố thí Ba-la-mật-đa cùng 
với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, 
bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tịnh giới, an nhẫn, tinh 
tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa làm phương tiện, vô sanh của tịnh 
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa làm phương tiện, 
vô sở đắc của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-
đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, 
bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, 
tám chi thánh đạo?  

Này Khánh Hỷ! Tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa và tánh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa là không. Vì sao? Vì tánh không của tịnh giới, an nhẫn, 
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa cùng với bốn niệm trụ, bốn 
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám 
chi thánh đạo không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của bố thí Ba-la-
mật-đa v.v... làm phương tiện, vô sanh của bố thí Ba-la-mật-đa v.v... 
làm phương tiện, vô sở đắc của bố thí Ba-la-mật-đa v.v... làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, 
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bố thí Ba-la-mật-đa làm 
phương tiện, vô sanh của bố thí Ba-la-mật-đa làm phương tiện, vô sở 
đắc của bố thí Ba-la-mật-đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, 
pháp môn giải thoát vô nguyện?  
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Này Khánh Hỷ! Bố thí Ba-la-mật-đa và tánh của bố thí Ba-la-
mật-đa là không. Vì sao? Vì tánh không của bố thí Ba-la-mật-đa cùng 
với pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp 
môn giải thoát vô nguyện không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tịnh giới, an nhẫn, tinh 
tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa làm phương tiện, vô sanh của tịnh 
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa làm phương tiện, 
vô sở đắc của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-
đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải 
thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô 
nguyện?  

Này Khánh Hỷ! Tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa và tánh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa là không. Vì sao? Vì tánh không của tịnh giới, an nhẫn, 
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa cùng với pháp môn giải thoát 
không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện 
không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của bố thí Ba-la-
mật-đa v.v... làm phương tiện, vô sanh của bố thí Ba-la-mật-đa v.v... 
làm phương tiện, vô sở đắc của bố thí Ba-la-mật-đa v.v... làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, 
pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bố thí Ba-la-mật-đa làm 
phương tiện, vô sanh của bố thí Ba-la-mật-đa làm phương tiện, vô sở 
đắc của bố thí Ba-la-mật-đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông?  

Này Khánh Hỷ! Bố thí Ba-la-mật-đa và tánh của bố thí Ba-la-
mật-đa là không. Vì sao? Vì tánh không của bố thí Ba-la-mật-đa cùng 
với năm loại mắt, sáu phép thần thông không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tịnh giới, an nhẫn, tinh 
tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa làm phương tiện, vô sanh của tịnh 
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa làm phương tiện, 
vô sở đắc của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-
đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, 
sáu phép thần thông?  

Này Khánh Hỷ! Tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa và tánh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa là không. Vì sao? Vì tánh không của tịnh giới, an nhẫn, 
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tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa cùng với năm loại mắt, sáu 
phép thần thông không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của bố thí Ba-la-
mật-đa v.v... làm phương tiện, vô sanh của bố thí Ba-la-mật-đa v.v... 
làm phương tiện, vô sở đắc của bố thí Ba-la-mật-đa v.v... làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần 
thông. 

 
Quyeån Thöù 119 
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Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bố thí Ba-la-mật-đa làm 
phương tiện, vô sanh của bố thí Ba-la-mật-đa làm phương tiện, vô sở 
đắc của bố thí Ba-la-mật-đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng?  

Này Khánh Hỷ! Bố thí Ba-la-mật-đa và tánh của bố thí Ba-la-
mật-đa là không. Vì sao? Vì tánh không của bố thí Ba-la-mật-đa cùng 
với mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng không 
hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tịnh giới, an nhẫn, tinh 
tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa làm phương tiện, vô sanh của tịnh 
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa làm phương tiện, 
vô sở đắc của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-
đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của 
Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng?  

Này Khánh Hỷ! Tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa và tánh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa là không. Vì sao? Vì tánh không của tịnh giới, an nhẫn, 
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa cùng với mười lực của Phật, 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, 
đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của bố thí Ba-la-
mật-đa v.v... làm phương tiện, vô sanh của bố thí Ba-la-mật-đa v.v... 
làm phương tiện, vô sở đắc của bố thí Ba-la-mật-đa v.v... làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bố thí Ba-la-mật-đa làm 
phương tiện, vô sanh của bố thí Ba-la-mật-đa làm phương tiện, vô sở 
đắc của bố thí Ba-la-mật-đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả?  

Này Khánh Hỷ! Bố thí Ba-la-mật-đa và tánh của bố thí Ba-la-
mật-đa là không. Vì sao? Vì tánh không của bố thí Ba-la-mật-đa cùng 
với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả kia không hai, không hai 
phần.  
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Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tịnh giới, an nhẫn, tinh 
tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa làm phương tiện, vô sanh của tịnh 
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa làm phương tiện, 
vô sở đắc của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-
đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không 
quên mất, tánh luôn luôn xả?  

Này Khánh Hỷ! Tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa và tánh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa là không. Vì sao? Vì tánh không của tịnh giới, an nhẫn, 
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa cùng với pháp không quên mất, 
tánh luôn luôn xả không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của bố thí Ba-la-
mật-đa v.v... làm phương tiện, vô sanh của bố thí Ba-la-mật-đa v.v... 
làm phương tiện, vô sở đắc của bố thí Ba-la-mật-đa v.v... làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn 
luôn xả. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bố thí Ba-la-mật-đa làm 
phương tiện, vô sanh của bố thí Ba-la-mật-đa làm phương tiện, vô sở 
đắc của bố thí Ba-la-mật-đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng?  

Này Khánh Hỷ! Bố thí Ba-la-mật-đa và tánh của bố thí Ba-la-
mật-đa là không. Vì sao? Vì tánh không của bố thí Ba-la-mật-đa cùng 
với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không hai, không 
hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tịnh giới, an nhẫn, tinh 
tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa làm phương tiện, vô sanh của tịnh 
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa làm phương tiện, 
vô sở đắc của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-
đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí 
đạo tướng, trí nhất thiết tướng?  

Này Khánh Hỷ! Tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa và tánh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa là không. Vì sao? Vì tánh không của tịnh giới, an nhẫn, 
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa cùng với trí nhất thiết, trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của bố thí Ba-la-
mật-đa v.v... làm phương tiện, vô sanh của bố thí Ba-la-mật-đa v.v... 
làm phương tiện, vô sở đắc của bố thí Ba-la-mật-đa v.v... làm phương 
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tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí 
nhất thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bố thí Ba-la-mật-đa làm 
phương tiện, vô sanh của bố thí Ba-la-mật-đa làm phương tiện, vô sở 
đắc của bố thí Ba-la-mật-đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa?  

Này Khánh Hỷ! Bố thí Ba-la-mật-đa và tánh của bố thí Ba-la-
mật-đa là không. Vì sao? Vì tánh không của bố thí Ba-la-mật-đa cùng 
với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa không hai, 
không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tịnh giới, an nhẫn, tinh 
tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa làm phương tiện, vô sanh của tịnh 
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa làm phương tiện, 
vô sở đắc của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-
đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn 
Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa?  

Này Khánh Hỷ! Tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa và tánh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa là không. Vì sao? Vì tánh không của tịnh giới, an nhẫn, 
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa cùng với tất cả pháp môn Đà-
la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của bố thí Ba-la-
mật-đa v.v... làm phương tiện, vô sanh của bố thí Ba-la-mật-đa v.v... 
làm phương tiện, vô sở đắc của bố thí Ba-la-mật-đa v.v... làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bố thí Ba-la-mật-đa làm 
phương tiện, vô sanh của bố thí Ba-la-mật-đa làm phương tiện, vô sở 
đắc của bố thí Ba-la-mật-đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát?  

Này Khánh Hỷ! Bố thí Ba-la-mật-đa và tánh của bố thí Ba-la-
mật-đa là không. Vì sao? Vì tánh không của bố thí Ba-la-mật-đa cùng 
với hạnh đại Bồ-tát kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tịnh giới, an nhẫn, tinh 
tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa làm phương tiện, vô sanh của tịnh 
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa làm phương tiện, 
vô sở đắc của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-
đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát?  
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Này Khánh Hỷ! Tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa và tánh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa là không. Vì sao? Vì tánh không của tịnh giới, an nhẫn, 
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa cùng với hạnh đại Bồ-tát kia 
không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của bố thí Ba-la-
mật-đa v.v... làm phương tiện, vô sanh của bố thí Ba-la-mật-đa v.v... 
làm phương tiện, vô sở đắc của bố thí Ba-la-mật-đa v.v... làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bố thí Ba-la-mật-đa làm 
phương tiện, vô sanh của bố thí Ba-la-mật-đa làm phương tiện, vô sở 
đắc của bố thí Ba-la-mật-đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột?  

Này Khánh Hỷ! Bố thí Ba-la-mật-đa và tánh của bố thí Ba-la-
mật-đa là không. Vì sao? Vì tánh không của bố thí Ba-la-mật-đa cùng 
với quả vị giác ngộ cao tột kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tịnh giới, an nhẫn, tinh 
tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa làm phương tiện, vô sanh của tịnh 
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa làm phương tiện, 
vô sở đắc của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-
đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ 
cao tột?  

Này Khánh Hỷ! Tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa và tánh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa là không. Vì sao? Vì tánh không của tịnh giới, an nhẫn, 
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa cùng với quả vị giác ngộ cao 
tột kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của bố thí Ba-la-
mật-đa v.v... làm phương tiện, vô sanh của bố thí Ba-la-mật-đa v.v... 
làm phương tiện, vô sở đắc của bố thí Ba-la-mật-đa v.v... làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn tịnh lự làm phương 
tiện, vô sanh của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh 
lự làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, 
an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa?  

Này Khánh Hỷ! Bốn tịnh lự và tánh của bốn tịnh lự là không. 
Vì sao? Vì tánh không của bốn tịnh lự cùng với bố thí, tịnh giới, an 
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa kia không hai, không hai 
phần.  
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Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc làm phương tiện, vô sanh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm 
phương tiện, vô sở đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh 
tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa?  

Này Khánh Hỷ! Bốn vô lượng, bốn định vô sắc và tánh của bốn 
vô lượng, bốn định vô sắc là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, 
tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của bốn tịnh lự 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của bốn tịnh lự v.v... làm phương tiện, 
vô sở đắc của bốn tịnh lự v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-
la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn tịnh lự làm phương 
tiện, vô sanh của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh 
lự làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, 
pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không 
vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không 
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, 
pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh?  

Này Khánh Hỷ! Bốn tịnh lự và tánh của bốn tịnh lự là không. 
Vì sao? Vì tánh không của bốn tịnh lự cùng với pháp không nội cho 
đến pháp không không tánh tự tánh kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc làm phương tiện, vô sanh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm 
phương tiện, vô sở đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không 
ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng 
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh?  
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Này Khánh Hỷ! Bốn vô lượng, bốn định vô sắc và tánh của bốn 
vô lượng, bốn định vô sắc là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc cùng với pháp không nội cho đến pháp không 
không tánh tự tánh kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của bốn tịnh lự 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của bốn tịnh lự v.v... làm phương tiện, 
vô sở đắc của bốn tịnh lự v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự 
tánh. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn tịnh lự làm phương 
tiện, vô sanh của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh 
lự làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, pháp 
giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình 
đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới bất tư nghì?  

Này Khánh Hỷ! Bốn tịnh lự và tánh của bốn tịnh lự là không. 
Vì sao? Vì tánh không của bốn tịnh lự cùng với chơn như cho đến 
cảnh giới bất tư nghì kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc làm phương tiện, vô sanh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm 
phương tiện, vô sở đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, 
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly 
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư 
nghì?  

Này Khánh Hỷ! Bốn vô lượng, bốn định vô sắc và tánh của bốn 
vô lượng, bốn định vô sắc là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc cùng với chơn như cho đến cảnh giới bất tư 
nghì kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của bốn tịnh lự 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của bốn tịnh lự v.v... làm phương tiện, 
vô sở đắc của bốn tịnh lự v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, an trụ chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn tịnh lự làm phương 
tiện, vô sanh của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh 
lự làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, 
tập, diệt, đạo?  
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Này Khánh Hỷ! Bốn tịnh lự và tánh của bốn tịnh lự là không. 
Vì sao? Vì tánh không của bốn tịnh lự cùng với Thánh đế khổ, tập, 
diệt, đạo kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc làm phương tiện, vô sanh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm 
phương tiện, vô sở đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo?  

Này Khánh Hỷ! Bốn vô lượng, bốn định vô sắc và tánh của bốn 
vô lượng, bốn định vô sắc là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc cùng với Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo kia 
không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của bốn tịnh lự 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của bốn tịnh lự v.v... làm phương tiện, 
vô sở đắc của bốn tịnh lự v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn tịnh lự làm phương 
tiện, vô sanh của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh 
lự làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn 
vô lượng, bốn định vô sắc?  

Này Khánh Hỷ! Bốn tịnh lự và tánh của bốn tịnh lự là không. 
Vì sao? Vì tánh không của bốn tịnh lự cùng với bốn tịnh lự, bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc làm phương tiện, vô sanh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm 
phương tiện, vô sở đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc?  

Này Khánh Hỷ! Bốn vô lượng, bốn định vô sắc và tánh của bốn 
vô lượng, bốn định vô sắc là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định 
vô sắc không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của bốn tịnh lự 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của bốn tịnh lự v.v... làm phương tiện, 
vô sở đắc của bốn tịnh lự v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn tịnh lự làm phương 
tiện, vô sanh của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh 
lự làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, 
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ?  
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Này Khánh Hỷ! Bốn tịnh lự và tánh của bốn tịnh lự là không. 
Vì sao? Vì tánh không của bốn tịnh lự cùng với tám giải thoát, tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc làm phương tiện, vô sanh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm 
phương tiện, vô sở đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ?  

Này Khánh Hỷ! Bốn vô lượng, bốn định vô sắc và tánh của bốn 
vô lượng, bốn định vô sắc là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc cùng với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của bốn tịnh lự 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của bốn tịnh lự v.v... làm phương tiện, 
vô sở đắc của bốn tịnh lự v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười 
biến xứ. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn tịnh lự làm phương 
tiện, vô sanh của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh 
lự làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, 
bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, 
tám chi thánh đạo?  

Này Khánh Hỷ! Bốn tịnh lự và tánh của bốn tịnh lự là không. 
Vì sao? Vì tánh không của bốn tịnh lự cùng với bốn niệm trụ, bốn 
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám 
chi thánh đạo không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc làm phương tiện, vô sanh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm 
phương tiện, vô sở đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, 
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo?  

Này Khánh Hỷ! Bốn vô lượng, bốn định vô sắc và tánh của bốn 
vô lượng, bốn định vô sắc là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc cùng với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn 
thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo 
không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của bốn tịnh lự 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của bốn tịnh lự v.v... làm phương tiện, 
vô sở đắc của bốn tịnh lự v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
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thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, 
năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn tịnh lự làm phương 
tiện, vô sanh của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh 
lự làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải 
thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô 
nguyện?  

Này Khánh Hỷ! Bốn tịnh lự và tánh của bốn tịnh lự là không. 
Vì sao? Vì tánh không của bốn tịnh lự cùng với pháp môn giải thoát 
không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện 
không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc làm phương tiện, vô sanh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm 
phương tiện, vô sở đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, 
pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện?  

Này Khánh Hỷ! Bốn vô lượng, bốn định vô sắc và tánh của bốn 
vô lượng, bốn định vô sắc là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc cùng với pháp môn giải thoát không, pháp môn 
giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện không hai, không 
hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của bốn tịnh lự 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của bốn tịnh lự v.v... làm phương tiện, 
vô sở đắc của bốn tịnh lự v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô 
tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn tịnh lự làm phương 
tiện, vô sanh của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh 
lự làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, 
sáu phép thần thông?  

Này Khánh Hỷ! Bốn tịnh lự và tánh của bốn tịnh lự là không. 
Vì sao? Vì tánh không của bốn tịnh lự cùng với năm loại mắt, sáu 
phép thần thông không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc làm phương tiện, vô sanh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm 
phương tiện, vô sở đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần 
thông?  
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Này Khánh Hỷ! Bốn vô lượng, bốn định vô sắc và tánh của bốn 
vô lượng, bốn định vô sắc là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc cùng với năm loại mắt, sáu phép thần thông 
không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của bốn tịnh lự 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của bốn tịnh lự v.v... làm phương tiện, 
vô sở đắc của bốn tịnh lự v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn tịnh lự làm phương 
tiện, vô sanh của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh 
lự làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của 
Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng?  

Này Khánh Hỷ! Bốn tịnh lự và tánh của bốn tịnh lự là không. 
Vì sao? Vì tánh không của bốn tịnh lự cùng với mười lực của Phật, 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, 
đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc làm phương tiện, vô sanh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm 
phương tiện, vô sở đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng?  

Này Khánh Hỷ! Bốn vô lượng, bốn định vô sắc và tánh của bốn 
vô lượng, bốn định vô sắc là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc cùng với mười lực của Phật, bốn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của bốn tịnh lự 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của bốn tịnh lự v.v... làm phương tiện, 
vô sở đắc của bốn tịnh lự v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn tịnh lự làm phương 
tiện, vô sanh của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh 
lự làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không 
quên mất, tánh luôn luôn xả?  
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Này Khánh Hỷ! Bốn tịnh lự và tánh của bốn tịnh lự là không. 
Vì sao? Vì tánh không của bốn tịnh lự cùng với pháp không quên mất, 
tánh luôn luôn xả không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc làm phương tiện, vô sanh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm 
phương tiện, vô sở đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn 
luôn xả?  

Này Khánh Hỷ! Bốn vô lượng, bốn định vô sắc và tánh của bốn 
vô lượng, bốn định vô sắc là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn 
xả không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của bốn tịnh lự 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của bốn tịnh lự v.v... làm phương tiện, 
vô sở đắc của bốn tịnh lự v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn tịnh lự làm phương 
tiện, vô sanh của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh 
lự làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí 
đạo tướng, trí nhất thiết tướng?  

Này Khánh Hỷ! Bốn tịnh lự và tánh của bốn tịnh lự là không. 
Vì sao? Vì tánh không của bốn tịnh lự cùng với trí nhất thiết, trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc làm phương tiện, vô sanh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm 
phương tiện, vô sở đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí 
nhất thiết tướng?  

Này Khánh Hỷ! Bốn vô lượng, bốn định vô sắc và tánh của bốn 
vô lượng, bốn định vô sắc là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của bốn tịnh lự 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của bốn tịnh lự v.v... làm phương tiện, 
vô sở đắc của bốn tịnh lự v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn tịnh lự làm phương 
tiện, vô sanh của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh 
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lự làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn 
Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa?  

Này Khánh Hỷ! Bốn tịnh lự và tánh của bốn tịnh lự là không. 
Vì sao? Vì tánh không của bốn tịnh lự cùng với tất cả pháp môn Đà-
la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc làm phương tiện, vô sanh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm 
phương tiện, vô sở đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa?  

Này Khánh Hỷ! Bốn vô lượng, bốn định vô sắc và tánh của bốn 
vô lượng, bốn định vô sắc là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của bốn tịnh lự 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của bốn tịnh lự v.v... làm phương tiện, 
vô sở đắc của bốn tịnh lự v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn tịnh lự làm phương 
tiện, vô sanh của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh 
lự làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát?  

Này Khánh Hỷ! Bốn tịnh lự và tánh của bốn tịnh lự là không. 
Vì sao? Vì tánh không của bốn tịnh lự cùng với hạnh đại Bồ-tát kia 
không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc làm phương tiện, vô sanh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm 
phương tiện, vô sở đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát?  

Này Khánh Hỷ! Bốn vô lượng, bốn định vô sắc và tánh của bốn 
vô lượng, bốn định vô sắc là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc cùng với hạnh đại Bồ-tát kia không hai, không 
hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của bốn tịnh lự 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của bốn tịnh lự v.v... làm phương tiện, 
vô sở đắc của bốn tịnh lự v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn tịnh lự làm phương 
tiện, vô sanh của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh 
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lự làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ 
cao tột?  

Này Khánh Hỷ! Bốn tịnh lự và tánh của bốn tịnh lự là không. 
Vì sao? Vì tánh không của bốn tịnh lự cùng với quả vị giác ngộ cao tột 
kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc làm phương tiện, vô sanh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm 
phương tiện, vô sở đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột?  

Này Khánh Hỷ! Bốn vô lượng, bốn định vô sắc và tánh của bốn 
vô lượng, bốn định vô sắc là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia không hai, 
không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của bốn tịnh lự 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của bốn tịnh lự v.v... làm phương tiện, 
vô sở đắc của bốn tịnh lự v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tám giải thoát làm phương 
tiện, vô sanh của tám giải thoát làm phương tiện, vô sở đắc của tám 
giải thoát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, 
tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa?  

Này Khánh Hỷ! Tám giải thoát và tánh của tám giải thoát là 
không. Vì sao? Vì tánh không của tám giải thoát cùng với bố thí, tịnh 
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa không hai, không 
hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sanh của tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sở đắc của tám thắng 
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa?  

Này Khánh Hỷ! Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
và tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là không. Vì 
sao? Vì tánh không của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-
mật-đa kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của tám giải thoát 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của tám giải thoát v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của tám giải thoát v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
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nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tám giải thoát làm phương 
tiện, vô sanh của tám giải thoát làm phương tiện, vô sở đắc của tám 
giải thoát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp 
không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh?  

Này Khánh Hỷ! Tám giải thoát và tánh của tám giải thoát là 
không. Vì sao? Vì tánh không của tám giải thoát cùng với pháp không 
nội cho đến pháp không không tánh tự tánh kia không hai, không hai 
phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sanh của tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sở đắc của tám thắng 
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không 
nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng 
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh 
tự tánh?  

Này Khánh Hỷ! Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
và tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là không. Vì 
sao? Vì tánh không của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
cùng với pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh kia 
không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của tám giải thoát 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của tám giải thoát v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của tám giải thoát v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự 
tánh. 
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Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tám giải thoát làm phương 
tiện, vô sanh của tám giải thoát làm phương tiện, vô sở đắc của tám 
giải thoát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn 
như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, 
tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì?  

Này Khánh Hỷ! Tám giải thoát và tánh của tám giải thoát là 
không. Vì sao? Vì tánh không của tám giải thoát cùng với chơn như 
cho đến cảnh giới bất tư nghì kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sanh của tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sở đắc của tám thắng 
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư 
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì?  

Này Khánh Hỷ! Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
và tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là không. Vì 
sao? Vì tánh không của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
cùng với chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì không hai, không hai 
phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của tám giải thoát 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của tám giải thoát v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của tám giải thoát v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, an trụ chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tám giải thoát làm phương 
tiện, vô sanh của tám giải thoát làm phương tiện, vô sở đắc của tám 
giải thoát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế 
khổ, tập, diệt, đạo?  

Này Khánh Hỷ! Tám giải thoát và tánh của tám giải thoát là 
không. Vì sao? Vì tánh không của tám giải thoát cùng với Thánh đế 
khổ, tập, diệt, đạo kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sanh của tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sở đắc của tám thắng 
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo?  

Này Khánh Hỷ! Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
và tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là không. Vì 
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sao? Vì tánh không của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
cùng với Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của tám giải thoát 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của tám giải thoát v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của tám giải thoát v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tám giải thoát làm phương 
tiện, vô sanh của tám giải thoát làm phương tiện, vô sở đắc của tám 
giải thoát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh 
lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc?  

Này Khánh Hỷ! Tám giải thoát và tánh của tám giải thoát là 
không. Vì sao? Vì tánh không của tám giải thoát cùng với bốn tịnh lự, 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sanh của tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sở đắc của tám thắng 
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc?  

Này Khánh Hỷ! Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
và tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là không. Vì 
sao? Vì tánh không của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc không hai, không 
hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của tám giải thoát 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của tám giải thoát v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của tám giải thoát v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tám giải thoát làm phương 
tiện, vô sanh của tám giải thoát làm phương tiện, vô sở đắc của tám 
giải thoát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải 
thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ?  

Này Khánh Hỷ! Tám giải thoát và tánh của tám giải thoát là 
không. Vì sao? Vì tánh không của tám giải thoát cùng với tám giải 
thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ kia không hai, 
không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sanh của tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sở đắc của tám thắng 
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, hồi hướng trí 
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nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ?  

Này Khánh Hỷ! Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
và tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là không. Vì 
sao? Vì tánh không của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
cùng với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của tám giải thoát 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của tám giải thoát v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của tám giải thoát v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tám giải thoát làm phương 
tiện, vô sanh của tám giải thoát làm phương tiện, vô sở đắc của tám 
giải thoát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm 
trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
giác, tám chi thánh đạo?  

Này Khánh Hỷ! Tám giải thoát và tánh của tám giải thoát là 
không. Vì sao? Vì tánh không của tám giải thoát cùng với bốn niệm 
trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
giác, tám chi thánh đạo không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sanh của tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sở đắc của tám thắng 
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm 
căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo?  

Này Khánh Hỷ! Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
và tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là không. Vì 
sao? Vì tánh không của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
cùng với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của tám giải thoát 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của tám giải thoát v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của tám giải thoát v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm 
căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tám giải thoát làm phương 
tiện, vô sanh của tám giải thoát làm phương tiện, vô sở đắc của tám 
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giải thoát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp 
môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải 
thoát vô nguyện?  

Này Khánh Hỷ! Tám giải thoát và tánh của tám giải thoát là 
không. Vì sao? Vì tánh không của tám giải thoát cùng với pháp môn 
giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát 
vô nguyện không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sanh của tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sở đắc của tám thắng 
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô 
tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện?  

Này Khánh Hỷ! Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
và tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là không. Vì 
sao? Vì tánh không của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
cùng với pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, 
pháp môn giải thoát vô nguyện không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của tám giải thoát 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của tám giải thoát v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của tám giải thoát v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô 
tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tám giải thoát làm phương 
tiện, vô sanh của tám giải thoát làm phương tiện, vô sở đắc của tám 
giải thoát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại 
mắt, sáu phép thần thông?  

Này Khánh Hỷ! Tám giải thoát và tánh của tám giải thoát là 
không. Vì sao? Vì tánh không của tám giải thoát cùng với năm loại 
mắt, sáu phép thần thông không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sanh của tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sở đắc của tám thắng 
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông?  

Này Khánh Hỷ! Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
và tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là không. Vì 
sao? Vì tánh không của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
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cùng với năm loại mắt, sáu phép thần thông không hai, không hai 
phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của tám giải thoát 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của tám giải thoát v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của tám giải thoát v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tám giải thoát làm phương 
tiện, vô sanh của tám giải thoát làm phương tiện, vô sở đắc của tám 
giải thoát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực 
của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại 
bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng?  

Này Khánh Hỷ! Tám giải thoát và tánh của tám giải thoát là 
không. Vì sao? Vì tánh không của tám giải thoát cùng với mười lực 
của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại 
bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng không hai, không hai 
phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sanh của tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sở đắc của tám thắng 
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng?  

Này Khánh Hỷ! Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
và tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là không. Vì 
sao? Vì tánh không của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
cùng với mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của tám giải thoát 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của tám giải thoát v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của tám giải thoát v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng. 
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Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tám giải thoát làm phương 
tiện, vô sanh của tám giải thoát làm phương tiện, vô sở đắc của tám 
giải thoát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả?  

Này Khánh Hỷ! Tám giải thoát và tánh của tám giải thoát là 
không. Vì sao? Vì tánh không của tám giải thoát cùng với pháp không 
quên mất, tánh luôn luôn xả kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sanh của tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sở đắc của tám thắng 
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả?  

Này Khánh Hỷ! Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
và tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là không. Vì 
sao? Vì tánh không của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả kia không hai, 
không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của tám giải thoát 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của tám giải thoát v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của tám giải thoát v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tám giải thoát làm phương 
tiện, vô sanh của tám giải thoát làm phương tiện, vô sở đắc của tám 
giải thoát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất 
thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng?  

Này Khánh Hỷ! Tám giải thoát và tánh của tám giải thoát là 
không. Vì sao? Vì tánh không của tám giải thoát cùng với trí nhất 
thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sanh của tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sở đắc của tám thắng 
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng?  

Này Khánh Hỷ! Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
và tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là không. Vì 
sao? Vì tánh không của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
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cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng kia không hai, 
không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của tám giải thoát 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của tám giải thoát v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của tám giải thoát v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tám giải thoát làm phương 
tiện, vô sanh của tám giải thoát làm phương tiện, vô sở đắc của tám 
giải thoát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa?  

Này Khánh Hỷ! Tám giải thoát và tánh của tám giải thoát là 
không. Vì sao? Vì tánh không của tám giải thoát cùng với tất cả pháp 
môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa kia không hai, không hai 
phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sanh của tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sở đắc của tám thắng 
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-
ma-địa?  

Này Khánh Hỷ! Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
và tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là không. Vì 
sao? Vì tánh không của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa kia 
không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của tám giải thoát 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của tám giải thoát v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của tám giải thoát v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-
ma-địa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tám giải thoát làm phương 
tiện, vô sanh của tám giải thoát làm phương tiện, vô sở đắc của tám 
giải thoát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại 
Bồ-tát?  

Này Khánh Hỷ! Tám giải thoát và tánh của tám giải thoát là 
không. Vì sao? Vì tánh không của tám giải thoát cùng với hạnh đại 
Bồ-tát kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sanh của tám thắng xứ, chín 
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định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sở đắc của tám thắng 
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát?  

Này Khánh Hỷ! Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
và tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là không. Vì 
sao? Vì tánh không của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
cùng với hạnh đại Bồ-tát kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của tám giải thoát 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của tám giải thoát v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của tám giải thoát v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tám giải thoát làm phương 
tiện, vô sanh của tám giải thoát làm phương tiện, vô sở đắc của tám 
giải thoát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị 
giác ngộ cao tột?  

Này Khánh Hỷ! Tám giải thoát và tánh của tám giải thoát là 
không. Vì sao? Vì tánh không của tám giải thoát cùng với quả vị giác 
ngộ cao tột kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sanh của tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sở đắc của tám thắng 
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột?  

Này Khánh Hỷ! Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
và tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là không. Vì 
sao? Vì tánh không của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của tám giải thoát 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của tám giải thoát v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của tám giải thoát v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn niệm trụ làm phương 
tiện, vô sanh của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sở đắc của bốn 
niệm trụ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, 
tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa?  

Này Khánh Hỷ! Bốn niệm trụ và tánh của bốn niệm trụ là 
không. Vì sao? Vì tánh không của bốn niệm trụ cùng với bố thí, tịnh 
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa kia không hai, 
không hai phần.  
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Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn chánh đoạn, bốn thần 
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm 
phương tiện, vô sanh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sở đắc 
của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa?  

Này Khánh Hỷ! Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và tánh của bốn chánh đoạn, 
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo 
là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 
năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cùng với bố 
thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa kia 
không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của bốn niệm trụ 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của bốn niệm trụ v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của bốn niệm trụ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn niệm trụ làm phương 
tiện, vô sanh của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sở đắc của bốn 
niệm trụ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp 
không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh?  

Này Khánh Hỷ! Bốn niệm trụ và tánh của bốn niệm trụ là 
không. Vì sao? Vì tánh không của bốn niệm trụ cùng với pháp không 
nội cho đến pháp không không tánh tự tánh kia không hai, không hai 
phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn chánh đoạn, bốn thần 
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm 
phương tiện, vô sanh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sở đắc 
của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
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an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh?  

Này Khánh Hỷ! Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và tánh của bốn chánh đoạn, 
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo 
là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 
năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cùng với pháp 
không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh không hai, không 
hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của bốn niệm trụ 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của bốn niệm trụ v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của bốn niệm trụ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự 
tánh. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn niệm trụ làm phương 
tiện, vô sanh của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sở đắc của bốn 
niệm trụ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, 
pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh 
bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì?  

Này Khánh Hỷ! Bốn niệm trụ và tánh của bốn niệm trụ là 
không. Vì sao? Vì tánh không của bốn niệm trụ cùng với chơn như 
cho đến cảnh giới bất tư nghì kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn chánh đoạn, bốn thần 
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm 
phương tiện, vô sanh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sở đắc 
của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng 
đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì?  

Này Khánh Hỷ! Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và tánh của bốn chánh đoạn, 
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bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo 
là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 
năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cùng với chơn 
như cho đến cảnh giới bất tư nghì kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của bốn niệm trụ 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của bốn niệm trụ v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của bốn niệm trụ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, an trụ chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn niệm trụ làm phương 
tiện, vô sanh của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sở đắc của bốn 
niệm trụ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế 
khổ, tập, diệt, đạo?  

Này Khánh Hỷ! Bốn niệm trụ và tánh của bốn niệm trụ là 
không. Vì sao? Vì tánh không của bốn niệm trụ cùng với Thánh đế 
khổ, tập, diệt, đạo kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn chánh đoạn, bốn thần 
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm 
phương tiện, vô sanh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sở đắc 
của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo?  

Này Khánh Hỷ! Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và tánh của bốn chánh đoạn, 
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo 
là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 
năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cùng với 
Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của bốn niệm trụ 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của bốn niệm trụ v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của bốn niệm trụ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn niệm trụ làm phương 
tiện, vô sanh của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sở đắc của bốn 
niệm trụ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh 
lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc?  

Này Khánh Hỷ! Bốn niệm trụ và tánh của bốn niệm trụ là 
không. Vì sao? Vì tánh không của bốn niệm trụ cùng với bốn tịnh lự, 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc kia không hai, không hai phần.  
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Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn chánh đoạn, bốn thần 
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm 
phương tiện, vô sanh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sở đắc 
của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc?  

Này Khánh Hỷ! Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và tánh của bốn chánh đoạn, 
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo 
là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 
năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cùng với bốn 
tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của bốn niệm trụ 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của bốn niệm trụ v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của bốn niệm trụ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn niệm trụ làm phương 
tiện, vô sanh của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sở đắc của bốn 
niệm trụ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải 
thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ?  

Này Khánh Hỷ! Bốn niệm trụ và tánh của bốn niệm trụ là 
không. Vì sao? Vì tánh không của bốn niệm trụ cùng với tám giải 
thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ kia không hai, 
không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn chánh đoạn, bốn thần 
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm 
phương tiện, vô sanh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sở đắc 
của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ?  

Này Khánh Hỷ! Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và tánh của bốn chánh đoạn, 
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo 
là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 
năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cùng với tám 
giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ kia không 
hai, không hai phần.  
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Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của bốn niệm trụ 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của bốn niệm trụ v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của bốn niệm trụ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn niệm trụ làm phương 
tiện, vô sanh của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sở đắc của bốn 
niệm trụ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm 
trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
giác, tám chi thánh đạo?  

Này Khánh Hỷ! Bốn niệm trụ và tánh của bốn niệm trụ là 
không. Vì sao? Vì tánh không của bốn niệm trụ cùng với bốn niệm 
trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
giác, tám chi thánh đạo kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn chánh đoạn, bốn thần 
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm 
phương tiện, vô sanh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sở đắc 
của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, 
bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo?  

Này Khánh Hỷ! Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và tánh của bốn chánh đoạn, 
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo 
là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 
năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cùng với bốn 
niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi 
đẳng giác, tám chi thánh đạo kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của bốn niệm trụ 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của bốn niệm trụ v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của bốn niệm trụ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm 
căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn niệm trụ làm phương 
tiện, vô sanh của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sở đắc của bốn 
niệm trụ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn 
giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát 
vô nguyện?  
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Này Khánh Hỷ! Bốn niệm trụ và tánh của bốn niệm trụ là 
không. Vì sao? Vì tánh không của bốn niệm trụ cùng với pháp môn 
giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát 
vô nguyện kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn chánh đoạn, bốn thần 
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm 
phương tiện, vô sanh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sở đắc 
của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp 
môn giải thoát vô nguyện?  

Này Khánh Hỷ! Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và tánh của bốn chánh đoạn, 
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo 
là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 
năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cùng với pháp 
môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải 
thoát vô nguyện kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của bốn niệm trụ 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của bốn niệm trụ v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của bốn niệm trụ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô 
tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn niệm trụ làm phương 
tiện, vô sanh của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sở đắc của bốn 
niệm trụ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại 
mắt, sáu phép thần thông?  

Này Khánh Hỷ! Bốn niệm trụ và tánh của bốn niệm trụ là 
không. Vì sao? Vì tánh không của bốn niệm trụ cùng với năm loại 
mắt, sáu phép thần thông kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn chánh đoạn, bốn thần 
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm 
phương tiện, vô sanh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sở đắc 
của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập năm loại mắt, sáu phép thần thông?  
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Này Khánh Hỷ! Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và tánh của bốn chánh đoạn, 
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo 
là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 
năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cùng với năm 
loại mắt, sáu phép thần thông kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của bốn niệm trụ 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của bốn niệm trụ v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của bốn niệm trụ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn niệm trụ làm phương 
tiện, vô sanh của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sở đắc của bốn 
niệm trụ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực 
của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại 
bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng?  

Này Khánh Hỷ! Bốn niệm trụ và tánh của bốn niệm trụ là 
không. Vì sao? Vì tánh không của bốn niệm trụ cùng với mười lực của 
Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng kia không hai, không hai 
phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn chánh đoạn, bốn thần 
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm 
phương tiện, vô sanh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sở đắc 
của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng?  

Này Khánh Hỷ! Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và tánh của bốn chánh đoạn, 
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo 
là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 
năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cùng với 
mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng kia không hai, 
không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của bốn niệm trụ 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của bốn niệm trụ v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của bốn niệm trụ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
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nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn niệm trụ làm phương 
tiện, vô sanh của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sở đắc của bốn 
niệm trụ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả?  

Này Khánh Hỷ! Bốn niệm trụ và tánh của bốn niệm trụ là 
không. Vì sao? Vì tánh không của bốn niệm trụ cùng với pháp không 
quên mất, tánh luôn luôn xả kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn chánh đoạn, bốn thần 
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm 
phương tiện, vô sanh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sở đắc 
của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả?  

Này Khánh Hỷ! Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và tánh của bốn chánh đoạn, 
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo 
là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 
năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cùng với pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của bốn niệm trụ 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của bốn niệm trụ v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của bốn niệm trụ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn niệm trụ làm phương 
tiện, vô sanh của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sở đắc của bốn 
niệm trụ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất 
thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng?  

Này Khánh Hỷ! Bốn niệm trụ và tánh của bốn niệm trụ là 
không. Vì sao? Vì tánh không của bốn niệm trụ cùng với trí nhất thiết, 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn chánh đoạn, bốn thần 
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm 
phương tiện, vô sanh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sở đắc 
của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
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giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng?  

Này Khánh Hỷ! Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và tánh của bốn chánh đoạn, 
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo 
là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 
năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cùng với trí 
nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng kia không hai, không hai 
phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của bốn niệm trụ 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của bốn niệm trụ v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của bốn niệm trụ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn niệm trụ làm phương 
tiện, vô sanh của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sở đắc của bốn 
niệm trụ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa?  

Này Khánh Hỷ! Bốn niệm trụ và tánh của bốn niệm trụ là 
không. Vì sao? Vì tánh không của bốn niệm trụ cùng với tất cả pháp 
môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa kia không hai, không hai 
phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn chánh đoạn, bốn thần 
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm 
phương tiện, vô sanh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sở đắc 
của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa?  

Này Khánh Hỷ! Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và tánh của bốn chánh đoạn, 
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo 
là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 
năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cùng với tất 
cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa kia không hai, 
không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của bốn niệm trụ 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của bốn niệm trụ v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của bốn niệm trụ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
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nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-
ma-địa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn niệm trụ làm phương 
tiện, vô sanh của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sở đắc của bốn 
niệm trụ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại 
Bồ-tát?  

Này Khánh Hỷ! Bốn niệm trụ và tánh của bốn niệm trụ là 
không. Vì sao? Vì tánh không của bốn niệm trụ cùng với hạnh đại Bồ-
tát kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn chánh đoạn, bốn thần 
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm 
phương tiện, vô sanh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sở đắc 
của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập hạnh đại Bồ-tát?  

Này Khánh Hỷ! Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và tánh của bốn chánh đoạn, 
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo 
là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 
năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cùng với hạnh 
đại Bồ-tát kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của bốn niệm trụ 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của bốn niệm trụ v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của bốn niệm trụ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn niệm trụ làm phương 
tiện, vô sanh của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sở đắc của bốn 
niệm trụ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị 
giác ngộ cao tột?  

Này Khánh Hỷ! Bốn niệm trụ và tánh của bốn niệm trụ là 
không. Vì sao? Vì tánh không của bốn niệm trụ cùng với quả vị giác 
ngộ cao tột kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn chánh đoạn, bốn thần 
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm 
phương tiện, vô sanh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sở đắc 
của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
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giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập quả vị giác ngộ cao tột?  

Này Khánh Hỷ! Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và tánh của bốn chánh đoạn, 
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo 
là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 
năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cùng với quả 
vị giác ngộ cao tột kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của bốn niệm trụ 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của bốn niệm trụ v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của bốn niệm trụ v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp môn giải thoát không 
làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát không làm phương 
tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh 
lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa?  

Này Khánh Hỷ! Pháp môn giải thoát không và tánh của pháp 
môn giải thoát không là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp môn 
giải thoát không cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát 
vô tướng, vô nguyện làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-
mật-đa?  

Này Khánh Hỷ! Pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện và 
tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là không. Vì sao? 
Vì tánh không của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện cùng với 
bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa kia 
không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của pháp môn giải 
thoát không v.v... làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát 
không v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát 
không v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, 
tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp môn giải thoát không 
làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát không làm phương 
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tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp 
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh?  

Này Khánh Hỷ! Pháp môn giải thoát không và tánh của pháp 
môn giải thoát không là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp môn 
giải thoát không cùng với pháp không nội cho đến pháp không không 
tánh tự tánh kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát 
vô tướng, vô nguyện làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh?  

Này Khánh Hỷ! Pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện và 
tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là không. Vì sao? 
Vì tánh không của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện cùng với 
pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh kia không hai, 
không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của pháp môn giải 
thoát không v.v... làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát 
không v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát 
không v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp 
không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp môn giải thoát không 
làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát không làm phương 
tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh 
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chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, 
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì?  

Này Khánh Hỷ! Pháp môn giải thoát không và tánh của pháp 
môn giải thoát không là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp môn 
giải thoát không cùng với chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì kia 
không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát 
vô tướng, vô nguyện làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh 
chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì?  

Này Khánh Hỷ! Pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện và 
tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là không. Vì sao? 
Vì tánh không của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện cùng với 
chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của pháp môn giải 
thoát không v.v... làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát 
không v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát 
không v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn 
như cho đến cảnh giới bất tư nghì. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp môn giải thoát không 
làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát không làm phương 
tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo?  

Này Khánh Hỷ! Pháp môn giải thoát không và tánh của pháp 
môn giải thoát không là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp môn 
giải thoát không cùng với Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo kia không hai, 
không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát 
vô tướng, vô nguyện làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo?  

Này Khánh Hỷ! Pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện và 
tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là không. Vì sao? 
Vì tánh không của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện cùng với 
Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo kia không hai, không hai phần.  
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Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của pháp môn giải 
thoát không v.v... làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát 
không v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát 
không v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh 
đế khổ, tập, diệt, đạo. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp môn giải thoát không 
làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát không làm phương 
tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc?  

Này Khánh Hỷ! Pháp môn giải thoát không và tánh của pháp 
môn giải thoát không là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp môn 
giải thoát không cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc 
kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát 
vô tướng, vô nguyện làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc?  

Này Khánh Hỷ! Pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện và 
tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là không. Vì sao? 
Vì tánh không của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện cùng với 
bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc kia không hai, không hai 
phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của pháp môn giải 
thoát không v.v... làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát 
không v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát 
không v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn 
tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp môn giải thoát không 
làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát không làm phương 
tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ?  

Này Khánh Hỷ! Pháp môn giải thoát không và tánh của pháp 
môn giải thoát không là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp môn 
giải thoát không cùng với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ 
đệ, mười biến xứ kia không hai, không hai phần.  
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Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát 
vô tướng, vô nguyện làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến 
xứ?  

Này Khánh Hỷ! Pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện và 
tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là không. Vì sao? 
Vì tánh không của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện cùng với 
tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ kia 
không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của pháp môn giải 
thoát không v.v... làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát 
không v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát 
không v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám 
giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp môn giải thoát không 
làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát không làm phương 
tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần 
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo?  

Này Khánh Hỷ! Pháp môn giải thoát không và tánh của pháp 
môn giải thoát không là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp môn 
giải thoát không cùng với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 
năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo kia không hai, 
không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát 
vô tướng, vô nguyện làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo?  

Này Khánh Hỷ! Pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện và 
tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là không. Vì sao? 
Vì tánh không của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện cùng với 
bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy 
chi đẳng giác, tám chi thánh đạo kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của pháp môn giải 
thoát không v.v... làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát 
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không v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát 
không v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn 
niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi 
đẳng giác, tám chi thánh đạo. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp môn giải thoát không 
làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát không làm phương 
tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn 
giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện?  

Này Khánh Hỷ! Pháp môn giải thoát không và tánh của pháp 
môn giải thoát không là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp môn 
giải thoát không cùng với pháp môn giải thoát không, pháp môn giải 
thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện kia không hai, không 
hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát 
vô tướng, vô nguyện làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, 
pháp môn giải thoát vô nguyện?  

Này Khánh Hỷ! Pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện và 
tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là không. Vì sao? 
Vì tánh không của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện cùng với 
pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn 
giải thoát vô nguyện kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của pháp môn giải 
thoát không v.v... làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát 
không v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát 
không v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp 
môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải 
thoát vô nguyện. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp môn giải thoát không 
làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát không làm phương 
tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông?  

Này Khánh Hỷ! Pháp môn giải thoát không và tánh của pháp 
môn giải thoát không là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp môn 
giải thoát không cùng với năm loại mắt, sáu phép thần thông kia 
không hai, không hai phần.  
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Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát 
vô tướng, vô nguyện làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông?  

Này Khánh Hỷ! Pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện và 
tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là không. Vì sao? 
Vì tánh không của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện cùng với 
năm loại mắt, sáu phép thần thông kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của pháp môn giải 
thoát không v.v... làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát 
không v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát 
không v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm 
loại mắt, sáu phép thần thông. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp môn giải thoát không 
làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát không làm phương 
tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng?  

Này Khánh Hỷ! Pháp môn giải thoát không và tánh của pháp 
môn giải thoát không là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp môn 
giải thoát không cùng với mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp 
Phật bất cộng kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát 
vô tướng, vô nguyện làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng?  

Này Khánh Hỷ! Pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện và 
tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là không. Vì sao? 
Vì tánh không của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện cùng với 
mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng kia không hai, 
không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của pháp môn giải 
thoát không v.v... làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát 
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không v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát 
không v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười 
lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, 
đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. 
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Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp môn giải thoát không 
làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát không làm phương 
tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn 
xả?  

Này Khánh Hỷ! Pháp môn giải thoát không và tánh của pháp 
môn giải thoát không là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp môn 
giải thoát không cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả kia 
không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát 
vô tướng, vô nguyện làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả?  

Này Khánh Hỷ! Pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện và 
tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là không. Vì sao? 
Vì tánh không của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện cùng với 
pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả kia không hai, không hai 
phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của pháp môn giải 
thoát không v.v... làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát 
không v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát 
không v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp môn giải thoát không 
làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát không làm phương 
tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng?  

Này Khánh Hỷ! Pháp môn giải thoát không và tánh của pháp 
môn giải thoát không là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp môn 
giải thoát không cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát 
vô tướng, vô nguyện làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải 
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thoát vô tướng, vô nguyện làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng?  

Này Khánh Hỷ! Pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện và 
tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là không. Vì sao? 
Vì tánh không của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện cùng với 
trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng kia không hai, không 
hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của pháp môn giải 
thoát không v.v... làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát 
không v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát 
không v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất 
thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp môn giải thoát không 
làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát không làm phương 
tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa?  

Này Khánh Hỷ! Pháp môn giải thoát không và tánh của pháp 
môn giải thoát không là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp môn 
giải thoát không cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát 
vô tướng, vô nguyện làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa?  

Này Khánh Hỷ! Pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện và 
tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là không. Vì sao? 
Vì tánh không của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện cùng với 
tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa kia không hai, 
không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của pháp môn giải 
thoát không v.v... làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát 
không v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát 
không v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp môn giải thoát không 
làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát không làm phương 
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tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát?  

Này Khánh Hỷ! Pháp môn giải thoát không và tánh của pháp 
môn giải thoát không là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp môn 
giải thoát không cùng với hạnh đại Bồ-tát kia không hai, không hai 
phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát 
vô tướng, vô nguyện làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát?  

Này Khánh Hỷ! Pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện và 
tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là không. Vì sao? 
Vì tánh không của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện cùng với 
hạnh đại Bồ-tát kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của pháp môn giải 
thoát không v.v... làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát 
không v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát 
không v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh 
đại Bồ-tát. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp môn giải thoát không 
làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát không làm phương 
tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột?  

Này Khánh Hỷ! Pháp môn giải thoát không và tánh của pháp 
môn giải thoát không là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp môn 
giải thoát không cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia không hai, không 
hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát 
vô tướng, vô nguyện làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột?  

Này Khánh Hỷ! Pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện và 
tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là không. Vì sao? 
Vì tánh không của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện cùng với 
quả vị giác ngộ cao tột kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của pháp môn giải 
thoát không v.v... làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát 
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không v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát 
không v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị 
giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của năm loại mắt làm phương 
tiện, vô sanh của năm loại mắt làm phương tiện, vô sở đắc của năm 
loại mắt làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh 
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa?  

Này Khánh Hỷ! Năm loại mắt và tánh của năm loại mắt là 
không. Vì sao? Vì tánh không của năm loại mắt cùng với bố thí, tịnh 
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa kia không hai, 
không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sáu phép thần thông làm 
phương tiện, vô sanh của sáu phép thần thông làm phương tiện, vô sở 
đắc của sáu phép thần thông làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-
mật-đa?  

Này Khánh Hỷ! Sáu phép thần thông và tánh của sáu phép thần 
thông là không. Vì sao? Vì tánh không của sáu phép thần thông cùng 
với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của năm loại mắt 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của năm loại mắt v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của năm loại mắt v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của năm loại mắt làm phương 
tiện, vô sanh của năm loại mắt làm phương tiện, vô sở đắc của năm 
loại mắt làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp 
không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh?  

Này Khánh Hỷ! Năm loại mắt và tánh của năm loại mắt là 
không. Vì sao? Vì tánh không của năm loại mắt cùng với pháp không 
nội cho đến pháp không không tánh tự tánh kia không hai, không hai 
phần.  
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Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sáu phép thần thông làm 
phương tiện, vô sanh của sáu phép thần thông làm phương tiện, vô sở 
đắc của sáu phép thần thông làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh?  

Này Khánh Hỷ! Sáu phép thần thông và tánh của sáu phép thần 
thông là không. Vì sao? Vì tánh không của sáu phép thần thông cùng 
với pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh kia không 
hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của năm loại mắt 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của năm loại mắt v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của năm loại mắt v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự 
tánh. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của năm loại mắt làm phương 
tiện, vô sanh của năm loại mắt làm phương tiện, vô sở đắc của năm 
loại mắt làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, 
pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh 
bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì?  

Này Khánh Hỷ! Năm loại mắt và tánh của năm loại mắt là 
không. Vì sao? Vì tánh không của năm loại mắt cùng với chơn như 
cho đến cảnh giới bất tư nghì kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sáu phép thần thông làm 
phương tiện, vô sanh của sáu phép thần thông làm phương tiện, vô sở 
đắc của sáu phép thần thông làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh 
chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì?  

Này Khánh Hỷ! Sáu phép thần thông và tánh của sáu phép thần 
thông là không. Vì sao? Vì tánh không của sáu phép thần thông cùng 
với chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì kia không hai, không hai 
phần.  
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Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của năm loại mắt 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của năm loại mắt v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của năm loại mắt v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, an trụ chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của năm loại mắt làm phương 
tiện, vô sanh của năm loại mắt làm phương tiện, vô sở đắc của năm 
loại mắt làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế 
khổ, tập, diệt, đạo?  

Này Khánh Hỷ! Năm loại mắt và tánh của năm loại mắt là 
không. Vì sao? Vì tánh không của năm loại mắt cùng với Thánh đế 
khổ, tập, diệt, đạo kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sáu phép thần thông làm 
phương tiện, vô sanh của sáu phép thần thông làm phương tiện, vô sở 
đắc của sáu phép thần thông làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo?  

Này Khánh Hỷ! Sáu phép thần thông và tánh của sáu phép thần 
thông là không. Vì sao? Vì tánh không của sáu phép thần thông cùng 
với Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của năm loại mắt 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của năm loại mắt v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của năm loại mắt v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của năm loại mắt làm phương 
tiện, vô sanh của năm loại mắt làm phương tiện, vô sở đắc của năm 
loại mắt làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh 
lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc?  

Này Khánh Hỷ! Năm loại mắt và tánh của năm loại mắt là 
không. Vì sao? Vì tánh không của năm loại mắt cùng với bốn tịnh lự, 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sáu phép thần thông làm 
phương tiện, vô sanh của sáu phép thần thông làm phương tiện, vô sở 
đắc của sáu phép thần thông làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc?  

Này Khánh Hỷ! Sáu phép thần thông và tánh của sáu phép thần 
thông là không. Vì sao? Vì tánh không của sáu phép thần thông cùng 
với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc kia không hai, không 
hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của năm loại mắt 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của năm loại mắt v.v... làm phương 
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tiện, vô sở đắc của năm loại mắt v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của năm loại mắt làm phương 
tiện, vô sanh của năm loại mắt làm phương tiện, vô sở đắc của năm 
loại mắt làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải 
thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ?  

Này Khánh Hỷ! Năm loại mắt và tánh của năm loại mắt là 
không. Vì sao? Vì tánh không của năm loại mắt cùng với tám giải 
thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ kia không hai, 
không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sáu phép thần thông làm 
phương tiện, vô sanh của sáu phép thần thông làm phương tiện, vô sở 
đắc của sáu phép thần thông làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến 
xứ?  

Này Khánh Hỷ! Sáu phép thần thông và tánh của sáu phép thần 
thông là không. Vì sao? Vì tánh không của sáu phép thần thông cùng 
với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ kia 
không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của năm loại mắt 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của năm loại mắt v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của năm loại mắt v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của năm loại mắt làm phương 
tiện, vô sanh của năm loại mắt làm phương tiện, vô sở đắc của năm 
loại mắt làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm 
trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
giác, tám chi thánh đạo?  

Này Khánh Hỷ! Năm loại mắt và tánh của năm loại mắt là 
không. Vì sao? Vì tánh không của năm loại mắt cùng với bốn niệm 
trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
giác, tám chi thánh đạo kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sáu phép thần thông làm 
phương tiện, vô sanh của sáu phép thần thông làm phương tiện, vô sở 
đắc của sáu phép thần thông làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo?  
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Này Khánh Hỷ! Sáu phép thần thông và tánh của sáu phép thần 
thông là không. Vì sao? Vì tánh không của sáu phép thần thông cùng 
với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, 
bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của năm loại mắt 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của năm loại mắt v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của năm loại mắt v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm 
căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của năm loại mắt làm phương 
tiện, vô sanh của năm loại mắt làm phương tiện, vô sở đắc của năm 
loại mắt làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn 
giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát 
vô nguyện?  

Này Khánh Hỷ! Năm loại mắt và tánh của năm loại mắt là 
không. Vì sao? Vì tánh không của năm loại mắt cùng với pháp môn 
giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát 
vô nguyện kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sáu phép thần thông làm 
phương tiện, vô sanh của sáu phép thần thông làm phương tiện, vô sở 
đắc của sáu phép thần thông làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, 
pháp môn giải thoát vô nguyện?  

Này Khánh Hỷ! Sáu phép thần thông và tánh của sáu phép thần 
thông là không. Vì sao? Vì tánh không của sáu phép thần thông cùng 
với pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp 
môn giải thoát vô nguyện kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của năm loại mắt 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của năm loại mắt v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của năm loại mắt v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô 
tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của năm loại mắt làm phương 
tiện, vô sanh của năm loại mắt làm phương tiện, vô sở đắc của năm 
loại mắt làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại 
mắt, sáu phép thần thông?  

Này Khánh Hỷ! Năm loại mắt và tánh của năm loại mắt là 
không. Vì sao? Vì tánh không của năm loại mắt cùng với năm loại 
mắt, sáu phép thần thông kia không hai, không hai phần.  
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Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sáu phép thần thông làm 
phương tiện, vô sanh của sáu phép thần thông làm phương tiện, vô sở 
đắc của sáu phép thần thông làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông?  

Này Khánh Hỷ! Sáu phép thần thông và tánh của sáu phép thần 
thông là không. Vì sao? Vì tánh không của sáu phép thần thông cùng 
với năm loại mắt, sáu phép thần thông kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của năm loại mắt 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của năm loại mắt v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của năm loại mắt v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của năm loại mắt làm phương 
tiện, vô sanh của năm loại mắt làm phương tiện, vô sở đắc của năm 
loại mắt làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực 
của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại 
bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng?  

Này Khánh Hỷ! Năm loại mắt và tánh của năm loại mắt là 
không. Vì sao? Vì tánh không của năm loại mắt cùng với mười lực 
của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại 
bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng kia không hai, không 
hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sáu phép thần thông làm 
phương tiện, vô sanh của sáu phép thần thông làm phương tiện, vô sở 
đắc của sáu phép thần thông làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng?  

Này Khánh Hỷ! Sáu phép thần thông và tánh của sáu phép thần 
thông là không. Vì sao? Vì tánh không của sáu phép thần thông cùng 
với mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng kia 
không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của năm loại mắt 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của năm loại mắt v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của năm loại mắt v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của năm loại mắt làm phương 
tiện, vô sanh của năm loại mắt làm phương tiện, vô sở đắc của năm 
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loại mắt làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả?  

Này Khánh Hỷ! Năm loại mắt và tánh của năm loại mắt là 
không. Vì sao? Vì tánh không của năm loại mắt cùng với pháp không 
quên mất, tánh luôn luôn xả kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sáu phép thần thông làm 
phương tiện, vô sanh của sáu phép thần thông làm phương tiện, vô sở 
đắc của sáu phép thần thông làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả?  

Này Khánh Hỷ! Sáu phép thần thông và tánh của sáu phép thần 
thông là không. Vì sao? Vì tánh không của sáu phép thần thông cùng 
với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả kia không hai, không hai 
phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của năm loại mắt 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của năm loại mắt v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của năm loại mắt v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của năm loại mắt làm phương 
tiện, vô sanh của năm loại mắt làm phương tiện, vô sở đắc của năm 
loại mắt làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất 
thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng?  

Này Khánh Hỷ! Năm loại mắt và tánh của năm loại mắt là 
không. Vì sao? Vì tánh không của năm loại mắt cùng với trí nhất thiết, 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sáu phép thần thông làm 
phương tiện, vô sanh của sáu phép thần thông làm phương tiện, vô sở 
đắc của sáu phép thần thông làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng?  

Này Khánh Hỷ! Sáu phép thần thông và tánh của sáu phép thần 
thông là không. Vì sao? Vì tánh không của sáu phép thần thông cùng 
với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng kia không hai, 
không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của năm loại mắt 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của năm loại mắt v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của năm loại mắt v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của năm loại mắt làm phương 
tiện, vô sanh của năm loại mắt làm phương tiện, vô sở đắc của năm 
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loại mắt làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp 
môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa?  

Này Khánh Hỷ! Năm loại mắt và tánh của năm loại mắt là 
không. Vì sao? Vì tánh không của năm loại mắt cùng với tất cả pháp 
môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa kia không hai, không hai 
phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sáu phép thần thông làm 
phương tiện, vô sanh của sáu phép thần thông làm phương tiện, vô sở 
đắc của sáu phép thần thông làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa?  

Này Khánh Hỷ! Sáu phép thần thông và tánh của sáu phép thần 
thông là không. Vì sao? Vì tánh không của sáu phép thần thông cùng 
với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa kia không 
hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của năm loại mắt 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của năm loại mắt v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của năm loại mắt v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-
ma-địa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của năm loại mắt làm phương 
tiện, vô sanh của năm loại mắt làm phương tiện, vô sở đắc của năm 
loại mắt làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại 
Bồ-tát?  

Này Khánh Hỷ! Năm loại mắt và tánh của năm loại mắt là 
không. Vì sao? Vì tánh không của năm loại mắt cùng với hạnh đại Bồ-
tát kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sáu phép thần thông làm 
phương tiện, vô sanh của sáu phép thần thông làm phương tiện, vô sở 
đắc của sáu phép thần thông làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát?  

Này Khánh Hỷ! Sáu phép thần thông và tánh của sáu phép thần 
thông là không. Vì sao? Vì tánh không của sáu phép thần thông cùng 
với hạnh đại Bồ-tát kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của năm loại mắt 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của năm loại mắt v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của năm loại mắt v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của năm loại mắt làm phương 
tiện, vô sanh của năm loại mắt làm phương tiện, vô sở đắc của năm 
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loại mắt làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác 
ngộ cao tột?  

Này Khánh Hỷ! Năm loại mắt và tánh của năm loại mắt là 
không. Vì sao? Vì tánh không của năm loại mắt cùng với quả vị giác 
ngộ cao tột kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của sáu phép thần thông làm 
phương tiện, vô sanh của sáu phép thần thông làm phương tiện, vô sở 
đắc của sáu phép thần thông làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết 
trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột?  

Này Khánh Hỷ! Sáu phép thần thông và tánh của sáu phép thần 
thông là không. Vì sao? Vì tánh không của sáu phép thần thông cùng 
với quả vị giác ngộ cao tột kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của năm loại mắt 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của năm loại mắt v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của năm loại mắt v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của mười lực Phật làm phương 
tiện, vô sanh của mười lực Phật làm phương tiện, vô sở đắc của mười 
lực Phật làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, 
tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa?  

Này Khánh Hỷ! Mười lực Phật và tánh của mười lực Phật là 
không. Vì sao? Vì tánh không của mười lực Phật cùng với bố thí, tịnh 
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa kia không hai, 
không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng làm phương tiện, vô sanh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng làm phương tiện, vô sở đắc của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh 
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa?  

Này Khánh Hỷ! Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tánh của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, 
đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng là không. Vì sao? Vì tánh không 
của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng cùng với bố thí, tịnh giới, an 
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nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa kia không hai, không hai 
phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của mười lực Phật 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của mười lực Phật v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của mười lực Phật v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của mười lực Phật làm phương 
tiện, vô sanh của mười lực Phật làm phương tiện, vô sở đắc của mười 
lực Phật làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp 
không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh?  

Này Khánh Hỷ! Mười lực Phật và tánh của mười lực Phật là 
không. Vì sao? Vì tánh không của mười lực Phật cùng với pháp không 
nội cho đến pháp không không tánh tự tánh kia không hai, không hai 
phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng làm phương tiện, vô sanh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng làm phương tiện, vô sở đắc của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không 
nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh?  

Này Khánh Hỷ! Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tánh của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, 
đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng là không. Vì sao? Vì tánh không 
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của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng cùng với pháp không nội cho 
đến pháp không không tánh tự tánh kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của mười lực Phật 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của mười lực Phật v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của mười lực Phật v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự 
tánh. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của mười lực Phật làm phương 
tiện, vô sanh của mười lực Phật làm phương tiện, vô sở đắc của mười 
lực Phật làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, 
pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh 
bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì?  

Này Khánh Hỷ! Mười lực Phật và tánh của mười lực Phật là 
không. Vì sao? Vì tánh không của mười lực Phật cùng với chơn như 
cho đến cảnh giới bất tư nghì kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng làm phương tiện, vô sanh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng làm phương tiện, vô sở đắc của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, 
pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh 
bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì?  

Này Khánh Hỷ! Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tánh của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, 
đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng là không. Vì sao? Vì tánh không 
của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng cùng với chơn như cho đến 
cảnh giới bất tư nghì kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của mười lực Phật 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của mười lực Phật v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của mười lực Phật v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, an trụ chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì. 
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Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của mười lực Phật làm phương 
tiện, vô sanh của mười lực Phật làm phương tiện, vô sở đắc của mười 
lực Phật làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế 
khổ, tập, diệt, đạo?  

Này Khánh Hỷ! Mười lực Phật và tánh của mười lực Phật là 
không. Vì sao? Vì tánh không của mười lực Phật cùng với Thánh đế 
khổ, tập, diệt, đạo kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng làm phương tiện, vô sanh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng làm phương tiện, vô sở đắc của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế 
khổ, tập, diệt, đạo?  

Này Khánh Hỷ! Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tánh của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, 
đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng là không. Vì sao? Vì tánh không 
của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng cùng với Thánh đế khổ, tập, 
diệt, đạo kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của mười lực Phật 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của mười lực Phật v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của mười lực Phật v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của mười lực Phật làm phương 
tiện, vô sanh của mười lực Phật làm phương tiện, vô sở đắc của mười 
lực Phật làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh 
lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc?  

Này Khánh Hỷ! Mười lực Phật và tánh của mười lực Phật là 
không. Vì sao? Vì tánh không của mười lực Phật cùng với bốn tịnh lự, 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng làm phương tiện, vô sanh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng làm phương tiện, vô sở đắc của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
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cộng làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc?  

Này Khánh Hỷ! Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tánh của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, 
đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng là không. Vì sao? Vì tánh không 
của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng cùng với bốn tịnh lự, bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của mười lực Phật 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của mười lực Phật v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của mười lực Phật v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của mười lực Phật làm phương 
tiện, vô sanh của mười lực Phật làm phương tiện, vô sở đắc của mười 
lực Phật làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải 
thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ?  

Này Khánh Hỷ! Mười lực Phật và tánh của mười lực Phật là 
không. Vì sao? Vì tánh không của mười lực Phật cùng với tám giải 
thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ kia không hai, 
không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng làm phương tiện, vô sanh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng làm phương tiện, vô sở đắc của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải 
thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ?  

Này Khánh Hỷ! Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tánh của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, 
đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng là không. Vì sao? Vì tánh không 
của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng cùng với tám giải thoát, tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ kia không hai, không hai 
phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của mười lực Phật 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của mười lực Phật v.v... làm phương 
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tiện, vô sở đắc của mười lực Phật v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của mười lực Phật làm phương 
tiện, vô sanh của mười lực Phật làm phương tiện, vô sở đắc của mười 
lực Phật làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm 
trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
giác, tám chi thánh đạo?  

Này Khánh Hỷ! Mười lực Phật và tánh của mười lực Phật là 
không. Vì sao? Vì tánh không của mười lực Phật cùng với bốn niệm 
trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
giác, tám chi thánh đạo kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng làm phương tiện, vô sanh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng làm phương tiện, vô sở đắc của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, 
bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, 
tám chi thánh đạo?  

Này Khánh Hỷ! Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tánh của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, 
đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng là không. Vì sao? Vì tánh không 
của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng cùng với bốn niệm trụ, bốn 
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám 
chi thánh đạo kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của mười lực Phật 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của mười lực Phật v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của mười lực Phật v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm 
căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của mười lực Phật làm phương 
tiện, vô sanh của mười lực Phật làm phương tiện, vô sở đắc của mười 
lực Phật làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn 
giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát 
vô nguyện?  
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Này Khánh Hỷ! Mười lực Phật và tánh của mười lực Phật là 
không. Vì sao? Vì tánh không của mười lực Phật cùng với pháp môn 
giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát 
vô nguyện kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng làm phương tiện, vô sanh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng làm phương tiện, vô sở đắc của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn 
giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát 
vô nguyện?  

Này Khánh Hỷ! Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tánh của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, 
đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng là không. Vì sao? Vì tánh không 
của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng cùng với pháp môn giải thoát 
không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện 
kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của mười lực Phật 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của mười lực Phật v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của mười lực Phật v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô 
tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của mười lực Phật làm phương 
tiện, vô sanh của mười lực Phật làm phương tiện, vô sở đắc của mười 
lực Phật làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại 
mắt, sáu phép thần thông?  

Này Khánh Hỷ! Mười lực Phật và tánh của mười lực Phật là 
không. Vì sao? Vì tánh không của mười lực Phật cùng với năm loại 
mắt, sáu phép thần thông kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng làm phương tiện, vô sanh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng làm phương tiện, vô sở đắc của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
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cộng làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, 
sáu phép thần thông?  

Này Khánh Hỷ! Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tánh của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, 
đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng là không. Vì sao? Vì tánh không 
của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng cùng với năm loại mắt, sáu 
phép thần thông kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của mười lực Phật 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của mười lực Phật v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của mười lực Phật v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của mười lực Phật làm phương 
tiện, vô sanh của mười lực Phật làm phương tiện, vô sở đắc của mười 
lực Phật làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực 
của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại 
bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng?  

Này Khánh Hỷ! Mười lực Phật và tánh của mười lực Phật là 
không. Vì sao? Vì tánh không của mười lực Phật cùng với mười lực 
của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại 
bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng kia không hai, không 
hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng làm phương tiện, vô sanh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng làm phương tiện, vô sở đắc của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của 
Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng?  

Này Khánh Hỷ! Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tánh của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, 
đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng là không. Vì sao? Vì tánh không 
của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng cùng với mười lực của Phật, 
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bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, 
đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của mười lực Phật 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của mười lực Phật v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của mười lực Phật v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của mười lực Phật làm phương 
tiện, vô sanh của mười lực Phật làm phương tiện, vô sở đắc của mười 
lực Phật làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả?  

Này Khánh Hỷ! Mười lực Phật và tánh của mười lực Phật là 
không. Vì sao? Vì tánh không của mười lực Phật cùng với pháp không 
quên mất, tánh luôn luôn xả kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng làm phương tiện, vô sanh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng làm phương tiện, vô sở đắc của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không 
quên mất, tánh luôn luôn xả?  

Này Khánh Hỷ! Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tánh của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, 
đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng là không. Vì sao? Vì tánh không 
của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng cùng với pháp không quên 
mất, tánh luôn luôn xả kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của mười lực Phật 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của mười lực Phật v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của mười lực Phật v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. 
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Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của mười lực Phật làm phương 
tiện, vô sanh của mười lực Phật làm phương tiện, vô sở đắc của mười 
lực Phật làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất 
thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng?  

Này Khánh Hỷ! Mười lực Phật và tánh của mười lực Phật là 
không. Vì sao? Vì tánh không của mười lực Phật cùng với trí nhất 
thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng làm phương tiện, vô sanh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng làm phương tiện, vô sở đắc của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng?  

Này Khánh Hỷ! Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tánh của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, 
đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng là không. Vì sao? Vì tánh không 
của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng cùng với trí nhất thiết, trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của mười lực Phật 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của mười lực Phật v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của mười lực Phật v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của mười lực Phật làm phương 
tiện, vô sanh của mười lực Phật làm phương tiện, vô sở đắc của mười 
lực Phật làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp 
môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa?  

Này Khánh Hỷ! Mười lực Phật và tánh của mười lực Phật là 
không. Vì sao? Vì tánh không của mười lực Phật cùng với tất cả pháp 
môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa kia không hai, không hai 
phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng làm phương tiện, vô sanh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
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biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng làm phương tiện, vô sở đắc của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp 
môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa?  

Này Khánh Hỷ! Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tánh của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, 
đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng là không. Vì sao? Vì tánh không 
của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng cùng với tất cả pháp môn Đà-
la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của mười lực Phật 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của mười lực Phật v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của mười lực Phật v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-
ma-địa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của mười lực Phật làm phương 
tiện, vô sanh của mười lực Phật làm phương tiện, vô sở đắc của mười 
lực Phật làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại 
Bồ-tát?  

Này Khánh Hỷ! Mười lực Phật và tánh của mười lực Phật là 
không. Vì sao? Vì tánh không của mười lực Phật cùng với hạnh đại 
Bồ-tát kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng làm phương tiện, vô sanh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng làm phương tiện, vô sở đắc của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-
tát?  

Này Khánh Hỷ! Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tánh của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, 
đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng là không. Vì sao? Vì tánh không 
của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng cùng với hạnh đại Bồ-tát kia 
không hai, không hai phần.  

446 



Tập 03, Quyển 123, Phẩm So Sánh Công Đức  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của mười lực Phật 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của mười lực Phật v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của mười lực Phật v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của mười lực Phật làm phương 
tiện, vô sanh của mười lực Phật làm phương tiện, vô sở đắc của mười 
lực Phật làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị 
giác ngộ cao tột?  

Này Khánh Hỷ! Mười lực Phật và tánh của mười lực Phật là 
không. Vì sao? Vì tánh không của mười lực Phật cùng với quả vị giác 
ngộ cao tột kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng làm phương tiện, vô sanh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng làm phương tiện, vô sở đắc của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác 
ngộ cao tột?  

Này Khánh Hỷ! Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tánh của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, 
đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng là không. Vì sao? Vì tánh không 
của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng cùng với quả vị giác ngộ cao 
tột kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của mười lực Phật 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của mười lực Phật v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của mười lực Phật v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp không quên mất làm 
phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất làm phương tiện, vô 
sở đắc của pháp không quên mất làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-
la-mật-đa?  

Này Khánh Hỷ! Pháp không quên mất và tánh của pháp không 
quên mất là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp không quên mất 
cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-
mật-đa kia không hai, không hai phần.  
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Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tánh luôn luôn xả làm 
phương tiện, vô sanh của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, vô sở 
đắc của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-
đa?  

Này Khánh Hỷ! Tánh luôn luôn xả và tánh của tánh luôn luôn 
xả là không. Vì sao? Vì tánh không của tánh luôn luôn xả cùng với bố 
thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa kia 
không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của pháp không 
quên mất v.v... làm phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất 
v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không quên mất v.v... làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an 
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp không quên mất làm 
phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất làm phương tiện, vô 
sở đắc của pháp không quên mất làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội 
ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh?  

Này Khánh Hỷ! Pháp không quên mất và tánh của pháp không 
quên mất là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp không quên mất 
cùng với pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh kia 
không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tánh luôn luôn xả làm 
phương tiện, vô sanh của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, vô sở 
đắc của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh?  

448 



Tập 03, Quyển 123, Phẩm So Sánh Công Đức  

Này Khánh Hỷ! Tánh luôn luôn xả và tánh của tánh luôn luôn 
xả là không. Vì sao? Vì tánh không của tánh luôn luôn xả cùng với 
pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh kia không hai, 
không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của pháp không 
quên mất v.v... làm phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất 
v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không quên mất v.v... làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội cho 
đến pháp không không tánh tự tánh. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp không quên mất làm 
phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất làm phương tiện, vô 
sở đắc của pháp không quên mất làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, 
tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì?  

Này Khánh Hỷ! Pháp không quên mất và tánh của pháp không 
quên mất là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp không quên mất 
cùng với chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì kia không hai, không 
hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tánh luôn luôn xả làm 
phương tiện, vô sanh của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, vô sở 
đắc của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng 
đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì?  

Này Khánh Hỷ! Tánh luôn luôn xả và tánh của tánh luôn luôn 
xả là không. Vì sao? Vì tánh không của tánh luôn luôn xả cùng với 
chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của pháp không 
quên mất v.v... làm phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất 
v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không quên mất v.v... làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như cho đến cảnh 
giới bất tư nghì. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp không quên mất làm 
phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất làm phương tiện, vô 
sở đắc của pháp không quên mất làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo?  

449 



Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa   

Này Khánh Hỷ! Pháp không quên mất và tánh của pháp không 
quên mất là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp không quên mất 
cùng với Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tánh luôn luôn xả làm 
phương tiện, vô sanh của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, vô sở 
đắc của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo?  

Này Khánh Hỷ! Tánh luôn luôn xả và tánh của tánh luôn luôn 
xả là không. Vì sao? Vì tánh không của tánh luôn luôn xả cùng với 
Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của pháp không 
quên mất v.v... làm phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất 
v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không quên mất v.v... làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, 
đạo. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp không quên mất làm 
phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất làm phương tiện, vô 
sở đắc của pháp không quên mất làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc?  

Này Khánh Hỷ! Pháp không quên mất và tánh của pháp không 
quên mất là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp không quên mất 
cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc kia không hai, 
không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tánh luôn luôn xả làm 
phương tiện, vô sanh của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, vô sở 
đắc của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc?  

Này Khánh Hỷ! Tánh luôn luôn xả và tánh của tánh luôn luôn 
xả là không. Vì sao? Vì tánh không của tánh luôn luôn xả cùng với 
bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc kia không hai, không hai 
phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của pháp không 
quên mất v.v... làm phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất 
v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không quên mất v.v... làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp không quên mất làm 
phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất làm phương tiện, vô 
sở đắc của pháp không quên mất làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
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thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười 
biến xứ?  

Này Khánh Hỷ! Pháp không quên mất và tánh của pháp không 
quên mất là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp không quên mất 
cùng với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tánh luôn luôn xả làm 
phương tiện, vô sanh của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, vô sở 
đắc của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ?  

Này Khánh Hỷ! Tánh luôn luôn xả và tánh của tánh luôn luôn 
xả là không. Vì sao? Vì tánh không của tánh luôn luôn xả cùng với 
tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ kia 
không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của pháp không 
quên mất v.v... làm phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất 
v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không quên mất v.v... làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp không quên mất làm 
phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất làm phương tiện, vô 
sở đắc của pháp không quên mất làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, 
năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo?  

Này Khánh Hỷ! Pháp không quên mất và tánh của pháp không 
quên mất là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp không quên mất 
cùng với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo kia không hai, không hai 
phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tánh luôn luôn xả làm 
phương tiện, vô sanh của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, vô sở 
đắc của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, 
bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo?  

Này Khánh Hỷ! Tánh luôn luôn xả và tánh của tánh luôn luôn 
xả là không. Vì sao? Vì tánh không của tánh luôn luôn xả cùng với 
bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy 
chi đẳng giác, tám chi thánh đạo kia không hai, không hai phần.  
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Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của pháp không 
quên mất v.v... làm phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất 
v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không quên mất v.v... làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn 
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám 
chi thánh đạo. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp không quên mất làm 
phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất làm phương tiện, vô 
sở đắc của pháp không quên mất làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô 
tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện?  

Này Khánh Hỷ! Pháp không quên mất và tánh của pháp không 
quên mất là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp không quên mất 
cùng với pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, 
pháp môn giải thoát vô nguyện kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tánh luôn luôn xả làm 
phương tiện, vô sanh của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, vô sở 
đắc của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp 
môn giải thoát vô nguyện?  

Này Khánh Hỷ! Tánh luôn luôn xả và tánh của tánh luôn luôn 
xả là không. Vì sao? Vì tánh không của tánh luôn luôn xả cùng với 
pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn 
giải thoát vô nguyện kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của pháp không 
quên mất v.v... làm phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất 
v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không quên mất v.v... làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát 
không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp không quên mất làm 
phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất làm phương tiện, vô 
sở đắc của pháp không quên mất làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông?  

Này Khánh Hỷ! Pháp không quên mất và tánh của pháp không 
quên mất là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp không quên mất 
cùng với năm loại mắt, sáu phép thần thông kia không hai, không hai 
phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tánh luôn luôn xả làm 
phương tiện, vô sanh của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, vô sở 
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đắc của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông?  

Này Khánh Hỷ! Tánh luôn luôn xả và tánh của tánh luôn luôn 
xả là không. Vì sao? Vì tánh không của tánh luôn luôn xả cùng với 
năm loại mắt, sáu phép thần thông kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của pháp không 
quên mất v.v... làm phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất 
v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không quên mất v.v... làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép 
thần thông. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp không quên mất làm 
phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất làm phương tiện, vô 
sở đắc của pháp không quên mất làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng?  

Này Khánh Hỷ! Pháp không quên mất và tánh của pháp không 
quên mất là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp không quên mất 
cùng với mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tánh luôn luôn xả làm 
phương tiện, vô sanh của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, vô sở 
đắc của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng?  

Này Khánh Hỷ! Tánh luôn luôn xả và tánh của tánh luôn luôn 
xả là không. Vì sao? Vì tánh không của tánh luôn luôn xả cùng với 
mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng kia không hai, 
không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của pháp không 
quên mất v.v... làm phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất 
v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không quên mất v.v... làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại 
xả, mười tám pháp Phật bất cộng. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp không quên mất làm 
phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất làm phương tiện, vô 
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sở đắc của pháp không quên mất làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả?  

Này Khánh Hỷ! Pháp không quên mất và tánh của pháp không 
quên mất là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp không quên mất 
cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả kia không hai, 
không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tánh luôn luôn xả làm 
phương tiện, vô sanh của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, vô sở 
đắc của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả?  

Này Khánh Hỷ! Tánh luôn luôn xả và tánh của tánh luôn luôn 
xả là không. Vì sao? Vì tánh không của tánh luôn luôn xả cùng với 
pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả kia không hai, không hai 
phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của pháp không 
quên mất v.v... làm phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất 
v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không quên mất v.v... làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, 
tánh luôn luôn xả. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp không quên mất làm 
phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất làm phương tiện, vô 
sở đắc của pháp không quên mất làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng?  

Này Khánh Hỷ! Pháp không quên mất và tánh của pháp không 
quên mất là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp không quên mất 
cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng kia không hai, 
không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tánh luôn luôn xả làm 
phương tiện, vô sanh của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, vô sở 
đắc của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng?  

Này Khánh Hỷ! Tánh luôn luôn xả và tánh của tánh luôn luôn 
xả là không. Vì sao? Vì tánh không của tánh luôn luôn xả cùng với trí 
nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng kia không hai, không hai 
phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của pháp không 
quên mất v.v... làm phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất 
v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không quên mất v.v... làm 
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phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp không quên mất làm 
phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất làm phương tiện, vô 
sở đắc của pháp không quên mất làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-
địa?  

Này Khánh Hỷ! Pháp không quên mất và tánh của pháp không 
quên mất là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp không quên mất 
cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa kia 
không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tánh luôn luôn xả làm 
phương tiện, vô sanh của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, vô sở 
đắc của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa?  

Này Khánh Hỷ! Tánh luôn luôn xả và tánh của tánh luôn luôn 
xả là không. Vì sao? Vì tánh không của tánh luôn luôn xả cùng với tất 
cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa kia không hai, 
không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của pháp không 
quên mất v.v... làm phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất 
v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không quên mất v.v... làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-
ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp không quên mất làm 
phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất làm phương tiện, vô 
sở đắc của pháp không quên mất làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát?  

Này Khánh Hỷ! Pháp không quên mất và tánh của pháp không 
quên mất là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp không quên mất 
cùng với hạnh đại Bồ-tát kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tánh luôn luôn xả làm 
phương tiện, vô sanh của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, vô sở 
đắc của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
tu tập hạnh đại Bồ-tát?  

Này Khánh Hỷ! Tánh luôn luôn xả và tánh của tánh luôn luôn 
xả là không. Vì sao? Vì tánh không của tánh luôn luôn xả cùng với 
hạnh đại Bồ-tát kia không hai, không hai phần.  
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Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của pháp không 
quên mất v.v... làm phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất 
v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không quên mất v.v... làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của pháp không quên mất làm 
phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất làm phương tiện, vô 
sở đắc của pháp không quên mất làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột?  

Này Khánh Hỷ! Pháp không quên mất và tánh của pháp không 
quên mất là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp không quên mất 
cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tánh luôn luôn xả làm 
phương tiện, vô sanh của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, vô sở 
đắc của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
tu tập quả vị giác ngộ cao tột?  

Này Khánh Hỷ! Tánh luôn luôn xả và tánh của tánh luôn luôn 
xả là không. Vì sao? Vì tánh không của tánh luôn luôn xả cùng với 
quả vị giác ngộ cao tột kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của pháp không 
quên mất v.v... làm phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất 
v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không quên mất v.v... làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của trí nhất thiết làm phương 
tiện, vô sanh của trí nhất thiết làm phương tiện, vô sở đắc của trí nhất 
thiết làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh 
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa?  

Này Khánh Hỷ! Trí nhất thiết và tánh của trí nhất thiết là không. 
Vì sao? Vì tánh không của trí nhất thiết cùng với bố thí, tịnh giới, an 
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa kia không hai, không hai 
phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng làm phương tiện, vô sanh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng 
làm phương tiện, vô sở đắc của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an 
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa?  

Này Khánh Hỷ! Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng và tánh của 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là không. Vì sao? Vì tánh không của 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, 
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa kia không hai, không hai phần.  
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Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của trí nhất thiết 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của trí nhất thiết v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của trí nhất thiết v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của trí nhất thiết làm phương 
tiện, vô sanh của trí nhất thiết làm phương tiện, vô sở đắc của trí nhất 
thiết làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không 
nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh?  

Này Khánh Hỷ! Trí nhất thiết và tánh của trí nhất thiết là không. 
Vì sao? Vì tánh không của trí nhất thiết cùng với pháp không nội cho 
đến pháp không không tánh tự tánh kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng làm phương tiện, vô sanh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng 
làm phương tiện, vô sở đắc của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp 
không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không 
chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh?  

Này Khánh Hỷ! Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng và tánh của 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là không. Vì sao? Vì tánh không của 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cùng với pháp không nội cho đến 
pháp không không tánh tự tánh không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của trí nhất thiết 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của trí nhất thiết v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của trí nhất thiết v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự 
tánh. 
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Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của trí nhất thiết làm phương 
tiện, vô sanh của trí nhất thiết làm phương tiện, vô sở đắc của trí nhất 
thiết làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, 
pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh 
bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì?  

Này Khánh Hỷ! Trí nhất thiết và tánh của trí nhất thiết là không. 
Vì sao? Vì tánh không của trí nhất thiết cùng với chơn như cho đến 
cảnh giới bất tư nghì kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng làm phương tiện, vô sanh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng 
làm phương tiện, vô sở đắc của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, pháp giới, 
pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, 
tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh 
giới bất tư nghì?  

Này Khánh Hỷ! Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng và tánh của 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là không. Vì sao? Vì tánh không của 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cùng với chơn như cho đến cảnh giới 
bất tư nghì kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của trí nhất thiết 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của trí nhất thiết v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của trí nhất thiết v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, an trụ chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của trí nhất thiết làm phương 
tiện, vô sanh của trí nhất thiết làm phương tiện, vô sở đắc của trí nhất 
thiết làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, 
tập, diệt, đạo?  

Này Khánh Hỷ! Trí nhất thiết và tánh của trí nhất thiết là không. 
Vì sao? Vì tánh không của trí nhất thiết cùng với Thánh đế khổ, tập, 
diệt, đạo kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng làm phương tiện, vô sanh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng 
làm phương tiện, vô sở đắc của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, 
đạo?  

Này Khánh Hỷ! Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng và tánh của 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là không. Vì sao? Vì tánh không của 
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trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cùng với Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo 
kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của trí nhất thiết 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của trí nhất thiết v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của trí nhất thiết v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của trí nhất thiết làm phương 
tiện, vô sanh của trí nhất thiết làm phương tiện, vô sở đắc của trí nhất 
thiết làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc?  

Này Khánh Hỷ! Trí nhất thiết và tánh của trí nhất thiết là không. 
Vì sao? Vì tánh không của trí nhất thiết cùng với bốn tịnh lự, bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng làm phương tiện, vô sanh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng 
làm phương tiện, vô sở đắc của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc?  

Này Khánh Hỷ! Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng và tánh của 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là không. Vì sao? Vì tánh không của 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của trí nhất thiết 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của trí nhất thiết v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của trí nhất thiết v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của trí nhất thiết làm phương 
tiện, vô sanh của trí nhất thiết làm phương tiện, vô sở đắc của trí nhất 
thiết làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, 
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ?  

Này Khánh Hỷ! Trí nhất thiết và tánh của trí nhất thiết là không. 
Vì sao? Vì tánh không của trí nhất thiết cùng với tám giải thoát, tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ kia không hai, không hai 
phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng làm phương tiện, vô sanh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng 
làm phương tiện, vô sở đắc của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ?  
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Này Khánh Hỷ! Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng và tánh của 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là không. Vì sao? Vì tánh không của 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cùng với tám giải thoát, tám thắng 
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của trí nhất thiết 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của trí nhất thiết v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của trí nhất thiết v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của trí nhất thiết làm phương 
tiện, vô sanh của trí nhất thiết làm phương tiện, vô sở đắc của trí nhất 
thiết làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, 
bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, 
tám chi thánh đạo?  

Này Khánh Hỷ! Trí nhất thiết và tánh của trí nhất thiết là không. 
Vì sao? Vì tánh không của trí nhất thiết cùng với bốn niệm trụ, bốn 
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám 
chi thánh đạo kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng làm phương tiện, vô sanh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng 
làm phương tiện, vô sở đắc của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn 
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám 
chi thánh đạo?  

Này Khánh Hỷ! Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng và tánh của 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là không. Vì sao? Vì tánh không của 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cùng với bốn niệm trụ, bốn chánh 
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi 
thánh đạo kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của trí nhất thiết 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của trí nhất thiết v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của trí nhất thiết v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm 
căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của trí nhất thiết làm phương 
tiện, vô sanh của trí nhất thiết làm phương tiện, vô sở đắc của trí nhất 
thiết làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải 
thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô 
nguyện?  
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Này Khánh Hỷ! Trí nhất thiết và tánh của trí nhất thiết là không. 
Vì sao? Vì tánh không của trí nhất thiết cùng với pháp môn giải thoát 
không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện 
kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng làm phương tiện, vô sanh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng 
làm phương tiện, vô sở đắc của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát 
không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện?  

Này Khánh Hỷ! Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng và tánh của 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là không. Vì sao? Vì tánh không của 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cùng với pháp môn giải thoát không, 
pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện kia 
không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của trí nhất thiết 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của trí nhất thiết v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của trí nhất thiết v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô 
tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của trí nhất thiết làm phương 
tiện, vô sanh của trí nhất thiết làm phương tiện, vô sở đắc của trí nhất 
thiết làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, 
sáu phép thần thông?  

Này Khánh Hỷ! Trí nhất thiết và tánh của trí nhất thiết là không. 
Vì sao? Vì tánh không của trí nhất thiết cùng với năm loại mắt, sáu 
phép thần thông kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng làm phương tiện, vô sanh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng 
làm phương tiện, vô sở đắc của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép 
thần thông?  

Này Khánh Hỷ! Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng và tánh của 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là không. Vì sao? Vì tánh không của 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cùng với năm loại mắt, sáu phép 
thần thông kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của trí nhất thiết 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của trí nhất thiết v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của trí nhất thiết v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. 
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Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của trí nhất thiết làm phương 
tiện, vô sanh của trí nhất thiết làm phương tiện, vô sở đắc của trí nhất 
thiết làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của 
Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng?  

Này Khánh Hỷ! Trí nhất thiết và tánh của trí nhất thiết là không. 
Vì sao? Vì tánh không của trí nhất thiết cùng với mười lực của Phật, 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, 
đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng làm phương tiện, vô sanh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng 
làm phương tiện, vô sở đắc của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại 
xả, mười tám pháp Phật bất cộng?  

Này Khánh Hỷ! Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng và tánh của 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là không. Vì sao? Vì tánh không của 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cùng với mười lực của Phật, bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại 
xả, mười tám pháp Phật bất cộng kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của trí nhất thiết 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của trí nhất thiết v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của trí nhất thiết v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của trí nhất thiết làm phương 
tiện, vô sanh của trí nhất thiết làm phương tiện, vô sở đắc của trí nhất 
thiết làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không 
quên mất, tánh luôn luôn xả?  

Này Khánh Hỷ! Trí nhất thiết và tánh của trí nhất thiết là không. 
Vì sao? Vì tánh không của trí nhất thiết cùng với pháp không quên 
mất, tánh luôn luôn xả kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng làm phương tiện, vô sanh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng 
làm phương tiện, vô sở đắc của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, 
tánh luôn luôn xả?  
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Này Khánh Hỷ! Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng và tánh của 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là không. Vì sao? Vì tánh không của 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cùng với pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của trí nhất thiết 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của trí nhất thiết v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của trí nhất thiết v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của trí nhất thiết làm phương 
tiện, vô sanh của trí nhất thiết làm phương tiện, vô sở đắc của trí nhất 
thiết làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng?  

Này Khánh Hỷ! Trí nhất thiết và tánh của trí nhất thiết là không. 
Vì sao? Vì tánh không của trí nhất thiết cùng với trí nhất thiết, trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng làm phương tiện, vô sanh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng 
làm phương tiện, vô sở đắc của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng?  

Này Khánh Hỷ! Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng và tánh của 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là không. Vì sao? Vì tánh không của 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, 
trí nhất thiết tướng kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của trí nhất thiết 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của trí nhất thiết v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của trí nhất thiết v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của trí nhất thiết làm phương 
tiện, vô sanh của trí nhất thiết làm phương tiện, vô sở đắc của trí nhất 
thiết làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp 
môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa?  

Này Khánh Hỷ! Trí nhất thiết và tánh của trí nhất thiết là không. 
Vì sao? Vì tánh không của trí nhất thiết cùng với tất cả pháp môn Đà-
la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng làm phương tiện, vô sanh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng 
làm phương tiện, vô sở đắc của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng làm 
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phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-
ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa?  

Này Khánh Hỷ! Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng và tánh của 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là không. Vì sao? Vì tánh không của 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni, 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của trí nhất thiết 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của trí nhất thiết v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của trí nhất thiết v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-
ma-địa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của trí nhất thiết làm phương 
tiện, vô sanh của trí nhất thiết làm phương tiện, vô sở đắc của trí nhất 
thiết làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-
tát?  

Này Khánh Hỷ! Trí nhất thiết và tánh của trí nhất thiết là không. 
Vì sao? Vì tánh không của trí nhất thiết cùng với hạnh đại Bồ-tát kia 
không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng làm phương tiện, vô sanh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng 
làm phương tiện, vô sở đắc của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát?  

Này Khánh Hỷ! Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng và tánh của 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là không. Vì sao? Vì tánh không của 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cùng với hạnh đại Bồ-tát kia không 
hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của trí nhất thiết 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của trí nhất thiết v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của trí nhất thiết v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của trí nhất thiết làm phương 
tiện, vô sanh của trí nhất thiết làm phương tiện, vô sở đắc của trí nhất 
thiết làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác 
ngộ cao tột?  

Này Khánh Hỷ! Trí nhất thiết và tánh của trí nhất thiết là không. 
Vì sao? Vì tánh không của trí nhất thiết cùng với quả vị giác ngộ cao 
tột kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng làm phương tiện, vô sanh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng 
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làm phương tiện, vô sở đắc của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng làm 
phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột?  

Này Khánh Hỷ! Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng và tánh của 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là không. Vì sao? Vì tánh không của 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia 
không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của trí nhất thiết 
v.v... làm phương tiện, vô sanh của trí nhất thiết v.v... làm phương 
tiện, vô sở đắc của trí nhất thiết v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. 

 
Quyeån Thöù 123 
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Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà-la-ni làm phương 
tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà-la-ni làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh 
lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa?  

Này Khánh Hỷ! Tất cả pháp môn Đà-la-ni và tánh của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni là không. Vì sao? Vì tánh không của tất cả pháp 
môn Đà-la-ni cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-
nhã Ba-la-mật-đa kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tất cả pháp môn Tam-ma-
địa làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm 
phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh 
tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa?  

Này Khánh Hỷ! Tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tánh của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa là không. Vì sao? Vì tánh không của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, 
tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của tất cả pháp môn 
Đà-la-ni v.v... làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà-la-ni v.v... 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an 
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà-la-ni làm phương 
tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà-la-ni làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp 
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh?  

Này Khánh Hỷ! Tất cả pháp môn Đà-la-ni và tánh của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni là không. Vì sao? Vì tánh không của tất cả pháp 
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môn Đà-la-ni cùng với pháp không nội cho đến pháp không không 
tánh tự tánh kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tất cả pháp môn Tam-ma-
địa làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm 
phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không 
ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng 
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh?  

Này Khánh Hỷ! Tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tánh của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa là không. Vì sao? Vì tánh không của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa cùng với pháp không nội cho đến pháp không 
không tánh tự tánh kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của tất cả pháp môn 
Đà-la-ni v.v... làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà-la-ni v.v... 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội 
cho đến pháp không không tánh tự tánh. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà-la-ni làm phương 
tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà-la-ni làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh 
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, 
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì?  

Này Khánh Hỷ! Tất cả pháp môn Đà-la-ni và tánh của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni là không. Vì sao? Vì tánh không của tất cả pháp 
môn Đà-la-ni cùng với chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì kia 
không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tất cả pháp môn Tam-ma-
địa làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm 
phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, 
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly 
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư 
nghì?  
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Này Khánh Hỷ! Tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tánh của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa là không. Vì sao? Vì tánh không của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa cùng với chơn như cho đến cảnh giới bất tư 
nghì kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của tất cả pháp môn 
Đà-la-ni v.v... làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà-la-ni v.v... 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như cho đến 
cảnh giới bất tư nghì. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà-la-ni làm phương 
tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà-la-ni làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo?  

Này Khánh Hỷ! Tất cả pháp môn Đà-la-ni và tánh của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni là không. Vì sao? Vì tánh không của tất cả pháp 
môn Đà-la-ni cùng với Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo kia không hai, 
không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tất cả pháp môn Tam-ma-
địa làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm 
phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo?  

Này Khánh Hỷ! Tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tánh của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa là không. Vì sao? Vì tánh không của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa cùng với Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo kia 
không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của tất cả pháp môn 
Đà-la-ni v.v... làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà-la-ni v.v... 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, 
diệt, đạo. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà-la-ni làm phương 
tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà-la-ni làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc?  

Này Khánh Hỷ! Tất cả pháp môn Đà-la-ni và tánh của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni là không. Vì sao? Vì tánh không của tất cả pháp 
môn Đà-la-ni cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc kia 
không hai, không hai phần.  
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Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tất cả pháp môn Tam-ma-
địa làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm 
phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc?  

Này Khánh Hỷ! Tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tánh của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa là không. Vì sao? Vì tánh không của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định 
vô sắc kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của tất cả pháp môn 
Đà-la-ni v.v... làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà-la-ni v.v... 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà-la-ni làm phương 
tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà-la-ni làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ?  

Này Khánh Hỷ! Tất cả pháp môn Đà-la-ni và tánh của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni là không. Vì sao? Vì tánh không của tất cả pháp 
môn Đà-la-ni cùng với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tất cả pháp môn Tam-ma-
địa làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm 
phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ?  

Này Khánh Hỷ! Tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tánh của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa là không. Vì sao? Vì tánh không của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa cùng với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của tất cả pháp môn 
Đà-la-ni v.v... làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà-la-ni v.v... 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà-la-ni làm phương 
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tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà-la-ni làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần 
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo?  

Này Khánh Hỷ! Tất cả pháp môn Đà-la-ni và tánh của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni là không. Vì sao? Vì tánh không của tất cả pháp 
môn Đà-la-ni cùng với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 
năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo kia không hai, 
không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tất cả pháp môn Tam-ma-
địa làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm 
phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, 
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo?  

Này Khánh Hỷ! Tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tánh của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa là không. Vì sao? Vì tánh không của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa cùng với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn 
thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo kia 
không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của tất cả pháp môn 
Đà-la-ni v.v... làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà-la-ni v.v... 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn 
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám 
chi thánh đạo. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà-la-ni làm phương 
tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà-la-ni làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn 
giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện?  

Này Khánh Hỷ! Tất cả pháp môn Đà-la-ni và tánh của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni là không. Vì sao? Vì tánh không của tất cả pháp 
môn Đà-la-ni cùng với pháp môn giải thoát không, pháp môn giải 
thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện kia không hai, không 
hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tất cả pháp môn Tam-ma-
địa làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm 
phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, 
pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện?  
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Này Khánh Hỷ! Tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tánh của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa là không. Vì sao? Vì tánh không của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa cùng với pháp môn giải thoát không, pháp 
môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện kia không 
hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của tất cả pháp môn 
Đà-la-ni v.v... làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà-la-ni v.v... 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải 
thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô 
nguyện. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà-la-ni làm phương 
tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà-la-ni làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông?  

Này Khánh Hỷ! Tất cả pháp môn Đà-la-ni và tánh của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni là không. Vì sao? Vì tánh không của tất cả pháp 
môn Đà-la-ni cùng với năm loại mắt, sáu phép thần thông kia không 
hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tất cả pháp môn Tam-ma-
địa làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm 
phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần 
thông?  

Này Khánh Hỷ! Tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tánh của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa là không. Vì sao? Vì tánh không của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa cùng với năm loại mắt, sáu phép thần thông 
kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của tất cả pháp môn 
Đà-la-ni v.v... làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà-la-ni v.v... 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu 
phép thần thông. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà-la-ni làm phương 
tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà-la-ni làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng?  
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Này Khánh Hỷ! Tất cả pháp môn Đà-la-ni và tánh của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni là không. Vì sao? Vì tánh không của tất cả pháp 
môn Đà-la-ni cùng với mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tất cả pháp môn Tam-ma-
địa làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm 
phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng?  

Này Khánh Hỷ! Tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tánh của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa là không. Vì sao? Vì tánh không của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa cùng với mười lực của Phật, bốn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của tất cả pháp môn 
Đà-la-ni v.v... làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà-la-ni v.v... 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, 
đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà-la-ni làm phương 
tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà-la-ni làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn 
xả?  

Này Khánh Hỷ! Tất cả pháp môn Đà-la-ni và tánh của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni là không. Vì sao? Vì tánh không của tất cả pháp 
môn Đà-la-ni cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả kia 
không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tất cả pháp môn Tam-ma-
địa làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm 
phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn 
luôn xả?  

Này Khánh Hỷ! Tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tánh của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa là không. Vì sao? Vì tánh không của tất cả 
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pháp môn Tam-ma-địa cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn 
xả kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của tất cả pháp môn 
Đà-la-ni v.v... làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà-la-ni v.v... 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên 
mất, tánh luôn luôn xả. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà-la-ni làm phương 
tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà-la-ni làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng?  

Này Khánh Hỷ! Tất cả pháp môn Đà-la-ni và tánh của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni là không. Vì sao? Vì tánh không của tất cả pháp 
môn Đà-la-ni cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng 
kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tất cả pháp môn Tam-ma-
địa làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm 
phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí 
nhất thiết tướng?  

Này Khánh Hỷ! Tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tánh của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa là không. Vì sao? Vì tánh không của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của tất cả pháp môn 
Đà-la-ni v.v... làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà-la-ni v.v... 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí 
đạo tướng, trí nhất thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà-la-ni làm phương 
tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà-la-ni làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa?  

Này Khánh Hỷ! Tất cả pháp môn Đà-la-ni và tánh của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni là không. Vì sao? Vì tánh không của tất cả pháp 
môn Đà-la-ni cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa kia không hai, không hai phần.  
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Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tất cả pháp môn Tam-ma-
địa làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm 
phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa?  

Này Khánh Hỷ! Tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tánh của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa là không. Vì sao? Vì tánh không của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của tất cả pháp môn 
Đà-la-ni v.v... làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà-la-ni v.v... 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn 
Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà-la-ni làm phương 
tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà-la-ni làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát?  

Này Khánh Hỷ! Tất cả pháp môn Đà-la-ni và tánh của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni là không. Vì sao? Vì tánh không của tất cả pháp 
môn Đà-la-ni cùng với hạnh đại Bồ-tát kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tất cả pháp môn Tam-ma-
địa làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm 
phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát?  

Này Khánh Hỷ! Tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tánh của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa là không. Vì sao? Vì tánh không của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa cùng với hạnh đại Bồ-tát kia không hai, không 
hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của tất cả pháp môn 
Đà-la-ni v.v... làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà-la-ni v.v... 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà-la-ni làm phương 
tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà-la-ni làm phương tiện, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột?  

Này Khánh Hỷ! Tất cả pháp môn Đà-la-ni và tánh của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni là không. Vì sao? Vì tánh không của tất cả pháp 
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môn Đà-la-ni cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia không hai, không 
hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tất cả pháp môn Tam-ma-
địa làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm 
phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Tam-ma-địa làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột?  

Này Khánh Hỷ! Tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tánh của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa là không. Vì sao? Vì tánh không của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia không hai, 
không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của tất cả pháp môn 
Đà-la-ni v.v... làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà-la-ni v.v... 
làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao 
tột. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của Dự-lưu hướng, Dự-lưu 
quả làm phương tiện, vô sanh của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm 
phương tiện, vô sở đắc của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh 
tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa?  

Này Khánh Hỷ! Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả và tánh của Dự-lưu 
hướng, Dự-lưu quả là không. Vì sao? Vì tánh không của Dự-lưu 
hướng, Dự-lưu quả cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh 
lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của Nhất-lai hướng, Nhất-lai 
quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả 
làm phương tiện, vô sanh của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn 
hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, 
vô sở đắc của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, hồi hướng 
trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-
nhã Ba-la-mật-đa?  

Này Khánh Hỷ! Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả và tánh 
của Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả là không. Vì sao? Vì tánh 
không của Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả cùng với bố thí, tịnh 
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa kia không hai, 
không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của Dự-lưu hướng, 
Dự-lưu quả v.v... làm phương tiện, vô sanh của Dự-lưu hướng, Dự-lưu 

476 



Tập 03, Quyển 124, Phẩm So Sánh Công Đức  

quả v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả 
v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh 
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của Dự-lưu hướng, Dự-lưu 
quả làm phương tiện, vô sanh của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm 
phương tiện, vô sở đắc của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không 
ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng 
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh?  

Này Khánh Hỷ! Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả và tánh của Dự-lưu 
hướng, Dự-lưu quả là không. Vì sao? Vì tánh không của Dự-lưu 
hướng, Dự-lưu quả cùng với pháp không nội cho đến pháp không 
không tánh tự tánh kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của Nhất-lai hướng, Nhất-lai 
quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả 
làm phương tiện, vô sanh của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn 
hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, 
vô sở đắc của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, hồi hướng 
trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không 
nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng 
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh 
tự tánh?  

Này Khánh Hỷ! Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả và tánh 
của Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả là không. Vì sao? Vì tánh 
không của Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả cùng với pháp không 
nội cho đến pháp không không tánh tự tánh kia không hai, không hai 
phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của Dự-lưu hướng, 
Dự-lưu quả v.v... làm phương tiện, vô sanh của Dự-lưu hướng, Dự-lưu 
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quả v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả 
v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không 
nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của Dự-lưu hướng, Dự-lưu 
quả làm phương tiện, vô sanh của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm 
phương tiện, vô sở đắc của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, 
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly 
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư 
nghì?  

Này Khánh Hỷ! Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả và tánh của Dự-lưu 
hướng, Dự-lưu quả là không. Vì sao? Vì tánh không của Dự-lưu 
hướng, Dự-lưu quả cùng với chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì 
kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của Nhất-lai hướng, Nhất-lai 
quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả 
làm phương tiện, vô sanh của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn 
hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, 
vô sở đắc của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, hồi hướng 
trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư 
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì?  

Này Khánh Hỷ! Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả và tánh 
của Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả là không. Vì sao? Vì tánh 
không của Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả cùng với chơn như 
cho đến cảnh giới bất tư nghì kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của Dự-lưu hướng, 
Dự-lưu quả v.v... làm phương tiện, vô sanh của Dự-lưu hướng, Dự-lưu 
quả v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả 
v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như cho 
đến cảnh giới bất tư nghì. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của Dự-lưu hướng, Dự-lưu 
quả làm phương tiện, vô sanh của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm 
phương tiện, vô sở đắc của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo?  

Này Khánh Hỷ! Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả và tánh của Dự-lưu 
hướng, Dự-lưu quả là không. Vì sao? Vì tánh không của Dự-lưu 
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hướng, Dự-lưu quả cùng với Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo kia không 
hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của Nhất-lai hướng, Nhất-lai 
quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả 
làm phương tiện, vô sanh của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn 
hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, 
vô sở đắc của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, hồi hướng 
trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo?  

Này Khánh Hỷ! Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả và tánh 
của Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả là không. Vì sao? Vì tánh 
không của Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả cùng với Thánh đế 
khổ, tập, diệt, đạo kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của Dự-lưu hướng, 
Dự-lưu quả v.v... làm phương tiện, vô sanh của Dự-lưu hướng, Dự-lưu 
quả v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả 
v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế 
khổ, tập, diệt, đạo. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của Dự-lưu hướng, Dự-lưu 
quả làm phương tiện, vô sanh của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm 
phương tiện, vô sở đắc của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc?  

Này Khánh Hỷ! Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả và tánh của Dự-lưu 
hướng, Dự-lưu quả là không. Vì sao? Vì tánh không của Dự-lưu 
hướng, Dự-lưu quả cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của Nhất-lai hướng, Nhất-lai 
quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả 
làm phương tiện, vô sanh của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn 
hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, 
vô sở đắc của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, hồi hướng 
trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc?  

Này Khánh Hỷ! Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả và tánh 
của Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả là không. Vì sao? Vì tánh 
không của Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả cùng với bốn tịnh lự, 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc kia không hai, không hai phần.  
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Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của Dự-lưu hướng, 
Dự-lưu quả v.v... làm phương tiện, vô sanh của Dự-lưu hướng, Dự-lưu 
quả v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả 
v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của Dự-lưu hướng, Dự-lưu 
quả làm phương tiện, vô sanh của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm 
phương tiện, vô sở đắc của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ?  

Này Khánh Hỷ! Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả và tánh của Dự-lưu 
hướng, Dự-lưu quả là không. Vì sao? Vì tánh không của Dự-lưu 
hướng, Dự-lưu quả cùng với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của Nhất-lai hướng, Nhất-lai 
quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả 
làm phương tiện, vô sanh của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn 
hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, 
vô sở đắc của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, hồi hướng 
trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ?  

Này Khánh Hỷ! Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả và tánh 
của Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả là không. Vì sao? Vì tánh 
không của Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả cùng với tám giải 
thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ kia không hai, 
không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của Dự-lưu hướng, 
Dự-lưu quả v.v... làm phương tiện, vô sanh của Dự-lưu hướng, Dự-lưu 
quả v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả 
v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải 
thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của Dự-lưu hướng, Dự-lưu 
quả làm phương tiện, vô sanh của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm 
phương tiện, vô sở đắc của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, 
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo?  

Này Khánh Hỷ! Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả và tánh của Dự-lưu 
hướng, Dự-lưu quả là không. Vì sao? Vì tánh không của Dự-lưu 
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hướng, Dự-lưu quả cùng với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần 
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo kia không 
hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của Nhất-lai hướng, Nhất-lai 
quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả 
làm phương tiện, vô sanh của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn 
hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, 
vô sở đắc của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, hồi hướng 
trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 
năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo?  

Này Khánh Hỷ! Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả và tánh 
của Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả là không. Vì sao? Vì tánh 
không của Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả cùng với bốn niệm 
trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
giác, tám chi thánh đạo kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của Dự-lưu hướng, 
Dự-lưu quả v.v... làm phương tiện, vô sanh của Dự-lưu hướng, Dự-lưu 
quả v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả 
v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, 
bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, 
tám chi thánh đạo. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của Dự-lưu hướng, Dự-lưu 
quả làm phương tiện, vô sanh của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm 
phương tiện, vô sở đắc của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, 
pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện?  

Này Khánh Hỷ! Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả và tánh của Dự-lưu 
hướng, Dự-lưu quả là không. Vì sao? Vì tánh không của Dự-lưu 
hướng, Dự-lưu quả cùng với pháp môn giải thoát không, pháp môn 
giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện kia không hai, 
không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của Nhất-lai hướng, Nhất-lai 
quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả 
làm phương tiện, vô sanh của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn 
hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, 
vô sở đắc của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, hồi hướng 
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trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát 
vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện?  

Này Khánh Hỷ! Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả và tánh 
của Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả là không. Vì sao? Vì tánh 
không của Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả cùng với pháp môn 
giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát 
vô nguyện kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của Dự-lưu hướng, 
Dự-lưu quả v.v... làm phương tiện, vô sanh của Dự-lưu hướng, Dự-lưu 
quả v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả 
v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn 
giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát 
vô nguyện. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của Dự-lưu hướng, Dự-lưu 
quả làm phương tiện, vô sanh của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm 
phương tiện, vô sở đắc của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần 
thông?  

Này Khánh Hỷ! Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả và tánh của Dự-lưu 
hướng, Dự-lưu quả là không. Vì sao? Vì tánh không của Dự-lưu 
hướng, Dự-lưu quả cùng với năm loại mắt, sáu phép thần thông kia 
không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của Nhất-lai hướng, Nhất-lai 
quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả 
làm phương tiện, vô sanh của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn 
hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, 
vô sở đắc của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, hồi hướng 
trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông?  

Này Khánh Hỷ! Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả và tánh 
của Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả là không. Vì sao? Vì tánh 
không của Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả cùng với năm loại 
mắt, sáu phép thần thông kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của Dự-lưu hướng, 
Dự-lưu quả v.v... làm phương tiện, vô sanh của Dự-lưu hướng, Dự-lưu 
quả v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả 
v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, 
sáu phép thần thông. 
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Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của Dự-lưu hướng, Dự-lưu 
quả làm phương tiện, vô sanh của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm 
phương tiện, vô sở đắc của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng?  

Này Khánh Hỷ! Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả và tánh của Dự-lưu 
hướng, Dự-lưu quả là không. Vì sao? Vì tánh không của Dự-lưu 
hướng, Dự-lưu quả cùng với mười lực của Phật, bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của Nhất-lai hướng, Nhất-lai 
quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả 
làm phương tiện, vô sanh của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn 
hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, 
vô sở đắc của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, hồi hướng 
trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng?  

Này Khánh Hỷ! Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả và tánh 
của Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả là không. Vì sao? Vì tánh 
không của Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả cùng với mười lực 
của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại 
bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng kia không hai, không 
hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của Dự-lưu hướng, 
Dự-lưu quả v.v... làm phương tiện, vô sanh của Dự-lưu hướng, Dự-lưu 
quả v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả 
v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của 
Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của Dự-lưu hướng, Dự-lưu 
quả làm phương tiện, vô sanh của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm 
phương tiện, vô sở đắc của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn 
luôn xả?  

Này Khánh Hỷ! Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả và tánh của Dự-lưu 
hướng, Dự-lưu quả là không. Vì sao? Vì tánh không của Dự-lưu 
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hướng, Dự-lưu quả cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả 
kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của Nhất-lai hướng, Nhất-lai 
quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả 
làm phương tiện, vô sanh của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn 
hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, 
vô sở đắc của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, hồi hướng 
trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả?  

Này Khánh Hỷ! Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả và tánh 
của Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả là không. Vì sao? Vì tánh 
không của Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả cùng với pháp không 
quên mất, tánh luôn luôn xả kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của Dự-lưu hướng, 
Dự-lưu quả v.v... làm phương tiện, vô sanh của Dự-lưu hướng, Dự-lưu 
quả v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả 
v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không 
quên mất, tánh luôn luôn xả. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của Dự-lưu hướng, Dự-lưu 
quả làm phương tiện, vô sanh của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm 
phương tiện, vô sở đắc của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí 
nhất thiết tướng?  

Này Khánh Hỷ! Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả và tánh của Dự-lưu 
hướng, Dự-lưu quả là không. Vì sao? Vì tánh không của Dự-lưu 
hướng, Dự-lưu quả cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của Nhất-lai hướng, Nhất-lai 
quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả 
làm phương tiện, vô sanh của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn 
hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, 
vô sở đắc của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, hồi hướng 
trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng?  

Này Khánh Hỷ! Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả và tánh 
của Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả là không. Vì sao? Vì tánh 
không của Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả cùng với trí nhất 
thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng kia không hai, không hai phần.  
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Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của Dự-lưu hướng, 
Dự-lưu quả v.v... làm phương tiện, vô sanh của Dự-lưu hướng, Dự-lưu 
quả v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả 
v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của Dự-lưu hướng, Dự-lưu 
quả làm phương tiện, vô sanh của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm 
phương tiện, vô sở đắc của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa?  

Này Khánh Hỷ! Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả và tánh của Dự-lưu 
hướng, Dự-lưu quả là không. Vì sao? Vì tánh không của Dự-lưu 
hướng, Dự-lưu quả cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa kia không hai, không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của Nhất-lai hướng, Nhất-lai 
quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả 
làm phương tiện, vô sanh của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn 
hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, 
vô sở đắc của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, hồi hướng 
trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-
ma-địa?  

Này Khánh Hỷ! Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả và tánh 
của Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả là không. Vì sao? Vì tánh 
không của Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả cùng với tất cả pháp 
môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa kia không hai, không hai 
phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của Dự-lưu hướng, 
Dự-lưu quả v.v... làm phương tiện, vô sanh của Dự-lưu hướng, Dự-lưu 
quả v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả 
v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp 
môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của Dự-lưu hướng, Dự-lưu 
quả làm phương tiện, vô sanh của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm 
phương tiện, vô sở đắc của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát?  

Này Khánh Hỷ! Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả và tánh của Dự-lưu 
hướng, Dự-lưu quả là không. Vì sao? Vì tánh không của Dự-lưu 
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hướng, Dự-lưu quả cùng với hạnh đại Bồ-tát kia không hai, không hai 
phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của Nhất-lai hướng, Nhất-lai 
quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả 
làm phương tiện, vô sanh của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn 
hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, 
vô sở đắc của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, hồi hướng 
trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát?  

Này Khánh Hỷ! Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả và tánh 
của Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả là không. Vì sao? Vì tánh 
không của Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả cùng với hạnh đại 
Bồ-tát kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của Dự-lưu hướng, 
Dự-lưu quả v.v... làm phương tiện, vô sanh của Dự-lưu hướng, Dự-lưu 
quả v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả 
v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-
tát. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của Dự-lưu hướng, Dự-lưu 
quả làm phương tiện, vô sanh của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm 
phương tiện, vô sở đắc của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm phương 
tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột?  

Này Khánh Hỷ! Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả và tánh của Dự-lưu 
hướng, Dự-lưu quả là không. Vì sao? Vì tánh không của Dự-lưu 
hướng, Dự-lưu quả cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia không hai, 
không hai phần.  

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của Nhất-lai hướng, Nhất-lai 
quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả 
làm phương tiện, vô sanh của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn 
hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, 
vô sở đắc của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả làm phương tiện, hồi hướng 
trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột?  

Này Khánh Hỷ! Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả và tánh 
của Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả là không. Vì sao? Vì tánh 
không của Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả cùng với quả vị giác 
ngộ cao tột kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của Dự-lưu hướng, 
Dự-lưu quả v.v... làm phương tiện, vô sanh của Dự-lưu hướng, Dự-lưu 
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quả v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả 
v.v... làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác 
ngộ cao tột. 

 
Quyeån Thöù 124 
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23 
 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của quả vị Độc-giác làm 
phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sở đắc 
của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa?  

Này Khánh Hỷ! Quả vị Độc-giác và tánh của quả vị Độc-giác là 
không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị Độc-giác cùng với bố thí, 
tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa kia không 
hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị Độc-
giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, 
vô sở đắc của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-
la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của quả vị Độc-giác làm 
phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sở đắc 
của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an 
trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh?  

Này Khánh Hỷ! Quả vị Độc-giác và tánh của quả vị Độc-giác là 
không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị Độc-giác cùng với pháp 
không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh kia không hai, 
không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị Độc-
giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, 
vô sở đắc của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự 
tánh. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của quả vị Độc-giác làm 
phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sở đắc 
của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an 
trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng 
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đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì?  

Này Khánh Hỷ! Quả vị Độc-giác và tánh của quả vị Độc-giác là 
không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị Độc-giác cùng với chơn như 
cho đến cảnh giới bất tư nghì kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị Độc-
giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, 
vô sở đắc của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, an trụ chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của quả vị Độc-giác làm 
phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sở đắc 
của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an 
trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo?  

Này Khánh Hỷ! Quả vị Độc-giác và tánh của quả vị Độc-giác là 
không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị Độc-giác cùng với Thánh đế 
khổ, tập, diệt, đạo kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị Độc-
giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, 
vô sở đắc của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của quả vị Độc-giác làm 
phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sở đắc 
của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc?  

Này Khánh Hỷ! Quả vị Độc-giác và tánh của quả vị Độc-giác là 
không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị Độc-giác cùng với bốn tịnh 
lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị Độc-
giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, 
vô sở đắc của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của quả vị Độc-giác làm 
phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sở đắc 
của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ?  

Này Khánh Hỷ! Quả vị Độc-giác và tánh của quả vị Độc-giác là 
không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị Độc-giác cùng với tám giải 
thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ kia không hai, 
không hai phần.  
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Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị Độc-
giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, 
vô sở đắc của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười 
biến xứ. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của quả vị Độc-giác làm 
phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sở đắc 
của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, 
bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo?  

Này Khánh Hỷ! Quả vị Độc-giác và tánh của quả vị Độc-giác là 
không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị Độc-giác cùng với bốn niệm 
trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
giác, tám chi thánh đạo kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị Độc-
giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, 
vô sở đắc của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, 
năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của quả vị Độc-giác làm 
phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sở đắc 
của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp 
môn giải thoát vô nguyện?  

Này Khánh Hỷ! Quả vị Độc-giác và tánh của quả vị Độc-giác là 
không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị Độc-giác cùng với pháp môn 
giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát 
vô nguyện kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị Độc-
giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, 
vô sở đắc của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô 
tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của quả vị Độc-giác làm 
phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sở đắc 
của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập năm loại mắt, sáu phép thần thông?  
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Này Khánh Hỷ! Quả vị Độc-giác và tánh của quả vị Độc-giác là 
không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị Độc-giác cùng với năm loại 
mắt, sáu phép thần thông kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị Độc-
giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, 
vô sở đắc của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của quả vị Độc-giác làm 
phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sở đắc 
của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng?  

Này Khánh Hỷ! Quả vị Độc-giác và tánh của quả vị Độc-giác là 
không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị Độc-giác cùng với mười lực 
của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại 
bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng kia không hai, không 
hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị Độc-
giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, 
vô sở đắc của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của quả vị Độc-giác làm 
phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sở đắc 
của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả?  

Này Khánh Hỷ! Quả vị Độc-giác và tánh của quả vị Độc-giác là 
không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị Độc-giác cùng với pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị Độc-
giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, 
vô sở đắc của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của quả vị Độc-giác làm 
phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sở đắc 
của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng?  
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Này Khánh Hỷ! Quả vị Độc-giác và tánh của quả vị Độc-giác là 
không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị Độc-giác cùng với trí nhất 
thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị Độc-
giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, 
vô sở đắc của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của quả vị Độc-giác làm 
phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sở đắc 
của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa?  

Này Khánh Hỷ! Quả vị Độc-giác và tánh của quả vị Độc-giác là 
không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị Độc-giác cùng với tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa kia không hai, không 
hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị Độc-
giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, 
vô sở đắc của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của quả vị Độc-giác làm 
phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sở đắc 
của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập hạnh đại Bồ-tát?  

Này Khánh Hỷ! Quả vị Độc-giác và tánh của quả vị Độc-giác là 
không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị Độc-giác cùng với hạnh đại 
Bồ-tát kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị Độc-
giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, 
vô sở đắc của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của quả vị Độc-giác làm 
phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sở đắc 
của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu 
tập quả vị giác ngộ cao tột?  

Này Khánh Hỷ! Quả vị Độc-giác và tánh của quả vị Độc-giác là 
không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị Độc-giác cùng với quả vị 
giác ngộ cao tột kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị Độc-
giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, 
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vô sở đắc của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất 
thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát làm 
phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở đắc 
của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa?  

Này Khánh Hỷ! Hạnh đại Bồ-tát và tánh của hạnh đại Bồ-tát là 
không. Vì sao? Vì tánh không của hạnh đại Bồ-tát cùng với bố thí, 
tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa kia không 
hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát 
làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở 
đắc của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-
đa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát làm 
phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở đắc 
của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ 
pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh?  

Này Khánh Hỷ! Hạnh đại Bồ-tát và tánh của hạnh đại Bồ-tát là 
không. Vì sao? Vì tánh không của hạnh đại Bồ-tát cùng với pháp 
không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh kia không hai, 
không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát 
làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở 
đắc của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát làm 
phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở đắc 
của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ 
chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi 
khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh 
giới hư không, cảnh giới bất tư nghì?  
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Này Khánh Hỷ! Hạnh đại Bồ-tát và tánh của hạnh đại Bồ-tát là 
không. Vì sao? Vì tánh không của hạnh đại Bồ-tát cùng với chơn như 
cho đến cảnh giới bất tư nghì kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát 
làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở 
đắc của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
an trụ chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát làm 
phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở đắc 
của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ 
Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo?  

Này Khánh Hỷ! Hạnh đại Bồ-tát và tánh của hạnh đại Bồ-tát là 
không. Vì sao? Vì tánh không của hạnh đại Bồ-tát cùng với Thánh đế 
khổ, tập, diệt, đạo kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát 
làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở 
đắc của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát làm 
phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở đắc 
của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc?  

Này Khánh Hỷ! Hạnh đại Bồ-tát và tánh của hạnh đại Bồ-tát là 
không. Vì sao? Vì tánh không của hạnh đại Bồ-tát cùng với bốn tịnh 
lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát 
làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở 
đắc của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát làm 
phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở đắc 
của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ?  

Này Khánh Hỷ! Hạnh đại Bồ-tát và tánh của hạnh đại Bồ-tát là 
không. Vì sao? Vì tánh không của hạnh đại Bồ-tát cùng với tám giải 
thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ kia không hai, 
không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát 
làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở 
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đắc của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát làm 
phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở đắc 
của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy 
chi đẳng giác, tám chi thánh đạo?  

Này Khánh Hỷ! Hạnh đại Bồ-tát và tánh của hạnh đại Bồ-tát là 
không. Vì sao? Vì tánh không của hạnh đại Bồ-tát cùng với bốn niệm 
trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
giác, tám chi thánh đạo kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát 
làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở 
đắc của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, 
bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát làm 
phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở đắc 
của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn 
giải thoát vô nguyện?  

Này Khánh Hỷ! Hạnh đại Bồ-tát và tánh của hạnh đại Bồ-tát là 
không. Vì sao? Vì tánh không của hạnh đại Bồ-tát cùng với pháp môn 
giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát 
vô nguyện kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát 
làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở 
đắc của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp 
môn giải thoát vô nguyện. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát làm 
phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở đắc 
của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
năm loại mắt, sáu phép thần thông?  

Này Khánh Hỷ! Hạnh đại Bồ-tát và tánh của hạnh đại Bồ-tát là 
không. Vì sao? Vì tánh không của hạnh đại Bồ-tát cùng với năm loại 
mắt, sáu phép thần thông kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát 
làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở 
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đắc của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát làm 
phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở đắc 
của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng?  

Này Khánh Hỷ! Hạnh đại Bồ-tát và tánh của hạnh đại Bồ-tát là 
không. Vì sao? Vì tánh không của hạnh đại Bồ-tát cùng với mười lực 
của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại 
bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng kia không hai, không 
hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát 
làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở 
đắc của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát làm 
phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở đắc 
của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả?  

Này Khánh Hỷ! Hạnh đại Bồ-tát và tánh của hạnh đại Bồ-tát là 
không. Vì sao? Vì tánh không của hạnh đại Bồ-tát cùng với pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát 
làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở 
đắc của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát làm 
phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở đắc 
của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng?  

Này Khánh Hỷ! Hạnh đại Bồ-tát và tánh của hạnh đại Bồ-tát là 
không. Vì sao? Vì tánh không của hạnh đại Bồ-tát cùng với trí nhất 
thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát 
làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở 
đắc của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. 
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Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát làm 
phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở đắc 
của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa?  

Này Khánh Hỷ! Hạnh đại Bồ-tát và tánh của hạnh đại Bồ-tát là 
không. Vì sao? Vì tánh không của hạnh đại Bồ-tát cùng với tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa kia không hai, không 
hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát 
làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở 
đắc của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát làm 
phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở đắc 
của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
hạnh đại Bồ-tát?  

Này Khánh Hỷ! Hạnh đại Bồ-tát và tánh của hạnh đại Bồ-tát là 
không. Vì sao? Vì tánh không của hạnh đại Bồ-tát cùng với hạnh đại 
Bồ-tát kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát 
làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở 
đắc của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
tu tập hạnh đại Bồ-tát. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát làm 
phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở đắc 
của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 
quả vị giác ngộ cao tột?  

Này Khánh Hỷ! Hạnh đại Bồ-tát và tánh của hạnh đại Bồ-tát là 
không. Vì sao? Vì tánh không của hạnh đại Bồ-tát cùng với quả vị 
giác ngộ cao tột kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát 
làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở 
đắc của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, 
tu tập quả vị giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột 
làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, 
vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa?  
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Này Khánh Hỷ! Quả vị giác ngộ cao tột và tánh của quả vị giác 
ngộ cao tột là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị giác ngộ cao 
tột cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-
mật-đa kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị giác ngộ 
cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm 
phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, 
tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột 
làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, 
vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không 
nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng 
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh 
tự tánh?  

Này Khánh Hỷ! Quả vị giác ngộ cao tột và tánh của quả vị giác 
ngộ cao tột là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị giác ngộ cao 
tột cùng với pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh 
kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị giác ngộ 
cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm 
phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội cho đến pháp không 
không tánh tự tánh. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột 
làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, 
vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư 
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì?  

Này Khánh Hỷ! Quả vị giác ngộ cao tột và tánh của quả vị giác 
ngộ cao tột là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị giác ngộ cao 
tột cùng với chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì kia không hai, 
không hai phần.  
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Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị giác ngộ 
cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm 
phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như cho đến cảnh giới bất tư 
nghì. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột 
làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, 
vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo?  

Này Khánh Hỷ! Quả vị giác ngộ cao tột và tánh của quả vị giác 
ngộ cao tột là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị giác ngộ cao 
tột cùng với Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo kia không hai, không hai 
phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị giác ngộ 
cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm 
phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột 
làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, 
vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc?  

Này Khánh Hỷ! Quả vị giác ngộ cao tột và tánh của quả vị giác 
ngộ cao tột là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị giác ngộ cao 
tột cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc kia không hai, 
không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị giác ngộ 
cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm 
phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định 
vô sắc. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột 
làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, 
vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ?  

Này Khánh Hỷ! Quả vị giác ngộ cao tột và tánh của quả vị giác 
ngộ cao tột là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị giác ngộ cao 
tột cùng với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến 
xứ kia không hai, không hai phần.  
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Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị giác ngộ 
cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm 
phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột 
làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, 
vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm 
căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo?  

Này Khánh Hỷ! Quả vị giác ngộ cao tột và tánh của quả vị giác 
ngộ cao tột là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị giác ngộ cao 
tột cùng với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, 
năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo kia không hai, không 
hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị giác ngộ 
cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm 
phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn 
thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột 
làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, 
vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô 
tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện?  

Này Khánh Hỷ! Quả vị giác ngộ cao tột và tánh của quả vị giác 
ngộ cao tột là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị giác ngộ cao 
tột cùng với pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, 
pháp môn giải thoát vô nguyện kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị giác ngộ 
cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm 
phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp 
môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột 
làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, 
vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông?  
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Này Khánh Hỷ! Quả vị giác ngộ cao tột và tánh của quả vị giác 
ngộ cao tột là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị giác ngộ cao 
tột cùng với năm loại mắt, sáu phép thần thông kia không hai, không 
hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị giác ngộ 
cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm 
phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột 
làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, 
vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng?  

Này Khánh Hỷ! Quả vị giác ngộ cao tột và tánh của quả vị giác 
ngộ cao tột là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị giác ngộ cao 
tột cùng với mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị giác ngộ 
cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm 
phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột 
làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, 
vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả?  

Này Khánh Hỷ! Quả vị giác ngộ cao tột và tánh của quả vị giác 
ngộ cao tột là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị giác ngộ cao 
tột cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả kia không hai, 
không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị giác ngộ 
cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm 
phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn 
xả. 
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Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột 
làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, 
vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng?  

Này Khánh Hỷ! Quả vị giác ngộ cao tột và tánh của quả vị giác 
ngộ cao tột là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị giác ngộ cao 
tột cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng kia không 
hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị giác ngộ 
cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm 
phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột 
làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, 
vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-
ma-địa?  

Này Khánh Hỷ! Quả vị giác ngộ cao tột và tánh của quả vị giác 
ngộ cao tột là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị giác ngộ cao 
tột cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị giác ngộ 
cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm 
phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột 
làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, 
vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát?  

Này Khánh Hỷ! Quả vị giác ngộ cao tột và tánh của quả vị giác 
ngộ cao tột là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị giác ngộ cao 
tột cùng với hạnh đại Bồ-tát kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị giác ngộ 
cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm 
phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát. 
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Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột 
làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, 
vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí 
nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột?  

Này Khánh Hỷ! Quả vị giác ngộ cao tột và tánh của quả vị giác 
ngộ cao tột là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị giác ngộ cao 
tột cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia không hai, không hai phần.  

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị giác ngộ 
cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm 
phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, 
hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. 

Này Khánh Hỷ! Nên biết, do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên có 
khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Lại do hồi hướng trí nhất thiết trí 
nên có khả năng tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-
nhã Ba-la-mật-đa đạt đến cứu cánh. Cho nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
này đối với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-
mật-đa kia là pháp tôn quí, là pháp hướng dẫn.  

Này Khánh Hỷ! Nên biết, do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên có 
khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Lại do hồi hướng trí nhất thiết trí 
nên có khả năng an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp 
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh đạt đến cứu cánh. Cho nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
này đối với pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh 
kia là pháp tôn quí, là pháp hướng dẫn.  

Này Khánh Hỷ! Nên biết, do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên có 
khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Lại do hồi hướng trí nhất thiết trí 
nên có khả năng an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư 
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì đạt đến cứu 
cánh. Cho nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa này đối với chơn như cho đến 
cảnh giới bất tư nghì kia là pháp tôn quí, là pháp hướng dẫn.  

Này Khánh Hỷ! Nên biết, do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên có 
khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Lại do hồi hướng trí nhất thiết trí 
nên có khả năng an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo đạt đến cứu cánh. 
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Cho nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa này đối với an trụ Thánh đế khổ, tập, 
diệt, đạo kia là pháp tôn quí, là pháp hướng dẫn.  

Này Khánh Hỷ! Nên biết, do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên có 
khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Lại do hồi hướng trí nhất thiết trí 
nên có khả năng an trụ Thánh đế khổ, Thánh đế tập, Thánh đế diệt, 
Thánh đế đạo đạt đến cứu cánh. Cho nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa này 
đối với Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo kia là pháp tôn quí, là pháp hướng 
dẫn.  

Này Khánh Hỷ! Nên biết, do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên có 
khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Lại do hồi hướng trí nhất thiết trí 
nên có khả năng tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc đạt 
đến cứu cánh. Cho nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa này đối với bốn tịnh lự, 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc kia là pháp tôn quí, là pháp hướng dẫn.  

Này Khánh Hỷ! Nên biết, do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên có 
khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Lại do hồi hướng trí nhất thiết trí 
nên có khả năng tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ đạt đến cứu cánh. Cho nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa này 
đối với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
kia là pháp tôn quí, là pháp hướng dẫn.  

Này Khánh Hỷ! Nên biết, do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên có 
khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Lại do hồi hướng trí nhất thiết trí 
nên có khả năng tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 
năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo đạt đến cứu 
cánh. Cho nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa này đối với bốn niệm trụ, bốn 
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám 
chi thánh đạo kia là pháp tôn quí, là pháp hướng dẫn.  

Này Khánh Hỷ! Nên biết, do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên có 
khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Lại do hồi hướng trí nhất thiết trí 
nên có khả năng tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải 
thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện đạt đến cứu cánh. Cho 
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa này đối với pháp môn giải thoát không, 
pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện kia là 
pháp tôn quí, là pháp hướng dẫn.  

Này Khánh Hỷ! Nên biết, do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên có 
khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Lại do hồi hướng trí nhất thiết trí 
nên có khả năng tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông đạt đến cứu 
cánh. Cho nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa này đối với năm loại mắt, sáu 
phép thần thông kia là pháp tôn quí, là pháp hướng dẫn.  
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Này Khánh Hỷ! Nên biết, do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên có 
khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Lại do hồi hướng trí nhất thiết trí 
nên có khả năng tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng đạt đến cứu cánh. Cho nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa này đối với 
mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng kia là pháp tôn 
quí, là pháp hướng dẫn.  

Này Khánh Hỷ! Nên biết, do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên có 
khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Lại do hồi hướng trí nhất thiết trí 
nên có khả năng tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả đạt 
đến cứu cánh. Cho nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa này đối với pháp không 
quên mất, tánh luôn luôn xả kia là pháp tôn quí, là pháp hướng dẫn.  

Này Khánh Hỷ! Nên biết, do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên có 
khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Lại do hồi hướng trí nhất thiết trí 
nên có khả năng tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng 
đạt đến cứu cánh. Cho nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa này đối với trí nhất 
thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng kia là pháp tôn quí, là pháp 
hướng dẫn.  

Này Khánh Hỷ! Nên biết, do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên có 
khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Lại do hồi hướng trí nhất thiết trí 
nên có khả năng tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa đạt đến cứu cánh. Cho nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa này đối 
với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa kia là pháp 
tôn quí, là pháp hướng dẫn.  

Này Khánh Hỷ! Nên biết, do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên có 
khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Lại do hồi hướng trí nhất thiết trí 
nên có khả năng tu tập hạnh đại Bồ-tát đạt đến cứu cánh. Cho nên Bát-
nhã-ba-la-mật-đa này đối với hạnh đại Bồ-tát kia là pháp tôn quí, là 
pháp hướng dẫn.  

Này Khánh Hỷ! Nên biết, do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên có 
khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Lại do hồi hướng trí nhất thiết trí 
nên có khả năng tu tập quả vị giác ngộ cao tột đạt đến cứu cánh. Cho 
nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa này đối với quả vị giác ngộ cao tột kia là 
pháp tôn quí, là pháp hướng dẫn. 
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Này Khánh Hỷ! Nên biết, thí như đại địa lấy hạt giống rải trên 
đó, nếu các duyên hòa hợp thì được sanh trưởng. Nên biết, đại địa đối 
với hạt giống sanh trưởng, là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển. 
Như vậy, Bát-nhã-ba-la-mật-đa và nơi hồi hướng trí nhất thiết trí đối 
với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa là 
chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển, khiến được sanh trưởng, nên 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này đối với bố thí cho đến tịnh lự, Bát-nhã Ba-
la-mật-đa kia là pháp tôn quí, là pháp hướng dẫn. Cho nên ta chỉ xưng 
tán rộng rãi Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Này Khánh Hỷ! Nên biết, thí như đại địa lấy hạt giống rải trên 
đó, nếu các duyên hòa hợp thì được sanh trưởng. Nên biết, đại địa đối 
với hạt giống sanh trưởng, là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển. 
Như vậy, Bát-nhã-ba-la-mật-đa và nơi hồi hướng trí nhất thiết trí đối 
với pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp tự tánh không, pháp không không tánh tự tánh kia là chỗ 
nương tựa, là nơi có thể phát triển, khiến được hiển hiện, nên Bát-nhã-
ba-la-mật-đa này đối với pháp không nội cho đến pháp không không 
tánh tự tánh kia là pháp tôn quí, là pháp hướng dẫn, cho nên ta chỉ 
xưng tán rộng rãi Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Này Khánh Hỷ! Nên biết, thí như đại địa lấy hạt giống rải trên 
đó, nếu các duyên hòa hợp thì được sanh trưởng. Nên biết, đại địa đối 
với hạt giống sanh trưởng, là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển. 
Như vậy, Bát-nhã-ba-la-mật-đa và nơi hồi hướng trí nhất thiết trí, đối 
với chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng 
đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì kia là chỗ nương tựa, là nơi 
có thể phát triển, khiến được hiển hiện, nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa này 
đối với chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì kia là pháp tôn quí, là 
pháp hướng dẫn. Cho nên ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã-ba-la-mật-
đa. 

Này Khánh Hỷ! Nên biết, thí như đại địa lấy hạt giống rải trên 
đó, nếu các duyên hòa hợp thì được sanh trưởng. Nên biết, đại địa đối 
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với hạt giống sanh trưởng, là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển. 
Như vậy, Bát-nhã-ba-la-mật-đa và nơi hồi hướng trí nhất thiết trí đối 
với Thánh đế khổ, Thánh đế tập, Thánh đế diệt, Thánh đế đạo là chỗ 
nương tựa, là nơi có thể phát triển, khiến được hiển hiện, nên Bát-nhã-
ba-la-mật-đa này đối với Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo kia, là pháp tôn 
quí, là pháp hướng dẫn. Cho nên ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã-ba-
la-mật-đa. 

Này Khánh Hỷ! Nên biết, thí như đại địa lấy hạt giống rải trên 
đó, nếu các duyên hòa hợp thì được sanh trưởng. Nên biết, đại địa đối 
với hạt giống sanh trưởng, là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển. 
Như vậy, Bát-nhã-ba-la-mật-đa và nơi hồi hướng trí nhất thiết trí đối 
với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc là chỗ nương tựa, là 
nơi có thể phát triển, khiến được sanh trưởng, nên Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này đối với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc là pháp tôn 
quí, là pháp hướng dẫn. Cho nên ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã-ba-
la-mật-đa. 

Này Khánh Hỷ! Nên biết, thí như đại địa lấy hạt giống rải trên 
đó, nếu các duyên hòa hợp thì được sanh trưởng. Nên biết, đại địa đối 
với hạt giống sanh trưởng, là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển. 
Như vậy, Bát-nhã-ba-la-mật-đa và nơi hồi hướng trí nhất thiết trí đối 
với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là 
chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển, khiến được sanh trưởng, nên 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này đối với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ là pháp tôn quí, là pháp hướng dẫn. Cho 
nên ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Này Khánh Hỷ! Nên biết, thí như đại địa lấy hạt giống rải trên 
đó, nếu các duyên hòa hợp thì được sanh trưởng. Nên biết, đại địa đối 
với hạt giống sanh trưởng, là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển. 
Như vậy, Bát-nhã-ba-la-mật-đa và nơi hồi hướng trí nhất thiết trí đối 
với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, 
bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là chỗ nương tựa, là nơi có thể 
phát triển khiến được sanh trưởng, nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa này đối 
với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, 
bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là pháp tôn quí, là pháp hướng 
dẫn. Cho nên ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Này Khánh Hỷ! Nên biết, thí như đại địa lấy hạt giống rải trên 
đó, nếu các duyên hòa hợp thì được sanh trưởng. Nên biết, đại địa đối 
với hạt giống sanh trưởng, là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển. 
Như vậy, Bát-nhã-ba-la-mật-đa và nơi hồi hướng trí nhất thiết trí đối 
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với pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp 
môn giải thoát vô nguyện là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển, 
khiến được sanh trưởng, nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa này đối với pháp 
môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải 
thoát vô nguyện là pháp tôn quí, là pháp hướng dẫn. Cho nên ta chỉ 
xưng tán rộng rãi Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Này Khánh Hỷ! Nên biết, thí như đại địa lấy hạt giống rải trên 
đó, nếu các duyên hòa hợp thì được sanh trưởng. Nên biết, đại địa đối 
với hạt giống sanh trưởng, là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển. 
Như vậy, Bát-nhã-ba-la-mật-đa và nơi hồi hướng trí nhất thiết trí đối 
với năm loại mắt, sáu phép thần thông là chỗ nương tựa, là nơi có thể 
phát triển, khiến được sanh trưởng, nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa này đối 
với năm loại mắt, sáu phép thần thông là pháp tôn quí, là pháp hướng 
dẫn. Cho nên ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Này Khánh Hỷ! Nên biết, thí như đại địa lấy hạt giống rải trên 
đó, nếu các duyên hòa hợp thì được sanh trưởng. Nên biết, đại địa đối 
với hạt giống sanh trưởng, là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển. 
Như vậy, Bát-nhã-ba-la-mật-đa và nơi hồi hướng trí nhất thiết trí đối 
với mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại từ, đại bi, đại hỉ, đại xả, mười tám Pháp Phật bất cộng là chỗ 
nương tựa, là nơi có thể phát triển, khiến được sanh trưởng, nên Bát-
nhã-ba-la-mật-đa này đối với mười lực của Phật, bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám 
Pháp Phật bất cộng là pháp tôn quí, là pháp hướng dẫn. Cho nên ta chỉ 
xưng tán rộng rãi Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Này Khánh Hỷ! Nên biết, thí như đại địa lấy hạt giống rải trên 
đó, nếu các duyên hòa hợp thì được sanh trưởng. Nên biết, đại địa đối 
với hạt giống sanh trưởng, là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển. 
Như vậy, Bát-nhã-ba-la-mật-đa và nơi hồi hướng trí nhất thiết trí đối 
với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả là chỗ nương tựa, là nơi 
có thể phát triển, khiến được sanh trưởng, nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
này đối với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả là pháp tôn quí, là 
pháp hướng dẫn. Cho nên ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã-ba-la-mật-
đa. 

Này Khánh Hỷ! Nên biết, thí như đại địa lấy hạt giống rải trên 
đó, nếu các duyên hòa hợp thì được sanh trưởng. Nên biết, đại địa đối 
với hạt giống sanh trưởng, là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển. 
Như vậy, Bát-nhã-ba-la-mật-đa và nơi hồi hướng trí nhất thiết trí đối 
với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là chỗ nương tựa, là 
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nơi có thể phát triển, khiến được sanh trưởng, nên Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này đối với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là pháp 
tôn quí, là pháp hướng dẫn. Cho nên ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã-
ba-la-mật-đa. 

Này Khánh Hỷ! Nên biết, thí như đại địa lấy hạt giống rải trên 
đó, nếu các duyên hòa hợp thì được sanh trưởng. Nên biết, đại địa đối 
với hạt giống sanh trưởng, là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển. 
Như vậy, Bát-nhã-ba-la-mật-đa và nơi hồi hướng trí nhất thiết trí đối 
với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa là chỗ 
nương tựa, là nơi có thể phát triển, khiến được sanh trưởng, nên Bát-
nhã-ba-la-mật-đa này đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa là pháp tôn quí, là pháp hướng dẫn. Cho nên ta chỉ 
xưng tán rộng rãi Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Này Khánh Hỷ! Nên biết, thí như đại địa lấy hạt giống rải trên 
đó, nếu các duyên hòa hợp thì được sanh trưởng. Nên biết, đại địa đối 
với hạt giống sanh trưởng, là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển. 
Như vậy, Bát-nhã-ba-la-mật-đa và nơi hồi hướng trí nhất thiết trí đối 
với hạnh đại Bồ-tát kia là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển, 
khiến được sanh trưởng, nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa này đối với hạnh 
đại Bồ-tát kia là pháp tôn quí, là pháp hướng dẫn. Cho nên ta chỉ xưng 
tán rộng rãi Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Này Khánh Hỷ! Nên biết, thí như đại địa lấy hạt giống rải trên 
đó, nếu các duyên hòa hợp thì được sanh trưởng. Nên biết, đại địa đối 
với hạt giống sanh trưởng, là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển. 
Như vậy, Bát-nhã-ba-la-mật-đa và nơi hồi hướng trí nhất thiết trí đối 
với quả vị giác ngộ cao tột kia là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát 
triển, khiến được sanh trưởng, nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa này đối với 
quả vị giác ngộ cao tột kia là pháp tôn quí, là pháp hướng dẫn. Cho 
nên ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lúc bấy giờ, trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nay đây 
Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đối với tất cả công đức của Bát-nhã-
ba-la-mật-đa này, nói còn chưa hết. Vì sao? Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
mà con đã lãnh thọ từ Thế Tôn, với công đức rộng sâu, không bờ bến. 
Các thiện nam tử, thiện nữ nhân đối Bát-nhã-ba-la-mật-đa này chí tâm 
lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, như lý tư duy, vì các hữu 
tình tuyên thuyết truyền bá rộng rãi thì công đức có được cũng không 
bờ bến. Nếu có người sao chép Bát-nhã-ba-la-mật-đa này rồi dùng các 
thứ trang trí cho đẹp, lại dùng vô lượng tràng hoa, các loại hương xoa, 
hương bột tuyệt diệu, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ 
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ngọc quý lạ, kỹ nhạc, đèn sáng, tất cả vật sở hữu cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen thì công đức có được cũng không bờ bến. 

Bạch Thế Tôn! Nếu có người đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thậm thâm này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, 
như lý tư duy, giảng giải, sao chép, truyền bà rộng rãi thì do đó mới có 
mười thiện nghiệp đạo xuất hiện ở thế gian. 

Bạch Thế Tôn! Nếu có người đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thậm thâm này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, 
như lý tư duy, giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thì do đó mới có 
bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông v.v… xuất 
hiện ở thế gian. 

Bạch Thế Tôn! Nếu có người đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thậm thâm này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, 
như lý tư duy, giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thì do đó mới có 
bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa xuất 
hiện thế gian. 

Bạch Thế Tôn! Nếu có người đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thậm thâm này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, 
như lý tư duy, giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thì do đó mới có 
pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp tự tánh không, pháp không không tánh tự tánh xuất hiện ở thế 
gian. 

Bạch Thế Tôn! Nếu có người đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thậm thâm này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, 
như lý tư duy, giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thì do đó mới có 
chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi 
khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh 
giới hư không, cảnh giới bất tư nghì xuất hiện ở thế gian. 

Bạch Thế Tôn! Nếu có người đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thậm thâm này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, 
như lý tư duy, giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thì do đó mới có 
Thánh đế khổ, Thánh đế tập, Thánh đế diệt, Thánh đế đạo xuất hiện ở 
thế gian. 

512 



Tập 03, Quyển 126, Phẩm So Sánh Công Đức  

Bạch Thế Tôn! Nếu có người đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thậm thâm này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, 
như lý tư duy, giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thì do đó mới có 
tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ xuất hiện 
ở thế gian. 

Bạch Thế Tôn! Nếu có người đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thậm thâm này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, 
như lý tư duy, giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thì do đó mới có 
bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy 
chi đẳng giác, tám chi thánh đạo xuất hiện ở thế gian. 

Bạch Thế Tôn! Nếu có người đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thậm thâm này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, 
như lý tư duy, giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thì do đó mới có 
pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn 
giải thoát vô nguyện xuất hiện ở thế gian. 

Bạch Thế Tôn! Nếu có người đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thậm thâm này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, 
như lý tư duy, giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thì do đó mới có 
năm loại mắt, sáu phép thần thông xuất hiện ở thế gian. 

Bạch Thế Tôn! Nếu có người đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thậm thâm này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, 
như lý tư duy, giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thì do đó mới có 
mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
từ, đại bi, đại hỉ, đại xả, mười tám Pháp Phật bất cộng xuất hiện ở thế 
gian. 

Bạch Thế Tôn! Nếu có người đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thậm thâm này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, 
như lý tư duy, giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thì do đó mới có 
pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả xuất hiện ở thế gian.  

Bạch Thế Tôn! Nếu có người đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thậm thâm này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, 
như lý tư duy, giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thì do đó mới có 
trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng xuất hiện ở thế gian. 

Bạch Thế Tôn! Nếu có người đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thậm thâm này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, 
như lý tư duy, giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thì do đó mới có 
tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa xuất hiện ở thế 
gian. 
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Bạch Thế Tôn! Nếu có người đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thậm thâm này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, 
như lý tư duy, giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thì do đó mới có 
dòng dõi lớn Sát-đế-lợi, dòng dõi lớn Bà-la-môn, dòng dõi lớn Trưởng 
giả, dòng dõi lớn Cư sĩ xuất hiện ở thế gian. 

Bạch Thế Tôn! Nếu có người đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thậm thâm này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, 
như lý tư duy, giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thì do đó mới có 
chúng trời Tứ-đại-vương, trời Ba-mươi-ba, trời Dạ-ma, trời Đỗ-sử-đa, 
trời Lạc-biến-hóa, trời Tha-hóa-tự-tại xuất hiện ở thế gian. 

Bạch Thế Tôn! Nếu có người đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thậm thâm này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, 
như lý tư duy, giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thì do đó mới có 
trời Phạm-chúng, trời Phạm-phụ, trời Phạm-hội, trời Đại-phạm, trời 
Quang, trời Thiểu-quang, trời Vô-lượng-quang, trời Cực-quang-tịnh, 
trời Tịnh, trời Thiểu-tịnh, trời Vô-lượng-tịnh, trời Biến-tịnh, trời 
Quảng, trời Thiểu-quảng, trời Vô-lượng-quảng, trời Quảng-quả xuất 
hiện ở thế gian. 

Bạch Thế Tôn! Nếu có người đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thậm thâm này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, 
như lý tư duy, giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thì do đó mới có 
trời Vô-phiền, trời Vô-nhiệt, trời Thiện-hiện, trời Thiện-kiến, trời Sắc-
cứu-cánh xuất hiện ở thế gian. 

Bạch Thế Tôn! Nếu có người đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thậm thâm này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, 
như lý tư duy, giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thì do đó mới có 
trời Không-vô-biên-xứ, trời Thức-vô-biên-xứ, trời Vô-sở-hữu-xứ, trời 
Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ xuất hiện ở thế gian. 

Bạch Thế Tôn! Nếu có người đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thậm thâm này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, 
như lý tư duy, giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thì do đó mới có 
Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán và Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả, 
Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-
hán hướng, A-la-hán quả xuất hiện ở thế gian. 

Bạch Thế Tôn! Nếu có người đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thậm thâm này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, 
như lý tư duy, giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thì do đó mới có 
Độc-giác và quả vị Độc-giác xuất hiện ở thế gian. 
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Bạch Thế Tôn! Nếu có người đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thậm thâm này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, 
như lý tư duy, giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thì do đó mới có 
đại Bồ-tát và hạnh đại Bồ-tát xuất hiện ở thế gian. 

Bạch Thế Tôn! Nếu có người đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thậm thâm này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, 
như lý tư duy, giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi thì do đó mới có 
tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và quả vị giác ngộ cao tột xuất 
hiện ở thế gian. 

Lúc bấy giờ, Phật bảo trời Đế Thích: Này Kiều Thi Ca! Ta 
chẳng nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này mà chỉ có nói công 
đức như trước. Vì sao? Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế đầy đủ vô 
biên công đức thù thắng.  

Này Kiều Thi Ca! Ta cũng chẳng nói đối với Bát-nhã-ba-la-
mật-đa này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, như lý 
tư duy, vì các hữu tình tuyên thuyết truyền bá rộng rãi và thường sao 
chép, trang trí đẹp đẽ, lại dùng vô lượng tràng hoa, các thứ hương xoa, 
hương bột tuyệt diệu, y phục, anh lạc, tràng phan, lộng báu, các thứ 
ngọc quý, kỹ nhạc, đèn sáng, hết tất cả vật sở hữu, cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen thì các thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… 
chỉ có được công đức như trước đã nói. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì nếu 
thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… chẳng lìa tâm của trí nhất thiết trí, 
lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này chí 
tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, như lý tư duy, vì các 
hữu tình tuyên thuyết truyền bá rộng rãi, hoặc lại sao chép, trang trí 
đẹp đẽ, lại dùng vô lượng tràng hoa, các thứ hương xoa, hương bột 
tuyệt diệu, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quí, kỹ 
nhạc, đèn sáng, hết tất cả vật sở hữu cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy thành tựu vô lượng 
giới uẩn thù thắng, thành tựu vô lượng định uẩn thù thắng, thành tựu 
vô lượng tuệ uẩn thù thắng, thành tựu vô lượng giải thoát uẩn thù 
thắng, thành tựu vô lượng giải thoát tri kiến uẩn thù thắng. 

Này Kiều Thi Ca! Nên biết, thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... 
ấy như Phật. Vì sao? Vì đã quyết định hướng đến quả vị giác ngộ cao 
tột. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy vượt 
qua bậc Thanh-văn và Độc-giác. Vì sao? Vì đã cởi bỏ tất cả tâm hạ 
liệt của Thanh-văn, Độc-giác.  
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Này Kiều Thi Ca! Tất cả sự thành tựu về giới uẩn, định uẩn, tuệ 
uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn của Thanh-văn, Độc-giác 
đối với sự thành tựu về giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải 
thoát tri kiến uẩn của thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... này thì trăm 
phần chẳng bằng một, ngàn phần chẳng bằng một, trăm ngàn phần 
chẳng bằng một, ức phần chẳng bằng một, trăm ức phần chẳng bằng 
một, ngàn ức phần chẳng bằng một, trăm ngàn ức phần chẳng bằng 
một, trăm ngàn ức ức phần chẳng bằng một, phần toán số, phần tính 
đếm, phần thí dụ cho đến phần cực số cũng chẳng bằng một. Vì sao? 
Kiều Thi Ca! Vì thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy vượt qua tất cả 
tâm tưởng hạ liệt của Thanh-văn, Độc-giác, đối với các pháp của 
Thanh-văn, Độc-giác thừa chẳng bao giờ khen ngợi, đối với tất cả 
pháp, không pháp nào là không biết, nghĩa là có khả năng biết đúng 
đắn rằng tất cả là không sở hữu. 

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... chẳng 
lìa tâm của trí nhất thiết trí, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần 
tu học, như lý tư duy, vì các hữu tình tuyên thuyết truyền bá rộng rãi, 
hoặc lại sao chép, trang trí đẹp đẽ, rồi dùng vô lượng tràng hoa, các 
thứ hương xoa, hương bột tuyệt diệu, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng 
báu, các thứ ngọc quí, kỹ nhạc, đèn sáng, hết cả vật sở hữu cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... 
ấy, ta nói, có được vô lượng vô biên công đức thù thắng trong hiện tại 
và vị lai. 

Khi ấy, trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu thiện nam 
tử, thiện nữ nhơn v.v... chẳng lìa tâm của trí nhất thiết trí, lấy vô sở 
đắc làm phương tiện, đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, chí tâm lắng 
nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, như lý tư duy, vì các hữu tình 
tuyên thuyết truyền bá rộng rãi, hoặc lại sao chép, dùng các vật báu 
trang trí, rồi dùng các thứ tràng hoa, các thứ hương xoa, hương bột 
tuyệt diệu, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quí, kỹ 
nhạc, đèn sáng, hết các vật sở hữu cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen, thì chư thiên chúng con thường theo ủng hộ, chẳng để tất 
cả loài nhơn phi nhơn, các thứ ác duyên nhiễu hại. 

Lúc bấy giờ, Phật bảo trời Đế Thích: Này Kiều Thi Ca! Nếu 
thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, 
dùng vô sở đắc làm phương tiện, đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này thọ 
trì, đọc tụng thì khi ấy có vô lượng trăm ngàn Thiên tử vì nghe pháp 
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đều tập trung đến, vui mừng nhảy nhót, kính thọ Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thậm thâm ấy.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... lấy 
tâm tương ưng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện tuyên 
thuyết pháp tương ưng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như vậy 
thì khi ấy có vô lượng chư Thiên tử v.v… đều tập trung đến, dùng oai 
lực của chư Thiên khiến người thuyết pháp tăng thêm biện tài, nói mãi 
không hết. 

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... lấy 
tâm tương ưng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện tuyên 
thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như vậy thì khi ấy có vô 
lượng chư Thiên tử v.v… vì kính trọng pháp đều tập trung đến, dùng 
oai lực của chư Thiên khiến người thuyết pháp biện tài không sơ hở, 
dù có vấn nạn, chẳng gây trở ngại. 

Này Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... lấy 
tâm tương ưng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, đối 
với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh 
cần tu học, như lý tư duy, vì các hữu tình tuyên thuyết truyền bá rộng 
rãi, hoặc lại sao chép, dùng các vật báu trang trí, rồi dùng các thứ 
tràng hoa, các thứ hương xoa, hương bột tuyệt diệu, y phục, anh lạc, 
tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quí, kỹ nhạc, đèn sáng, hết các vật 
sở hữu cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen thì thiện nam tử, 
thiện nữ nhơn v.v... ấy, ở trong đời hiện tại có được vô biên công đức 
thắng lợi, các ma và quyến thuộc chẳng thể xâm phạm quấy nhiễu. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Hoặc có thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... ở trong bốn chúng tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm 
như vậy, tâm không khiếp sợ, chẳng bị tất cả vấn nạn làm khuất phục. 
Vì sao? Vì những kẻ ấy nhờ sự gia hộ của Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm 
thâm ấy. Lại trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, đã phân biệt 
các pháp rộng rãi, đầy đủ, đó là hoặc pháp thiện, pháp bất thiện, pháp 
vô ký, hoặc pháp quá khứ, pháp vị lai, pháp hiện tại, hoặc pháp thuộc 
dục giới, pháp thuộc sắc giới, pháp thuộc vô sắc giới, hoặc pháp học, 
pháp vô học, pháp phi học phi vô học, hoặc pháp kiến sở đoạn, pháp 
tu sở đoạn, pháp phi sở đoạn, hoặc pháp thế gian, pháp xuất thế gian, 
hoặc pháp hữu lậu, pháp vô lậu, hoặc pháp hữu vi, pháp vô vi, hoặc 
pháp hữu kiến, pháp vô kiến, hoặc pháp hữu sắc, pháp vô sắc, hoặc 
pháp cộng, pháp bất cộng, hoặc pháp Thanh-văn, hoặc pháp Độc-giác, 
hoặc pháp Bồ-tát, hoặc pháp Như Lai. Vô lượng trăm ngàn pháp môn 
như vậy, đều tóm thâu trong đó. Lại do các thiện nam tử, thiện nữ 

517 



Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa   

nhơn v.v... ấy khéo trụ, khéo trụ pháp không nội, khéo trụ pháp không 
ngoại, khéo trụ pháp không nội ngoại, khéo trụ pháp không không, 
khéo trụ pháp không lớn, khéo trụ pháp không thắng nghĩa, khéo trụ 
pháp không hữu vi, khéo trụ pháp không vô vi, khéo trụ pháp không 
rốt ráo, khéo trụ pháp không không biên giới, khéo trụ pháp không tản 
mạn, khéo trụ pháp không không đổi khác, khéo trụ pháp không bản 
tánh, khéo trụ pháp không tự tướng, khéo trụ pháp không cộng tướng, 
khéo trụ pháp không tất cả pháp, khéo trụ pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, khéo trụ pháp không không tánh, khéo trụ pháp tự tánh 
không, khéo trụ pháp không không tánh tự tánh, hoàn toàn chẳng thấy 
có người vấn nạn, cũng chẳng thấy có kẻ bị vấn nạn, cũng chẳng thấy 
có Bát-nhã-ba-la-mật-đa được nói. 

Vì vậy cho nên, này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... này do được đại oai thần lực của Bát-nhã-ba-la-mật-đa hộ trì, 
chẳng bị khuất phục bởi  những vấn nạn của người ngoại đạo. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... 
đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, 
tinh cần tu học, như lý tư duy, giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi 
thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, tâm của họ chẳng kinh 
hoàng, chẳng sợ sệt, chẳng khiếp hãi, tâm chẳng chìm đắm, cũng 
chẳng lo lắng, ăn năn. Vì sao? Vì thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy 
chẳng thấy có pháp có thể khiến kinh hoàng, sợ sệt, khiếp hãi, chìm 
đắm và lo lắng, ăn năn.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào muốn 
được vô biên công đức thắng lợi hiện tại như vậy, thì nên đối với Bát-
nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, 
tinh cần tu học, như lý tư duy, vì các hữu tình tuyên thuyết truyền bá 
rộng rãi, hoặc lại sao chép, trang trí đẹp đẽ, bằng các thứ vật báu rồi 
dùng các thứ tràng hoa, các thứ hương xoa, hương bột tuyệt diệu, y 
phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quí, kỹ nhạc, đèn 
sáng, hết cả vật sở hữu cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... 
lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, 
đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, 
tinh cần tu học, như lý tư duy, vì các hữu tình tuyên thuyết truyền bá 
rộng rãi, hoặc lại sao chép, trang trí đẹp đẽ bằng các vật báu, rồi dùng 
các thứ tràng hoa, các thứ hương xoa, hương bột tuyệt diệu, y phục, 
anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quí, kỹ nhạc, đèn sáng, hết 
cả vật sở hữu cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen thì thiện 
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nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy thường được cha mẹ, sư trưởng, bà 
con, bạn bè, trí thức, quốc vương, đại thần và các Sa-môn, Bà-la-môn 
v.v… thương kính, cũng được tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, 
đại Bồ-tát, quả Độc-giác, A-la-hán, Bất-hoàn, Nhất-lai, Dự-lưu v.v… 
ở vô biên thế giới trong mười phương nhớ nghĩ. Lại được chư Thiên, 
ma, phạm, nhơn và phi nhơn, A-tố-lạc v.v… trong thế gian thương 
giúp. Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy thành tựu biện tài tối thắng 
vô đoạn. Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy tu hành bố thí, tịnh 
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa thường không 
ngừng nghỉ. Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy an trụ pháp không 
nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp tự tánh không, pháp không không tánh tự tánh thường không 
ngừng nghỉ. Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy an trụ chơn như, 
pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh 
bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì thường không ngừng nghỉ. Thiện nam tử, 
thiện nữ nhơn v.v... ấy an trụ Thánh đế khổ, Thánh đế tập, Thánh đế 
diệt, Thánh đế đạo thường không ngừng nghỉ. Thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v... ấy tu hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc 
thường không ngừng nghỉ. Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy tu 
hành tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
thường không ngừng nghỉ. Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy tu 
hành bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, 
bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thường không ngừng nghỉ. Thiện 
nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy tu hành pháp môn giải thoát không, 
pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện thường 
không ngừng nghỉ. Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy tu hành năm 
loại mắt, sáu phép thần thông thường không ngừng nghỉ. Thiện nam 
tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy tu hành mười lực của Phật, bốn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám 
Pháp Phật bất cộng thường không ngừng nghỉ. Thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v... ấy tu hành pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả thường 
không ngừng nghỉ. Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy tu hành trí 
nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thường không ngừng nghỉ. 
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Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy tu hành tất cả pháp môn Đà-la-
ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa thường không ngừng nghỉ. Thiện nam 
tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật 
thường không ngừng nghỉ. Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy thành 
tựu thần thông thù thắng của đại Bồ-tát, dạo chơi các cõi Phật tự tại vô 
ngại. Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy chẳng bị tất cả luận thuyết 
ngoại đạo hàng phục, mà có khả năng hàng phục các luận thuyết của 
ngoại đạo. 

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... muốn 
được công đức thắng lợi không dứt không hết trong hiện tại, vị lai như 
thế, thì nên đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm ấy, chí tâm lắng 
nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, như lý tư duy, vì các hữu tình 
tuyên thuyết truyền bá rộng rãi, lại nên sao chép, trang trí đẹp đẽ bằng 
các vật báu, rồi dùng vô lượng các thứ tràng hoa, các thứ hương xoa, 
hương bột tuyệt diệu, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ 
ngọc quí, kỹ nhạc, đèn sáng, hết cả vật sở hữu cung kính cúng dường, 
tôn trọng ngợi khen. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... 
sao chép Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, trang trí đẹp đẽ, tôn trí 
nơi thanh tịnh, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen thì khi ấy 
chúng trời Tứ-đại-vương, trời Ba-mươi-ba, trời Dạ-ma, trời Đỗ-sử-đa, 
trời Lạc-biến-hóa, trời Tha-hóa-tự-tại ở trong thế giới ba lần ngàn này, 
vị đã phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột, thường đến nơi ấy, chiêm 
ngưỡng, lễ bái, đọc tụng Bát-nhã-ba-la-mật-đa ấy, cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen, đi nhiễu bên phải, lễ bái, lễ bái chắp tay 
lui ra.  

Trời Phạm-chúng, trời Phạm-phụ, trời Phạm-hội, trời Đại-phạm, 
trời Quang, trời Thiểu-quang, trời Vô-lượng-quang, trời Cực-quang-
tịnh, trời Tịnh, trời Thiểu-tịnh, trời Vô-lượng-tịnh, trời Biến-Tịnh, trời 
Quảng, trời Thiểu-quảng, trời Vô-lượng-quảng, trời Quảng-quả có vị 
đã phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột, thường đến nơi ấy chiêm 
ngưỡng, lễ bái, đọc tụng Bát-nhã-ba-la-mật-đa ấy, cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen, đi nhiễu bên phải, lễ bái chắp tay lui ra.  

Trời Vô-phiền, trời Vô-nhiệt, trời Thiện-hiện, trời Thiện-kiến, 
trời Sắc-cứu-cánh trong cõi trời Tịnh-cư cũng thường đến đó chiêm 
ngưỡng, lễ bái, đọc tụng Bát-nhã-ba-la-mật-đa ấy, cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen, đi nhiễu bên phải, lễ bái chắp tay lui ra. 

Khi ấy, trong thế giới này có các rồng, Dược-xoa, Kiền-đạt-
phược, A-tố-lạc, Yết-lộ-trà, Khẩn-nại-lạc, Mạc-hô-lạc-già, nhơn phi 
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nhơn v.v… có đại oai đức cũng thường đến đó chiêm ngưỡng, lễ bái, 
đọc tụng Bát-nhã-ba-la-mật-đa ấy, cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen, đi nhiễu bên phải, lễ bái chắp tay lui ra. 

Lúc bấy giờ, chúng trời Tứ-đại-vương, trời Ba-mươi-ba, trời 
Dạ-ma, trời Đỗ-sử-đa, trời Lạc-biến-hóa, trời Tha-hóa-tự-tại ở vô biên 
thế giới trong mười phương có vị đã phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao 
tột thường đến nơi ấy chiêm ngưỡng, lễ bái, đọc tụng Bát-nhã-ba-la-
mật-đa ấy, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, đi nhiễu bên 
phải, lễ bái chắp tay lui ra.  

Trời Phạm-chúng, trời Phạm-phụ, trời Phạm-hội, trời Đại-phạm, 
trời Quang, trời Thiểu-quang, trời Vô-lượng-quang, trời Cực-quang-
tịnh, trời Tịnh, trời Thiểu-tịnh, trời Vô-lượng-tịnh, trời Biến-Tịnh, trời 
Quảng, trời Thiểu-quảng, trời Vô-lượng-quảng, trời Quảng-quả có vị 
đã phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột, thường đến nơi ấy chiêm 
ngưỡng, lễ bái, đọc tụng Bát-nhã-ba-la-mật-đa ấy, cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen, đi nhiễu bên phải, lễ bái chắp tay lui ra.  

Trời Vô-phiền, trời Vô-nhiệt, trời Thiện-hiện, trời Thiện-kiến, 
trời Sắc-cứu-cánh ở trong cõi trời Tịnh-cư cũng thường đến đó chiêm 
ngưỡng, lễ bái, đọc tụng Bát-nhã-ba-la-mật-đa ấy, cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen, đi nhiễu bên phải, chấp tay lui ra.  

Khi ấy, các rồng, Dược-xoa, Kiền-đạt-phược, A-tố-lạc, Yết-lộ-
trà, Khẩn-nại-lạc, Mạc-hô-lạc-già, nhơn phi nhơn v.v... có đại oai đức, 
ở trong thế giới khác, cũng thường đến đó chiêm ngưỡng, lễ bái, đọc 
tụng Bát-nhã-ba-la-mật-đa ấy, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen, đi nhiễu bên phải, lễ bái chắp tay lui ra. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nên 
nghĩ thế này: Nay có chúng trời Tứ-đại-vương, trời Ba-mươi-ba, trời 
Dạ-ma, trời Đỗ-sử-đa, trời Lạc-biến-hóa, trời Tha-hóa-tự-tại, trời 
Phạm-chúng, trời Phạm-phụ, trời Phạm-hội, trời Đại-phạm, trời 
Quang, trời Thiểu-quang, trời Vô-lượng-quang, trời Cực-quang-tịnh, 
trời Tịnh, trời Thiểu-tịnh, trời Vô-lượng-tịnh, trời Biến-tịnh, trời 
Quảng, trời Thiểu-quảng, trời Vô-lượng-quảng, trời Quảng-quả, trời 
Vô-phiền, trời Vô-nhiệt, trời Thiện-hiện, trời Thiện-kiến, trời Sắc-
cứu-cánh và vô lượng các rồng, Dược-xoa, Kiền-đạt-phược, A-tố-lạc, 
Yết-lộ-trà, Khẩn-nại-lạc, Mạc-hô-lạc-già, nhơn phi nhơn v.v... có đại 
oai đức ở trong thế giới ba lần ngàn này và vô biên thế giới khác trong 
mười phương, thường đến đó chiêm ngưỡng, lễ bái, đọc tụng sao chép 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm của ta, rồi cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen, đi nhiễu bên phải, lễ bái chắp tay lui ra. Đó là ta đã vì 
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ta mà thiết bày sự bố thí pháp, nghĩ như vậy rồi, vui mừng nhảy nhót, 
khiến cho phước đức có được lại tăng thêm lên. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy vì được 
chúng trời Tứ-đại-vương, trời Ba-mươi-ba, trời Dạ-ma, trời Đỗ sử đa, 
trời Lạc-biến-hóa, trời Tha-hóa-tự-tại, trời Phạm-chúng, trời Phạm-
phụ, trời Phạm-hội, trời Đại-phạm, trời Quang, trời Thiểu-quang, trời 
Vô-lượng-quang, trời Cực-quang-tịnh, trời Tịnh, trời Thiểu-tịnh, trời 
Vô-lượng-tịnh, trời Biến-tịnh, trời Quảng, trời Thiểu-quảng, trời Vô-
lượng-quảng, trời Quảng-quả, trời Vô-phiền, trời Vô-nhiệt, trời Thiện-
hiện, trời Thiện-kiến, trời Sắc-cứu-cánh và vô lượng các rồng, Dược-
xoa, Kiền-đạt-phược, A-tố-lạc, Yết-lộ-trà, Khẩn-nại-lạc, Mạc-hô-lạc-
già, nhơn phi nhơn v.v... có đại oai đức ở trong thế giới ba lần ngàn 
này và vô biên thế giới khác trong mười phương, thường đến nơi đó, 
đi theo ủng hộ, chẳng bị tất cả loài người chẳng phải người v.v… làm 
não hại, chỉ trừ nghiệp nhơn ác cố định ở đời trước, ở hiện tại đã chín 
mùi, hoặc chuyển trọng nghiệp để đời này chịu nhẹ. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, do oai 
thần lực lớn của Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, mà có được các thứ công 
đức thắng lợi trong đời hiện tại như thế. Đó là chư thiên v.v… có vị đã 
phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột, hoặc có vị quy y Phật pháp có 
được sự lợi lạc thù thắng, vì kính trọng Pháp nên thường đến đó, đi 
theo ủng hộ, tăng thêm thế lực. Vì sao? Vì thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... ấy đã phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột, thường vì cứu giúp 
các hữu tình, thường vì thành thục các hữu tình, thường chẳng xả bỏ 
các hữu tình, thường vì lợi lạc các hữu tình. Chư thiên v.v... kia cũng 
lại như vậy, do nhân duyên này, thường theo ủng hộ. 
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Khi ấy, trời Đế Thích lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thiện nam 
tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, vì sao có chúng trời Tứ-đại-vương, trời Ba-
mươi-ba, trời Dạ-ma, trời Đỗ-sử-đa, trời Lạc-biến-hóa, trời Tha-hóa-
tự-tại, trời Phạm-chúng, trời Phạm-phụ, trời Phạm-hội, trời Đại-phạm, 
trời Quang, trời Thiểu-quang, trời Vô-lượng-quang, trời Cực-quang-
tịnh, trời Tịnh, trời Thiểu-tịnh, trời Vô-lượng-tịnh, trời Biến-tịnh, trời 
Quảng, trời Thiểu-quảng, trời Vô-lượng-quảng, trời Quảng-quả, trời 
Vô-phiền, trời Vô-nhiệt, trời Thiện-hiện, trời Thiện-kiến, trời Sắc-
cứu-cánh và vô lượng các rồng, Dược-xoa, Kiền-đạt-phược, A-tố-lạc, 
Yết-lộ-trà, Khẩn-nại-lạc, Mạc-hô-lạc-già, nhơn phi nhơn v.v... đại oai 
đức khác ở trong thế giới ba lần ngàn này và vô biên thế giới khác 
trong mười phương đi đến chỗ ấy chiêm ngưỡng, lễ bái, đọc tụng Bát-
nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm, đã được sao chép, cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen, chấp tay đi nhiễu bên phải, hoan hỷ hộ 
niệm. 

Lúc bấy giờ, Phật bảo trời Đế Thích: Này Kiều Thi Ca! Thiện 
nam tử, thiện nữ nhơn v.v... nếu thấy chỗ tôn trí Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thậm thâm ấy có ánh sáng mầu nhiệm, hoặc nghe ở nơi ấy có mùi 
hương lạ phảng phất, hoặc tiếng thiên nhạc thì nên biết, khi ấy có chư 
thiên, rồng v.v… thần lực oai đức lớn lao sung mãn, đi đến chỗ ấy 
chiêm ngưỡng, lễ bái, đọc tụng Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm đã 
được sao chép, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, chấp tay 
đi nhiễu bên phải, hoan hỷ hộ niệm. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy tu 
hạnh thanh tịnh, nhiệm mầu, làm trang nghiêm tinh khiết nơi đó, chí 
tâm cúng dường Bát-nhã-ba-la-mật-đa ấy, nên biết, khi ấy có chư 
thiên, rồng v.v... thần lực oai đức lớn lao sung mãn, đi đến nơi đó 
chiêm ngưỡng, lễ bái, đọc tụng Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm đã 
được sao chép, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, chấp tay 
đi nhiễu bên phải, hoan hỷ hộ niệm. 

Này Kiều Thi Ca! Do chư thiên, rồng v.v... đầy đủ oai đức thần 
lực lớn lao sung mãn như vậy, đi đến nơi ấy, nên nơi đó có tà thần, ác 
quỷ đều kinh khiếp lui tránh, không dám ở lại. Do nhân duyên này, 
nên thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, tâm liền mở rộng, những 
nghiệp thiện đã tu càng thêm tăng trưởng, tất cả việc làm đều không 
trở ngại. Vì vậy cho nên, Kiều Thi Ca! Nếu muốn tôn trí Bát-nhã-ba-
la-mật-đa này ở nơi nào, thì chung quanh nơi ấy phải dọn dẹp vật bất 
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tịnh, quét dọn lau chùi, rải nước thơm, trải bảo tòa rồi mới tôn trí. 
Xong, đốt hương, rải hoa, treo lọng, dây, trang trí xen kẻ tràng phan 
báu, chuông gió ở trong đó. Rồi dùng y phục, anh lạc, vàng bạc, đồ 
báu, các thứ ngọc quí, kỹ nhạc, đèn sáng, vô lượng các thứ đẹp đẽ 
trang trí nơi đó. Nếu thường cúng dường Bát-nhã-ba-la-mật-đa như 
thế thì liền có vô lượng chư thiên, rồng v.v... đầy đủ oai đức thần lực 
lớn lao sung mãn đi đến nơi đó, chiêm ngưỡng, lễ bái, đọc tụng Bát-
nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm đã được sao chép, cung kính cúng dường, 
tôn trọng ngợi khen, chấp tay đi nhiễu bên phải, hoan hỷ hộ niệm. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, 
nếu thường cúng dường Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy thì thân tâm 
không mệt mỏi, thân tâm an lạc, thân tâm nhẹ nhàng, thân tâm điều 
hòa, thân tâm yên ổn, gắn chặt tâm vào Bát-nhã-ba-la-mật-đa, đêm 
ngủ không có các ác mộng, chỉ thấy mộng lành, đó là thấy Như Lai 
Ứng Chánh Đẳng Giác, thân sắc vàng đầy đủ ba mươi hai tướng đại 
trượng phu, tám mươi vẻ đẹp kèm theo, viên mãn trang nghiêm, 
phóng hào quang lớn, chiếu khắp tất cả Thanh-văn, Bồ-tát vây quanh 
trước sau, thân ở trong chúng, nghe Phật tuyên thuyết pháp tương ưng 
bố thí Ba-la-mật-đa, tịnh giới Ba-la-mật-đa, an nhẫn Ba-la-mật-đa, 
tinh tấn Ba-la-mật-đa, tịnh lự Ba-la-mật-đa, Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 
Nghe Phật tuyên thuyết pháp tương ưng pháp không nội, pháp không 
ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng 
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp tự tánh không, pháp 
không không tánh tự tánh. Nghe Phật tuyên thuyết pháp tương ưng 
chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi 
khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh 
giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. Nghe Phật tuyên thuyết pháp 
tương ưng Thánh đế khổ, Thánh đế tập, Thánh đế diệt, Thánh đế đạo. 
Nghe Phật tuyên thuyết pháp tương ưng bốn tịnh lự, bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc. Nghe Phật tuyên thuyết pháp tương ưng tám giải 
thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Nghe Phật tuyên 
thuyết pháp tương ưng bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 
năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Nghe Phật 
tuyên thuyết pháp tương ưng pháp môn giải thoát không, pháp môn 
giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Nghe Phật tuyên 
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thuyết pháp tương ưng năm loại mắt, sáu phép thần thông. Nghe Phật 
tuyên thuyết pháp tương ưng mười lực của Phật, bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỉ, đại xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng. Nghe Phật tuyên thuyết pháp tương ưng pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả. Nghe Phật tuyên thuyết pháp 
tương ưng trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Nghe Phật 
tuyên thuyết pháp tương ưng tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa. Nghe Phật tuyên thuyết pháp tương ưng tất cả hạnh 
đại Bồ-tát. Nghe Phật tuyên thuyết pháp tương ưng quả vị giác ngộ 
cao tột của chư Phật. 

Lại nghe phân biệt nghĩa của pháp tương ưng bố thí Ba-la-mật-
đa, tịnh giới Ba-la-mật-đa, an nhẫn Ba-la-mật-đa, tinh tấn Ba-la-mật-
đa, tịnh lự Ba-la-mật-đa, Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Lại nghe phân biệt 
nghĩa của pháp tương ưng pháp không nội, pháp không ngoại, pháp 
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh. Lại nghe phân biệt nghĩa của pháp tương ưng 
chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi 
khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh 
giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. Lại nghe phân biệt nghĩa của 
pháp tương ưng Thánh đế khổ, Thánh đế tập, Thánh đế diệt, Thánh đế 
đạo. Lại nghe phân biệt nghĩa của pháp tương ưng bốn tịnh lự, bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc. Lại nghe phân biệt nghĩa của pháp tương ưng 
tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Lại nghe 
phân biệt nghĩa của pháp tương ưng bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, 
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. 
Lại nghe phân biệt nghĩa của pháp tương ưng pháp môn giải thoát 
không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. 
Lại nghe phân biệt nghĩa của pháp tương ưng năm loại mắt, sáu phép 
thần thông. Lại nghe phân biệt nghĩa của pháp tương ưng mười lực 
của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại 
bi, đại hỉ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Lại nghe phân biệt 
nghĩa của pháp tương ưng pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. 
Lại nghe phân biệt nghĩa của pháp tương ưng trí nhất thiết, trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng. Lại nghe phân biệt nghĩa của pháp tương 
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ưng tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. Lại nghe 
phân biệt nghĩa của pháp tương ưng tất cả hạnh đại Bồ-tát. Lại nghe 
phân biệt nghĩa của pháp tương ưng quả vị giác ngộ cao tột của chư 
Phật. Hoặc ở trong mộng thấy cây Bồ-đề thân nó cao lớn, trang trí 
bằng các thứ báu, thấy đại Bồ-tát hướng đến cây Bồ-đề ngồi kiết già, 
hàng phục ma oán, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chuyển pháp 
luân nhiệm mầu, độ vô lượng chúng sanh. Lại thấy vô lượng trăm 
ngàn ức ức đại Bồ-tát cùng tụ hội luận thuyết các thứ pháp nghĩa, đó 
là nên thành thục hữu tình như vậy, nên nghiêm tịnh cõi Phật như vậy, 
nên hàng phục ma quân như vậy, nên tu hạnh Bồ-tát như vậy, nên 
nhiếp thủ trí nhất thiết trí như vậy. Hoặc lại mộng thấy vô lượng trăm 
ngàn ức ức Phật ở phương Đông, cũng nghe âm thanh, đó là thế giới 
ấy, tên Đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác ấy, biết bao trăm ngàn ức 
ức đại Bồ-tát, biết bao trăm ngàn ức ức đệ tử Thanh-văn, cung kính 
vây quanh, vì họ thuyết pháp. Phương Nam, Tây, Bắc, bốn phía, trên 
dưới đều cũng như vậy. Hoặc lại mộng thấy vô lượng trăm ngàn ức ức 
Phật ở phương Đông nhập Niết-bàn, thấy tất cả Phật nhập Niết-bàn 
rồi, mỗi vị Phật đều có thí chủ cúng dường Xá-lợi, dùng bảy báu tuyệt 
diệu, xây dựng vô lượng trăm ngàn ức ức bảo tháp. Lại ở nơi tất cả 
các bảo tháp đều dùng vô lượng tràng hoa, hương xoa, hương bột 
v.v… tuyệt diệu, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc 
quí, kỹ nhạc, đèn sáng, trải qua vô lượng kiếp, cung kính cúng dường, 
tôn trọng ngợi khen. Phương Nam, Tây, Bắc, bốn phía, trên dưới cũng 
lại như vậy. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, thấy 
tướng của các mộng lành như vậy, hoặc ngủ, hoặc thức thân tâm an 
lạc; chư thiên, thần v.v... cho thêm tinh lực, khiến họ tự biết thân thể 
nhẹ nhàng. Do nhân duyên ấy chẳng tham nhiễm nhiều về ăn uống, 
thuốc men, y phục, đồ nằm, đối với bốn sự cúng dường, tâm luôn coi 
nhẹ. Như Du-già-sư nhập định thắng diệu, do sức định ấy thân tâm 
tươi nhuận, ra khỏi định rồi đối với các món ăn ngon, tâm luôn coi 
nhẹ. Việc này cũng vậy. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì thiện nam tử, thiện 
nữ nhơn v.v... ấy, do tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, Thanh-
văn, Bồ-tát, trời, rồng, Dược-xoa, Kiền-đạt-phược, A-tố-lạc, Yết-lộ-
trà, Khẩn-nại-lạc, Mạc-hô-lạc-già, nhơn phi nhơn v.v... những vị đầy 
đủ thần lực oai đức thù thắng ở trong thế giới ba lần ngàn này và vô 
biên thế giới khác trong mười phương, từ bi hộ niệm, dùng diệu tinh 
lực thầm rót vào thân tâm khiến ý chí họ dũng mãnh, thân thể họ khỏe 
mạnh. 
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Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... muốn 
được công đức đời hiện tại như vậy, thì nên phát tâm trí nhất thiết trí, 
lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này chí 
tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, như lý tư duy, giảng 
giải, tuyên thuyết, sao chép, truyền bá rộng rãi.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... tuy đối 
với Bát-nhã-ba-la-mật-đa chẳng thể lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh 
cần tu học, như lý tư duy, vì các hữu tình tuyên thuyết, truyền bá rộng 
rãi, nhưng chỉ sao chép, trang trí bằng các vật báu; lại dùng các thứ 
tràng hoa, hương xoa, hương bột v.v… tuyệt diệu, y phục, anh lạc, 
tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quí, kỹ nhạc, đèn sáng, hết cả các 
vật sở hữu cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, thì cũng được 
công đức như trước đã nói. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì thiện nam tử, 
thiện nữ nhơn v.v... ấy, có khả năng làm lợi ích rộng rãi, an lạc vô 
lượng cho các chúng sanh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… 
lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, 
đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, 
tinh cần tu học, như lý tư duy, vì các hữu tình tuyên thuyết, truyền bá 
rộng rãi, hoặc lại sao chép, trang trí bằng các vật báu, rồi dùng các thứ 
tràng hoa, hương xoa, hương bột v.v... tuyệt diệu, y phục, anh lạc, 
tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc, đèn sáng, hết cả các 
vật sở hữu, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen thì thiện nam 
tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, do nhân duyên này có được vô lượng 
phước. Suốt cuộc đời dùng vô lượng các thứ ăn uống, y phục, đồ nằm, 
thuốc men, đồ dùng tuyệt diệu, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen tất cả các đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và chúng đệ tử ở 
thế giới trong mười phương, cũng nhiều hơn người sau khi các đức 
Phật và đệ tử trong mười phương nhập Niết bàn, vì cúng dường Xá-lợi 
nên dùng bảy thứ báu tuyệt diệu xây dựng bảo tháp cao rộng, trang 
nghiêm đẹp đẽ; lại dùng vô lượng tràng hoa, hương xoa, hương bột 
v.v... tuyệt diệu của cõi trời, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các 
thứ ngọc quí, kỹ nhạc, đèn sáng, suốt cả cuộc đời, cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì chư Phật và 
chúng đệ tử trong mười phương đều do Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm 
thâm ấy mà xuất sanh. 

Lúc bấy giờ, Phật bảo trời Đế Thích: Này Kiều Thi Ca! Giả sử 
Xá-lợi của Phật đầy cả châu Thiệm bộ này, lấy làm một phần. Việc 
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sao chép Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm ấy, lấy làm một phần. 
Trong hai phần này, ông chọn phần nào?  

Khi ấy trời Đế Thích liền bạch Phật:  
Bạch Thế Tôn! Giả sử Xá-lợi của Phật đầy cả châu Thiệm bộ 

này lấy làm một phần. Việc sao chép Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm 
ấy, lại lấy làm một phần. Trong hai phần này, theo ý con thì chọn Bát-
nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì con đối với Xá-lợi của chư Phật chẳng 
phải là chẳng tín thọ, chẳng phải là chẳng ưa thích, cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen. Nhưng Xá-lợi đều do Bát-nhã-ba-la-mật-
đa mà xuất sanh, đều là sự huân tu thế lực công đức của Bát-nhã-ba-
la-mật-đa và được tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian dùng 
vô lượng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột v.v… tuyệt diệu, y 
phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quí, kỹ nhạc, đèn 
sáng, hết các vật sở hữu, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen. 

Lúc bấy giờ, Xá Lợi Tử bảo với trời Đế Thích: Này Kiều Thi 
Ca! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế đã chẳng thể nắm bắt không sắc, 
không thấy, không một tướng đối đãi, gọi là vô tướng thì ông làm sao 
nắm bắt được! Vì sao? Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế không thủ 
không xả, không tăng không giảm, không trụ không tán, không ích 
không tổn, không nhiễm không tịnh. Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế 
chẳng cùng pháp chư Phật, chẳng bỏ pháp phàm phu; chẳng cùng 
pháp Bồ-tát, chẳng bỏ pháp phàm phu; chẳng cùng pháp Độc-giác; 
chẳng bỏ pháp phàm phu; chẳng cùng pháp Thanh-văn, chẳng bỏ pháp 
phàm phu; chẳng cùng cảnh giới vô vi, chẳng bỏ cảnh giới hữu vi. 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế chẳng cùng bố thí Ba-la-mật-đa, chẳng 
cùng tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Bát-
nhã-ba-la-mật-đa như thế chẳng cùng pháp không nội, chẳng cùng 
pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không 
vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không 
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, 
pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
như thế chẳng cùng chơn như, chẳng cùng pháp giới, pháp tánh, tánh 
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, 
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế chẳng cùng Thánh đế khổ, chẳng cùng 
Thánh đế tập, diệt, đạo. Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế chẳng cùng bốn 
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tịnh lự, chẳng cùng bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Bát-nhã-ba-la-mật-
đa như thế chẳng cùng tám giải thoát, chẳng cùng tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ. Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế chẳng cùng 
bốn niệm trụ, chẳng cùng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Bát-nhã-ba-la-mật-đa như 
thế chẳng cùng pháp môn giải thoát không, chẳng cùng pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện. Bát nhã Ba mật đa như thế chẳng cùng 
năm loại mắt, chẳng cùng sáu phép thần thông. Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
như thế chẳng cùng mười lực của Phật, chẳng cùng bốn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỉ, đại xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng. Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế chẳng cùng pháp 
không quên mất, chẳng cùng tánh luôn luôn xả. Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
như thế chẳng cùng trí nhất thiết, chẳng cùng trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng. Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế chẳng cùng tất cả pháp môn 
Đà-la-ni, chẳng cùng tất cả pháp môn Tam-ma-địa. Bát-nhã-ba-la-
mật-đa như thế chẳng cùng Dự-lưu quả, chẳng cùng Nhất-lai, Bất-
hoàn, A-la-hán quả. Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế chẳng cùng quả vị 
Độc-giác. Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế chẳng cùng hạnh đại Bồ-tát. 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế chẳng cùng quả vị giác ngộ cao tột. 

Lúc bấy giờ, trời Đế Thích đáp lại Xá Lợi Tử: Bạch Đại đức! 
Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như lời Ngài nói. Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
như thế thật chẳng thể nắm bắt, không sắc, không thấy, không một 
tướng đối đãi, gọi là vô tướng. Bạch Đại đức! Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
như vậy không thủ không xả, không tăng không giảm, không tụ không 
tán, không ích không tổn, không nhiễm không tịnh. Bạch Đại đức! 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, chẳng cùng pháp chư Phật, chẳng bỏ 
pháp phàm phu; chẳng cùng pháp Bồ-tát, chẳng bỏ pháp phàm phu; 
chẳng cùng pháp Độc-giác, chẳng bỏ pháp phàm phu; chẳng cùng 
pháp Thanh-văn, chẳng bỏ pháp phàm phu; chẳng cùng cảnh giới vô 
vi, chẳng bỏ cảnh giới hữu vi. Bạch Đại đức! Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
như thế chẳng cùng bố thí Ba-la-mật-đa, chẳng cùng tịnh giới, an 
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Bạch Đại đức! Bát-nhã-
ba-la-mật-đa như thế chẳng cùng pháp không nội, chẳng cùng pháp 
không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không 
chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
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pháp không không tánh tự tánh. Bạch Đại đức! Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
như thế chẳng cùng chơn như, chẳng cùng pháp giới, pháp tánh, tánh 
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, 
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. 
Bạch Đại đức! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế chẳng cùng Thánh đế 
khổ, chẳng cùng Thánh đế tập, diệt, đạo. Bạch Đại đức! Bát-nhã-ba-
la-mật-đa như thế chẳng cùng bốn tịnh lự, chẳng cùng bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc. Bạch Đại đức! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế chẳng 
cùng tám giải thoát, chẳng cùng tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười 
biến xứ. Bạch Đại đức! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế chẳng cùng bốn 
niệm trụ, chẳng cùng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, 
bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Bạch Đại đức! Bát-nhã-ba-la-
mật-đa như thế chẳng cùng pháp môn giải thoát không, chẳng cùng vô 
tướng, vô nguyện. Bạch Đại đức! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế chẳng 
cùng năm loại mắt, chẳng cùng sáu phép thần thông. Bạch đại đức! 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế chẳng cùng mười lực của Phật, chẳng 
cùng bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỉ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Bạch đại đức! Bát-nhã-ba-la-
mật-đa như thế chẳng cùng pháp không quên mất chẳng cùng tánh 
luôn luôn xả. Bạch Đại đức! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế chẳng cùng 
trí nhất thiết, chẳng cùng trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Bạch Đại 
đức! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế chẳng cùng tất cả pháp môn Đà-la-
ni, chẳng cùng tất cả pháp môn Tam-ma-địa. Bạch Đại đức! Bát-nhã-
ba-la-mật-đa như thế chẳng cùng quả Dự-lưu, chẳng cùng quả Nhất-
lai, Bất-hoàn, A-la-hán. Bạch Đại đức! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế 
chẳng cùng quả vị Độc-giác. Bạch Đại đức! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như 
thế chẳng cùng hạnh đại Bồ-tát. Bạch Đại đức! Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
như thế chẳng cùng quả vị giác ngộ cao tột. 

Bạch Đại đức! Nếu đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa có khả năng 
biết như thế, thì là nắm bắt đúng Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm, 
cũng là tu hành đúng Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm. Vì sao? Vì 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm chẳng theo hai bên, không có hai 
tướng. Như vậy tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-
đa cũng chẳng theo hai bên, không có hai tướng. 

Lúc bấy giờ, Phật khen trời Đế Thích: Hay thay! Hay thay! Như 
ông đã nói. Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm chẳng theo hai bên. Vì 
sao? Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm không có hai tướng. Như 
vậy, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa cũng 
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chẳng theo hai bên. Vì sao? Vì tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố 
thí Ba-la-mật-đa ấy cũng không có hai tướng. 

Này Kiều Thi Ca! Có những kẻ muốn khiến Bát-nhã-ba-la-mật-
đa thậm thâm có hai tướng, tức là muốn khiến chơn như cũng có hai 
tướng. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm cùng 
với chơn như không hai, không hai phần.  

Này Kiều Thi Ca! Có những kẻ muốn khiến tịnh lự, tinh tấn, an 
nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa có hai tướng, tức là muốn khiến 
chơn như cũng có hai tướng. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì tịnh lự, tinh tấn, 
an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa cùng với chơn như không hai, 
không hai phần. 

Này Kiều Thi Ca! Có những kẻ muốn khiến Bát-nhã-ba-la-mật-
đa thậm thâm có hai tướng tức là muốn khiến pháp giới cũng có hai 
tướng. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm cùng 
với pháp giới không hai, không hai phần.  

Này Kiều Thi Ca! Có những kẻ muốn khiến tịnh lự, tinh tấn, an 
nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa có hai tướng, tức là muốn khiến 
pháp giới cũng có hai tướng. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì tịnh lự, tinh tấn, 
an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa cùng với pháp giới không hai, 
không hai phần. 

Này Kiều Thi Ca! Có những kẻ muốn khiến Bát-nhã-ba-la-mật-
đa thậm thâm có hai tướng, tức là muốn khiến pháp tánh cũng có hai 
tướng. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm cùng 
với pháp tánh không hai, không hai phần.  

Này Kiều Thi Ca! Có những kẻ muốn khiến tịnh lự, tinh tấn, an 
nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa có hai tướng, tức là muốn khiến 
pháp tánh cũng có hai tướng. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì tịnh lự, tinh tấn, 
an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa cùng với pháp tánh không hai, 
không hai phần. 

Này Kiều Thi Ca! Có những kẻ muốn khiến Bát-nhã-ba-la-mật-
đa thậm thâm có hai tướng, tức là muốn khiến tánh chẳng hư vọng 
cũng có hai tướng. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thậm thâm cùng với tánh chẳng hư vọng không hai, không hai phần.  

Này Kiều Thi Ca! Có những kẻ muốn khiến tịnh lự, tinh tấn, an 
nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa có hai tướng, tức là muốn khiến 
tánh chẳng hư vọng cũng có hai tướng. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì tịnh 
lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa cùng với tánh 
chẳng hư vọng không hai, không hai phần. 
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Này Kiều Thi Ca! Có những kẻ muốn khiến Bát-nhã-ba-la-mật-
đa thậm thâm có hai tướng, tức là muốn khiến tánh chẳng đổi khác 
cũng có hai tướng. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thậm thâm cùng với tánh chẳng đổi khác không hai, không hai phần.  

Này Kiều Thi Ca! Có những kẻ muốn khiến tịnh lự, tinh tấn, an 
nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa có hai tướng, tức là muốn khiến 
tánh chẳng đổi khác cũng có hai tướng. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì tịnh 
lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa cùng với tánh 
chẳng đổi khác không hai, không hai phần. 

Này Kiều Thi Ca! Có những kẻ muốn khiến Bát-nhã-ba-la-mật-
đa thậm thâm có hai tướng, tức là muốn khiến tánh bình đẳng cũng có 
hai tướng. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm 
cùng với tánh bình đẳng không hai, không hai phần.  

Này Kiều Thi Ca! Có những kẻ muốn khiến tịnh lự, tinh tấn, an 
nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa có hai tướng, tức là muốn khiến 
tánh bình đẳng cũng có hai tướng. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì tịnh lự, 
tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa cùng với tánh bình 
đẳng không hai, không hai phần. 

Này Kiều Thi Ca! Có những kẻ muốn khiến Bát-nhã-ba-la-mật-
đa thậm thâm có hai tướng, tức là muốn khiến tánh ly sanh cũng có 
hai tướng. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm 
cùng với tánh ly sanh không hai, không hai phần.  

Này Kiều Thi Ca! Có những kẻ muốn khiến tịnh lự, tinh tấn, an 
nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa có hai tướng, tức là muốn khiến 
tánh ly sanh cũng có hai tướng. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì tịnh lự, tinh 
tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa cùng với tánh ly sanh 
không hai, không hai phần. 

Này Kiều Thi Ca! Có những kẻ muốn khiến Bát-nhã-ba-la-mật-
đa thậm thâm có hai tướng, tức là muốn khiến định pháp cũng có hai 
tướng. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm cùng 
với định pháp không hai, không hai phần.  

Này Kiều Thi Ca! Có những kẻ muốn khiến tịnh lự, tinh tấn, an 
nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa có hai tướng, tức là muốn khiến 
định pháp cũng có hai tướng. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì tịnh lự, tinh 
tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa cùng với định pháp không 
hai, không hai phần. 

Này Kiều Thi Ca! Có những kẻ muốn khiến Bát-nhã-ba-la-mật-
đa thậm thâm có hai tướng, tức là muốn khiến trụ pháp cũng có hai 
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tướng. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm cùng 
với trụ pháp không hai, không hai phần.  

Này Kiều Thi Ca! Có những kẻ muốn khiến tịnh lự, tinh tấn, an 
nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa có hai tướng, tức là muốn khiến 
trụ pháp cũng có hai tướng. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì tịnh lự, tinh tấn, 
an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa cùng với trụ pháp không hai, 
không hai phần. 

Này Kiều Thi Ca! Có những kẻ muốn khiến Bát-nhã-ba-la-mật-
đa thậm thâm có hai tướng, tức là muốn khiến thật tế cũng có hai 
tướng. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm cùng 
với thật tế không hai, không hai phần.  

Này Kiều Thi Ca! Có những kẻ muốn khiến tịnh lự, tinh tấn, an 
nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa có hai tướng, tức là muốn khiến 
thật tế cũng có hai tướng. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì tịnh lự, tinh tấn, an 
nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa cùng với thật tế không hai, không 
hai phần. 

Này Kiều Thi Ca! Có những kẻ muốn khiến Bát-nhã-ba-la-mật-
đa thậm thâm có hai tướng, tức là muốn khiến cảnh giới hư không 
cũng có hai tướng. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thậm thâm cùng với cảnh giới hư không không hai, không hai phần.  

Này Kiều Thi Ca! Có những kẻ muốn khiến tịnh lự, tinh tấn, an 
nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa có hai tướng, tức là muốn khiến 
cảnh giới hư không cũng có hai tướng. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì tịnh 
lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa cùng với cảnh giới 
hư không không hai, không hai phần. 

Này Kiều Thi Ca! Có những kẻ muốn khiến Bát-nhã-ba-la-mật-
đa thậm thâm có hai tướng, tức là muốn khiến cảnh giới bất tư nghì 
cũng có hai tướng. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thậm thâm cùng với cảnh giới bất tư nghì không hai, không hai phần.  

Này Kiều Thi Ca! Có những kẻ muốn khiến tịnh lự, tinh tấn, an 
nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa có hai tướng, tức là muốn khiến 
cảnh giới bất tư nghì cũng có hai tướng. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì tịnh 
lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa cùng với cảnh giới 
bất tư nghì không hai, không hai phần. 

Lúc bấy giờ, trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-
ba-la-mật-đa như thế, trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian, đều 
nên chí thành lễ bái đi nhiễu bên phải, cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen. Vì sao? Vì tất cả chúng đại Bồ-tát đều y nơi Bát-nhã-
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ba-la-mật-đa thậm thâm như thế mà tinh cần tu học, đã chứng, sẽ 
chứng, đang chứng quả vị giác ngộ cao tột.  

Bạch Thế Tôn! Như con ngồi ở trong điện Thiện Pháp ở cõi trời 
Ba-mươi-ba, trên tòa Thiên Đế, vì các chúng trời, tuyên thuyết Chánh 
pháp. Khi ấy có vô lượng các Thiên tử v.v… đi đến chỗ con để nghe 
con nói, cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen, đi nhiễu bên phải, 
lễ bái, chắp tay lui ra. Khi con không ở đó, các Thiên tử v.v… cũng đi 
đến đó, tuy chẳng thấy con, xem như khi có con ở đó, cung kính cúng 
dường, hoặc nói, chỗ này là tòa ngồi của trời Đế Thích, vì chư thiên 
v.v... mà thuyết pháp, chúng ta nên xem như Thiên chủ có mặt, cúng 
dường, đi nhiễu bên phải, lễ bái, lui ra.  

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, nếu có người sao 
chép, thọ trì, đọc tụng, vì các hữu tình tuyên thuyết truyền bá rộng rãi, 
thì nên biết ngay ở chỗ ấy có vô lượng, vô số trời, rồng, Dược-xoa, 
Kiền-đạt-phược, A-tố-lạc, Yết-lộ-trà, Khẩn-nại-lạc, Mạc-hô-lạc-già, 
nhơn phi nhơn v.v... ở cõi này và vô biên thế giới khác trong mười 
phương đều đến tập họp, dù không có người nói, nhưng vì kính trọng 
pháp nên cũng ở nơi đó, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, 
lễ bái lui ra. Vì sao? Vì tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đều do 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế mà được sanh; tất cả chúng 
đại Bồ-tát, Độc-giác, Thanh-văn và các hữu tình, nhạc cụ thượng diệu, 
đều y nơi Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế mà được sanh khởi; Xá-lợi 
Phật cũng do Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế mà đượm 
nhuần công đức, được cúng dường. 

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-Ba-la-mật-đa như thế cùng với các 
hạnh đại Bồ-tát và sự chứng đắc trí nhất thiết trí là nhân, là duyên, là 
nơi y chỉ, là khả năng dẫn phát.  

Bạch Thế Tôn! Do duyên cớ này, mà con nói: Giả sử Xá-lợi 
Phật đầy khắp châu Thiệm bộ này, lấy làm một phần; sự sao chép Bát-
nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế, lại lấy làm một phần. Trong hai 
phần này, con chỉ chọn Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế. 

Bạch Thế Tôn! Nếu con khi đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm 
thâm này, thọ trì, đọc tụng, nhớ nghĩ, vì tâm khế hợp với pháp, nên 
hoàn toàn chẳng thấy có các tướng sợ hãi. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm không tướng, không trạng, không 
ngôn, không thuyết. 

Bạch Thế Tôn! Do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này không tướng, 
không trạng, không ngôn, không thuyết, cho nên tịnh lự, tinh tấn, an 
nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa cũng không tướng, không trạng, 
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không ngôn, không thuyết. Bạch Thế Tôn! Do Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
này không tướng, không trạng, không ngôn, không thuyết, cho nên 
pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh cũng không 
tướng, không trạng, không ngôn, không thuyết.  

Bạch Thế Tôn! Do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này không tướng, 
không trạng, không ngôn, không thuyết, cho nên chơn như, pháp giới, 
pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, 
tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh 
giới bất tư nghì cũng không tướng, không trạng, không ngôn, không 
thuyết.  

Bạch Thế Tôn! Do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này không tướng, 
không trạng, không ngôn, không thuyết, cho nên Thánh đế khổ, Thánh 
đế tập, Thánh đế diệt, Thánh đế đạo cũng không tướng, không trạng, 
không ngôn, không thuyết. 

Bạch Thế Tôn! Do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này không tướng, 
không trạng, không ngôn, không thuyết, cho nên bốn tịnh lự, bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc cũng không tướng, không trạng, không ngôn, 
không thuyết.  

Bạch Thế Tôn! Do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này không tướng, 
không trạng, không ngôn, không thuyết, cho nên tám giải thoát, tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng không tướng, không 
trạng, không ngôn, không thuyết.  

Bạch Thế Tôn! Do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này không tướng, 
không trạng, không ngôn, không thuyết, cho nên bốn niệm trụ, bốn 
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám 
chi thánh đạo cũng không tướng, không trạng, không ngôn, không 
thuyết.  

Bạch Thế Tôn! Do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này không tướng, 
không trạng, không ngôn, không thuyết, cho nên pháp môn giải thoát 
không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện 
cũng không tướng, không trạng, không ngôn, không thuyết.  

Bạch Thế Tôn! Do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này không tướng, 
không trạng, không ngôn, không thuyết, cho nên năm loại mắt, sáu 
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phép thần thông cũng không tướng, không trạng, không ngôn, không 
thuyết. 

Bạch thế Tôn! Do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này không tướng, 
không trạng, không ngôn, không thuyết, cho nên mười lực của Phật, 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỉ, 
đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng cũng không tướng, không trạng, 
không ngôn, không thuyết.  

Bạch Thế Tôn! Do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này không tướng, 
không trạng, không ngôn, không thuyết, cho nên pháp không quên 
mất, tánh luôn luôn xả cũng không tướng, không trạng, không ngôn, 
không thuyết.  

Bạch Thế Tôn! Do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này không tướng, 
không trạng, không ngôn, không thuyết, cho nên trí nhất thiết, trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng cũng không tướng, không trạng, không 
ngôn, không thuyết.  

Bạch Thế Tôn! Do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này không tướng, 
không trạng, không ngôn, không thuyết, cho nên tất cả pháp môn Đà-
la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa cũng không tướng, không trạng, 
không ngôn, không thuyết. 

Bạch Thế Tôn! Do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này không tướng, 
không trạng, không ngôn, không thuyết, cho nên hạnh đại Bồ-tát cũng 
không tướng, không trạng, không ngôn, không thuyết.  

Bạch Thế Tôn! Do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này không tướng, 
không trạng, không ngôn, không thuyết, cho nên quả vị giác ngộ cao 
tột của chư Phật cũng không tướng, không trạng, không ngôn, không 
thuyết.  

Bạch Thế Tôn! Do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này không tướng, 
không trạng, không ngôn, không thuyết, cho nên tất cả pháp cũng 
không tướng, không trạng, không ngôn, không thuyết. 

Bạch Thế Tôn! Nếu Bát-nhã-ba-la-mật-đa này có tướng, có 
trạng, có ngôn, có thuyết, chẳng phải không tướng, không trạng, 
không ngôn, không thuyết thì lẽ nào Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác 
lại biết tất cả pháp là không tướng, không trạng, không ngôn, không 
thuyết mà chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, vì các hữu tình thuyết tất 
cả pháp là không tướng, không trạng, không ngôn, không thuyết.  

Bạch thế Tôn! Do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này không tướng, 
không trạng, không ngôn, không thuyết, chẳng phải có tướng, có 
trạng, có ngôn, có thuyết, cho nên Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác 
biết tất cả pháp là không tướng, không trạng, không ngôn, không 
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thuyết mà chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, vì các hữu tình thuyết tất 
cả pháp là không tướng, không trạng, không ngôn, không thuyết. 

Bạch Thế Tôn! Cho nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa đáng được nhận 
lãnh vô lượng tràng hoa, hương xoa, hương bột v.v… tuyệt diệu, y 
phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quí, kỹ nhạc, đèn 
sáng, hết cả vật sở hữu của tất cả trời người, A-tố-lạc v.v… trong thế 
gian đem đến cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen. 

Bạch Thế Tôn! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... đối với 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần 
tu học, như lý tư duy, vì các hữu tình tuyên thuyết truyền bá rộng rãi, 
hoặc lại sao chép, trang trí bằng nhiều vật báu, rồi dùng vô lượng các 
thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột v.v... tuyệt diệu, y phục, anh lạc, 
tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quí, kỹ nhạc, đèn sáng, hết cả vật 
sở hữu, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen thì thiện nam tử, 
thiện nữ nhơn v.v... ấy, nhất định chẳng đọa vào trong địa ngục, bàng 
sanh, quỷ giới, nơi biên địa, chỗ không tin Phật, chốn ác kiến; chẳng 
rơi vào bậc Thanh-văn và Độc-giác, quyết hướng đến quả vị giác ngộ 
cao tột, thường thấy chư Phật, luôn nghe Chánh Pháp, chẳng lìa bạn 
lành, nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình, từ cõi Phật này đến 
cõi Phật khác, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Phật 
Thế Tôn và các chúng đại Bồ-tát, thường đem vô lượng tràng hoa, 
hương xoa hương bột v.v... tuyệt diệu, y phục, anh lạc, tràng phan, 
lọng báu, các thứ ngọc quí, kỹ nhạc, đèn sáng mà cúng dường. 

Bạch Thế Tôn! Giả sử Xá-lợi Phật đầy cả thế giới ba lần ngàn 
này lấy làm một phần; sự sao chép Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm 
như thế lại lấy làm một phần. Trong hai phần này, con chỉ chọn Bát-
nhã-ba-la-mật-đa ấy. Vì sao? Vì tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác 
và Xá-lợi Phật trong thế giới ba lần ngàn đều từ Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
mà xuất sanh. Lại, Xá-lợi Phật trong thế giới ba lần ngàn đều vì do thế 
lực công đức đã huân tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa nên được chư thiên, 
người, A-tố-lạc v.v... cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen. Do 
nhân duyên này nên các thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen Xá-lợi Phật, nhất định chẳng bị đọa 
vào ba đường ác, thường sanh vào cõi trời, người hưởng các khoái lạc, 
giàu sang tự do theo ý muốn, nương pháp Tam-thừa thẳng đến Niết-
bàn. 

Bạch Thế Tôn! Hoặc thấy Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, hoặc 
thấy sự sao chép Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm, hai công đức ấy 
bằng nhau không khác. Vì sao? Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, 
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cùng với chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác bằng nhau, không hai, 
không hai phần. 

Bạch Thế Tôn! Hoặc có Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác trụ ở 
ba thời để chỉ dẫn, vì các hữu tình tuyên thuyết Chánh pháp, đó là Khế 
kinh, Ứng tụng, Ký biệt, Phúng tụng, Tự thuyết, Nhân duyên, Bổn sự, 
Bổn sanh, Phương quảng, Hy pháp, Thí dụ và Luận nghị. Hoặc thiện 
nam tử, thiện nữ nhơn v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này thọ trì, 
đọc tụng, vì người rộng nói. Hai công đức này bằng nhau không khác. 
Vì sao? Vì hoặc là Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác kia, hoặc ba thời 
chỉ dẫn, hoặc đã tuyên thuyết mười hai bộ loại giáo pháp, đều y nơi 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa mà xuất sanh. 

Bạch Thế Tôn! Hoặc tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác trụ 
ở ba thời để chỉ dẫn trong mười phương thế giới như cát sông hằng, vì 
các hữu tình tuyên thuyết chánh pháp, đó là Khế Kinh, Ứng tụng, Ký 
biệt, Phúng tụng, Tự thuyết, Nhân duyên, Bổn sự, Bổn sanh, Phương 
quảng, Hy pháp, Thí dụ, Luận nghị. Hoặc thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này thọ trì, đọc tụng, vì người rộng 
nói. Hai công đức này bằng nhau không khác. Vì sao? Vì hoặc tất cả 
Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác trong mười phương thế giới như cát 
sông hằng, hoặc trụ ở ba thời để chỉ dẫn, hoặc tuyên thuyết mười hai 
bộ loại giáo pháp, đều y nơi Bát-nhã-ba-la-mật-đa mà xuất sanh.  

Bạch Thế Tôn! Hoặc thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... dùng vô 
lượng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột v.v... tuyệt diệu, y 
phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quí, kỹ nhạc, đèn 
sáng, hết cả vật sở hữu, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen tất 
cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác ở mười phương thế giới như cát 
sông hằng. Hoặc có thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... sao chép Bát-
nhã-ba-la-mật-đa cũng dùng vô lượng tràng hoa, hương xoa, hương 
bột v.v... tuyệt diệu, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ 
ngọc quí, kỹ nhạc, đèn sáng, hết cả vật sở hữu, cung kính cúng dường, 
tôn trọng ngợi khen. Hai công đức này bằng nhau không khác. Vì sao? 
Vì các đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác kia đều y nơi Bát-nhã-ba-
la-mật-đa mà xuất sanh. 
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Bạch Thế Tôn! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... đối với 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần 
tu học, như lý tư duy, vì các hữu tình tuyên thuyết, truyền bá rộng rãi 
thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, ở đời sau chẳng đọa vào địa 
ngục, bàng sanh, quỷ giới, nơi biên địa, chỗ không tin Phật, chốn ác 
kiến; thường đủ các căn, thông minh đoan chánh, chẳng rơi vào bậc 
Thanh-văn và Độc-giác. Vì sao? Vì thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... 
ấy quyết định sẽ trụ ở bậc đại Bồ-tát bất thối. 

Bạch Thế Tôn! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... đối với 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần 
tu học, như lý tư duy, vì các hữu tình tuyên thuyết truyền bá rộng rãi. 
Hoặc sao chép, trang trí bằng các vật báu, dùng vô lượng các thứ tràng 
hoa, hương xoa, hương bột v.v... tuyệt diệu, y phục, anh lạc, tràng 
phan, lọng báu, các thứ ngọc quí, kỹ nhạc, đèn sáng, hết cả vật sở hữu, 
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen thì thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v... ấy, xa lìa tất cả buồn rầu sợ hãi. 

Bạch Thế Tôn! Như người mắc nợ sợ người chủ nợ, nên bèn 
thân cận phụng sự nhà vua, dựa vào thế lực của vua để khỏi sợ sệt.  

Bạch Thế Tôn! Thí như có người vì nương vào nhà vua, vì được 
vua bảo bọc, nên được người đời cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen. Xá-lợi Phật cũng lại như vậy, do vì huân tu Bát-nhã-ba-la-
mật-đa này, nên được chư thiên, nhơn, A-tố-lạc v.v... cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen.  

Bạch Thế Tôn! Trí nhất thiết trí cũng y nơi Bát-nhã-ba-la-mật-
đa mà được thành tựu.  

Bạch Thế Tôn! Vì duyên cớ này nên con nói, giả sử Xá-lợi Phật 
đầy cả thế giới ba lần ngàn này lấy làm một phần. Việc sao chép Bát-
nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm ấy, lại lấy làm một phần. Trong hai phần 
này, con chọn Bát-nhã-ba-la-mật-đa ấy. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì do 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, Xá-lợi Phật và ba mươi hai tướng đại 
trượng phu, tám mươi vẻ đẹp kèm theo mà Phật đã có được để trang 
nghiêm thân. 

Bạch Thế Tôn! Do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, mà bố thí, tịnh 
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa được viên mãn 
thanh tịnh.  

Bạch Thế Tôn! Do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này mà pháp không 
nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, 
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pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh được viên mãn 
thanh tịnh.  

Bạch Thế Tôn! Do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, mà chơn như, 
pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh 
bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì được viên mãn thanh tịnh.  

Bạch Thế Tôn! Do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, mà Thánh đế khổ, 
Thánh đế tập, Thánh đế diệt, Thánh đế đạo được viên mãn thanh tịnh.  

Bạch Thế Tôn! Do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, mà bốn tịnh lự, 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc được viên mãn thanh tịnh.  

Bạch Thế Tôn! Do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, mà tám giải thoát, 
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ được viên mãn thanh 
tịnh.  

Bạch Thế Tôn! Do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, mà bốn niệm trụ, 
bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, 
tám chi thánh đạo được viên mãn thanh tịnh.  

Bạch Thế Tôn! Do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, mà pháp môn giải 
thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô 
nguyện được viên mãn thanh tịnh.  

Bạch Thế Tôn! Do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, mà năm loại mắt, 
sáu phép thần thông được viên mãn thanh tịnh.  

Bạch Thế Tôn! Do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, mà mười lực của 
Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám Pháp Phật bất cộng được viên mãn thanh tịnh.  

Bạch Thế Tôn! Do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, mà pháp không 
quên mất, tánh luôn luôn xả được viên mãn thanh tịnh.  

Bạch Thế Tôn! Do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, mà trí nhất thiết, 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng được viên mãn thanh tịnh.  

Bạch Thế Tôn! Do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, mà tất cả pháp 
môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa được viên mãn thanh tịnh.  

Bạch Thế Tôn! Do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, mà tất cả hạnh 
đại Bồ-tát được viên mãn thanh tịnh.  

Bạch Thế Tôn! Do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, mà quả vị giác 
ngộ cao tột của chư Phật được viên mãn thanh tịnh. 
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Bạch Thế Tôn! Do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, mà thân tâm chư 
Phật đều chẳng hư hoại, cứng hơn kim cang vô số lần.  

Bạch Thế Tôn! Do oai thần lực của Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, 
mà bố thí v.v... năm thứ … cũng được gọi là Ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì 
nếu không có Bát-nhã-ba-la-mật-đa, thì bố thí v.v... chẳng thể đạt đến 
bỉ ngạn. 

Bạch Thế Tôn! Nếu ở thế giới ba lần ngàn này hoặc thế giới 
khác, có kinh đô, thành ấp, làng xóm, trong đó nếu có người thọ trì, 
đọc tụng, sao chép giảng giải, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, thì hữu tình xứ ấy chẳng bị tất cả 
loài nhơn phi nhơn v.v... làm não hại, chỉ trừ định nghiệp ác phải chịu, 
lần hồi tu học, tùy theo sở nguyện, cho đến chứng đắc Niết-bàn của 
Ba-thừa.  

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế đủ đại oai lực, tùy 
theo chỗ ở, làm lợi ích lớn cho các hữu tình. 

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế có công dụng lớn 
ở quốc độ ba lần ngàn này làm Phật sự lớn.  

Bạch Thế Tôn! Nếu ở trong thế giới nào mà lưu hành Bát-nhã-
ba-la-mật-đa thậm thâm như thế thì nên biết nơi ấy chắc chắn có Phật 
xuất hiện ở thế gian, làm lợi lạc tất cả.  

Bạch Thế Tôn! Thí như đại thần châu quí báu vô giá đầy đủ vô 
lượng các thứ oai đức thắng diệu, tùy nơi có thần châu này, loài nhơn 
phi nhơn hoàn toàn không làm não hại được. Nếu có nam tử hoặc nữ 
nhân bị quỷ bắt, thân tâm khổ não, có người cầm thần châu này đưa 
xem, thì do oai lực của thần châu, quỷ liền bỏ chạy. Nếu bị các thứ 
bệnh nhiệt, phong đàm, hoặc nhiệt, phong, đàm hợp lại thành bệnh, có 
người đem thần châu này đeo vào thân, thì các thứ bệnh ấy, không 
bệnh nào là chẳng lành. Châu này ở trong tối thì có khả năng phát ra 
ánh sáng, khi nóng thì mát, khi lạnh thì ấm; tùy địa phương có thần 
châu này, thời tiết điều hòa, chẳng lạnh chẳng nóng. Nếu nơi nào có 
thần châu này thì rắn, bò cạp v.v… các loài độc không dám ở. Nếu có 
nam tử hoặc nữ nhân bị trúng phải độc, đau đớn không chịu nổi, có 
người cầm thần châu này đưa cho họ thấy, thì do oai thế của thần 
châu, các độc liền tiêu mất. Nếu các hữu tình thân bị các tật, hủi, lác, 
ghẻ lở, phù thũng, hoa mắt, nhặm mắt v.v… bệnh mắt, bệnh tai, bệnh 
mũi, bệnh lưỡi, bệnh yết hầu, bệnh thân, đeo thần châu này thì các 
bệnh đều lành. Nếu trong các ao, rãnh, suối, giếng v.v... nước bị dơ 
bẩn, hoặc sắp khô cạn, đem thần châu thả vào thì nước liền tràn đầy, 
thơm sạch, lóng trong đủ tám công đức. Nếu dùng chỉ xanh, vàng, đỏ, 
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trắng, hồng, tía, biếc, xanh đậm lẫn lộn, dệt đủ các sắc áo bọc thần 
châu này thả vào nước, nước theo màu áo thành các màu sắc. Đại thần 
châu quí báu vô giá như thế, oai đức vô biên, nói chẳng hết được. Nếu 
đặt trong rương trắp thì cũng khiến rương trắp ấy thành tựu đầy đủ oai 
đức vô biên. Dù cho rương trắp trống không, nhưng do đã từng chứa 
thần châu, nên rương trắp ấy được nhiều người mến trọng. 

Khi ấy, cụ thọ Khánh Hỷ hỏi trời Đế Thích: Này Kiều Thi Ca! 
Thần châu như thế chỉ trời mới có hay là loài người cũng có?  

Trời Đế Thích đáp: Bạch Đại đức! Trong loài người và trên trời 
đều có châu này. Nếu ở trong loài người thì hình nhỏ mà nặng, nếu ở 
trên trời thì hình lớn mà nhẹ. Lại thứ ở trong loài người thì tướng 
chẳng đầy đủ, nếu thứ ở trên trời thì tướng tròn đầy. Thứ có ở trên trời 
thì oai đức thù thắng, so với châu ở trong loài người thì nhiều hơn vô 
lượng. 

Khi ấy, trời Đế Thích lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-
la-mật-đa thậm thâm cũng lại như vậy, là gốc của các đức, có khả 
năng diệt trừ vô lượng pháp ác bất thiện. Nơi nào có nó thì khiến các 
loại khổ não về thân tâm của các hữu tình đều được tiêu diệt, loài 
nhơn phi nhơn v.v... chẳng thể làm hại được.  

Bạch Thế Tôn! Đại thần châu quí báu vô giá đã nói đó, chẳng 
những chỉ dụ cho Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm mà cũng còn dụ 
cho trí nhất thiết trí của Như Lai.  

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đầy đủ vô lượng 
công đức thù thắng, cũng có khả năng dẫn phát vô lượng công đức 
thanh tịnh thù thắng thế gian và xuất thế gian. 

Bạch Thế Tôn! Giới hạn công đức của Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thậm thâm khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu 
vô biên của Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, nên Xá-lợi Phật do Bát-
nhã-ba-la-mật-đa này mà được sanh, có thể nhận sự cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong 
thế gian. 

Bạch Thế Tôn! Giới hạn công đức của tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, 
tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa thậm thâm, khó có thể xưng tán. Vì sao? 
Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh 
giới, bố thí Ba-la-mật-đa như thế, nên Xá-lợi Phật do tịnh lự, tinh tấn, 
an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa này mà được sanh, có thể nhận 
sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời, người, 
A-tố-lạc v.v... trong thế gian. 
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Bạch Thế Tôn! Giới hạn công đức của pháp không nội thậm 
thâm khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô 
biên của pháp không nội như thế, nên Xá-lợi Phật do pháp không nội 
này mà được sanh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen của tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian.  

Bạch Thế Tôn! Giới hạn công đức của pháp không ngoại, pháp 
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh thậm thâm khó có thể xưng tán.Vì sao? Vì lượng 
công đức rộng sâu vô biên của pháp không ngoại cho đến pháp không 
không tánh tự tánh như thế, nên Xá-lợi Phật do pháp không ngoại cho 
đến pháp không không tánh tự tánh này mà được sanh, có thể nhận sự 
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời, người, A-
tố-lạc v.v... trong thế gian. 

Bạch Thế Tôn! Giới hạn công đức của chơn như thậm thâm khó 
có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của chơn 
như như thế, nên Xá-lợi Phật do chơn như này mà được sanh, có thể 
nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời, 
người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian.  

Bạch Thế Tôn! Giới hạn công đức của pháp giới, pháp tánh, 
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly 
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư 
nghì thậm thâm khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng 
sâu vô biên của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì như thế, nên 
Xá-lợi Phật do pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì này mà được 
sanh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của 
tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian.  

Bạch Thế Tôn! Giới hạn công đức của Thánh đế khổ thậm thâm 
khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của 
Thánh đế khổ như thế, nên Xá-lợi Phật do Thánh đế khổ này mà được 
sanh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của 
tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian.  

Bạch Thế Tôn! Giới hạn công đức của Thánh đế tập, diệt, đạo 
thậm thâm khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu 
vô biên của Thánh đế tập, diệt, đạo như thế, nên Xá-lợi Phật do Thánh 
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đế tập, diệt, đạo này mà được sanh, có thể nhận sự cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong 
thế gian. 

Bạch Thế Tôn! Giới hạn công đức của bốn tịnh lự thậm thâm 
khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của 
bốn tịnh lự như thế, nên Xá-lợi Phật do bốn tịnh lự này mà được sanh, 
có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả 
trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian.  

Bạch Thế Tôn! Giới hạn công đức của bốn vô lượng, bốn định 
vô sắc thậm thâm khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức 
rộng sâu vô biên của bốn vô lượng, bốn định vô sắc như thế, nên Xá-
lợi Phật do bốn vô lượng, bốn định vô sắc này mà được sanh, có thể 
nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời, 
người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian. 

Bạch Thế Tôn! Giới hạn công đức của tám giải thoát thậm thâm 
khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của 
tám giải thoát như thế, nên Xá-lợi Phật do tám giải thoát này mà được 
sanh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của 
tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian.  

Bạch Thế Tôn! Giới hạn công đức của tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ thậm thâm khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì 
lượng công đức rộng sâu vô biên của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ như thế, nên Xá-lợi Phật do tám thắng xứ, chín định thứ 
đệ, mười biến xứ này mà được sanh, có thể nhận sự cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong 
thế gian. 

Bạch Thế Tôn! Giới hạn công đức của bốn niệm trụ thậm thâm 
khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của 
bốn niệm trụ như thế, nên Xá-lợi Phật do bốn niệm trụ này mà được 
sanh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của 
tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian.  

Bạch Thế Tôn! Giới hạn công đức của bốn chánh đoạn, bốn 
thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thậm 
thâm khó có thể xưng tán.Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên 
của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
giác, tám chi thánh đạo như thế, nên Xá-lợi Phật do bốn chánh đoạn, 
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo 
này mà được sanh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen của tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian. 
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Bạch Thế Tôn! Giới hạn công đức của pháp môn giải thoát 
không thậm thâm khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức 
rộng sâu vô biên của pháp môn giải thoát không như thế, nên Xá-lợi 
Phật do pháp môn giải thoát không này mà được sanh, có thể nhận sự 
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời, người, A-
tố-lạc v.v... trong thế gian.  

Bạch Thế Tôn! Giới hạn công đức của pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện thậm thâm khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng 
công đức rộng sâu vô biên của pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện như thế, nên Xá-lợi Phật do pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện này mà được sanh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen của tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian. 

Bạch Thế Tôn! Giới hạn công đức của năm loại mắt thậm thâm 
khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của 
năm loại mắt như thế, nên Xá-lợi Phật do năm loại mắt này mà được 
sanh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của 
tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian.  

Bạch Thế Tôn! Giới hạn công đức của sáu phép thần thông 
thậm thâm khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu 
vô biên của sáu phép thần thông như thế, nên Xá-lợi Phật do sáu phép 
thần thông này mà được sanh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, 
tôn trọng ngợi khen của tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế 
gian. 

Bạch Thế Tôn! Giới hạn công đức của mười lực Phật thậm thâm 
khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của 
mười lực Phật như thế, nên Xá-lợi Phật do mười lực Phật này mà được 
sanh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của 
tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian.  

Bạch Thế Tôn! Giới hạn công đức của bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp 
Phật bất cộng thậm thâm khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công 
đức rộng sâu vô biên của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng như 
thế, nên Xá-lợi Phật do bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng này 
mà được sanh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen của tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian.  

Bạch Thế Tôn! Giới hạn công đức của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
thậm thâm khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu 
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vô biên của tất cả pháp môn Đà-la-ni như thế, nên Xá-lợi Phật do tất 
cả pháp môn Đà-la-ni này mà được sanh, có thể nhận sự cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... 
trong thế gian.  

Bạch Thế Tôn! Giới hạn công đức của tất cả pháp môn Tam-
ma-địa thậm thâm khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức 
rộng sâu vô biên của tất cả pháp môn Tam-ma-địa như thế, nên Xá-lợi 
Phật do tất cả pháp môn Tam-ma-địa này mà được sanh, có thể nhận 
sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời, người, 
A-tố-lạc v.v... trong thế gian. 

Bạch Thế Tôn! Giới hạn công đức của trí nhất thiết thậm thâm 
khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của 
trí nhất thiết như thế, nên Xá-lợi Phật do trí nhất thiết này mà được 
sanh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của 
tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian.  

Bạch Thế Tôn! Giới hạn công đức của trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng thậm thâm khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công 
đức rộng sâu vô biên của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng như thế, 
nên Xá-lợi Phật do trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng này mà được 
sanh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của 
tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian. 

Bạch Thế Tôn! Giới hạn công đức của pháp không quên mất 
thậm thâm khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu 
vô biên của pháp không quên mất như thế, nên Xá-lợi Phật do pháp 
không quên mất này mà được sanh, có thể nhận sự cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong 
thế gian.  

Bạch Thế Tôn! Giới hạn công đức của tánh luôn luôn xả thậm 
thâm khó có thể xưng tán. Vì sao? Vì lượng công đức rộng sâu vô 
biên của tánh luôn luôn xả như thế, nên Xá-lợi Phật do tánh luôn luôn 
xả này mà được sanh, có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen của tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian. 

Bạch Thế Tôn! Giới hạn công đức của sự đoạn trừ vĩnh viễn tất 
cả tập khí phiền não tương tục thậm thâm khó có thể xưng tán. Vì sao? 
Vì lượng công đức rộng sâu vô biên của sự đoạn trừ vĩnh viễn tất cả 
tập khí phiền não tương tục như thế, nên Xá-lợi Phật do sự đoạn trừ 
vĩnh viễn tất cả tập khí phiền não tương tục này mà được sanh, có thể 
nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời, 
người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian. 

548 



Tập 03, Quyển 128, Phẩm So Sánh Công Đức  

Lại nữa, Bạch Thế Tôn! Vì Xá-lợi Phật là kết quả huân tu cực 
kỳ viên mãn về Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm, là vật nương tựa cực 
kỳ thanh tịnh của Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm, nên có thể nhận sự 
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời, người, A-
tố-lạc v.v... trong thế gian. 

Bạch Thế Tôn! Vì Xá-lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên 
mãn về tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa, là vật 
nương tựa cực kỳ thanh tịnh của tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, 
bố thí Ba-la-mật-đa nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen của tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian. 

Bạch Thế Tôn! Vì Xá-lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên 
mãn về sự an trụ pháp không nội, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh 
của sự an trụ pháp không nội nên có thể nhận sự cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong 
thế gian.  

Bạch Thế Tôn! Vì Xá-lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên 
mãn về sự an trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, là vật 
nương tựa cực kỳ thanh tịnh của sự an trụ pháp không ngoại cho đến 
pháp không không tánh tự tánh nên có thể nhận sự cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong 
thế gian.  

Bạch Thế Tôn! Vì Xá-lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên 
mãn về sự an trụ chơn như, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh của sự 
an trụ chơn như nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen của tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian.  

Bạch Thế Tôn! Vì Xá-lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên 
mãn về sự an trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh 
chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, là vật nương tựa cực kỳ 
thanh tịnh của sự an trụ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì nên có 
thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời, 
người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian.  
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Bạch Thế Tôn! Vì Xá-lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên 
mãn về sự an trụ Thánh đế khổ, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh của 
sự an trụ Thánh đế khổ, nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen của tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian. 

Bạch Thế Tôn! Vì Xá-lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên 
mãn về sự an trụ Thánh đế tập, diệt, đạo, là vật nương tựa cực kỳ 
thanh tịnh của sự an trụ Thánh đế tập, diệt, đạo nên có thể nhận sự 
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời, người, A-
tố-lạc v.v... trong thế gian. 

Bạch Thế Tôn! Vì Xá-lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên 
mãn về bốn tịnh lự, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh của bốn tịnh lự 
nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất 
cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian.  

Bạch Thế Tôn! Vì Xá-lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên 
mãn về bốn vô lượng, bốn định vô sắc, là vật nương tựa cực kỳ thanh 
tịnh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc nên có thể nhận sự cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... 
trong thế gian.  

Bạch Thế Tôn! Vì Xá-lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên 
mãn về tám giải thoát, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh của tám giải 
thoát nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen 
của tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian  

Bạch Thế Tôn! Vì Xá-lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên 
mãn về tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, là vật nương 
tựa cực kỳ thanh tịnh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến 
xứ nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của 
tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian.  

Bạch Thế Tôn! Vì Xá-lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên 
mãn về bốn niệm trụ, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh của bốn niệm 
trụ nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của 
tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian.  

Bạch Thế Tôn! Vì Xá-lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên 
mãn về bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
giác, tám chi thánh đạo, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh của bốn 
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám 
chi thánh đạo nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen của tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian.  

Bạch Thế Tôn! Vì Xá-lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên 
mãn về pháp môn giải thoát không, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh 
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của pháp môn giải thoát không nên có thể nhận sự cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong 
thế gian  

Bạch Thế Tôn! Vì Xá-lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên 
mãn về pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, là vật nương tựa 
cực kỳ thanh tịnh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện nên có 
thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời, 
người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian. 

Bạch Thế Tôn! Vì Xá-lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên 
mãn về năm loại mắt, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh của năm loại 
mắt nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen 
của tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian.  

Bạch Thế Tôn! Vì Xá-lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên 
mãn về sáu phép thần thông, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh của 
sáu phép thần thông nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen của tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian.  

Bạch Thế Tôn! Vì Xá-lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên 
mãn về mười lực của Phật, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh của 
mười lực Phật nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen của tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian.  

Bạch Thế Tôn! Vì Xá-lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên 
mãn về bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, 
đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, là vật nương tựa cực kỳ 
thanh tịnh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, 
đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng nên có thể nhận sự 
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời, người, A-
tố-lạc v.v... trong thế gian.  

Bạch Thế Tôn! Vì Xá-lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên 
mãn về tất cả pháp môn Đà-la-ni, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh 
của tất cả pháp môn Đà-la-ni nên có thể nhận sự cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong 
thế gian.  

Bạch Thế Tôn! Vì Xá-lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên 
mãn về tất cả pháp môn Tam-ma-địa, là vật nương tựa cực kỳ thanh 
tịnh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa nên có thể nhận sự cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... 
trong thế gian 

Bạch Thế Tôn! Vì Xá-lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên 
mãn về trí nhất thiết, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh của trí nhất 
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thiết nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen 
của tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian.  

Bạch Thế Tôn! Vì Xá-lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên 
mãn về trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, là vật nương tựa cực kỳ 
thanh tịnh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng nên có thể nhận sự 
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời, người, A-
tố-lạc v.v... trong thế gian.  

Bạch Thế Tôn! Vì Xá-lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên 
mãn về pháp không quên mất, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh của 
pháp không quên mất nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen của tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian.  

Bạch Thế Tôn! Vì Xá-lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên 
mãn về tánh luôn luôn xả, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh của tánh 
luôn luôn xả nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen của tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian.  

Bạch Thế Tôn! Vì Xá-lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên 
mãn về sự đoạn trừ vĩnh viễn tất cả tập khí phiền não tương tục, là vật 
nương tựa cực kỳ thanh tịnh của sự đoạn trừ vĩnh viễn tất cả tập khí 
phiền não tương tục nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen của tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian. 

Bạch Thế Tôn! Vì Xá-lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên 
mãn về công đức trân bảo Ba-la-mật-đa, là vật nương tựa cực kỳ thanh 
tịnh của công đức trân bảo Ba-la-mật-đa nên có thể nhận sự cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... 
trong thế gian. 

Bạch Thế Tôn! Vì Xá-lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên 
mãn về vô nhiễm, vô tịnh Ba-la-mật-đa, là vật nương tựa cực kỳ thanh 
tịnh của vô nhiễm, vô tịnh Ba-la-mật-đa nên có thể nhận sự cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... 
trong thế gian. 

Bạch Thế Tôn! Vì Xá-lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên 
mãn về vô sanh, vô diệt Ba-la-mật-đa, là vật nương tựa cực kỳ thanh 
tịnh của vô sanh, vô diệt Ba-la-mật-đa nên có thể nhận sự cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... 
trong thế gian. 

Bạch Thế Tôn! Vì Xá-lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên 
mãn về vô nhập, vô xuất Ba-la-mật-đa, là vật nương tựa cực kỳ thanh 
tịnh của vô nhập, vô xuất Ba-la-mật-đa nên có thể nhận sự cung kính 
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cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... 
trong thế gian. 

Bạch Thế Tôn! Vì Xá-lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên 
mãn về vô tăng, vô giảm Ba-la-mật-đa, là vật nương tựa cực kỳ thanh 
tịnh của vô tăng, vô giảm Ba-la-mật-đa nên có thể nhận sự cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... 
trong thế gian. 

Bạch Thế Tôn! Vì Xá-lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên 
mãn về vô lai, vô khứ Ba-la-mật-đa, là vật nương tựa cực kỳ thanh 
tịnh của vô lai, vô khứ Ba-la-mật-đa nên có thể nhận sự cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... 
trong thế gian. 

Bạch Thế Tôn! Vì Xá-lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên 
mãn về vô động, vô chỉ Ba-la-mật-đa, là vật nương tựa cực kỳ thanh 
tịnh của vô động, vô chỉ Ba-la-mật-đa nên có thể nhận sự cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... 
trong thế gian. 

Bạch Thế Tôn! Vì Xá-lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên 
mãn về vô thử, vô bỉ Ba-la-mật-đa, là vật nương tựa cực kỳ thanh tịnh 
của vô thử, vô bỉ Ba-la-mật-đa nên có thể nhận sự cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong 
thế gian. 

Bạch Thế Tôn! Vì Xá-lợi Phật là kết quả huân tu cực kỳ viên 
mãn về thật tánh các pháp Ba-la-mật-đa, là vật nương tựa cực kỳ 
thanh tịnh của thật tánh các pháp Ba-la-mật-đa nên có thể nhận sự 
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của tất cả trời, người, A-
tố-lạc v.v... trong thế gian. 

Lại nữa, Bạch Thế Tôn! Ngoài số Xá-lợi Phật tôn trí đầy khắp 
cả thế giới ba lần ngàn ra, giả sử Xá-lợi Phật tôn trí đầy khắp mười 
phương thế giới chư Phật như số cát sông hằng lấy làm một phần. Sự 
sao chép Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, lại lấy làm một phần. Trong 
hai phần này, con chọn Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế. Vì sao? Vì Xá-
lợi của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, đều do Bát-nhã-ba-la-
mật-đa thậm thâm như thế mà được sanh. Vì các Xá-lợi của tất cả Như 
Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, đều do kết quả huân tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa thậm thâm như thế, vì các Xá-lợi của tất cả Như Lai Ứng Chánh 
Đẳng Giác, đều là vật đã nương tựa Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm 
như thế nên có thể nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
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khen của tất cả trời, rồng, Dược-xoa, Kiền-đạt-phược, A-tố-lạc, Yết-
lộ-trà, Khẩn-nại-lạc, Mạc-hô-lạc-già, nhơn phi nhơn v.v...  

Bạch Thế Tôn! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen Xá-lợi Phật, thì thiện nam tử, thiện 
nữ nhơn v.v... ấy do thiện căn này ở trong trời, người hưởng thọ giàu 
sang, sung sướng. Đó là dòng họ lớn Sát-đế-lợi, dòng họ lớn Bà-la-
môn, dòng họ lớn Trưởng giả, dòng họ lớn Cư sĩ; chúng trời Tứ-đại-
vương, trời Ba-mươi-ba, trời Dạ-ma, trời Đỗ-sử-đa, trời Lạc-biến-hóa, 
trời Tha-hóa-tự-tại, hưởng thọ giàu sang, sung sướng và do thiện căn 
thù thắng như thế, nên đến thân cuối cùng được thoát khổ. 

Bạch Thế Tôn! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... đối với 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, sao 
chép giảng giải, như lý tư duy, thì do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này mà 
được viên mãn. Vì do Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế mà được viên 
mãn, nên lại khiến tịnh lự Ba-la-mật-đa được viên mãn. Vì do tịnh lự 
Ba-la-mật-đa như thế mà được viên mãn, nên lại khiến tinh tấn Ba-la-
mật-đa được viên mãn. Vì do tinh tấn Ba-la-mật-đa như thế mà được 
viên mãn, nên lại khiến an nhẫn Ba-la-mật-đa được viên mãn. Vì do 
an nhẫn Ba-la-mật-đa như thế mà được viên mãn, nên lại khiến tịnh 
giới Ba-la-mật-đa được viên mãn. Vì do tịnh giới Ba-la-mật-đa như 
thế mà được viên mãn, nên lại khiến bố thí Ba-la-mật-đa được viên 
mãn. 

Bạch Thế Tôn! Do đó lại khiến an trụ pháp không nội, pháp 
không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không 
chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh được viên mãn.  

Bạch Thế Tôn! Do đó lại khiến an trụ chơn như, pháp giới, pháp 
tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly 
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư 
nghì được viên mãn.  

Bạch Thế Tôn! Do đó lại khiến an trụ Thánh đế khổ, Thánh đế 
tập, Thánh đế diệt, Thánh đế đạo được viên mãn. 

Bạch Thế Tôn! Do đó lại khiến tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc được viên mãn.  
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Bạch Thế Tôn! Do đó lại khiến tu tập tám giải thoát, tám thắng 
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ được viên mãn.  

Bạch Thế Tôn! Do đó lại khiến tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh 
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi 
thánh đạo được viên mãn.  

Bạch Thế Tôn! Do đó lại khiến tu tập pháp môn giải thoát 
không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện 
được viên mãn.  

Bạch Thế Tôn! Do đó lại khiến tu tập năm loại mắt, sáu phép 
thần thông được viên mãn 

Bạch Thế Tôn! Do đó lại khiến tu tập mười lực của Phật, bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại 
xả, mười tám pháp Phật bất cộng được viên mãn.  

Bạch Thế Tôn! Do đó lại khiến tu tập trí nhất thiết, trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng được viên mãn.  

Bạch Thế Tôn! Do đó lại khiến tu tập pháp không quên mất, 
tánh luôn luôn xả được viên mãn.  

Bạch Thế Tôn! Do đó lại khiến tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa được viên mãn. 

Bạch Thế Tôn! Do đó lại khiến vượt bậc Thanh-văn và Độc-
giác, chứng nhập Chánh tánh ly sanh của Bồ-tát. Đã được chứng nhập 
địa vị Chánh tánh ly sanh của Bồ-tát rồi, lại được thần thông thắng 
diệu của Bồ-tát, nương thần thông này dạo chơi các cõi Phật, từ cõi 
Phật này đến cõi Phật khác, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen chư Phật Thế Tôn, lắng nghe Chánh pháp, nghiêm tịnh cõi Phật. 
Vì muốn thành thục các hữu tình nên khởi nguyện thù thắng, thọ các 
loại thân: Hoặc làm đại chuyển luân vương, Tiểu chuyển luân vương; 
hoặc làm đại quốc vương, hoặc làm tiểu quốc vương; hoặc sanh vào 
dòng họ lớn Sát-đế-lợi, hoặc sanh vào dòng họ lớn Bà-la-môn, hoặc 
sanh vào dòng họ lớn Trưởng giả, hoặc sanh vào dòng họ lớn Cư sĩ; 
hoặc làm trời Đế Thích, hoặc làm Đại phạm vương, hoặc làm Tỳ-sa-
môn, hoặc làm Trì quốc v.v... tùy chỗ ứng hiện mà làm việc lợi ích, 
lần hồi cho đến chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì vậy, Bạch Thế 
Tôn! Con đối với nơi có Xá-lợi chư Phật đều tín thọ và vui mừng, 
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, nhưng đối với sự cung 
kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm 
thâm như thế, thì công đức có được nhiều hơn. Do nhân duyên ấy nên 
con chọn Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế. 
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Bạch Thế Tôn! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, làm 
tăng trưởng tất cả Phật pháp, cũng nhiếp thọ được tất cả sự giàu sang, 
an lạc, tự tại của thế gian và xuất thế gian. Như vậy là đã cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen Xá-lợi Phật . 
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Lại nữa, Bạch Thế Tôn! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... 
muốn được thường thấy pháp thân, sắc thân, trí tuệ thân v.v... của tất 
cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác hiện thuyết diệu pháp ở vô số vô 
biên thế giới trong mười phương, thì nên đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thậm thâm như thế, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, chí 
tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, như lý tư duy, vì các 
hữu tình tuyên thuyết, truyền bá rộng rãi. 

Bạch Thế Tôn! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... muốn 
được thường thấy pháp thân, sắc thân, trí tuệ thân v.v... của Như Lai 
Ứng Chánh Đẳng Giác hiện tại trong cõi Phật này, thì nên đối với Bát-
nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế, cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen, chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, như lý 
tư duy, vì các hữu tình tuyên thuyết, truyền bá rộng rãi.  

Bạch Thế Tôn! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... muốn 
được thường thấy pháp thân, sắc thân, trí tuệ thân v.v... của tất cả Như 
Lai Ứng Chánh Đẳng Giác ba đời trong mười phương, thì nên đối với 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế, cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen, chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, 
như lý tư duy, vì các hữu tình tuyên thuyết, truyền bá rộng rãi. 

Bạch Thế Tôn! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... tu hành 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa, thì nên lấy pháp tánh, đối với các Như Lai Ứng 
Chánh Đẳng Giác, tu tùy Phật niệm. 

Bạch Thế Tôn! Pháp tánh có hai: Một là hữu vi, hai là vô vi. 
Những gì gọi là pháp tánh hữu vi? Đó là biết như thật về trí ngã, trí 
hữu tình, trí dòng sinh mạng, trí sự sanh, trí sự dưỡng, trí sự trưởng 
thành, trí chủ thể luân hồi, trí người do người sanh, trí ngã tối thắng, 
trí khả năng làm việc, trí tự thọ quả báo, trí cái biết, trí cái thấy; hoặc 
trí sắc, trí thọ, trí tưởng, trí hành, trí thức; hoặc trí nhãn xứ, trí nhĩ xứ, 
trí tỷ xứ, trí thiệt xứ, trí thân xứ, trí ý xứ; hoặc trí sắc xứ, trí thanh xứ, 
trí hương xứ, trí vị xứ, trí xúc xứ, trí pháp xứ; hoặc trí nhãn giới, trí 
sắc giới, trí nhãn thức giới, trí nhãn xúc, trí các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sanh ra; hoặc trí nhĩ giới, trí thanh giới, trí nhĩ thức giới, trí nhĩ 
xúc, trí các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra; hoặc trí tỷ giới, trí 
hương giới, trí tỷ thức giới, trí tỷ xúc, trí các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra; hoặc trí thiệt giới, trí vị giới, trí thiệt thức giới, trí thiệt xúc, trí 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra; hoặc trí thân giới, trí xúc giới, 
trí thân thức giới, trí thân xúc, trí các thọ do thân xúc làm duyên sanh 
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ra; hoặc trí ý giới, trí pháp giới, trí ý thức giới, trí ý xúc, trí các thọ do 
ý xúc làm duyên sanh ra; hoặc trí địa giới, trí thủy giới, trí hỏa giới, trí 
phong giới, trí không giới, trí thức giới; hoặc trí vô minh, trí hành, trí 
thức, trí danh sắc, trí lục xứ, trí xúc, trí thọ, trí ái, trí thủ, trí hữu, trí 
sanh, trí lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não; hoặc trí bố thí Ba-la-mật-đa, trí 
tịnh giới Ba-la-mật-đa, trí an nhẫn Ba-la-mật-đa, trí tinh tấn Ba-la-
mật-đa, trí tịnh lự Ba-la-mật-đa, trí Bát-nhã Ba-la-mật-đa; hoặc trí 
không nội, trí không ngoại, trí không nội ngoại, trí không không, trí 
không lớn, trí không thắng nghĩa, trí không hữu vi, trí không vô vi, trí 
không rốt ráo, trí không không biên giới, trí không tản mạn, trí không 
không đổi khác, trí không bổn tánh, trí không tự tướng, trí không cộng 
tướng, trí không tất cả pháp, trí không chẳng thể nắm bắt được, trí 
không không tánh, trí không tự tánh, trí không không tánh tự tánh; 
hoặc trí chơn như, trí pháp giới, trí pháp tánh, trí tánh chẳng hư vọng, 
trí tánh chẳng đổi khác, trí tánh bình đẳng, trí tánh ly sanh, trí định 
pháp, trí trụ pháp, trí thật tế, trí cảnh giới hư không, trí cảnh giới bất tư 
nghì; hoặc trí Thánh đế khổ, trí Thánh đế tập, trí Thánh đế diệt, trí 
Thánh đế đạo; hoặc trí bốn tịnh lự, trí bốn vô lượng, trí bốn định vô 
sắc; hoặc trí tám giải thoát, trí tám thắng xứ, trí chín định thứ đệ, trí 
mười biến xứ; hoặc trí bốn niệm trụ, trí bốn chánh đoạn, trí bốn thần 
túc, trí năm căn, trí năm lực, trí bảy chi đẳng giác, trí tám chi thánh 
đạo; hoặc trí pháp môn giải thoát không, trí pháp môn giải thoát vô 
tướng, trí pháp môn giải thoát vô nguyện; hoặc trí năm loại mắt, trí 
sáu phép thần thông; hoặc trí mười lực của Phật, trí bốn điều không 
sợ, trí bốn sự hiểu biết thông suốt, trí đại từ, trí đại bi, trí đại hỷ, trí đại 
xả, trí mười tám pháp Phật bất cộng; hoặc trí pháp không quên mất, trí 
tánh luôn luôn xả; hoặc trí trí nhất thiết, trí trí đạo tướng, trí trí nhất 
thiết tướng; hoặc trí tất cả pháp môn Đà-la-ni, trí tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa; hoặc trí Dự-lưu, trí Nhất-lai, trí Bất-hoàn, trí A-la-hán; 
hoặc trí Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả, trí Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả; 
trí Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả; trí A-la-hán hướng, A-la-hán quả; 
hoặc trí Độc-giác, trí quả vị Độc-giác; hoặc trí đại Bồ-tát, trí hạnh đại 
Bồ-tát; hoặc trí Tam-miệu-tam Phật-đà, trí quả vị giác ngộ cao tột; 
hoặc trí pháp thiện, trí pháp bất thiện, trí pháp vô ký; hoặc trí pháp quá 
khứ, trí pháp vị lai, trí pháp hiện tại; hoặc trí pháp thuộc về dục giới, 
trí pháp thuộc về sắc giới, trí pháp thuộc về vô sắc giới; hoặc trí pháp 
học, trí pháp vô học, trí pháp phi học phi vô học; hoặc trí pháp kiến sở 
đoạn, trí pháp tu sở đoạn, trí pháp phi sở đoạn; hoặc trí pháp hữu sắc, 
trí pháp vô sắc, hoặc trí pháp hữu kiến, trí pháp vô kiến; hoặc trí pháp 

559 



Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa   

hữu đối, trí pháp vô đối; hoặc trí pháp hữu lậu, trí pháp vô lậu; hoặc trí 
pháp hữu vi, trí pháp vô vi; hoặc trí pháp hữu tội, trí pháp vô tội; hoặc 
trí pháp thế gian, trí pháp xuất thế gian; hoặc trí pháp tạp nhiễm, trí 
pháp thanh tịnh. Vô lượng các loại trí như vậy đều gọi là pháp tánh 
hữu vi. 

Những gì gọi là pháp tánh vô vi? Đó là tất cả pháp không sanh, 
không diệt, không trụ, không dị, không nhiễm, không tịnh, không 
tăng, không giảm, không tướng, không tạo tác, không tánh tự tánh. 
Những gì là tự tánh không tánh? Đó là không có tánh ngã, không có 
tánh hữu tình, không có tánh dòng sinh mạng, không có tánh sự sanh, 
không có tánh sự dưỡng, không có tánh sự trưởng thành, không có 
tánh chủ thể luân hồi, không có tánh người do người sanh, không có 
tánh ngã tối thắng, không có tánh khả năng làm việc, không có tánh tự 
thọ quả báo, không có tánh cái biết, không có tánh cái thấy; hoặc 
không có tánh sắc, không có tánh thọ, tưởng, hành, thức; hoặc không 
có tánh nhãn xứ, không có tánh nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; hoặc không 
có tánh sắc xứ, không có tánh thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; hoặc 
không có tánh nhãn giới, không có tánh sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra; hoặc không có 
tánh nhĩ giới, không có tánh thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra; hoặc không có tánh tỷ giới, 
không có tánh hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra; hoặc không có tánh thiệt giới, không có tánh 
vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra; hoặc không có tánh thân giới, không có tánh xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh 
ra; hoặc không có tánh ý giới, không có tánh pháp giới, ý thức giới và 
ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra; hoặc không có tánh 
địa giới, không có tánh thủy, hỏa, phong, không, thức giới; hoặc 
không có tánh vô minh, không có tánh hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não; hoặc không 
có tánh bố thí Ba-la-mật-đa, không có tánh tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, 
tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; hoặc không có tánh pháp không nội, 
không có tánh pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 

560 



Tập 03, Quyển 129, Phẩm So Sánh Công Đức  

pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; hoặc không có 
tánh chơn như, không có tánh pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư 
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; hoặc không 
có tánh Thánh đế khổ, không có tánh Thánh đế tập, diệt, đạo; hoặc 
không có tánh bốn tịnh lự, không có tánh bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc; hoặc không có tánh tám giải thoát, không có tánh tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ; hoặc không có tánh bốn niệm trụ, 
không có tánh bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy 
chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; hoặc không có tánh pháp môn giải 
thoát không, không có tánh pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn 
giải thoát vô nguyện; hoặc không có tánh năm loại mắt, không có tánh 
sáu phép thần thông; hoặc không có tánh mười lực của Phật, không có 
tánh bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; hoặc không có tánh pháp 
không quên mất, không có tánh tánh luôn luôn xả; hoặc không có tánh 
trí nhất thiết, không có tánh trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng; hoặc 
không có tánh tất cả pháp môn Đà-la-ni, không có tánh tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa; hoặc không có tánh Dự-lưu, không có tánh Nhất-
lai, Bất-hoàn, A-la-hán; hoặc không có tánh Dự-lưu hướng, Dự-lưu 
quả, không có tánh Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, 
Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả; hoặc không có tánh 
Độc-giác, không có tánh quả vị Độc-giác; hoặc không có tánh đại Bồ-
tát; hoặc không có tánh hạnh đại Bồ-tát; hoặc không có tánh Tam-
miệu-tam Phật-đà, không có tánh quả vị giác ngộ cao tột; hoặc không 
có tánh pháp thiện, không có tánh pháp bất thiện, pháp vô ký; hoặc 
không có tánh pháp quá khứ, không có tánh pháp vị lai, hiện tại; hoặc 
không có tánh pháp thuộc dục giới, không có tánh pháp thuộc sắc giới, 
không có tánh pháp thuộc vô sắc giới; hoặc không có tánh pháp học, 
không có tánh pháp vô học, phi học phi vô học; hoặc không có tánh 
pháp kiến sở đoạn, không có tánh pháp tu sở đoạn, phi sở đoạn; hoặc 
không có tánh pháp hữu sắc, không có tánh pháp vô sắc; hoặc không 
có tánh pháp hữu kiến, không có tánh pháp vô kiến; hoặc không có 
tánh pháp hữu đối, không có tánh pháp vô đối; hoặc không có tánh 
pháp hữu lậu, không có tánh pháp vô lậu; hoặc không có tánh pháp 
hữu vi, không có tánh pháp vô vi; hoặc không có tánh pháp hữu tội, 
không có tánh pháp vô tội; hoặc không có tánh pháp thế gian, không 
có tánh pháp xuất thế gian; hoặc không có tánh pháp tạp nhiễm, không 
có tánh pháp thanh tịnh. Không có vô lượng các loại tánh như vậy, 
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không không sở hữu, không tướng, không trạng, không ngôn, không 
thuyết, không hiểu, không biết, như vậy gọi là tự tánh không tánh. Các 
pháp tự tánh không tánh như vậy đều gọi là pháp tánh vô vi. 

Lúc bấy giờ, Phật bảo trời Đế Thích: Đúng vậy! Đúng vậy! Như 
ông đã nói. Này Kiều Thi Ca! Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác ở quá 
khứ đều do Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế, đã chứng quả vị 
giác ngộ cao tột. Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác ở vị lai đều do Bát-
nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế, sẽ chứng quả vị giác ngộ cao tột. 
Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác hiện tại, ở vô lượng vô số vô 
biên thế giới trong mười phương, đều do Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm 
thâm như thế đang chứng quả vị giác ngộ cao tột. 

Này Kiều Thi Ca! Đệ tử Thanh-văn của Như Lai Ứng Chánh 
Đẳng Giác trong quá khứ cũng do Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm 
như thế đã chứng đắc quả Dự-lưu, đã chứng đắc quả Nhất-lai, Bất-
hoàn, A-la-hán. Đệ tử Thanh-văn của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác 
ở vị lai cũng do Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế, sẽ chứng 
đắc quả  Dự-lưu, sẽ chứng đắc quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán. Đệ 
tử Thanh-văn của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác hiện tại ở vô 
lượng, vô biên thế giới trong mười phương cũng do Bát-nhã-ba-la-
mật-đa thậm thâm như thế, đang chứng đắc quả Dự-lưu, đang chứng 
đắc quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán. 

Này Kiều Thi Ca! Độc-giác trong quá khứ cũng do Bát-nhã-ba-
la-mật-đa thậm thâm như thế đã chứng quả vị Độc-giác. Độc-giác ở vị 
lai cũng do Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế sẽ chứng quả vị 
Độc-giác. Độc-giác hiện tại cũng do Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm 
như thế đang chứng quả vị Độc-giác. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì Bát-
nhã-ba-la-mật-đa như thế trong tạng bí mật, đã rộng nói pháp tương 
ưng Ba-thừa. Nhưng vì pháp đã nói là lấy vô sở đắc làm phương tiện, 
vô tánh, vô tướng làm phương tiện, vô sanh, vô diệt làm phương tiện, 
vô nhiễm, vô tịnh làm phương tiện, vô tạo, vô tác làm phương tiện, vô 
nhập, vô xuất làm phương tiện, vô tăng, vô giảm làm phương tiện, vô 
thủ, vô xả làm phương tiện. Nên đã nói như vậy là do thế tục, chẳng 
phải thắng nghĩa. Vì sao? Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, chẳng 
phải là Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng phải là chẳng phải Bát-nhã-ba-la-
mật-đa, chẳng phải bờ bên này, chẳng phải bờ bên kia, chẳng phải 
giữa dòng, chẳng phải đất liền, chẳng phải nước, chẳng phải cao, 
chẳng phải thấp, chẳng phải bằng phẳng, chẳng phải chẳng bằng 
phẳng, chẳng phải hữu tướng, chẳng phải vô tướng, chẳng phải thế 
gian, chẳng phải xuất thế gian, chẳng phải hữu lậu, chẳng phải vô lậu, 
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chẳng phải hữu vi, chẳng phải vô vi, chẳng phải hữu tội, chẳng phải 
vô tội, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, 
chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, chẳng phải 
thiện, chẳng phải bất thiện, chẳng phải vô ký, chẳng phải quá khứ, 
chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại, chẳng phải thuộc dục giới, 
chẳng phải thuộc sắc giới, chẳng phải thuộc vô sắc giới, chẳng phải 
học, chẳng phải vô học, chẳng phải là chẳng phải học, chẳng phải là 
chẳng phải vô học, chẳng phải kiến sở đoạn, chẳng phải tu sở đoạn, 
chẳng phải là chẳng phải sở đoạn, chẳng phải hữu, chẳng phải không, 
chẳng phải cảnh, chẳng phải trí. 

Này Kiều Thi Ca! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế chẳng cùng 
pháp chư Phật, chẳng cùng pháp Bồ-tát, chẳng cùng pháp Độc-giác, 
chẳng cùng pháp Dự-lưu, chẳng cùng pháp Nhất-lai, chẳng cùng pháp 
Bất-hoàn, chẳng cùng pháp A-la-hán, chẳng bỏ pháp phàm phu. 

Khi ấy, trời Đế Thích lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-
la-mật-đa như thế là Ba-la-mật-đa lớn, là Ba-la-mật-đa vô thượng, là 
Ba-la-mật-đa không gì bằng.  

Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa như 
thế, tuy biết sự sai biệt về tâm hành cảnh giới của tất cả hữu tình 
nhưng chẳng đắc ngã, chẳng đắc hữu tình, dòng sinh mạng, sự sanh, 
sự dưỡng, sự trưởng thành, chủ thể luân hồi, người do người sanh, ngã 
tối thắng, khả năng làm việc, khả năng khiến người làm việc, tự thọ 
quả báo, cái biết, cái thấy. Đại Bồ-tát ấy cũng chẳng đắc sắc, chẳng 
đắc thọ, tưởng, hành, thức. Đại Bồ-tát ấy cũng chẳng đắc nhãn xứ, 
chẳng đắc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. Đại Bồ-tát ấy cũng chẳng đắc sắc 
xứ, chẳng đắc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ. Đại Bồ-tát ấy cũng 
chẳng đắc nhãn giới, chẳng đắc sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Đại Bồ-tát ấy cũng 
chẳng đắc nhĩ giới, chẳng đắc thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra. Đại Bồ-tát ấy cũng chẳng 
đắc tỷ giới, chẳng đắc hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sanh ra. Đại Bồ-tát ấy cũng chẳng đắc thiệt giới, 
chẳng đắc vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sanh ra. Đại Bồ-tát ấy cũng chẳng đắc thân giới, chẳng 
đắc xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra. Đại Bồ-tát ấy cũng chẳng đắc ý giới, chẳng đắc pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. 
Đại Bồ-tát ấy cũng chẳng đắc địa giới, chẳng đắc thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới. Đại Bồ-tát ấy cũng chẳng đắc vô minh, chẳng đắc 
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hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, 
than, khổ, ưu, não. Đại Bồ-tát ấy cũng chẳng đắc bố thí Ba-la-mật-đa, 
chẳng đắc tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 
Đại Bồ-tát ấy cũng chẳng đắc pháp không nội, chẳng đắc pháp không 
ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bổn tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng 
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh. Đại Bồ-tát ấy cũng chẳng đắc chơn như, 
chẳng đắc pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi 
khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh 
giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. Đại Bồ-tát ấy cũng chẳng đắc 
Thánh đế khổ, chẳng đắc Thánh đế tập, diệt, đạo. Đại Bồ-tát ấy cũng 
chẳng đắc bốn tịnh lự, chẳng đắc bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Đại 
Bồ-tát ấy cũng chẳng đắc tám giải thoát, chẳng đắc tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ. Đại Bồ-tát ấy cũng chẳng đắc bốn niệm 
trụ, chẳng đắc bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy 
chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Đại Bồ-tát ấy cũng chẳng đắc pháp 
môn giải thoát không, chẳng đắc pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện. Đại Bồ-tát ấy cũng chẳng đắc năm loại mắt, chẳng đắc sáu 
phép thần thông. Đại Bồ-tát ấy cũng chẳng đắc mười lực của Phật, 
chẳng đắc bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại 
bi, đại hỷ, đại xả, mười tám Pháp Phật bất cộng. Đại Bồ-tát ấy cũng 
chẳng đắc pháp không quên mất, chẳng đắc tánh luôn luôn xả. Đại 
Bồ-tát ấy cũng chẳng đắc trí nhất thiết, chẳng đắc trí đạo tướng, trí 
nhất thiết tướng. Đại Bồ-tát ấy cũng chẳng đắc tất cả pháp môn Đà-la-
ni, chẳng đắc tất cả pháp môn Tam-ma-địa. Đại Bồ-tát ấy cũng chẳng 
đắc Dự-lưu, chẳng đắc Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán. Đại Bồ-tát ấy 
cũng chẳng đắc Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả, chẳng đắc Nhất-lai 
hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, 
A-la-hán quả. Đại Bồ-tát ấy cũng chẳng đắc Độc-giác, chẳng đắc quả 
vị Độc-giác. Đại Bồ-tát ấy cũng chẳng đắc đại Bồ-tát, chẳng đắc pháp 
đại Bồ-tát. Đại Bồ-tát ấy cũng chẳng đắc Tam-miệu-tam Phật-đà, 
chẳng đắc pháp Tam-miệu-tam Phật-đà. Vì sao? Vì chẳng phải Bát-
nhã-ba-la-mật-đa này do có sở đắc mà hiện tiền. Vì sao? Vì Bát-nhã-
ba-la-mật-đa thậm thâm hoàn toàn không có tự tánh, cũng chẳng thể 
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nắm bắt được; năng đắc, sở đắc và hai chỗ nương là tánh, tướng đều 
không, chẳng thể nắm bắt được. 

Lúc bấy giờ, Phật bảo trời Đế Thích: Đúng vậy! Đúng vậy! 
Đúng như ông đã nói. Vì sao? Này Kiều Thi Ca! Vì Đại Bồ-tát lấy vô 
sở đắc làm phương tiện, tu hành lâu dài Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm 
thâm, còn chẳng đắc Bồ-đề và Tát-đỏa, huống là đắc đại Bồ-tát. Đại 
Bồ-tát này đã chẳng thể nắm bắt được, thì đâu đắc pháp đại Bồ-tát. 
Bồ-tát cùng pháp còn chẳng thể nắm bắt được, huống là đắc chư Phật 
và pháp của chư Phật! 

Khi ấy, trời Đế Thích lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát 
chỉ tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa hay cũng còn tu hành năm Ba-la-
mật-đa khác? 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát lấy vô sở đắc làm 
phương tiện, tu hành đầy đủ sáu phép Ba-la-mật-đa. Khi tu hành bố thí 
chẳng đắc người cho, chẳng đắc kẻ nhận, chẳng đắc sự cho và vật cho. 
Khi tu hành tịnh giới, chẳng đắc tịnh giới, chẳng đắc ác giới, chẳng 
đắc người giữ tịnh giới. Khi tu hành an nhẫn, chẳng đắc an nhẫn, 
chẳng đắc sự nóng giận, chẳng đắc người tu hành an nhẫn. Khi tu 
hành tinh tấn, chẳng đắc tinh tấn, chẳng đắc giải đãi, chẳng đắc người 
tu hành tinh tấn. Khi tu hành tịnh lự, chẳng đắc tịnh lự, chẳng đắc tán 
loạn, chẳng đắc người tu hành tịnh lự. Khi tu hành Bát-nhã, chẳng đắc 
Bát-nhã, chẳng đắc ác tuệ, chẳng đắc người tu hành Bát-nhã. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm của đại 
Bồ-tát là pháp tôn quí, là pháp hướng dẫn, tu tập tất cả Ba-la-mật-đa 
khiến mau viên mãn. Đại Bồ-tát ấy khi tu hành bố thí, thì Bát-nhã-ba-
la-mật-đa thậm thâm là pháp tôn quí, là pháp hướng dẫn, đã tu bố thí 
Ba-la-mật-đa không chấp trước thì mau được viên mãn. Đại Bồ-tát ấy 
khi tu hành tịnh giới, thì Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm là pháp tôn 
quí, là pháp hướng dẫn; đã tu tịnh giới Ba-la-mật-đa không chấp trước 
thì mau được viên mãn. Đại Bồ-tát ấy khi tu hành an nhẫn, thì Bát-
nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm là pháp tôn quí, là pháp hướng dẫn; đã tu 
an nhẫn Ba-la-mật-đa không chấp trước thì mau được viên mãn. Đại 
Bồ-tát ấy khi tu hành tinh tấn, thì Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm là 
pháp tôn quí, là pháp hướng dẫn; đã tu tinh tấn Ba-la-mật-đa không 
chấp trước thì mau được viên mãn. Đại Bồ-tát ấy khi tu hành tịnh lự, 
thì Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm là pháp tôn quí, là pháp hướng 
dẫn; đã tu tịnh lự Ba-la-mật-đa không chấp trước thì mau được viên 
mãn. Đại Bồ-tát ấy khi tu hành Bát-nhã, thì Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
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thậm thâm là pháp tôn quí, là pháp hướng dẫn; đã tu Bát-nhã-ba-la-
mật-đa không chấp trước thì mau được viên mãn. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát ấy đối với tất cả pháp, lấy vô 
sở đắc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa không chấp 
trước, khiến sự tu tập mau được viên mãn. Đại Bồ-tát ấy đối với sắc, 
lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa; đối với 
thọ, tưởng, hành, thức, lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã-
ba-la-mật-đa. Do duyên cớ không chấp trước này khiến sự tu hành 
mau được viên mãn. Đại Bồ-tát ấy đối với nhãn xứ, lấy vô sở đắc làm 
phương tiện, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ, lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Do 
duyên cớ không chấp trước này khiến sự tu tập mau được viên mãn. 
Đại Bồ-tát ấy đối với sắc xứ, lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu tập 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; đối với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, lấy vô 
sở đắc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Do duyên cớ 
không chấp trước này khiến sự tu tập mau được viên mãn. Đại Bồ-tát 
ấy đối với nhãn giới, lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã-
ba-la-mật-đa; đối với sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu 
tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Do duyên cớ không chấp trước này khiến sự 
tu tập mau được viên mãn. Đại Bồ-tát ấy đối với nhĩ giới, lấy vô sở 
đắc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa; đối với thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, 
lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Do duyên 
cớ không chấp trước này khiến sự tu tập mau được viên mãn. Đại Bồ-
tát ấy đối với tỷ giới, lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã-
ba-la-mật-đa; đối với hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sanh ra, lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu tập 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Do duyên cớ không chấp trước này khiến sự tu 
tập mau được viên mãn. Đại Bồ-tát ấy đối với thiệt giới, lấy vô sở đắc 
làm phương tiện, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa; đối với vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, lấy 
vô sở đắc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Do duyên cớ 
không chấp trước này khiến sự tu tập mau được viên mãn. Đại Bồ-tát 
ấy đối với thân giới, lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã-ba-
la-mật-đa; đối với xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ 
do thân xúc làm duyên sanh ra, lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu tập 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Do duyên cớ không chấp trước này khiến sự tu 
tập mau được viên mãn. Đại Bồ-tát ấy đối với ý giới, lấy vô sở đắc 
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làm phương tiện, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa; đối với pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, lấy vô sở 
đắc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Do duyên cớ không 
chấp trước này khiến sự tu tập mau được viên mãn. Đại Bồ-tát ấy đối 
với địa giới, lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-
đa; đối với thủy, hỏa, phong, không, thức giới, lấy vô sở đắc làm 
phương tiện, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Do duyên cớ không chấp 
trước này khiến sự tu tập mau được viên mãn. Đại Bồ-tát ấy đối với 
vô minh, lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa; 
đối với hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão 
tử, sầu, than, khổ, ưu, não, lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu tập Bát-
nhã-ba-la-mật-đa. Do duyên cớ không chấp trước này khiến sự tu tập 
mau được viên mãn. Đại Bồ-tát ấy đối với pháp không nội, lấy vô sở 
đắc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa; đối với pháp không 
ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng 
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh, lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu tập Bát-
nhã-ba-la-mật-đa. Do duyên cớ không chấp trước này khiến sự tu tập 
mau được viên mãn. Đại Bồ-tát ấy đối với chơn như, lấy vô sở đắc 
làm phương tiện, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa; đối với pháp giới, pháp 
tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly 
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư 
nghì, lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Do 
duyên cớ không chấp trước này khiến sự tu tập mau được viên mãn. 
Đại Bồ-tát ấy đối với Thánh đế khổ, lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu 
tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa; đối với Thánh đế tập, diệt, đạo, lấy vô sở 
đắc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Do duyên cớ không 
chấp trước này khiến sự tu tập mau được viên mãn. Đại Bồ-tát ấy đối 
với bố thí Ba-la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu tập Bát-
nhã-ba-la-mật-đa; đối với tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã-ba-la-
mật-đa. Do duyên cớ không chấp trước này khiến sự tu tập mau được 
viên mãn. Đại Bồ-tát ấy đối với bốn tịnh lự, lấy vô sở đắc làm phương 
tiện, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa; đối với bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc, lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Do 
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duyên cớ không chấp trước này khiến sự tu tập mau được viên mãn. 
Đại Bồ-tát ấy đối với tám giải thoát, lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu 
tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa; đối với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ, lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã-ba-la-
mật-đa. Do duyên cớ không chấp trước này khiến sự tu tập mau được 
viên mãn. Đại Bồ-tát ấy đối với bốn niệm trụ, lấy vô sở đắc làm 
phương tiện, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa; đối với bốn chánh đoạn, 
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, 
lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Do duyên 
cớ không chấp trước này khiến sự tu tập mau được viên mãn. Đại Bồ-
tát ấy đối với pháp môn giải thoát không, lấy vô sở đắc làm phương 
tiện, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa; đối với pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện, lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã-ba-
la-mật-đa. Do duyên cớ không chấp trước này khiến sự tu tập mau 
được viên mãn. Đại Bồ-tát ấy đối với năm loại mắt, lấy vô sở đắc làm 
phương tiện, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa; đối với sáu phép thần thông, 
lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Do duyên 
cớ không chấp trước này khiến sự tu tập mau được viên mãn. Đại Bồ-
tát ấy đối với mười lực của Phật, lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu tập 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; đối với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, 
lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Do duyên 
cớ không chấp trước này khiến sự tu tập mau được viên mãn. Đại Bồ-
tát ấy đối với pháp không quên mất, lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu 
tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa; đối với tánh luôn luôn xả, lấy vô sở đắc làm 
phương tiện, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Do duyên cớ không chấp 
trước này khiến sự tu tập mau được viên mãn. Đại Bồ-tát ấy đối với trí 
nhất thiết, lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa; 
đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, lấy vô sở đắc làm phương 
tiện, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Do duyên cớ không chấp trước này 
khiến sự tu tập mau được viên mãn. Đại Bồ-tát ấy đối với tất cả pháp 
môn Đà-la-ni, lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã-ba-la-
mật-đa; đối với với tất cả pháp môn Tam-ma-địa, lấy vô sở đắc làm 
phương tiện, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Do duyên cớ không chấp 
trước này khiến sự tu tập mau được viên mãn. Đại Bồ-tát ấy đối với 
Dự-lưu, lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa; 
đối với Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán , lấy vô sở đắc làm phương tiện, 
tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Do duyên cớ không chấp trước này khiến 
sự tu tập mau được viên mãn. Đại Bồ-tát ấy đối với Dự-lưu hướng, 
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Dự-lưu quả, lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-
đa; đối với Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn 
quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả, lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu 
tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Do duyên cớ không chấp trước này khiến sự 
tu tập mau được viên mãn. Đại Bồ-tát ấy đối với Độc-giác, lấy vô sở 
đắc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa; đối với quả vị Độc-
giác, lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Do 
duyên cớ không chấp trước này khiến sự tu tập mau được viên mãn. 
Đại Bồ-tát ấy đối với đại Bồ-tát, lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu tập 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; đối với hạnh đại Bồ-tát, lấy vô sở đắc làm 
phương tiện, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Do duyên cớ không chấp 
trước này khiến sự tu tập mau được viên mãn. Đại Bồ-tát ấy đối với 
Tam-miệu-tam Phật-đà, lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu tập Bát-
nhã-ba-la-mật-đa; đối với quả vị giác ngộ cao tột, lấy vô sở đắc làm 
phương tiện, tu tập Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Do duyên cớ không chấp 
trước này khiến sự tu tập mau được viên mãn. 

Này Kiều Thi Ca! Như ở châu Thiệm Bộ có các thứ cây, mà 
cành, nhánh, thân, gốc, hoa, lá, quả, hạt, tuy có đủ loại hình sắc chẳng 
đồng nhưng bóng của nó hoàn toàn không sai khác. Như vậy, bố thí, 
tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, tuy mỗi 
pháp có sự sai khác, nhưng vì do Bát-nhã-ba-la-mật-đa nhiếp thọ, hồi 
hướng trí nhất thiết trí, lấy vô sở đắc làm phương tiện, nên cũng không 
có sự sai khác. 

Lúc bấy giờ, trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-
ba-la-mật-đa như thế thành tựu công đức quảng đại thù thắng; Bát-
nhã-ba-la-mật-đa như thế thành tựu tất cả công đức thù thắng; Bát-
nhã-ba-la-mật-đa như thế thành tựu công đức thù thắng vô lượng; Bát-
nhã-ba-la-mật-đa như thế thành tựu công đức thù thắng viên mãn; Bát-
nhã-ba-la-mật-đa như thế thành tựu công đức thù thắng vô biên; Bát-
nhã-ba-la-mật-đa như thế thành tựu công đức thù thắng vô đối; Bát-
nhã-ba-la-mật-đa như thế thành tựu công đức thù thắng vô tận; Bát-
nhã-ba-la-mật-đa như thế thành tựu công đức thù thắng vô giới hạn; 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế thành tựu công đức thù thắng không gì 
bằng; Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, thành tựu công đức thù thắng khó 
nghĩ bàn; Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế thành tựu công đức thù thắng 
chẳng thể nói hết. 

Bạch Thế Tôn! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... sao chép 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế, trang trí bằng các vật báu, 
dùng vô lượng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột v.v... tuyệt 
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diệu, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quí, kỹ nhạc, 
đèn sáng, hết cả vật sở hữu, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen, y theo kinh nói, như lý tư duy; hoặc có thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v... sao chép Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế, biếu 
cho kẻ khác thọ trì, khiến cho truyền bá rộng rãi thì hai loại phước 
này, loại nào nhiều hơn? 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Ta hỏi lại ngươi, tùy theo ý ngươi 
mà trả lời: Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... thỉnh được Xá-lợi 
Phật, chứa trong hòm quí, tôn trí chỗ cao nhất, lại đem vô lượng tràng 
hoa, hương xoa, hương bột v.v... tuyệt diệu, y phục, anh lạc, tràng 
phan, lọng báu, các thứ ngọc quí, kỹ nhạc, đèn sáng, hết cả vật sở hữu, 
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen; hoặc có thiện nam tử, 
thiện nữ nhơn v.v... thỉnh được Xá-lợi Phật, phân ra biếu cho người 
khác, nhiều như hạt cải, khiến họ kính thọ, như pháp mà tôn trí; lại 
dùng vô lượng tràng hoa, hương xoa, hương bột v.v... tuyệt diệu, y 
phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quí, kỹ nhạc, đèn 
sáng hết cả vật sở hữu, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, thì 
theo ý ông thế nào? Hai loại phước trước, sau như vậy, loại nào nhiều 
hơn? 

Trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Như con hiểu nghĩa 
pháp mà Phật đã nói, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... thỉnh được 
Xá-lợi Phật, chứa trong hòm quí, tôn trí nơi cao nhất, lại đem vô 
lượng tràng hoa, hương xoa, hương bột v.v... tuyệt diệu, y phục, anh 
lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quí, kỹ nhạc, đèn sáng, hết cả 
vật sở hữu, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen; hoặc có thiện 
nam tử, thiện nữ nhơn v.v... thỉnh được Xá-lợi Phật, phân chia biếu 
tặng cho người khác nhiều như hạt cải, khiến họ kính thọ, như pháp 
mà tôn trí; lại dùng vô lượng tràng hoa, hương xoa, hương bột v.v... 
tuyệt diệu, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quí, kỹ 
nhạc, đèn sáng, hết cả vật sở hữu, cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen thì trong hai loại phước này, loại sau nhiều hơn. Vì sao? Vì 
tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, vốn lấy đại bi quán sát các loại 
hữu tình, nên đối với kẻ qui kính cúng dường chỗ tôn trí Xá-lợi Phật, 
thì được cứu độ. Ngài dùng sức định Kim-cang-dụ nghiền nát thân 
Kim-cang nhỏ như hạt cải, lại dùng thần lực đại bi sâu rộng gia trì Xá-
lợi Phật ấy, khiến sau khi Như Lai nhập Niết-bàn, ai có được một hạt 
nhỏ như hạt cải, dùng các thứ lễ vật cúng dường thì phước ấy vô biên: 
Ở trong cõi trời, người thọ hưởng các thú vui mầu nhiệm, cho đến sau 
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cùng được thoát hết khổ. Cho nên, người biếu tặng Xá-lợi cho kẻ 
khác, phước ấy rất nhiều. 

 
Quyeån Thöù 129 

HEÁT 
 



28 
 

Lúc bấy giờ, Phật khen trời Đế Thích: Hay thay! Hay thay! Như 
ông đã nói. Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... 
sao chép Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế, trang trí bằng các 
vật báu, dùng vô lượng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột v.v... 
tuyệt diệu, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quí, kỹ 
nhạc, đèn sáng, hết cả vật sở hữu, cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen, y kinh mà nói, như lý tư duy; hoặc có thiện nam tử, thiện 
nữ nhơn v.v... sao chép Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế, biếu 
tặng cho người khác thọ trì, truyền bá rộng rãi, thì hai loại phước này, 
loại sau nhiều hơn. Vì sao? Vì do biếu tặng người khác, có thể khiến 
vô lượng, vô biên các hữu tình được pháp hỷ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... có 
khả năng y như Bát-nhã-ba-la-mật-đa mà nói nghĩa thú, vì hữu tình 
phân biệt giảng nói rộng rãi, khiến được chánh giải, thì thiện nam tử, 
thiện nữ nhơn v.v... ấy phước đức đạt được lại hơn công đức biếu tặng 
kinh này cho người khác nhiều gấp trăm ngàn lần. 

Này Kiều Thi Ca! Kính Pháp Sư này nên như kính Phật, cũng 
như phụng sự vị phạm hạnh cao quí. Vì sao? Kiều Thi Ca! Nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa tức là Ứng Chánh Đẳng Giác, nên biết Như Lai 
Ứng Chánh Đẳng Giác tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa; nên biết Bát-nhã-
ba-la-mật-đa chẳng khác Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác; nên biết 
Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác chẳng khác Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì 
sao? Kiều Thi Ca! Vì chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại đều y nơi Bát-
nhã-ba-la-mật-đa tinh cần tu học, mà chứng đắc quả vị giác ngộ cao 
tột.  

Này Kiều Thi Ca! Nên biết, vị phạm hạnh cao quí ấy, tức là đại 
Bồ-tát trụ ở bậc Bất thối chuyển. Đại Bồ-tát ấy cũng y nơi Bát-nhã-ba-
la-mật-đa tinh cần tu học, mà chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột.  

Này Kiều Thi Ca! Bổ-đặc-già-la của chủng tánh Thanh-văn 
cũng y nơi Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế, tinh cần tu học 
mà chứng đắc quả Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán. Bổ-đặc-già-
la của chủng tánh Độc-giác cũng y nơi Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm 
thâm như thế tinh cần tu học, lần luợt chứng đắc quả vị Độc-giác. Bổ-
đặc-già-la của chủng tánh Bồ-tát cũng y nơi Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thậm thâm như thế tinh cần tu học, vượt các bậc Thanh-văn và Độc-
giác chứng nhập Chánh tánh ly sanh của Bồ-tát. Lại dần dần tu hành 
chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. 
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Vì vậy nên, này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... muốn dùng vô lượng tràng hoa, hương xoa, hương bột v.v... 
tuyệt diệu, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quí, kỹ 
nhạc, đèn sáng, hết cả vật sở hữu, cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác trong hiện tại thì nên sao 
chép Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế; rồi mới dùng vô lượng 
các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột v.v... tuyệt diệu, y phục, anh 
lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quí, kỹ nhạc, đèn sáng, hết cả 
vật sở hữu, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen.  

Này Kiều Thi Ca! Ta quán nghĩa này: Khi mới chứng đắc quả vị 
giác ngộ cao tột, khởi lên ý nghĩ: Ta nương vào đâu mà trụ? Ai có thể 
nhận sự cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen của ta? Khi nghĩ 
như thế, ta hoàn toàn chẳng thấy có tất cả hoặc trời, hoặc ma, hoặc 
phạm, hoặc Sa-môn, hoặc Bà-la-môn, nhơn phi nhơn v.v... trong thế 
gian bằng ta, huống là có kẻ hơn ta. Lại tự nghĩ: Ta y nơi pháp này mà 
đã chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, pháp này vi diệu thậm thâm tịch 
tịnh. Ta nên trở lại y vào pháp này mà trụ, cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen. Pháp này là gì? Đó là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Ta đã thành Phật, còn tuân theo Bát-nhã-ba-
la-mật-đa thậm thâm như thế y đó mà trụ, cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen. Huống là thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... muốn cầu 
quả vị giác ngộ cao tột, mà chẳng đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm 
thâm này, chí tâm quy y, tinh cần tu học, dùng vô lượng các thứ tràng 
hoa, hương xoa, hương bột v.v... tuyệt diệu, y phục, anh lạc, tràng 
phan, lọng báu, các thứ ngọc quí, kỹ nhạc, đèn sáng, hết cả vật sở hữu, 
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... muốn 
cầu Thanh-văn thừa hoặc Độc-giác thừa, thì nên đối với Bát-nhã-ba-
la-mật-đa thậm thâm này chí tâm quy y, tinh cần tu học, dùng vô 
lượng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột v.v... tuyệt diệu, y 
phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quí, kỹ nhạc, đèn 
sáng, hết cả vật sở hữu, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen. 
Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, có khả năng 
sanh ra chúng đại Bồ-tát; từ chúng đại Bồ-tát này sanh ra chư Như Lai 
Ứng Chánh Đẳng Giác, nương vào chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng 
Giác mà Thanh-văn, Độc-giác được sanh. Vì vậy nên, Kiều Thi Ca! 
Nếu muốn cầu Đại-thừa, cầu Độc-giác thừa, cầu Thanh-văn thừa, thì 
thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... đều nên đối với Bát-nhã-ba-la-mật-
đa thậm thâm này, chí tâm quy y, tinh cần tu học, dùng vô lượng các 
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thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột v.v... tuyệt diệu, y phục, anh lạc, 
tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quí, kỹ nhạc, đèn sáng, hết cả vật 
sở hữu, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen. Vì sao? Vì người 
cầu Thanh-văn, đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, tinh cần tu học, thì 
cuối cùng chứng đắc quả A-la-hán; người cầu Độc-giác, đối với Bát-
nhã-ba-la-mật-đa này, tinh cần tu học, thì cuối cùng chúng đắc quả vị 
Độc-giác; người cầu Đại-thừa, đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, tinh 
cần tu học, thì cuối cùng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột.  

Lúc bấy giờ, Phật bảo trời Đế Thích: Này Kiều Thi Ca! Nếu 
thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... dạy các loại hữu tình trong châu 
Thiệm bộ, khiến đều tu học mười thiện nghiệp đạo, thì theo ý ông thế 
nào, thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, do nhân duyên này được 
phước nhiều chăng?  

Trời Đế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... sao chép Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế, biếu tặng kẻ 
khác đọc tụng, rồi chuyền nhau sao chép truyền bá rộng rãi, thì thiện 
nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, phước đức có được hơn trước rất 
nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, trong 
tạng bí mật, rộng nói tất cả pháp vô lậu, Bổ-đặc-già-la của chủng tánh 
Thanh-văn tu học pháp này, mau nhập Chánh tánh ly sanh của Thanh-
văn, đắc quả Dự-lưu, đắc quả Nhất-lai, đắc quả Bất-hoàn, đắc quả A-
la-hán; Bổ-đặc-già-la của chủng tánh Độc-giác tu học pháp này, mau 
nhập Chánh tánh ly sanh của Độc-giác, lần luợt chứng đắc quả vị Độc-
giác. Bổ-đặc-già-la của chủng tánh Bồ-tát tu học pháp này, mau nhập 
Chánh tánh ly sanh của Bồ-tát, lần luợt tu hành các hạnh Bồ-tát chứng 
đắc quả vị giác ngộ cao tột. 

Này Kiều Thi Ca! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, trong tạng bí 
mật, rộng nói tất cả pháp vô lậu, đó là bố thí Ba-la-mật-đa, tịnh giới 
Ba-la-mật-đa, an nhẫn Ba-la-mật-đa, tinh tấn Ba-la-mật-đa, tịnh lự Ba-
la-mật-đa, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; pháp không nội, pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh; chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư 
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vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; trí Thánh 
đế khổ, trí Thánh đế tập, trí Thánh đế diệt, trí Thánh đế đạo; bốn tịnh 
lự vô lậu, bốn vô lượng, bốn định vô sắc; tám giải thoát, tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ; bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn 
thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; 
pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn 
giải thoát vô nguyện; năm loại mắt, sáu phép thần thông; mười lực của 
Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả; trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng; tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa và vô lượng, vô biên 
Phật pháp khác, đều là tất cả pháp vô lậu đã được nói trong đó. 

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... dạy 
một hữu tình trụ quả Dự-lưu, thì phước đức có được vượt hơn sự giáo 
hóa các loại hữu tình trong cả châu Thiệm Bộ, khiến đều tu học mười 
thiện nghiệp đạo. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì các hữu tình tu hành mười 
thiện nghiệp đạo chẳng thoát khỏi địa ngục, bàng sanh, quỷ thú. Nếu 
các hữu tình trụ quả Dự-lưu thì vĩnh viễn được thoát ba đường ác, 
huống là giáo hóa khiến trụ quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, thì 
phước đức có được chẳng hơn kia sao? 

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo 
hóa các loại hữu tình trong châu Thiệm bộ đều trụ quả Dự-lưu, Nhất-
lai, Bất-hoàn, A-la-hán, thì phước đức có được chẳng bằng có người 
giáo hóa một hữu tình khiến họ an trụ quả vị Độc-giác. Vì sao? Kiều 
Thi Ca! Vì công đức của quả vị Độc-giác hơn Dự-lưu v.v... gấp trăm, 
ngàn lần. 

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo 
hóa các loại hữu tình trong châu Thiệm bộ, khiến đều an trụ quả vị 
Độc-giác, thì phước đức có được chẳng bằng người giáo hóa một hữu 
tình khiến hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì 
nếu giáo hóa hữu tình khiến hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, thì 
khiến cho Phật nhãn trong thế gian chẳng dứt. Vì sao? Vì do có đại 
Bồ-tát nên mới có quả Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, và quả vị 
Độc-giác. Vì do có đại Bồ-tát nên mới có Như Lai Ứng Chánh Đẳng 
Giác, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì do có đại Bồ-tát nên mới 
có Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, tất cả thế gian quy y cúng dường. Vì 
vậy cho nên, này Kiều Thi Ca! Tất cả thế gian, hoặc trời, hoặc ma, 
hoặc phạm, hoặc Sa-môn, hoặc Bà-la-môn và A-tố-lạc, nhơn phi nhơn 
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v.v... nên dùng vô lượng tràng hoa, hương xoa, hương bột v.v... tuyệt 
diệu, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quí, kỹ nhạc, 
đèn sáng, hết cả vật sở hữu, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen đại Bồ-tát. 

Này Kiều Thi Ca! Do đó nên biết, nếu thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v... sao chép Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế, biếu 
tặng người khác đọc tụng, hoặc chuyền nhau sao chép, truyền bá rộng 
rãi, thì phước đức có được hơn phước đức trước vô lượng, vô biên. Vì 
sao? Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, trong tạng bí mật, rộng nói tất 
cả pháp thiện thù thắng của thế gian và xuất thế gian. Vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của dòng dõi lớn Sát-đế-lợi, dòng dõi lớn Bà-la-
môn, dòng dõi lớn Trưởng giả, dòng dõi lớn Cư sĩ; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của chúng trời Tứ-đại-vương, trời Ba-mươi-ba, trời Dạ-
ma, trời Đỗ-sử-đa, trời Lạc-biến-hóa, trời Tha-hóa-tự-tại; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của trời Phạm-chúng, trời Phạm-phụ, trời Phạm-hội, 
trời Đại-phạm; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời Quang, trời 
Thiểu-quang, trời Vô-lượng-quang, trời Cực-quang-tịnh; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của trời Tịnh, trời Thiểu-tịnh, trời Vô-lượng-tịnh, 
trời Biến-tịnh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời Quảng, trời 
Thiểu-quảng, trời Vô-lượng-quảng, trời Quảng-quả; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của trời Vô-phiền, trời Vô-nhiệt, trời Thiện-hiện, trời 
Thiện-kiến, trời Sắc-cứu-cánh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của 
trời Không-vô-biên-xứ, trời Thức-vô-biên-xứ, trời Vô-sở-hữu-xứ, trời 
Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-
nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của bố thí 
Ba-la-mật-đa, tịnh giới Ba-la-mật-đa, an nhẫn Ba-la-mật-đa, tinh tấn 
Ba-la-mật-đa, tịnh lự Ba-la-mật-đa, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không 
nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng 
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
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không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh 
tự tánh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của chơn như, pháp giới, pháp 
tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly 
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư 
nghì thì thiết khá được; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-
ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của Thánh đế 
khổ, Thánh đế tập, Thánh đế diệt, Thánh đế đạo; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian 
mới có được sự hiện hữu của tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-
la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của bốn niệm trụ, 
bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, 
tám chi thánh đạo; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-
mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của pháp môn giải 
thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô 
nguyện; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của năm loại mắt, sáu phép thần 
thông; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của mười lực Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-
nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả; vì do pháp đã nói trong tạng bí 
mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu 
của trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-
địa; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên 
thế gian mới có được sự hiện hữu của Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn, A-
la-hán, và Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả, Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, 
Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian 
mới có được sự hiện hữu của Độc-giác và quả vị Độc-giác; vì do pháp 
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đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của tất cả đại Bồ-tát và các hạnh đại Bồ-tát; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian 
mới có được sự hiện hữu của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và 
quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Kể cả các loại hữu tình trong châu Thiệm 
bộ, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo hóa các loại hữu tình 
trong châu Thiệm bộ, châu Đông thắng thân khiến đều tu học mười 
thiện nghiệp đạo, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... ấy, vì do nhân duyên này mà được phước nhiều chăng?  

Trời Đế Thích đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ! 
Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... sao chép Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế biếu tặng 
người khác đọc tụng, hoặc chuyền nhau sao chép, truyền bá rộng rãi 
thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, có được phước đức nhiều hơn 
trước. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì tất cả pháp vô lậu đã rộng nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, Bổ-đặc-già-la của chủng 
tánh Thanh-văn, tu học pháp này mau nhập Chánh tánh ly sanh của 
Thanh-văn đắc quả Dự-lưu, đắc quả Nhất-lai, đắc quả Bát hoàn, đắc 
quả A-la-hán; Bổ-đặc-già-la của chủng tánh Độc-giác, tu học pháp 
này mau nhập Chánh tánh ly sanh của Độc-giác, lần luợt chứng đắc 
quả vị Độc-giác; Bổ-đặc-già-la của chủng tánh Bồ-tát tu học pháp này, 
mau nhập Chánh tánh ly sanh của Bồ-tát, lần luợt tu hành các hạnh 
Bồ-tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. 

Này Kiều Thi Ca! Tất cả pháp vô lậu đã rộng nói trong tạng bí 
mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đó là bố thí Ba-la-mật-đa, tịnh giới 
Ba-la-mật-đa, an nhẫn Ba-la-mật-đa, tinh tấn Ba-la-mật-đa, tịnh lự Ba-
la-mật-đa, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; pháp không nội, pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh; chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư 
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; bốn tịnh lự 
vô lậu, bốn vô lượng, bốn định vô sắc; tám giải thoát, tám thắng xứ, 
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chín định thứ đệ, mười biến xứ; bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn 
thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; 
pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn 
giải thoát vô nguyện; năm loại mắt, sáu phép thần thông; mười lực của 
Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả; trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng; tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa và vô lượng, vô biên 
Phật pháp khác, đều là tất cả pháp vô lậu đã nói trong đó. 

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo 
hóa một hữu tình trụ quả Dự-lưu, thì phước đức có được còn hơn giáo 
hóa các loại hữu tình trong châu Nam Thiệm bộ, châu Đông thắng 
thân khiến đều tu học mười thiện nghiệp đạo. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì 
các hữu tình tu mười thiện nghiệp đạo, chẳng thoát khỏi địa ngục, 
bàng sanh, quỷ thú; vì nếu các hữu tình trụ quả Dự-lưu, thì được vĩnh 
viễn thoát khỏi ba đường ác, huống là giáo hóa khiến trụ quả Nhất-lai, 
Bất-hoàn, A-la-hán, thì phước đức có được chẳng hơn kia sao? 

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo 
hóa các loại hữu tình trong châu Thiệm bộ, châu Đông thắng thân 
khiến đều trụ quả Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, thì phước đức 
có được chẳng bằng có người giáo hóa một hữu tình khiến an trụ quả 
vị Độc-giác. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì công đức của quả vị Độc-giác 
hơn Dự-lưu v.v... gấp trăm, ngàn lần. 

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo 
hóa các hữu tình trong châu Thiệm bộ, châu Đông thắng thân khiến 
đều an trụ quả vị Độc-giác, thì phước đức có được chẳng bằng có 
người giáo hóa một hữu tình khiến hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. 
Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì nếu giáo hóa hữu tình hướng đến quả vị giác 
ngộ cao tột, thì khiến Phật nhãn trong thế gian chẳng dứt. Vì sao? Vì 
do có đại Bồ-tát, mới có quả Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, và 
quả vị Độc-giác; vì do có đại Bồ-tát, mới có Như Lai Ứng Chánh 
Đẳng Giác chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột; vì do có đại Bồ-tát, mới 
có Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, tất cả thế gian quy y cúng dường. Vì 
vậy cho nên, Kiều Thi Ca! Tất cả thế gian, hoặc trời, hoặc ma, hoặc 
phạm, hoặc Sa-môn, hoặc Bà-la-môn và A-tố-lạc, nhơn phi nhơn v.v... 
nên dùng vô lượng tràng hoa, hương xoa, hương bột v.v... tuyệt diệu, 
y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quí, kỹ nhạc, đèn 
sáng, hết cả vật sở hữu, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen 
đại Bồ-tát. 
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Này Kiều Thi Ca! Do đó nên biết, nếu thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v... sao chép Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế, biếu 
tặng người khác đọc tụng, hoặc chuyền nhau sao chép, truyền bá rộng 
rãi, thì phước đức có được hơn phước đức nói trước vô lượng, vô biên. 
Vì sao? Vì tất cả thiện pháp thù thắng thế gian, xuất thế gian, đã rộng 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của dòng dõi lớn Sát-đế-lợi, dòng dõi lớn Bà-la-môn, 
dòng dõi lớn Trưởng giả, dòng dõi lớn Cư sĩ; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của chúng trời Tứ-đại-vương, chúng trời Ba-mươi-ba, trời 
Dạ-ma, trời Đỗ-sử-đa, trời Lạc-biến-hóa, trời Tha-hóa-tự-tại; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian 
mới có được sự hiện hữu của trời Phạm-chúng, trời Phạm-phụ, trời 
Phạm-hội, trời Đại-phạm; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-
nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời 
Quang, trời Thiểu-quang, trời Vô-lượng-quang, trời Cực-quang-tịnh; 
vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế 
gian mới có được sự hiện hữu của trời Tịnh, trời Thiểu-tịnh, trời Vô-
lượng-tịnh, trời Biến-tịnh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-
nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời 
Quảng, trời Thiểu-quảng, trời Vô-lượng-quảng, trời Quảng-quả; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian 
mới có được sự hiện hữu của trời Vô-phiền, trời Vô-nhiệt, trời Thiện-
hiện, trời Thiện-kiến, trời Sắc-cứu-cánh; vì do pháp đã nói trong tạng 
bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện 
hữu của trời Không-vô-biên-xứ, trời Thức-vô-biên-xứ, trời Vô-sở-
hữu-xứ, trời Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ; vì do pháp đã nói trong tạng 
bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện 
hữu của bố thí Ba-la-mật-đa, tịnh giới Ba-la-mật-đa, an nhẫn Ba-la-
mật-đa, tinh tấn Ba-la-mật-đa, tịnh lự Ba-la-mật-đa, Bát-nhã Ba-la-
mật-đa; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của pháp không nội, pháp 
không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không 
chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
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pháp không không tánh tự tánh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của 
chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi 
khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh 
giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; vì do pháp đã nói trong tạng bí 
mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu 
của Thánh đế khổ, Thánh đế tập, Thánh đế diệt, Thánh đế đạo; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian 
mới có được sự hiện hữu của bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên 
thế gian mới có được sự hiện hữu của tám giải thoát, tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của 
bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căm, năm lực, bảy 
chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của 
pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn 
giải thoát vô nguyện; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-
la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của năm loại mắt, 
sáu phép thần thông; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-
la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của mười lực 
Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; vì do pháp đã nói trong tạng 
bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện 
hữu của pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian 
mới có được sự hiện hữu của tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-
mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của Dự-lưu, Nhất-
lai, Bất-hoàn, A-la-hán, và Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả, Nhất-lai 
hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, 
A-la-hán quả; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của Độc-giác và quả vị 
Độc-giác; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của tất cả đại Bồ-tát và các 
hạnh đại Bồ-tát; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-
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mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của tất cả Như Lai 
Ứng Chánh Đẳng Giác và quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Kể cả các loại hữu tình trong châu Thiệm 
bộ, châu Đông thắng thân, nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... 
giáo hóa các loại hữu tình trong châu Thiệm bộ, châu Đông thắng 
thân, châu Tây ngưu hóa, khiến đều tu học mười thiện nghiệp đạo, thì 
ông nghĩ sao? Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy do nhân duyên 
này có được phước nhiều chăng?  

Trời Đế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... sao chép Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế, biếu tặng 
người khác đọc tụng hoặc chuyền nhau sao chép, truyền bá rộng rãi, 
thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy có được phước đức hơn trước rất 
nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì tất cả pháp vô lậu rộng nói trong tạng 
bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, Bổ-đặc-già-la của chủng tánh 
Thanh-văn tu học pháp này, mau nhập Chánh tánh ly sanh của Thanh-
văn, đắc quả Dự-lưu, đắc quả Nhất-lai, đắc quả Bất-hoàn, đắc quả A-
la-hán; Bổ-đặc-già-la của chủng tánh Độc-giác tu học pháp này, mau 
nhập Chánh tánh ly sanh của Độc-giác, lần luợt chứng đắc quả vị Độc-
giác; Bổ-đặc-già-la của chủng tánh Bồ-tát tu học pháp này, mau nhập 
Chánh tánh ly sanh của Bồ-tát, lần luợt tu hành các hạnh Bồ-tát, 
chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. 

Này Kiều Thi Ca! Tất cả pháp vô lậu rộng nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đó là bố thí Ba-la-mật-đa, tịnh giới Ba-
la-mật-đa, an nhẫn Ba-la-mật-đa, tinh tấn Ba-la-mật-đa, tịnh lự Ba-la-
mật-đa, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; pháp không nội, pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh; chơn như, pháp giói, pháp tánh, tánh chẳng hư 
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; bốn tịnh lự 
vô lậu, bốn vô lượng, bốn định vô sắc; tám giải thoát, tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ; bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn 
thần túc, năm căm, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; 
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pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn 
giải thoát vô nguyện; năm loại mắt, sáu phép thần thông; mười lực của 
Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả; trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng; tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa và vô lượng, vô biên 
Phật pháp khác, tất cả đều là pháp vô lậu đã nói trong đó. 

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo 
hóa một hữu tình trụ quả Dự-lưu, thì phước đức có được còn hơn giáo 
hóa các loại hũu tình châu Thiệm bộ, châu Đông thắng thân, châu Tây 
ngưu hóa, khiến đều tu học mười thiện nghiệp đạo. Vì sao? Kiều Thi 
Ca! Vì các hữu tình tu hành mười thiện nghiệp đạo chẳng thoát khỏi 
địa ngục, bàng sanh, quỷ thú; nếu các hữu tình trụ quả Dự-lưu thì liền 
được vĩnh viễn thoát khỏi ba đường ác, huống là giáo hóa khiến trụ 
quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, thì phước đức có được chẳng hơn 
kia sao? 

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo 
hóa các loại hữu tình trong châu Thiệm bộ, châu Đông thắng thân, 
châu Tây ngưu hóa đều trụ quả Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, 
thì phước đức có được chẳng bằng có người giáo hóa một hữu tình 
khiến an trụ quả vị Độc-giác. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì công đức của 
quả vị Độc-giác hơn Dự-lưu v.v... gấp trăm, ngàn lần. 

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo 
hóa các loại hữu tình trong châu Thiệm bộ, châu Đông thắng thân, 
châu Tây ngưu hóa, khiến đều an trụ quả vị Độc-giác, thì phước đức 
có được chẳng bằng có người giáo hóa một hữu tình, khiến hướng đến 
quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì nếu giáo hóa hữu 
tình, khiến hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, thì khiến cho Phật nhãn 
trong thế gian chẳng dứt. Vì sao? Vì do có đại Bồ-tát mới có quả Dự-
lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, và quả vị Độc-giác; vì do có đại 
Bồ-tát nên mới có Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác chứng đắc quả vị 
giác ngộ cao tột; vì do có đại Bồ-tát nên mới có Phật bảo, Pháp bảo, 
Tăng bảo, tất cả thế gian quy y cúng dường. Vì vậy cho nên, này Kiều 
Thi Ca! Tất cả thế gian hoặc trời, hoặc ma, hoặc phạm, hoặc Sa-môn, 
hoặc Bà-la-môn và A-tố-lạc, nhơn phi nhơn v.v... nên dùng vô lượng 
tràng hoa, hương xoa, hương bột v.v... tuyệt diệu, y phục, anh lạc, 
tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quí, kỹ nhạc, đèn sáng, hết cả vật 
sở hữu, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen đại Bồ-tát. 
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Này Kiều Thi Ca! Do đó nên biết, nếu thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v... sao chép Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế, biếu 
tặng người khác đọc tụng, hoặc chuyền nhau sao chép, truyền bá rộng 
rãi, thì phước đức có được nhiều hơn phước đức nói trước vô lượng, 
vô biên. Vì sao? Vì tất cả thiện pháp thù thắng thế gian, xuất thế gian 
đã rộng nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế. Do vì 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian 
mới có được sự hiện hữu của dòng dõi lớn Sát-đế-lợi, dòng dõi lớn 
Bà-la-môn, dòng dõi lớn Trưởng giả, dòng dõi lớn Cư sĩ; do vì pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của chúng trời Tứ-đại-vương, trời Ba-mươi-ba, trời 
Dạ-ma, trời Đỗ-sử-đa, trời Lạc-biến-hóa, trời Tha-hóa-tự-tại; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian 
mới có được sự hiện hữu của trời Phạm-chúng, trời Phạm-phụ, trời 
Phạm-hội, trời Đại-phạm; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-
nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời 
Quang, trời Thiểu-quang, trời Vô-lượng-quang, trời Cực-quang-tịnh; 
vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế 
gian mới có được sự hiện hữu của trời Tịnh, trời Thiểu-tịnh, trời Vô-
lượng-tịnh, trời Biến-tịnh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-
nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời 
Quảng, trời Thiểu-quảng, trời Vô-lượng-quảng, trời Quảng-quả; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian 
mới có được sự hiện hữu của trời Vô-phiền, trời Vô-nhiệt, trời Thiện-
hiện, trời Thiện-kiến, trời Sắc-cứu-cánh; vì do pháp đã nói trong tạng 
bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện 
hữu của trời Không-vô-biên-xứ, trời Thức-vô-biên-xứ, trời Vô-sở-
hữu-xứ, trời Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ; vì do pháp đã nói trong tạng 
bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện 
hữu của bố thí Ba-la-mật-đa, tịnh giới Ba-la-mật-đa, an nhẫn Ba-la-
mật-đa, tinh tấn Ba-la-mật-đa, tịnh lự Ba-la-mật-đa, Bát-nhã Ba-la-
mật-đa; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của pháp không nội, pháp 
không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không 
chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
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pháp không không tánh tự tánh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của 
chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi 
khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh 
giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; vì do pháp đã nói trong tạng bí 
mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu 
của Thánh đế khổ, Thánh đế tập, Thánh đế diệt, Thánh đế đạo; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian 
mới có được sự hiện hữu của bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên 
thế gian mới có được sự hiện hữu của tám giải thoát, tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của 
bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy 
chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của 
pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn 
giải thoát vô nguyện; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-
la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của năm loại mắt, 
sáu phép thần thông; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-
la-mật-đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của mười lực 
Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; vì do pháp đã nói trong tạng 
bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện 
hữu của pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng; vì do 
pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian 
mới có được sự hiện hữu của tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-
mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của Dự-lưu, Nhất-
lai, Bất-hoàn, A-la-hán, và Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả, Nhất-lai 
hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, 
A-la-hán quả; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của Độc-giác, và quả vị 
Độc-giác; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của tất cả đại Bồ-tát và các 
hạnh đại Bồ-tát; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-
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mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của tất cả Như Lai 
Ứng Chánh Đẳng Giác và quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. 

 
Quyeån Thöù 130 

HEÁT 



29 
 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Kể cả các loại hữu tình trong châu Thiệm 
bộ, châu Đông thắng thần, châu Tây ngưu hóa, nếu thiện nam tử, thiện 
nữ nhơn v.v... giáo hóa các loại hữu tình trong châu Thiệm bộ, châu 
Đông thắng thần, châu Tây ngưu hóa, châu Bắc cu lô, khiến đều tu 
học mười thiện nghiệp đạo, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, 
thiện nữ nhơn v.v... ấy, do nhân duyên này, được phước nhiều chăng?  

Trời Đế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... sao chép Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế, biếu tặng 
người khác đọc tụng, hoặc chuyền nhau sao chép, truyền bá rộng rãi, 
thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, phước đức có được so trước 
hơn rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì tất cả pháp vô lậu đã rộng nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, Bổ-đặc-già-la của 
chủng tánh Thanh-văn, tu học pháp này, mau nhập Chánh tánh ly sanh 
của Thanh-văn, đắc quả Dự-lưu, đắc quả Nhất-lai, đắc quả Bất-hoàn, 
đắc quả A-la-hán; Bổ-đặc-già-la của chủng tánh Độc-giác tu học pháp 
này, mau nhập Chánh tánh ly sanh của Độc-giác, lần lượt chứng đắc 
quả vị Độc-giác; Bổ-đặc-già-la của chủng tánh Bồ-tát tu học pháp này, 
mau nhập Chánh tánh ly sanh của Bồ-tát, lần lượt tu hành các hạnh 
Bồ-tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. 

Này Kiều Thi Ca! Tất cả pháp vô lậu, đã rộng nói trong tạng bí 
mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đó là bố thí Ba-la-mật-đa, tịnh giới 
Ba-la-mật-đa, an nhẫn Ba-la-mật-đa, tinh tấn Ba-la-mật-đa, tịnh lự Ba-
la-mật-đa, Bát-nhã-ba-la-mật-đa; pháp không nội, pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh; chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư 
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; bốn tịnh lự 
vô lậu, bốn vô lượng, bốn định vô sắc; tám giải thoát, tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ; bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn 
thần túc, năm căm, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; 
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pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn 
giải thoát vô nguyện; năm loại mắt, sáu phép thần thông; mười lực của 
Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; trí nhất thiết, trí đạo tướng, 
trí nhất thiết tướng; tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-
ma-địa và vô lượng, vô biên Phật pháp khác, đều là pháp vô lậu đã nói 
trong đó. 

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo 
hóa một hữu tình trụ quả Dự-lưu, thì phước đức có được, còn hơn giáo 
hóa các loại hữu tình trong châu Nam Thiệm bộ, châu Đông thắng 
thần, châu Tây ngưu hóa, châu Bắc cu lô, đều tu học mười thiện 
nghiệp đạo. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì các hữu tình tu hành mười thiện 
nghiệp đạo chẳng thoát khỏi địa ngục, bàng sanh, quỷ thú; nhưng nếu 
các hữu tình trụ quả Dự-lưu thì vĩnh viễn được thoát khỏi ba đường 
ác, huống là giáo hóa khiến trụ quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, 
phước đức có được chẳng hơn kia sao? 

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo 
hóa các loại hữu tình trong châu Nam Thiệm bộ, châu Đông thắng 
thần, châu Tây ngưu hóa, châu Bắc cu lô, đều trụ quả Dự-lưu, Nhất-
lai, Bất-hoàn, A-la-hán, thì phước đức có được chẳng bằng có người 
giáo hóa một hữu tình, khiến an trụ quả vị Độc-giác. Vì sao? Kiều Thi 
Ca! Vì công đức của quả vị Độc-giác hơn Dự-lưu v.v... gấp trăm, ngàn 
lần. 

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo 
hóa các loại hữu tình trong châu Nam Thiệm bộ, châu Đông thắng 
thần, châu Tây ngưu hóa, châu Bắc cu lô, đều an trụ quả vị Độc-giác, 
thì phước đức có được chẳng bằng có người giáo hóa một hữu tình, 
khiến hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì nếu 
giáo hóa hữu tình, khiến hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, thì làm 
cho Phật nhãn trong thế gian không dứt. Vì sao? Vì do có đại Bồ-tát 
nên mới có quả Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, và quả vị Độc-
giác; vì do có đại Bồ-tát nên mới có Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác 
chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột; vì do có đại Bồ-tát nên mới có Phật 
bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, tất cả thế gian quy y cúng dường. Vì vậy 
cho nên, này Kiều Thi Ca! Tất cả thế gian hoặc trời, hoặc ma, hoặc 
phạm, hoặc Sa-môn, hoặc Bà-la-môn và A-tố-lạc, nhơn phi nhơn v.v... 
nên dùng vô lượng tràng hoa, hương xoa, hương bột v.v... tuyệt diệu, 
y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quí, kỹ nhạc, đèn 
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sáng, hết cả vật sở hữu, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen 
đại Bồ-tát. 

Này Kiều Thi Ca! Do đó nên biết, nếu thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v... sao chép Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế, biếu 
tặng người khác đọc tụng, hoặc chuyền nhau sao chép, truyền bá rộng 
rãi, thì phước có được nhiều hơn phước trước vô lượng, vô biên. Vì 
sao? Vì tất cả pháp thiện thù thắng thế gian, xuất thế gian, đã rộng nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của dòng dõi lớn Sát-đế-lợi, dòng dõi lớn Bà-la-môn, dòng 
dõi lớn Trưởng giả, dòng dõi lớn Cư sĩ; vì do pháp đã nói trong tạng 
bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, nên thế gian mới có được sự hiện 
hữu của chúng trời Tứ-đại-vương, trời Ba-mươi-ba, trời Dạ-ma, trời 
Đỗ-sử-đa, trời Lạc-biến-hóa, trời Tha-hóa-tự-tại; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của trời Phạm-chúng, trời Phạm-phụ, trời Phạm-hội, trời 
Đại-phạm; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời Quang, trời Thiểu-
quang, trời Vô-lượng-quang, trời Cực-quang-tịnh; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của trời Tịnh, trời Thiểu-tịnh, trời Vô-lượng-tịnh, trời 
Biến-Tịnh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời Quảng, trời Thiểu-
quảng, trời Vô-lượng-quảng, trời Quảng-quả; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của trời Vô-phiền, trời Vô-nhiệt, trời Thiện-hiện, trời Thiện-
kiến, trời Sắc-cứu-cánh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-
ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời 
Không-vô-biên-xứ, trời Thức-vô-biên-xứ, trời Vô-sở-hữu-xứ, trời Phi-
tưởng-phi-phi-tưởng-xứ; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-
ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của bố thí Ba-
la-mật-đa, tịnh giới Ba-la-mật-đa, an nhẫn Ba-la-mật-đa, tinh tấn Ba-
la-mật-đa, tịnh lự Ba-la-mật-đa, Bát-nhã-ba-la-mật-đa; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không 
nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng 
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
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tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh 
tự tánh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của chơn như, pháp giới, pháp 
tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly 
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư 
nghì; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của Thánh đế khổ, Thánh đế 
tập, Thánh đế diệt, Thánh đế đạo; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của 
bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến 
xứ; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên 
thế gian mới có được sự hiện hữu của bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, 
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; 
vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế 
gian mới có được sự hiện hữu của pháp môn giải thoát không, pháp 
môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của năm loại mắt, sáu phép thần thông; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trí nhất thiết, trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-
nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, và Dự-lưu 
hướng, Dự-lưu quả, Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, 
Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của Độc-giác, và quả vị Độc-giác; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của tất cả đại Bồ-tát và các hạnh đại Bồ-tát; vì do pháp đã 
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nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và quả vị 
giác ngộ cao tột của chư Phật. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Ngoài các loại hữu tình trong bốn đại 
châu, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo hóa các loại hữu tình 
trong tiểu thiên thế giới, khiến đều tu học mười thiện nghiệp đạo, thì ý 
ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, do nhân duyên 
này, được phước nhiều chăng?  

Trời Đế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... sao chép Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế, biếu tặng 
người khác đọc tụng, hoặc chuyền nhau sao chép, truyền bá rộng rãi, 
thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, phước đức có được hơn trước 
rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì tất cả pháp vô lậu đã rộng nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, Bổ-đặc-già-la của chủng 
tánh Thanh-văn, tu học pháp này, mau nhập Chánh tánh ly sanh của 
Thanh-văn, đắc quả Dự-lưu, đắc quả Nhất-lai, đắc quả Bất-hoàn, đắc 
quả A-la-hán; Bổ-đặc-già-la của chủng tánh Độc-giác tu học pháp 
này, mau nhập Chánh tánh ly sanh của Độc-giác, lần lượt chứng đắc 
quả vị Độc-giác; Bổ-đặc-già-la của chủng tánh Bồ-tát tu học pháp này, 
mau nhập Chánh tánh ly sanh của Bồ-tát, lần lượt tu hành các hạnh 
Bồ-tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. 

Này Kiều Thi Ca! Tất cả pháp vô lậu, đã rộng nói trong tạng bí 
mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đó là bố thí Ba-la-mật-đa, tịnh giới 
Ba-la-mật-đa, an nhẫn Ba-la-mật-đa, tinh tấn Ba-la-mật-đa, tịnh lự Ba-
la-mật-đa, Bát-nhã-ba-la-mật-đa; pháp không nội, pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh; chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư 
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; bốn tịnh lự 
vô lậu, bốn vô lượng, bốn định vô sắc; tám giải thoát, tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ; bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn 
thần túc, năm căm, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; 
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pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn 
giải thoát vô nguyện; năm loại mắt, sáu phép thần thông; mười lực của 
Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; trí nhất thiết, trí đạo tướng, 
trí nhất thiết tướng; tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-
ma-địa và vô lượng, vô biên Phật pháp khác, đều là pháp vô lậu đã nói 
trong đó. 

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo 
hóa một hữu tình trụ quả Dự-lưu, thì phước đức có được, còn hơn giáo 
hóa các loại hữu tình trong tiểu thiên thế giới, khiến đều tu học mười 
thiện nghiệp đạo. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì các hữu tình tu hành mười 
thiện nghiệp đạo chẳng thoát khỏi địa ngục, bàng sanh, quỷ thú; 
nhưng nếu các hữu tình trụ quả Dự-lưu thì vĩnh viễn được thoát khỏi 
ba đường ác, huống là giáo hóa khiến trụ quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-
la-hán, phước đức có được chẳng hơn kia sao? 

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo 
hóa các loại hữu tình trong tiểu thiên thế giới, đều trụ quả Dự-lưu, 
Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, thì phước đức có được chẳng bằng có 
người giáo hóa một hữu tình, khiến an trụ quả vị Độc-giác. Vì sao? 
Kiều Thi Ca! Vì công đức của quả vị Độc-giác hơn Dự-lưu v.v... gấp 
trăm, ngàn lần. 

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo 
hóa các loại hữu tình trong tiểu thiên thế giới, khiến đều an trụ quả vị 
Độc-giác, thì phước đức có được chẳng bằng có người giáo hóa một 
hữu tình, khiến hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Kiều Thi 
Ca! Vì nếu giáo hóa hữu tình, khiến hướng đến quả vị giác ngộ cao 
tột, thì làm cho Phật nhãn trong thế gian không dứt. Vì sao? Vì do có 
đại Bồ-tát nên mới có quả Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, và 
quả vị Độc-giác; vì do có đại Bồ-tát nên mới có Như Lai Ứng Chánh 
Đẳng Giác chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột; vì do có đại Bồ-tát nên 
mới có Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, tất cả thế gian quy y cúng 
dường. Vì vậy cho nên, này Kiều Thi Ca! Tất cả thế gian hoặc trời, 
hoặc ma, hoặc phạm, hoặc Sa-môn, hoặc Bà-la-môn và A-tố-lạc, nhơn 
phi nhơn v.v... nên dùng vô lượng tràng hoa, hương xoa, hương bột 
v.v... tuyệt diệu, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc 
quí, kỹ nhạc, đèn sáng, hết cả vật sở hữu, cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen đại Bồ-tát. 

Này Kiều Thi Ca! Do đó nên biết, nếu thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v... sao chép Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế, biếu 
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tặng người khác đọc tụng, hoặc chuyền nhau sao chép, truyền bá rộng 
rãi, thì phước đức có được nhiều hơn phước nói trước vô lượng, vô 
biên. Vì sao? Vì tất cả pháp thiện thù thắng thế gian, xuất thế gian, đã 
rộng nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, nên thế gian mới 
có được sự hiện hữu của dòng dõi lớn Sát-đế-lợi, dòng dõi lớn Bà-la-
môn, dòng dõi lớn Trưởng giả, dòng dõi lớn Cư sĩ; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của chúng trời Tứ-đại-vương, trời Ba-mươi-ba, trời Dạ-
ma, trời Đỗ-sử-đa, trời Lạc-biến-hóa, trời Tha-hóa-tự-tại; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của trời Phạm-chúng, trời Phạm-phụ, trời Phạm-hội, 
trời Đại-phạm; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời Quang, trời 
Thiểu-quang, trời Vô-lượng-quang, trời Cực-quang-tịnh; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của trời Tịnh, trời Thiểu-tịnh, trời Vô-lượng-tịnh, 
trời Biến-Tịnh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời Quảng, trời 
Thiểu-quảng, trời Vô-lượng-quảng, trời Quảng-quả; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của trời Vô-phiền, trời Vô-nhiệt, trời Thiện-hiện, trời 
Thiện-kiến, trời Sắc-cứu-cánh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của 
trời Không-vô-biên-xứ, trời Thức-vô-biên-xứ, trời Vô-sở-hữu-xứ, trời 
Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-
nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của bố thí 
Ba-la-mật-đa, tịnh giới Ba-la-mật-đa, an nhẫn Ba-la-mật-đa, tinh tấn 
Ba-la-mật-đa, tịnh lự Ba-la-mật-đa, Bát-nhã-ba-la-mật-đa; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không 
nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng 
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh 
tự tánh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của chơn như, pháp giới, pháp 
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tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly 
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư 
nghì; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của Thánh đế khổ, Thánh đế 
tập, Thánh đế diệt, Thánh đế đạo; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của 
bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến 
xứ; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên 
thế gian mới có được sự hiện hữu của bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, 
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; 
vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế 
gian mới có được sự hiện hữu của pháp môn giải thoát không, pháp 
môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của năm loại mắt, sáu phép thần thông; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trí nhất thiết, trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-
nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, và Dự-lưu 
hướng, Dự-lưu quả, Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, 
Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của Độc-giác, và quả vị Độc-giác; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của tất cả đại Bồ-tát và các hạnh đại Bồ-tát; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và quả vị 
giác ngộ cao tột của chư Phật. 
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Lại nữa, Kiều Thi Ca! Ngoài các loại hữu tình trong tiểu thiên 
thế giới, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo hóa các loại hữu 
tình trong trung thiên thế giới, khiến đều tu học mười thiện nghiệp 
đạo, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, do 
nhân duyên này, được phước nhiều chăng?  

Trời Đế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... sao chép Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế, biếu tặng 
người khác đọc tụng, hoặc chuyền nhau sao chép, truyền bá rộng rãi, 
thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, phước đức có được, hơn 
trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì tất cả pháp vô lậu đã rộng nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế, Bổ-đặc-
già-la của chủng tánh Thanh-văn, tu học pháp này, mau nhập Chánh 
tánh ly sanh của Thanh-văn, đắc quả Dự-lưu, đắc quả Nhất-lai, đắc 
quả Bất-hoàn, đắc quả A-la-hán; Bổ-đặc-già-la của chủng tánh Độc-
giác tu học pháp này, mau nhập Chánh tánh ly sanh của Độc-giác, lần 
lượt chứng đắc quả vị Độc-giác; Bổ-đặc-già-la của chủng tánh Bồ-tát 
tu học pháp này, mau nhập Chánh tánh ly sanh của Bồ-tát, lần lượt tu 
hành các hạnh Bồ-tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. 

Này Kiều Thi Ca! Tất cả pháp vô lậu, đã rộng nói trong tạng bí 
mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đó là bố thí Ba-la-mật-đa, tịnh giới 
Ba-la-mật-đa, an nhẫn Ba-la-mật-đa, tinh tấn Ba-la-mật-đa, tịnh lự Ba-
la-mật-đa, Bát-nhã-ba-la-mật-đa; pháp không nội, pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh; chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư 
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; bốn tịnh lự 
vô lậu, bốn vô lượng, bốn định vô sắc; tám giải thoát, tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ; bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn 
thần túc, năm căm, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; 
pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn 
giải thoát vô nguyện; năm loại mắt, sáu phép thần thông; mười lực của 
Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
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hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; trí nhất thiết, trí đạo tướng, 
trí nhất thiết tướng; tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-
ma-địa và vô lượng, vô biên Phật pháp khác, tất cả đều là pháp vô lậu 
đã nói trong đó. 

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo 
hóa một hữu tình trụ quả Dự-lưu, thì phước đức có được, còn hơn giáo 
hóa các loại hữu tình trong trung thiên thế giới, khiến đều tu học mười 
thiện nghiệp đạo. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì các hữu tình tu hành mười 
thiện nghiệp đạo chẳng thoát khỏi địa ngục, bàng sanh, quỷ thú; 
nhưng nếu các hữu tình trụ quả Dự-lưu thì được vĩnh viễn thoát khỏi 
ba đường ác, huống là giáo hóa khiến trụ quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-
la-hán, thì phước đức có được chẳng hơn kia sao? 

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo 
hóa các loại hữu tình trong trung thiên thế giới, đều trụ quả Dự-lưu, 
Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, thì phước đức có được chẳng bằng có 
người giáo hóa một hữu tình, khiến họ an trụ quả vị Độc-giác. Vì sao? 
Kiều Thi Ca! Vì công đức của quả vị Độc-giác hơn Dự-lưu v.v... gấp 
trăm, ngàn lần. 

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo 
hóa các loại hữu tình trong trung thiên thế giới, khiến họ an trụ quả vị 
Độc-giác, thì phước đức có được chẳng bằng có người giáo hóa một 
hữu tình, khiến hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Kiều Thi 
Ca! Vì nếu giáo hóa hữu tình, khiến hướng đến quả vị giác ngộ cao 
tột, tức là làm cho Phật nhãn trong thế gian chẳng dứt. Vì sao? Vì do 
có đại Bồ-tát nên mới có quả Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, và 
quả vị Độc-giác; vì do có đại Bồ-tát nên mới có Như Lai Ứng Chánh 
Đẳng Giác chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột; vì do có đại Bồ-tát nên 
mới có Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, tất cả thế gian quy y cúng 
dường. Vì vậy nên, này Kiều Thi Ca! Tất cả thế gian hoặc trời, hoặc 
ma, hoặc phạm, hoặc Sa-môn, hoặc Bà-la-môn và A-tố-lạc, nhơn phi 
nhơn v.v... nên dùng vô lượng tràng hoa, hương xoa, hương bột v.v... 
tuyệt diệu, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quí, kỹ 
nhạc, đèn sáng, hết cả vật sở hữu, cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen đại Bồ-tát. 

Này Kiều Thi Ca! Do đó nên biết, nếu thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v... sao chép Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế, biếu 
tặng người khác đọc tụng, hoặc chuyền nhau sao chép, truyền bá rộng 
rãi, thì phước có được, hơn phước nói trước vô lượng, vô biên. Vì 
sao? Vì tất cả các pháp thiện thù thắng thế gian, xuất thế gian, đã rộng 
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nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của dòng dõi lớn Sát-đế-lợi, dòng dõi lớn Bà-la-môn, 
dòng dõi lớn Trưởng giả, dòng dõi lớn Cư sĩ; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của chúng trời Tứ-đại-vương, trời Ba-mươi-ba, trời Dạ-ma, 
trời Đỗ-sử-đa, trời Lạc-biến-hóa, trời Tha-hóa-tự-tại; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của trời Phạm-chúng, trời Phạm-phụ, trời Phạm-hội, 
trời Đại-phạm; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời Quang, trời 
Thiểu-quang, trời Vô-lượng-quang, trời Cực-quang-tịnh; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của trời Tịnh, trời Thiểu-tịnh, trời Vô-lượng-tịnh, 
trời Biến-Tịnh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời Quảng, trời 
Thiểu-quảng, trời Vô-lượng-quảng, trời Quảng-quả; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của trời Vô-phiền, trời Vô-nhiệt, trời Thiện-hiện, trời 
Thiện-kiến, trời Sắc-cứu-cánh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của 
trời Không-vô-biên-xứ, trời Thức-vô-biên-xứ, trời Vô-sở-hữu-xứ, trời 
Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-
nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của bố thí 
Ba-la-mật-đa, tịnh giới Ba-la-mật-đa, an nhẫn Ba-la-mật-đa, tinh tấn 
Ba-la-mật-đa, tịnh lự Ba-la-mật-đa, Bát-nhã-ba-la-mật-đa; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không 
nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng 
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh 
tự tánh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của chơn như, pháp giới, pháp 
tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly 
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư 
nghì; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này 
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nên thế gian mới có được sự hiện hữu của Thánh đế khổ, Thánh đế 
tập, Thánh đế diệt, Thánh đế đạo; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của 
bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến 
xứ; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên 
thế gian mới có được sự hiện hữu của bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, 
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; 
vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế 
gian mới có được sự hiện hữu của pháp môn giải thoát không, pháp 
môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của năm loại mắt, sáu phép thần thông; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trí nhất thiết, trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-
nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, và Dự-lưu 
hướng, Dự-lưu quả, Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, 
Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của Độc-giác, và quả vị Độc-giác; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của tất cả đại Bồ-tát và các hạnh đại Bồ-tát; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và quả vị 
giác ngộ cao tột của chư Phật. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Kể cả các loại hữu tình trong trung thiên 
thế giới, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo hóa các loại hữu 
tình trong cả thế giới ba lần ngàn, khiến đều tu học mười thiện nghiệp 
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đạo, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, do 
nhân duyên này, được phước nhiều chăng?  

Trời Đế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... sao chép Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế, biếu tặng 
người khác đọc tụng, hoặc chuyền nhau sao chép, truyền bá rộng rãi, 
thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, phước đức có được, hơn 
trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì tất cả pháp vô lậu đã rộng nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, Bổ-đặc-già-la của 
chủng tánh Thanh-văn, tu học pháp này, mau nhập Chánh tánh ly sanh 
của Thanh-văn, đắc quả Dự-lưu, đắc quả Nhất-lai, đắc quả Bất-hoàn, 
đắc quả A-la-hán; Bổ-đặc-già-la của chủng tánh Độc-giác tu học pháp 
này, mau nhập Chánh tánh ly sanh của Độc-giác, lần lượt chứng đắc 
quả vị Độc-giác; Bổ-đặc-già-la của chủng tánh Bồ-tát tu học pháp này, 
mau nhập Chánh tánh ly sanh của Bồ-tát, lần lượt tu hành các hạnh 
Bồ-tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. 

Này Kiều Thi Ca! Tất cả pháp vô lậu, đã rộng nói trong tạng bí 
mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đó là bố thí Ba-la-mật-đa, tịnh giới 
Ba-la-mật-đa, an nhẫn Ba-la-mật-đa, tinh tấn Ba-la-mật-đa, tịnh lự Ba-
la-mật-đa, Bát-nhã-ba-la-mật-đa; pháp không nội, pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh; chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư 
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; bốn tịnh lự 
vô lậu, bốn vô lượng, bốn định vô sắc; tám giải thoát, tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ; bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn 
thần túc, năm căm, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; 
pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn 
giải thoát vô nguyện; năm loại mắt, sáu phép thần thông; mười lực của 
Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; trí nhất thiết, trí đạo tướng, 
trí nhất thiết tướng; tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-
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ma-địa và vô lượng, vô biên Phật pháp khác, đều là pháp vô lậu đã nói 
trong đó. 

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo 
hóa một hữu tình trụ quả Dự-lưu, thì phước đức có được, còn hơn giáo 
hóa các loại hữu tình trong thế giới ba lần ngàn như thế, khiến đều tu 
học mười thiện nghiệp đạo. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì các hữu tình tu 
hành mười thiện nghiệp đạo chẳng thoát khỏi địa ngục, bàng sanh, quỷ 
thú; nhưng nếu các hữu tình trụ quả Dự-lưu thì được vĩnh viễn thoát 
khỏi ba đường ác, huống là giáo hóa khiến trụ quả Nhất-lai, Bất-hoàn, 
A-la-hán, thì phước đức có được chẳng hơn kia sao? 

 
Quyeån Thöù 131 

HEÁT 
 



30 
 

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo 
hóa các loại hữu tình trong thế giới ba lần ngàn, đều trụ quả Dự-lưu, 
Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, thì phước đức có được chẳng bằng có 
người giáo hóa một hữu tình, khiến họ an trụ quả vị Độc-giác. Vì sao? 
Kiều Thi Ca! Vì công đức của quả vị Độc-giác hơn Dự-lưu v.v... gấp 
trăm, ngàn lần. 

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo 
hóa các loại hữu tình trong thế giới ba lần ngàn, khiến đều an trụ quả 
vị Độc-giác, thì phước đức có được chẳng bằng người giáo hóa một 
hữu tình, khiến hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Kiều Thi 
Ca! Vì nếu giáo hóa hữu tình, khiến hướng đến quả vị giác ngộ cao 
tột, tức là làm cho Phật nhãn trong thế gian chẳng dứt. Vì sao? Vì do 
có đại Bồ-tát nên mới có quả Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, và 
quả vị Độc-giác; vì do có đại Bồ-tát nên mới có Như Lai Ứng Chánh 
Đẳng Giác chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột; vì do có đại Bồ-tát nên 
mới có Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, tất cả thế gian quy y cúng 
dường. Vì vậy nên, Kiều Thi Ca! Tất cả thế gian hoặc trời, hoặc ma, 
hoặc phạm, hoặc Sa-môn, hoặc Bà-la-môn và A-tố-lạc, nhơn phi nhơn 
v.v... nên dùng vô lượng tràng hoa, hương xoa, hương bột v.v... tuyệt 
diệu, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quí, kỹ nhạc, 
đèn sáng, hết cả vật sở hữu, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen đại Bồ-tát. 

Này Kiều Thi Ca! Do đó nên biết, nếu thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v... sao chép Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế, biếu 
tặng người khác đọc tụng, hoặc chuyền nhau sao chép, truyền bá rộng 
rãi, thì phước có được, hơn phước nói trước vô lượng, vô biên. Vì 
sao? Vì tất cả pháp thiện thù thắng thế gian, xuất thế gian, đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của dòng dõi lớn Sát-đế-lợi, dòng dõi lớn Bà-la-môn, dòng 
dõi lớn Trưởng giả, dòng dõi lớn Cư sĩ; vì do pháp đã nói trong tạng 
bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, nên thế gian mới có được sự hiện 
hữu của chúng trời Tứ-đại-vương, trời Ba-mươi-ba, trời Dạ-ma, trời 
Đỗ-sử-đa, trời Lạc-biến-hóa, trời Tha-hóa-tự-tại; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của trời Phạm-chúng, trời Phạm-phụ, trời Phạm-hội, trời 
Đại-phạm; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
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này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời Quang, trời Thiểu-
quang, trời Vô-lượng-quang, trời Cực-quang-tịnh; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của trời Tịnh, trời Thiểu-tịnh, trời Vô-lượng-tịnh, trời 
Biến-Tịnh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời Quảng, trời Thiểu-
quảng, trời Vô-lượng-quảng, trời Quảng-quả; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của trời Vô-phiền, trời Vô-nhiệt, trời Thiện-hiện, trời Thiện-
kiến, trời Sắc-cứu-cánh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-
ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời 
Không-vô-biên-xứ, trời Thức-vô-biên-xứ, trời Vô-sở-hữu-xứ, trời Phi-
tưởng-phi-phi-tưởng-xứ; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-
ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của bố thí Ba-
la-mật-đa, tịnh giới Ba-la-mật-đa, an nhẫn Ba-la-mật-đa, tinh tấn Ba-
la-mật-đa, tịnh lự Ba-la-mật-đa, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không 
nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng 
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh 
tự tánh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của chơn như, pháp giới, pháp 
tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly 
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư 
nghì; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của Thánh đế khổ, Thánh đế 
tập, Thánh đế diệt, Thánh đế đạo; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của 
bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến 
xứ; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên 
thế gian mới có được sự hiện hữu của bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, 
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; 
vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế 
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gian mới có được sự hiện hữu của pháp môn giải thoát không, pháp 
môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của năm loại mắt, sáu phép thần thông; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trí nhất thiết, trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-
nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, và Dự-lưu 
hướng, Dự-lưu quả, Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, 
Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của Độc-giác, và quả vị Độc-giác; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của tất cả đại Bồ-tát và các hạnh đại Bồ-tát; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và quả vị 
giác ngộ cao tột của chư Phật. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Ngoài các loài hữu tình trong thế giới ba 
lần ngàn này, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo hóa các loại 
hữu tình trong mười thế giới như số cát sông Hằng, khiến đều tu học 
mười thiện nghiệp đạo, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v... ấy, do nhân duyên này, được phước nhiều chăng?  

Trời Đế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... sao 
chép Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế, biếu tặng người khác 
đọc tụng, hoặc chuyền nhau sao chép, truyền bá rộng rãi, thì thiện nam 
tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, phước đức có được, hơn trước rất nhiều. Vì 
sao? Kiều Thi Ca! Vì tất cả pháp vô lậu đã rộng nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, Bổ-đặc-già-la của chủng tánh Thanh-
văn, tu học pháp này, mau nhập Chánh tánh ly sanh của Thanh-văn, 
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đắc quả Dự-lưu, đắc quả Nhất-lai, đắc quả Bất-hoàn, đắc quả A-la-
hán; Bổ-đặc-già-la của chủng tánh Độc-giác tu học pháp này, mau 
nhập Chánh tánh ly sanh của Độc-giác, lần lượt chứng đắc quả vị 
Độc-giác; Bổ-đặc-già-la của chủng tánh Bồ-tát tu học pháp này, mau 
nhập Chánh tánh ly sanh của Bồ-tát, lần lượt tu hành các hạnh Bồ-tát, 
chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. 

Này Kiều Thi Ca! Tất cả pháp vô lậu, đã rộng nói trong tạng bí 
mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đó là bố thí Ba-la-mật-đa, tịnh giới 
Ba-la-mật-đa, an nhẫn Ba-la-mật-đa, tinh tấn Ba-la-mật-đa, tịnh lự Ba-
la-mật-đa, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; pháp không nội, pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh; chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư 
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; bốn tịnh lự 
vô lậu, bốn vô lượng, bốn định vô sắc; tám giải thoát, tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ; bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn 
thần túc, năm căm, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; 
pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn 
giải thoát vô nguyện; năm loại mắt, sáu phép thần thông; mười lực của 
Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; trí nhất thiết, trí đạo tướng, 
trí nhất thiết tướng; tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-
ma-địa và vô lượng, vô biên Phật pháp khác, tất cả đều là pháp vô lậu 
đã nói trong đó. 

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo 
hóa một hữu tình trụ quả Dự-lưu, thì phước đức có được, còn hơn giáo 
hóa các loại hữu tình trong mười phương thế giới như số cát sông 
Hằng, khiến đều tu học mười thiện nghiệp đạo. Vì sao? Kiều Thi Ca! 
Vì các loại hữu tình tu hành mười thiện nghiệp đạo chẳng thoát khỏi 
địa ngục, bàng sanh, quỷ thú; nhưng nếu các hữu tình trụ quả Dự-lưu 
thì được vĩnh viễn thoát khỏi ba đường ác, huống là giáo hóa, khiến 
trụ quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, phước đức có được, chẳng hơn 
kia sao? 
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Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo 
hóa các loại hữu tình trong mười phương thế giới như số cát sông 
Hằng, đều trụ quả Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, thì phước 
đức có được chẳng bằng có người giáo hóa một hữu tình, khiến họ an 
trụ quả vị Độc-giác. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì công đức của quả vị 
Độc-giác hơn Dự-lưu v.v... gấp trăm, ngàn lần. 

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo 
hóa các loại hữu tình trong mười phương thế giới như số cát sông 
Hằng, khiến đều an trụ quả vị Độc-giác, thì phước đức có được chẳng 
bằng người giáo hóa một hữu tình, khiến hướng đến quả vị giác ngộ 
cao tột. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì nếu giáo hóa hữu tình, khiến hướng 
đến quả vị giác ngộ cao tột, tức là làm cho Phật nhãn trong thế gian 
chẳng dứt. Vì sao? Vì do có đại Bồ-tát nên mới có quả Dự-lưu, Nhất-
lai, Bất-hoàn, A-la-hán, và quả vị Độc-giác; vì do có đại Bồ-tát nên 
mới có Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác chứng đắc quả vị giác ngộ cao 
tột; vì do có đại Bồ-tát nên mới có Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, tất 
cả thế gian quy y cúng dường. Vì vậy nên, Kiều Thi Ca! Tất cả thế 
gian hoặc trời, hoặc ma, hoặc phạm, hoặc Sa-môn, hoặc Bà-la-môn và 
A-tố-lạc, nhơn phi nhơn v.v... nên dùng vô lượng tràng hoa, hương 
xoa, hương bột v.v... tuyệt diệu, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, 
các thứ ngọc quí, kỹ nhạc, đèn sáng, hết cả vật sở hữu, cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen đại Bồ-tát. 

Này Kiều Thi Ca! Do đó nên biết, nếu thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v... sao chép Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế, biếu 
tặng người khác đọc tụng, hoặc chuyền nhau sao chép, truyền bá rộng 
rãi, thì phước có được, hơn phước nói trước vô lượng, vô biên. Vì 
sao? Vì tất cả pháp thiện thù thắng thế gian, xuất thế gian, đã rộng nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của dòng dõi lớn Sát-đế-lợi, dòng dõi lớn Bà-la-môn, 
dòng dõi lớn Trưởng giả, dòng dõi lớn Cư sĩ; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của chúng trời Tứ-đại-vương, trời Ba-mươi-ba, trời Dạ-ma, 
trời Đỗ-sử-đa, trời Lạc-biến-hóa, trời Tha-hóa-tự-tại; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của trời Phạm-chúng, trời Phạm-phụ, trời Phạm-hội, 
trời Đại-phạm; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời Quang, trời 
Thiểu-quang, trời Vô-lượng-quang, trời Cực-quang-tịnh; vì do pháp 
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đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của trời Tịnh, trời Thiểu-tịnh, trời Vô-lượng-tịnh, 
trời Biến-Tịnh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời Quảng, trời 
Thiểu-quảng, trời Vô-lượng-quảng, trời Quảng-quả; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của trời Vô-phiền, trời Vô-nhiệt, trời Thiện-hiện, trời 
Thiện-kiến, trời Sắc-cứu-cánh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của 
trời Không-vô-biên-xứ, trời Thức-vô-biên-xứ, trời Vô-sở-hữu-xứ, trời 
Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-
nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của bố thí 
Ba-la-mật-đa, tịnh giới Ba-la-mật-đa, an nhẫn Ba-la-mật-đa, tinh tấn 
Ba-la-mật-đa, tịnh lự Ba-la-mật-đa, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không 
nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng 
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh 
tự tánh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của chơn như, pháp giới, pháp 
tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly 
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư 
nghì; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của Thánh đế khổ, Thánh đế 
tập, Thánh đế diệt, Thánh đế đạo; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của 
bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến 
xứ; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên 
thế gian mới có được sự hiện hữu của bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, 
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; 
vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế 
gian mới có được sự hiện hữu của pháp môn giải thoát không, pháp 
môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện; vì do pháp 
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đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của năm loại mắt, sáu phép thần thông; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trí nhất thiết, trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-
nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, và Dự-lưu 
hướng, Dự-lưu quả, Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, 
Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của Độc-giác, và quả vị Độc-giác; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của tất cả đại Bồ-tát và các hạnh đại Bồ-tát; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và quả vị 
giác ngộ cao tột. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Ngoài các loài hữu tình trong mười 
phương thế giới này như số cát sông Hằng, nếu thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v... giáo hóa các loại hữu tình ở tất cả thế giới trong mười 
phương, khiến đều tu học mười thiện nghiệp đạo, thì theo ý ông thế 
nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, do nhân duyên này, được 
phước nhiều chăng?  

Trời Đế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... sao chép Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế, biếu tặng 
người khác đọc tụng, hoặc chuyền nhau sao chép, truyền bá rộng rãi, 
thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, phước đức có được, hơn 
trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì tất cả pháp vô lậu đã rộng nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, Bổ-đặc-già-la của 
chủng tánh Thanh-văn, tu học pháp này, mau nhập Chánh tánh ly sanh 
của Thanh-văn, đắc quả Dự-lưu, đắc quả Nhất-lai, đắc quả Bất-hoàn, 
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đắc quả A-la-hán; Bổ-đặc-già-la của chủng tánh Độc-giác tu học pháp 
này, mau nhập Chánh tánh ly sanh của Độc-giác, lần lượt chứng đắc 
quả vị Độc-giác; Bổ-đặc-già-la của chủng tánh Bồ-tát tu học pháp này, 
mau nhập Chánh tánh ly sanh của Bồ-tát, lần lượt tu hành các hạnh 
Bồ-tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. 

Này Kiều Thi Ca! Tất cả pháp vô lậu, đã rộng nói trong tạng bí 
mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đó là bố thí Ba-la-mật-đa, tịnh giới 
Ba-la-mật-đa, an nhẫn Ba-la-mật-đa, tinh tấn Ba-la-mật-đa, tịnh lự Ba-
la-mật-đa, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; pháp không nội, pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh; chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư 
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; bốn tịnh lự 
vô lậu, bốn vô lượng, bốn định vô sắc; tám giải thoát, tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ; bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn 
thần túc, năm căm, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; 
pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn 
giải thoát vô nguyện; năm loại mắt, sáu phép thần thông; mười lực của 
Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; trí nhất thiết, trí đạo tướng, 
trí nhất thiết tướng; tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-
ma-địa và vô lượng, vô biên Phật pháp khác, tất cả đều là pháp vô lậu 
đã nói trong đó. 

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo 
hóa một hữu tình trụ quả Dự-lưu, thì phước đức có được, còn hơn giáo 
hóa các loại hữu tình ở tất cả thế giới trong mười phương như thế, 
khiến đều tu học mười thiện nghiệp đạo. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì các 
hữu tình tu hành mười thiện nghiệp đạo chẳng thoát khỏi địa ngục, 
bàng sanh, quỷ thú; nhưng nếu các hữu tình trụ quả Dự-lưu thì được 
vĩnh viễn thoát khỏi ba đường ác, huống là giáo hóa, khiến trụ quả 
Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, thì phước đức có được, chẳng hơn kia 
sao? 

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo 
hóa các loại hữu tình ở tất cả thế giới trong mười phương, đều trụ quả 
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Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, thì phước đức có được chẳng 
bằng người giáo hóa một hữu tình, khiến họ an trụ quả vị Độc-giác. Vì 
sao? Kiều Thi Ca! Vì công đức của quả vị Độc-giác hơn Dự-lưu v.v... 
gấp trăm, ngàn lần. 

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo 
hóa các loại hữu tình ở tất cả thế giới trong mười phương, khiến đều 
an trụ quả vị Độc-giác, thì phước đức có được chẳng bằng người giáo 
hóa một hữu tình, khiến hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? 
Kiều Thi Ca! Vì nếu giáo hóa hữu tình, khiến hướng đến quả vị giác 
ngộ cao tột, tức là làm cho Phật nhãn trong thế gian chẳng dứt. Vì 
sao? Vì do có đại Bồ-tát nên mới có quả Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn, 
A-la-hán, và quả vị Độc-giác; vì do có đại Bồ-tát nên mới có Như Lai 
Ứng Chánh Đẳng Giác chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột; vì do có đại 
Bồ-tát nên mới có Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, tất cả thế gian quy y 
cúng dường. Vì vậy nên, Kiều Thi Ca! Tất cả thế gian hoặc trời, hoặc 
ma, hoặc phạm, hoặc Sa-môn, hoặc Bà-la-môn và A-tố-lạc, nhơn phi 
nhơn v.v... nên dùng vô lượng tràng hoa, hương xoa, hương bột v.v... 
tuyệt diệu, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quí, kỹ 
nhạc, đèn sáng, hết cả vật sở hữu, cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen đại Bồ-tát. 

Này Kiều Thi Ca! Do đó nên biết, nếu thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v... sao chép Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế, biếu 
tặng người khác đọc tụng, hoặc chuyền nhau sao chép, truyền bá rộng 
rãi, thì phước có được, hơn phước nói trước vô lượng, vô biên. Vì 
sao? Vì tất cả pháp thiện thù thắng thế gian, xuất thế gian, đã rộng nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của dòng dõi lớn Sát-đế-lợi, dòng dõi lớn Bà-la-môn, 
dòng dõi lớn Trưởng giả, dòng dõi lớn Cư sĩ; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của chúng trời Tứ-đại-vương, trời Ba-mươi-ba, trời Dạ-ma, 
trời Đỗ-sử-đa, trời Lạc-biến-hóa, trời Tha-hóa-tự-tại; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của trời Phạm-chúng, trời Phạm-phụ, trời Phạm-hội, 
trời Đại-phạm; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời Quang, trời 
Thiểu-quang, trời Vô-lượng-quang, trời Cực-quang-tịnh; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của trời Tịnh, trời Thiểu-tịnh, trời Vô-lượng-tịnh, 
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trời Biến-Tịnh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời Quảng, trời 
Thiểu-quảng, trời Vô-lượng-quảng, trời Quảng-quả; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của trời Vô-phiền, trời Vô-nhiệt, trời Thiện-hiện, trời 
Thiện-kiến, trời Sắc-cứu-cánh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của 
trời Không-vô-biên-xứ, trời Thức-vô-biên-xứ, trời Vô-sở-hữu-xứ, trời 
Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-
nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của bố thí 
Ba-la-mật-đa, tịnh giới Ba-la-mật-đa, an nhẫn Ba-la-mật-đa, tinh tấn 
Ba-la-mật-đa, tịnh lự Ba-la-mật-đa, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không 
nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng 
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh 
tự tánh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của chơn như, pháp giới, pháp 
tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly 
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư 
nghì; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của Thánh đế khổ, Thánh đế 
tập, Thánh đế diệt, Thánh đế đạo; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của 
bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến 
xứ; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên 
thế gian mới có được sự hiện hữu của bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, 
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; 
vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế 
gian mới có được sự hiện hữu của pháp môn giải thoát không, pháp 
môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của năm loại mắt, sáu phép thần thông; vì do pháp 
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đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trí nhất thiết, trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-
nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, và Dự-lưu 
hướng, Dự-lưu quả, Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, 
Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của Độc-giác, và quả vị Độc-giác; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của tất cả đại Bồ-tát và các hạnh đại Bồ-tát; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và quả vị 
giác ngộ cao tột của chư Phật. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... 
giáo hóa các loại hữu tình trong châu Thiệm bộ, khiến đều tu học bốn 
tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm phép thần thông, thì theo 
ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, do nhân duyên 
này, được phước nhiều chăng?  

Trời Đế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... sao chép Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế, biếu tặng 
người khác đọc tụng, hoặc chuyền nhau sao chép, truyền bá rộng rãi, 
thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, phước đức có được, hơn 
trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì tất cả pháp vô lậu đã rộng nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, Bổ-đặc-già-la của 
chủng tánh Thanh-văn, tu học pháp này, mau nhập Chánh tánh ly sanh 
của Thanh-văn, đắc quả Dự-lưu, đắc quả Nhất-lai, đắc quả Bất-hoàn, 
đắc quả A-la-hán; Bổ-đặc-già-la của chủng tánh Độc-giác tu học pháp 
này, mau nhập Chánh tánh ly sanh của Độc-giác, lần lượt chứng đắc 
quả vị Độc-giác; Bổ-đặc-già-la của chủng tánh Bồ-tát tu học pháp này, 
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mau nhập Chánh tánh ly sanh của Bồ-tát, lần lượt tu hành các hạnh 
Bồ-tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. 

Này Kiều Thi Ca! Tất cả pháp vô lậu, đã rộng nói trong tạng bí 
mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đó là bố thí Ba-la-mật-đa, tịnh giới 
Ba-la-mật-đa, an nhẫn Ba-la-mật-đa, tinh tấn Ba-la-mật-đa, tịnh lự Ba-
la-mật-đa, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; pháp không nội, pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh; chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư 
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; bốn tịnh lự 
vô lậu, bốn vô lượng, bốn định vô sắc; tám giải thoát, tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ; bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn 
thần túc, năm căm, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; 
pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn 
giải thoát vô nguyện; năm loại mắt, sáu phép thần thông; mười lực của 
Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; trí nhất thiết, trí đạo tướng, 
trí nhất thiết tướng; tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-
ma-địa và vô lượng, vô biên Phật pháp khác, tất cả đều là pháp vô lậu 
đã nói trong đó. 

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo 
hóa một hữu tình trụ quả Dự-lưu, thì phước đức có được, còn hơn giáo 
hóa các loại hữu tình trong châu Thiệm bộ, khiến đều tu học bốn tịnh 
lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm phép thần thông. Vì sao? Kiều 
Thi Ca! Vì các hữu tình tu hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định 
vô sắc, năm phép thần thông chẳng thoát khỏi địa ngục, bàng sanh, 
quỷ thú; nhưng nếu các hữu tình trụ quả Dự-lưu thì được vĩnh viễn 
thoát khỏi ba đường ác, huống là giáo hóa, khiến trụ quả Nhất-lai, Bất-
hoàn, A-la-hán, thì phước đức có được, chẳng hơn kia sao? 

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo 
hóa các loại hữu tình trong châu Thiệm bộ, đều trụ quả Dự-lưu, Nhất-
lai, Bất-hoàn, A-la-hán, thì phước đức có được chẳng bằng người giáo 
hóa một hữu tình, khiến họ an trụ quả vị Độc-giác. Vì sao? Kiều Thi 
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Ca! Vì công đức của quả vị Độc-giác hơn Dự-lưu v.v... gấp trăm, ngàn 
lần. 

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo 
hóa các loại hữu tình trong châu Thiệm bộ, khiến đều an trụ quả vị 
Độc-giác, thì phước đức có được chẳng bằng người giáo hóa một hữu 
tình, khiến hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Kiều Thi Ca! 
Vì nếu giáo hóa hữu tình, khiến hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, tức 
là làm cho Phật nhãn trong thế gian chẳng dứt. Vì sao? Vì do có đại 
Bồ-tát nên mới có quả Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, và quả vị 
Độc-giác; vì do có đại Bồ-tát nên mới có Như Lai Ứng Chánh Đẳng 
Giác chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột; vì do có đại Bồ-tát nên mới có 
Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo; tất cả thế gian quy y cúng dường. Vì 
vậy nên, Kiều Thi Ca! Tất cả thế gian hoặc trời, hoặc ma, hoặc phạm, 
hoặc Sa-môn, hoặc Bà-la-môn và A-tố-lạc, nhơn phi nhơn v.v... nên 
dùng vô lượng tràng hoa, hương xoa, hương bột v.v... tuyệt diệu, y 
phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quí, kỹ nhạc, đèn 
sáng, hết cả vật sở hữu, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen 
đại Bồ-tát. 

Này Kiều Thi Ca! Do đó nên biết, nếu thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v... sao chép Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế, biếu 
tặng người khác đọc tụng, hoặc chuyền nhau sao chép, truyền bá rộng 
rãi, thì phước đức có được, hơn phước nói trước vô lượng, vô biên. Vì 
sao? Vì tất cả pháp thiện thù thắng thế gian, xuất thế gian, đã rộng nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của dòng dõi lớn Sát-đế-lợi, dòng dõi lớn Bà-la-môn, 
dòng dõi lớn Trưởng giả, dòng dõi lớn Cư sĩ; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của chúng trời Tứ-đại-vương, trời Ba-mươi-ba, trời Dạ-ma, 
trời Đỗ-sử-đa, trời Lạc-biến-hóa, trời Tha-hóa-tự-tại; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của trời Phạm-chúng, trời Phạm-phụ, trời Phạm-hội, 
trời Đại-phạm; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời Quang, trời 
Thiểu-quang, trời Vô-lượng-quang, trời Cực-quang-tịnh; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của trời Tịnh, trời Thiểu-tịnh, trời Vô-lượng-tịnh, 
trời Biến-Tịnh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời Quảng, trời 
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Thiểu-quảng, trời Vô-lượng-quảng, trời Quảng-quả; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của trời Vô-phiền, trời Vô-nhiệt, trời Thiện-hiện, trời 
Thiện-kiến, trời Sắc-cứu-cánh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của 
trời Không-vô-biên-xứ, trời Thức-vô-biên-xứ, trời Vô-sở-hữu-xứ, trời 
Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-
nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của bố thí 
Ba-la-mật-đa, tịnh giới Ba-la-mật-đa, an nhẫn Ba-la-mật-đa, tinh tấn 
Ba-la-mật-đa, tịnh lự Ba-la-mật-đa, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không 
nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng 
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh 
tự tánh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của chơn như, pháp giới, pháp 
tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly 
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư 
nghì; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của Thánh đế khổ, Thánh đế 
tập, Thánh đế diệt, Thánh đế đạo; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của 
bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến 
xứ; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên 
thế gian mới có được sự hiện hữu của bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, 
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; 
vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế 
gian mới có được sự hiện hữu của pháp môn giải thoát không, pháp 
môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của năm loại mắt, sáu phép thần thông; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
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biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trí nhất thiết, trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-
nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, và Dự-lưu 
hướng, Dự-lưu quả, Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, 
Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của Độc-giác, và quả vị Độc-giác; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của tất cả đại Bồ-tát và các hạnh đại Bồ-tát; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và quả vị 
giác ngộ cao tột của chư Phật. 

 
Quyeån Thöù 132 

HEÁT 
 



31 
 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Ngoài các loại hữu tình trong châu 
Thiệm bộ, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo hóa các loại hữu 
tình trong châu Thiệm bộ, châu Đông thắng thân, khiến đều tu học 
bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm phép thần thông, thì ý 
ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, do nhân duyên 
này, được phước nhiều chăng?  

Trời Đế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... sao chép Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế, biếu tặng 
người khác đọc tụng, hoặc chuyền nhau sao chép, truyền bá rộng rãi, 
thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, phước đức có được, hơn 
trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì tất cả pháp vô lậu đã rộng nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, Bổ-đặc-già-la của 
chủng tánh Thanh-văn, tu học pháp này, mau nhập Chánh tánh ly sanh 
của Thanh-văn, đắc quả Dự-lưu, đắc quả Nhất-lai, đắc quả Bất-hoàn, 
đắc quả A-la-hán; Bổ-đặc-già-la của chủng tánh Độc-giác tu học pháp 
này, mau nhập Chánh tánh ly sanh của Độc-giác, lần lượt chứng đắc 
quả vị Độc-giác; Bổ-đặc-già-la của chủng tánh Bồ-tát tu học pháp này, 
mau nhập Chánh tánh ly sanh của Bồ-tát, lần lượt tu hành các hạnh 
Bồ-tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. 

Này Kiều Thi Ca! Tất cả pháp vô lậu, đã rộng nói trong tạng bí 
mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đó là bố thí Ba-la-mật-đa, tịnh giới 
Ba-la-mật-đa, an nhẫn Ba-la-mật-đa, tinh tấn Ba-la-mật-đa, tịnh lự Ba-
la-mật-đa, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; pháp không nội, pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh; chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư 
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; bốn tịnh lự 
vô lậu, bốn vô lượng, bốn định vô sắc; tám giải thoát, tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ; bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn 
thần túc, năm căm, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; 
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pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn 
giải thoát vô nguyện; năm loại mắt, sáu phép thần thông; mười lực của 
Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; trí nhất thiết, trí đạo tướng, 
trí nhất thiết tướng; tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-
ma-địa và vô lượng, vô biên Phật pháp khác, tất cả đều là pháp vô lậu 
đã nói trong đó. 

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo 
hóa một hữu tình trụ quả Dự-lưu, thì phước đức có được, còn hơn giáo 
hóa các loại hữu tình trong châu Nam Thiệm bộ, châu Đông thắng 
thân, khiến đều tu học bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, 
năm phép thần thông. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì các hữu tình tu hành 
bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm phép thần thông 
chẳng thoát khỏi địa ngục, bàng sanh, quỷ thú; nhưng nếu các hữu tình 
trụ quả Dự-lưu thì được vĩnh viễn thoát khỏi ba đường ác, huống là 
giáo hóa, khiến trụ quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, thì phước đức có 
được, chẳng hơn kia sao? 

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo 
hóa các loại hữu tình trong châu Thiệm bộ, châu Đông thắng thân đều 
trụ quả Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, thì phước đức có được 
chẳng bằng có người giáo hóa một hữu tình, khiến họ an trụ quả vị 
Độc-giác. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì công đức của quả vị Độc-giác hơn 
Dự-lưu v.v... gấp trăm, ngàn lần. 

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo 
hóa các loại hữu tình trong châu Thiệm bộ, châu Đông thắng thân, 
khiến đều an trụ quả vị Độc-giác, thì phước đức có được chẳng bằng 
người giáo hóa một hữu tình, khiến hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. 
Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì nếu giáo hóa hữu tình, khiến hướng đến quả 
vị giác ngộ cao tột, tức là làm cho Phật nhãn trong thế gian chẳng dứt. 
Vì sao? Vì do có đại Bồ-tát nên mới có quả Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-
hoàn, A-la-hán, và quả vị Độc-giác; vì do có đại Bồ-tát nên mới có 
Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột; vì 
do có đại Bồ-tát nên mới có Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo; tất cả thế 
gian quy y cúng dường. Vì vậy nên, Kiều Thi Ca! Tất cả thế gian hoặc 
trời, hoặc ma, hoặc phạm, hoặc Sa-môn, hoặc Bà-la-môn và A-tố-lạc, 
nhơn phi nhơn v.v... nên dùng vô lượng tràng hoa, hương xoa, hương 
bột v.v... tuyệt diệu, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ 
ngọc quí, kỹ nhạc, đèn sáng, hết cả vật sở hữu, cung kính cúng dường, 
tôn trọng ngợi khen đại Bồ-tát. 
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Này Kiều Thi Ca! Do đó nên biết, nếu thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v... sao chép Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế, biếu 
tặng người khác đọc tụng, hoặc chuyền nhau sao chép, truyền bá rộng 
rãi, thì phước đức có được, hơn phước nói trước vô lượng, vô biên. Vì 
sao? Vì tất cả pháp thiện thù thắng thế gian, xuất thế gian, đã rộng nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của dòng dõi lớn Sát-đế-lợi, dòng dõi lớn Bà-la-môn, 
dòng dõi lớn Trưởng giả, dòng dõi lớn Cư sĩ; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của chúng trời Tứ-đại-vương, trời Ba-mươi-ba, trời Dạ-ma, 
trời Đỗ-sử-đa, trời Lạc-biến-hóa, trời Tha-hóa-tự-tại; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của trời Phạm-chúng, trời Phạm-phụ, trời Phạm-hội, 
trời Đại-phạm; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời Quang, trời 
Thiểu-quang, trời Vô-lượng-quang, trời Cực-quang-tịnh; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của trời Tịnh, trời Thiểu-tịnh, trời Vô-lượng-tịnh, 
trời Biến-tịnh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời Quảng, trời 
Thiểu-quảng, trời Vô-lượng-quảng, trời Quảng-quả; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của trời Vô-phiền, trời Vô-nhiệt, trời Thiện-hiện, trời 
Thiện-kiến, trời Sắc-cứu-cánh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của 
trời Không-vô-biên-xứ, trời Thức-vô-biên-xứ, trời Vô-sở-hữu-xứ, trời 
Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-
nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của bố thí 
Ba-la-mật-đa, tịnh giới Ba-la-mật-đa, an nhẫn Ba-la-mật-đa, tinh tấn 
Ba-la-mật-đa, tịnh lự Ba-la-mật-đa, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không 
nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng 
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh 
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tự tánh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của chơn như, pháp giới, pháp 
tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly 
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư 
nghì; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của Thánh đế khổ, Thánh đế 
tập, Thánh đế diệt, Thánh đế đạo; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của 
bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến 
xứ; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên 
thế gian mới có được sự hiện hữu của bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, 
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; 
vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế 
gian mới có được sự hiện hữu của pháp môn giải thoát không, pháp 
môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của năm loại mắt, sáu phép thần thông; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trí nhất thiết, trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-
nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, và Dự-lưu 
hướng, Dự-lưu quả, Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, 
Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của Độc-giác, và quả vị Độc-giác; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của tất cả đại Bồ-tát và các hạnh đại Bồ-tát; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
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được sự hiện hữu của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và quả vị 
giác ngộ cao tột của chư Phật. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Ngoài các loại hữu tình trong châu 
Thiệm bộ, châu Đông thắng thân, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... giáo hóa cả các loại hữu tình trong châu Thiệm bộ, châu Đông 
thắng thân, châu Tây ngưu hóa, khiến đều tu học bốn tịnh lự, bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc, năm phép thần thông, thì theo ý ông thế nào? 
Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, do nhân duyên này, được phước 
nhiều chăng?  

Trời Đế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... sao chép Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế, biếu tặng 
người khác đọc tụng, hoặc chuyền nhau sao chép, truyền bá rộng rãi, 
thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, phước đức có được, hơn 
trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì tất cả pháp vô lậu đã rộng nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, Bổ-đặc-già-la của 
chủng tánh Thanh-văn, tu học pháp này, mau nhập Chánh tánh ly sanh 
của Thanh-văn, đắc quả Dự-lưu, đắc quả Nhất-lai, đắc quả Bất-hoàn, 
đắc quả A-la-hán; Bổ-đặc-già-la của chủng tánh Độc-giác tu học pháp 
này, mau nhập Chánh tánh ly sanh của Độc-giác, lần lượt chứng đắc 
quả vị Độc-giác; Bổ-đặc-già-la của chủng tánh Bồ-tát tu học pháp này, 
mau nhập Chánh tánh ly sanh của Bồ-tát, lần lượt tu hành các hạnh 
Bồ-tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. 

Này Kiều Thi Ca! Tất cả pháp vô lậu, đã rộng nói trong tạng bí 
mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đó là bố thí Ba-la-mật-đa, tịnh giới 
Ba-la-mật-đa, an nhẫn Ba-la-mật-đa, tinh tấn Ba-la-mật-đa, tịnh lự Ba-
la-mật-đa, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; pháp không nội, pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh; chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư 
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; bốn tịnh lự 
vô lậu, bốn vô lượng, bốn định vô sắc; tám giải thoát, tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ; bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn 
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thần túc, năm căm, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; 
pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn 
giải thoát vô nguyện; năm loại mắt, sáu phép thần thông; mười lực của 
Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; trí nhất thiết, trí đạo tướng, 
trí nhất thiết tướng; tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-
ma-địa và vô lượng, vô biên Phật pháp khác, tất cả đều là pháp vô lậu 
đã nói trong đó. 

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo 
hóa một hữu tình trụ quả Dự-lưu, thì phước đức có được, còn hơn giáo 
hóa các loại hữu tình trong châu Nam Thiệm bộ, châu Đông thắng 
thân, châu Tây ngưu hóa, khiến đều tu học bốn tịnh lự, bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc, năm phép thần thông. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì các 
hữu tình tu hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm phép 
thần thông chẳng thoát khỏi địa ngục, bàng sanh, quỷ thú; nhưng nếu 
các hữu tình trụ quả Dự-lưu thì được vĩnh viễn thoát khỏi ba đường 
ác, huống là giáo hóa, khiến trụ quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, thì 
phước đức có được, chẳng hơn kia sao? 

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo 
hóa các loại hữu tình trong châu Thiệm bộ, châu Đông thắng thân, 
châu Tây ngưu hóa, đều trụ quả Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, 
thì phước đức có được chẳng bằng có người giáo hóa một hữu tình, 
khiến họ an trụ quả vị Độc-giác. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì công đức 
của quả vị Độc-giác hơn Dự-lưu v.v... gấp trăm, ngàn lần. 

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo 
hóa các loại hữu tình trong châu Thiệm bộ, châu Đông thắng thân, 
châu Tây ngưu hóa, khiến đều an trụ quả vị Độc-giác, thì phước đức 
có được chẳng bằng có người giáo hóa một hữu tình, khiến hướng đến 
quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì nếu giáo hóa hữu 
tình, hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, tức là làm cho Phật nhãn 
trong thế gian chẳng dứt. Vì sao? Vì do có đại Bồ-tát nên mới có quả 
Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, và quả vị Độc-giác; vì do có đại 
Bồ-tát nên mới có Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác chứng đắc quả vị 
giác ngộ cao tột; vì do có đại Bồ-tát nên mới có Phật bảo, Pháp bảo, 
Tăng bảo; tất cả thế gian quy y cúng dường. Vì vậy nên, Kiều Thi Ca! 
Tất cả thế gian hoặc trời, hoặc ma, hoặc phạm, hoặc Sa-môn, hoặc Bà-
la-môn và A-tố-lạc, nhơn phi nhơn v.v... nên dùng vô lượng tràng hoa, 
hương xoa, hương bột v.v... tuyệt diệu, y phục, anh lạc, tràng phan, 
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lọng báu, các thứ ngọc quí, kỹ nhạc, đèn sáng, hết cả vật sở hữu, cung 
kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen đại Bồ-tát. 

Này Kiều Thi Ca! Do đó nên biết, nếu thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v... sao chép Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế, biếu 
tặng người khác đọc tụng, hoặc chuyền nhau sao chép, truyền bá rộng 
rãi, thì phước có được, hơn phước nói trước vô lượng, vô biên. Vì 
sao? Vì tất cả pháp thiện thù thắng thế gian, xuất thế gian, đã rộng nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của dòng dõi lớn Sát-đế-lợi, dòng dõi lớn Bà-la-môn, 
dòng dõi lớn Trưởng giả, dòng dõi lớn Cư sĩ; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của chúng trời Tứ-đại-vương, trời Ba-mươi-ba, trời Dạ-ma, 
trời Đỗ-sử-đa, trời Lạc-biến-hóa, trời Tha-hóa-tự-tại; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của trời Phạm-chúng, trời Phạm-phụ, trời Phạm-hội, 
trời Đại-phạm; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời Quang, trời 
Thiểu-quang, trời Vô-lượng-quang, trời Cực-quang-tịnh; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của trời Tịnh, trời Thiểu-tịnh, trời Vô-lượng-tịnh, 
trời Biến-tịnh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời Quảng, trời 
Thiểu-quảng, trời Vô-lượng-quảng, trời Quảng-quả; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của trời Vô-phiền, trời Vô-nhiệt, trời Thiện-hiện, trời 
Thiện-kiến, trời Sắc-cứu-cánh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của 
trời Không-vô-biên-xứ, trời Thức-vô-biên-xứ, trời Vô-sở-hữu-xứ, trời 
Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-
nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của bố thí 
Ba-la-mật-đa, tịnh giới Ba-la-mật-đa, an nhẫn Ba-la-mật-đa, tinh tấn 
Ba-la-mật-đa, tịnh lự Ba-la-mật-đa, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không 
nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng 
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
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tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh 
tự tánh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của chơn như, pháp giới, pháp 
tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly 
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư 
nghì; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của Thánh đế khổ, Thánh đế 
tập, Thánh đế diệt, Thánh đế đạo; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của 
bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến 
xứ; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên 
thế gian mới có được sự hiện hữu của bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, 
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; 
vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế 
gian mới có được sự hiện hữu của pháp môn giải thoát không, pháp 
môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của năm loại mắt, sáu phép thần thông; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trí nhất thiết, trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-
nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, và Dự-lưu 
hướng, Dự-lưu quả, Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, 
Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của Độc-giác, và quả vị Độc-giác; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của tất cả đại Bồ-tát và các hạnh đại Bồ-tát; vì do pháp đã 
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nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và quả vị 
giác ngộ cao tột của chư Phật. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Ngoài các loại hữu tình trong châu 
Thiệm bộ, châu Đông thắng thân, châu Tây ngưu hóa, nếu thiện nam 
tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo hóa cả các loại hữu tình trong châu Thiệm 
bộ, châu Đông thắng thân, châu Tây ngưu hóa, châu Bắc cu lô, khiến 
đều tu học bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm phép thần 
thông, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, 
do nhân duyên này, được phước nhiều chăng?  

Trời Đế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... sao chép Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế, biếu tặng 
người khác đọc tụng, hoặc chuyền nhau sao chép, truyền bá rộng rãi, 
thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, phước đức có được, hơn 
trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì tất cả pháp vô lậu đã rộng nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, Bổ-đặc-già-la của 
chủng tánh Thanh-văn, tu học pháp này, mau nhập Chánh tánh ly sanh 
của Thanh-văn, đắc quả Dự-lưu, đắc quả Nhất-lai, đắc quả Bất-hoàn, 
đắc quả A-la-hán; Bổ-đặc-già-la của chủng tánh Độc-giác tu học pháp 
này, mau nhập Chánh tánh ly sanh của Độc-giác, lần lượt chứng đắc 
quả vị Độc-giác; Bổ-đặc-già-la của chủng tánh Bồ-tát tu học pháp này, 
mau nhập Chánh tánh ly sanh của Bồ-tát, lần lượt tu hành các hạnh 
Bồ-tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. 

Này Kiều Thi Ca! Tất cả pháp vô lậu, đã rộng nói trong tạng bí 
mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đó là bố thí Ba-la-mật-đa, tịnh giới 
Ba-la-mật-đa, an nhẫn Ba-la-mật-đa, tinh tấn Ba-la-mật-đa, tịnh lự Ba-
la-mật-đa, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; pháp không nội, pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh; chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư 
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; bốn tịnh lự 
vô lậu, bốn vô lượng, bốn định vô sắc; tám giải thoát, tám thắng xứ, 

628 



Tập 03, Quyển 133, Phẩm So Sánh Công Đức  

chín định thứ đệ, mười biến xứ; bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn 
thần túc, năm căm, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; 
pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn 
giải thoát vô nguyện; năm loại mắt, sáu phép thần thông; mười lực của 
Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; trí nhất thiết, trí đạo tướng, 
trí nhất thiết tướng; tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-
ma-địa và vô lượng, vô biên Phật pháp khác, tất cả đều là pháp vô lậu 
đã nói trong đó. 

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo 
hóa một hữu tình trụ quả Dự-lưu, thì phước đức có được, còn hơn giáo 
hóa các loại hữu tình trong châu Nam Thiệm bộ, châu Đông thắng 
thân, châu Tây ngưu hóa, châu Bắc cu lô, khiến đều tu học bốn tịnh lự, 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm phép thần thông. Vì sao? Kiều 
Thi Ca! Vì các hữu tình tu hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định 
vô sắc, năm phép thần thông chẳng thoát khỏi địa ngục, bàng sanh, 
quỷ thú; nhưng nếu các hữu tình trụ quả Dự-lưu thì được vĩnh viễn 
thoát khỏi ba đường ác, huống là giáo hóa, khiến trụ quả Nhất-lai, Bất-
hoàn, A-la-hán, thì phước đức có được, chẳng hơn kia sao? 

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo 
hóa các loại hữu tình trong châu Thiệm bộ, châu Đông thắng thân, 
châu Tây ngưu hóa, châu Bắc cu lô đều trụ quả Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-
hoàn, A-la-hán, thì phước đức có được chẳng bằng người giáo hóa 
một hữu tình, khiến họ an trụ quả vị Độc-giác. Vì sao? Kiều Thi Ca! 
Vì công đức của quả vị Độc-giác hơn Dự-lưu v.v... gấp trăm, ngàn lần. 

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo 
hóa các loại hữu tình trong châu Thiệm bộ, châu Đông thắng thân, 
châu Tây ngưu hóa, châu Bắc cu lô khiến đều an trụ quả vị Độc-giác, 
thì phước đức có được chẳng bằng người giáo hóa một hữu tình, khiến 
hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì nếu giáo 
hóa hữu tình, khiến hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, tức là làm cho 
Phật nhãn trong thế gian chẳng dứt. Vì sao? Vì do có đại Bồ-tát nên 
mới có quả Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, và quả vị Độc-giác; 
vì do có đại Bồ-tát nên mới có Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác chứng 
đắc quả vị giác ngộ cao tột; vì do có đại Bồ-tát nên mới có Phật bảo, 
Pháp bảo, Tăng bảo; tất cả thế gian quy y cúng dường. Vì vậy nên, 
Kiều Thi Ca! Tất cả thế gian hoặc trời, hoặc ma, hoặc phạm, hoặc Sa-
môn, hoặc Bà-la-môn và A-tố-lạc, nhơn phi nhơn v.v... nên dùng vô 
lượng tràng hoa, hương xoa, hương bột v.v... tuyệt diệu, y phục, anh 
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lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quí, kỹ nhạc, đèn sáng, hết cả 
vật sở hữu, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen đại Bồ-tát. 

Này Kiều Thi Ca! Do đó nên biết, nếu thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v... sao chép Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế, biếu 
tặng người khác đọc tụng, hoặc chuyền nhau sao chép, truyền bá rộng 
rãi, thì phước đức có được, hơn phước nói trước vô lượng, vô biên. Vì 
sao? Vì tất cả pháp thiện thù thắng thế gian, xuất thế gian, đã rộng nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của dòng dõi lớn Sát-đế-lợi, dòng dõi lớn Bà-la-môn, 
dòng dõi lớn Trưởng giả, dòng dõi lớn Cư sĩ; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của chúng trời Tứ-đại-vương, trời Ba-mươi-ba, trời Dạ-ma, 
trời Đỗ-sử-đa, trời Lạc-biến-hóa, trời Tha-hóa-tự-tại; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của trời Phạm-chúng, trời Phạm-phụ, trời Phạm-hội, 
trời Đại-phạm; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời Quang, trời 
Thiểu-quang, trời Vô-lượng-quang, trời Cực-quang-tịnh; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của trời Tịnh, trời Thiểu-tịnh, trời Vô-lượng-tịnh, 
trời Biến-tịnh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời Quảng, trời 
Thiểu-quảng, trời Vô-lượng-quảng, trời Quảng-quả; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của trời Vô-phiền, trời Vô-nhiệt, trời Thiện-hiện, trời 
Thiện-kiến, trời Sắc-cứu-cánh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của 
trời Không-vô-biên-xứ, trời Thức-vô-biên-xứ, trời Vô-sở-hữu-xứ, trời 
Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-
nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của bố thí 
Ba-la-mật-đa, tịnh giới Ba-la-mật-đa, an nhẫn Ba-la-mật-đa, tinh tấn 
Ba-la-mật-đa, tịnh lự Ba-la-mật-đa, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không 
nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng 
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
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tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh 
tự tánh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của chơn như, pháp giới, pháp 
tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly 
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư 
nghì; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của Thánh đế khổ, Thánh đế 
tập, Thánh đế diệt, Thánh đế đạo; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của 
bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến 
xứ; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên 
thế gian mới có được sự hiện hữu của bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, 
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; 
vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế 
gian mới có được sự hiện hữu của pháp môn giải thoát không, pháp 
môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của năm loại mắt, sáu phép thần thông; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trí nhất thiết, trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-
nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, và Dự-lưu 
hướng, Dự-lưu quả, Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, 
Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của Độc-giác, và quả vị Độc-giác; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của tất cả đại Bồ-tát và các hạnh đại Bồ-tát; vì do pháp đã 
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nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và quả vị 
giác ngộ cao tột của chư Phật. 

 
Quyeån Thöù 133 

HEÁT 
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Lại nữa, Kiều Thi Ca! Ngoài các loại hữu tình trong bốn đại 
châu, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo hóa các loại hữu tình 
trong tiểu thiên thế giới, khiến đều tu học bốn tịnh lự, bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc, năm phép thần thông, thì theo ý ông thế nào? Thiện 
nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, do nhân duyên này, được phước nhiều 
chăng?  

Trời Đế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... sao chép Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế, biếu tặng 
người khác đọc tụng, hoặc chuyền nhau sao chép, truyền bá rộng rãi, 
thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, phước đức có được, hơn 
trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì tất cả pháp vô lậu đã rộng nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, Bổ-đặc-già-la của 
chủng tánh Thanh-văn, tu học pháp này, mau nhập Chánh tánh ly sanh 
của Thanh-văn, đắc quả Dự-lưu, đắc quả Nhất-lai, đắc quả Bất-hoàn, 
đắc quả A-la-hán; Bổ-đặc-già-la của chủng tánh Độc-giác tu học pháp 
này, mau nhập Chánh tánh ly sanh của Độc-giác, lần lượt chứng đắc 
quả vị Độc-giác; Bổ-đặc-già-la của chủng tánh Bồ-tát tu học pháp này, 
mau nhập Chánh tánh ly sanh của Bồ-tát, lần lượt tu hành các hạnh 
Bồ-tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. 

Này Kiều Thi Ca! Tất cả pháp vô lậu, đã rộng nói trong tạng bí 
mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đó là bố thí Ba-la-mật-đa, tịnh giới 
Ba-la-mật-đa, an nhẫn Ba-la-mật-đa, tinh tấn Ba-la-mật-đa, tịnh lự Ba-
la-mật-đa, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; pháp không nội, pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh; chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư 
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; bốn tịnh lự 
vô lậu, bốn vô lượng, bốn định vô sắc; tám giải thoát, tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ; bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn 
thần túc, năm căm, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; 
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pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn 
giải thoát vô nguyện; năm loại mắt, sáu phép thần thông; mười lực của 
Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; trí nhất thiết, trí đạo tướng, 
trí nhất thiết tướng; tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-
ma-địa và vô lượng, vô biên Phật pháp khác, tất cả đều là pháp vô lậu 
đã nói trong đó. 

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo 
hóa một hữu tình trụ quả Dự-lưu, thì phước đức có được, còn hơn giáo 
hóa các loại hữu tình trong tiểu thiên thế giới, khiến đều tu học bốn 
tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm phép thần thông. Vì sao? 
Kiều Thi Ca! Vì các hữu tình tu hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc, năm phép thần thông chẳng thoát khỏi địa ngục, bàng 
sanh, quỷ thú; nhưng nếu các hữu tình trụ quả Dự-lưu thì được vĩnh 
viễn thoát khỏi ba đường ác, huống là giáo hóa, khiến trụ quả Nhất-lai, 
Bất-hoàn, A-la-hán, thì phước đức có được, chẳng hơn kia sao? 

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo 
hóa các loại hữu tình trong tiểu thiên thế giới, đều trụ quả Dự-lưu, 
Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, thì phước đức có được chẳng bằng 
người giáo hóa một hữu tình, khiến họ an trụ quả vị Độc-giác. Vì sao? 
Kiều Thi Ca! Vì công đức của quả vị Độc-giác hơn Dự-lưu v.v... gấp 
trăm, ngàn lần. 

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo 
hóa các loại hữu tình trong tiểu thiên thế giới, khiến đều an trụ quả vị 
Độc-giác, thì phước đức có được chẳng bằng người giáo hóa một hữu 
tình, khiến hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Kiều Thi Ca! 
Vì nếu giáo hóa hữu tình, khiến hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, tức 
là làm cho Phật nhãn trong thế gian chẳng dứt. Vì sao? Vì do có đại 
Bồ-tát nên mới có quả Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, và quả vị 
Độc-giác; vì do có đại Bồ-tát nên mới có Như Lai Ứng Chánh Đẳng 
Giác chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột; vì do có đại Bồ-tát nên mới có 
Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo; tất cả thế gian quy y cúng dường. Vì 
vậy nên, Kiều Thi Ca! Tất cả thế gian hoặc trời, hoặc ma, hoặc phạm, 
hoặc Sa-môn, hoặc Bà-la-môn và A-tố-lạc, nhơn phi nhơn v.v... nên 
dùng vô lượng tràng hoa, hương xoa, hương bột v.v... tuyệt diệu, y 
phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quí, kỹ nhạc, đèn 
sáng, hết cả vật sở hữu, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen 
đại Bồ-tát. 
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Này Kiều Thi Ca! Do đó nên biết, nếu thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v... sao chép Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế, biếu 
tặng người khác đọc tụng, hoặc chuyền nhau sao chép, truyền bá rộng 
rãi, thì phước có được, hơn phước nói trước vô lượng, vô biên. Vì 
sao? Vì tất cả pháp thiện thù thắng thế gian, xuất thế gian, đã rộng nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của dòng dõi lớn Sát-đế-lợi, dòng dõi lớn Bà-la-môn, 
dòng dõi lớn Trưởng giả, dòng dõi lớn Cư sĩ; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của chúng trời Tứ-đại-vương, trời Ba-mươi-ba, trời Dạ-ma, 
trời Đỗ-sử-đa, trời Lạc-biến-hóa, trời Tha-hóa-tự-tại; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của trời Phạm-chúng, trời Phạm-phụ, trời Phạm-hội, 
trời Đại-phạm; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời Quang, trời 
Thiểu-quang, trời Vô-lượng-quang, trời Cực-quang-tịnh; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của trời Tịnh, trời Thiểu-tịnh, trời Vô-lượng-tịnh, 
trời Biến-tịnh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời Quảng, trời 
Thiểu-quảng, trời Vô-lượng-quảng, trời Quảng-quả; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của trời Vô-phiền, trời Vô-nhiệt, trời Thiện-hiện, trời 
Thiện-kiến, trời Sắc-cứu-cánh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của 
trời Không-vô-biên-xứ, trời Thức-vô-biên-xứ, trời Vô-sở-hữu-xứ, trời 
Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-
nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của bố thí 
Ba-la-mật-đa, tịnh giới Ba-la-mật-đa, an nhẫn Ba-la-mật-đa, tinh tấn 
Ba-la-mật-đa, tịnh lự Ba-la-mật-đa, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không 
nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng 
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh 

636 



Tập 03, Quyển 134, Phẩm So Sánh Công Đức  

tự tánh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của chơn như, pháp giới, pháp 
tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly 
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư 
nghì; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của Thánh đế khổ, Thánh đế 
tập, Thánh đế diệt, Thánh đế đạo; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của 
bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến 
xứ; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên 
thế gian mới có được sự hiện hữu của bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, 
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; 
vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế 
gian mới có được sự hiện hữu của pháp môn giải thoát không, pháp 
môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của năm loại mắt, sáu phép thần thông; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trí nhất thiết, trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-
nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, và Dự-lưu 
hướng, Dự-lưu quả, Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, 
Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của Độc-giác, và quả vị Độc-giác; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của tất cả đại Bồ-tát và các hạnh đại Bồ-tát; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
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được sự hiện hữu của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và quả vị 
giác ngộ cao tột của chư Phật. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Ngoài các loại hữu tình trong tiểu thiên 
thế giới, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo hóa các loại hữu 
tình trong trung thiên thế giới, khiến đều tu học bốn tịnh lự, bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc, năm phép thần thông, thì theo ý ông thế nào? 
Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, do nhân duyên này, được phước 
nhiều chăng?  

Trời Đế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... sao chép Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế, biếu tặng 
người khác đọc tụng, hoặc chuyền nhau sao chép, truyền bá rộng rãi, 
thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, phước đức có được, hơn 
trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì tất cả pháp vô lậu đã rộng nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, Bổ-đặc-già-la của 
chủng tánh Thanh-văn, tu học pháp này, mau nhập Chánh tánh ly sanh 
của Thanh-văn, đắc quả Dự-lưu, đắc quả Nhất-lai, đắc quả Bất-hoàn, 
đắc quả A-la-hán; Bổ-đặc-già-la của chủng tánh Độc-giác tu học pháp 
này, mau nhập Chánh tánh ly sanh của Độc-giác, lần lượt chứng đắc 
quả vị Độc-giác; Bổ-đặc-già-la của chủng tánh Bồ-tát tu học pháp này, 
mau nhập Chánh tánh ly sanh của Bồ-tát, lần lượt tu hành các hạnh 
Bồ-tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. 

Này Kiều Thi Ca! Tất cả pháp vô lậu, đã rộng nói trong tạng bí 
mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đó là bố thí Ba-la-mật-đa, tịnh giới 
Ba-la-mật-đa, an nhẫn Ba-la-mật-đa, tinh tấn Ba-la-mật-đa, tịnh lự Ba-
la-mật-đa, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; pháp không nội, pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh; chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư 
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; bốn tịnh lự 
vô lậu, bốn vô lượng, bốn định vô sắc; tám giải thoát, tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ; bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn 
thần túc, năm căm, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; 
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pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn 
giải thoát vô nguyện; năm loại mắt, sáu phép thần thông; mười lực của 
Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; trí nhất thiết, trí đạo tướng, 
trí nhất thiết tướng; tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-
ma-địa và vô lượng, vô biên Phật pháp khác, tất cả đều là pháp vô lậu 
đã nói trong đó. 

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo 
hóa một hữu tình trụ quả Dự-lưu, thì phước đức có được, còn hơn giáo 
hóa các loại hữu tình trong trung thiên thế giới, khiến đều tu học bốn 
tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm phép thần thông. Vì sao? 
Kiều Thi Ca! Vì các hữu tình tu hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc, năm phép thần thông chẳng thoát khỏi địa ngục, bàng 
sanh, quỷ thú; nhưng nếu các hữu tình trụ quả Dự-lưu thì được vĩnh 
viễn thoát khỏi ba đường ác, huống là giáo hóa, khiến trụ quả Nhất-lai, 
Bất-hoàn, A-la-hán, thì phước đức có được, chẳng hơn kia sao? 

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo 
hóa các loại hữu tình trong trung thiên thế giới, đều trụ quả Dự-lưu, 
Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, thì phước đức có được chẳng bằng 
người giáo hóa một hữu tình, khiến họ an trụ quả vị Độc-giác. Vì sao? 
Kiều Thi Ca! Vì công đức của quả vị Độc-giác hơn Dự-lưu v.v... gấp 
trăm, ngàn lần. 

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo 
hóa các loại hữu tình trong trung thiên thế giới, khiến đều an trụ quả vị 
Độc-giác, thì phước đức có được chẳng bằng người giáo hóa một hữu 
tình, khiến hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Kiều Thi Ca! 
Vì nếu giáo hóa hữu tình, khiến hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, tức 
là làm cho Phật nhãn trong thế gian chẳng dứt. Vì sao? Vì do có đại 
Bồ-tát nên mới có quả Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, và quả vị 
Độc-giác; vì do có đại Bồ-tát nên mới có Như Lai Ứng Chánh Đẳng 
Giác chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột; vì do có đại Bồ-tát nên mới có 
Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo; tất cả thế gian quy y cúng dường. Vì 
vậy nên, Kiều Thi Ca! Tất cả thế gian hoặc trời, hoặc ma, hoặc phạm, 
hoặc Sa-môn, hoặc Bà-la-môn và A-tố-lạc, nhơn phi nhơn v.v... nên 
dùng vô lượng tràng hoa, hương xoa, hương bột v.v... tuyệt diệu, y 
phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quí, kỹ nhạc, đèn 
sáng, hết cả vật sở hữu, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen 
đại Bồ-tát. 
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Này Kiều Thi Ca! Do đó nên biết, nếu thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v... sao chép Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế, biếu 
tặng người khác đọc tụng, hoặc chuyền nhau sao chép, truyền bá rộng 
rãi, thì phước có được, hơn phước nói trước vô lượng, vô biên. Vì 
sao? Vì tất cả pháp thiện thù thắng thế gian, xuất thế gian, đã rộng nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của dòng dõi lớn Sát-đế-lợi, dòng dõi lớn Bà-la-môn, 
dòng dõi lớn Trưởng giả, dòng dõi lớn Cư sĩ; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của chúng trời Tứ-đại-vương, trời Ba-mươi-ba, trời Dạ-ma, 
trời Đỗ-sử-đa, trời Lạc-biến-hóa, trời Tha-hóa-tự-tại; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của trời Phạm-chúng, trời Phạm-phụ, trời Phạm-hội, 
trời Đại-phạm; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời Quang, trời 
Thiểu-quang, trời Vô-lượng-quang, trời Cực-quang-tịnh; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của trời Tịnh, trời Thiểu-tịnh, trời Vô-lượng-tịnh, 
trời Biến-tịnh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời Quảng, trời 
Thiểu-quảng, trời Vô-lượng-quảng, trời Quảng-quả; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của trời Vô-phiền, trời Vô-nhiệt, trời Thiện-hiện, trời 
Thiện-kiến, trời Sắc-cứu-cánh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của 
trời Không-vô-biên-xứ, trời Thức-vô-biên-xứ, trời Vô-sở-hữu-xứ, trời 
Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-
nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của bố thí 
Ba-la-mật-đa, tịnh giới Ba-la-mật-đa, an nhẫn Ba-la-mật-đa, tinh tấn 
Ba-la-mật-đa, tịnh lự Ba-la-mật-đa, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không 
nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng 
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh 
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tự tánh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của chơn như, pháp giới, pháp 
tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly 
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư 
nghì; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của Thánh đế khổ, Thánh đế 
tập, Thánh đế diệt, Thánh đế đạo; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của 
bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến 
xứ; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên 
thế gian mới có được sự hiện hữu của bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, 
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; 
vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế 
gian mới có được sự hiện hữu của pháp môn giải thoát không, pháp 
môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của năm loại mắt, sáu phép thần thông; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trí nhất thiết, trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-
nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, và Dự-lưu 
hướng, Dự-lưu quả, Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, 
Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của Độc-giác, và quả vị Độc-giác; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của tất cả đại Bồ-tát và các hạnh đại Bồ-tát; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
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được sự hiện hữu của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và quả vị 
giác ngộ cao tột của chư Phật. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Ngoài các loại hữu tình trong trung thiên 
thế giới, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo hóa các loại hữu 
tình trong cả thế giới ba lần ngàn, khiến đều tu học bốn tịnh lự, bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc, năm phép thần thông, thì theo ý ông thế nào? 
Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, do nhân duyên này, được phước 
nhiều chăng?  

Trời Đế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... sao chép Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế, biếu tặng 
người khác đọc tụng, hoặc chuyền nhau sao chép, truyền bá rộng rãi, 
thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, phước đức có được, hơn 
trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì tất cả pháp vô lậu đã rộng nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, Bổ-đặc-già-la của 
chủng tánh Thanh-văn, tu học pháp này, mau nhập Chánh tánh ly sanh 
của Thanh-văn, đắc quả Dự-lưu, đắc quả Nhất-lai, đắc quả Bất-hoàn, 
đắc quả A-la-hán; Bổ-đặc-già-la của chủng tánh Độc-giác tu học pháp 
này, mau nhập Chánh tánh ly sanh của Độc-giác, lần lượt chứng đắc 
quả vị Độc-giác; Bổ-đặc-già-la của chủng tánh Bồ-tát tu học pháp này, 
mau nhập Chánh tánh ly sanh của Bồ-tát, lần lượt tu hành các hạnh 
Bồ-tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. 

Này Kiều Thi Ca! Tất cả pháp vô lậu, đã rộng nói trong tạng bí 
mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đó là bố thí Ba-la-mật-đa, tịnh giới 
Ba-la-mật-đa, an nhẫn Ba-la-mật-đa, tinh tấn Ba-la-mật-đa, tịnh lự Ba-
la-mật-đa, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; pháp không nội, pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh; chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư 
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; bốn tịnh lự 
vô lậu, bốn vô lượng, bốn định vô sắc; tám giải thoát, tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ; bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn 
thần túc, năm căm, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; 
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pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn 
giải thoát vô nguyện; năm loại mắt, sáu phép thần thông; mười lực của 
Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; trí nhất thiết, trí đạo tướng, 
trí nhất thiết tướng; tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-
ma-địa và vô lượng, vô biên Phật pháp khác, tất cả đều là pháp vô lậu 
đã nói trong đó. 

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo 
hóa một hữu tình trụ quả Dự-lưu, thì phước đức có được, còn hơn giáo 
hóa các loại hữu tình trong thế giới ba lần ngàn như thế, khiến đều tu 
học bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm phép thần thông. 
Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì các hữu tình tu hành bốn tịnh lự, bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc, năm phép thần thông chẳng thoát khỏi địa 
ngục, bàng sanh, quỷ thú; nhưng nếu các hữu tình trụ quả Dự-lưu thì 
được vĩnh viễn thoát khỏi ba đường ác, huống là giáo hóa, khiến trụ 
quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, thì phước đức có được, chẳng hơn 
kia sao? 

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo 
hóa các loại hữu tình trong thế giới ba lần ngàn đều trụ quả Dự-lưu, 
Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, thì phước đức có được chẳng bằng 
người giáo hóa một hữu tình, khiến họ an trụ quả vị Độc-giác. Vì sao? 
Kiều Thi Ca! Vì công đức của quả vị Độc-giác hơn Dự-lưu v.v... gấp 
trăm, ngàn lần. 

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo 
hóa các loại hữu tình trong thế giới ba lần ngàn, khiến đều an trụ quả 
vị Độc-giác, thì phước đức có được chẳng bằng người giáo hóa một 
hữu tình, khiến hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Kiều Thi 
Ca! Vì nếu giáo hóa hữu tình, khiến hướng đến quả vị giác ngộ cao 
tột, tức là làm cho Phật nhãn trong thế gian chẳng dứt. Vì sao? Vì do 
có đại Bồ-tát nên mới có quả Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, và 
quả vị Độc-giác; vì do có đại Bồ-tát nên mới có Như Lai Ứng Chánh 
Đẳng Giác chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột; vì do có đại Bồ-tát nên 
mới có Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo; tất cả thế gian quy y cúng 
dường. Vì vậy nên, Kiều Thi Ca! Tất cả thế gian hoặc trời, hoặc ma, 
hoặc phạm, hoặc Sa-môn, hoặc Bà-la-môn và A-tố-lạc, nhơn phi nhơn 
v.v... nên dùng vô lượng tràng hoa, hương xoa, hương bột v.v... tuyệt 
diệu, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quí, kỹ nhạc, 
đèn sáng, hết cả vật sở hữu, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen đại Bồ-tát. 
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Này Kiều Thi Ca! Do đó nên biết, nếu thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v... sao chép Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế, biếu 
tặng người khác đọc tụng, hoặc chuyền nhau sao chép, truyền bá rộng 
rãi, thì phước đức có được, hơn phước nói trước vô lượng, vô biên. Vì 
sao? Vì tất cả pháp thiện thù thắng thế gian, xuất thế gian, đã rộng nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của dòng dõi lớn Sát-đế-lợi, dòng dõi lớn Bà-la-môn, 
dòng dõi lớn Trưởng giả, dòng dõi lớn Cư sĩ; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của chúng trời Tứ-đại-vương, trời Ba-mươi-ba, trời Dạ-ma, 
trời Đỗ-sử-đa, trời Lạc-biến-hóa, trời Tha-hóa-tự-tại; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của trời Phạm-chúng, trời Phạm-phụ, trời Phạm-hội, 
trời Đại-phạm; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời Quang, trời 
Thiểu-quang, trời Vô-lượng-quang, trời Cực-quang-tịnh; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của trời Tịnh, trời Thiểu-tịnh, trời Vô-lượng-tịnh, 
trời Biến-tịnh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời Quảng, trời 
Thiểu-quảng, trời Vô-lượng-quảng, trời Quảng-quả; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của trời Vô-phiền, trời Vô-nhiệt, trời Thiện-hiện, trời 
Thiện-kiến, trời Sắc-cứu-cánh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của 
trời Không-vô-biên-xứ, trời Thức-vô-biên-xứ, trời Vô-sở-hữu-xứ, trời 
Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-
nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của bố thí 
Ba-la-mật-đa, tịnh giới Ba-la-mật-đa, an nhẫn Ba-la-mật-đa, tinh tấn 
Ba-la-mật-đa, tịnh lự Ba-la-mật-đa, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không 
nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng 
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh 
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tự tánh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của chơn như, pháp giới, pháp 
tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly 
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư 
nghì; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của Thánh đế khổ, Thánh đế 
tập, Thánh đế diệt, Thánh đế đạo; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của 
bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến 
xứ; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên 
thế gian mới có được sự hiện hữu của bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, 
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; 
vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế 
gian mới có được sự hiện hữu của pháp môn giải thoát không, pháp 
môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của năm loại mắt, sáu phép thần thông; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trí nhất thiết, trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-
nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, và Dự-lưu 
hướng, Dự-lưu quả, Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, 
Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của Độc-giác, và quả vị Độc-giác; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của tất cả đại Bồ-tát và các hạnh đại Bồ-tát; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
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được sự hiện hữu của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và quả vị 
giác ngộ cao tột của chư Phật. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Ngoài các loại hữu tình thế giới ba lần 
ngàn này, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo hóa cả các loại 
hữu tình trong mười phương thế giới như số cát sông Hằng, khiến đều 
tu học bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm phép thần 
thông, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, 
do nhân duyên này, được phước nhiều chăng?  

Trời Đế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... sao chép Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế, biếu tặng 
người khác đọc tụng, hoặc chuyền nhau sao chép, truyền bá rộng rãi, 
thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, phước đức có được, hơn 
trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì tất cả pháp vô lậu đã rộng nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, Bổ-đặc-già-la của 
chủng tánh Thanh-văn, tu học pháp này, mau nhập Chánh tánh ly sanh 
của Thanh-văn, đắc quả Dự-lưu, đắc quả Nhất-lai, đắc quả Bất-hoàn, 
đắc quả A-la-hán; Bổ-đặc-già-la của chủng tánh Độc-giác tu học pháp 
này, mau nhập Chánh tánh ly sanh của Độc-giác, lần lượt chứng đắc 
quả vị Độc-giác; Bổ-đặc-già-la của chủng tánh Bồ-tát tu học pháp này, 
mau nhập Chánh tánh ly sanh của Bồ-tát, lần lượt tu hành các hạnh 
Bồ-tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. 

Này Kiều Thi Ca! Tất cả pháp vô lậu, đã rộng nói trong tạng bí 
mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đó là bố thí Ba-la-mật-đa, tịnh giới 
Ba-la-mật-đa, an nhẫn Ba-la-mật-đa, tinh tấn Ba-la-mật-đa, tịnh lự Ba-
la-mật-đa, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; pháp không nội, pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh; chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư 
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; bốn tịnh lự 
vô lậu, bốn vô lượng, bốn định vô sắc; tám giải thoát, tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ; bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn 
thần túc, năm căm, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; 
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pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn 
giải thoát vô nguyện; năm loại mắt, sáu phép thần thông; mười lực của 
Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; trí nhất thiết, trí đạo tướng, 
trí nhất thiết tướng; tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-
ma-địa và vô lượng, vô biên Phật pháp khác, tất cả đều là pháp vô lậu 
đã nói trong đó. 

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo 
hóa một hữu tình trụ quả Dự-lưu, thì phước đức có được, còn hơn giáo 
hóa các loại hữu tình trong mười phương thế giới như số cát sông 
Hằng, khiến đều tu học bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, 
năm phép thần thông. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì các hữu tình tu hành 
bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm phép thần thông 
chẳng thoát khỏi địa ngục, bàng sanh, quỷ thú; nhưng nếu các hữu tình 
trụ quả Dự-lưu thì được vĩnh viễn thoát khỏi ba đường ác, huống là 
giáo hóa, khiến trụ quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, thì phước đức có 
được, chẳng hơn kia sao? 

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo 
hóa các loại hữu tình trong mười phương thế giới như số cát sông 
Hằng đều trụ quả Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, thì phước đức 
có được chẳng bằng người giáo hóa một hữu tình, khiến họ an trụ quả 
vị Độc-giác. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì công đức của quả vị Độc-giác 
hơn Dự-lưu v.v... gấp trăm, ngàn lần. 
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Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo 
hóa các loại hữu tình trong mười phương thế giới như số cát sông 
Hằng, khiến đều an trụ quả vị Độc-giác, thì phước đức có được chẳng 
bằng người giáo hóa một hữu tình, khiến hướng đến quả vị giác ngộ 
cao tột. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì nếu giáo hóa hữu tình, khiến hướng 
đến quả vị giác ngộ cao tột, tức là làm cho Phật nhãn trong thế gian 
chẳng dứt. Vì sao? Vì do có đại Bồ-tát nên mới có quả Dự-lưu, Nhất-
lai, Bất-hoàn, A-la-hán, và quả vị Độc-giác; vì do có đại Bồ-tát nên 
mới có Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác chứng đắc quả vị giác ngộ cao 
tột; vì do có đại Bồ-tát nên mới có Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo; tất 
cả thế gian quy y cúng dường. Vì vậy nên, Kiều Thi Ca! Tất cả thế 
gian hoặc trời, hoặc ma, hoặc phạm, hoặc Sa-môn, hoặc Bà-la-môn và 
A-tố-lạc, nhơn phi nhơn v.v... nên dùng vô lượng tràng hoa, hương 
xoa, hương bột v.v... tuyệt diệu, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, 
các thứ ngọc quí, kỹ nhạc, đèn sáng, hết cả vật sở hữu, cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen đại Bồ-tát. 

Này Kiều Thi Ca! Do đó nên biết, nếu thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v... sao chép Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế, biếu 
tặng người khác đọc tụng, hoặc chuyền nhau sao chép, truyền bá rộng 
rãi, thì phước có được, hơn phước nói trước vô lượng, vô biên. Vì 
sao? Vì tất cả pháp thiện thù thắng thế gian, xuất thế gian, đã rộng nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của dòng dõi lớn Sát-đế-lợi, dòng dõi lớn Bà-la-môn, 
dòng dõi lớn Trưởng giả, dòng dõi lớn Cư sĩ; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của chúng trời Tứ-đại-vương, trời Ba-mươi-ba, trời Dạ-ma, 
trời Đỗ-sử-đa, trời Lạc-biến-hóa, trời Tha-hóa-tự-tại; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của trời Phạm-chúng, trời Phạm-phụ, trời Phạm-hội, 
trời Đại-phạm; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời Quang, trời 
Thiểu-quang, trời Vô-lượng-quang, trời Cực-quang-tịnh; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của trời Tịnh, trời Thiểu-tịnh, trời Vô-lượng-tịnh, 
trời Biến-tịnh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời Quảng, trời 
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Thiểu-quảng, trời Vô-lượng-quảng, trời Quảng-quả; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của trời Vô-phiền, trời Vô-nhiệt, trời Thiện-hiện, trời 
Thiện-kiến, trời Sắc-cứu-cánh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của 
trời Không-vô-biên-xứ, trời Thức-vô-biên-xứ, trời Vô-sở-hữu-xứ, trời 
Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-
nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của bố thí 
Ba-la-mật-đa, tịnh giới Ba-la-mật-đa, an nhẫn Ba-la-mật-đa, tinh tấn 
Ba-la-mật-đa, tịnh lự Ba-la-mật-đa, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không 
nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng 
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh 
tự tánh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của chơn như, pháp giới, pháp 
tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly 
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư 
nghì; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của Thánh đế khổ, Thánh đế 
tập, Thánh đế diệt, Thánh đế đạo; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của 
bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến 
xứ; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên 
thế gian mới có được sự hiện hữu của bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, 
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; 
vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế 
gian mới có được sự hiện hữu của pháp môn giải thoát không, pháp 
môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của năm loại mắt, sáu phép thần thông; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
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biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trí nhất thiết, trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-
nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, và Dự-lưu 
hướng, Dự-lưu quả, Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, 
Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của Độc-giác, và quả vị Độc-giác; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của tất cả đại Bồ-tát và các hạnh đại Bồ-tát; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và quả vị 
giác ngộ cao tột của chư Phật. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Ngoài các loại hữu tình trong mười 
phương thế giới như số cát sông Hằng này, nếu thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v... giáo hóa các loại hữu tình ở tất cả thế giới trong mười 
phương, khiến đều tu học bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, 
năm phép thần thông, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v... ấy, do nhân duyên này, được phước nhiều chăng?  

Trời Đế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... sao chép Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế, biếu tặng 
người khác đọc tụng, hoặc chuyền nhau sao chép, truyền bá rộng rãi, 
thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, phước đức có được, hơn 
trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì tất cả pháp vô lậu đã rộng nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, Bổ-đặc-già-la của 
chủng tánh Thanh-văn, tu học pháp này, mau nhập Chánh tánh ly sanh 
của Thanh-văn, đắc quả Dự-lưu, đắc quả Nhất-lai, đắc quả Bất-hoàn, 
đắc quả A-la-hán; Bổ-đặc-già-la của chủng tánh Độc-giác tu học pháp 
này, mau nhập Chánh tánh ly sanh của Độc-giác, lần lượt chứng đắc 
quả vị Độc-giác; Bổ-đặc-già-la của chủng tánh Bồ-tát tu học pháp này, 
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mau nhập Chánh tánh ly sanh của Bồ-tát, lần lượt tu hành các hạnh 
Bồ-tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. 

Này Kiều Thi Ca! Tất cả pháp vô lậu, đã rộng nói trong tạng bí 
mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đó là bố thí Ba-la-mật-đa, tịnh giới 
Ba-la-mật-đa, an nhẫn Ba-la-mật-đa, tinh tấn Ba-la-mật-đa, tịnh lự Ba-
la-mật-đa, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; pháp không nội, pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh; chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư 
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; bốn tịnh lự 
vô lậu, bốn vô lượng, bốn định vô sắc; tám giải thoát, tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ; bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn 
thần túc, năm căm, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; 
pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn 
giải thoát vô nguyện; năm loại mắt, sáu phép thần thông; mười lực của 
Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; trí nhất thiết, trí đạo tướng, 
trí nhất thiết tướng; tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-
ma-địa và vô lượng, vô biên Phật pháp khác, tất cả đều là pháp vô lậu 
đã nói trong đó. 

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo 
hóa một hữu tình trụ quả Dự-lưu, thì phước đức có được, còn hơn giáo 
hóa các loại hữu tình ở tất cả thế giới trong mười phương như thế, 
khiến đều tu học bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm phép 
thần thông. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì các hữu tình tu hành bốn tịnh lự, 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm phép thần thông chẳng thoát khỏi 
địa ngục, bàng sanh, quỷ thú; nhưng nếu các hữu tình trụ quả Dự-lưu 
thì được vĩnh viễn được thoát khỏi ba đường ác, huống là giáo hóa, 
khiến trụ quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, thì phước đức có được, 
chẳng hơn kia sao? 

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo 
hóa các loại hữu tình ở tất cả thế giới trong mười phương đều trụ quả 
Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, thì phước đức có được chẳng 
bằng người giáo hóa một hữu tình, khiến họ an trụ quả vị Độc-giác. Vì 
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sao? Kiều Thi Ca! Vì công đức của quả vị Độc-giác hơn Dự-lưu v.v... 
gấp trăm, ngàn lần. 

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo 
hóa các loại hữu tình ở tất cả thế giới trong mười phương, khiến đều 
an trụ quả vị Độc-giác, thì phước đức có được chẳng bằng người giáo 
hóa một hữu tình, khiến hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? 
Kiều Thi Ca! Vì nếu giáo hóa hữu tình, khiến hướng đến quả vị giác 
ngộ cao tột, tức là làm cho Phật nhãn trong thế gian chẳng dứt. Vì 
sao? Vì do có đại Bồ-tát nên mới có quả Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn, 
A-la-hán, và quả vị Độc-giác; vì do có đại Bồ-tát nên mới có Như Lai 
Ứng Chánh Đẳng Giác chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột; vì do có đại 
Bồ-tát nên mới có Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo; tất cả thế gian quy y 
cúng dường. Vì vậy nên, Kiều Thi Ca! Tất cả thế gian hoặc trời, hoặc 
ma, hoặc phạm, hoặc Sa-môn, hoặc Bà-la-môn và A-tố-lạc, nhơn phi 
nhơn v.v... nên dùng vô lượng tràng hoa, hương xoa, hương bột v.v... 
tuyệt diệu, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quí, kỹ 
nhạc, đèn sáng, hết cả vật sở hữu, cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen đại Bồ-tát. 

Này Kiều Thi Ca! Do đó nên biết, nếu thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v... sao chép Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế, biếu 
tặng người khác đọc tụng, hoặc chuyền nhau sao chép, truyền bá rộng 
rãi, thì phước đức có được, hơn phước nói trước vô lượng, vô biên. Vì 
sao? Vì tất cả pháp thiện thù thắng thế gian, xuất thế gian, đã rộng nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của dòng dõi lớn Sát-đế-lợi, dòng dõi lớn Bà-la-môn, 
dòng dõi lớn Trưởng giả, dòng dõi lớn Cư sĩ; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của chúng trời Tứ-đại-vương, trời Ba-mươi-ba, trời Dạ-ma, 
trời Đỗ-sử-đa, trời Lạc-biến-hóa, trời Tha-hóa-tự-tại; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của trời Phạm-chúng, trời Phạm-phụ, trời Phạm-hội, 
trời Đại-phạm; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời Quang, trời 
Thiểu-quang, trời Vô-lượng-quang, trời Cực-quang-tịnh; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của trời Tịnh, trời Thiểu-tịnh, trời Vô-lượng-tịnh, 
trời Biến-tịnh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời Quảng, trời 

653 



Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa   

Thiểu-quảng, trời Vô-lượng-quảng, trời Quảng-quả; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của trời Vô-phiền, trời Vô-nhiệt, trời Thiện-hiện, trời 
Thiện-kiến, trời Sắc-cứu-cánh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của 
trời Không-vô-biên-xứ, trời Thức-vô-biên-xứ, trời Vô-sở-hữu-xứ, trời 
Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-
nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của bố thí 
Ba-la-mật-đa, tịnh giới Ba-la-mật-đa, an nhẫn Ba-la-mật-đa, tinh tấn 
Ba-la-mật-đa, tịnh lự Ba-la-mật-đa, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không 
nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng 
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh 
tự tánh; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của chơn như, pháp giới, pháp 
tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly 
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư 
nghì; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của Thánh đế khổ, Thánh đế 
tập, Thánh đế diệt, Thánh đế đạo; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của 
bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến 
xứ; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên 
thế gian mới có được sự hiện hữu của bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, 
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; 
vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế 
gian mới có được sự hiện hữu của pháp môn giải thoát không, pháp 
môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của năm loại mắt, sáu phép thần thông; vì do pháp 
đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
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biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này 
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trí nhất thiết, trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng; vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát-
nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa; vì do pháp đã nói 
trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được 
sự hiện hữu của Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, và Dự-lưu 
hướng, Dự-lưu quả, Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, 
Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của Độc-giác, và quả vị Độc-giác; vì do pháp đã nói trong 
tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có được sự 
hiện hữu của tất cả đại Bồ-tát và các hạnh đại Bồ-tát; vì do pháp đã 
nói trong tạng bí mật Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên thế gian mới có 
được sự hiện hữu của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và quả vị 
giác ngộ cao tột của chư Phật. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... 
đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này thọ trì đọc tụng, như lý tư duy, thì 
thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… ấy, phước đức có được hơn sự giáo 
hóa các loại hữu tình cả châu Thiệm bộ, khiến đều an trụ mười thiện 
nghiệp đạo, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm phép thần 
thông. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, phước 
đức có được, cũng hơn giáo hóa các loại hữu tình trong châu Nam 
thiệm bộ, châu Đông thắng thân, khiến đều an trụ mười thiện nghiệp 
đạo, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm phép thần thông. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, phước 
đức có được cũng hơn giáo hóa các loại hữu tình trong châu Nam 
thiệm bộ, châu Đông thắng thân, châu Tây ngưu hóa, khiến đều an trụ 
mười thiện nghiệp đạo, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, 
năm phép thần thông. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, phước 
đức có được, cũng hơn giáo hóa các loại hữu tình trong châu Nam 
thiệm bộ, châu Đông thắng thân, châu Tây ngưu hóa, châu Bắc cu lô 
khiến đều an trụ mười thiện nghiệp đạo, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc, năm phép thần thông. 
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Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, phước 
đức có được, cũng hơn giáo hóa các loại hữu tình cả bốn đại châu, 
khiến đều an trụ mười thiện nghiệp đạo, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc, năm phép thần thông. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, phước 
đức có được, cũng hơn giáo hóa các loại hữu tình trong tiểu thiên thế 
giới, khiến đều an trụ mười thiện nghiệp đạo, bốn tịnh lự, bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc, năm phép thần thông. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, phước 
đức có được, cũng hơn giáo hóa các loại hữu tình trong trung thiên thế 
giới, khiến đều an trụ mười thiện nghiệp đạo, bốn tịnh lự, bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc, năm phép thần thông. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, phước 
đức có được, cũng hơn giáo hóa các loại hữu tình trong thế giới ba lần 
ngàn, khiến đều an trụ mười thiện nghiệp đạo, bốn tịnh lự, bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc, năm phép thần thông. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, phước 
đức có được, cũng hơn giáo hóa các loại hữu tình trong mười phương 
thế giới như số cát sông Hằng, khiến đều an trụ mười thiện nghiệp 
đạo, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm phép thần thông. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, phước 
đức có được, cũng hơn giáo hóa các loại hữu tình ở tất cả thế giới 
trong mười phương, khiến đều an trụ mười thiện nghiệp đạo, bốn tịnh 
lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm phép thần thông. 

Này Kiều Thi Ca! Ở đây, sự như lý tư duy ấy, nghĩa là dùng 
hạnh phi nhị phi bất nhị để hiểu Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, và thọ trì 
đọc tụng, như lý tư duy; lại dùng hạnh phi nhị phi bất nhị để hiểu tịnh 
lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa, thọ trì, đọc tụng, 
như lý tư duy. 

Này Kiều Thi Ca! Lại dùng hạnh phi nhị phi bất nhị để hiểu 
pháp không nội, như lý tư duy; lại dùng hạnh phi nhị phi bất nhị để 
hiểu pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, như lý tư duy.  
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Này Kiều Thi Ca! Lại dùng hạnh phi nhị phi bất nhị để hiểu 
chơn như, như lý tư duy; lại dùng hạnh phi nhị phi bất nhị để hiểu 
pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh 
bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì, như lý tư duy. 

Này Kiều Thi Ca! Lại dùng hạnh phi nhị phi bất nhị để hiểu 
Thánh đế khổ, như lý tư duy; lại dùng hạnh phi nhị phi bất nhị để hiểu 
Thánh đế tập, diệt, đạo, như lý tư duy.  

Này Kiều Thi Ca! Lại dùng hạnh phi nhị phi bất nhị để hiểu bốn 
tịnh lự, như lý tư duy; lại dùng hạnh phi nhị phi bất nhị để hiểu bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc, như lý tư duy.  

Này Kiều Thi Ca! Lại dùng hạnh phi nhị phi bất nhị để hiểu tám 
giải thoát, như lý tư duy; lại dùng hạnh phi nhị phi bất nhị để hiểu tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, như lý tư duy.  

Này Kiều Thi Ca! Lại dùng hạnh phi nhị phi bất nhị để hiểu bốn 
niệm trụ, như lý tư duy; lại dùng hạnh phi nhị phi bất nhị để hiểu bốn 
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám 
chi thánh đạo, như lý tư duy.  

Này Kiều Thi Ca! Lại dùng hạnh phi nhị phi bất nhị để hiểu 
pháp môn giải thoát không, như lý tư duy; lại dùng hạnh phi nhị phi 
bất nhị để hiểu pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, như lý tư 
duy.  

Này Kiều Thi Ca! Lại dùng hạnh phi nhị phi bất nhị để hiểu 
năm loại mắt, như lý tư duy; lại dùng hạnh phi nhị phi bất nhị để hiểu 
sáu phép thần thông, như lý tư duy.  

Này Kiều Thi Ca! Lại dùng hạnh phi nhị phi bất nhị để hiểu 
mười lực của Phật, như lý tư duy; lại dùng hạnh phi nhị phi bất nhị để 
hiểu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, như lý tư duy.  

Này Kiều Thi Ca! Lại dùng hạnh phi nhị phi bất nhị để hiểu 
pháp không quên mất, như lý tư duy; lại dùng hạnh phi nhị phi bất nhị 
để hiểu tánh luôn luôn xả, như lý tư duy.  

Này Kiều Thi Ca! Lại dùng hạnh phi nhị phi bất nhị để hiểu trí 
nhất thiết, như lý tư duy; lại dùng hạnh phi nhị phi bất nhị để hiểu trí 
đạo tướng, trí nhất thiết tướng, như lý tư duy.  

Này Kiều Thi Ca! Lại dùng hạnh phi nhị phi bất nhị để hiểu tất 
cả pháp môn Đà-la-ni, như lý tư duy; lại dùng hạnh phi nhị phi bất nhị 
để hiểu tất cả pháp môn Tam-ma-địa, như lý tư duy.  
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Này Kiều Thi Ca! Lại dùng hạnh phi nhị phi bất nhị để hiểu 
hạnh đại Bồ-tát, như lý tư duy. 

Này Kiều Thi Ca! Lại dùng hạnh phi nhị phi bất nhị để hiểu quả 
vị giác ngộ cao tột, như lý tư duy. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... 
đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng phương pháp vì 
người khác rộng nói, chỉ bày, khai diễn, giải thích rõ ràng, phân biệt 
nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu, thì phước đức có được, hơn công đức tự 
thọ trì, hoặc đọc, hoặc tụng, như lý tư duy Bát-nhã-ba-la-mật-đa như 
thế. 

Này Kiều Thi Ca! Cái gọi là nghĩa thú của Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này, là Bát-nhã-ba-la-mật-đa này phi nhị phi bất nhị, phi hữu tướng 
phi vô tướng, phi nhập phi xuất, phi tăng phi giảm, phi nhiễm phi tịnh, 
phi sanh phi diệt, phi thủ phi xả, phi chấp phi bất chấp, phi trụ phi bất 
trụ, phi thật phi bất thật, phi tương ưng phi bất tương ưng, phi hòa hợp 
phi bất hòa hợp, phi nhân duyên phi phi nhân duyên, phi pháp phi phi 
pháp, phi chơn như phi phi chơn như, phi thật tế phi phi thật tế. Nghĩa 
thú như vậy có vô lượng pháp môn. 

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... 
thường giáo huấn rộng rãi cho những người khác về nghĩa thú thậm 
thâm của Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, khiến họ dễ hiểu, thì phước 
đức có được, hơn công đức tự thọ trì, hoặc đọc, hoặc tụng, như lý tư 
duy Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, gấp vô lượng lần. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... 
đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa tự thọ trì, đọc tụng, như lý tư duy, dùng 
vô lượng phương pháp vì người khác rộng nói, chỉ bày, khai diễn, giải 
thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu, thì thiện nam tử, 
thiện nữ nhơn v.v... ấy phước đức có được, hơn phước nói trước vô 
lượng vô biên. 

Lúc bấy giờ, trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Các thiện 
nam tử, thiện nữ nhơn v.v... nên dùng các thứ văn nghĩa khéo léo sâu 
sắc tuyên thuyết, khai thị Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế.  

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như 
ông đã nói. Các thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... nên dùng các thứ 
văn nghĩa khéo léo sâu sắc tuyên thuyết, khai thị Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
như thế.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... 
thường dùng các thứ văn nghĩa khéo léo sâu sắc tuyên thuyết, khai thị 
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Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy 
thành tựu vô lượng, vô số, vô biên đại công đức chẳng thể nghĩ bàn. 

Này Kiều Thi Ca! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... 
suốt cả cuộc đời dùng vô lượng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương 
bột v.v... tuyệt diệu, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ 
ngọc quý, kỹ nhạc, đèn sáng, hết cả vật sở hữu, nhạc cụ thanh tịnh, 
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen tất cả Như Lai Ứng Chánh 
Đẳng Giác ở vô lượng, vô số thế giới trong mười phương; lại có thiện 
nam tử, thiện nữ nhơn v.v… đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa tự thọ trì, 
đọc tụng, như lý tư duy, lại nương vào các thứ văn nghĩa khéo léo sâu 
sắc dùng vô lượng phương pháp vì người khác rộng nói, chỉ bày, khai 
diễn giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu, thì thiện 
nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, phước đức có được, hơn trước rất 
nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì do tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng 
Giác trong quá khứ, vị lai và hiện tại đều học Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
nên đã chứng quả vị giác ngộ cao tột, sẽ chứng quả vị giác ngộ cao tột 
và đang chứng quả vị giác ngộ cao tột. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... 
trong vô lượng, vô số, vô biên đại kiếp dùng hữu sở đắc làm phương 
tiện, tu hành bố thí Ba-la-mật-đa; trong vô lượng, vô số, vô biên đại 
kiếp, dùng hữu sở đắc làm phương tiện, tu hành tịnh giới Ba-la-mật-
đa; trong vô lượng, vô số, vô biên đại kiếp, dùng hữu sở đắc làm 
phương tiện, tu hành an nhẫn Ba-la-mật-đa; trong vô lượng, vô số, vô 
biên đại kiếp dùng hữu sở đắc làm phương tiện, tu hành tinh tấn Ba-la-
mật-đa; trong vô lượng, vô số, vô biên đại kiếp dùng hữu sở đắc làm 
phương tiện, tu hành tịnh lự Ba-la-mật-đa; trong vô lượng, vô số, vô 
biên đại kiếp, dùng hữu sở đắc làm phương tiện, tu hành Bát-nhã-ba-
la-mật-đa; lại có thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... đối với Bát-nhã-ba-
la-mật-đa này, dùng vô sở đắc làm phương tiện, thọ trì, đọc tụng, như 
lý tư duy, lại dùng các thứ văn nghĩa khéo léo sâu sắc, chỉ trong 
khoảnh khắc vì người khác biện thuyết, chỉ bày, khai diễn, giải thích 
rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu, thì phước đức có được, 
hơn kẻ trước rất nhiều. 

Này Kiều Thi Ca! Ở đây cái gọi là hữu sở đắc là thiện nam tử, 
thiện nữ nhơn v.v... khi tu hành bố thí, nghĩ thế này: "Ta là người ban 
cho, kia là kẻ nhận. Đây là sự cho, kết quả sự cho và vật cho". Khi 
người ấy tu hành bố thí mà chấp vào cái danh bố thí, thì chẳng thể gọi 
là bố thí Ba-la-mật-đa, vì đã dùng hữu sở đắc làm phương tiện. Nếu 
thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... khi tu hành tịnh giới, nghĩ thế này: 
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"Ta có khả năng trì giới, là vì hộ giới. Đây là kết quả của sự trì giới và 
giới được trì". Khi người ấy trì giới mà chấp vào cái danh tịnh giới, thì 
chẳng thể gọi là tịnh giới Ba-la-mật-đa, vì đã dùng hữu sở đắc làm 
phương tiện. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... khi tu hành an 
nhẫn, nghĩ thế này: "Ta có khả năng tu hành an nhẫn là vì hộ trì an 
nhẫn. Đây là kết quả an nhẫn và tự tánh an nhẫn". Khi người ấy tu 
hành an nhẫn mà chấp vào cái danh an nhẫn, thì chẳng thể gọi là an 
nhẫn Ba-la-mật-đa, vì đã dùng hữu sở đắc làm phương tiện. Nếu thiện 
nam tử, thiện nữ nhơn v.v... khi tu hành tinh tấn, nghĩ thế này: "Ta có 
khả năng tinh tấn là vì tu hành đoạn trừ pháp ấy. Đây là kết quả tinh 
tấn và tự tánh tinh tấn". Khi người ấy tinh tấn chấp vào cái danh tinh 
tấn, thì chẳng thể gọi là tinh tấn Ba-la-mật-đa, vì đã dùng hữu sở đắc 
làm phương tiện. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... khi tu hành 
tịnh lự, nghĩ thế này: "Ta có khả năng tu hành thiền định, kia là cảnh 
định. Đây là kết quả của định và tự tánh của định". Khi người ấy tu 
hành tịnh lự mà chấp vào cái danh tịnh lự, thì chẳng thể gọi là tịnh lự 
Ba-la-mật-đa, vì đã dùng hữu sở đắc làm phương tiện. Nếu thiện nam 
tử, thiện nữ nhơn v.v... khi tu hành Bát-nhã, nghĩ như này: "Ta có khả 
năng tu hành trí tuệ, kia là cảnh tuệ. Đây là kết quả của Bát-nhã và tự 
tánh của Bát-nhã." Khi người ấy tu hành trí tuệ chấp vào cái danh Bát-
nhã thì chẳng thể gọi là Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì đã dùng hữu sở đắc 
làm phương tiện.  

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, vì 
dùng hữu sở đắc làm phương tiện, nên chẳng thể viên mãn bố thí, tịnh 
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 

Lúc bấy giờ, trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-
tát làm thế nào có thể viên mãn bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh 
lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa? 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu đại Bồ-tát khi tu hành bố thí, 
chẳng thấy có người cho, kẻ nhận, sự cho, kết quả sự cho và vật cho, 
vì đã dùng vô sở đắc làm phương tiện, thì có thể viên mãn bố thí Ba-
la-mật-đa. Nếu đại Bồ-tát khi tu hành tịnh giới, chẳng thấy có người 
thọ trì, kết quả sự hộ giới và giới được trì, vì đã dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, thì có thể viên mãn tịnh giới Ba-la-mật-đa. Nếu đại Bồ-
tát khi tu hành an nhẫn, chẳng thấy có người nhẫn, kết quả sự nhẫn và 
tự tánh của sự nhẫn, vì đã dùng vô sở đắc làm phương tiện, thì có thể 
viên mãn an nhẫn Ba-la-mật-đa. Nếu đại Bồ-tát khi tu hành tinh tấn, 
chẳng thấy có người siêng năng, kết quả của siêng năng và tự tánh của 
tinh tấn, vì đã dùng vô sở đắc làm phương tiện, thì có thể viên mãn 
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tinh tấn Ba-la-mật-đa. Nếu đại Bồ-tát khi tu hành tịnh lự, chẳng thấy 
có người định, cảnh định, kết quả của định và tự tánh của tịnh lự, vì đã 
dùng vô sở đắc làm phương tiện, thì có thể viên mãn tịnh lự Ba-la-
mật-đa. Nếu đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã, chẳng thấy có người tu 
tuệ, cảnh tuệ, kết quả sự tu tuệ và tự tánh của Bát-nhã, vì đã dùng vô 
sở đắc làm phương tiện, thì có thể viên mãn Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... nên 
dùng tuệ vô sở đắc như thế và dùng các thứ văn nghĩa khéo léo sâu 
sắc, tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa; nên dùng tuệ vô sở đắc như 
thế và dùng các thứ văn nghĩa khéo léo sâu sắc, tuyên thuyết tịnh lự 
Ba-la-mật-đa; nên dùng tuệ vô sở đắc như thế và dùng các thứ văn 
nghĩa khéo léo sâu sắc, tuyên thuyết tinh tấn Ba-la-mật-đa; nên dùng 
tuệ vô sở đắc như thế và dùng các thứ văn nghĩa khéo léo sâu sắc, 
tuyên nói an nhẫn Ba-la-mật-đa; nên dùng tuệ vô sở đắc như thế và 
dùng các thứ văn nghĩa khéo léo sâu sắc, tuyên thuyết tịnh giới Ba-la-
mật-đa; nên dùng tuệ vô sở đắc như thế và dùng các thứ văn nghĩa 
khéo léo sâu sắc, tuyên thuyết bố thí Ba-la-mật-đa. Vì sao? Kiều Thi 
Ca! Vì ở đời vị lai, có thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì người khác 
tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa tương tợ; người sơ phát tâm Vô 
thượng Bồ-đề nghe người ấy nói pháp Bát-nhã-ba-la-mật-đa tương tợ, 
tâm liền mê lầm, làm mất Trung đạo. Cho nên, phải dùng tuệ vô sở 
đắc và các thứ văn nghĩa khéo léo sâu sắc, vì người sơ phát tâm Vô 
thượng Bồ-đề mà tuyên nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Ở đời vị lai, có thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... vì người khác tuyên nói pháp tịnh lự Ba-la-mật-đa tương tợ, 
người sơ phát tâm Vô thượng Bồ-đề nghe người ấy nói pháp tịnh lự 
Ba-la-mật-đa tương tợ, tâm liền mê lầm, làm mất Trung đạo. Cho nên 
phải dùng tuệ vô sở đắc và dùng các thứ văn nghĩa khéo léo sâu sắc, vì 
người sơ phát tâm Vô thượng Bồ-đề tuyên nói tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Ở đời vị lai có thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... vì người khác tuyên nói pháp tinh tấn Ba-la-mật-đa tương tợ, 
người sơ phát tâm Vô thượng Bồ-đề nghe người ấy nói pháp tinh tấn 
Ba-la-mật-đa tương tợ, tâm liền mê lầm, làm mất Trung đạo. Cho nên 
phải dùng tuệ vô sở đắc và các thứ văn nghĩa khéo léo sâu sắc, vì 
người sơ phát tâm Vô thượng Bồ-đề tuyên nói tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Ở đời vị lai có thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... vì người khác tuyên nói pháp an nhẫn Ba-la-mật-đa tương tợ, 
người sơ phát tâm Vô thượng Bồ-đề nghe người ấy nói pháp an nhẫn 
Ba-la-mật-đa tương tợ, tâm liền mê lầm, làm mất Trung đạo. Cho nên 
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phải dùng tuệ vô sở đắc và các thứ văn nghĩa khéo léo sâu sắc, vì 
người sơ phát tâm Vô thượng Bồ-đề tuyên nói pháp an nhẫn Ba-la-
mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Ở đời vị lai có thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... vì người khác tuyên nói pháp tịnh giới Ba-la-mật-đa tương tợ, 
người sơ phát tâm Vô thượng Bồ-đề nghe người ấy nói pháp tịnh giới 
Ba-la-mật-đa tương tợ, tâm liền mê lầm, làm mất Trung đạo. Cho nên 
phải dùng tuệ vô sở đắc và dùng các thứ văn nghĩa khéo léo sâu sắc, vì 
người sơ phát tâm Vô thượng Bồ-đề tuyên nói pháp tịnh giới Ba-la-
mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Ở đời vị lai có thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... vì người khác tuyên nói pháp bố thí Ba-la-mật-đa tương tợ, 
người sơ phát tâm Vô thượng Bồ-đề nghe người ấy nói pháp bố thí 
Ba-la-mật-đa tương tợ, tâm liền mê lầm, làm mất Trung đạo. Cho nên 
phải dùng tuệ vô sở đắc và các thứ văn nghĩa khéo léo sâu sắc, vì 
người sơ phát tâm Vô thượng Bồ-đề tuyên nói pháp bố thí Ba-la-mật-
đa. 
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Lúc bấy giờ, trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào 
gọi là nói Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-
mật-đa tương tợ? 

Phật dạy, này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... nói Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-
mật-đa hữu sở đắc thì như vậy gọi là nói Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an 
nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa tương tợ. 

Khi ấy, trời Đế Thích lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì sao các 
thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa hữu sở đắc 
mà gọi là nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa tương tợ? 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói sắc hoặc thường, 
hoặc vô thường, nói thọ, tưởng, hành, thức hoặc thường, hoặc vô 
thường; nói sắc hoặc lạc, hoặc khổ, nói thọ, tưởng, hành, thức hoặc 
lạc, hoặc khổ; nói sắc hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói thọ, tưởng, hành, 
thức hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói sắc hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói thọ, 
tưởng, hành, thức hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng 
nương vào các pháp như thế mà tu hành Bát-nhã là tu hành Bát-nhã-
ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành Bát-nhã nên cầu sắc 
hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu thọ, tưởng, hành, thức hoặc 
thường, hoặc vô thường; nên cầu sắc hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu thọ, 
tưởng, hành, thức hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu sắc hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, nên cầu thọ, tưởng, hành, thức hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu 
sắc hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu thọ, tưởng, hành, thức hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh. Nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu 
hành Bát-nhã là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
sắc hoặc thường, hoặc vô thường, cầu thọ, tưởng, hành, thức hoặc 
thường, hoặc vô thường; cầu sắc hoặc lạc, hoặc khổ, cầu thọ, tưởng, 
hành, thức hoặc lạc, hoặc khổ; cầu sắc hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu thọ, 
tưởng, hành, thức hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu sắc hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh, cầu thọ, tưởng, hành, thức hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để 
nương vào các pháp này mà tu hành Bát-nhã thì ta gọi là tu hành Bát-
nhã-ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về Bát-
nhã-ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 
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Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói nhãn xứ hoặc thường, hoặc 
vô thường, nói nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc thường, hoặc vô thường; 
nói nhãn xứ hoặc lạc, hoặc khổ, nói nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc lạc, 
hoặc khổ; nói nhãn xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói nhãn xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Nếu người có khả 
năng nương vào các pháp như thế mà tu hành Bát-nhã là tu hành Bát-
nhã-ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành Bát-nhã nên cầu 
nhãn xứ hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu nhãn xứ hoặc lạc, hoặc khổ, 
nên cầu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu nhãn xứ 
hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc ngã, hoặc 
vô ngã; nên cầu nhãn xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Nếu người có khả năng cầu các 
pháp như thế mà tu hành Bát-nhã là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
nhãn xứ hoặc thường, hoặc vô thường, cầu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
hoặc thường, hoặc vô thường; cầu nhãn xứ hoặc lạc, hoặc khổ, cầu 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc lạc, hoặc khổ; cầu nhãn xứ hoặc ngã, 
hoặc vô ngã, cầu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu 
nhãn xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành 
Bát-nhã thì ta gọi là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương 
tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về Bát-
nhã-ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói sắc xứ hoặc thường, hoặc vô 
thường, nói thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc thường, hoặc vô 
thường; nói sắc xứ hoặc lạc, hoặc khổ, nói thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ hoặc lạc, hoặc khổ; nói sắc xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói sắc xứ hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh, nói thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh. Nếu người có khả năng nương vào các pháp như vậy mà tu hành 
Bát-nhã là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu 
hành Bát-nhã nên cầu sắc xứ hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu 
sắc xứ hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
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hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu sắc xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu sắc xứ 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh. Nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu 
hành Bát-nhã là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
sắc xứ hoặc thường, hoặc vô thường, cầu thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ hoặc thường, hoặc vô thường; cầu sắc xứ hoặc lạc, hoặc khổ, cầu 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc lạc, hoặc khổ; cầu sắc xứ hoặc 
ngã, hoặc vô ngã, cầu thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc ngã, hoặc 
vô ngã; cầu sắc xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này 
mà tu hành Bát-nhã thì ta gọi là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa hữu sở 
đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về Bát-
nhã-ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói nhãn giới hoặc thường, hoặc 
vô thường, nói sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; nói nhãn 
giới hoặc lạc, hoặc khổ, nói sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; nói nhãn 
giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
nói nhãn giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh. Nếu người có khả năng nương theo các pháp như thế mà tu 
hành Bát-nhã là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người 
tu hành Bát-nhã nên cầu nhãn giới hoặc thường, hoặc vô thường, nên 
cầu sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu nhãn giới hoặc 
lạc, hoặc khổ, nên cầu sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu nhãn 
giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô 
ngã; nên cầu nhãn giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Nếu người có khả năng cầu các pháp như thế 
mà tu hành Bát-nhã là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.  
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Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
nhãn giới hoặc thường, hoặc vô thường, cầu sắc giới, nhãn thức giới 
và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, 
hoặc vô thường; cầu nhãn giới hoặc lạc, hoặc khổ, cầu sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra 
hoặc lạc, hoặc khổ; cầu nhãn giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh 
ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu nhãn giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào những 
pháp này mà tu hành Bát-nhã thì ta gọi là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-
đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về Bát-
nhã-ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói nhĩ giới hoặc thường, hoặc 
vô thường, nói thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; nói nhĩ giới hoặc 
lạc, hoặc khổ, nói thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; nói nhĩ giới hoặc ngã, 
hoặc vô ngã, nói thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói nhĩ giới hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh, nói thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Nếu người 
có khả năng nương các pháp như thế mà tu hành Bát-nhã là tu hành 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành Bát-nhã nên cầu 
nhĩ giới hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc 
thường, hoặc vô thường; nên cầu nhĩ giới hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu nhĩ giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, 
nên cầu thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu nhĩ giới hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh, nên cầu thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Nếu người 
có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành Bát-nhã là tu hành Bát-
nhã-ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
nhĩ giới hoặc thường, hoặc vô thường, cầu thanh giới, nhĩ thức giới và 
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nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc 
vô thường; cầu nhĩ giới hoặc lạc, hoặc khổ, cầu thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, 
hoặc khổ; cầu nhĩ giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, 
hoặc vô ngã; cầu nhĩ giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành 
Bát-nhã thì ta gọi là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương 
tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về Bát-
nhã-ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói tỷ giới hoặc thường, hoặc vô 
thường, nói hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; nói tỷ giới hoặc lạc, 
hoặc khổ, nói hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; nói tỷ giới hoặc ngã, hoặc 
vô ngã, nói hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói tỷ giới hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh, nói hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Nếu người có khả năng 
nương các pháp như thế mà tu hành Bát-nhã là tu hành Bát-nhã-ba-la-
mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành Bát-nhã nên cầu tỷ giới hoặc 
thường, hoặc vô thường, nên cầu hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô 
thường; nên cầu tỷ giới hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, 
hoặc khổ; nên cầu tỷ giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu hương giới, 
tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc 
ngã, hoặc vô ngã; nên cầu tỷ giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Nếu người có khả năng cầu các pháp 
như thế mà tu hành Bát-nhã là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu tỷ 
giới hoặc thường, hoặc vô thường, cầu hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô 
thường; cầu tỷ giới hoặc lạc, hoặc khổ, cầu hương giới, tỷ thức giới và 
tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; 
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cầu tỷ giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
cầu tỷ giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh 
như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành Bát-nhã thì ta gọi là 
tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về Bát-
nhã-ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói thiệt giới hoặc thường, hoặc 
vô thường, nói vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; nói thiệt 
giới hoặc lạc, hoặc khổ, nói vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; nói thiệt 
giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
nói thiệt giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh. Nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu 
hành Bát-nhã là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người 
tu hành Bát-nhã nên cầu thiệt giới hoặc thường, hoặc vô thường, nên 
cầu vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu thiệt giới hoặc 
lạc, hoặc khổ, nên cầu vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu thiệt giới 
hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
nên cầu thiệt giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu vị giới, thiệt thức 
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh. Nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu 
hành Bát-nhã là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
thiệt giới hoặc thường, hoặc vô thường, cầu vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, 
hoặc vô thường; cầu thiệt giới hoặc lạc, hoặc khổ, cầu vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra 
hoặc lạc, hoặc khổ; cầu thiệt giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh 
ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu thiệt giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu vị 
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giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này 
mà tu hành Bát-nhã thì ta gọi là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa hữu sở 
đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về Bát-
nhã-ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói thân giới hoặc thường, hoặc 
vô thường, nói xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; nói thân 
giới hoặc lạc, hoặc khổ, nói xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng 
các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; nói thân 
giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói xúc giới, thân thức giới và thân xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
nói thân giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh. Nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu 
hành Bát-nhã là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người 
tu hành Bát-nhã nên cầu thân giới hoặc thường, hoặc vô thường, nên 
cầu xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu thân giới hoặc 
lạc, hoặc khổ, nên cầu xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu thân 
giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu xúc giới, thân thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô 
ngã; nên cầu thân giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Nếu người có khả năng cầu các pháp như thế 
mà tu hành Bát-nhã là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
thân giới hoặc thường, hoặc vô thường, cầu xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, 
hoặc vô thường; cầu thân giới hoặc lạc, hoặc khổ, cầu xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra 
hoặc lạc, hoặc khổ; cầu thân giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra 
hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu thân giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này 
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mà tu hành Bát-nhã thì ta gọi là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa hữu sở 
đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về Bát-
nhã-ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói ý giới hoặc thường, hoặc vô 
thường, nói pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; nói ý giới hoặc lạc, hoặc 
khổ, nói pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; nói ý giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, 
nói pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói ý giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Nếu người có khả năng nương vào các 
pháp như thế mà tu hành Bát-nhã là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Lại 
nói thế này: Người tu hành Bát-nhã nên cầu ý giới hoặc thường, hoặc 
vô thường, nên cầu pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu ý giới 
hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu ý giới 
hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng 
các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu ý 
giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Nếu 
người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành Bát-nhã là tu 
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu ý 
giới hoặc thường, hoặc vô thường, cầu pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô 
thường; cầu ý giới hoặc lạc, hoặc khổ, cầu pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; cầu 
ý giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng 
các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu ý giới 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để 
nương vào các pháp này mà tu hành Bát-nhã thì ta gọi là tu hành Bát-
nhã-ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về Bát-
nhã-ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 
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Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói địa giới hoặc thường, hoặc 
vô thường, nói thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc thường, hoặc 
vô thường; nói địa giới hoặc lạc, hoặc khổ, nói thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới hoặc lạc, hoặc khổ; nói địa giới hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, nói thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói 
địa giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Nếu người có khả năng nương vào các 
pháp như thế mà tu hành Bát-nhã là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Lại 
nói thế này: Người tu hành Bát-nhã nên cầu địa giới hoặc thường, 
hoặc vô thường, nên cầu thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc 
thường, hoặc vô thường; nên cầu địa giới hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu địa 
giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu địa giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, 
nên cầu thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. 
Nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành Bát-nhã là tu 
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
địa giới hoặc thường, hoặc vô thường, cầu thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới hoặc thường, hoặc vô thường; cầu địa giới hoặc lạc, hoặc 
khổ, cầu thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc lạc, hoặc khổ; cầu 
địa giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu địa giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để 
nương vào các pháp này mà tu hành Bát-nhã thì ta gọi là tu hành Bát-
nhã-ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về Bát-
nhã-ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói vô minh hoặc thường, hoặc 
vô thường, nói hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não hoặc thường, hoặc vô thường; nói 
vô minh hoặc lạc, hoặc khổ, nói hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, 
ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não hoặc lạc, hoặc khổ; 
nói vô minh hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não hoặc ngã, 
hoặc vô ngã; nói vô minh hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, 
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não hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Nếu người có khả năng nương vào các 
pháp này như vậy mà tu hành Bát-nhã là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-
đa. Lại nói thế này: Người tu hành Bát-nhã nên cầu vô minh hoặc 
thường, hoặc vô thường, nên cầu hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, 
ưu, não hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu vô minh hoặc lạc, hoặc 
khổ, nên cầu hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não hoặc lạc, 
hoặc khổ; nên cầu vô minh hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu hành cho 
đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu vô 
minh hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu hành cho đến lão tử, sầu, than, 
khổ, ưu, não hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Nếu người có khả năng cầu các 
pháp như thế mà tu hành Bát-nhã là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
vô minh hoặc thường, hoặc vô thường, cầu hành cho đến lão tử, sầu, 
than, khổ, ưu, não hoặc thường, hoặc vô thường; cầu vô minh hoặc 
lạc, hoặc khổ, cầu hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não hoặc 
lạc, hoặc khổ; cầu vô minh hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu hành cho đến 
lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu vô minh 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, 
não hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu 
hành Bát-nhã thì ta gọi là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa hữu sở đắc 
tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về Bát-
nhã-ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói bố thí Ba-la-mật-đa hoặc 
thường, hoặc vô thường, nói tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-
nhã Ba-la-mật-đa hoặc thường, hoặc vô thường; nói bố thí Ba-la-mật-
đa hoặc lạc, hoặc khổ, nói tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa hoặc lạc, hoặc khổ; nói bố thí Ba-la-mật-đa hoặc ngã, 
hoặc vô ngã, nói tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-
mật-đa hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói bố thí Ba-la-mật-đa hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh, nói tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Nếu người có khả năng nương vào các pháp 
như thế mà tu hành Bát-nhã là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Lại nói 
thế này: Người tu hành Bát-nhã nên cầu bố thí Ba-la-mật-đa hoặc 
thường, hoặc vô thường, nên cầu tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-
đa hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu bố thí Ba-la-mật-đa hoặc 
lạc, hoặc khổ, nên cầu tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa hoặc 
lạc, hoặc khổ; nên cầu bố thí Ba-la-mật-đa hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên 
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cầu tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
nên cầu bố thí Ba-la-mật-đa hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu tịnh giới 
cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Nếu người có 
khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành Bát-nhã là tu hành Bát-
nhã-ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
bố thí Ba-la-mật-đa hoặc thường, hoặc vô thường, cầu tịnh giới cho 
đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa hoặc thường, hoặc vô thường; cầu bố thí 
Ba-la-mật-đa hoặc lạc, hoặc khổ, cầu tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-
mật-đa hoặc lạc, hoặc khổ; cầu bố thí Ba-la-mật-đa hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, cầu tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa hoặc ngã, hoặc vô 
ngã; cầu bố thí Ba-la-mật-đa hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu tịnh giới cho 
đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương 
vào các pháp này mà tu hành Bát-nhã thì ta gọi là tu hành Bát-nhã-ba-
la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về Bát-
nhã-ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói pháp không nội hoặc thường, 
hoặc vô thường, nói pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh hoặc 
thường, hoặc vô thường; nói pháp không nội hoặc lạc, hoặc khổ, nói 
pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không 
vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không 
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, 
pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh hoặc lạc, hoặc khổ; nói 
pháp không nội hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói pháp không ngoại, pháp 
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
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không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói pháp không nội hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh, nói pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh. Nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà 
tu hành Bát-nhã là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: 
Người tu hành Bát-nhã nên cầu pháp không nội hoặc thường, hoặc vô 
thường, nên cầu pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự 
tánh hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu pháp không nội hoặc lạc, 
hoặc khổ, nên cầu pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh 
tự tánh hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu pháp không nội hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, nên cầu pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự 
tánh hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu pháp không nội hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh, nên cầu pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự 
tánh hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Nếu người có khả năng cầu các pháp 
như thế mà tu hành Bát-nhã là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
pháp không nội hoặc thường, hoặc vô thường, cầu pháp không ngoại 
cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc thường, hoặc vô thường; 
cầu pháp không nội hoặc lạc, hoặc khổ, cầu pháp không ngoại cho đến 
pháp không không tánh tự tánh hoặc lạc, hoặc khổ; cầu pháp không 
nội hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu pháp không ngoại cho đến pháp không 
không tánh tự tánh hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu pháp không nội hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh, cầu pháp không ngoại cho đến pháp không không 
tánh tự tánh hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp 
này mà tu hành Bát-nhã thì ta gọi là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa hữu 
sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về Bát-
nhã-ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói chơn như hoặc thường, hoặc 
vô thường, nói pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng 
đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, 
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cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì hoặc thường, hoặc vô 
thường; nói chơn như hoặc lạc, hoặc khổ, nói pháp giới, pháp tánh, 
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly 
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư 
nghì hoặc lạc, hoặc khổ; nói chơn như hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói 
pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh 
bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói chơn như 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, 
tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh. Nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu hành 
Bát-nhã là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu 
hành Bát-nhã nên cầu chơn như hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu 
pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì hoặc thường, hoặc vô thường; 
nên cầu chơn như hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu pháp giới cho đến cảnh 
giới bất tư nghì hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu chơn như hoặc ngã, hoặc 
vô ngã, nên cầu pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì hoặc ngã, 
hoặc vô ngã; nên cầu chơn như hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu pháp 
giới cho đến cảnh giới bất tư nghì hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Nếu người 
có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành Bát-nhã là tu hành Bát-
nhã-ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
chơn như hoặc thường, hoặc vô thường, cầu pháp giới cho đến cảnh 
giới bất tư nghì hoặc thường, hoặc vô thường; cầu chơn như hoặc lạc, 
hoặc khổ, cầu pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì hoặc lạc, hoặc 
khổ; cầu chơn như hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu pháp giới cho đến cảnh 
giới bất tư nghì hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu chơn như hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh, cầu pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành Bát-nhã thì ta 
gọi là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về Bát-
nhã-ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói Thánh đế khổ hoặc thường, 
hoặc vô thường, nói Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc thường, hoặc vô 
thường; nói Thánh đế khổ hoặc lạc, hoặc khổ, nói Thánh đế tập, diệt, 
đạo hoặc lạc, hoặc khổ; nói Thánh đế khổ hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói 
Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói Thánh đế khổ hoặc 
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tịnh, hoặc bất tịnh, nói Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. 
Nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu hành Bát-
nhã là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành 
Bát-nhã nên cầu Thánh đế khổ hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu 
Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu Thánh 
đế khổ hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc lạc, 
hoặc khổ; nên cầu Thánh đế khổ hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu 
Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu Thánh đế khổ 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh. Nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu 
hành Bát-nhã là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
Thánh đế khổ hoặc thường, hoặc vô thường, cầu Thánh đế tập, diệt, 
đạo hoặc thường, hoặc vô thường; cầu Thánh đế khổ hoặc lạc, hoặc 
khổ, cầu Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc lạc, hoặc khổ; cầu Thánh đế khổ 
hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc ngã, hoặc vô 
ngã; cầu Thánh đế khổ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu Thánh đế tập, diệt, 
đạo hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu 
hành Bát-nhã thì ta gọi là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa hữu sở đắc 
tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về Bát-
nhã-ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói bốn tịnh lự hoặc thường, 
hoặc vô thường, nói bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc thường, hoặc 
vô thường; nói bốn tịnh lự hoặc lạc, hoặc khổ, nói bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc hoặc lạc, hoặc khổ; nói bốn tịnh lự hoặc ngã, hoặc vô ngã, 
nói bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói bốn tịnh 
lự hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh. Nếu người có khả năng nương vào các pháp như 
thế mà tu hành Bát-nhã là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Lại nói thế 
này: Người tu hành Bát-nhã nên cầu bốn tịnh lự hoặc thường, hoặc vô 
thường, nên cầu bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc thường, hoặc vô 
thường; nên cầu bốn tịnh lự hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu bốn tịnh lự hoặc ngã, 
hoặc vô ngã, nên cầu bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc ngã, hoặc vô 
ngã; nên cầu bốn tịnh lự hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Nếu người có khả 
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năng cầu các pháp như thế mà tu hành Bát-nhã là tu hành Bát-nhã-ba-
la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
bốn tịnh lự hoặc thường, hoặc vô thường, cầu bốn vô lượng, bốn định 
vô sắc hoặc thường, hoặc vô thường; cầu bốn tịnh lự hoặc lạc, hoặc 
khổ, cầu bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc lạc, hoặc khổ; cầu bốn 
tịnh lự hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc 
ngã, hoặc vô ngã; cầu bốn tịnh lự hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào 
các pháp này mà tu hành Bát-nhã thì ta gọi là tu hành Bát-nhã-ba-la-
mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về Bát-
nhã-ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 
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Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói tám giải thoát hoặc thường, 
hoặc vô thường, nói tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
hoặc thường, hoặc vô thường; nói tám giải thoát hoặc lạc, hoặc khổ, 
nói tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc lạc, hoặc khổ; 
nói tám giải thoát hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói tám giải thoát hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh, nói tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương vào các pháp 
như thế mà tu hành Bát-nhã là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Lại nói 
thế này: Người tu hành Bát-nhã nên cầu tám giải thoát hoặc thường, 
hoặc vô thường, nên cầu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu tám giải thoát hoặc lạc, hoặc 
khổ, nên cầu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc lạc, 
hoặc khổ; nên cầu tám giải thoát hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên 
cầu tám giải thoát hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có 
khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành Bát-nhã là tu hành Bát-
nhã-ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
tám giải thoát hoặc thường, hoặc vô thường, cầu tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ hoặc thường, hoặc vô thường; cầu tám giải 
thoát hoặc lạc, hoặc khổ, cầu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười 
biến xứ hoặc lạc, hoặc khổ; cầu tám giải thoát hoặc ngã, hoặc vô ngã, 
cầu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc ngã, hoặc vô 
ngã; cầu tám giải thoát hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương 
vào các pháp này mà tu hành Bát-nhã thì ta gọi là tu hành Bát-nhã-ba-
la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về Bát-
nhã-ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói bốn niệm trụ hoặc thường, 
hoặc vô thường, nói bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, 
bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo hoặc thường, hoặc vô thường; 
nói bốn niệm trụ hoặc lạc, hoặc khổ, nói bốn chánh đoạn, bốn thần 
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túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo hoặc lạc, 
hoặc khổ; nói bốn niệm trụ hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói bốn chánh 
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi 
thánh đạo hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói bốn niệm trụ hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh, nói bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi 
đẳng giác, tám chi thánh đạo hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có 
khả năng nương vào các pháp như thế mà tu hành Bát-nhã là tu hành 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành Bát-nhã nên cầu 
bốn niệm trụ hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu bốn chánh đoạn 
cho đến tám chi thánh đạo hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu bốn 
niệm trụ hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu bốn chánh đoạn cho đến tám chi 
thánh đạo hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu bốn niệm trụ hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, nên cầu bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc ngã, 
hoặc vô ngã; nên cầu bốn niệm trụ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu 
bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và 
nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành Bát-nhã là tu 
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
bốn niệm trụ hoặc thường, hoặc vô thường, cầu bốn chánh đoạn cho 
đến tám chi thánh đạo hoặc thường, hoặc vô thường; cầu bốn niệm trụ 
hoặc lạc, hoặc khổ, cầu bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo 
hoặc lạc, hoặc khổ; cầu bốn niệm trụ hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu bốn 
chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu bốn 
niệm trụ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu bốn chánh đoạn cho đến tám chi 
thánh đạo hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này 
mà tu hành Bát-nhã thì ta gọi là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa hữu sở 
đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về Bát-
nhã-ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói pháp môn giải thoát không 
hoặc thường, hoặc vô thường, nói pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện hoặc thường, hoặc vô thường; nói pháp môn giải thoát không 
hoặc lạc, hoặc khổ, nói pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc 
lạc, hoặc khổ; nói pháp môn giải thoát không hoặc ngã, hoặc vô ngã, 
nói pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
nói pháp môn giải thoát không hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói pháp môn 
giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người 
có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu hành Bát-nhã là tu 

681 



Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa   

hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành Bát-nhã 
nên cầu pháp môn giải thoát không hoặc thường, hoặc vô thường, nên 
cầu pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc thường, hoặc vô 
thường; nên cầu pháp môn giải thoát không hoặc lạc, hoặc khổ, nên 
cầu pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc lạc, hoặc khổ; nên 
cầu pháp môn giải thoát không hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu pháp 
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu 
pháp môn giải thoát không hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu pháp môn 
giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người 
có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành Bát-nhã là tu hành Bát-
nhã-ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
pháp môn giải thoát không hoặc thường, hoặc vô thường, cầu pháp 
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc thường, hoặc vô thường; cầu 
pháp môn giải thoát không hoặc lạc, hoặc khổ, cầu pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện hoặc lạc, hoặc khổ; cầu pháp môn giải 
thoát không hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu pháp môn giải thoát vô tướng, 
vô nguyện hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu pháp môn giải thoát không 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu 
hành Bát-nhã thì ta gọi là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa hữu sở đắc 
tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về Bát-
nhã-ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói năm loại mắt hoặc thường, 
hoặc vô thường, nói sáu phép thần thông hoặc thường, hoặc vô 
thường; nói năm loại mắt hoặc lạc, hoặc khổ, nói sáu phép thần thông 
hoặc lạc, hoặc khổ; nói năm loại mắt hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói sáu 
phép thần thông hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói năm loại mắt hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh, nói sáu phép thần thông hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu 
người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu hành Bát-nhã là 
tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành Bát-nhã 
nên cầu năm loại mắt hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu sáu phép 
thần thông hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu năm loại mắt hoặc 
lạc, hoặc khổ, nên cầu sáu phép thần thông hoặc lạc, hoặc khổ; nên 
cầu năm loại mắt hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu sáu phép thần thông 
hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu năm loại mắt hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, 
nên cầu sáu phép thần thông hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có 
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khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành Bát-nhã là tu hành Bát-
nhã-ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
năm loại mắt hoặc thường, hoặc vô thường, cầu sáu phép thần thông 
hoặc thường, hoặc vô thường; cầu năm loại mắt hoặc lạc, hoặc khổ, 
cầu sáu phép thần thông hoặc lạc, hoặc khổ; cầu năm loại mắt hoặc 
ngã, hoặc vô ngã, cầu sáu phép thần thông hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu 
năm loại mắt hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu sáu phép thần thông hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành 
Bát-nhã thì ta gọi là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương 
tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về Bát-
nhã-ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói mười lực của Phật hoặc 
thường, hoặc vô thường, nói bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
hoặc thường, hoặc vô thường; nói mười lực của Phật hoặc lạc, hoặc 
khổ, nói bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, 
đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc lạc, hoặc khổ; nói 
mười lực của Phật hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp 
Phật bất cộng hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói mười lực của Phật hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh, nói bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh và nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu 
hành Bát-nhã là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người 
tu hành Bát-nhã nên cầu mười lực của Phật hoặc thường, hoặc vô 
thường, nên cầu bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu mười lực của Phật hoặc 
lạc, hoặc khổ, nên cầu bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu mười lực của Phật hoặc ngã, 
hoặc vô ngã, nên cầu bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu mười lực của Phật hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh, nên cầu bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng cầu các 
pháp như thế mà tu hành Bát-nhã là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
mười lực của Phật hoặc thường, hoặc vô thường, cầu bốn điều không 
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sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng hoặc thường, hoặc vô 
thường; cầu mười lực của Phật hoặc lạc, hoặc khổ, cầu bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng hoặc lạc, hoặc khổ; 
cầu mười lực của Phật hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu 
mười lực của Phật hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để 
nương vào các pháp này mà tu hành Bát-nhã thì ta gọi là tu hành Bát-
nhã-ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về Bát-
nhã-ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói pháp không quên mất hoặc 
thường, hoặc vô thường, nói tánh luôn luôn xả hoặc thường, hoặc vô 
thường; nói pháp không quên mất hoặc lạc, hoặc khổ, nói tánh luôn 
luôn xả hoặc lạc, hoặc khổ; nói pháp không quên mất hoặc ngã, hoặc 
vô ngã, nói tánh luôn luôn xả hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói pháp không 
quên mất hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói tánh luôn luôn xả hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế 
mà tu hành Bát-nhã là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: 
Người tu hành Bát-nhã nên cầu pháp không quên mất hoặc thường, 
hoặc vô thường, nên cầu tánh luôn luôn xả hoặc thường, hoặc vô 
thường; nên cầu pháp không quên mất hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu 
tánh luôn luôn xả hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu pháp không quên mất 
hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu tánh luôn luôn xả hoặc ngã, hoặc vô 
ngã; nên cầu pháp không quên mất hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu 
tánh luôn luôn xả hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng 
cầu các pháp như thế mà tu hành Bát-nhã là tu hành Bát-nhã-ba-la-
mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
pháp không quên mất hoặc thường, hoặc vô thường, cầu tánh luôn 
luôn xả hoặc thường, hoặc vô thường; cầu pháp không quên mất hoặc 
lạc, hoặc khổ, cầu tánh luôn luôn xả hoặc lạc, hoặc khổ; cầu pháp 
không quên mất hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu tánh luôn luôn xả hoặc 
ngã, hoặc vô ngã; cầu pháp không quên mất hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, 
cầu tánh luôn luôn xả hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào 
các pháp này mà tu hành Bát-nhã thì ta gọi là tu hành Bát-nhã-ba-la-
mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  
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Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về Bát-
nhã-ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói trí nhất thiết hoặc thường, 
hoặc vô thường, nói trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc thường, 
hoặc vô thường; nói trí nhất thiết hoặc lạc, hoặc khổ, nói trí đạo tướng, 
trí nhất thiết tướng hoặc lạc, hoặc khổ; nói trí nhất thiết hoặc ngã, hoặc 
vô ngã, nói trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
nói trí nhất thiết hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương 
vào các pháp này mà tu hành Bát-nhã là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 
Lại nói thế này: Người tu hành Bát-nhã nên cầu trí nhất thiết hoặc 
thường, hoặc vô thường, nên cầu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng 
hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu trí nhất thiết hoặc lạc, hoặc 
khổ, nên cầu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc lạc, hoặc khổ; nên 
cầu trí nhất thiết hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu trí nhất thiết hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh, nên cầu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu 
hành Bát-nhã là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu trí 
nhất thiết hoặc thường, hoặc vô thường, cầu trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng hoặc thường, hoặc vô thường; cầu trí nhất thiết hoặc lạc, 
hoặc khổ, cầu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc lạc, hoặc khổ; 
cầu trí nhất thiết hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu trí nhất thiết hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh, cầu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc tịnh, hoặc bất tịnh 
như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành Bát-nhã thì ta gọi là 
tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về Bát-
nhã-ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói tất cả pháp môn Đà-la-ni 
hoặc thường, hoặc vô thường, nói tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc 
thường, hoặc vô thường; nói tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc lạc, hoặc 
khổ, nói tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc lạc, hoặc khổ; nói tất cả 
pháp môn Đà-la-ni hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói tất cả pháp môn Tam-
ma-địa hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh, nói tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc tịnh, hoặc bất 
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tịnh và nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu 
hành Bát-nhã là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người 
tu hành Bát-nhã nên cầu tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc thường, hoặc 
vô thường, nên cầu tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc thường, hoặc 
vô thường; nên cầu tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc lạc, hoặc khổ, nên 
cầu tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu tất cả 
pháp môn Đà-la-ni hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu tất cả pháp môn Đà-la-ni 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà 
tu hành Bát-nhã là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc thường, hoặc vô thường, cầu tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa hoặc thường, hoặc vô thường; cầu tất cả pháp 
môn Đà-la-ni hoặc lạc, hoặc khổ, cầu tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
hoặc lạc, hoặc khổ; cầu tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, cầu tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu tất 
cả pháp môn Đà-la-ni hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp 
này mà tu hành Bát-nhã thì ta gọi là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa hữu 
sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về Bát-
nhã-ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả 
hoặc thường, hoặc vô thường, nói Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-
hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc 
thường, hoặc vô thường; nói Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc lạc, 
hoặc khổ, nói Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc lạc, hoặc khổ; nói Dự-
lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói Nhất-lai hướng, 
Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-
hán quả hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh, nói Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, 
Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc tịnh, hoặc bất tịnh 
và nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu hành 
Bát-nhã là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu 
hành Bát-nhã nên cầu Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc thường, hoặc 
vô thường, nên cầu Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả hoặc 
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thường, hoặc vô thường; nên cầu Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc lạc, 
hoặc khổ, nên cầu Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả hoặc lạc, 
hoặc khổ; nên cầu Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc ngã, hoặc vô ngã, 
nên cầu Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
nên cầu Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu 
Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu 
người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành Bát-nhã là tu 
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc thường, hoặc vô thường, cầu Nhất-lai 
hướng cho đến A-la-hán quả hoặc thường, hoặc vô thường; cầu Dự-
lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc lạc, hoặc khổ, cầu Nhất-lai hướng cho 
đến A-la-hán quả hoặc lạc, hoặc khổ; cầu Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả 
hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả hoặc 
ngã, hoặc vô ngã; cầu Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh, cầu Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả hoặc tịnh, hoặc bất tịnh 
như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành Bát-nhã thì ta gọi là 
tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về Bát-
nhã-ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói tất cả quả vị Độc-giác hoặc 
thường, hoặc vô thường; nói tất cả quả vị Độc-giác hoặc lạc, hoặc 
khổ; nói tất cả quả vị Độc-giác hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói tất cả quả 
vị Độc-giác hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương 
vào các pháp như thế mà tu hành Bát-nhã là tu hành Bát-nhã-ba-la-
mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành Bát-nhã nên cầu tất cả quả vị 
Độc-giác hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu tất cả quả vị Độc-giác 
hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu tất cả quả vị Độc-giác hoặc ngã, hoặc vô 
ngã; nên cầu tất cả quả vị Độc-giác hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu 
người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành Bát-nhã là tu 
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
tất cả quả vị Độc-giác hoặc thường, hoặc vô thường; cầu tất cả quả vị 
Độc-giác hoặc lạc, hoặc khổ; cầu tất cả quả vị Độc-giác hoặc ngã, 
hoặc vô ngã; cầu tất cả quả vị Độc-giác hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như 
thế, để nương vào các pháp này mà tu hành Bát-nhã thì ta gọi là tu 
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  
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Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về Bát-
nhã-ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc 
thường, hoặc vô thường; nói tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc lạc, hoặc khổ; 
nói tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói tất cả hạnh đại 
Bồ-tát hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương vào 
các pháp như thế mà tu hành Bát-nhã là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 
Lại nói thế này: Người tu hành Bát-nhã nên cầu tất cả hạnh đại Bồ-tát 
hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc lạc, 
hoặc khổ; nên cầu tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên 
cầu tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả 
năng cầu các pháp như thế mà tu hành Bát-nhã là tu hành Bát-nhã-ba-
la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc thường, hoặc vô thường; cầu tất cả hạnh 
đại Bồ-tát hoặc lạc, hoặc khổ; cầu tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc ngã, 
hoặc vô ngã; cầu tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như 
thế, để nương vào các pháp này mà tu hành Bát-nhã thì ta gọi là tu 
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về Bát-
nhã-ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói quả vị giác ngộ cao tột của 
chư Phật hoặc thường, hoặc vô thường; nói quả vị giác ngộ cao tột của 
chư Phật hoặc lạc, hoặc khổ; nói quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật 
hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương vào các pháp như 
thế mà tu hành Bát-nhã là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Lại nói thế 
này: Người tu hành Bát-nhã nên cầu quả vị giác ngộ cao tột của chư 
Phật hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu quả vị giác ngộ cao tột của 
chư Phật hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu quả vị giác ngộ cao tột của chư 
Phật hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu quả vị giác ngộ cao tột của chư 
Phật hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng cầu các pháp 
như thế mà tu hành Bát-nhã là tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc thường, hoặc vô thường; 
cầu quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc lạc, hoặc khổ; cầu quả 
vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu quả vị 
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giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để 
nương vào các pháp này mà tu hành Bát-nhã thì ta gọi là tu hành Bát-
nhã-ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về Bát-
nhã-ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Khi ấy, trời Đế Thích lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Các thiện 
nam tử, thiện nữ nhơn v.v... nói tịnh lự Ba-la-mật-đa hữu sở đắc như 
thế nào mà gọi là nói tịnh lự Ba-la-mật-đa tương tợ? 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói sắc hoặc thường, 
hoặc vô thường, nói thọ, tưởng, hành, thức hoặc thường, hoặc vô 
thường; nói sắc hoặc lạc, hoặc khổ, nói thọ, tưởng, hành, thức hoặc 
lạc, hoặc khổ; nói sắc hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói thọ, tưởng, hành, 
thức hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói sắc hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói thọ, 
tưởng, hành, thức hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng 
nương vào các pháp như thế mà tu hành tịnh lự là tu hành tịnh lự Ba-
la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành tịnh lự nên cầu sắc hoặc 
thường, hoặc vô thường, nên cầu thọ, tưởng, hành, thức hoặc thường, 
hoặc vô thường; nên cầu sắc hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu thọ, tưởng, 
hành, thức hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu sắc hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên 
cầu thọ, tưởng, hành, thức hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu sắc hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu thọ, tưởng, hành, thức hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh và nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành tịnh 
lự là tu hành tịnh lự Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
sắc hoặc thường, hoặc vô thường, cầu thọ, tưởng, hành, thức hoặc 
thường, hoặc vô thường; cầu sắc hoặc lạc, hoặc khổ, cầu thọ, tưởng, 
hành, thức hoặc lạc, hoặc khổ; cầu sắc hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu thọ, 
tưởng, hành, thức hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu sắc hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh, cầu thọ, tưởng, hành, thức hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để 
nương vào các pháp này mà tu hành tịnh lự thì ta gọi là tu hành tịnh lự 
Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tịnh 
lự Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói nhãn xứ hoặc thường, hoặc 
vô thường, nói nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc thường, hoặc vô thường; 
nói nhãn xứ hoặc lạc, hoặc khổ, nói nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc lạc, 
hoặc khổ; nói nhãn xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
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xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói nhãn xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả 
năng nương vào các pháp như thế mà tu hành tịnh lự là tu hành tịnh lự 
Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành tịnh lự nên cầu nhãn xứ 
hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc 
thường, hoặc vô thường; nên cầu nhãn xứ hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu nhãn xứ hoặc ngã, 
hoặc vô ngã, nên cầu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
nên cầu nhãn xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng cầu các pháp 
như thế mà tu hành tịnh lự là tu hành tịnh lự Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
nhãn xứ hoặc thường, hoặc vô thường, cầu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
hoặc thường, hoặc vô thường; cầu nhãn xứ hoặc lạc, hoặc khổ, cầu 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc lạc, hoặc khổ; cầu nhãn xứ hoặc ngã, 
hoặc vô ngã, cầu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu 
nhãn xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành 
tịnh lự thì ta gọi là tu hành tịnh lự Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tịnh 
lự Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói sắc xứ hoặc thường, hoặc vô 
thường, nói thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc thường, hoặc vô 
thường; nói sắc xứ hoặc lạc, hoặc khổ, nói thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ hoặc lạc, hoặc khổ; nói sắc xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói sắc xứ hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh, nói thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh và nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu 
hành tịnh lự là tu hành tịnh lự Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu 
hành tịnh lự nên cầu sắc xứ hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu 
sắc xứ hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu sắc xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu sắc xứ 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà 
tu hành tịnh lự là tu hành tịnh lự Ba-la-mật-đa.  
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Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
sắc xứ hoặc thường, hoặc vô thường, cầu thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ hoặc thường, hoặc vô thường; cầu sắc xứ hoặc lạc, hoặc khổ, cầu 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc lạc, hoặc khổ; cầu sắc xứ hoặc 
ngã, hoặc vô ngã, cầu thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc ngã, hoặc 
vô ngã; cầu sắc xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này 
mà tu hành tịnh lự thì ta gọi là tu hành tịnh lự Ba-la-mật-đa hữu sở đắc 
tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tịnh 
lự Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói nhãn giới hoặc thường, hoặc 
vô thường, nói sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; nói nhãn 
giới hoặc lạc, hoặc khổ, nói sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; nói nhãn 
giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
nói nhãn giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh và nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu 
hành tịnh lự là tu hành tịnh lự Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu 
hành tịnh lự nên cầu nhãn giới hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, 
hoặc vô thường; nên cầu nhãn giới hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc 
khổ; nên cầu nhãn giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
nên cầu nhãn giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu 
người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành tịnh lự là tu hành 
tịnh lự Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
nhãn giới hoặc thường, hoặc vô thường, cầu sắc giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; cầu 
nhãn giới hoặc lạc, hoặc khổ, cầu sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; cầu nhãn giới hoặc ngã, 
hoặc vô ngã, cầu sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh 
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ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu nhãn giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tịnh lự 
thì ta gọi là tu hành tịnh lự Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tịnh 
lự Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói nhĩ giới hoặc thường, hoặc 
vô thường, nói thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; nói nhĩ giới hoặc 
lạc, hoặc khổ, nói thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; nói nhĩ giới hoặc ngã, 
hoặc vô ngã, nói thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói nhĩ giới hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh, nói thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu 
người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu hành tịnh lự là 
tu hành tịnh lự Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành tịnh lự 
nên cầu nhĩ giới hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô 
thường; nên cầu nhĩ giới hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu 
nhĩ giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu nhĩ giới 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng 
cầu các pháp như thế mà tu hành tịnh lự là tu hành tịnh lự Ba-la-mật-
đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
nhĩ giới hoặc thường, hoặc vô thường, cầu thanh giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; cầu nhĩ 
giới hoặc lạc, hoặc khổ, cầu thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; cầu nhĩ giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, 
cầu thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, 
hoặc vô ngã; cầu nhĩ giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như 
thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tịnh lự thì ta gọi là tu hành 
tịnh lự Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  
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Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tịnh 
lự Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói tỷ giới hoặc thường, hoặc vô 
thường, nói hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; nói tỷ giới hoặc lạc, 
hoặc khổ, nói hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; nói tỷ giới hoặc ngã, hoặc 
vô ngã, nói hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói tỷ giới hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh, nói hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng 
nương vào các pháp như thế mà tu hành tịnh lự là tu hành tịnh lự Ba-
la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành tịnh lự nên cầu tỷ giới hoặc 
thường, hoặc vô thường, nên cầu hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu tỷ giới hoặc 
lạc, hoặc khổ, nên cầu hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu tỷ giới hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, nên cầu hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra 
hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu tỷ giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên 
cầu hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu 
hành tịnh lự là tu hành tịnh lự Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu tỷ 
giới hoặc thường, hoặc vô thường, cầu hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; cầu tỷ giới 
hoặc lạc, hoặc khổ, cầu hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; cầu tỷ giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, 
cầu hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, 
hoặc vô ngã; cầu tỷ giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như 
thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tịnh lự thì ta gọi là tu hành 
tịnh lự Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tịnh 
lự Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 
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Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói thiệt giới hoặc thường, hoặc 
vô thường, nói vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; nói thiệt 
giới hoặc lạc, hoặc khổ, nói vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; nói thiệt 
giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
nói thiệt giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh và nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu 
hành tịnh lự là tu hành tịnh lự Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu 
hành tịnh lự nên cầu thiệt giới hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu 
vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, 
hoặc vô thường; nên cầu thiệt giới hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; 
nên cầu thiệt giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu 
thiệt giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có 
khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành tịnh lự là tu hành tịnh lự 
Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
thiệt giới hoặc thường, hoặc vô thường, cầu vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; cầu thiệt 
giới hoặc lạc, hoặc khổ, cầu vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; cầu thiệt giới hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, cầu vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc 
ngã, hoặc vô ngã; cầu thiệt giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tịnh lự thì ta gọi 
là tu hành tịnh lự Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tịnh 
lự Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói thân giới hoặc thường, hoặc 
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vô thường, nói xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; nói thân 
giới hoặc lạc, hoặc khổ, nói xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng 
các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; nói thân 
giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói xúc giới, thân thức giới và thân xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
nói thân giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh và nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu 
hành tịnh lự là tu hành tịnh lự Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu 
hành tịnh lự nên cầu thân giới hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, 
hoặc vô thường; nên cầu thân giới hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc 
khổ; nên cầu thân giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên 
cầu thân giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu 
người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành tịnh lự là tu hành 
tịnh lự Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
thân giới hoặc thường, hoặc vô thường, cầu xúc giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; cầu thân 
giới hoặc lạc, hoặc khổ, cầu xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; cầu thân giới hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, cầu xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc 
ngã, hoặc vô ngã; cầu thân giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh 
như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tịnh lự thì ta gọi là tu 
hành tịnh lự Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tịnh 
lự Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói ý giới hoặc thường, hoặc vô 
thường, nói pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; nói ý giới hoặc lạc, hoặc 
khổ, nói pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; nói ý giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, 
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nói pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói ý giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương vào các 
pháp như thế mà tu hành tịnh lự là tu hành tịnh lự Ba-la-mật-đa. Lại 
nói thế này: Người tu hành tịnh lự nên cầu ý giới hoặc thường, hoặc 
vô thường, nên cầu pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu ý giới hoặc lạc, hoặc 
khổ, nên cầu pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra 
hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu ý giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc 
vô ngã; nên cầu ý giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu 
người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành tịnh lự là tu hành 
tịnh lự Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu ý 
giới hoặc thường, hoặc vô thường, cầu pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; cầu ý giới hoặc 
lạc, hoặc khổ, cầu pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra hoặc lạc, hoặc khổ; cầu ý giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
cầu ý giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào 
các pháp này mà tu hành tịnh lự thì ta gọi là tu hành tịnh lự Ba-la-mật-
đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tịnh 
lự Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói địa giới hoặc thường, hoặc 
vô thường, nói thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc thường, hoặc 
vô thường; nói địa giới hoặc lạc, hoặc khổ, nói thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới hoặc lạc, hoặc khổ; nói địa giới hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, nói thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói 
địa giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương vào các 
pháp như thế mà tu hành tịnh lự là tu hành tịnh lự Ba-la-mật-đa. Lại 
nói thế này: Người tu hành tịnh lự nên cầu địa giới hoặc thường, hoặc 
vô thường, nên cầu thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc thường, 
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hoặc vô thường; nên cầu địa giới hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu địa giới hoặc 
ngã, hoặc vô ngã, nên cầu thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc 
ngã, hoặc vô ngã; nên cầu địa giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu 
người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành tịnh lự là tu hành 
tịnh lự Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
địa giới hoặc thường, hoặc vô thường, cầu thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới hoặc thường, hoặc vô thường; cầu địa giới hoặc lạc, hoặc 
khổ, cầu thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc lạc, hoặc khổ; cầu 
địa giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu địa giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để 
nương vào các pháp này mà tu hành tịnh lự thì ta gọi là tu hành tịnh lự 
Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tịnh 
lự Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói vô minh hoặc thường, hoặc 
vô thường, nói hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não hoặc thường, hoặc vô thường; nói 
vô minh hoặc lạc, hoặc khổ, nói hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, 
ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não hoặc lạc, hoặc khổ; 
nói vô minh hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não hoặc ngã, 
hoặc vô ngã; nói vô minh hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, 
não hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương vào các 
pháp như thế mà tu hành tịnh lự là tu hành tịnh lự Ba-la-mật-đa. Lại 
nói thế này: Người tu hành tịnh lự nên cầu vô minh hoặc thường, hoặc 
vô thường, nên cầu hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não hoặc 
thường, hoặc vô thường; nên cầu vô minh hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu 
hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não hoặc lạc, hoặc khổ; nên 
cầu vô minh hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu hành cho đến lão tử, sầu, 
than, khổ, ưu, não hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu vô minh hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh, nên cầu hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não 
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hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng cầu các pháp như 
thế mà tu hành tịnh lự là tu hành tịnh lự Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
vô minh hoặc thường, hoặc vô thường, cầu hành cho đến lão tử, sầu, 
than, khổ, ưu, não hoặc thường, hoặc vô thường; cầu vô minh hoặc 
lạc, hoặc khổ, cầu hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não hoặc 
lạc, hoặc khổ; cầu vô minh hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu hành cho đến 
lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu vô minh 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, 
não hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu 
hành tịnh lự thì ta gọi là tu hành tịnh lự Ba-la-mật-đa hữu sở đắc 
tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tịnh 
lự Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói bố thí Ba-la-mật-đa hoặc 
thường, hoặc vô thường, nói tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-
nhã Ba-la-mật-đa hoặc thường, hoặc vô thường; nói bố thí Ba-la-mật-
đa hoặc lạc, hoặc khổ, nói tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa hoặc lạc, hoặc khổ; nói bố thí Ba-la-mật-đa hoặc ngã, 
hoặc vô ngã, nói tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-
mật-đa hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói bố thí Ba-la-mật-đa hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh, nói tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương vào các pháp 
như thế mà tu hành tịnh lự là tu hành tịnh lự Ba-la-mật-đa. Lại nói thế 
này: Người tu hành tịnh lự nên cầu bố thí Ba-la-mật-đa hoặc thường, 
hoặc vô thường, nên cầu tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa hoặc 
thường, hoặc vô thường; nên cầu bố thí Ba-la-mật-đa hoặc lạc, hoặc 
khổ, nên cầu tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa hoặc lạc, hoặc 
khổ; nên cầu bố thí Ba-la-mật-đa hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu tịnh 
giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu bố 
thí Ba-la-mật-đa hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu tịnh giới cho đến 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả 
năng cầu các pháp như thế mà tu hành tịnh lự là tu hành tịnh lự Ba-la-
mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
bố thí Ba-la-mật-đa hoặc thường, hoặc vô thường, cầu tịnh giới cho 
đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa hoặc thường, hoặc vô thường; cầu bố thí 
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Ba-la-mật-đa hoặc lạc, hoặc khổ, cầu tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-
mật-đa hoặc lạc, hoặc khổ; cầu bố thí Ba-la-mật-đa hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, cầu tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa hoặc ngã, hoặc vô 
ngã; cầu bố thí Ba-la-mật-đa hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu tịnh giới cho 
đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương 
vào các pháp này mà tu hành tịnh lự thì ta gọi là tu hành tịnh lự Ba-la-
mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tịnh 
lự Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói pháp không nội hoặc thường, 
hoặc vô thường, nói pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh hoặc 
thường, hoặc vô thường; nói pháp không nội hoặc lạc, hoặc khổ, nói 
pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không 
vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không 
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, 
pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh hoặc lạc, hoặc khổ; nói 
pháp không nội hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói pháp không ngoại, pháp 
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói pháp không nội hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh, nói pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
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bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế 
mà tu hành tịnh lự là tu hành tịnh lự Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: 
Người tu hành tịnh lự nên cầu pháp không nội hoặc thường, hoặc vô 
thường, nên cầu pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự 
tánh hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu pháp không nội hoặc lạc, 
hoặc khổ, nên cầu pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh 
tự tánh hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu pháp không nội hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, nên cầu pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự 
tánh hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu pháp không nội hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh, nên cầu pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự 
tánh hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng cầu các pháp 
như thế mà tu hành tịnh lự là tu hành tịnh lự Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
pháp không nội hoặc thường, hoặc vô thường, cầu pháp không ngoại 
cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc thường, hoặc vô thường; 
cầu pháp không nội hoặc lạc, hoặc khổ, cầu pháp không ngoại cho đến 
pháp không không tánh tự tánh hoặc lạc, hoặc khổ; cầu pháp không 
nội hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu pháp không ngoại cho đến pháp không 
không tánh tự tánh hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu pháp không nội hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh, cầu pháp không ngoại cho đến pháp không không 
tánh tự tánh hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp 
này mà tu hành tịnh lự thì ta gọi là tu hành tịnh lự Ba-la-mật-đa hữu 
sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tịnh 
lự Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói chơn như hoặc thường, hoặc 
vô thường, nói pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng 
đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì hoặc thường, hoặc vô 
thường; nói chơn như hoặc lạc, hoặc khổ, nói pháp giới, pháp tánh, 
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly 
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư 
nghì hoặc lạc, hoặc khổ; nói chơn như hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói 
pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh 
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bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói chơn như 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, 
tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh và nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu 
hành tịnh lự là tu hành tịnh lự Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu 
hành tịnh lự nên cầu chơn như hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu 
pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì hoặc thường, hoặc vô thường; 
nên cầu chơn như hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu pháp giới cho đến cảnh 
giới bất tư nghì hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu chơn như hoặc ngã, hoặc 
vô ngã, nên cầu pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì hoặc ngã, 
hoặc vô ngã; nên cầu chơn như hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu pháp 
giới cho đến cảnh giới bất tư nghì hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu 
người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành tịnh lự là tu hành 
tịnh lự Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
chơn như hoặc thường, hoặc vô thường, cầu pháp giới cho đến cảnh 
giới bất tư nghì hoặc thường, hoặc vô thường; cầu chơn như hoặc lạc, 
hoặc khổ, cầu pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì hoặc lạc, hoặc 
khổ; cầu chơn như hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu pháp giới cho đến cảnh 
giới bất tư nghì hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu chơn như hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh, cầu pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tịnh lự thì ta 
gọi là tu hành tịnh lự Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tịnh 
lự Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói Thánh đế khổ hoặc thường, 
hoặc vô thường, nói Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc thường, hoặc vô 
thường; nói Thánh đế khổ hoặc lạc, hoặc khổ, nói Thánh đế tập, diệt, 
đạo hoặc lạc, hoặc khổ; nói Thánh đế khổ hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói 
Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói Thánh đế khổ hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh, nói Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc tịnh, hoặc bất tịnh 
và nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu hành 
tịnh lự là tu hành tịnh lự Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành 
tịnh lự nên cầu Thánh đế khổ hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu 
Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu Thánh 
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đế khổ hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc lạc, 
hoặc khổ; nên cầu Thánh đế khổ hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu 
Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu Thánh đế khổ 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu 
hành tịnh lự là tu hành tịnh lự Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
Thánh đế khổ hoặc thường, hoặc vô thường, cầu Thánh đế tập, diệt, 
đạo hoặc thường, hoặc vô thường; cầu Thánh đế khổ hoặc lạc, hoặc 
khổ, cầu Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc lạc, hoặc khổ; cầu Thánh đế khổ 
hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc ngã, hoặc vô 
ngã; cầu Thánh đế khổ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu Thánh đế tập, diệt, 
đạo hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu 
hành tịnh lự thì ta gọi là tu hành tịnh lự Ba-la-mật-đa hữu sở đắc 
tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tịnh 
lự Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói bốn tịnh lự hoặc thường, 
hoặc vô thường, nói bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc thường, hoặc 
vô thường; nói bốn tịnh lự hoặc lạc, hoặc khổ, nói bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc hoặc lạc, hoặc khổ; nói bốn tịnh lự hoặc ngã, hoặc vô ngã, 
nói bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói bốn tịnh 
lự hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương vào các pháp như 
thế mà tu hành tịnh lự là tu hành tịnh lự Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: 
Người tu hành tịnh lự nên cầu bốn tịnh lự hoặc thường, hoặc vô 
thường, nên cầu bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc thường, hoặc vô 
thường; nên cầu bốn tịnh lự hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu bốn tịnh lự hoặc ngã, 
hoặc vô ngã, nên cầu bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc ngã, hoặc vô 
ngã; nên cầu bốn tịnh lự hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả 
năng cầu các pháp như thế mà tu hành tịnh lự là tu hành tịnh lự Ba-la-
mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
bốn tịnh lự hoặc thường, hoặc vô thường, cầu bốn vô lượng, bốn định 
vô sắc hoặc thường, hoặc vô thường; cầu bốn tịnh lự hoặc lạc, hoặc 
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khổ, cầu bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc lạc, hoặc khổ; cầu bốn 
tịnh lự hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc 
ngã, hoặc vô ngã; cầu bốn tịnh lự hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào 
các pháp này mà tu hành tịnh lự thì ta gọi là tu hành tịnh lự Ba-la-mật-
đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tịnh 
lự Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói tám giải thoát hoặc thường, 
hoặc vô thường, nói tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
hoặc thường, hoặc vô thường; nói tám giải thoát hoặc lạc, hoặc khổ, 
nói tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc lạc, hoặc khổ; 
nói tám giải thoát hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói tám giải thoát hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh, nói tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương vào các pháp 
như thế mà tu hành tịnh lự là tu hành tịnh lự Ba-la-mật-đa. Lại nói thế 
này: Người tu hành tịnh lự nên cầu tám giải thoát hoặc thường, hoặc 
vô thường, nên cầu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc 
thường, hoặc vô thường; nên cầu tám giải thoát hoặc lạc, hoặc khổ, 
nên cầu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc lạc, hoặc 
khổ; nên cầu tám giải thoát hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu tám thắng 
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu 
tám giải thoát hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có 
khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành tịnh lự là tu hành tịnh lự 
Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
tám giải thoát hoặc thường, hoặc vô thường, cầu tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ hoặc thường, hoặc vô thường; cầu tám giải 
thoát hoặc lạc, hoặc khổ, cầu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười 
biến xứ hoặc lạc, hoặc khổ; cầu tám giải thoát hoặc ngã, hoặc vô ngã, 
cầu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc ngã, hoặc vô 
ngã; cầu tám giải thoát hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương 
vào các pháp này mà tu hành tịnh lự thì ta gọi là tu hành tịnh lự Ba-la-
mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  
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Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tịnh 
lự Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói bốn niệm trụ hoặc thường, 
hoặc vô thường, nói bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, 
bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo hoặc thường, hoặc vô thường; 
nói bốn niệm trụ hoặc lạc, hoặc khổ, nói bốn chánh đoạn, bốn thần 
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo hoặc lạc, 
hoặc khổ; nói bốn niệm trụ hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói bốn chánh 
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi 
thánh đạo hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói bốn niệm trụ hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh, nói bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi 
đẳng giác, tám chi thánh đạo hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có 
khả năng nương vào các pháp như thế mà tu hành tịnh lự là tu hành 
tịnh lự Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành tịnh lự nên cầu 
bốn niệm trụ hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu bốn chánh đoạn 
cho đến tám chi thánh đạo hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu bốn 
niệm trụ hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu bốn chánh đoạn cho đến tám chi 
thánh đạo hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu bốn niệm trụ hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, nên cầu bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc ngã, 
hoặc vô ngã; nên cầu bốn niệm trụ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu 
bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và 
nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành tịnh lự là tu 
hành tịnh lự Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
bốn niệm trụ hoặc thường, hoặc vô thường, cầu bốn chánh đoạn cho 
đến tám chi thánh đạo hoặc thường, hoặc vô thường; cầu bốn niệm trụ 
hoặc lạc, hoặc khổ, cầu bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo 
hoặc lạc, hoặc khổ; cầu bốn niệm trụ hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu bốn 
chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu bốn 
niệm trụ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu bốn chánh đoạn cho đến tám chi 
thánh đạo hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này 
mà tu hành tịnh lự thì ta gọi là tu hành tịnh lự Ba-la-mật-đa hữu sở đắc 
tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tịnh 
lự Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói pháp môn giải thoát không 
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hoặc thường, hoặc vô thường, nói pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện hoặc thường, hoặc vô thường; nói pháp môn giải thoát không 
hoặc lạc, hoặc khổ, nói pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc 
lạc, hoặc khổ; nói pháp môn giải thoát không hoặc ngã, hoặc vô ngã, 
nói pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
nói pháp môn giải thoát không hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói pháp môn 
giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người 
có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu hành tịnh lự là tu hành 
tịnh lự Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành tịnh lự nên cầu 
pháp môn giải thoát không hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu 
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc thường, hoặc vô 
thường; nên cầu pháp môn giải thoát không hoặc lạc, hoặc khổ, nên 
cầu pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc lạc, hoặc khổ; nên 
cầu pháp môn giải thoát không hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu pháp 
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu 
pháp môn giải thoát không hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu pháp môn 
giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người 
có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành tịnh lự là tu hành tịnh lự 
Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
pháp môn giải thoát không hoặc thường, hoặc vô thường, cầu pháp 
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc thường, hoặc vô thường; cầu 
pháp môn giải thoát không hoặc lạc, hoặc khổ, cầu pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện hoặc lạc, hoặc khổ; cầu pháp môn giải 
thoát không hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu pháp môn giải thoát vô tướng, 
vô nguyện hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu pháp môn giải thoát không 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu 
hành tịnh lự thì ta gọi là tu hành tịnh lự Ba-la-mật-đa hữu sở đắc 
tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tịnh 
lự Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói năm loại mắt hoặc thường, 
hoặc vô thường, nói sáu phép thần thông hoặc thường, hoặc vô 
thường; nói năm loại mắt hoặc lạc, hoặc khổ, nói sáu phép thần thông 
hoặc lạc, hoặc khổ; nói năm loại mắt hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói sáu 
phép thần thông hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói năm loại mắt hoặc tịnh, 
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hoặc bất tịnh, nói sáu phép thần thông hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu 
người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu hành tịnh lự là 
tu hành tịnh lự Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành tịnh lự 
nên cầu năm loại mắt hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu sáu phép 
thần thông hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu năm loại mắt hoặc 
lạc, hoặc khổ, nên cầu sáu phép thần thông hoặc lạc, hoặc khổ; nên 
cầu năm loại mắt hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu sáu phép thần thông 
hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu năm loại mắt hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, 
nên cầu sáu phép thần thông hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có 
khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành tịnh lự là tu hành tịnh lự 
Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
năm loại mắt hoặc thường, hoặc vô thường, cầu sáu phép thần thông 
hoặc thường, hoặc vô thường; cầu năm loại mắt hoặc lạc, hoặc khổ, 
cầu sáu phép thần thông hoặc lạc, hoặc khổ; cầu năm loại mắt hoặc 
ngã, hoặc vô ngã, cầu sáu phép thần thông hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu 
năm loại mắt hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu sáu phép thần thông hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành 
tịnh lự thì ta gọi là tu hành tịnh lự Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tịnh 
lự Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói mười lực của Phật hoặc 
thường, hoặc vô thường, nói bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
hoặc thường, hoặc vô thường; nói mười lực của Phật hoặc lạc, hoặc 
khổ, nói bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, 
đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc lạc, hoặc khổ; nói 
mười lực của Phật hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp 
Phật bất cộng hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói mười lực của Phật hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh, nói bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh và nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu 
hành tịnh lự là tu hành tịnh lự Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu 
hành tịnh lự nên cầu mười lực của Phật hoặc thường, hoặc vô thường, 
nên cầu bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng hoặc 
thường, hoặc vô thường; nên cầu mười lực của Phật hoặc lạc, hoặc 
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khổ, nên cầu bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu mười lực của Phật hoặc ngã, hoặc vô ngã, 
nên cầu bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng hoặc 
ngã, hoặc vô ngã; nên cầu mười lực của Phật hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, 
nên cầu bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà 
tu hành tịnh lự là tu hành tịnh lự Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
mười lực của Phật hoặc thường, hoặc vô thường, cầu bốn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng hoặc thường, hoặc vô 
thường; cầu mười lực của Phật hoặc lạc, hoặc khổ, cầu bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng hoặc lạc, hoặc khổ; 
cầu mười lực của Phật hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu 
mười lực của Phật hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để 
nương vào các pháp này mà tu hành tịnh lự thì ta gọi là tu hành tịnh lự 
Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tịnh 
lự Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói pháp không quên mất hoặc 
thường, hoặc vô thường, nói tánh luôn luôn xả hoặc thường, hoặc vô 
thường; nói pháp không quên mất hoặc lạc, hoặc khổ, nói tánh luôn 
luôn xả hoặc lạc, hoặc khổ; nói pháp không quên mất hoặc ngã, hoặc 
vô ngã, nói tánh luôn luôn xả hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói pháp không 
quên mất hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói tánh luôn luôn xả hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế 
mà tu hành tịnh lự là tu hành tịnh lự Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: 
Người tu hành tịnh lự nên cầu pháp không quên mất hoặc thường, 
hoặc vô thường, nên cầu tánh luôn luôn xả hoặc thường, hoặc vô 
thường; nên cầu pháp không quên mất hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu 
tánh luôn luôn xả hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu pháp không quên mất 
hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu tánh luôn luôn xả hoặc ngã, hoặc vô 
ngã; nên cầu pháp không quên mất hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu 
tánh luôn luôn xả hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng 
cầu các pháp như thế mà tu hành tịnh lự là tu hành tịnh lự Ba-la-mật-
đa.  
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Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
pháp không quên mất hoặc thường, hoặc vô thường, cầu tánh luôn 
luôn xả hoặc thường, hoặc vô thường; cầu pháp không quên mất hoặc 
lạc, hoặc khổ, cầu tánh luôn luôn xả hoặc lạc, hoặc khổ; cầu pháp 
không quên mất hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu tánh luôn luôn xả hoặc 
ngã, hoặc vô ngã; cầu pháp không quên mất hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, 
cầu tánh luôn luôn xả hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào 
các pháp này mà tu hành tịnh lự thì ta gọi là tu hành tịnh lự Ba-la-mật-
đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tịnh 
lự Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 
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Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói trí nhất thiết hoặc thường, 
hoặc vô thường, nói trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc thường, 
hoặc vô thường; nói trí nhất thiết hoặc lạc, hoặc khổ, nói trí đạo tướng, 
trí nhất thiết tướng hoặc lạc, hoặc khổ; nói trí nhất thiết hoặc ngã, hoặc 
vô ngã, nói trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
nói trí nhất thiết hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương 
vào các pháp như thế mà tu hành tịnh lự là tu hành tịnh lự Ba-la-mật-
đa. Lại nói thế này: Người tu hành tịnh lự nên cầu trí nhất thiết hoặc 
thường, hoặc vô thường, nên cầu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng 
hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu trí nhất thiết hoặc lạc, hoặc 
khổ, nên cầu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc lạc, hoặc khổ; nên 
cầu trí nhất thiết hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu trí nhất thiết hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh, nên cầu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu 
hành tịnh lự là tu hành tịnh lự Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu trí 
nhất thiết hoặc thường, hoặc vô thường, cầu trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng hoặc thường, hoặc vô thường; cầu trí nhất thiết hoặc lạc, 
hoặc khổ, cầu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc lạc, hoặc khổ; 
cầu trí nhất thiết hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu trí nhất thiết hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh, cầu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc tịnh, hoặc bất tịnh 
như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tịnh lự thì ta gọi là tu 
hành tịnh lự Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tịnh 
lự Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói tất cả pháp môn Đà-la-ni 
hoặc thường, hoặc vô thường, nói tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc 
thường, hoặc vô thường; nói tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc lạc, hoặc 
khổ, nói tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc lạc, hoặc khổ; nói tất cả 
pháp môn Đà-la-ni hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói tất cả pháp môn Tam-
ma-địa hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh, nói tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc tịnh, hoặc bất 
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tịnh và nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu 
hành tịnh lự là tu hành tịnh lự Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu 
hành tịnh lự nên cầu tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc thường, hoặc vô 
thường, nên cầu tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc thường, hoặc vô 
thường; nên cầu tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu tất cả pháp 
môn Đà-la-ni hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu tất cả pháp môn Tam-
ma-địa hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu 
hành tịnh lự là tu hành tịnh lự Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc thường, hoặc vô thường, cầu tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa hoặc thường, hoặc vô thường; cầu tất cả pháp 
môn Đà-la-ni hoặc lạc, hoặc khổ, cầu tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
hoặc lạc, hoặc khổ; cầu tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, cầu tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu tất 
cả pháp môn Đà-la-ni hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp 
này mà tu hành tịnh lự thì ta gọi là tu hành tịnh lự Ba-la-mật-đa hữu 
sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tịnh 
lự Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả 
hoặc thường, hoặc vô thường, nói Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-
hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc 
thường, hoặc vô thường; nói Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc lạc, 
hoặc khổ, nói Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc lạc, hoặc khổ; nói Dự-
lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói Nhất-lai hướng, 
Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-
hán quả hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh, nói Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, 
Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc tịnh, hoặc bất tịnh 
và nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu hành 
tịnh lự là tu hành tịnh lự Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành 
tịnh lự nên cầu Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc thường, hoặc vô 
thường, nên cầu Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả hoặc thường, 
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hoặc vô thường; nên cầu Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc lạc, hoặc 
khổ, nên cầu Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả hoặc lạc, hoặc khổ; 
nên cầu Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu 
Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu 
Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu Nhất-lai 
hướng cho đến A-la-hán quả hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có 
khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành tịnh lự là tu hành tịnh lự 
Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc thường, hoặc vô thường, cầu Nhất-lai 
hướng cho đến A-la-hán quả hoặc thường, hoặc vô thường; cầu Dự-
lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc lạc, hoặc khổ, cầu Nhất-lai hướng cho 
đến A-la-hán quả hoặc lạc, hoặc khổ; cầu Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả 
hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả hoặc 
ngã, hoặc vô ngã; cầu Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh, cầu Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả hoặc tịnh, hoặc bất tịnh 
như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tịnh lự thì ta gọi là tu 
hành tịnh lự Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tịnh 
lự Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói tất cả quả vị Độc-giác hoặc 
thường, hoặc vô thường; nói tất cả quả vị Độc-giác hoặc lạc, hoặc 
khổ; nói tất cả quả vị Độc-giác hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói tất cả quả 
vị Độc-giác hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương 
vào các pháp như thế mà tu hành tịnh lự là tu hành tịnh lự Ba-la-mật-
đa. Lại nói thế này: Người tu hành tịnh lự nên cầu tất cả quả vị Độc-
giác hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu tất cả quả vị Độc-giác 
hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu tất cả quả vị Độc-giác hoặc ngã, hoặc vô 
ngã; nên cầu tất cả quả vị Độc-giác hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu 
người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành tịnh lự là tu hành 
tịnh lự Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
tất cả quả vị Độc-giác hoặc thường, hoặc vô thường; cầu tất cả quả vị 
Độc-giác hoặc lạc, hoặc khổ; cầu tất cả quả vị Độc-giác hoặc ngã, 
hoặc vô ngã; cầu tất cả quả vị Độc-giác hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như 
thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tịnh lự thì ta gọi là tu hành 
tịnh lự Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  
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Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tịnh 
lự Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc 
thường, hoặc vô thường; nói tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc lạc, hoặc khổ; 
nói tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói tất cả hạnh đại 
Bồ-tát hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương vào 
các pháp như thế mà tu hành tịnh lự là tu hành tịnh lự Ba-la-mật-đa. 
Lại nói thế này: Người tu hành tịnh lự nên cầu tất cả hạnh đại Bồ-tát 
hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc lạc, 
hoặc khổ; nên cầu tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên 
cầu tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả 
năng cầu các pháp như thế mà tu hành tịnh lự là tu hành tịnh lự Ba-la-
mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc thường, hoặc vô thường; cầu tất cả hạnh 
đại Bồ-tát hoặc lạc, hoặc khổ; cầu tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc ngã, 
hoặc vô ngã; cầu tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như 
thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tịnh lự thì ta gọi là tu hành 
tịnh lự Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tịnh 
lự Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói quả vị giác ngộ cao tột của 
chư Phật hoặc thường, hoặc vô thường; nói quả vị giác ngộ cao tột của 
chư Phật hoặc lạc, hoặc khổ; nói quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật 
hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương vào các pháp như 
thế mà tu hành tịnh lự là tu hành tịnh lự Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: 
Người tu hành tịnh lự nên cầu quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật 
hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu quả vị giác ngộ cao tột của chư 
Phật hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật 
hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng cầu các pháp như 
thế mà tu hành tịnh lự là tu hành tịnh lự Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc thường, hoặc vô thường; 
cầu quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc lạc, hoặc khổ; cầu quả 
vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu quả vị 
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giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để 
nương vào các pháp này mà tu hành tịnh lự thì ta gọi là tu hành tịnh lự 
Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tịnh 
lự Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Khi ấy, trời Đế Thích lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Các thiện 
nam tử, thiện nữ nhơn v.v... nói tinh tấn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc như 
thế nào mà gọi là nói tinh tấn Ba-la-mật-đa tương tợ? 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói sắc hoặc thường, 
hoặc vô thường, nói thọ, tưởng, hành, thức hoặc thường, hoặc vô 
thường; nói sắc hoặc lạc, hoặc khổ, nói thọ, tưởng, hành, thức hoặc 
lạc, hoặc khổ; nói sắc hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói thọ, tưởng, hành, 
thức hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói sắc hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói thọ, 
tưởng, hành, thức hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng 
nương vào các pháp như thế mà tu hành tinh tấn là tu hành tinh tấn 
Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành tinh tấn nên cầu sắc 
hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu thọ, tưởng, hành, thức hoặc 
thường, hoặc vô thường; nên cầu sắc hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu thọ, 
tưởng, hành, thức hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu sắc hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, nên cầu thọ, tưởng, hành, thức hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu 
sắc hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu thọ, tưởng, hành, thức hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu 
hành tinh tấn là tu hành tinh tấn Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
sắc hoặc thường, hoặc vô thường, cầu thọ, tưởng, hành, thức hoặc 
thường, hoặc vô thường; cầu sắc hoặc lạc, hoặc khổ, cầu thọ, tưởng, 
hành, thức hoặc lạc, hoặc khổ; cầu sắc hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu thọ, 
tưởng, hành, thức hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu sắc hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh, cầu thọ, tưởng, hành, thức hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để 
nương vào các pháp này mà tu hành tinh tấn thì ta gọi là tu hành tinh 
tấn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tinh 
tấn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói nhãn xứ hoặc thường, hoặc 
vô thường, nói nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc thường, hoặc vô thường; 
nói nhãn xứ hoặc lạc, hoặc khổ, nói nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc lạc, 
hoặc khổ; nói nhãn xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
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xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói nhãn xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả 
năng nương các pháp như thế mà tu hành tinh tấn là tu hành tinh tấn 
Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành tinh tấn nên cầu nhãn xứ 
hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc 
thường, hoặc vô thường; nên cầu nhãn xứ hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu nhãn xứ hoặc ngã, 
hoặc vô ngã, nên cầu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
nên cầu nhãn xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng cầu các pháp 
như thế mà tu hành tinh tấn là tu hành tinh tấn Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
nhãn xứ hoặc thường, hoặc vô thường, cầu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
hoặc thường, hoặc vô thường; cầu nhãn xứ hoặc lạc, hoặc khổ, cầu 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc lạc, hoặc khổ; cầu nhãn xứ hoặc ngã, 
hoặc vô ngã, cầu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu 
nhãn xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành 
tinh tấn thì ta gọi là tu hành tinh tấn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tinh 
tấn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói sắc xứ hoặc thường, hoặc vô 
thường, nói thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc thường, hoặc vô 
thường; nói sắc xứ hoặc lạc, hoặc khổ, nói thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ hoặc lạc, hoặc khổ; nói sắc xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói sắc xứ hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh, nói thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh và nếu người có khả năng nương các pháp như thế mà tu hành 
tinh tấn là tu hành tinh tấn Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu 
hành tinh tấn nên cầu sắc xứ hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu 
sắc xứ hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu sắc xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu sắc xứ 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà 
tu hành tinh tấn là tu hành tinh tấn Ba-la-mật-đa.  
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Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
sắc xứ hoặc thường, hoặc vô thường, cầu thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ hoặc thường, hoặc vô thường; cầu sắc xứ hoặc lạc, hoặc khổ, cầu 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc lạc, hoặc khổ; cầu sắc xứ hoặc 
ngã, hoặc vô ngã, cầu thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc ngã, hoặc 
vô ngã; cầu sắc xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này 
mà tu hành tinh tấn thì ta gọi là tu hành tinh tấn Ba-la-mật-đa hữu sở 
đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tinh 
tấn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói nhãn giới hoặc thường, hoặc 
vô thường, nói sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; nói nhãn 
giới hoặc lạc, hoặc khổ, nói sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; nói nhãn 
giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
nói nhãn giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh và nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu 
hành tinh tấn là tu hành tinh tấn Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người 
tu hành tinh tấn nên cầu nhãn giới hoặc thường, hoặc vô thường, nên 
cầu sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc 
thường, hoặc vô thường; nên cầu nhãn giới hoặc lạc, hoặc khổ, nên 
cầu sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, 
hoặc khổ; nên cầu nhãn giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu sắc giới 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô 
ngã; nên cầu nhãn giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và 
nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành tinh tấn là tu 
hành tinh tấn Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
nhãn giới hoặc thường, hoặc vô thường, cầu sắc giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; cầu 
nhãn giới hoặc lạc, hoặc khổ, cầu sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; cầu nhãn giới hoặc ngã, 
hoặc vô ngã, cầu sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh 
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ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu nhãn giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tinh tấn 
thì ta gọi là tu hành tinh tấn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tinh 
tấn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói nhĩ giới hoặc thường, hoặc 
vô thường, nói thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; nói nhĩ giới hoặc 
lạc, hoặc khổ, nói thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; nói nhĩ giới hoặc ngã, 
hoặc vô ngã, nói thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói nhĩ giới hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh, nói thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu 
người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu hành tinh tấn là 
tu hành tinh tấn Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành tinh tấn 
nên cầu nhĩ giới hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô 
thường; nên cầu nhĩ giới hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu 
nhĩ giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu nhĩ giới 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng 
cầu các pháp như thế mà tu hành tinh tấn là tu hành tinh tấn Ba-la-
mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
nhĩ giới hoặc thường, hoặc vô thường, cầu thanh giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; cầu nhĩ 
giới hoặc lạc, hoặc khổ, cầu thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; cầu nhĩ giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, 
cầu thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, 
hoặc vô ngã; cầu nhĩ giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như 
thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tinh tấn thì ta gọi là tu 
hành tinh tấn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  
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Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tinh 
tấn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói tỷ giới hoặc thường, hoặc vô 
thường, nói hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; nói tỷ giới hoặc lạc, 
hoặc khổ, nói hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; nói tỷ giới hoặc ngã, hoặc 
vô ngã, nói hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói tỷ giới hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh, nói hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng 
nương vào các pháp như thế mà tu hành tinh tấn là tu hành tinh tấn 
Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành tinh tấn nên cầu tỷ giới 
hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu tỷ 
giới hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu tỷ giới hoặc ngã, hoặc 
vô ngã, nên cầu hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh 
ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu tỷ giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên 
cầu hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu 
hành tinh tấn là tu hành tinh tấn Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu tỷ 
giới hoặc thường, hoặc vô thường, cầu hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; cầu tỷ giới 
hoặc lạc, hoặc khổ, cầu hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; cầu tỷ giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, 
cầu hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, 
hoặc vô ngã; cầu tỷ giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như 
thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tinh tấn thì ta gọi là tu 
hành tinh tấn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tinh 
tấn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói thiệt giới hoặc thường, hoặc 
vô thường, nói vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; nói thiệt 
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giới hoặc lạc, hoặc khổ, nói vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; nói thiệt 
giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
nói thiệt giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh và nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu 
hành tinh tấn là tu hành tinh tấn Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người 
tu hành tinh tấn nên cầu thiệt giới hoặc thường, hoặc vô thường, nên 
cầu vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc 
thường, hoặc vô thường; nên cầu thiệt giới hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu 
vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc 
khổ; nên cầu thiệt giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu 
thiệt giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có 
khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành tinh tấn là tu hành tinh tấn 
Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
thiệt giới hoặc thường, hoặc vô thường, cầu vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; cầu thiệt 
giới hoặc lạc, hoặc khổ, cầu vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; cầu thiệt giới hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, cầu vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc 
ngã, hoặc vô ngã; cầu thiệt giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tinh tấn thì ta gọi 
là tu hành tinh tấn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tinh 
tấn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói thân giới hoặc thường, hoặc 
vô thường, nói xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; nói thân 
giới hoặc lạc, hoặc khổ, nói xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng 
các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; nói thân 
giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói xúc giới, thân thức giới và thân xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
nói thân giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói xúc giới, thân thức giới và 
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thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh và nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu 
hành tinh tấn là tu hành tinh tấn Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người 
tu hành tinh tấn nên cầu thân giới hoặc thường, hoặc vô thường, nên 
cầu xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc 
thường, hoặc vô thường; nên cầu thân giới hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc 
khổ; nên cầu thân giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên 
cầu thân giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu 
người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành tinh tấn là tu hành 
tinh tấn Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
thân giới hoặc thường, hoặc vô thường, cầu xúc giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; cầu thân 
giới hoặc lạc, hoặc khổ, cầu xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; cầu thân giới hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, cầu xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc 
ngã, hoặc vô ngã; cầu thân giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh 
như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tinh tấn thì ta gọi là tu 
hành tinh tấn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tinh 
tấn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói ý giới hoặc thường, hoặc vô 
thường, nói pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; nói ý giới hoặc lạc, hoặc 
khổ, nói pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; nói ý giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, 
nói pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói ý giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương vào các 
pháp như thế mà tu hành tinh tấn là tu hành tinh tấn Ba-la-mật-đa. Lại 
nói thế này: Người tu hành tinh tấn nên cầu ý giới hoặc thường, hoặc 
vô thường, nên cầu pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu ý giới hoặc lạc, hoặc 
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khổ, nên cầu pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra 
hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu ý giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc 
vô ngã; nên cầu ý giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu 
người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành tinh tấn là tu hành 
tinh tấn Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu ý 
giới hoặc thường, hoặc vô thường, cầu pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; cầu ý giới hoặc 
lạc, hoặc khổ, cầu pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra hoặc lạc, hoặc khổ; cầu ý giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
cầu ý giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào 
các pháp này mà tu hành tinh tấn thì ta gọi là tu hành tinh tấn Ba-la-
mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tinh 
tấn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói địa giới hoặc thường, hoặc 
vô thường, nói thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc thường, hoặc 
vô thường; nói địa giới hoặc lạc, hoặc khổ, nói thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới hoặc lạc, hoặc khổ; nói địa giới hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, nói thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói 
địa giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương các 
pháp như thế mà tu hành tinh tấn là tu hành tinh tấn Ba-la-mật-đa. Lại 
nói thế này: Người tu hành tinh tấn nên cầu địa giới hoặc thường, hoặc 
vô thường, nên cầu thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc thường, 
hoặc vô thường; nên cầu địa giới hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu địa giới hoặc 
ngã, hoặc vô ngã, nên cầu thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc 
ngã, hoặc vô ngã; nên cầu địa giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu 
người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành tinh tấn là tu hành 
tinh tấn Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
địa giới hoặc thường, hoặc vô thường, cầu thủy, hỏa, phong, không, 
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thức giới hoặc thường, hoặc vô thường; cầu địa giới hoặc lạc, hoặc 
khổ, cầu thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc lạc, hoặc khổ; cầu 
địa giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu địa giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để 
nương vào các pháp này mà tu hành tinh tấn thì ta gọi là tu hành tinh 
tấn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tinh 
tấn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói vô minh hoặc thường, hoặc 
vô thường, nói hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não hoặc thường, hoặc vô thường; nói 
vô minh hoặc lạc, hoặc khổ, nói hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, 
ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não hoặc lạc, hoặc khổ; 
nói vô minh hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não hoặc ngã, 
hoặc vô ngã; nói vô minh hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, 
não hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương vào các 
pháp như thế mà tu hành tinh tấn là tu hành tinh tấn Ba-la-mật-đa. Lại 
nói thế này: Người tu hành tinh tấn nên cầu vô minh hoặc thường, 
hoặc vô thường, nên cầu hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não 
hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu vô minh hoặc lạc, hoặc khổ, 
nên cầu hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não hoặc lạc, hoặc 
khổ; nên cầu vô minh hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu hành cho đến 
lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu vô minh 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, 
ưu, não hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng cầu các 
pháp như thế mà tu hành tinh tấn là tu hành tinh tấn Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
vô minh hoặc thường, hoặc vô thường, cầu hành cho đến lão tử, sầu, 
than, khổ, ưu, não hoặc thường, hoặc vô thường; cầu vô minh hoặc 
lạc, hoặc khổ, cầu hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não hoặc 
lạc, hoặc khổ; cầu vô minh hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu hành cho đến 
lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu vô minh 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, 
não hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu 
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hành tinh tấn thì ta gọi là tu hành tinh tấn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc 
tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tinh 
tấn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 
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Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói bố thí Ba-la-mật-đa hoặc 
thường, hoặc vô thường, nói tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-
nhã Ba-la-mật-đa hoặc thường, hoặc vô thường; nói bố thí Ba-la-mật-
đa hoặc lạc, hoặc khổ, nói tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa hoặc lạc, hoặc khổ; nói bố thí Ba-la-mật-đa hoặc ngã, 
hoặc vô ngã, nói tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-
mật-đa hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói bố thí Ba-la-mật-đa hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh, nói tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương vào các pháp 
như thế mà tu hành tinh tấn là tu hành tinh tấn Ba-la-mật-đa. Lại nói 
thế này: Người tu hành tinh tấn nên cầu bố thí Ba-la-mật-đa hoặc 
thường, hoặc vô thường, nên cầu tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-
đa hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu bố thí Ba-la-mật-đa hoặc 
lạc, hoặc khổ, nên cầu tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa hoặc 
lạc, hoặc khổ; nên cầu bố thí Ba-la-mật-đa hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên 
cầu tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
nên cầu bố thí Ba-la-mật-đa hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu tịnh giới 
cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người 
có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành tinh tấn là tu hành tinh 
tấn Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
bố thí Ba-la-mật-đa hoặc thường, hoặc vô thường, cầu tịnh giới cho 
đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa hoặc thường, hoặc vô thường; cầu bố thí 
Ba-la-mật-đa hoặc lạc, hoặc khổ, cầu tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-
mật-đa hoặc lạc, hoặc khổ; cầu bố thí Ba-la-mật-đa hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, cầu tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa hoặc ngã, hoặc vô 
ngã; cầu bố thí Ba-la-mật-đa hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu tịnh giới cho 
đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương 
vào các pháp này mà tu hành tinh tấn thì ta gọi là tu hành tinh tấn Ba-
la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tinh 
tấn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói pháp không nội hoặc thường, 
hoặc vô thường, nói pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
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hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh hoặc 
thường, hoặc vô thường; nói pháp không nội hoặc lạc, hoặc khổ, nói 
pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không 
vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không 
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, 
pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh hoặc lạc, hoặc khổ; nói 
pháp không nội hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói pháp không ngoại, pháp 
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói pháp không nội hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh, nói pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế 
mà tu hành tinh tấn là tu hành tinh tấn Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: 
Người tu hành tinh tấn nên cầu pháp không nội hoặc thường, hoặc vô 
thường, nên cầu pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự 
tánh hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu pháp không nội hoặc lạc, 
hoặc khổ, nên cầu pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh 
tự tánh hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu pháp không nội hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, nên cầu pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự 
tánh hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu pháp không nội hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh, nên cầu pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự 
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tánh hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng cầu các pháp 
như thế mà tu hành tinh tấn là tu hành tinh tấn Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
pháp không nội hoặc thường, hoặc vô thường, cầu pháp không ngoại 
cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc thường, hoặc vô thường; 
cầu pháp không nội hoặc lạc, hoặc khổ, cầu pháp không ngoại cho đến 
pháp không không tánh tự tánh hoặc lạc, hoặc khổ; cầu pháp không 
nội hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu pháp không ngoại cho đến pháp không 
không tánh tự tánh hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu pháp không nội hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh, cầu pháp không ngoại cho đến pháp không không 
tánh tự tánh hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp 
này mà tu hành tinh tấn thì ta gọi là tu hành tinh tấn Ba-la-mật-đa hữu 
sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tinh 
tấn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói chơn như hoặc thường, hoặc 
vô thường, nói pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng 
đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì hoặc thường, hoặc vô 
thường; nói chơn như hoặc lạc, hoặc khổ, nói pháp giới, pháp tánh, 
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly 
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư 
nghì hoặc lạc, hoặc khổ; nói chơn như hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói 
pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh 
bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói chơn như 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, 
tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh và nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu 
hành tinh tấn là tu hành tinh tấn Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người 
tu hành tinh tấn nên cầu chơn như hoặc thường, hoặc vô thường, nên 
cầu pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì hoặc thường, hoặc vô 
thường; nên cầu chơn như hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu pháp giới cho 
đến cảnh giới bất tư nghì hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu chơn như hoặc 
ngã, hoặc vô ngã, nên cầu pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì 
hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu chơn như hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên 
cầu pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và 
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nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành tinh tấn là tu 
hành tinh tấn Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
chơn như hoặc thường, hoặc vô thường, cầu pháp giới cho đến cảnh 
giới bất tư nghì hoặc thường, hoặc vô thường; cầu chơn như hoặc lạc, 
hoặc khổ, cầu pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì hoặc lạc, hoặc 
khổ; cầu chơn như hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu pháp giới cho đến cảnh 
giới bất tư nghì hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu chơn như hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh, cầu pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tinh tấn thì ta 
gọi là tu hành tinh tấn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tinh 
tấn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói Thánh đế khổ hoặc thường, 
hoặc vô thường, nói Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc thường, hoặc vô 
thường; nói Thánh đế khổ hoặc lạc, hoặc khổ, nói Thánh đế tập, diệt, 
đạo hoặc lạc, hoặc khổ; nói Thánh đế khổ hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói 
Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói Thánh đế khổ hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh, nói Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc tịnh, hoặc bất tịnh 
và nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu hành 
tinh tấn là tu hành tinh tấn Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu 
hành tinh tấn nên cầu Thánh đế khổ hoặc thường, hoặc vô thường, nên 
cầu Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu 
Thánh đế khổ hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc 
lạc, hoặc khổ; nên cầu Thánh đế khổ hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu 
Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu Thánh đế khổ 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu 
hành tinh tấn là tu hành tinh tấn Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
Thánh đế khổ hoặc thường, hoặc vô thường, cầu Thánh đế tập, diệt, 
đạo hoặc thường, hoặc vô thường; cầu Thánh đế khổ hoặc lạc, hoặc 
khổ, cầu Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc lạc, hoặc khổ; cầu Thánh đế khổ 
hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc ngã, hoặc vô 
ngã; cầu Thánh đế khổ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu Thánh đế tập, diệt, 
đạo hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu 
hành tinh tấn thì ta gọi là tu hành tinh tấn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc 
tương tợ.  
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Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tinh 
tấn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói bốn tịnh lự hoặc thường, 
hoặc vô thường, nói bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc thường, hoặc 
vô thường; nói bốn tịnh lự hoặc lạc, hoặc khổ, nói bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc hoặc lạc, hoặc khổ; nói bốn tịnh lự hoặc ngã, hoặc vô ngã, 
nói bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói bốn tịnh 
lự hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương vào các pháp như 
thế mà tu hành tinh tấn là tu hành tinh tấn Ba-la-mật-đa. Lại nói thế 
này: Người tu hành tinh tấn nên cầu bốn tịnh lự hoặc thường, hoặc vô 
thường, nên cầu bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc thường, hoặc vô 
thường; nên cầu bốn tịnh lự hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu bốn tịnh lự hoặc ngã, 
hoặc vô ngã, nên cầu bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc ngã, hoặc vô 
ngã; nên cầu bốn tịnh lự hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả 
năng cầu các pháp như thế mà tu hành tinh tấn là tu hành tinh tấn Ba-
la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
bốn tịnh lự hoặc thường, hoặc vô thường, cầu bốn vô lượng, bốn định 
vô sắc hoặc thường, hoặc vô thường; cầu bốn tịnh lự hoặc lạc, hoặc 
khổ, cầu bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc lạc, hoặc khổ; cầu bốn 
tịnh lự hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc 
ngã, hoặc vô ngã; cầu bốn tịnh lự hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào 
các pháp này mà tu hành tinh tấn thì ta gọi là tu hành tinh tấn Ba-la-
mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tinh 
tấn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói tám giải thoát hoặc thường, 
hoặc vô thường, nói tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
hoặc thường, hoặc vô thường; nói tám giải thoát hoặc lạc, hoặc khổ, 
nói tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc lạc, hoặc khổ; 
nói tám giải thoát hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói tám giải thoát hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh, nói tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
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hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương vào các pháp 
như thế mà tu hành tinh tấn là tu hành tinh tấn Ba-la-mật-đa. Lại nói 
thế này: Người tu hành tinh tấn nên cầu tám giải thoát hoặc thường, 
hoặc vô thường, nên cầu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu tám giải thoát hoặc lạc, hoặc 
khổ, nên cầu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc lạc, 
hoặc khổ; nên cầu tám giải thoát hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên 
cầu tám giải thoát hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có 
khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành tinh tấn là tu hành tinh tấn 
Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
tám giải thoát hoặc thường, hoặc vô thường, cầu tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ hoặc thường, hoặc vô thường; cầu tám giải 
thoát hoặc lạc, hoặc khổ, cầu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười 
biến xứ hoặc lạc, hoặc khổ; cầu tám giải thoát hoặc ngã, hoặc vô ngã, 
cầu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc ngã, hoặc vô 
ngã; cầu tám giải thoát hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương 
vào các pháp này mà tu hành tinh tấn thì ta gọi là tu hành tinh tấn Ba-
la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tinh 
tấn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói bốn niệm trụ hoặc thường, 
hoặc vô thường, nói bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, 
bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo hoặc thường, hoặc vô thường; 
nói bốn niệm trụ hoặc lạc, hoặc khổ, nói bốn chánh đoạn, bốn thần 
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo hoặc lạc, 
hoặc khổ; nói bốn niệm trụ hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói bốn chánh 
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi 
thánh đạo hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói bốn niệm trụ hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh, nói bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi 
đẳng giác, tám chi thánh đạo hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có 
khả năng nương vào các pháp như thế mà tu hành tinh tấn là tu hành 
tinh tấn Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành tinh tấn nên cầu 
bốn niệm trụ hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu bốn chánh đoạn 
cho đến tám chi thánh đạo hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu bốn 
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niệm trụ hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu bốn chánh đoạn cho đến tám chi 
thánh đạo hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu bốn niệm trụ hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, nên cầu bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc ngã, 
hoặc vô ngã; nên cầu bốn niệm trụ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu 
bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và 
nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành tinh tấn là tu 
hành tinh tấn Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
bốn niệm trụ hoặc thường, hoặc vô thường, cầu bốn chánh đoạn cho 
đến tám chi thánh đạo hoặc thường, hoặc vô thường; cầu bốn niệm trụ 
hoặc lạc, hoặc khổ, cầu bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo 
hoặc lạc, hoặc khổ; cầu bốn niệm trụ hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu bốn 
chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu bốn 
niệm trụ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu bốn chánh đoạn cho đến tám chi 
thánh đạo hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này 
mà tu hành tinh tấn thì ta gọi là tu hành tinh tấn Ba-la-mật-đa hữu sở 
đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tinh 
tấn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói pháp môn giải thoát không 
hoặc thường, hoặc vô thường, nói pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện hoặc thường, hoặc vô thường; nói pháp môn giải thoát không 
hoặc lạc, hoặc khổ, nói pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc 
lạc, hoặc khổ; nói pháp môn giải thoát không hoặc ngã, hoặc vô ngã, 
nói pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
nói pháp môn giải thoát không hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói pháp môn 
giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người 
có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu hành tinh tấn là tu 
hành tinh tấn Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành tinh tấn 
nên cầu pháp môn giải thoát không hoặc thường, hoặc vô thường, nên 
cầu pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc thường, hoặc vô 
thường; nên cầu pháp môn giải thoát không hoặc lạc, hoặc khổ, nên 
cầu pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc lạc, hoặc khổ; nên 
cầu pháp môn giải thoát không hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu pháp 
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu 
pháp môn giải thoát không hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu pháp môn 
giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người 
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có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành tinh tấn là tu hành tinh 
tấn Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
pháp môn giải thoát không hoặc thường, hoặc vô thường, cầu pháp 
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc thường, hoặc vô thường; cầu 
pháp môn giải thoát không hoặc lạc, hoặc khổ, cầu pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện hoặc lạc, hoặc khổ; cầu pháp môn giải 
thoát không hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu pháp môn giải thoát vô tướng, 
vô nguyện hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu pháp môn giải thoát không 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu 
hành tinh tấn thì ta gọi là tu hành tinh tấn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc 
tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tinh 
tấn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói năm loại mắt hoặc thường, 
hoặc vô thường, nói sáu phép thần thông hoặc thường, hoặc vô 
thường; nói năm loại mắt hoặc lạc, hoặc khổ, nói sáu phép thần thông 
hoặc lạc, hoặc khổ; nói năm loại mắt hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói sáu 
phép thần thông hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói năm loại mắt hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh, nói sáu phép thần thông hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu 
người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu hành tinh tấn là 
tu hành tinh tấn Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành tinh tấn 
nên cầu năm loại mắt hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu sáu phép 
thần thông hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu năm loại mắt hoặc 
lạc, hoặc khổ, nên cầu sáu phép thần thông hoặc lạc, hoặc khổ; nên 
cầu năm loại mắt hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu sáu phép thần thông 
hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu năm loại mắt hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, 
nên cầu sáu phép thần thông hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có 
khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành tinh tấn là tu hành tinh tấn 
Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
năm loại mắt hoặc thường, hoặc vô thường, cầu sáu phép thần thông 
hoặc thường, hoặc vô thường; cầu năm loại mắt hoặc lạc, hoặc khổ, 
cầu sáu phép thần thông hoặc lạc, hoặc khổ; cầu năm loại mắt hoặc 
ngã, hoặc vô ngã, cầu sáu phép thần thông hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu 
năm loại mắt hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu sáu phép thần thông hoặc 
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tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành 
tinh tấn thì ta gọi là tu hành tinh tấn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tinh 
tấn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói mười lực của Phật hoặc 
thường, hoặc vô thường, nói bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
hoặc thường, hoặc vô thường; nói mười lực của Phật hoặc lạc, hoặc 
khổ, nói bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, 
đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc lạc, hoặc khổ; nói 
mười lực của Phật hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp 
Phật bất cộng hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói mười lực của Phật hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh, nói bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh và nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu 
hành tinh tấn là tu hành tinh tấn Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người 
tu hành tinh tấn nên cầu mười lực của Phật hoặc thường, hoặc vô 
thường, nên cầu bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu mười lực của Phật hoặc 
lạc, hoặc khổ, nên cầu bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu mười lực của Phật hoặc ngã, 
hoặc vô ngã, nên cầu bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu mười lực của Phật hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh, nên cầu bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng cầu các 
pháp như thế mà tu hành tinh tấn là tu hành tinh tấn Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
mười lực của Phật hoặc thường, hoặc vô thường, cầu bốn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng hoặc thường, hoặc vô 
thường; cầu mười lực của Phật hoặc lạc, hoặc khổ, cầu bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng hoặc lạc, hoặc khổ; 
cầu mười lực của Phật hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu 
mười lực của Phật hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để 
nương vào các pháp này mà tu hành tinh tấn thì ta gọi là tu hành tinh 
tấn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  
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Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tinh 
tấn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói pháp không quên mất hoặc 
thường, hoặc vô thường, nói tánh luôn luôn xả hoặc thường, hoặc vô 
thường; nói pháp không quên mất hoặc lạc, hoặc khổ, nói tánh luôn 
luôn xả hoặc lạc, hoặc khổ; nói pháp không quên mất hoặc ngã, hoặc 
vô ngã, nói tánh luôn luôn xả hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói pháp không 
quên mất hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói tánh luôn luôn xả hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế 
mà tu hành tinh tấn là tu hành tinh tấn Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: 
Người tu hành tinh tấn nên cầu pháp không quên mất hoặc thường, 
hoặc vô thường, nên cầu tánh luôn luôn xả hoặc thường, hoặc vô 
thường; nên cầu pháp không quên mất hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu 
tánh luôn luôn xả hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu pháp không quên mất 
hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu tánh luôn luôn xả hoặc ngã, hoặc vô 
ngã; nên cầu pháp không quên mất hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu 
tánh luôn luôn xả hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng 
cầu các pháp như thế mà tu hành tinh tấn là tu hành tinh tấn Ba-la-
mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
pháp không quên mất hoặc thường, hoặc vô thường, cầu tánh luôn 
luôn xả hoặc thường, hoặc vô thường; cầu pháp không quên mất hoặc 
lạc, hoặc khổ, cầu tánh luôn luôn xả hoặc lạc, hoặc khổ; cầu pháp 
không quên mất hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu tánh luôn luôn xả hoặc 
ngã, hoặc vô ngã; cầu pháp không quên mất hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, 
cầu tánh luôn luôn xả hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào 
các pháp này mà tu hành tinh tấn thì ta gọi là tu hành tinh tấn Ba-la-
mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tinh 
tấn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói trí nhất thiết hoặc thường, 
hoặc vô thường, nói trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc thường, 
hoặc vô thường; nói trí nhất thiết hoặc lạc, hoặc khổ, nói trí đạo tướng, 
trí nhất thiết tướng hoặc lạc, hoặc khổ; nói trí nhất thiết hoặc ngã, hoặc 
vô ngã, nói trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
nói trí nhất thiết hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương 
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vào các pháp như thế mà tu hành tinh tấn là tu hành tinh tấn Ba-la-
mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành tinh tấn nên cầu trí nhất thiết 
hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu trí nhất thiết hoặc lạc, 
hoặc khổ, nên cầu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc lạc, hoặc 
khổ; nên cầu trí nhất thiết hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu trí nhất thiết 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng cầu các pháp như 
thế mà tu hành tinh tấn là tu hành tinh tấn Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu trí 
nhất thiết hoặc thường, hoặc vô thường, cầu trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng hoặc thường, hoặc vô thường; cầu trí nhất thiết hoặc lạc, 
hoặc khổ, cầu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc lạc, hoặc khổ; 
cầu trí nhất thiết hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu trí nhất thiết hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh, cầu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc tịnh, hoặc bất tịnh 
như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tinh tấn thì ta gọi là tu 
hành tinh tấn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tinh 
tấn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói tất cả pháp môn Đà-la-ni 
hoặc thường, hoặc vô thường, nói tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc 
thường, hoặc vô thường; nói tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc lạc, hoặc 
khổ, nói tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc lạc, hoặc khổ; nói tất cả 
pháp môn Đà-la-ni hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói tất cả pháp môn Tam-
ma-địa hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh, nói tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh và nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu 
hành tinh tấn là tu hành tinh tấn Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người 
tu hành tinh tấn nên cầu tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc thường, hoặc 
vô thường, nên cầu tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc thường, hoặc 
vô thường; nên cầu tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc lạc, hoặc khổ, nên 
cầu tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu tất cả 
pháp môn Đà-la-ni hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu tất cả pháp môn Đà-la-ni 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc 
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tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà 
tu hành tinh tấn là tu hành tinh tấn Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc thường, hoặc vô thường, cầu tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa hoặc thường, hoặc vô thường; cầu tất cả pháp 
môn Đà-la-ni hoặc lạc, hoặc khổ, cầu tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
hoặc lạc, hoặc khổ; cầu tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, cầu tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu tất 
cả pháp môn Đà-la-ni hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp 
này mà tu hành tinh tấn thì ta gọi là tu hành tinh tấn Ba-la-mật-đa hữu 
sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tinh 
tấn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả 
hoặc thường, hoặc vô thường, nói Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-
hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc 
thường, hoặc vô thường; nói Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc lạc, 
hoặc khổ, nói Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc lạc, hoặc khổ; nói Dự-
lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói Nhất-lai hướng, 
Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-
hán quả hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh, nói Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, 
Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc tịnh, hoặc bất tịnh 
và nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu hành 
tinh tấn là tu hành tinh tấn Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu 
hành tinh tấn nên cầu Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc thường, hoặc 
vô thường, nên cầu Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả hoặc 
thường, hoặc vô thường; nên cầu Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc lạc, 
hoặc khổ, nên cầu Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả hoặc lạc, 
hoặc khổ; nên cầu Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc ngã, hoặc vô ngã, 
nên cầu Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
nên cầu Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu 
Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu 
người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành tinh tấn là tu hành 
tinh tấn Ba-la-mật-đa.  
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Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc thường, hoặc vô thường, cầu Nhất-lai 
hướng cho đến A-la-hán quả hoặc thường, hoặc vô thường; cầu Dự-
lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc lạc, hoặc khổ, cầu Nhất-lai hướng cho 
đến A-la-hán quả hoặc lạc, hoặc khổ; cầu Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả 
hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả hoặc 
ngã, hoặc vô ngã; cầu Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh, cầu Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả hoặc tịnh, hoặc bất tịnh 
như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tinh tấn thì ta gọi là tu 
hành tinh tấn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tinh 
tấn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói tất cả quả vị Độc-giác hoặc 
thường, hoặc vô thường; nói tất cả quả vị Độc-giác hoặc lạc, hoặc 
khổ; nói tất cả quả vị Độc-giác hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói tất cả quả 
vị Độc-giác hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương 
vào các pháp như thế mà tu hành tinh tấn là tu hành tinh tấn Ba-la-
mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành tinh tấn nên cầu tất cả quả vị 
Độc-giác hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu tất cả quả vị Độc-giác 
hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu tất cả quả vị Độc-giác hoặc ngã, hoặc vô 
ngã; nên cầu tất cả quả vị Độc-giác hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu 
người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành tinh tấn là tu hành 
tinh tấn Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
tất cả quả vị Độc-giác hoặc thường, hoặc vô thường; cầu tất cả quả vị 
Độc-giác hoặc lạc, hoặc khổ; cầu tất cả quả vị Độc-giác hoặc ngã, 
hoặc vô ngã; cầu tất cả quả vị Độc-giác hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như 
thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tinh tấn thì ta gọi là tu 
hành tinh tấn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tinh 
tấn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc 
thường, hoặc vô thường; nói tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc lạc, hoặc khổ; 
nói tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói tất cả hạnh đại 
Bồ-tát hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương vào 
các pháp như thế mà tu hành tinh tấn là tu hành tinh tấn Ba-la-mật-đa. 
Lại nói thế này: Người tu hành tinh tấn nên cầu tất cả hạnh đại Bồ-tát 
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hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc lạc, 
hoặc khổ; nên cầu tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên 
cầu tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả 
năng cầu các pháp như thế mà tu hành tinh tấn là tu hành tinh tấn Ba-
la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc thường, hoặc vô thường; cầu tất cả hạnh 
đại Bồ-tát hoặc lạc, hoặc khổ; cầu tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc ngã, 
hoặc vô ngã; cầu tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như 
thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tinh tấn thì ta gọi là tu 
hành tinh tấn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tinh 
tấn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói quả vị giác ngộ cao tột của 
chư Phật hoặc thường, hoặc vô thường; nói quả vị giác ngộ cao tột của 
chư Phật hoặc lạc, hoặc khổ; nói quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật 
hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương vào các pháp như 
thế mà tu hành tinh tấn là tu hành tinh tấn Ba-la-mật-đa. Lại nói thế 
này: Người tu hành tinh tấn nên cầu quả vị giác ngộ cao tột của chư 
Phật hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu quả vị giác ngộ cao tột của 
chư Phật hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu quả vị giác ngộ cao tột của chư 
Phật hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu quả vị giác ngộ cao tột của chư 
Phật hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng cầu các pháp 
như thế mà tu hành tinh tấn là tu hành tinh tấn Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc thường, hoặc vô thường; 
cầu quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc lạc, hoặc khổ; cầu quả 
vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu quả vị 
giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để 
nương vào các pháp này mà tu hành tinh tấn thì ta gọi là tu hành tinh 
tấn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tinh 
tấn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 
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Khi ấy, trời Đế Thích lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Các thiện 
nam tử, thiện nữ nhơn v.v... nói an nhẫn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc như 
thế nào mà gọi là nói an nhẫn Ba-la-mật-đa tương tợ? 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói sắc hoặc thường, 
hoặc vô thường, nói thọ, tưởng, hành, thức hoặc thường, hoặc vô 
thường; nói sắc hoặc lạc, hoặc khổ, nói thọ, tưởng, hành, thức hoặc 
lạc, hoặc khổ; nói sắc hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói thọ, tưởng, hành, 
thức hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói sắc hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói thọ, 
tưởng, hành, thức hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng 
nương vào các pháp như thế mà tu hành an nhẫn là tu hành an nhẫn 
Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành an nhẫn nên cầu sắc 
hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu thọ, tưởng, hành, thức hoặc 
thường, hoặc vô thường; nên cầu sắc hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu thọ, 
tưởng, hành, thức hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu sắc hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, nên cầu thọ, tưởng, hành, thức hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu 
sắc hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu thọ, tưởng, hành, thức hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu 
hành an nhẫn là tu hành an nhẫn Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
sắc hoặc thường, hoặc vô thường, cầu thọ, tưởng, hành, thức hoặc 
thường, hoặc vô thường; cầu sắc hoặc lạc, hoặc khổ, cầu thọ, tưởng, 
hành, thức hoặc lạc, hoặc khổ; cầu sắc hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu thọ, 
tưởng, hành, thức hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu sắc hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh, cầu thọ, tưởng, hành, thức hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để 
nương vào các pháp này mà tu hành an nhẫn thì ta gọi là tu hành an 
nhẫn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về an 
nhẫn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói nhãn xứ hoặc thường, hoặc 
vô thường, nói nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc thường, hoặc vô thường; 
nói nhãn xứ hoặc lạc, hoặc khổ, nói nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc lạc, 
hoặc khổ; nói nhãn xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói nhãn xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả 
năng nương các pháp như thế mà tu hành an nhẫn là tu hành an nhẫn 
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Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành an nhẫn nên cầu nhãn xứ 
hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc 
thường, hoặc vô thường; nên cầu nhãn xứ hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu nhãn xứ hoặc ngã, 
hoặc vô ngã, nên cầu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
nên cầu nhãn xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng cầu các pháp 
như vậy mà tu hành an nhẫn là tu hành an nhẫn Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
nhãn xứ hoặc thường, hoặc vô thường, cầu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
hoặc thường, hoặc vô thường; cầu nhãn xứ hoặc lạc, hoặc khổ, cầu 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc lạc, hoặc khổ; cầu nhãn xứ hoặc ngã, 
hoặc vô ngã, cầu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu 
nhãn xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành an 
nhẫn thì ta gọi là tu hành an nhẫn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về an 
nhẫn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói sắc xứ hoặc thường, hoặc vô 
thường, nói thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc thường, hoặc vô 
thường; nói sắc xứ hoặc lạc, hoặc khổ, nói thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ hoặc lạc, hoặc khổ; nói sắc xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói sắc xứ hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh, nói thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh và nếu người có khả năng nương các pháp như thế mà tu hành an 
nhẫn là tu hành an nhẫn Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành 
an nhẫn nên cầu sắc xứ hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu sắc xứ 
hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc lạc, 
hoặc khổ; nên cầu sắc xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu sắc xứ hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu 
hành an nhẫn là tu hành an nhẫn Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
sắc xứ hoặc thường, hoặc vô thường, cầu thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ hoặc thường, hoặc vô thường; cầu sắc xứ hoặc lạc, hoặc khổ, cầu 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc lạc, hoặc khổ; cầu sắc xứ hoặc 
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ngã, hoặc vô ngã, cầu thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc ngã, hoặc 
vô ngã; cầu sắc xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này 
mà tu hành an nhẫn thì ta gọi là tu hành an nhẫn Ba-la-mật-đa hữu sở 
đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về an 
nhẫn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói nhãn giới hoặc thường, hoặc 
vô thường, nói sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; nói nhãn 
giới hoặc lạc, hoặc khổ, nói sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; nói nhãn 
giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
nói nhãn giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh và nếu người có khả năng nương các pháp như thế mà tu hành 
an nhẫn là tu hành an nhẫn Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu 
hành an nhẫn nên cầu nhãn giới hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, 
hoặc vô thường; nên cầu nhãn giới hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc 
khổ; nên cầu nhãn giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
nên cầu nhãn giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu 
người có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành an nhẫn là tu 
hành an nhẫn Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
nhãn giới hoặc thường, hoặc vô thường, cầu sắc giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; cầu 
nhãn giới hoặc lạc, hoặc khổ, cầu sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; cầu nhãn giới hoặc ngã, 
hoặc vô ngã, cầu sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh 
ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu nhãn giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành an nhẫn 
thì ta gọi là tu hành an nhẫn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  
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Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về an 
nhẫn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói nhĩ giới hoặc thường, hoặc 
vô thường, nói thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; nói nhĩ giới hoặc 
lạc, hoặc khổ, nói thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; nói nhĩ giới hoặc ngã, 
hoặc vô ngã, nói thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói nhĩ giới hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh, nói thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu 
người có khả năng nương các pháp như vậy mà tu hành an nhẫn là tu 
hành an nhẫn Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành an nhẫn 
nên cầu nhĩ giới hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô 
thường; nên cầu nhĩ giới hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu 
nhĩ giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu nhĩ giới 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng 
cầu các pháp như vậy mà tu hành an nhẫn là tu hành an nhẫn Ba-la-
mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
nhĩ giới hoặc thường, hoặc vô thường, cầu thanh giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; cầu nhĩ 
giới hoặc lạc, hoặc khổ, cầu thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; cầu nhĩ giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, 
cầu thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, 
hoặc vô ngã; cầu nhĩ giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như 
thế, để nương vào các pháp này mà tu hành an nhẫn thì ta gọi là tu 
hành an nhẫn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về an 
nhẫn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói tỷ giới hoặc thường, hoặc vô 
thường, nói hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc 
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làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; nói tỷ giới hoặc lạc, 
hoặc khổ, nói hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; nói tỷ giới hoặc ngã, hoặc 
vô ngã, nói hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói tỷ giới hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh, nói hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng 
nương các pháp như vậy mà tu hành an nhẫn là tu hành an nhẫn Ba-la-
mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành an nhẫn nên cầu tỷ giới hoặc 
thường, hoặc vô thường, nên cầu hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu tỷ giới hoặc 
lạc, hoặc khổ, nên cầu hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu tỷ giới hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, nên cầu hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra 
hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu tỷ giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên 
cầu hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu 
hành an nhẫn là tu hành an nhẫn Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu tỷ 
giới hoặc thường, hoặc vô thường, cầu hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; cầu tỷ giới 
hoặc lạc, hoặc khổ, cầu hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; cầu tỷ giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, 
cầu hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, 
hoặc vô ngã; cầu tỷ giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như 
thế, để nương vào các pháp này mà tu hành an nhẫn thì ta gọi là tu 
hành an nhẫn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về an 
nhẫn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói thiệt giới hoặc thường, hoặc 
vô thường, nói vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; nói thiệt 
giới hoặc lạc, hoặc khổ, nói vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; nói thiệt 
giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
nói thiệt giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói vị giới, thiệt thức giới và 
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thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh và nếu người có khả năng nương các pháp như vậy mà tu 
hành an nhẫn là tu hành an nhẫn Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người 
tu hành an nhẫn nên cầu thiệt giới hoặc thường, hoặc vô thường, nên 
cầu vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc 
thường, hoặc vô thường; nên cầu thiệt giới hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu 
vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc 
khổ; nên cầu thiệt giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu 
thiệt giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có 
khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành an nhẫn là tu hành an nhẫn 
Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
thiệt giới hoặc thường, hoặc vô thường, cầu vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; cầu thiệt 
giới hoặc lạc, hoặc khổ, cầu vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; cầu thiệt giới hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, cầu vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc 
ngã, hoặc vô ngã; cầu thiệt giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành an nhẫn thì ta gọi 
là tu hành an nhẫn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về an 
nhẫn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói thân giới hoặc thường, hoặc 
vô thường, nói xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; nói thân 
giới hoặc lạc, hoặc khổ, nói xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng 
các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; nói thân 
giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói xúc giới, thân thức giới và thân xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
nói thân giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh và nếu người có khả năng nương các pháp như vậy mà tu 
hành an nhẫn là tu hành an nhẫn Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người 
tu hành an nhẫn nên cầu thân giới hoặc thường, hoặc vô thường, nên 
cầu xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc 
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thường, hoặc vô thường; nên cầu thân giới hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc 
khổ; nên cầu thân giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên 
cầu thân giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu 
người có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành an nhẫn là tu 
hành an nhẫn Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
thân giới hoặc thường, hoặc vô thường, cầu xúc giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; cầu thân 
giới hoặc lạc, hoặc khổ, cầu xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; cầu thân giới hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, cầu xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc 
ngã, hoặc vô ngã; cầu thân giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh 
như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành an nhẫn thì ta gọi là tu 
hành an nhẫn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về an 
nhẫn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói ý giới hoặc thường, hoặc vô 
thường, nói pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; nói ý giới hoặc lạc, hoặc 
khổ, nói pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; nói ý giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, 
nói pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói ý giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương các pháp 
như vậy mà tu hành an nhẫn là tu hành an nhẫn Ba-la-mật-đa. Lại nói 
thế này: Người tu hành an nhẫn nên cầu ý giới hoặc thường, hoặc vô 
thường, nên cầu pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra 
hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu ý giới hoặc lạc, hoặc khổ, nên 
cầu pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, 
hoặc khổ; nên cầu ý giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên 
cầu ý giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu pháp giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có 
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khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành an nhẫn là tu hành an nhẫn 
Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu ý 
giới hoặc thường, hoặc vô thường, cầu pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; cầu ý giới hoặc 
lạc, hoặc khổ, cầu pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra hoặc lạc, hoặc khổ; cầu ý giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
cầu ý giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào 
các pháp này mà tu hành an nhẫn thì ta gọi là tu hành an nhẫn Ba-la-
mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về an 
nhẫn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói địa giới hoặc thường, hoặc 
vô thường, nói thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc thường, hoặc 
vô thường; nói địa giới hoặc lạc, hoặc khổ, nói thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới hoặc lạc, hoặc khổ; nói địa giới hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, nói thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói 
địa giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương các 
pháp như thế mà tu hành an nhẫn là tu hành an nhẫn Ba-la-mật-đa. Lại 
nói thế này: Người tu hành an nhẫn nên cầu địa giới hoặc thường, 
hoặc vô thường, nên cầu thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc 
thường, hoặc vô thường; nên cầu địa giới hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu địa 
giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu địa giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, 
nên cầu thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và 
nếu người có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành an nhẫn là tu 
hành an nhẫn Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
địa giới hoặc thường, hoặc vô thường, cầu thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới hoặc thường, hoặc vô thường; cầu địa giới hoặc lạc, hoặc 
khổ, cầu thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc lạc, hoặc khổ; cầu 
địa giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu địa giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để 
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nương vào các pháp này mà tu hành an nhẫn thì ta gọi là tu hành an 
nhẫn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về an 
nhẫn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói vô minh hoặc thường, hoặc 
vô thường, nói hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não hoặc thường, hoặc vô thường; nói 
vô minh hoặc lạc, hoặc khổ, nói hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, 
ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não hoặc lạc, hoặc khổ; 
nói vô minh hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não hoặc ngã, 
hoặc vô ngã; nói vô minh hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, 
não hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương các pháp 
như vậy mà tu hành an nhẫn là tu hành an nhẫn Ba-la-mật-đa. Lại nói 
thế này: Người tu hành an nhẫn nên cầu vô minh hoặc thường, hoặc 
vô thường, nên cầu hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não hoặc 
thường, hoặc vô thường; nên cầu vô minh hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu 
hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não hoặc lạc, hoặc khổ; nên 
cầu vô minh hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu hành cho đến lão tử, sầu, 
than, khổ, ưu, não hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu vô minh hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh, nên cầu hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng cầu các pháp như 
vậy mà tu hành an nhẫn là tu hành an nhẫn Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
vô minh hoặc thường, hoặc vô thường, cầu hành cho đến lão tử, sầu, 
than, khổ, ưu, não hoặc thường, hoặc vô thường; cầu vô minh hoặc 
lạc, hoặc khổ, cầu hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não hoặc 
lạc, hoặc khổ; cầu vô minh hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu hành cho đến 
lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu vô minh 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, 
não hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu 
hành an nhẫn thì ta gọi là tu hành an nhẫn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc 
tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về an 
nhẫn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói bố thí Ba-la-mật-đa hoặc 
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thường, hoặc vô thường, nói tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-
nhã-ba-la-mật-đa hoặc thường, hoặc vô thường; nói bố thí Ba-la-mật-
đa hoặc lạc, hoặc khổ, nói tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-
ba-la-mật-đa hoặc lạc, hoặc khổ; nói bố thí Ba-la-mật-đa hoặc ngã, 
hoặc vô ngã, nói tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-
mật-đa hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói bố thí Ba-la-mật-đa hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh, nói tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương các pháp như 
thế mà tu hành an nhẫn là tu hành an nhẫn Ba-la-mật-đa. Lại nói thế 
này: Người tu hành an nhẫn nên cầu bố thí Ba-la-mật-đa hoặc thường, 
hoặc vô thường, nên cầu tịnh giới cho đến Bát-nhã-ba-la-mật-đa hoặc 
thường, hoặc vô thường; nên cầu bố thí Ba-la-mật-đa hoặc lạc, hoặc 
khổ, nên cầu tịnh giới cho đến Bát-nhã-ba-la-mật-đa hoặc lạc, hoặc 
khổ; nên cầu bố thí Ba-la-mật-đa hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu tịnh 
giới cho đến Bát-nhã-ba-la-mật-đa hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu bố 
thí Ba-la-mật-đa hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu tịnh giới cho đến 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả 
năng cầu các pháp như vậy mà tu hành an nhẫn là tu hành an nhẫn Ba-
la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
bố thí Ba-la-mật-đa hoặc thường, hoặc vô thường, cầu tịnh giới cho 
đến Bát-nhã-ba-la-mật-đa hoặc thường, hoặc vô thường; cầu bố thí 
Ba-la-mật-đa hoặc lạc, hoặc khổ, cầu tịnh giới cho đến Bát-nhã-ba-la-
mật-đa hoặc lạc, hoặc khổ; cầu bố thí Ba-la-mật-đa hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, cầu tịnh giới cho đến Bát-nhã-ba-la-mật-đa hoặc ngã, hoặc vô 
ngã; cầu bố thí Ba-la-mật-đa hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu tịnh giới cho 
đến Bát-nhã-ba-la-mật-đa hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương 
vào các pháp này mà tu hành an nhẫn thì ta gọi là tu hành an nhẫn Ba-
la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về an 
nhẫn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói pháp không nội hoặc thường, 
hoặc vô thường, nói pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không 
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tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh hoặc 
thường, hoặc vô thường; nói pháp không nội hoặc lạc, hoặc khổ, nói 
pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không 
vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không 
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, 
pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh hoặc lạc, hoặc khổ; nói 
pháp không nội hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói pháp không ngoại, pháp 
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói pháp không nội hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh, nói pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương các pháp như thế mà tu 
hành an nhẫn là tu hành an nhẫn Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người 
tu hành an nhẫn nên cầu pháp không nội hoặc thường, hoặc vô 
thường, nên cầu pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự 
tánh hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu pháp không nội hoặc lạc, 
hoặc khổ, nên cầu pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh 
tự tánh hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu pháp không nội hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, nên cầu pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự 
tánh hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu pháp không nội hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh, nên cầu pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự 
tánh hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng cầu các pháp 
như vậy mà tu hành an nhẫn là tu hành an nhẫn Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
pháp không nội hoặc thường, hoặc vô thường, cầu pháp không ngoại 
cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc thường, hoặc vô thường; 
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cầu pháp không nội hoặc lạc, hoặc khổ, cầu pháp không ngoại cho đến 
pháp không không tánh tự tánh hoặc lạc, hoặc khổ; cầu pháp không 
nội hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu pháp không ngoại cho đến pháp không 
không tánh tự tánh hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu pháp không nội hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh, cầu pháp không ngoại cho đến pháp không không 
tánh tự tánh hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp 
này mà tu hành an nhẫn thì ta gọi là tu hành an nhẫn Ba-la-mật-đa hữu 
sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về an 
nhẫn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói chơn như hoặc thường, hoặc 
vô thường, nói pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng 
đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì hoặc thường, hoặc vô 
thường; nói chơn như hoặc lạc, hoặc khổ, nói pháp giới, pháp tánh, 
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly 
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư 
nghì hoặc lạc, hoặc khổ; nói chơn như hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói 
pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh 
bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói chơn như 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, 
tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh và nếu người có khả năng nương các pháp như thế mà tu hành an 
nhẫn là tu hành an nhẫn Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành 
an nhẫn nên cầu chơn như hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu pháp 
giới cho đến cảnh giới bất tư nghì hoặc thường, hoặc vô thường; nên 
cầu chơn như hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu pháp giới cho đến cảnh giới 
bất tư nghì hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu chơn như hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, nên cầu pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì hoặc ngã, hoặc 
vô ngã; nên cầu chơn như hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu pháp giới 
cho đến cảnh giới bất tư nghì hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có 
khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành an nhẫn là tu hành an nhẫn 
Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
chơn như hoặc thường, hoặc vô thường, cầu pháp giới cho đến cảnh 
giới bất tư nghì hoặc thường, hoặc vô thường; cầu chơn như hoặc lạc, 
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hoặc khổ, cầu pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì hoặc lạc, hoặc 
khổ; cầu chơn như hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu pháp giới cho đến cảnh 
giới bất tư nghì hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu chơn như hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh, cầu pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành an nhẫn thì ta 
gọi là tu hành an nhẫn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về an 
nhẫn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói Thánh đế khổ hoặc thường, 
hoặc vô thường, nói Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc thường, hoặc vô 
thường; nói Thánh đế khổ hoặc lạc, hoặc khổ, nói Thánh đế tập, diệt, 
đạo hoặc lạc, hoặc khổ; nói Thánh đế khổ hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói 
Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói Thánh đế khổ hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh, nói Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc tịnh, hoặc bất tịnh 
và nếu người có khả năng nương các pháp như thế mà tu hành an nhẫn 
là tu hành an nhẫn Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành an 
nhẫn nên cầu Thánh đế khổ hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu 
Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu Thánh 
đế khổ hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc lạc, 
hoặc khổ; nên cầu Thánh đế khổ hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu 
Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu Thánh đế khổ 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu 
hành an nhẫn là tu hành an nhẫn Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
Thánh đế khổ hoặc thường, hoặc vô thường, cầu Thánh đế tập, diệt, 
đạo hoặc thường, hoặc vô thường; cầu Thánh đế khổ hoặc lạc, hoặc 
khổ, cầu Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc lạc, hoặc khổ; cầu Thánh đế khổ 
hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc ngã, hoặc vô 
ngã; cầu Thánh đế khổ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu Thánh đế tập, diệt, 
đạo hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu 
hành an nhẫn thì ta gọi là tu hành an nhẫn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc 
tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về an 
nhẫn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói bốn tịnh lự hoặc thường, 
hoặc vô thường, nói bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc thường, hoặc 
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vô thường; nói bốn tịnh lự hoặc lạc, hoặc khổ, nói bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc hoặc lạc, hoặc khổ; nói bốn tịnh lự hoặc ngã, hoặc vô ngã, 
nói bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói bốn tịnh 
lự hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương các pháp như thế 
mà tu hành an nhẫn là tu hành an nhẫn Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: 
Người tu hành an nhẫn nên cầu bốn tịnh lự hoặc thường, hoặc vô 
thường, nên cầu bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc thường, hoặc vô 
thường; nên cầu bốn tịnh lự hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu bốn tịnh lự hoặc ngã, 
hoặc vô ngã, nên cầu bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc ngã, hoặc vô 
ngã; nên cầu bốn tịnh lự hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả 
năng cầu các pháp như vậy mà tu hành an nhẫn là tu hành an nhẫn Ba-
la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
bốn tịnh lự hoặc thường, hoặc vô thường, cầu bốn vô lượng, bốn định 
vô sắc hoặc thường, hoặc vô thường; cầu bốn tịnh lự hoặc lạc, hoặc 
khổ, cầu bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc lạc, hoặc khổ; cầu bốn 
tịnh lự hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc 
ngã, hoặc vô ngã; cầu bốn tịnh lự hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào 
các pháp này mà tu hành an nhẫn thì ta gọi là tu hành an nhẫn Ba-la-
mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về an 
nhẫn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 
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Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói tám giải thoát hoặc thường, 
hoặc vô thường, nói tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
hoặc thường, hoặc vô thường; nói tám giải thoát hoặc lạc, hoặc khổ, 
nói tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc lạc, hoặc khổ; 
nói tám giải thoát hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói tám giải thoát hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh, nói tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương các pháp như 
thế mà tu hành an nhẫn là tu hành an nhẫn Ba-la-mật-đa. Lại nói thế 
này: Người tu hành an nhẫn nên cầu tám giải thoát hoặc thường, hoặc 
vô thường, nên cầu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc 
thường, hoặc vô thường; nên cầu tám giải thoát hoặc lạc, hoặc khổ, 
nên cầu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc lạc, hoặc 
khổ; nên cầu tám giải thoát hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu tám thắng 
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu 
tám giải thoát hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có 
khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành an nhẫn là tu hành an nhẫn 
Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
tám giải thoát hoặc thường, hoặc vô thường, cầu tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ hoặc thường, hoặc vô thường; cầu tám giải 
thoát hoặc lạc, hoặc khổ, cầu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười 
biến xứ hoặc lạc, hoặc khổ; cầu tám giải thoát hoặc ngã, hoặc vô ngã, 
cầu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc ngã, hoặc vô 
ngã; cầu tám giải thoát hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương 
vào các pháp này mà tu hành an nhẫn thì ta gọi là tu hành an nhẫn Ba-
la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về an 
nhẫn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói bốn niệm trụ hoặc thường, 
hoặc vô thường, nói bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, 
bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo hoặc thường, hoặc vô thường; 
nói bốn niệm trụ hoặc lạc, hoặc khổ, nói bốn chánh đoạn, bốn thần 
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túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo hoặc lạc, 
hoặc khổ; nói bốn niệm trụ hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói bốn chánh 
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi 
thánh đạo hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói bốn niệm trụ hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh, nói bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi 
đẳng giác, tám chi thánh đạo hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có 
khả năng nương các pháp như thế mà tu hành an nhẫn là tu hành an 
nhẫn Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành an nhẫn nên cầu 
bốn niệm trụ hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu bốn chánh đoạn 
cho đến tám chi thánh đạo hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu bốn 
niệm trụ hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu bốn chánh đoạn cho đến tám chi 
thánh đạo hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu bốn niệm trụ hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, nên cầu bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc ngã, 
hoặc vô ngã; nên cầu bốn niệm trụ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu 
bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và 
nếu người có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành an nhẫn là tu 
hành an nhẫn Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
bốn niệm trụ hoặc thường, hoặc vô thường, cầu bốn chánh đoạn cho 
đến tám chi thánh đạo hoặc thường, hoặc vô thường; cầu bốn niệm trụ 
hoặc lạc, hoặc khổ, cầu bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo 
hoặc lạc, hoặc khổ; cầu bốn niệm trụ hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu bốn 
chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu bốn 
niệm trụ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu bốn chánh đoạn cho đến tám chi 
thánh đạo hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này 
mà tu hành an nhẫn thì ta gọi là tu hành an nhẫn Ba-la-mật-đa hữu sở 
đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về an 
nhẫn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói pháp môn giải thoát không 
hoặc thường, hoặc vô thường, nói pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện hoặc thường, hoặc vô thường; nói pháp môn giải thoát không 
hoặc lạc, hoặc khổ, nói pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc 
lạc, hoặc khổ; nói pháp môn giải thoát không hoặc ngã, hoặc vô ngã, 
nói pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
nói pháp môn giải thoát không hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói pháp môn 
giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người 
có khả năng nương các pháp như thế mà tu hành an nhẫn là tu hành an 
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nhẫn Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành an nhẫn nên cầu 
pháp môn giải thoát không hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu 
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc thường, hoặc vô 
thường; nên cầu pháp môn giải thoát không hoặc lạc, hoặc khổ, nên 
cầu pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc lạc, hoặc khổ; nên 
cầu pháp môn giải thoát không hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu pháp 
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu 
pháp môn giải thoát không hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu pháp môn 
giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người 
có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành an nhẫn là tu hành an 
nhẫn Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
pháp môn giải thoát không hoặc thường, hoặc vô thường, cầu pháp 
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc thường, hoặc vô thường; cầu 
pháp môn giải thoát không hoặc lạc, hoặc khổ, cầu pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện hoặc lạc, hoặc khổ; cầu pháp môn giải 
thoát không hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu pháp môn giải thoát vô tướng, 
vô nguyện hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu pháp môn giải thoát không 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu 
hành an nhẫn thì ta gọi là tu hành an nhẫn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc 
tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về an 
nhẫn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói năm loại mắt hoặc thường, 
hoặc vô thường, nói sáu phép thần thông hoặc thường, hoặc vô 
thường; nói năm loại mắt hoặc lạc, hoặc khổ, nói sáu phép thần thông 
hoặc lạc, hoặc khổ; nói năm loại mắt hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói sáu 
phép thần thông hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói năm loại mắt hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh, nói sáu phép thần thông hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu 
người có khả năng nương các pháp như thế mà tu hành an nhẫn là tu 
hành an nhẫn Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành an nhẫn 
nên cầu năm loại mắt hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu sáu phép 
thần thông hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu năm loại mắt hoặc 
lạc, hoặc khổ, nên cầu sáu phép thần thông hoặc lạc, hoặc khổ; nên 
cầu năm loại mắt hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu sáu phép thần thông 
hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu năm loại mắt hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, 
nên cầu sáu phép thần thông hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có 
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khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành an nhẫn là tu hành an nhẫn 
Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
năm loại mắt hoặc thường, hoặc vô thường, cầu sáu phép thần thông 
hoặc thường, hoặc vô thường; cầu năm loại mắt hoặc lạc, hoặc khổ, 
cầu sáu phép thần thông hoặc lạc, hoặc khổ; cầu năm loại mắt hoặc 
ngã, hoặc vô ngã, cầu sáu phép thần thông hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu 
năm loại mắt hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu sáu phép thần thông hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành an 
nhẫn thì ta gọi là tu hành an nhẫn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về an 
nhẫn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói mười lực của Phật hoặc 
thường, hoặc vô thường, nói bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
hoặc thường, hoặc vô thường; nói mười lực của Phật hoặc lạc, hoặc 
khổ, nói bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, 
đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc lạc, hoặc khổ; nói 
mười lực của Phật hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp 
Phật bất cộng hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói mười lực của Phật hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh, nói bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh và nếu người có khả năng nương các pháp như thế mà tu hành 
an nhẫn là tu hành an nhẫn Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu 
hành an nhẫn nên cầu mười lực của Phật hoặc thường, hoặc vô 
thường, nên cầu bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu mười lực của Phật hoặc 
lạc, hoặc khổ, nên cầu bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu mười lực của Phật hoặc ngã, 
hoặc vô ngã, nên cầu bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu mười lực của Phật hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh, nên cầu bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng cầu các 
pháp như vậy mà tu hành an nhẫn là tu hành an nhẫn Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
mười lực của Phật hoặc thường, hoặc vô thường, cầu bốn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng hoặc thường, hoặc vô 
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thường; cầu mười lực của Phật hoặc lạc, hoặc khổ, cầu bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng hoặc lạc, hoặc khổ; 
cầu mười lực của Phật hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu 
mười lực của Phật hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để 
nương vào các pháp này mà tu hành an nhẫn thì ta gọi là tu hành an 
nhẫn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về an 
nhẫn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói pháp không quên mất hoặc 
thường, hoặc vô thường, nói tánh luôn luôn xả hoặc thường, hoặc vô 
thường; nói pháp không quên mất hoặc lạc, hoặc khổ, nói tánh luôn 
luôn xả hoặc lạc, hoặc khổ; nói pháp không quên mất hoặc ngã, hoặc 
vô ngã, nói tánh luôn luôn xả hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói pháp không 
quên mất hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói tánh luôn luôn xả hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương các pháp như thế mà tu 
hành an nhẫn là tu hành an nhẫn Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người 
tu hành an nhẫn nên cầu pháp không quên mất hoặc thường, hoặc vô 
thường, nên cầu tánh luôn luôn xả hoặc thường, hoặc vô thường; nên 
cầu pháp không quên mất hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu tánh luôn luôn 
xả hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu pháp không quên mất hoặc ngã, hoặc 
vô ngã, nên cầu tánh luôn luôn xả hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu 
pháp không quên mất hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu tánh luôn luôn 
xả hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng cầu các pháp như 
vậy mà tu hành an nhẫn là tu hành an nhẫn Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
pháp không quên mất hoặc thường, hoặc vô thường, cầu tánh luôn 
luôn xả hoặc thường, hoặc vô thường; cầu pháp không quên mất hoặc 
lạc, hoặc khổ, cầu tánh luôn luôn xả hoặc lạc, hoặc khổ; cầu pháp 
không quên mất hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu tánh luôn luôn xả hoặc 
ngã, hoặc vô ngã; cầu pháp không quên mất hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, 
cầu tánh luôn luôn xả hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào 
các pháp này mà tu hành an nhẫn thì ta gọi là tu hành an nhẫn Ba-la-
mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về an 
nhẫn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 
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Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói trí nhất thiết hoặc thường, 
hoặc vô thường, nói trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc thường, 
hoặc vô thường; nói trí nhất thiết hoặc lạc, hoặc khổ, nói trí đạo tướng, 
trí nhất thiết tướng hoặc lạc, hoặc khổ; nói trí nhất thiết hoặc ngã, hoặc 
vô ngã, nói trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
nói trí nhất thiết hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương 
các pháp như thế mà tu hành an nhẫn là tu hành an nhẫn Ba-la-mật-đa. 
Lại nói thế này: Người tu hành an nhẫn nên cầu trí nhất thiết hoặc 
thường, hoặc vô thường, nên cầu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng 
hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu trí nhất thiết hoặc lạc, hoặc 
khổ, nên cầu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc lạc, hoặc khổ; nên 
cầu trí nhất thiết hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu trí nhất thiết hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh, nên cầu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu 
hành an nhẫn là tu hành an nhẫn Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu trí 
nhất thiết hoặc thường, hoặc vô thường, cầu trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng hoặc thường, hoặc vô thường; cầu trí nhất thiết hoặc lạc, 
hoặc khổ, cầu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc lạc, hoặc khổ; 
cầu trí nhất thiết hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu trí nhất thiết hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh, cầu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc tịnh, hoặc bất tịnh 
như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành an nhẫn thì ta gọi là tu 
hành an nhẫn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về an 
nhẫn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói tất cả pháp môn Đà-la-ni 
hoặc thường, hoặc vô thường, nói tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc 
thường, hoặc vô thường; nói tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc lạc, hoặc 
khổ, nói tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc lạc, hoặc khổ; nói tất cả 
pháp môn Đà-la-ni hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói tất cả pháp môn Tam-
ma-địa hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh, nói tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh và nếu người có khả năng nương các pháp như thế mà tu hành an 
nhẫn là tu hành an nhẫn Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành 
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an nhẫn nên cầu tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc thường, hoặc vô 
thường, nên cầu tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc thường, hoặc vô 
thường; nên cầu tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu tất cả pháp 
môn Đà-la-ni hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu tất cả pháp môn Tam-
ma-địa hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu 
hành an nhẫn là tu hành an nhẫn Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc thường, hoặc vô thường, cầu tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa hoặc thường, hoặc vô thường; cầu tất cả pháp 
môn Đà-la-ni hoặc lạc, hoặc khổ, cầu tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
hoặc lạc, hoặc khổ; cầu tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, cầu tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu tất 
cả pháp môn Đà-la-ni hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp 
này mà tu hành an nhẫn thì ta gọi là tu hành an nhẫn Ba-la-mật-đa hữu 
sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về an 
nhẫn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả 
hoặc thường, hoặc vô thường, nói Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-
hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc 
thường, hoặc vô thường; nói Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc lạc, 
hoặc khổ, nói Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc lạc, hoặc khổ; nói Dự-
lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói Nhất-lai hướng, 
Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-
hán quả hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh, nói Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, 
Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc tịnh, hoặc bất tịnh 
và nếu người có khả năng nương các pháp như thế mà tu hành an nhẫn 
là tu hành an nhẫn Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành an 
nhẫn nên cầu Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc thường, hoặc vô 
thường, nên cầu Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả hoặc thường, 
hoặc vô thường; nên cầu Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc lạc, hoặc 
khổ, nên cầu Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả hoặc lạc, hoặc khổ; 
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nên cầu Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu 
Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu 
Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu Nhất-lai 
hướng cho đến A-la-hán quả hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có 
khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành an nhẫn là tu hành an nhẫn 
Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc thường, hoặc vô thường, cầu Nhất-lai 
hướng cho đến A-la-hán quả hoặc thường, hoặc vô thường; cầu Dự-
lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc lạc, hoặc khổ, cầu Nhất-lai hướng cho 
đến A-la-hán quả hoặc lạc, hoặc khổ; cầu Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả 
hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả hoặc 
ngã, hoặc vô ngã; cầu Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh, cầu Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả hoặc tịnh, hoặc bất tịnh 
như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành an nhẫn thì ta gọi là tu 
hành an nhẫn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về an 
nhẫn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói tất cả quả vị Độc-giác hoặc 
thường, hoặc vô thường; nói tất cả quả vị Độc-giác hoặc lạc, hoặc 
khổ; nói tất cả quả vị Độc-giác hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói tất cả quả 
vị Độc-giác hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương 
các pháp như thế mà tu hành an nhẫn là tu hành an nhẫn Ba-la-mật-đa. 
Lại nói thế này: Người tu hành an nhẫn nên cầu tất cả quả vị Độc-giác 
hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu tất cả quả vị Độc-giác hoặc lạc, 
hoặc khổ; nên cầu tất cả quả vị Độc-giác hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên 
cầu tất cả quả vị Độc-giác hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có 
khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành an nhẫn là tu hành an nhẫn 
Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
tất cả quả vị Độc-giác hoặc thường, hoặc vô thường; cầu tất cả quả vị 
Độc-giác hoặc lạc, hoặc khổ; cầu tất cả quả vị Độc-giác hoặc ngã, 
hoặc vô ngã; cầu tất cả quả vị Độc-giác hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như 
thế, để nương vào các pháp này mà tu hành an nhẫn thì ta gọi là tu 
hành an nhẫn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về an 
nhẫn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 
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Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc 
thường, hoặc vô thường; nói tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc lạc, hoặc khổ; 
nói tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói tất cả hạnh đại 
Bồ-tát hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương các 
pháp như thế mà tu hành an nhẫn là tu hành an nhẫn Ba-la-mật-đa. Lại 
nói thế này: Người tu hành an nhẫn nên cầu tất cả hạnh đại Bồ-tát 
hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc lạc, 
hoặc khổ; nên cầu tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên 
cầu tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả 
năng cầu các pháp như vậy mà tu hành an nhẫn là tu hành an nhẫn Ba-
la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc thường, hoặc vô thường; cầu tất cả hạnh 
đại Bồ-tát hoặc lạc, hoặc khổ; cầu tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc ngã, 
hoặc vô ngã; cầu tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như 
thế, để nương vào các pháp này mà tu hành an nhẫn thì ta gọi là tu 
hành an nhẫn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về an 
nhẫn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói quả vị giác ngộ cao tột của 
chư Phật hoặc thường, hoặc vô thường; nói quả vị giác ngộ cao tột của 
chư Phật hoặc lạc, hoặc khổ; nói quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật 
hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương các pháp như thế 
mà tu hành an nhẫn là tu hành an nhẫn Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: 
Người tu hành an nhẫn nên cầu quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật 
hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu quả vị giác ngộ cao tột của chư 
Phật hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật 
hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng cầu các pháp như 
vậy mà tu hành an nhẫn là tu hành an nhẫn Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc thường, hoặc vô thường; 
cầu quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc lạc, hoặc khổ; cầu quả 
vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu quả vị 
giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để 
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nương vào các pháp này mà tu hành an nhẫn thì ta gọi là tu hành an 
nhẫn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về an 
nhẫn Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Khi ấy, trời Đế Thích lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Các thiện 
nam tử, thiện nữ nhơn v.v... nói tịnh giới Ba-la-mật-đa hữu sở đắc như 
thế nào mà gọi là nói tịnh giới Ba-la-mật-đa tương tợ? 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói sắc hoặc thường, 
hoặc vô thường, nói thọ, tưởng, hành, thức hoặc thường, hoặc vô 
thường; nói sắc hoặc lạc, hoặc khổ, nói thọ, tưởng, hành, thức hoặc 
lạc, hoặc khổ; nói sắc hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói thọ, tưởng, hành, 
thức hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói sắc hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói thọ, 
tưởng, hành, thức hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng 
nương vào các pháp như thế mà tu hành tịnh giới là tu hành tịnh giới 
Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành tịnh giới nên cầu sắc 
hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu thọ, tưởng, hành, thức hoặc 
thường, hoặc vô thường; nên cầu sắc hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu thọ, 
tưởng, hành, thức hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu sắc hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, nên cầu thọ, tưởng, hành, thức hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu 
sắc hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu thọ, tưởng, hành, thức hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu 
hành tịnh giới là tu hành tịnh giới Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
sắc hoặc thường, hoặc vô thường, cầu thọ, tưởng, hành, thức hoặc 
thường, hoặc vô thường; cầu sắc hoặc lạc, hoặc khổ, cầu thọ, tưởng, 
hành, thức hoặc lạc, hoặc khổ; cầu sắc hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu thọ, 
tưởng, hành, thức hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu sắc hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh, cầu thọ, tưởng, hành, thức hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để 
nương vào các pháp này mà tu hành tịnh giới thì ta gọi là tu hành tịnh 
giới Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tịnh 
giới Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói nhãn xứ hoặc thường, hoặc 
vô thường, nói nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc thường, hoặc vô thường; 
nói nhãn xứ hoặc lạc, hoặc khổ, nói nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc lạc, 
hoặc khổ; nói nhãn xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói nhãn xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói 
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nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả 
năng nương các pháp như thế mà tu hành tịnh giới là tu hành tịnh giới 
Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành tịnh giới nên cầu nhãn 
xứ hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc 
thường, hoặc vô thường; nên cầu nhãn xứ hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu nhãn xứ hoặc ngã, 
hoặc vô ngã, nên cầu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
nên cầu nhãn xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng cầu các pháp 
như vậy mà tu hành tịnh giới là tu hành tịnh giới Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
nhãn xứ hoặc thường, hoặc vô thường, cầu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
hoặc thường, hoặc vô thường; cầu nhãn xứ hoặc lạc, hoặc khổ, cầu 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc lạc, hoặc khổ; cầu nhãn xứ hoặc ngã, 
hoặc vô ngã, cầu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu 
nhãn xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành 
tịnh giới thì ta gọi là tu hành tịnh giới Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương 
tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tịnh 
giới Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói sắc xứ hoặc thường, hoặc vô 
thường, nói thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc thường, hoặc vô 
thường; nói sắc xứ hoặc lạc, hoặc khổ, nói thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ hoặc lạc, hoặc khổ; nói sắc xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói sắc xứ hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh, nói thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh và nếu người có khả năng nương các pháp như thế mà tu hành 
tịnh giới là tu hành tịnh giới Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu 
hành tịnh giới nên cầu sắc xứ hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu 
sắc xứ hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu sắc xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu sắc xứ 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng cầu các pháp như vậy mà 
tu hành tịnh giới là tu hành tịnh giới Ba-la-mật-đa.  
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Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
sắc xứ hoặc thường, hoặc vô thường, cầu thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ hoặc thường, hoặc vô thường; cầu sắc xứ hoặc lạc, hoặc khổ, cầu 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc lạc, hoặc khổ; cầu sắc xứ hoặc 
ngã, hoặc vô ngã, cầu thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc ngã, hoặc 
vô ngã; cầu sắc xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này 
mà tu hành tịnh giới thì ta gọi là tu hành tịnh giới Ba-la-mật-đa hữu sở 
đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tịnh 
giới Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói nhãn giới hoặc thường, hoặc 
vô thường, nói sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; nói nhãn 
giới hoặc lạc, hoặc khổ, nói sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; nói nhãn 
giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
nói nhãn giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh và nếu người có khả năng nương các pháp như vậy mà tu 
hành tịnh giới là tu hành tịnh giới Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: 
Người tu hành tịnh giới nên cầu nhãn giới hoặc thường, hoặc vô 
thường, nên cầu sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh 
ra hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu nhãn giới hoặc lạc, hoặc khổ, 
nên cầu sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc 
lạc, hoặc khổ; nên cầu nhãn giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô 
ngã; nên cầu nhãn giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và 
nếu người có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành tịnh giới là 
tu hành tịnh giới Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
nhãn giới hoặc thường, hoặc vô thường, cầu sắc giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; cầu 
nhãn giới hoặc lạc, hoặc khổ, cầu sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; cầu nhãn giới hoặc ngã, 
hoặc vô ngã, cầu sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh 
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ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu nhãn giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tịnh giới 
thì ta gọi là tu hành tịnh giới Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tịnh 
giới Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói nhĩ giới hoặc thường, hoặc 
vô thường, nói thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; nói nhĩ giới hoặc 
lạc, hoặc khổ, nói thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; nói nhĩ giới hoặc ngã, 
hoặc vô ngã, nói thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói nhĩ giới hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh, nói thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu 
người có khả năng nương các pháp như vậy mà tu hành tịnh giới là tu 
hành tịnh giới Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành tịnh giới 
nên cầu nhĩ giới hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô 
thường; nên cầu nhĩ giới hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu 
nhĩ giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu nhĩ giới 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng 
cầu các pháp như vậy mà tu hành tịnh giới là tu hành tịnh giới Ba-la-
mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
nhĩ giới hoặc thường, hoặc vô thường, cầu thanh giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; cầu nhĩ 
giới hoặc lạc, hoặc khổ, cầu thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; cầu nhĩ giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, 
cầu thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, 
hoặc vô ngã; cầu nhĩ giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như 
thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tịnh giới thì ta gọi là tu 
hành tịnh giới Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  
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Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tịnh 
giới Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói tỷ giới hoặc thường, hoặc vô 
thường, nói hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; nói tỷ giới hoặc lạc, 
hoặc khổ, nói hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; nói tỷ giới hoặc ngã, hoặc 
vô ngã, nói hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói tỷ giới hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh, nói hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng 
nương các pháp như vậy mà tu hành tịnh giới là tu hành tịnh giới Ba-
la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành tịnh giới nên cầu tỷ giới 
hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu tỷ 
giới hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu tỷ giới hoặc ngã, hoặc 
vô ngã, nên cầu hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh 
ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu tỷ giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên 
cầu hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu 
hành tịnh giới là tu hành tịnh giới Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu tỷ 
giới hoặc thường, hoặc vô thường, cầu hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; cầu tỷ giới 
hoặc lạc, hoặc khổ, cầu hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; cầu tỷ giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, 
cầu hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, 
hoặc vô ngã; cầu tỷ giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như 
thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tịnh giới thì ta gọi là tu 
hành tịnh giới Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tịnh 
giới Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói thiệt giới hoặc thường, hoặc 
vô thường, nói vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; nói thiệt 
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giới hoặc lạc, hoặc khổ, nói vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; nói thiệt 
giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
nói thiệt giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh và nếu người có khả năng nương các pháp như vậy mà tu 
hành tịnh giới là tu hành tịnh giới Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: 
Người tu hành tịnh giới nên cầu thiệt giới hoặc thường, hoặc vô 
thường, nên cầu vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra 
hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu thiệt giới hoặc lạc, hoặc khổ, 
nên cầu vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc 
lạc, hoặc khổ; nên cầu thiệt giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô 
ngã; nên cầu thiệt giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và 
nếu người có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành tịnh giới là 
tu hành tịnh giới Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
thiệt giới hoặc thường, hoặc vô thường, cầu vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; cầu thiệt 
giới hoặc lạc, hoặc khổ, cầu vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; cầu thiệt giới hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, cầu vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc 
ngã, hoặc vô ngã; cầu thiệt giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tịnh giới thì ta 
gọi là tu hành tịnh giới Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tịnh 
giới Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 
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Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói thân giới hoặc thường, hoặc 
vô thường, nói xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; nói thân 
giới hoặc lạc, hoặc khổ, nói xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng 
các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; nói thân 
giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói xúc giới, thân thức giới và thân xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
nói thân giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh và nếu người có khả năng nương các pháp như vậy mà tu 
hành tịnh giới là tu hành tịnh giới Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: 
Người tu hành tịnh giới nên cầu thân giới hoặc thường, hoặc vô 
thường, nên cầu xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh 
ra hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu thân giới hoặc lạc, hoặc khổ, 
nên cầu xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc 
lạc, hoặc khổ; nên cầu thân giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô 
ngã; nên cầu thân giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và 
nếu người có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành tịnh giới là 
tu hành tịnh giới Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
thân giới hoặc thường, hoặc vô thường, cầu xúc giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; cầu thân 
giới hoặc lạc, hoặc khổ, cầu xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; cầu thân giới hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, cầu xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc 
ngã, hoặc vô ngã; cầu thân giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh 
như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tịnh giới thì ta gọi là 
tu hành tịnh giới Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tịnh 
giới Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói ý giới hoặc thường, hoặc vô 
thường, nói pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
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duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; nói ý giới hoặc lạc, hoặc 
khổ, nói pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; nói ý giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, 
nói pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói ý giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương các pháp 
như vậy mà tu hành tịnh giới là tu hành tịnh giới Ba-la-mật-đa. Lại nói 
thế này: Người tu hành tịnh giới nên cầu ý giới hoặc thường, hoặc vô 
thường, nên cầu pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra 
hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu ý giới hoặc lạc, hoặc khổ, nên 
cầu pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, 
hoặc khổ; nên cầu ý giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên 
cầu ý giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu pháp giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có 
khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành tịnh giới là tu hành tịnh 
giới Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu ý 
giới hoặc thường, hoặc vô thường, cầu pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; cầu ý giới hoặc 
lạc, hoặc khổ, cầu pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra hoặc lạc, hoặc khổ; cầu ý giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
cầu ý giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào 
các pháp này mà tu hành tịnh giới thì ta gọi là tu hành tịnh giới Ba-la-
mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tịnh 
giới Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói địa giới hoặc thường, hoặc 
vô thường, nói thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc thường, hoặc 
vô thường; nói địa giới hoặc lạc, hoặc khổ, nói thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới hoặc lạc, hoặc khổ; nói địa giới hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, nói thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói 
địa giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương các 
pháp như thế mà tu hành tịnh giới là tu hành tịnh giới Ba-la-mật-đa. 
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Lại nói thế này: Người tu hành tịnh giới nên cầu địa giới hoặc thường, 
hoặc vô thường, nên cầu thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc 
thường, hoặc vô thường; nên cầu địa giới hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu địa 
giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu địa giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, 
nên cầu thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và 
nếu người có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành tịnh giới là 
tu hành tịnh giới Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
địa giới hoặc thường, hoặc vô thường, cầu thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới hoặc thường, hoặc vô thường; cầu địa giới hoặc lạc, hoặc 
khổ, cầu thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc lạc, hoặc khổ; cầu 
địa giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu địa giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để 
nương vào các pháp này mà tu hành tịnh giới thì ta gọi là tu hành tịnh 
giới Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tịnh 
giới Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói vô minh hoặc thường, hoặc 
vô thường, nói hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não hoặc thường, hoặc vô thường; nói 
vô minh hoặc lạc, hoặc khổ, nói hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, 
ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não hoặc lạc, hoặc khổ; 
nói vô minh hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não hoặc ngã, 
hoặc vô ngã; nói vô minh hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, 
não hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương các pháp 
như vậy mà tu hành tịnh giới là tu hành tịnh giới Ba-la-mật-đa. Lại nói 
thế này: Người tu hành tịnh giới nên cầu vô minh hoặc thường, hoặc 
vô thường, nên cầu hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não hoặc 
thường, hoặc vô thường; nên cầu vô minh hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu 
hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não hoặc lạc, hoặc khổ; nên 
cầu vô minh hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu hành cho đến lão tử, sầu, 
than, khổ, ưu, não hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu vô minh hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh, nên cầu hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não 
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hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng cầu các pháp như 
vậy mà tu hành tịnh giới là tu hành tịnh giới Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
vô minh hoặc thường, hoặc vô thường, cầu hành cho đến lão tử, sầu, 
than, khổ, ưu, não hoặc thường, hoặc vô thường; cầu vô minh hoặc 
lạc, hoặc khổ, cầu hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não hoặc 
lạc, hoặc khổ; cầu vô minh hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu hành cho đến 
lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu vô minh 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, 
não hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu 
hành tịnh giới thì ta gọi là tu hành tịnh giới Ba-la-mật-đa hữu sở đắc 
tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tịnh 
giới Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói bố thí Ba-la-mật-đa hoặc 
thường, hoặc vô thường, nói tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-
nhã-ba-la-mật-đa hoặc thường, hoặc vô thường; nói bố thí Ba-la-mật-
đa hoặc lạc, hoặc khổ, nói tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-
ba-la-mật-đa hoặc lạc, hoặc khổ; nói bố thí Ba-la-mật-đa hoặc ngã, 
hoặc vô ngã, nói tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-
mật-đa hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói bố thí Ba-la-mật-đa hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh, nói tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương các pháp như 
thế mà tu hành tịnh giới là tu hành tịnh giới Ba-la-mật-đa. Lại nói thế 
này: Người tu hành tịnh giới nên cầu bố thí Ba-la-mật-đa hoặc thường, 
hoặc vô thường, nên cầu tịnh giới cho đến Bát-nhã-ba-la-mật-đa hoặc 
thường, hoặc vô thường; nên cầu bố thí Ba-la-mật-đa hoặc lạc, hoặc 
khổ, nên cầu tịnh giới cho đến Bát-nhã-ba-la-mật-đa hoặc lạc, hoặc 
khổ; nên cầu bố thí Ba-la-mật-đa hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu tịnh 
giới cho đến Bát-nhã-ba-la-mật-đa hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu bố 
thí Ba-la-mật-đa hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu tịnh giới cho đến 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả 
năng cầu các pháp như vậy mà tu hành tịnh giới là tu hành tịnh giới 
Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
bố thí Ba-la-mật-đa hoặc thường, hoặc vô thường, cầu tịnh giới cho 
đến Bát-nhã-ba-la-mật-đa hoặc thường, hoặc vô thường; cầu bố thí 
Ba-la-mật-đa hoặc lạc, hoặc khổ, cầu tịnh giới cho đến Bát-nhã-ba-la-
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mật-đa hoặc lạc, hoặc khổ; cầu bố thí Ba-la-mật-đa hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, cầu tịnh giới cho đến Bát-nhã-ba-la-mật-đa hoặc ngã, hoặc vô 
ngã; cầu bố thí Ba-la-mật-đa hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu tịnh giới cho 
đến Bát-nhã-ba-la-mật-đa hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương 
vào các pháp này mà tu hành tịnh giới thì ta gọi là tu hành tịnh giới 
Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tịnh 
giới Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói pháp không nội hoặc thường, 
hoặc vô thường, nói pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh hoặc 
thường, hoặc vô thường; nói pháp không nội hoặc lạc, hoặc khổ, nói 
pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không 
vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không 
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, 
pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh hoặc lạc, hoặc khổ; nói 
pháp không nội hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói pháp không ngoại, pháp 
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói pháp không nội hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh, nói pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không 
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tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương các pháp như thế mà tu 
hành tịnh giới là tu hành tịnh giới Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: 
Người tu hành tịnh giới nên cầu pháp không nội hoặc thường, hoặc vô 
thường, nên cầu pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự 
tánh hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu pháp không nội hoặc lạc, 
hoặc khổ, nên cầu pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh 
tự tánh hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu pháp không nội hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, nên cầu pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự 
tánh hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu pháp không nội hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh, nên cầu pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự 
tánh hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng cầu các pháp 
như vậy mà tu hành tịnh giới là tu hành tịnh giới Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
pháp không nội hoặc thường, hoặc vô thường, cầu pháp không ngoại 
cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc thường, hoặc vô thường; 
cầu pháp không nội hoặc lạc, hoặc khổ, cầu pháp không ngoại cho đến 
pháp không không tánh tự tánh hoặc lạc, hoặc khổ; cầu pháp không 
nội hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu pháp không ngoại cho đến pháp không 
không tánh tự tánh hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu pháp không nội hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh, cầu pháp không ngoại cho đến pháp không không 
tánh tự tánh hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp 
này mà tu hành tịnh giới thì ta gọi là tu hành tịnh giới Ba-la-mật-đa 
hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tịnh 
giới Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói chơn như hoặc thường, hoặc 
vô thường, nói pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng 
đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì hoặc thường, hoặc vô 
thường; nói chơn như hoặc lạc, hoặc khổ, nói pháp giới, pháp tánh, 
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly 
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư 
nghì hoặc lạc, hoặc khổ; nói chơn như hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói 
pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh 
bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói chơn như 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, 
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tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh và nếu người có khả năng nương các pháp như thế mà tu hành 
tịnh giới là tu hành tịnh giới Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu 
hành tịnh giới nên cầu chơn như hoặc thường, hoặc vô thường, nên 
cầu pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì hoặc thường, hoặc vô 
thường; nên cầu chơn như hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu pháp giới cho 
đến cảnh giới bất tư nghì hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu chơn như hoặc 
ngã, hoặc vô ngã, nên cầu pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì 
hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu chơn như hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên 
cầu pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và 
nếu người có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành tịnh giới là 
tu hành tịnh giới Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
chơn như hoặc thường, hoặc vô thường, cầu pháp giới cho đến cảnh 
giới bất tư nghì hoặc thường, hoặc vô thường; cầu chơn như hoặc lạc, 
hoặc khổ, cầu pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì hoặc lạc, hoặc 
khổ; cầu chơn như hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu pháp giới cho đến cảnh 
giới bất tư nghì hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu chơn như hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh, cầu pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tịnh giới thì ta 
gọi là tu hành tịnh giới Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tịnh 
giới Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói Thánh đế khổ hoặc thường, 
hoặc vô thường, nói Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc thường, hoặc vô 
thường; nói Thánh đế khổ hoặc lạc, hoặc khổ, nói Thánh đế tập, diệt, 
đạo hoặc lạc, hoặc khổ; nói Thánh đế khổ hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói 
Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói Thánh đế khổ hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh, nói Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc tịnh, hoặc bất tịnh 
và nếu người có khả năng nương các pháp như thế mà tu hành tịnh 
giới là tu hành tịnh giới Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành 
tịnh giới nên cầu Thánh đế khổ hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu 
Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu Thánh 
đế khổ hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc lạc, 
hoặc khổ; nên cầu Thánh đế khổ hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu 
Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu Thánh đế khổ 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc tịnh, 
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hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu 
hành tịnh giới là tu hành tịnh giới Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
Thánh đế khổ hoặc thường, hoặc vô thường, cầu Thánh đế tập, diệt, 
đạo hoặc thường, hoặc vô thường; cầu Thánh đế khổ hoặc lạc, hoặc 
khổ, cầu Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc lạc, hoặc khổ; cầu Thánh đế khổ 
hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc ngã, hoặc vô 
ngã; cầu Thánh đế khổ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu Thánh đế tập, diệt, 
đạo hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu 
hành tịnh giới thì ta gọi là tu hành tịnh giới Ba-la-mật-đa hữu sở đắc 
tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tịnh 
giới Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói bốn tịnh lự hoặc thường, 
hoặc vô thường, nói bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc thường, hoặc 
vô thường; nói bốn tịnh lự hoặc lạc, hoặc khổ, nói bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc hoặc lạc, hoặc khổ; nói bốn tịnh lự hoặc ngã, hoặc vô ngã, 
nói bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói bốn tịnh 
lự hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương các pháp như thế 
mà tu hành tịnh giới là tu hành tịnh giới Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: 
Người tu hành tịnh giới nên cầu bốn tịnh lự hoặc thường, hoặc vô 
thường, nên cầu bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc thường, hoặc vô 
thường; nên cầu bốn tịnh lự hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu bốn tịnh lự hoặc ngã, 
hoặc vô ngã, nên cầu bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc ngã, hoặc vô 
ngã; nên cầu bốn tịnh lự hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả 
năng cầu các pháp như vậy mà tu hành tịnh giới là tu hành tịnh giới 
Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
bốn tịnh lự hoặc thường, hoặc vô thường, cầu bốn vô lượng, bốn định 
vô sắc hoặc thường, hoặc vô thường; cầu bốn tịnh lự hoặc lạc, hoặc 
khổ, cầu bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc lạc, hoặc khổ; cầu bốn 
tịnh lự hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc 
ngã, hoặc vô ngã; cầu bốn tịnh lự hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào 
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các pháp này mà tu hành tịnh giới thì ta gọi là tu hành tịnh giới Ba-la-
mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tịnh 
giới Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói tám giải thoát hoặc thường, 
hoặc vô thường, nói tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
hoặc thường, hoặc vô thường; nói tám giải thoát hoặc lạc, hoặc khổ, 
nói tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc lạc, hoặc khổ; 
nói tám giải thoát hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói tám giải thoát hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh, nói tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương các pháp như 
thế mà tu hành tịnh giới là tu hành tịnh giới Ba-la-mật-đa. Lại nói thế 
này: Người tu hành tịnh giới nên cầu tám giải thoát hoặc thường, hoặc 
vô thường, nên cầu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc 
thường, hoặc vô thường; nên cầu tám giải thoát hoặc lạc, hoặc khổ, 
nên cầu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc lạc, hoặc 
khổ; nên cầu tám giải thoát hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu tám thắng 
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu 
tám giải thoát hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có 
khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành tịnh giới là tu hành tịnh 
giới Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
tám giải thoát hoặc thường, hoặc vô thường, cầu tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ hoặc thường, hoặc vô thường; cầu tám giải 
thoát hoặc lạc, hoặc khổ, cầu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười 
biến xứ hoặc lạc, hoặc khổ; cầu tám giải thoát hoặc ngã, hoặc vô ngã, 
cầu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc ngã, hoặc vô 
ngã; cầu tám giải thoát hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương 
vào các pháp này mà tu hành tịnh giới thì ta gọi là tu hành tịnh giới 
Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tịnh 
giới Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói bốn niệm trụ hoặc thường, 
hoặc vô thường, nói bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, 
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bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo hoặc thường, hoặc vô thường; 
nói bốn niệm trụ hoặc lạc, hoặc khổ, nói bốn chánh đoạn, bốn thần 
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo hoặc lạc, 
hoặc khổ; nói bốn niệm trụ hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói bốn chánh 
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi 
thánh đạo hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói bốn niệm trụ hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh, nói bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi 
đẳng giác, tám chi thánh đạo hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có 
khả năng nương các pháp như thế mà tu hành tịnh giới là tu hành tịnh 
giới Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành tịnh giới nên cầu 
bốn niệm trụ hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu bốn chánh đoạn 
cho đến tám chi thánh đạo hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu bốn 
niệm trụ hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu bốn chánh đoạn cho đến tám chi 
thánh đạo hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu bốn niệm trụ hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, nên cầu bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc ngã, 
hoặc vô ngã; nên cầu bốn niệm trụ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu 
bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và 
nếu người có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành tịnh giới là 
tu hành tịnh giới Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
bốn niệm trụ hoặc thường, hoặc vô thường, cầu bốn chánh đoạn cho 
đến tám chi thánh đạo hoặc thường, hoặc vô thường; cầu bốn niệm trụ 
hoặc lạc, hoặc khổ, cầu bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo 
hoặc lạc, hoặc khổ; cầu bốn niệm trụ hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu bốn 
chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu bốn 
niệm trụ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu bốn chánh đoạn cho đến tám chi 
thánh đạo hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này 
mà tu hành tịnh giới thì ta gọi là tu hành tịnh giới Ba-la-mật-đa hữu sở 
đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tịnh 
giới Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói pháp môn giải thoát không 
hoặc thường, hoặc vô thường, nói pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện hoặc thường, hoặc vô thường; nói pháp môn giải thoát không 
hoặc lạc, hoặc khổ, nói pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc 
lạc, hoặc khổ; nói pháp môn giải thoát không hoặc ngã, hoặc vô ngã, 
nói pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
nói pháp môn giải thoát không hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói pháp môn 
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giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người 
có khả năng nương các pháp như thế mà tu hành tịnh giới là tu hành 
tịnh giới Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành tịnh giới nên 
cầu pháp môn giải thoát không hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu 
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc thường, hoặc vô 
thường; nên cầu pháp môn giải thoát không hoặc lạc, hoặc khổ, nên 
cầu pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc lạc, hoặc khổ; nên 
cầu pháp môn giải thoát không hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu pháp 
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu 
pháp môn giải thoát không hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu pháp môn 
giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người 
có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành tịnh giới là tu hành tịnh 
giới Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
pháp môn giải thoát không hoặc thường, hoặc vô thường, cầu pháp 
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc thường, hoặc vô thường; cầu 
pháp môn giải thoát không hoặc lạc, hoặc khổ, cầu pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện hoặc lạc, hoặc khổ; cầu pháp môn giải 
thoát không hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu pháp môn giải thoát vô tướng, 
vô nguyện hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu pháp môn giải thoát không 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu 
hành tịnh giới thì ta gọi là tu hành tịnh giới Ba-la-mật-đa hữu sở đắc 
tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tịnh 
giới Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói năm loại mắt hoặc thường, 
hoặc vô thường, nói sáu phép thần thông hoặc thường, hoặc vô 
thường; nói năm loại mắt hoặc lạc, hoặc khổ, nói sáu phép thần thông 
hoặc lạc, hoặc khổ; nói năm loại mắt hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói sáu 
phép thần thông hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói năm loại mắt hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh, nói sáu phép thần thông hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu 
người có khả năng nương các pháp như thế mà tu hành tịnh giới là tu 
hành tịnh giới Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành tịnh giới 
nên cầu năm loại mắt hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu sáu phép 
thần thông hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu năm loại mắt hoặc 
lạc, hoặc khổ, nên cầu sáu phép thần thông hoặc lạc, hoặc khổ; nên 
cầu năm loại mắt hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu sáu phép thần thông 
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hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu năm loại mắt hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, 
nên cầu sáu phép thần thông hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có 
khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành tịnh giới là tu hành tịnh 
giới Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
năm loại mắt hoặc thường, hoặc vô thường, cầu sáu phép thần thông 
hoặc thường, hoặc vô thường; cầu năm loại mắt hoặc lạc, hoặc khổ, 
cầu sáu phép thần thông hoặc lạc, hoặc khổ; cầu năm loại mắt hoặc 
ngã, hoặc vô ngã, cầu sáu phép thần thông hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu 
năm loại mắt hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu sáu phép thần thông hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành 
tịnh giới thì ta gọi là tu hành tịnh giới Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương 
tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tịnh 
giới Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói mười lực của Phật hoặc 
thường, hoặc vô thường, nói bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
hoặc thường, hoặc vô thường; nói mười lực của Phật hoặc lạc, hoặc 
khổ, nói bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, 
đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc lạc, hoặc khổ; nói 
mười lực của Phật hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp 
Phật bất cộng hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói mười lực của Phật hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh, nói bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh và nếu người có khả năng nương các pháp như thế mà tu hành 
tịnh giới là tu hành tịnh giới Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu 
hành tịnh giới nên cầu mười lực của Phật hoặc thường, hoặc vô 
thường, nên cầu bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu mười lực của Phật hoặc 
lạc, hoặc khổ, nên cầu bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu mười lực của Phật hoặc ngã, 
hoặc vô ngã, nên cầu bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu mười lực của Phật hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh, nên cầu bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng cầu các 
pháp như vậy mà tu hành tịnh giới là tu hành tịnh giới Ba-la-mật-đa.  
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Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
mười lực của Phật hoặc thường, hoặc vô thường, cầu bốn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng hoặc thường, hoặc vô 
thường; cầu mười lực của Phật hoặc lạc, hoặc khổ, cầu bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng hoặc lạc, hoặc khổ; 
cầu mười lực của Phật hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu 
mười lực của Phật hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để 
nương vào các pháp này mà tu hành tịnh giới thì ta gọi là tu hành tịnh 
giới Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tịnh 
giới Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói pháp không quên mất hoặc 
thường, hoặc vô thường, nói tánh luôn luôn xả hoặc thường, hoặc vô 
thường; nói pháp không quên mất hoặc lạc, hoặc khổ, nói tánh luôn 
luôn xả hoặc lạc, hoặc khổ; nói pháp không quên mất hoặc ngã, hoặc 
vô ngã, nói tánh luôn luôn xả hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói pháp không 
quên mất hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói tánh luôn luôn xả hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương các pháp như thế mà tu 
hành tịnh giới là tu hành tịnh giới Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: 
Người tu hành tịnh giới nên cầu pháp không quên mất hoặc thường, 
hoặc vô thường, nên cầu tánh luôn luôn xả hoặc thường, hoặc vô 
thường; nên cầu pháp không quên mất hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu 
tánh luôn luôn xả hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu pháp không quên mất 
hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu tánh luôn luôn xả hoặc ngã, hoặc vô 
ngã; nên cầu pháp không quên mất hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu 
tánh luôn luôn xả hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng 
cầu các pháp như vậy mà tu hành tịnh giới là tu hành tịnh giới Ba-la-
mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
pháp không quên mất hoặc thường, hoặc vô thường, cầu tánh luôn 
luôn xả hoặc thường, hoặc vô thường; cầu pháp không quên mất hoặc 
lạc, hoặc khổ, cầu tánh luôn luôn xả hoặc lạc, hoặc khổ; cầu pháp 
không quên mất hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu tánh luôn luôn xả hoặc 
ngã, hoặc vô ngã; cầu pháp không quên mất hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, 
cầu tánh luôn luôn xả hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào 
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các pháp này mà tu hành tịnh giới thì ta gọi là tu hành tịnh giới Ba-la-
mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tịnh 
giới Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói trí nhất thiết hoặc thường, 
hoặc vô thường, nói trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc thường, 
hoặc vô thường; nói trí nhất thiết hoặc lạc, hoặc khổ, nói trí đạo tướng, 
trí nhất thiết tướng hoặc lạc, hoặc khổ; nói trí nhất thiết hoặc ngã, hoặc 
vô ngã, nói trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
nói trí nhất thiết hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương 
các pháp như thế mà tu hành tịnh giới là tu hành tịnh giới Ba-la-mật-
đa. Lại nói thế này: Người tu hành tịnh giới nên cầu trí nhất thiết hoặc 
thường, hoặc vô thường, nên cầu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng 
hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu trí nhất thiết hoặc lạc, hoặc 
khổ, nên cầu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc lạc, hoặc khổ; nên 
cầu trí nhất thiết hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu trí nhất thiết hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh, nên cầu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu 
hành tịnh giới là tu hành tịnh giới Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu trí 
nhất thiết hoặc thường, hoặc vô thường, cầu trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng hoặc thường, hoặc vô thường; cầu trí nhất thiết hoặc lạc, 
hoặc khổ, cầu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc lạc, hoặc khổ; 
cầu trí nhất thiết hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu trí nhất thiết hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh, cầu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc tịnh, hoặc bất tịnh 
như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tịnh giới thì ta gọi là 
tu hành tịnh giới Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tịnh 
giới Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói tất cả pháp môn Đà-la-ni 
hoặc thường, hoặc vô thường, nói tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc 
thường, hoặc vô thường; nói tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc lạc, hoặc 
khổ, nói tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc lạc, hoặc khổ; nói tất cả 
pháp môn Đà-la-ni hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói tất cả pháp môn Tam-
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ma-địa hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh, nói tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh và nếu người có khả năng nương các pháp như thế mà tu hành 
tịnh giới là tu hành tịnh giới Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu 
hành tịnh giới nên cầu tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc thường, hoặc vô 
thường, nên cầu tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc thường, hoặc vô 
thường; nên cầu tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu tất cả pháp 
môn Đà-la-ni hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu tất cả pháp môn Tam-
ma-địa hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu 
hành tịnh giới là tu hành tịnh giới Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc thường, hoặc vô thường, cầu tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa hoặc thường, hoặc vô thường; cầu tất cả pháp 
môn Đà-la-ni hoặc lạc, hoặc khổ, cầu tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
hoặc lạc, hoặc khổ; cầu tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, cầu tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu tất 
cả pháp môn Đà-la-ni hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp 
này mà tu hành tịnh giới thì ta gọi là tu hành tịnh giới Ba-la-mật-đa 
hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tịnh 
giới Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 
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Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả 
hoặc thường, hoặc vô thường, nói Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-
hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc 
thường, hoặc vô thường; nói Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc lạc, 
hoặc khổ, nói Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc lạc, hoặc khổ; nói Dự-
lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói Nhất-lai hướng, 
Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-
hán quả hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh, nói Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, 
Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc tịnh, hoặc bất tịnh 
và nếu người có khả năng nương các pháp như thế mà tu hành tịnh 
giới là tu hành tịnh giới Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành 
tịnh giới nên cầu Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc thường, hoặc vô 
thường, nên cầu Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả hoặc thường, 
hoặc vô thường; nên cầu Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc lạc, hoặc 
khổ, nên cầu Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả hoặc lạc, hoặc khổ; 
nên cầu Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu 
Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu 
Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu Nhất-lai 
hướng cho đến A-la-hán quả hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có 
khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành tịnh giới là tu hành tịnh 
giới Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc thường, hoặc vô thường, cầu Nhất-lai 
hướng cho đến A-la-hán quả hoặc thường, hoặc vô thường; cầu Dự-
lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc lạc, hoặc khổ, cầu Nhất-lai hướng cho 
đến A-la-hán quả hoặc lạc, hoặc khổ; cầu Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả 
hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả hoặc 
ngã, hoặc vô ngã; cầu Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh, cầu Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả hoặc tịnh, hoặc bất tịnh 
như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tịnh giới thì ta gọi là 
tu hành tịnh giới Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tịnh 
giới Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 
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Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói tất cả quả vị Độc-giác hoặc 
thường, hoặc vô thường; nói tất cả quả vị Độc-giác hoặc lạc, hoặc 
khổ; nói tất cả quả vị Độc-giác hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói tất cả quả 
vị Độc-giác hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương 
các pháp như thế mà tu hành tịnh giới là tu hành tịnh giới Ba-la-mật-
đa. Lại nói thế này: Người tu hành tịnh giới nên cầu tất cả quả vị Độc-
giác hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu tất cả quả vị Độc-giác 
hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu tất cả quả vị Độc-giác hoặc ngã, hoặc vô 
ngã; nên cầu tất cả quả vị Độc-giác hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu 
người có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành tịnh giới là tu 
hành tịnh giới Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
tất cả quả vị Độc-giác hoặc thường, hoặc vô thường; cầu tất cả quả vị 
Độc-giác hoặc lạc, hoặc khổ; cầu tất cả quả vị Độc-giác hoặc ngã, 
hoặc vô ngã; cầu tất cả quả vị Độc-giác hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như 
thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tịnh giới thì ta gọi là tu 
hành tịnh giới Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tịnh 
giới Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc 
thường, hoặc vô thường; nói tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc lạc, hoặc khổ; 
nói tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói tất cả hạnh đại 
Bồ-tát hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương các 
pháp như thế mà tu hành tịnh giới là tu hành tịnh giới Ba-la-mật-đa. 
Lại nói thế này: Người tu hành tịnh giới nên cầu tất cả hạnh đại Bồ-tát 
hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc lạc, 
hoặc khổ; nên cầu tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên 
cầu tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả 
năng cầu các pháp như vậy mà tu hành tịnh giới là tu hành tịnh giới 
Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc thường, hoặc vô thường; cầu tất cả hạnh 
đại Bồ-tát hoặc lạc, hoặc khổ; cầu tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc ngã, 
hoặc vô ngã; cầu tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như 
thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tịnh giới thì ta gọi là tu 
hành tịnh giới Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  
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Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tịnh 
giới Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói quả vị giác ngộ cao tột của 
chư Phật hoặc thường, hoặc vô thường; nói quả vị giác ngộ cao tột của 
chư Phật hoặc lạc, hoặc khổ; nói quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật 
hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương các pháp như thế 
mà tu hành tịnh giới là tu hành tịnh giới Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: 
Người tu hành tịnh giới nên cầu quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật 
hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu quả vị giác ngộ cao tột của chư 
Phật hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật 
hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng cầu các pháp như 
vậy mà tu hành tịnh giới là tu hành tịnh giới Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc thường, hoặc vô thường; 
cầu quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc lạc, hoặc khổ; cầu quả 
vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu quả vị 
giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để 
nương vào các pháp này mà tu hành tịnh giới thì ta gọi là tu hành tịnh 
giới Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tịnh 
giới Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Khi ấy, trời Đế Thích lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Các thiện 
nam tử, thiện nữ nhơn v.v... nói bố thí Ba-la-mật-đa hữu sở đắc như 
thế nào mà gọi là nói bố thí Ba-la-mật-đa tương tợ? 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói sắc hoặc thường, 
hoặc vô thường, nói thọ, tưởng, hành, thức hoặc thường, hoặc vô 
thường; nói sắc hoặc lạc, hoặc khổ, nói thọ, tưởng, hành, thức hoặc 
lạc, hoặc khổ; nói sắc hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói thọ, tưởng, hành, 
thức hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói sắc hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói thọ, 
tưởng, hành, thức hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng 
nương vào các pháp như thế mà tu hành bố thí là tu hành bố thí Ba-la-
mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành bố thí nên cầu sắc hoặc 
thường, hoặc vô thường, nên cầu thọ, tưởng, hành, thức hoặc thường, 
hoặc vô thường; nên cầu sắc hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu thọ, tưởng, 
hành, thức hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu sắc hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên 
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cầu thọ, tưởng, hành, thức hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu sắc hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu thọ, tưởng, hành, thức hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh và nếu người có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành bố thí 
là tu hành bố thí Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
sắc hoặc thường, hoặc vô thường, cầu thọ, tưởng, hành, thức hoặc 
thường, hoặc vô thường; cầu sắc hoặc lạc, hoặc khổ, cầu thọ, tưởng, 
hành, thức hoặc lạc, hoặc khổ; cầu sắc hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu thọ, 
tưởng, hành, thức hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu sắc hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh, cầu thọ, tưởng, hành, thức hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để 
nương vào các pháp này mà tu hành bố thí thì ta gọi là tu hành bố thí 
Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về bố 
thí Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói nhãn xứ hoặc thường, hoặc 
vô thường, nói nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc thường, hoặc vô thường; 
nói nhãn xứ hoặc lạc, hoặc khổ, nói nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc lạc, 
hoặc khổ; nói nhãn xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói nhãn xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả 
năng nương các pháp như thế mà tu hành bố thí là tu hành bố thí Ba-
la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành bố thí nên cầu nhãn xứ hoặc 
thường, hoặc vô thường, nên cầu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc thường, 
hoặc vô thường; nên cầu nhãn xứ hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu nhãn xứ hoặc ngã, hoặc 
vô ngã, nên cầu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên 
cầu nhãn xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng cầu các pháp như 
vậy mà tu hành bố thí là tu hành bố thí Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
nhãn xứ hoặc thường, hoặc vô thường, cầu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
hoặc thường, hoặc vô thường; cầu nhãn xứ hoặc lạc, hoặc khổ, cầu 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc lạc, hoặc khổ; cầu nhãn xứ hoặc ngã, 
hoặc vô ngã, cầu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu 
nhãn xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành bố 
thí thì ta gọi là tu hành bố thí Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  
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Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về bố 
thí Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói sắc xứ hoặc thường, hoặc vô 
thường, nói thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc thường, hoặc vô 
thường; nói sắc xứ hoặc lạc, hoặc khổ, nói thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ hoặc lạc, hoặc khổ; nói sắc xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói sắc xứ hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh, nói thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh và nếu người có khả năng nương các pháp như thế mà tu hành bố 
thí là tu hành bố thí Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành bố 
thí nên cầu sắc xứ hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu sắc xứ 
hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc lạc, 
hoặc khổ; nên cầu sắc xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu sắc xứ hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu 
hành bố thí là tu hành bố thí Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
sắc xứ hoặc thường, hoặc vô thường, cầu thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ hoặc thường, hoặc vô thường; cầu sắc xứ hoặc lạc, hoặc khổ, cầu 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc lạc, hoặc khổ; cầu sắc xứ hoặc 
ngã, hoặc vô ngã, cầu thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc ngã, hoặc 
vô ngã; cầu sắc xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này 
mà tu hành bố thí thì ta gọi là tu hành bố thí Ba-la-mật-đa hữu sở đắc 
tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về bố 
thí Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói nhãn giới hoặc thường, hoặc 
vô thường, nói sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; nói nhãn 
giới hoặc lạc, hoặc khổ, nói sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; nói nhãn 
giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
nói nhãn giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói sắc giới, nhãn thức giới và 
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nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh và nếu người có khả năng nương các pháp như vậy mà tu 
hành bố thí là tu hành bố thí Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu 
hành bố thí nên cầu nhãn giới hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, 
hoặc vô thường; nên cầu nhãn giới hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc 
khổ; nên cầu nhãn giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
nên cầu nhãn giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu 
người có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành bố thí là tu hành 
bố thí Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
nhãn giới hoặc thường, hoặc vô thường, cầu sắc giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; cầu 
nhãn giới hoặc lạc, hoặc khổ, cầu sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; cầu nhãn giới hoặc ngã, 
hoặc vô ngã, cầu sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh 
ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu nhãn giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành bố thí 
thì ta gọi là tu hành bố thí Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về bố 
thí Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói nhĩ giới hoặc thường, hoặc 
vô thường, nói thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; nói nhĩ giới hoặc 
lạc, hoặc khổ, nói thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; nói nhĩ giới hoặc ngã, 
hoặc vô ngã, nói thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói nhĩ giới hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh, nói thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu 
người có khả năng nương các pháp như vậy mà tu hành bố thí là tu 
hành bố thí Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành bố thí nên 
cầu nhĩ giới hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; 
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nên cầu nhĩ giới hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu thanh giới cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu nhĩ giới 
hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu nhĩ giới hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh, nên cầu thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng cầu 
các pháp như vậy mà tu hành bố thí là tu hành bố thí Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
nhĩ giới hoặc thường, hoặc vô thường, cầu thanh giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; cầu nhĩ 
giới hoặc lạc, hoặc khổ, cầu thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; cầu nhĩ giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, 
cầu thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, 
hoặc vô ngã; cầu nhĩ giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như 
thế, để nương vào các pháp này mà tu hành bố thí thì ta gọi là tu hành 
bố thí Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về bố 
thí Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói tỷ giới hoặc thường, hoặc vô 
thường, nói hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; nói tỷ giới hoặc lạc, 
hoặc khổ, nói hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; nói tỷ giới hoặc ngã, hoặc 
vô ngã, nói hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói tỷ giới hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh, nói hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng 
nương các pháp như vậy mà tu hành bố thí là tu hành bố thí Ba-la-
mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành bố thí nên cầu tỷ giới hoặc 
thường, hoặc vô thường, nên cầu hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu tỷ giới hoặc 
lạc, hoặc khổ, nên cầu hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu tỷ giới hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, nên cầu hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra 
hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu tỷ giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên 
cầu hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, 
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hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu 
hành bố thí là tu hành bố thí Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu tỷ 
giới hoặc thường, hoặc vô thường, cầu hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; cầu tỷ giới 
hoặc lạc, hoặc khổ, cầu hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; cầu tỷ giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, 
cầu hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, 
hoặc vô ngã; cầu tỷ giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như 
thế, để nương vào các pháp này mà tu hành bố thí thì ta gọi là tu hành 
bố thí Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về bố 
thí Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói thiệt giới hoặc thường, hoặc 
vô thường, nói vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; nói thiệt 
giới hoặc lạc, hoặc khổ, nói vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; nói thiệt 
giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
nói thiệt giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh và nếu người có khả năng nương các pháp như vậy mà tu 
hành bố thí là tu hành bố thí Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu 
hành bố thí nên cầu thiệt giới hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc 
vô thường; nên cầu thiệt giới hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; nên 
cầu thiệt giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu vị giới cho đến các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu thiệt 
giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả 
năng cầu các pháp như vậy mà tu hành bố thí là tu hành bố thí Ba-la-
mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
thiệt giới hoặc thường, hoặc vô thường, cầu vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; cầu thiệt 
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giới hoặc lạc, hoặc khổ, cầu vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; cầu thiệt giới hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, cầu vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc 
ngã, hoặc vô ngã; cầu thiệt giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành bố thí thì ta gọi là 
tu hành bố thí Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về bố 
thí Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói thân giới hoặc thường, hoặc 
vô thường, nói xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; nói thân 
giới hoặc lạc, hoặc khổ, nói xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng 
các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; nói thân 
giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói xúc giới, thân thức giới và thân xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
nói thân giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh và nếu người có khả năng nương các pháp như vậy mà tu 
hành bố thí là tu hành bố thí Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu 
hành bố thí nên cầu thân giới hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, 
hoặc vô thường; nên cầu thân giới hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc 
khổ; nên cầu thân giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên 
cầu thân giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu 
người có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành bố thí là tu hành 
bố thí Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
thân giới hoặc thường, hoặc vô thường, cầu xúc giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; cầu thân 
giới hoặc lạc, hoặc khổ, cầu xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; cầu thân giới hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, cầu xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc 
ngã, hoặc vô ngã; cầu thân giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh 
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như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành bố thí thì ta gọi là tu 
hành bố thí Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về bố 
thí Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói ý giới hoặc thường, hoặc vô 
thường, nói pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; nói ý giới hoặc lạc, hoặc 
khổ, nói pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ; nói ý giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, 
nói pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói ý giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương các pháp 
như vậy mà tu hành bố thí là tu hành bố thí Ba-la-mật-đa. Lại nói thế 
này: Người tu hành bố thí nên cầu ý giới hoặc thường, hoặc vô 
thường, nên cầu pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra 
hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu ý giới hoặc lạc, hoặc khổ, nên 
cầu pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc, 
hoặc khổ; nên cầu ý giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên 
cầu ý giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu pháp giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có 
khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành bố thí là tu hành bố thí Ba-
la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu ý 
giới hoặc thường, hoặc vô thường, cầu pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường; cầu ý giới hoặc 
lạc, hoặc khổ, cầu pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra hoặc lạc, hoặc khổ; cầu ý giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
cầu ý giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào 
các pháp này mà tu hành bố thí thì ta gọi là tu hành bố thí Ba-la-mật-
đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về bố 
thí Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói địa giới hoặc thường, hoặc 
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vô thường, nói thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc thường, hoặc 
vô thường; nói địa giới hoặc lạc, hoặc khổ, nói thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới hoặc lạc, hoặc khổ; nói địa giới hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, nói thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói 
địa giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương các 
pháp như thế mà tu hành bố thí là tu hành bố thí Ba-la-mật-đa. Lại nói 
thế này: Người tu hành bố thí nên cầu địa giới hoặc thường, hoặc vô 
thường, nên cầu thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc thường, hoặc 
vô thường; nên cầu địa giới hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu địa giới hoặc ngã, 
hoặc vô ngã, nên cầu thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc ngã, 
hoặc vô ngã; nên cầu địa giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có 
khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành bố thí là tu hành bố thí Ba-
la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
địa giới hoặc thường, hoặc vô thường, cầu thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới hoặc thường, hoặc vô thường; cầu địa giới hoặc lạc, hoặc 
khổ, cầu thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc lạc, hoặc khổ; cầu 
địa giới hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu địa giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để 
nương vào các pháp này mà tu hành bố thí thì ta gọi là tu hành bố thí 
Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về bố 
thí Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói vô minh hoặc thường, hoặc 
vô thường, nói hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não hoặc thường, hoặc vô thường; nói 
vô minh hoặc lạc, hoặc khổ, nói hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, 
ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não hoặc lạc, hoặc khổ; 
nói vô minh hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não hoặc ngã, 
hoặc vô ngã; nói vô minh hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, 
não hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương các pháp 
như vậy mà tu hành bố thí là tu hành bố thí Ba-la-mật-đa. Lại nói thế 
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này: Người tu hành bố thí nên cầu vô minh hoặc thường, hoặc vô 
thường, nên cầu hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não hoặc 
thường, hoặc vô thường; nên cầu vô minh hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu 
hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não hoặc lạc, hoặc khổ; nên 
cầu vô minh hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu hành cho đến lão tử, sầu, 
than, khổ, ưu, não hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu vô minh hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh, nên cầu hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng cầu các pháp như 
vậy mà tu hành bố thí là tu hành bố thí Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
vô minh hoặc thường, hoặc vô thường, cầu hành cho đến lão tử, sầu, 
than, khổ, ưu, não hoặc thường, hoặc vô thường; cầu vô minh hoặc 
lạc, hoặc khổ, cầu hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não hoặc 
lạc, hoặc khổ; cầu vô minh hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu hành cho đến 
lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu vô minh 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, 
não hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu 
hành bố thí thì ta gọi là tu hành bố thí Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương 
tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về bố 
thí Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói bố thí Ba-la-mật-đa hoặc 
thường, hoặc vô thường, nói tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-
nhã-ba-la-mật-đa hoặc thường, hoặc vô thường; nói bố thí Ba-la-mật-
đa hoặc lạc, hoặc khổ, nói tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-
ba-la-mật-đa hoặc lạc, hoặc khổ; nói bố thí Ba-la-mật-đa hoặc ngã, 
hoặc vô ngã, nói tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-
mật-đa hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói bố thí Ba-la-mật-đa hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh, nói tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương các pháp như 
thế mà tu hành bố thí là tu hành bố thí Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: 
Người tu hành bố thí nên cầu bố thí Ba-la-mật-đa hoặc thường, hoặc 
vô thường, nên cầu tịnh giới cho đến Bát-nhã-ba-la-mật-đa hoặc 
thường, hoặc vô thường; nên cầu bố thí Ba-la-mật-đa hoặc lạc, hoặc 
khổ, nên cầu tịnh giới cho đến Bát-nhã-ba-la-mật-đa hoặc lạc, hoặc 
khổ; nên cầu bố thí Ba-la-mật-đa hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu tịnh 
giới cho đến Bát-nhã-ba-la-mật-đa hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu bố 
thí Ba-la-mật-đa hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu tịnh giới cho đến 
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Bát-nhã-ba-la-mật-đa hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả 
năng cầu các pháp như vậy mà tu hành bố thí là tu hành bố thí Ba-la-
mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
bố thí Ba-la-mật-đa hoặc thường, hoặc vô thường, cầu tịnh giới cho 
đến Bát-nhã-ba-la-mật-đa hoặc thường, hoặc vô thường; cầu bố thí 
Ba-la-mật-đa hoặc lạc, hoặc khổ, cầu tịnh giới cho đến Bát-nhã-ba-la-
mật-đa hoặc lạc, hoặc khổ; cầu bố thí Ba-la-mật-đa hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, cầu tịnh giới cho đến Bát-nhã-ba-la-mật-đa hoặc ngã, hoặc vô 
ngã; cầu bố thí Ba-la-mật-đa hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu tịnh giới cho 
đến Bát-nhã-ba-la-mật-đa hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương 
vào các pháp này mà tu hành bố thí thì ta gọi là tu hành bố thí Ba-la-
mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về bố 
thí Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói pháp không nội hoặc thường, 
hoặc vô thường, nói pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh hoặc 
thường, hoặc vô thường; nói pháp không nội hoặc lạc, hoặc khổ, nói 
pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không 
vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không 
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, 
pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh hoặc lạc, hoặc khổ; nói 
pháp không nội hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói pháp không ngoại, pháp 
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
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không tánh tự tánh hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói pháp không nội hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh, nói pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương các pháp như thế mà tu 
hành bố thí là tu hành bố thí Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu 
hành bố thí nên cầu pháp không nội hoặc thường, hoặc vô thường, nên 
cầu pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc 
thường, hoặc vô thường; nên cầu pháp không nội hoặc lạc, hoặc khổ, 
nên cầu pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh 
hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu pháp không nội hoặc ngã, hoặc vô ngã, 
nên cầu pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh 
hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu pháp không nội hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh, nên cầu pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự 
tánh hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng cầu các pháp 
như vậy mà tu hành bố thí là tu hành bố thí Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
pháp không nội hoặc thường, hoặc vô thường, cầu pháp không ngoại 
cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc thường, hoặc vô thường; 
cầu pháp không nội hoặc lạc, hoặc khổ, cầu pháp không ngoại cho đến 
pháp không không tánh tự tánh hoặc lạc, hoặc khổ; cầu pháp không 
nội hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu pháp không ngoại cho đến pháp không 
không tánh tự tánh hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu pháp không nội hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh, cầu pháp không ngoại cho đến pháp không không 
tánh tự tánh hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp 
này mà tu hành bố thí thì ta gọi là tu hành bố thí Ba-la-mật-đa hữu sở 
đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về bố 
thí Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 
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Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói chơn như hoặc thường, hoặc 
vô thường, nói pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng 
đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì hoặc thường, hoặc vô 
thường; nói chơn như hoặc lạc, hoặc khổ, nói pháp giới, pháp tánh, 
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly 
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư 
nghì hoặc lạc, hoặc khổ; nói chơn như hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói 
pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh 
bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói chơn như 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, 
tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh và nếu người có khả năng nương các pháp như thế mà tu hành bố 
thí là tu hành bố thí Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành bố 
thí nên cầu chơn như hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu pháp giới 
cho đến cảnh giới bất tư nghì hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu 
chơn như hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu pháp giới cho đến cảnh giới bất 
tư nghì hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu chơn như hoặc ngã, hoặc vô ngã, 
nên cầu pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì hoặc ngã, hoặc vô 
ngã; nên cầu chơn như hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu pháp giới cho 
đến cảnh giới bất tư nghì hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả 
năng cầu các pháp như vậy mà tu hành bố thí là tu hành bố thí Ba-la-
mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
chơn như hoặc thường, hoặc vô thường, cầu pháp giới cho đến cảnh 
giới bất tư nghì hoặc thường, hoặc vô thường; cầu chơn như hoặc lạc, 
hoặc khổ, cầu pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì hoặc lạc, hoặc 
khổ; cầu chơn như hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu pháp giới cho đến cảnh 
giới bất tư nghì hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu chơn như hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh, cầu pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành bố thí thì ta 
gọi là tu hành bố thí Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về bố 
thí Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 
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Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói Thánh đế khổ hoặc thường, 
hoặc vô thường, nói Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc thường, hoặc vô 
thường; nói Thánh đế khổ hoặc lạc, hoặc khổ, nói Thánh đế tập, diệt, 
đạo hoặc lạc, hoặc khổ; nói Thánh đế khổ hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói 
Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói Thánh đế khổ hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh, nói Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc tịnh, hoặc bất tịnh 
và nếu người có khả năng nương các pháp như thế mà tu hành bố thí 
là tu hành bố thí Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành bố thí 
nên cầu Thánh đế khổ hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu Thánh 
đế tập, diệt, đạo hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu Thánh đế khổ 
hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc lạc, hoặc 
khổ; nên cầu Thánh đế khổ hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu Thánh đế 
tập, diệt, đạo hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu Thánh đế khổ hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh, nên cầu Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc tịnh, hoặc bất tịnh 
và nếu người có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành bố thí là 
tu hành bố thí Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
Thánh đế khổ hoặc thường, hoặc vô thường, cầu Thánh đế tập, diệt, 
đạo hoặc thường, hoặc vô thường; cầu Thánh đế khổ hoặc lạc, hoặc 
khổ, cầu Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc lạc, hoặc khổ; cầu Thánh đế khổ 
hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc ngã, hoặc vô 
ngã; cầu Thánh đế khổ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu Thánh đế tập, diệt, 
đạo hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu 
hành bố thí thì ta gọi là tu hành bố thí Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương 
tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về bố 
thí Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói bốn tịnh lự hoặc thường, 
hoặc vô thường, nói bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc thường, hoặc 
vô thường; nói bốn tịnh lự hoặc lạc, hoặc khổ, nói bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc hoặc lạc, hoặc khổ; nói bốn tịnh lự hoặc ngã, hoặc vô ngã, 
nói bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói bốn tịnh 
lự hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương các pháp như thế 
mà tu hành bố thí là tu hành bố thí Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: 
Người tu hành bố thí nên cầu bốn tịnh lự hoặc thường, hoặc vô 
thường, nên cầu bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc thường, hoặc vô 
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thường; nên cầu bốn tịnh lự hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu bốn tịnh lự hoặc ngã, 
hoặc vô ngã, nên cầu bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc ngã, hoặc vô 
ngã; nên cầu bốn tịnh lự hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả 
năng cầu các pháp như vậy mà tu hành bố thí là tu hành bố thí Ba-la-
mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
bốn tịnh lự hoặc thường, hoặc vô thường, cầu bốn vô lượng, bốn định 
vô sắc hoặc thường, hoặc vô thường; cầu bốn tịnh lự hoặc lạc, hoặc 
khổ, cầu bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc lạc, hoặc khổ; cầu bốn 
tịnh lự hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc 
ngã, hoặc vô ngã; cầu bốn tịnh lự hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào 
các pháp này mà tu hành bố thí thì ta gọi là tu hành bố thí Ba-la-mật-
đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về bố 
thí Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói tám giải thoát hoặc thường, 
hoặc vô thường, nói tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
hoặc thường, hoặc vô thường; nói tám giải thoát hoặc lạc, hoặc khổ, 
nói tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc lạc, hoặc khổ; 
nói tám giải thoát hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói tám giải thoát hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh, nói tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương các pháp như 
thế mà tu hành bố thí là tu hành bố thí Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: 
Người tu hành bố thí nên cầu tám giải thoát hoặc thường, hoặc vô 
thường, nên cầu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc 
thường, hoặc vô thường; nên cầu tám giải thoát hoặc lạc, hoặc khổ, 
nên cầu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc lạc, hoặc 
khổ; nên cầu tám giải thoát hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu tám thắng 
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu 
tám giải thoát hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có 
khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành bố thí là tu hành bố thí Ba-
la-mật-đa.  

805 



Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa   

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
tám giải thoát hoặc thường, hoặc vô thường, cầu tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ hoặc thường, hoặc vô thường; cầu tám giải 
thoát hoặc lạc, hoặc khổ, cầu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười 
biến xứ hoặc lạc, hoặc khổ; cầu tám giải thoát hoặc ngã, hoặc vô ngã, 
cầu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc ngã, hoặc vô 
ngã; cầu tám giải thoát hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương 
vào các pháp này mà tu hành bố thí thì ta gọi là tu hành bố thí Ba-la-
mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về bố 
thí Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói bốn niệm trụ hoặc thường, 
hoặc vô thường, nói bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, 
bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo hoặc thường, hoặc vô thường; 
nói bốn niệm trụ hoặc lạc, hoặc khổ, nói bốn chánh đoạn, bốn thần 
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo hoặc lạc, 
hoặc khổ; nói bốn niệm trụ hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói bốn chánh 
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi 
thánh đạo hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói bốn niệm trụ hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh, nói bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi 
đẳng giác, tám chi thánh đạo hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có 
khả năng nương các pháp như thế mà tu hành bố thí là tu hành bố thí 
Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành bố thí nên cầu bốn niệm 
trụ hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu bốn chánh đoạn cho đến 
tám chi thánh đạo hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu bốn niệm trụ 
hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh 
đạo hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu bốn niệm trụ hoặc ngã, hoặc vô ngã, 
nên cầu bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc ngã, hoặc vô 
ngã; nên cầu bốn niệm trụ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu bốn chánh 
đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người 
có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành bố thí là tu hành bố thí 
Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
bốn niệm trụ hoặc thường, hoặc vô thường, cầu bốn chánh đoạn cho 
đến tám chi thánh đạo hoặc thường, hoặc vô thường; cầu bốn niệm trụ 
hoặc lạc, hoặc khổ, cầu bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo 
hoặc lạc, hoặc khổ; cầu bốn niệm trụ hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu bốn 
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chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu bốn 
niệm trụ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu bốn chánh đoạn cho đến tám chi 
thánh đạo hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này 
mà tu hành bố thí thì ta gọi là tu hành bố thí Ba-la-mật-đa hữu sở đắc 
tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về bố 
thí Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói pháp môn giải thoát không 
hoặc thường, hoặc vô thường, nói pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện hoặc thường, hoặc vô thường; nói pháp môn giải thoát không 
hoặc lạc, hoặc khổ, nói pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc 
lạc, hoặc khổ; nói pháp môn giải thoát không hoặc ngã, hoặc vô ngã, 
nói pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
nói pháp môn giải thoát không hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói pháp môn 
giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người 
có khả năng nương các pháp như thế mà tu hành bố thí là tu hành bố 
thí Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành bố thí nên cầu pháp 
môn giải thoát không hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu pháp môn 
giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu 
pháp môn giải thoát không hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu pháp môn giải 
thoát không hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu pháp môn giải thoát 
không hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu pháp môn giải thoát vô tướng, 
vô nguyện hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng cầu các 
pháp như vậy mà tu hành bố thí là tu hành bố thí Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
pháp môn giải thoát không hoặc thường, hoặc vô thường, cầu pháp 
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc thường, hoặc vô thường; cầu 
pháp môn giải thoát không hoặc lạc, hoặc khổ, cầu pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện hoặc lạc, hoặc khổ; cầu pháp môn giải 
thoát không hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu pháp môn giải thoát vô tướng, 
vô nguyện hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu pháp môn giải thoát không 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu 
hành bố thí thì ta gọi là tu hành bố thí Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương 
tợ.  
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Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về bố 
thí Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói năm loại mắt hoặc thường, 
hoặc vô thường, nói sáu phép thần thông hoặc thường, hoặc vô 
thường; nói năm loại mắt hoặc lạc, hoặc khổ, nói sáu phép thần thông 
hoặc lạc, hoặc khổ; nói năm loại mắt hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói sáu 
phép thần thông hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói năm loại mắt hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh, nói sáu phép thần thông hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu 
người có khả năng nương các pháp như thế mà tu hành bố thí là tu 
hành bố thí Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành bố thí nên 
cầu năm loại mắt hoặc thường, hoặc vô thường, nên cầu sáu phép thần 
thông hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu năm loại mắt hoặc lạc, 
hoặc khổ, nên cầu sáu phép thần thông hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu 
năm loại mắt hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu sáu phép thần thông 
hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu năm loại mắt hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, 
nên cầu sáu phép thần thông hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có 
khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành bố thí là tu hành bố thí Ba-
la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
năm loại mắt hoặc thường, hoặc vô thường, cầu sáu phép thần thông 
hoặc thường, hoặc vô thường; cầu năm loại mắt hoặc lạc, hoặc khổ, 
cầu sáu phép thần thông hoặc lạc, hoặc khổ; cầu năm loại mắt hoặc 
ngã, hoặc vô ngã, cầu sáu phép thần thông hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu 
năm loại mắt hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu sáu phép thần thông hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành bố 
thí thì ta gọi là tu hành bố thí Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về bố 
thí Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói mười lực của Phật hoặc 
thường, hoặc vô thường, nói bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
hoặc thường, hoặc vô thường; nói mười lực của Phật hoặc lạc, hoặc 
khổ, nói bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, 
đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc lạc, hoặc khổ; nói 
mười lực của Phật hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp 
Phật bất cộng hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói mười lực của Phật hoặc tịnh, 
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hoặc bất tịnh, nói bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh và nếu người có khả năng nương các pháp như thế mà tu hành 
bố thí là tu hành bố thí Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành 
bố thí nên cầu mười lực của Phật hoặc thường, hoặc vô thường, nên 
cầu bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng hoặc 
thường, hoặc vô thường; nên cầu mười lực của Phật hoặc lạc, hoặc 
khổ, nên cầu bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu mười lực của Phật hoặc ngã, hoặc vô ngã, 
nên cầu bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng hoặc 
ngã, hoặc vô ngã; nên cầu mười lực của Phật hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, 
nên cầu bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng cầu các pháp như vậy mà 
tu hành bố thí là tu hành bố thí Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
mười lực của Phật hoặc thường, hoặc vô thường, cầu bốn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng hoặc thường, hoặc vô 
thường; cầu mười lực của Phật hoặc lạc, hoặc khổ, cầu bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng hoặc lạc, hoặc khổ; 
cầu mười lực của Phật hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu 
mười lực của Phật hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để 
nương vào các pháp này mà tu hành bố thí thì ta gọi là tu hành bố thí 
Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về bố 
thí Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói pháp không quên mất hoặc 
thường, hoặc vô thường, nói tánh luôn luôn xả hoặc thường, hoặc vô 
thường; nói pháp không quên mất hoặc lạc, hoặc khổ, nói tánh luôn 
luôn xả hoặc lạc, hoặc khổ; nói pháp không quên mất hoặc ngã, hoặc 
vô ngã, nói tánh luôn luôn xả hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói pháp không 
quên mất hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói tánh luôn luôn xả hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương các pháp như thế mà tu 
hành bố thí là tu hành bố thí Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu 
hành bố thí nên cầu pháp không quên mất hoặc thường, hoặc vô 
thường, nên cầu tánh luôn luôn xả hoặc thường, hoặc vô thường; nên 
cầu pháp không quên mất hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu tánh luôn luôn 

809 



Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa   

xả hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu pháp không quên mất hoặc ngã, hoặc 
vô ngã, nên cầu tánh luôn luôn xả hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu 
pháp không quên mất hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu tánh luôn luôn 
xả hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng cầu các pháp như 
vậy mà tu hành bố thí là tu hành bố thí Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
pháp không quên mất hoặc thường, hoặc vô thường, cầu tánh luôn 
luôn xả hoặc thường, hoặc vô thường; cầu pháp không quên mất hoặc 
lạc, hoặc khổ, cầu tánh luôn luôn xả hoặc lạc, hoặc khổ; cầu pháp 
không quên mất hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu tánh luôn luôn xả hoặc 
ngã, hoặc vô ngã; cầu pháp không quên mất hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, 
cầu tánh luôn luôn xả hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào 
các pháp này mà tu hành bố thí thì ta gọi là tu hành bố thí Ba-la-mật-
đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về bố 
thí Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói trí nhất thiết hoặc thường, 
hoặc vô thường, nói trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc thường, 
hoặc vô thường; nói trí nhất thiết hoặc lạc, hoặc khổ, nói trí đạo tướng, 
trí nhất thiết tướng hoặc lạc, hoặc khổ; nói trí nhất thiết hoặc ngã, hoặc 
vô ngã, nói trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
nói trí nhất thiết hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nói trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương 
các pháp như thế mà tu hành bố thí là tu hành bố thí Ba-la-mật-đa. Lại 
nói thế này: Người tu hành bố thí nên cầu trí nhất thiết hoặc thường, 
hoặc vô thường, nên cầu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc 
thường, hoặc vô thường; nên cầu trí nhất thiết hoặc lạc, hoặc khổ, nên 
cầu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu trí 
nhất thiết hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu trí nhất thiết hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh, nên cầu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc tịnh, hoặc bất tịnh 
và nếu người có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành bố thí là 
tu hành bố thí Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu trí 
nhất thiết hoặc thường, hoặc vô thường, cầu trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng hoặc thường, hoặc vô thường; cầu trí nhất thiết hoặc lạc, 
hoặc khổ, cầu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc lạc, hoặc khổ; 
cầu trí nhất thiết hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu trí đạo tướng, trí nhất 
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thiết tướng hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu trí nhất thiết hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh, cầu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc tịnh, hoặc bất tịnh 
như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành bố thí thì ta gọi là tu 
hành bố thí Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về bố 
thí Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói tất cả pháp môn Đà-la-ni 
hoặc thường, hoặc vô thường, nói tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc 
thường, hoặc vô thường; nói tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc lạc, hoặc 
khổ, nói tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc lạc, hoặc khổ; nói tất cả 
pháp môn Đà-la-ni hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói tất cả pháp môn Tam-
ma-địa hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh, nói tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh và nếu người có khả năng nương các pháp như thế mà tu hành bố 
thí là tu hành bố thí Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành bố 
thí nên cầu tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc thường, hoặc vô thường, 
nên cầu tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc thường, hoặc vô thường; 
nên cầu tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc lạc, hoặc khổ, nên cầu tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu tất cả pháp môn 
Đà-la-ni hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh, nên cầu tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh và nếu người có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành 
bố thí là tu hành bố thí Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc thường, hoặc vô thường, cầu tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa hoặc thường, hoặc vô thường; cầu tất cả pháp 
môn Đà-la-ni hoặc lạc, hoặc khổ, cầu tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
hoặc lạc, hoặc khổ; cầu tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc ngã, hoặc vô 
ngã, cầu tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu tất 
cả pháp môn Đà-la-ni hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, cầu tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp 
này mà tu hành bố thí thì ta gọi là tu hành bố thí Ba-la-mật-đa hữu sở 
đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về bố 
thí Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả 
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hoặc thường, hoặc vô thường, nói Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-
hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc 
thường, hoặc vô thường; nói Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc lạc, 
hoặc khổ, nói Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc lạc, hoặc khổ; nói Dự-
lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc ngã, hoặc vô ngã, nói Nhất-lai hướng, 
Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-
hán quả hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh, nói Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, 
Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc tịnh, hoặc bất tịnh 
và nếu người có khả năng nương các pháp như thế mà tu hành bố thí 
là tu hành bố thí Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: Người tu hành bố thí 
nên cầu Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc thường, hoặc vô thường, nên 
cầu Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả hoặc thường, hoặc vô 
thường; nên cầu Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc lạc, hoặc khổ, nên 
cầu Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu 
Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc ngã, hoặc vô ngã, nên cầu Nhất-lai 
hướng cho đến A-la-hán quả hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu Dự-lưu 
hướng, Dự-lưu quả hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, nên cầu Nhất-lai hướng 
cho đến A-la-hán quả hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả 
năng cầu các pháp như vậy mà tu hành bố thí là tu hành bố thí Ba-la-
mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc thường, hoặc vô thường, cầu Nhất-lai 
hướng cho đến A-la-hán quả hoặc thường, hoặc vô thường; cầu Dự-
lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc lạc, hoặc khổ, cầu Nhất-lai hướng cho 
đến A-la-hán quả hoặc lạc, hoặc khổ; cầu Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả 
hoặc ngã, hoặc vô ngã, cầu Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả hoặc 
ngã, hoặc vô ngã; cầu Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh, cầu Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả hoặc tịnh, hoặc bất tịnh 
như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành bố thí thì ta gọi là tu 
hành bố thí Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về bố 
thí Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói tất cả quả vị Độc-giác hoặc 
thường, hoặc vô thường; nói tất cả quả vị Độc-giác hoặc lạc, hoặc 
khổ; nói tất cả quả vị Độc-giác hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói tất cả quả 
vị Độc-giác hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương 
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các pháp như thế mà tu hành bố thí là tu hành bố thí Ba-la-mật-đa. Lại 
nói thế này: Người tu hành bố thí nên cầu tất cả quả vị Độc-giác hoặc 
thường, hoặc vô thường; nên cầu tất cả quả vị Độc-giác hoặc lạc, hoặc 
khổ; nên cầu tất cả quả vị Độc-giác hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu tất 
cả quả vị Độc-giác hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng 
cầu các pháp như vậy mà tu hành bố thí là tu hành bố thí Ba-la-mật-
đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
tất cả quả vị Độc-giác hoặc thường, hoặc vô thường; cầu tất cả quả vị 
Độc-giác hoặc lạc, hoặc khổ; cầu tất cả quả vị Độc-giác hoặc ngã, 
hoặc vô ngã; cầu tất cả quả vị Độc-giác hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như 
thế, để nương vào các pháp này mà tu hành bố thí thì ta gọi là tu hành 
bố thí Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về bố 
thí Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc 
thường, hoặc vô thường; nói tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc lạc, hoặc khổ; 
nói tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói tất cả hạnh đại 
Bồ-tát hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương các 
pháp như thế mà tu hành bố thí là tu hành bố thí Ba-la-mật-đa. Lại nói 
thế này: Người tu hành bố thí nên cầu tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc 
thường, hoặc vô thường; nên cầu tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc lạc, hoặc 
khổ; nên cầu tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu tất 
cả hạnh đại Bồ-tát hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng 
cầu các pháp như vậy mà tu hành bố thí là tu hành bố thí Ba-la-mật-
đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc thường, hoặc vô thường; cầu tất cả hạnh 
đại Bồ-tát hoặc lạc, hoặc khổ; cầu tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc ngã, 
hoặc vô ngã; cầu tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như 
thế, để nương vào các pháp này mà tu hành bố thí thì ta gọi là tu hành 
bố thí Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về bố 
thí Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề mà nói quả vị giác ngộ cao tột của 
chư Phật hoặc thường, hoặc vô thường; nói quả vị giác ngộ cao tột của 
chư Phật hoặc lạc, hoặc khổ; nói quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật 
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hoặc ngã, hoặc vô ngã; nói quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng nương các pháp như thế 
mà tu hành bố thí là tu hành bố thí Ba-la-mật-đa. Lại nói thế này: 
Người tu hành bố thí nên cầu quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật 
hoặc thường, hoặc vô thường; nên cầu quả vị giác ngộ cao tột của chư 
Phật hoặc lạc, hoặc khổ; nên cầu quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật 
hoặc ngã, hoặc vô ngã; nên cầu quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh và nếu người có khả năng cầu các pháp như 
vậy mà tu hành bố thí là tu hành bố thí Ba-la-mật-đa.  

Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… cầu 
quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc thường, hoặc vô thường; 
cầu quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc lạc, hoặc khổ; cầu quả 
vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc ngã, hoặc vô ngã; cầu quả vị 
giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc tịnh, hoặc bất tịnh như thế, để 
nương vào các pháp này mà tu hành bố thí thì ta gọi là tu hành bố thí 
Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ.  

Này Kiều Thi Ca! Như trước đã nói, nên biết, đều là nói về bố 
thí Ba-la-mật-đa hữu sở đắc tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết Bát-nhã Ba-la-mật-đa, 
nói thế này: Đến đây! Thiện nam tử! Ta sẽ dạy ngươi tu học Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa. Nếu ai theo lời dạy của ta thì sẽ mau trụ ở: Một là bậc 
Cực hỷ, hai là bậc Ly cấu, ba là bậc Phát quang, bốn là bậc Diệm tuệ, 
năm là bậc Cực nan thắng, sáu là bậc Hiện tiền, bảy là bậc Viễn hành, 
tám là bậc Bất động, chín là bậc Thiện tuệ, mười là bậc Pháp vân.  

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy dùng 
hữu tướng làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, và có ý 
tưởng thời gian mà dạy người khác tu học Bát-nhã Ba-la-mật-đa là nói 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tịnh lự Ba-la-mật-đa, 
nói thế này: Đến đây! Thiện nam tử! Ta sẽ dạy ngươi tu học tịnh lự 
Ba-la-mật-đa. Nếu ai theo lời dạy của ta mà tu hành thì sẽ mau trụ ở: 
Một là bậc Cực hỷ, hai là bậc Ly cấu, ba là bậc Phát quang, bốn là bậc 
Diệm tuệ, năm là bậc Cực nan thắng, sáu là bậc Hiện tiền, bảy là bậc 
Viễn hành, tám là bậc Bất động, chín là bậc Thiện tuệ, mười là bậc 
Pháp vân.  

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy dùng 
hữu tướng làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, và có ý 
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tưởng về thời gian mà dạy người khác tu học tịnh lự Ba-la-mật-đa là 
nói tịnh lự Ba-la-mật-đa tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tinh tấn Ba-la-mật-đa, 
nói thế này: Đến đây! Thiện nam tử! Ta sẽ dạy ngươi tu học tinh tấn 
Ba-la-mật-đa. Nếu ai theo lời dạy của ta mà tu hành thì sẽ mau trụ ở: 
Một là bậc Cực hỷ, hai là bậc Ly cấu, ba là bậc Phát quang, bốn là bậc 
Diệm tuệ, năm là bậc Cực nan thắng, sáu là bậc Hiện tiền, bảy là bậc 
Viễn hành, tám là bậc Bất động, chín là bậc Thiện tuệ, mười là bậc 
Pháp vân.  

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy dùng 
hữu tướng làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, và có ý 
tưởng về thời gian mà dạy người khác tu học tinh tấn Ba-la-mật-đa là 
nói tinh tấn Ba-la-mật-đa tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết an nhẫn Ba-la-mật-đa, 
nói thế này: Đến đây! Thiện nam tử! Ta sẽ dạy ngươi tu học an nhẫn 
Ba-la-mật-đa. Nếu ai theo lời dạy của ta mà tu hành thì sẽ mau trụ ở: 
Một là bậc Cực hỷ, hai là bậc Ly cấu, ba là bậc Phát quang, bốn là bậc 
Diệm tuệ, năm là bậc Cực nan thắng, sáu là bậc Hiện tiền, bảy là bậc 
Viễn hành, tám là bậc Bất động, chín là bậc Thiện tuệ, mười là bậc 
Pháp vân.  

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy dùng 
hữu tướng làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, và có ý 
tưởng về thời gian mà dạy người khác tu học an nhẫn Ba-la-mật-đa là 
nói an nhẫn Ba-la-mật-đa tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tịnh giới Ba-la-mật-đa, 
nói thế này: Đến đây! Thiện nam tử! Ta sẽ dạy ngươi tu học tịnh giới 
Ba-la-mật-đa. Nếu ai theo lời dạy của ta mà tu hành thì sẽ mau trụ ở: 
Một là bậc Cực hỷ, hai là bậc Ly cấu, ba là bậc Phát quang, bốn là bậc 
Diệm tuệ, năm là bậc Cực nan thắng, sáu là bậc Hiện tiền, bảy là bậc 
Viễn hành, tám là bậc Bất động, chín là bậc Thiện tuệ, mười là bậc 
Pháp vân.  

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy dùng 
hữu tướng làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, và có ý 
tưởng về thời gian mà dạy người khác tu học tịnh giới Ba-la-mật-đa là 
nói tịnh giới Ba-la-mật-đa tương tợ. 
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Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết bố thí Ba-la-mật-đa, 
nói thế này: Đến đây! Thiện nam tử! Ta sẽ dạy ngươi tu học bố thí Ba-
la-mật-đa. Nếu ai theo lời dạy của ta mà tu hành thì sẽ mau trụ ở: Một 
là bậc Cực hỷ, hai là bậc Ly cấu, ba là bậc Phát quang, bốn là bậc 
Diệm tuệ, năm là bậc Cực nan thắng, sáu là bậc Hiện tiền, bảy là bậc 
Viễn hành, tám là bậc Bất động, chín là bậc Thiện tuệ, mười là bậc 
Pháp vân.  

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy dùng 
hữu tướng làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, và có ý 
tưởng về thời gian mà dạy người khác tu học bố thí Ba-la-mật-đa là 
nói bố thí Ba-la-mật-đa tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
hoặc nói tịnh lự Ba-la-mật-đa, hoặc nói tinh tấn Ba-la-mật-đa, hoặc 
nói an nhẫn Ba-la-mật-đa, hoặc nói tịnh giới Ba-la-mật-đa, hoặc nói 
bố thí Ba-la-mật-đa, nói thế này: Đến đây! Thiện nam tử! Ta sẽ dạy 
ngươi tu học Bát-nhã cho đến bố thí Ba-la-mật-đa. Nếu ai theo lời dạy 
của ta mà tu học thì mau vượt bậc Thanh văn và Độc giác. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy dùng 
hữu tướng làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, và có ý 
tưởng về thời gian mà dạy người khác tu học Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, 
an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa thì đó là tuyên thuyết Bát-nhã 
cho đến bố thí Ba-la-mật-đa tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn, vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
hoặc nói tịnh lự Ba-la-mật-đa, hoặc nói tinh tấn Ba-la-mật-đa, hoặc 
nói an nhẫn Ba-la-mật-đa, hoặc nói tịnh giới Ba-la-mật-đa, hoặc nói 
bố thí Ba-la-mật-đa, nói thế này: Đến đây! Thiện nam tử! Ta sẽ dạy 
ngươi tu học Bát-nhã cho đến bố thí Ba-la-mật-đa. Nếu ai theo lời dạy 
của ta mà tu học thì mau nhập Chánh tánh ly sanh của Bồ-tát. Đã nhập 
Chánh tánh ly sanh của Bồ-tát rồi liền đắc Vô sanh pháp nhẫn của Bồ-
tát. Đã đắc Vô sanh pháp nhẫn của Bồ-tát liền đắc Thần thông bất thối 
của Bồ-tát. Đã đắc Thần thông bất thối của Bồ-tát, có khả năng đi 
khắp tất cả các cõi Phật trong mười phương, từ cõi Phật này đến cõi 
Phật khác, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen tất cả Như Lai 
Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác. Do đó, mau chứng đắc quả vị giác ngộ 
cao tột. 
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Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy dùng 
hữu tướng làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, và có ý 
tưởng về thời gian mà dạy người khác tu học Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, 
an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa thì đó là tuyên thuyết Bát-nhã 
cho đến bố thí Ba-la-mật-đa tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... 
nói với bậc Bồ-tát trụ chủng tánh: “Nếu có khả năng lắng nghe, thọ 
trì, đọc tụng, tinh cần tu học, như lý tư duy Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thậm thâm thì quyết định sẽ đạt được vô lượng, vô số, vô biên công 
đức”, thì này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy dùng 
hữu tướng làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, nói như thế 
là nói Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa 
tương tợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... 
nói với bậc Bồ-tát trụ chủng tánh: Những căn lành mà ngươi đã có từ 
khi sơ phát tâm cho đến khi chứng đắc Vô-dư Niết-bàn, trải qua thời 
của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác trong quá khứ, vị lai, hiện 
tại, đều nên tùy hỷ, nhóm tụ tất cả, vì các hữu tình hồi hướng quả vị 
giác ngộ cao tột, thì này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... ấy dùng hữu tướng làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương 
tiện, nói như thế là nói Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố 
thí Ba-la-mật-đa tương tợ. 
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Lúc bấy giờ, trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào 
gọi là tuyên thuyết Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí 
Ba-la-mật-đa một cách chơn chánh? 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... nói Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-
mật-đa vô sở đắc như thế gọi là tuyên thuyết Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, 
an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa một cách chơn chánh. 

Khi ấy, trời Đế Thích lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Các thiện 
nam tử, thiện nữ nhơn v.v... nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa vô sở đắc như 
thế nào mà gọi là nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa một cách chơn chánh. 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-
mật-đa, nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán sắc hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên quán 
thọ, tưởng, hành, thức hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì sắc và 
tự tánh của sắc là không; thọ, tưởng, hành, thức và tự tánh của thọ, 
tưởng, hành, thức là không. Tự tánh của sắc ấy tức chẳng phải là tự 
tánh; tự tánh của thọ, tưởng, hành, thức ấy cũng chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, sắc chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, 
vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; thọ, tưởng, hành, thức 
đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có sắc v.v... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ngươi có 
khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa: Chẳng nên quán sắc hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán thọ, 
tưởng, hành, thức hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì sắc và tự tánh của 
sắc là không; thọ, tưởng, hành, thức và tự tánh của thọ, tưởng, hành, 
thức là không. Tự tánh của sắc ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh 
của thọ, tưởng, hành, thức ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phải là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-
mật-đa này, sắc chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; thọ, tưởng, hành, thức đều chẳng thể nắm bắt 
được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó còn không có sắc v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
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lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-
nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán sắc hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán thọ, 
tưởng, hành, thức hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì sắc và tự tánh 
của sắc là không; thọ, tưởng, hành, thức và tự tánh của thọ, tưởng, 
hành, thức là không. Tự tánh của sắc ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự 
tánh của thọ, tưởng, hành, thức ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-
ba-la-mật-đa này, sắc chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; thọ, tưởng, hành, thức đều chẳng thể 
nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó còn không có sắc v.v... có thể nắm bắt được, huống 
là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu Bát-nhã như thế 
là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán sắc hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên quán thọ, 
tưởng, hành, thức hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì sắc và tự tánh 
của sắc là không; thọ, tưởng, hành, thức và tự tánh của thọ, tưởng, 
hành, thức là không. Tự tánh của sắc ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự 
tánh của thọ, tưởng, hành, thức ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-
ba-la-mật-đa này, sắc chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; thọ, tưởng, hành, thức đều chẳng thể 
nắm bắt được, thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó, còn không có sắc v.v... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng tu Bát-nhã 
như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều như thế, đó là tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa một cách 
chơn chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng 
nên quán nhãn xứ hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên quán nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì nhãn xứ 
và tự tánh của nhãn xứ là không; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tự tánh 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không. Tự tánh của nhãn xứ ấy tức 
chẳng phải là tự tánh; tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ ấy cũng 

820 



Tập 03, Quyển 146, Phẩm So Sánh Công Đức  

chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-
la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, nhãn xứ chẳng thể nắm 
bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn 
không có nhãn xứ v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường 
và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa: Chẳng nên quán nhãn xứ hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì nhãn xứ và tự tánh 
của nhãn xứ là không; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tự tánh của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ là không. Tự tánh của nhãn xứ ấy tức chẳng phải là tự 
tánh; tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối 
với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, nhãn xứ chẳng thể nắm bắt được, thì 
cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có nhãn xứ v.v... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng 
tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán nhãn xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì nhãn xứ và 
tự tánh của nhãn xứ là không; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tự tánh của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không. Tự tánh của nhãn xứ ấy tức chẳng 
phải là tự tánh; tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ ấy cũng chẳng phải 
là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 
Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, nhãn xứ chẳng thể nắm bắt được, 
thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có nhãn xứ 
v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán nhãn xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì nhãn xứ 
và tự tánh của nhãn xứ là không; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tự tánh 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không. Tự tánh của nhãn xứ ấy tức 

821 



Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa   

chẳng phải là tự tánh; tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-
la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, nhãn xứ chẳng thể nắm 
bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có 
nhãn xứ v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh 
kia! Nếu ngươi có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-
mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều như thế, đó là tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa một cách 
chơn chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng 
nên quán sắc xứ hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên quán thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì sắc 
xứ và tự tánh của sắc xứ là không; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và 
tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không. Tự tánh của sắc 
xứ ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì 
tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, sắc xứ 
chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đều chẳng thể nắm bắt 
được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó, còn không có sắc xứ v.v... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa: Chẳng nên quán sắc xứ hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì sắc xứ và tự 
tánh của sắc xứ là không; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và tự tánh 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không. Tự tánh của sắc xứ ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Bát-
nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, sắc xứ chẳng thể 
nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc 
và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn 
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không có sắc xứ v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ 
kia! Nếu ngươi có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán sắc xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì sắc 
xứ và tự tánh của sắc xứ là không; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và 
tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không. Tự tánh của sắc 
xứ ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì 
tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, sắc xứ 
chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đều chẳng thể nắm bắt được, 
thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó còn không có sắc xứ v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán sắc xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì sắc 
xứ và tự tánh của sắc xứ là không; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và 
tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không. Tự tánh của sắc 
xứ ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì 
tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, sắc xứ 
chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đều chẳng thể nắm bắt được 
thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó, còn không có sắc xứ v.v... có thể nắm bắt được, huống là có 
cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng tu Bát-nhã như thế là 
tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều như thế, đó là tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa một cách 
chơn chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng 
nên quán nhãn giới hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên quán sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
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sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì nhãn giới và tự tánh 
của nhãn giới là không; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhãn giới ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này, nhãn giới chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được; sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn 
không có nhãn giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường 
và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa: Chẳng nên quán nhãn giới hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì nhãn giới và tự tánh của nhãn 
giới là không; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhãn giới ấy tức 
chẳng phải là tự tánh; tự tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
này, nhãn giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có nhãn giới 
v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi 
có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán nhãn giới hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì nhãn giới và tự tánh 
của nhãn giới là không; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhãn giới ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
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là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này, nhãn giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có nhãn 
giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán nhãn giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì nhãn giới và tự tánh 
của nhãn giới là không; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhãn giới ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này, nhãn giới chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có nhãn 
giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều như thế, đó là tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa một cách 
chơn chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng 
nên quán nhĩ giới hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên quán thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh 
ra hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì nhĩ giới và tự tánh của nhĩ 
giới là không; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhĩ giới ấy tức chẳng 
phải là tự tánh; tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
này, nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia 
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cũng chẳng thể nắm bắt được; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn 
không có nhĩ giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường 
và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa: Chẳng nên quán nhĩ giới hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh 
ra hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì nhĩ giới và tự tánh của nhĩ giới là 
không; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sanh ra và tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhĩ giới ấy tức chẳng 
phải là tự tánh; tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
này, nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có nhĩ giới 
v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi 
có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán nhĩ giới hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì nhĩ giới và tự tánh của nhĩ 
giới là không; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhĩ giới ấy tức chẳng 
phải là tự tánh; tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
này, nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có nhĩ 
giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 
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Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán nhĩ giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì nhĩ giới và tự tánh của nhĩ 
giới là không; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhĩ giới ấy tức chẳng 
phải là tự tánh; tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
này, nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có nhĩ 
giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều như thế, đó là tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa một cách 
chơn chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng 
nên quán tỷ giới hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên quán hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra 
hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì tỷ giới và tự tánh của tỷ giới 
là không; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sanh ra và tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của tỷ giới ấy tức chẳng phải là 
tự tánh; tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì 
tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, tỷ giới 
chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh 
ra đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có tỷ giới 
v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa: Chẳng nên quán tỷ giới hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán hương 
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giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra 
hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì tỷ giới và tự tánh của tỷ giới là không; 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra và tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra là không. Tự tánh của tỷ giới ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự 
tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Bát-
nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, tỷ giới chẳng thể 
nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể 
nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó, còn không có tỷ giới v.v... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu Bát-nhã như 
thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tỷ giới hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì tỷ giới và tự tánh của tỷ 
giới là không; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của tỷ giới ấy tức chẳng phải 
là tự tánh; tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì 
tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, tỷ giới 
chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra đều 
chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có tỷ giới v.v... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tỷ giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì tỷ giới và tự tánh của tỷ 
giới là không; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của tỷ giới ấy tức chẳng phải 
là tự tánh; tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì 
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tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, tỷ giới 
chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra đều 
chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có tỷ giới v.v... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng 
tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều như thế, đó là tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa một cách 
chơn chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng 
nên quán thiệt giới hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên quán vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì thiệt giới và tự tánh 
của thiệt giới là không; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của thiệt giới ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này, thiệt giới chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn 
không có thiệt giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường 
và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa: Chẳng nên quán thiệt giới hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì thiệt giới và tự tánh của thiệt 
giới là không; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của thiệt giới ấy tức chẳng 
phải là tự tánh; tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
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này, thiệt giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có thiệt giới 
v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi 
có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán thiệt giới hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì thiệt giới và tự tánh 
của thiệt giới là không; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của thiệt giới ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này, thiệt giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có thiệt 
giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán thiệt giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì thiệt giới và tự tánh 
của thiệt giới là không; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của thiệt giới ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này, thiệt giới chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có thiệt 
giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 
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Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều như thế, đó là tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa một cách 
chơn chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng 
nên quán thân giới hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên quán xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì thân giới và tự tánh 
của thân giới là không; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của thân giới ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này, thân giới chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được; xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn 
không có thân giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường 
và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa: Chẳng nên quán thân giới hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì thân giới và tự tánh của thân 
giới là không; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của thân giới ấy tức 
chẳng phải là tự tánh; tự tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
này, thân giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có thân giới 
v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi 
có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 
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Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán thân giới hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì thân giới và tự tánh 
của thân giới là không; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của thân giới ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này, thân giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có thân 
giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán thân giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì thân giới và tự tánh 
của thân giới là không; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của thân giới ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này, thân giới chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có thân 
giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều như thế, đó là tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa một cách 
chơn chánh. 
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Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng 
nên quán ý giới hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên quán pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra 
hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì ý giới và tự tánh của ý giới 
là không; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra là không. Tự tánh của ý giới ấy tức chẳng phải là tự 
tánh; tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, ý giới chẳng 
thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra đều 
chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có ý giới v.v... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ngươi có 
khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán ý giới hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra 
hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì ý giới và tự tánh của ý giới là không; 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra là không. Tự tánh của ý giới ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh 
của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-
la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, ý giới chẳng thể nắm bắt 
được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt 
được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó, còn không có ý giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có 
cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán ý giới hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
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ra hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì ý giới và tự tánh của ý giới là 
không; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra là không. Tự tánh của ý giới ấy tức chẳng phải là tự 
tánh; tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, ý giới chẳng 
thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra đều 
chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có ý giới v.v... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán ý giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì ý giới và tự tánh của ý giới là 
không; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra là không. Tự tánh của ý giới ấy tức chẳng phải là tự 
tánh; tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, ý giới chẳng 
thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra đều 
chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có ý giới v.v... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng 
tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều như thế, đó là tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa một cách 
chơn chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng 
nên quán địa giới hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên quán thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì 
địa giới và tự tánh của địa giới là không; thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới và tự tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là không. 
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Tự tánh của địa giới ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-
ba-la-mật-đa này, địa giới chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có địa 
giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường 
kia! Nếu ngươi có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán địa giới hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì địa giới 
và tự tánh của địa giới là không; thủy, hỏa, phong, không, thức giới và 
tự tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là không. Tự tánh của 
địa giới ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
này, địa giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; thủy, hỏa, phong, không, thức giới đều chẳng 
thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó, còn không có địa giới v.v... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu Bát-nhã như 
thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán địa giới hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
địa giới và tự tánh của địa giới là không; thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới và tự tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là không. 
Tự tánh của địa giới ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-
ba-la-mật-đa này, địa giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được; thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có địa giới v.v... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 
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Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán địa giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
địa giới và tự tánh của địa giới là không; thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới và tự tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là không. 
Tự tánh của địa giới ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-
ba-la-mật-đa này, địa giới chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được; thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có địa giới v.v... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều như thế, đó là tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa một cách 
chơn chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng 
nên quán vô minh hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên quán 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, 
than, khổ, ưu, não hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì vô minh 
và tự tánh của vô minh là không; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 
thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não và tự tánh của 
hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não là không. Tự tánh của vô 
minh ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của hành cho đến lão tử, 
sầu, than, khổ, ưu, não ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này, vô minh chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, 
não đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có vô minh 
v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán vô minh hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, 
khổ, ưu, não hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì vô minh và tự tánh của vô 
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minh là không; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não và tự tánh của hành cho đến lão 
tử, sầu, than, khổ, ưu, não là không. Tự tánh của vô minh ấy tức chẳng 
phải là tự tánh; tự tánh của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, 
não ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, vô minh 
chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não đều chẳng thể nắm 
bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó, còn không có vô minh v.v... có thể nắm bắt được, huống 
là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu Bát-nhã như thế là 
tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán vô minh hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, 
than, khổ, ưu, não hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì vô minh và tự 
tánh của vô minh là không; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não và tự tánh của hành cho 
đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não là không. Tự tánh của vô minh ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của hành cho đến lão tử, sầu, than, 
khổ, ưu, não ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh 
thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, vô 
minh chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não đều chẳng 
thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó còn không có vô minh v.v... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán vô minh hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, 
than, khổ, ưu, não hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì vô minh và tự 
tánh của vô minh là không; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não và tự tánh của hành cho 
đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não là không. Tự tánh của vô minh ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của hành cho đến lão tử, sầu, than, 
khổ, ưu, não ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh 
thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, vô 
minh chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể 
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nắm bắt được; hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não đều chẳng 
thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có vô minh v.v... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều như thế, đó là tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa một cách 
chơn chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng 
nên quán bố thí Ba-la-mật-đa hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên 
quán tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa hoặc 
thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì bố thí Ba-la-mật-đa và tự tánh của 
bố thí Ba-la-mật-đa là không; tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-
nhã-ba-la-mật-đa và tự tánh của tịnh giới cho đến Bát-nhã-ba-la-mật-
đa là không. Tự tánh của bố thí Ba-la-mật-đa ấy tức chẳng phải là tự 
tánh; tự tánh của tịnh giới cho đến Bát-nhã-ba-la-mật-đa ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-
la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, bố thí Ba-la-mật-đa 
chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; tịnh giới cho đến Bát-nhã-ba-la-mật-đa đều chẳng thể 
nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có bố thí Ba-la-mật-đa v.v... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán bố thí Ba-la-mật-đa hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên 
quán tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa hoặc 
lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì bố thí Ba-la-mật-đa và tự tánh của bố thí Ba-
la-mật-đa là không; tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-
mật-đa và tự tánh của tịnh giới cho đến Bát-nhã-ba-la-mật-đa là 
không. Tự tánh của bố thí Ba-la-mật-đa ấy tức chẳng phải là tự tánh; 
tự tánh của tịnh giới cho đến Bát-nhã-ba-la-mật-đa ấy cũng chẳng phải 
là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 
Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, bố thí Ba-la-mật-đa chẳng thể nắm 
bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tịnh giới 
cho đến Bát-nhã-ba-la-mật-đa đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc 
và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn 
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không có bố thí Ba-la-mật-đa v.v... có thể nắm bắt được, huống là có 
cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán bố thí Ba-la-mật-đa hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng 
nên quán tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì bố thí Ba-la-mật-đa và tự tánh của 
bố thí Ba-la-mật-đa là không; tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-
nhã-ba-la-mật-đa và tự tánh của tịnh giới cho đến Bát-nhã-ba-la-mật-
đa là không. Tự tánh của bố thí Ba-la-mật-đa ấy tức chẳng phải là tự 
tánh; tự tánh của tịnh giới cho đến Bát-nhã-ba-la-mật-đa ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-
la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, bố thí Ba-la-mật-đa 
chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; tịnh giới cho đến Bát-nhã-ba-la-mật-đa đều chẳng thể nắm 
bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó còn không có bố thí Ba-la-mật-đa v.v... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán bố thí Ba-la-mật-đa hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng 
nên quán tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì bố thí Ba-la-mật-đa và tự tánh của 
bố thí Ba-la-mật-đa là không; tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-
nhã-ba-la-mật-đa và tự tánh của tịnh giới cho đến Bát-nhã-ba-la-mật-
đa là không. Tự tánh của bố thí Ba-la-mật-đa ấy tức chẳng phải là tự 
tánh; tự tánh của tịnh giới cho đến Bát-nhã-ba-la-mật-đa ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-
la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, bố thí Ba-la-mật-đa 
chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; tịnh giới cho đến Bát-nhã-ba-la-mật-đa đều chẳng thể nắm 
bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó, còn không có bố thí Ba-la-mật-đa v.v... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng 
tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều như thế, đó là tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa một cách 
chơn chánh. 
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Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng 
nên quán pháp không nội hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên 
quán pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh hoặc thường, hoặc 
vô thường. Vì sao? Vì pháp không nội và tự tánh của pháp không nội 
là không; pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tự tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh là không. 
Tự tánh của pháp không nội ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-
la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, pháp không nội chẳng 
thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh 
đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có pháp không nội 
v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán pháp không nội hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên 
quán pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh hoặc lạc, hoặc 
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khổ. Vì sao? Vì pháp không nội và tự tánh của pháp không nội là 
không; pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tự tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh là không. 
Tự tánh của pháp không nội ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-
la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, pháp không nội chẳng 
thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh đều chẳng 
thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó, còn không có pháp không nội v.v... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán pháp không nội hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh hoặc ngã, hoặc vô 
ngã. Vì sao? Vì pháp không nội và tự tánh của pháp không nội là 
không; pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tự tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh là không. 
Tự tánh của pháp không nội ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh ấy cũng 
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chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-
la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, pháp không nội chẳng 
thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh đều 
chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có pháp không nội v.v... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có 
khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán pháp không nội hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng 
nên quán pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh. Vì sao? Vì pháp không nội và tự tánh của pháp không nội là 
không; pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tự tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh là không. 
Tự tánh của pháp không nội ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-
la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, pháp không nội chẳng 
thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh đều 
chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có pháp không nội v.v... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có 
khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều như thế, đó là tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa một cách 
chơn chánh. 
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Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng 
nên quán chơn như hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên quán 
pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh 
bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì 
chơn như và tự tánh của chơn như là không; pháp giới, pháp tánh, tánh 
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, 
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì 
và tự tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì là không. Tự 
tánh của chơn như ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của pháp giới 
cho đến cảnh giới bất tư nghì ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-
ba-la-mật-đa này, chơn như chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; pháp giới cho đến cảnh giới 
bất tư nghì đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có chơn 
như v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường 
kia! Nếu ngươi có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán chơn như hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán 
pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh 
bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì chơn như 
và tự tánh của chơn như là không; pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư 
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì và tự tánh 
của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì là không. Tự tánh của 
chơn như ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của pháp giới cho đến 
cảnh giới bất tư nghì ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là 
tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
này, chơn như chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì đều 
chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có chơn như v.v... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 
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Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán chơn như hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh 
bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì chơn 
như và tự tánh của chơn như là không; pháp giới, pháp tánh, tánh 
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, 
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì 
và tự tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì là không. Tự 
tánh của chơn như ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của pháp giới 
cho đến cảnh giới bất tư nghì ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-
ba-la-mật-đa này, chơn như chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô 
ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; pháp giới cho đến cảnh giới bất 
tư nghì đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có chơn như 
v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán chơn như hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh 
bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì chơn 
như và tự tánh của chơn như là không; pháp giới, pháp tánh, tánh 
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, 
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì 
và tự tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì là không. Tự 
tánh của chơn như ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của pháp giới 
cho đến cảnh giới bất tư nghì ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-
ba-la-mật-đa này, chơn như chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; pháp giới cho đến cảnh giới bất 
tư nghì đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có chơn như 
v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều như thế, đó là tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa một cách 
chơn chánh. 
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Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng 
nên quán Thánh đế khổ hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên quán 
Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì 
Thánh đế khổ và tự tánh của Thánh đế khổ là không; Thánh đế tập, 
diệt, đạo và tự tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo là không. Tự tánh của 
Thánh đế khổ ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của Thánh đế tập, 
diệt, đạo ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì 
tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, Thánh 
đế khổ chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; Thánh đế tập, diệt, đạo đều chẳng thể nắm 
bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó, còn không có Thánh đế khổ v.v... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán Thánh đế khổ hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán 
Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì Thánh đế khổ 
và tự tánh của Thánh đế khổ là không; Thánh đế tập, diệt, đạo và tự 
tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo là không. Tự tánh của Thánh đế khổ 
ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Bát-
nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, Thánh đế khổ 
chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; Thánh đế tập, diệt, đạo đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc 
và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn 
không có Thánh đế khổ v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc 
và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-
ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán Thánh đế khổ hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì Thánh 
đế khổ và tự tánh của Thánh đế khổ là không; Thánh đế tập, diệt, đạo 
và tự tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo là không. Tự tánh của Thánh đế 
khổ ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo 
ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Bát-
nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, Thánh đế khổ 
chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm 
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bắt được; Thánh đế tập, diệt, đạo đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái 
ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn 
không có Thánh đế khổ v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã 
và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-
nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán Thánh đế khổ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
Thánh đế khổ và tự tánh của Thánh đế khổ là không; Thánh đế tập, 
diệt, đạo và tự tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo là không. Tự tánh của 
Thánh đế khổ ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của Thánh đế tập, 
diệt, đạo ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì 
tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, Thánh 
đế khổ chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; Thánh đế tập, diệt, đạo đều chẳng thể nắm bắt được thì 
cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó, còn không có Thánh đế khổ v.v... có thể nắm bắt được, huống là 
có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng tu Bát-nhã như thế 
là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều như thế, đó là tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa một cách 
chơn chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng 
nên quán bốn tịnh lự hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên quán 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? 
Vì bốn tịnh lự và tự tánh của bốn tịnh lự là không; bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc và tự tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không. Tự 
tánh của bốn tịnh lự ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này, bốn tịnh lự chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn vô lượng, bốn định vô sắc đều 
chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có bốn tịnh lự v.v... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 
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Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán bốn tịnh lự hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì bốn tịnh 
lự và tự tánh của bốn tịnh lự là không; bốn vô lượng, bốn định vô sắc 
và tự tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không. Tự tánh của 
bốn tịnh lự ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh 
thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, 
bốn tịnh lự chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được; bốn vô lượng, bốn định vô sắc đều chẳng thể nắm 
bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó, còn không có bốn tịnh lự v.v... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu Bát-nhã như 
thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán bốn tịnh lự hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì bốn 
tịnh lự và tự tánh của bốn tịnh lự là không; bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc và tự tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không. Tự tánh 
của bốn tịnh lự ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
này, bốn tịnh lự chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; bốn vô lượng, bốn định vô sắc đều chẳng thể 
nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó còn không có bốn tịnh lự v.v... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu Bát-nhã 
như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán bốn tịnh lự hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? 
Vì bốn tịnh lự và tự tánh của bốn tịnh lự là không; bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc và tự tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không. Tự 
tánh của bốn tịnh lự ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này, bốn tịnh lự chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn vô lượng, bốn định vô sắc đều 
chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm 

848 



Tập 03, Quyển 147, Phẩm So Sánh Công Đức  

849 

bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có bốn tịnh lự v.v... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều như thế, đó là tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa một cách 
chơn chánh. 
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Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng 
nên quán tám giải thoát hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên quán 
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc thường, hoặc vô 
thường. Vì sao? Vì tám giải thoát và tự tánh của tám giải thoát là 
không; tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ và tự tánh của 
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là không. Tự tánh của 
tám giải thoát ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-
ba-la-mật-đa này, tám giải thoát chẳng thể nắm bắt được thì cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ đều chẳng thể nắm bắt được thì cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó, còn không có tám giải thoát v.v... có thể nắm bắt được, huống là 
có cái thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu Bát-nhã 
như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tám giải thoát hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán 
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc lạc, hoặc khổ. Vì 
sao? Vì tám giải thoát và tự tánh của tám giải thoát là không; tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ và tự tánh của tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ là không. Tự tánh của tám giải thoát ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh 
thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, 
tám giải thoát chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có tám giải thoát v.v... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tám giải thoát hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc ngã, hoặc vô 
ngã. Vì sao? Vì tám giải thoát và tự tánh của tám giải thoát là không; 



Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa   

tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ và tự tánh của tám thắng 
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là không. Tự tánh của tám giải 
thoát ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là 
tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
này, tám giải thoát chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười 
biến xứ đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có tám giải 
thoát v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tám giải thoát hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh. Vì sao? Vì tám giải thoát và tự tánh của tám giải thoát là không; 
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ và tự tánh của tám thắng 
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là không. Tự tánh của tám giải 
thoát ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là 
tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
này, tám giải thoát chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười 
biến xứ đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có tám giải 
thoát v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều như thế, đó là tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa một cách 
chơn chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng 
nên quán bốn niệm trụ hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên quán 
bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, 
tám chi thánh đạo hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì bốn niệm 
trụ và tự tánh của bốn niệm trụ là không; bốn chánh đoạn, bốn thần 
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và tự tánh 
của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là không. Tự tánh của 
bốn niệm trụ ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn chánh đoạn 
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cho đến tám chi thánh đạo ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phải là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-
mật-đa này, bốn niệm trụ chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn chánh đoạn cho đến tám 
chi thánh đạo đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có 
bốn niệm trụ v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô 
thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-
ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán bốn niệm trụ hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán 
bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, 
tám chi thánh đạo hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì bốn niệm trụ và tự 
tánh của bốn niệm trụ là không; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm 
căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và tự tánh của bốn 
chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là không. Tự tánh của bốn niệm 
trụ ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn chánh đoạn cho đến 
tám chi thánh đạo ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
này, bốn niệm trụ chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo 
đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có bốn niệm trụ v.v... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng 
tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán bốn niệm trụ hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
giác, tám chi thánh đạo hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì bốn niệm 
trụ và tự tánh của bốn niệm trụ là không; bốn chánh đoạn, bốn thần 
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và tự tánh 
của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là không. Tự tánh của 
bốn niệm trụ ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn chánh đoạn 
cho đến tám chi thánh đạo ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phải là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-
mật-đa này, bốn niệm trụ chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn chánh đoạn cho đến tám chi 
thánh đạo đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có bốn niệm 
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trụ v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán bốn niệm trụ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
giác, tám chi thánh đạo hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì bốn niệm 
trụ và tự tánh của bốn niệm trụ là không; bốn chánh đoạn, bốn thần 
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và tự tánh 
của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là không. Tự tánh của 
bốn niệm trụ ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn chánh đoạn 
cho đến tám chi thánh đạo ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phải là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-
mật-đa này, bốn niệm trụ chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn chánh đoạn cho đến tám chi 
thánh đạo đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có bốn niệm 
trụ v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều như thế, đó là tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa một cách 
chơn chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng 
nên quán pháp môn giải thoát không hoặc thường, hoặc vô thường; 
chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc 
thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không và tự 
tánh của pháp môn giải thoát không là không; pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện là không. Tự tánh của pháp môn giải thoát không ấy tức chẳng 
phải là tự tánh; tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện 
ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Bát-
nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, pháp môn giải 
thoát không chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có pháp 
môn giải thoát không v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
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thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu Bát-nhã như thế 
là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán pháp môn giải thoát không hoặc lạc, hoặc khổ, 
chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc lạc, 
hoặc khổ. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không và tự tánh của pháp 
môn giải thoát không là không; pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là 
không. Tự tánh của pháp môn giải thoát không ấy tức chẳng phải là tự 
tánh; tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-
la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, pháp môn giải thoát 
không chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện đều chẳng thể 
nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó, còn không có pháp môn giải thoát không v.v... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán pháp môn giải thoát không hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc ngã, 
hoặc vô ngã. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không và tự tánh của 
pháp môn giải thoát không là không; pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là 
không. Tự tánh của pháp môn giải thoát không ấy tức chẳng phải là tự 
tánh; tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-
la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, pháp môn giải thoát 
không chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện đều chẳng thể 
nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó còn không có pháp môn giải thoát không v.v... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán pháp môn giải thoát không hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh; chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không và tự tánh 
của pháp môn giải thoát không là không; pháp môn giải thoát vô 
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tướng, vô nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện là không. Tự tánh của pháp môn giải thoát không ấy tức chẳng 
phải là tự tánh; tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện 
ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Bát-
nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, pháp môn giải 
thoát không chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện đều 
chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có pháp môn giải thoát 
không v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều như thế, đó là tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa một cách 
chơn chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng 
nên quán năm loại mắt hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên quán 
sáu phép thần thông hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì năm 
loại mắt và tự tánh của năm loại mắt là không; sáu phép thần thông và 
tự tánh của sáu phép thần thông là không. Tự tánh của năm loại mắt 
ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của sáu phép thần thông ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-
la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, năm loại mắt chẳng thể 
nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; sáu phép thần thông chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn 
không có năm loại mắt v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu Bát-nhã như thế 
là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán năm loại mắt hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán 
sáu phép thần thông hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì năm loại mắt và tự 
tánh của năm loại mắt là không; sáu phép thần thông và tự tánh của 
sáu phép thần thông là không. Tự tánh của năm loại mắt ấy tức chẳng 
phải là tự tánh; tự tánh của sáu phép thần thông ấy cũng chẳng phải là 
tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối 
với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, năm loại mắt chẳng thể nắm bắt được, 
thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; sáu phép thần 
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thông chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có năm loại mắt v.v... 
có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán năm loại mắt hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán sáu phép thần thông hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì năm loại 
mắt và tự tánh của năm loại mắt là không; sáu phép thần thông và tự 
tánh của sáu phép thần thông là không. Tự tánh của năm loại mắt ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của sáu phép thần thông ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-
la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, năm loại mắt chẳng thể 
nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
sáu phép thần thông chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có năm 
loại mắt v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán năm loại mắt hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán sáu phép thần thông hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì năm loại 
mắt và tự tánh của năm loại mắt là không; sáu phép thần thông và tự 
tánh của sáu phép thần thông là không. Tự tánh của năm loại mắt ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của sáu phép thần thông ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-
la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, năm loại mắt chẳng thể 
nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
sáu phép thần thông chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có năm 
loại mắt v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh 
kia! Nếu ngươi có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-
mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều như thế, đó là tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa một cách 
chơn chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng 
nên quán mười lực của Phật hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên 
quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 

857 



Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa   

hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc thường, hoặc vô 
thường. Vì sao? Vì mười lực của Phật và tự tánh của mười lực của 
Phật là không; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, 
đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tự tánh của bốn 
điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là không. Tự 
tánh của mười lực của Phật ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-
la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, mười lực của Phật 
chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có mười lực 
của Phật v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô 
thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-
ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán mười lực của Phật hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên 
quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? 
Vì mười lực của Phật và tự tánh của mười lực của Phật là không; bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại 
xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tự tánh của bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là không. Tự tánh của mười lực 
của Phật ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng ấy cũng chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, mười lực của Phật chẳng thể nắm bắt được, 
thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng đều chẳng thể nắm bắt được, thì 
cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, 
còn không có mười lực của Phật v.v... có thể nắm bắt được, huống là 
có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán mười lực của Phật hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng 
nên quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại 
bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc ngã, hoặc vô ngã. 
Vì sao? Vì mười lực của Phật và tự tánh của mười lực của Phật là 
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không; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, 
đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tự tánh của bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là không. Tự tánh của 
mười lực của Phật ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng ấy cũng chẳng phải là 
tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối 
với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, mười lực của Phật chẳng thể nắm bắt 
được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng đều chẳng thể nắm bắt 
được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó còn không có mười lực của Phật v.v... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu Bát-nhã 
như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán mười lực của Phật hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng 
nên quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại 
bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh. Vì sao? Vì mười lực của Phật và tự tánh của mười lực của Phật là 
không; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, 
đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tự tánh của bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là không. Tự tánh của 
mười lực của Phật ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng ấy cũng chẳng phải là 
tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối 
với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, mười lực của Phật chẳng thể nắm bắt 
được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng đều chẳng thể nắm bắt 
được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó, còn không có mười lực của Phật v.v... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng tu Bát-nhã 
như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều như thế, đó là tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa một cách 
chơn chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng 
nên quán pháp không quên mất hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng 
nên quán tánh luôn luôn xả hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì 
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pháp không quên mất và tự tánh của pháp không quên mất là không; 
tánh luôn luôn xả và tự tánh của tánh luôn luôn xả là không. Tự tánh 
của pháp không quên mất ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của 
tánh luôn luôn xả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
này, pháp không quên mất chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tánh luôn luôn xả chẳng thể 
nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có pháp không quên mất v.v... 
có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng 
nên quán tánh luôn luôn xả hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì pháp không 
quên mất và tự tánh của pháp không quên mất là không; tánh luôn 
luôn xả và tự tánh của tánh luôn luôn xả là không. Tự tánh của pháp 
không quên mất ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của tánh luôn 
luôn xả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì 
tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, pháp 
không quên mất chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; tánh luôn luôn xả chẳng thể nắm bắt được, 
thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó, còn không có pháp không quên mất v.v... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu Bát-nhã như 
thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
chẳng nên quán tánh luôn luôn xả hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
pháp không quên mất và tự tánh của pháp không quên mất là không; 
tánh luôn luôn xả và tự tánh của tánh luôn luôn xả là không. Tự tánh 
của pháp không quên mất ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của 
tánh luôn luôn xả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
này, pháp không quên mất chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tánh luôn luôn xả chẳng thể nắm bắt 
được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó còn không có pháp không quên mất v.v... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 
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Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; 
chẳng nên quán tánh luôn luôn xả hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
pháp không quên mất và tự tánh của pháp không quên mất là không; 
tánh luôn luôn xả và tự tánh của tánh luôn luôn xả là không. Tự tánh 
của pháp không quên mất ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của 
tánh luôn luôn xả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
này, pháp không quên mất chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tánh luôn luôn xả chẳng thể 
nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó, còn không có pháp không quên mất v.v... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều như thế, đó là tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa một cách 
chơn chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng 
nên quán trí nhất thiết hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên quán 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc thường, hoặc vô thường. Vì 
sao? Vì trí nhất thiết và tự tánh của trí nhất thiết là không; trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng và tự tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng là không. Tự tánh của trí nhất thiết ấy tức chẳng phải là tự tánh; 
tự tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối 
với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, trí nhất thiết chẳng thể nắm bắt được 
thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, 
vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn 
không có trí nhất thiết v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu Bát-nhã như thế 
là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán trí nhất thiết hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì trí 
nhất thiết và tự tánh của trí nhất thiết là không; trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng và tự tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là không. 

861 



Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa   

Tự tánh của trí nhất thiết ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của trí 
đạo tướng, trí nhất thiết tướng ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-
ba-la-mật-đa này, trí nhất thiết chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và 
khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có trí nhất thiết 
v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi 
có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán trí nhất thiết hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? 
Vì trí nhất thiết và tự tánh của trí nhất thiết là không; trí đạo tướng, trí 
nhất thiết tướng và tự tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là 
không. Tự tánh của trí nhất thiết ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh 
của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng ấy cũng chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, trí nhất thiết chẳng thể nắm bắt được, thì 
cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; trí đạo tướng, trí 
nhất thiết tướng đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có trí 
nhất thiết v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã 
kia! Nếu ngươi có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán trí nhất thiết hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì trí nhất thiết và tự tánh của trí nhất thiết là không; trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng và tự tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng là không. Tự tánh của trí nhất thiết ấy tức chẳng phải là tự tánh; 
tự tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối 
với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, trí nhất thiết chẳng thể nắm bắt được 
thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; trí đạo tướng, 
trí nhất thiết tướng đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có 
trí nhất thiết v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất 
tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-
la-mật-đa. 
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Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều như thế, đó là tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa một cách 
chơn chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng 
nên quán tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc thường, hoặc vô thường; 
chẳng nên quán tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc thường, hoặc vô 
thường. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và tự tánh của tất cả pháp 
môn Đà-la-ni là không; tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tự tánh của tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa là không. Tự tánh của tất cả pháp môn Đà-
la-ni ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của tất cả pháp môn Tam-
ma-địa ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì 
tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, tất cả 
pháp môn Đà-la-ni chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tất cả pháp môn Tam-ma-địa chẳng 
thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có tất cả pháp môn Đà-la-ni 
v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc lạc, hoặc khổ, 
chẳng nên quán tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc lạc, hoặc khổ. Vì 
sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và tự tánh của tất cả pháp môn Đà-
la-ni là không; tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tự tánh của tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa là không. Tự tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Bát-
nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, tất cả pháp môn 
Đà-la-ni chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; tất cả pháp môn Tam-ma-địa chẳng thể nắm bắt được, 
thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó, còn không có tất cả pháp môn Đà-la-ni v.v... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu Bát-nhã như 
thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
chẳng nên quán tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc ngã, hoặc vô ngã. 
Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và tự tánh của tất cả pháp môn 
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Đà-la-ni là không; tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tự tánh của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa là không. Tự tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Bát-
nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, tất cả pháp môn 
Đà-la-ni chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được; tất cả pháp môn Tam-ma-địa chẳng thể nắm bắt 
được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó còn không có tất cả pháp môn Đà-la-ni v.v... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; 
chẳng nên quán tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. 
Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và tự tánh của tất cả pháp môn 
Đà-la-ni là không; tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tự tánh của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa là không. Tự tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Bát-
nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, tất cả pháp môn 
Đà-la-ni chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được; tất cả pháp môn Tam-ma-địa chẳng thể nắm bắt 
được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó, còn không có tất cả pháp môn Đà-la-ni v.v... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều như thế, đó là tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa một cách 
chơn chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng 
nên quán Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc thường, hoặc vô thường; 
chẳng nên quán Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc thường, hoặc vô 
thường. Vì sao? Vì Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả và tự tánh của Dự-lưu 
hướng, Dự-lưu quả là không; Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn 
hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả và tự tánh của 
Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả là không. Tự tánh của Dự-lưu 
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hướng, Dự-lưu quả ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của Nhất-lai 
hướng cho đến A-la-hán quả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phải là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-
mật-đa này, Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả chẳng thể nắm bắt được thì 
cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; Nhất-lai 
hướng cho đến A-la-hán quả đều chẳng thể nắm bắt được thì cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó, còn không có Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả v.v... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc lạc, hoặc khổ, 
chẳng nên quán Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? 
Vì Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả và tự tánh của Dự-lưu hướng, Dự-lưu 
quả là không; Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả và tự tánh của Nhất-lai 
hướng cho đến A-la-hán quả là không. Tự tánh của Dự-lưu hướng, 
Dự-lưu quả ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của Nhất-lai hướng 
cho đến A-la-hán quả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này, Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc 
và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; Nhất-lai hướng cho đến A-
la-hán quả đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có Dự-lưu 
hướng, Dự-lưu quả v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và 
khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-
la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
chẳng nên quán Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì 
sao? Vì Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả và tự tánh của Dự-lưu hướng, Dự-
lưu quả là không; Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả và tự tánh của Nhất-lai 
hướng cho đến A-la-hán quả là không. Tự tánh của Dự-lưu hướng, 
Dự-lưu quả ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của Nhất-lai hướng 
cho đến A-la-hán quả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-
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đa này, Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả chẳng thể nắm bắt được, thì cái 
ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; Nhất-lai hướng cho đến 
A-la-hán quả đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có Dự-lưu 
hướng, Dự-lưu quả v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và 
vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-
ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh; chẳng nên quán Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, 
Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. 
Vì sao? Vì Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả và tự tánh của Dự-lưu hướng, 
Dự-lưu quả là không; Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, 
Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả và tự tánh của Nhất-lai 
hướng cho đến A-la-hán quả là không. Tự tánh của Dự-lưu hướng, 
Dự-lưu quả ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của Nhất-lai hướng 
cho đến A-la-hán quả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này, Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả chẳng thể nắm bắt được thì cái 
tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; Nhất-lai hướng cho 
đến A-la-hán quả đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có Dự-
lưu hướng, Dự-lưu quả v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh 
và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-
nhã-ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều như thế, đó là tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa một cách 
chơn chánh. 

 
Quyeån Thöù 148 

HEÁT 
 



47 
 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng 
nên quán tất cả quả vị Độc-giác hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? 
Vì tất cả quả vị Độc-giác và tự tánh của tất cả quả vị Độc-giác là 
không. Tự tánh của tất cả quả vị Độc-giác ấy tức chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối 
với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, tất cả quả vị Độc-giác chẳng thể nắm 
bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó, còn không có tất cả quả vị Độc-giác có thể nắm 
bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tất cả quả vị Độc-giác hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? 
Vì tất cả quả vị Độc-giác và tự tánh của tất cả quả vị Độc-giác là 
không. Tự tánh của tất cả quả vị Độc-giác ấy tức chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối 
với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, tất cả quả vị Độc-giác chẳng thể nắm 
bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó, còn không có tất cả quả vị Độc-giác có thể nắm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu Bát-nhã như 
thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tất cả quả vị Độc-giác hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì 
sao? Vì tất cả quả vị Độc-giác và tự tánh của tất cả quả vị Độc-giác là 
không. Tự tánh của tất cả quả vị Độc-giác ấy tức chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối 
với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, tất cả quả vị Độc-giác chẳng thể nắm 
bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó còn không có tất cả quả vị Độc-giác có thể nắm bắt 
được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tất cả quả vị Độc-giác hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì tất cả quả vị Độc-giác và tự tánh của tất cả quả vị Độc-giác là 
không. Tự tánh của tất cả quả vị Độc-giác ấy tức chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối 
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với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, tất cả quả vị Độc-giác chẳng thể nắm 
bắt được, thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó, còn không có tất cả quả vị Độc-giác có thể nắm bắt 
được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều như thế, đó là tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa một cách 
chơn chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng 
nên quán tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? 
Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát và tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ-tát là 
không. Tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ-tát ấy tức chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng thể nắm bắt 
được, thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó, còn không có tất cả hạnh đại Bồ-tát v.v... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? 
Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát và tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ-tát là 
không. Tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ-tát ấy tức chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng thể nắm bắt 
được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó, còn không có tất cả hạnh đại Bồ-tát có thể nắm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu Bát-nhã như 
thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì 
sao? Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát và tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ-tát là 
không. Tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ-tát ấy tức chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng thể nắm bắt 
được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó còn không có tất cả hạnh đại Bồ-tát có thể nắm bắt được, 
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huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu Bát-nhã 
như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát và tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ-tát là 
không. Tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ-tát ấy tức chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng thể nắm bắt 
được, thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó, còn không có tất cả hạnh đại Bồ-tát có thể nắm bắt được, 
huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng tu Bát-nhã 
như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều như thế, đó là tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa một cách 
chơn chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chẳng 
nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc thường, hoặc vô 
thường. Vì sao? Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật và tự tánh của 
quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự tánh của quả vị giác 
ngộ cao tột của chư Phật ấy tức chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-
đa này, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng thể nắm bắt được, 
thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó, còn không có quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật có thể 
nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ngươi có 
khả năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc lạc, 
hoặc khổ. Vì sao? Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật và tự tánh 
quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự tánh quả vị giác ngộ 
cao tột của chư Phật ấy tức chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
này, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng thể nắm bắt được, thì 
cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, 
còn không có quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật có thể nắm bắt 
được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu Bát-
nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 
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Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc ngã, 
hoặc vô ngã. Vì sao? Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật và tự 
tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự tánh quả vị 
giác ngộ cao tột của chư Phật ấy tức chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phải là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-
mật-đa này, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng thể nắm bắt 
được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó còn không có quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật có thể 
nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật và tự 
tánh quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự tánh quả vị 
giác ngộ cao tột của chư Phật ấy tức chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phải là tự tánh thì tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Đối với Bát-nhã-ba-la-
mật-đa này, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng thể nắm bắt 
được, thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó, còn không có quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật có thể 
nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu Bát-nhã như thế là tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều như thế, đó là tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa một cách 
chơn chánh. 

Khi ấy, trời Đế Thích lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Các thiện 
nam tử, thiện nữ nhơn v.v... nói tịnh lự Ba-la-mật-đa vô sở đắc như 
thế nào mà gọi là nói tịnh lự Ba-la-mật-đa một cách chơn chánh. 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tịnh lự Ba-la-
mật-đa, nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán sắc hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên quán 
thọ, tưởng, hành, thức hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì sắc và 
tự tánh của sắc là không; thọ, tưởng, hành, thức và tự tánh của thọ, 
tưởng, hành, thức là không. Tự tánh của sắc ấy tức chẳng phải là tự 
tánh; tự tánh của thọ, tưởng, hành, thức ấy cũng chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh 
lự Ba-la-mật-đa này, sắc chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; thọ, tưởng, hành, thức đều 
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chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có sắc v.v... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán sắc hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán thọ, tưởng, 
hành, thức hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì sắc và tự tánh của sắc là 
không; thọ, tưởng, hành, thức và tự tánh của thọ, tưởng, hành, thức là 
không. Tự tánh của sắc ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của thọ, 
tưởng, hành, thức ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa này, 
sắc chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; thọ, tưởng, hành, thức đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái 
lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn 
không có sắc v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ 
kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán sắc hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán thọ, 
tưởng, hành, thức hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì sắc và tự tánh 
của sắc là không; thọ, tưởng, hành, thức và tự tánh của thọ, tưởng, 
hành, thức là không. Tự tánh của sắc ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự 
tánh của thọ, tưởng, hành, thức ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự 
Ba-la-mật-đa này, sắc chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; thọ, tưởng, hành, thức đều chẳng thể 
nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó còn không có sắc v.v... có thể nắm bắt được, huống 
là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế 
là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán sắc hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên quán thọ, 
tưởng, hành, thức hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì sắc và tự tánh 
của sắc là không; thọ, tưởng, hành, thức và tự tánh của thọ, tưởng, 
hành, thức là không. Tự tánh của sắc ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự 
tánh của thọ, tưởng, hành, thức ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự 
Ba-la-mật-đa này, sắc chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; thọ, tưởng, hành, thức đều chẳng thể 
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nắm bắt được, thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó, còn không có sắc v.v... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự 
như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều như thế, đó là tuyên thuyết tịnh lự Ba-la-mật-đa một cách 
chơn chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tịnh lự Ba-la-mật-đa, 
nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-đa, chẳng 
nên quán nhãn xứ hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên quán nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì nhãn xứ 
và tự tánh của nhãn xứ là không; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tự tánh 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không. Tự tánh của nhãn xứ ấy tức 
chẳng phải là tự tánh; tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-
la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa này, nhãn xứ chẳng thể nắm 
bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn 
không có nhãn xứ v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường 
và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh 
lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán nhãn xứ hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì nhãn xứ và tự tánh 
của nhãn xứ là không; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tự tánh của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ là không. Tự tánh của nhãn xứ ấy tức chẳng phải là tự 
tánh; tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với 
tịnh lự Ba-la-mật-đa này, nhãn xứ chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc 
và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ đều 
chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có nhãn xứ v.v... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự 
như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán nhãn xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì nhãn xứ và 

873 



Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa   

tự tánh của nhãn xứ là không; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tự tánh của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không. Tự tánh của nhãn xứ ấy tức chẳng 
phải là tự tánh; tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ ấy cũng chẳng phải 
là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. 
Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa này, nhãn xứ chẳng thể nắm bắt được, thì 
cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có nhãn xứ v.v... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán nhãn xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì nhãn xứ 
và tự tánh của nhãn xứ là không; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tự tánh 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không. Tự tánh của nhãn xứ ấy tức 
chẳng phải là tự tánh; tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-
la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa này, nhãn xứ chẳng thể nắm 
bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có 
nhãn xứ v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh 
kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều như thế, đó là tuyên thuyết tịnh lự Ba-la-mật-đa một cách 
chơn chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tịnh lự Ba-la-mật-đa, 
nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-đa, chẳng 
nên quán sắc xứ hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên quán thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì sắc 
xứ và tự tánh của sắc xứ là không; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và 
tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không. Tự tánh của sắc 
xứ ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì 
tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa này, sắc xứ 
chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đều chẳng thể nắm bắt 
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được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó, còn không có sắc xứ v.v... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán sắc xứ hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì sắc xứ và tự 
tánh của sắc xứ là không; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và tự tánh 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không. Tự tánh của sắc xứ ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh 
lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa này, sắc xứ chẳng thể 
nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc 
và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn 
không có sắc xứ v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ 
kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán sắc xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì sắc 
xứ và tự tánh của sắc xứ là không; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và 
tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không. Tự tánh của sắc 
xứ ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì 
tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa này, sắc xứ 
chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đều chẳng thể nắm bắt được, 
thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó còn không có sắc xứ v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh 
lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán sắc xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì sắc 
xứ và tự tánh của sắc xứ là không; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và 
tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không. Tự tánh của sắc 
xứ ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì 
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tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa này, sắc xứ 
chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đều chẳng thể nắm bắt được 
thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó, còn không có sắc xứ v.v... có thể nắm bắt được, huống là có 
cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu 
tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều như thế, đó là tuyên thuyết tịnh lự Ba-la-mật-đa một cách 
chơn chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tịnh lự Ba-la-mật-đa, 
nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-đa, chẳng 
nên quán nhãn giới hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên quán sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì nhãn giới và tự tánh 
của nhãn giới là không; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhãn giới ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa 
này, nhãn giới chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn 
không có nhãn giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường 
và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh 
lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán nhãn giới hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì nhãn giới và tự tánh của nhãn 
giới là không; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhãn giới ấy tức 
chẳng phải là tự tánh; tự tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa này, 
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nhãn giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có nhãn giới v.v... 
có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán nhãn giới hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì nhãn giới và tự tánh 
của nhãn giới là không; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhãn giới ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa 
này, nhãn giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có nhãn 
giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán nhãn giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì nhãn giới và tự tánh 
của nhãn giới là không; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhãn giới ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa 
này, nhãn giới chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có nhãn 
giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 
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Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều như thế, đó là tuyên thuyết tịnh lự Ba-la-mật-đa một cách 
chơn chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tịnh lự Ba-la-mật-đa, 
nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-đa, chẳng 
nên quán nhĩ giới hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên quán thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh 
ra hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì nhĩ giới và tự tánh của nhĩ 
giới là không; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhĩ giới ấy tức chẳng 
phải là tự tánh; tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa này, 
nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có 
nhĩ giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô 
thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-
la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán nhĩ giới hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh 
ra hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì nhĩ giới và tự tánh của nhĩ giới là 
không; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sanh ra và tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhĩ giới ấy tức chẳng 
phải là tự tánh; tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa này, 
nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh 
ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có nhĩ giới v.v... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng 
tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 
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Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán nhĩ giới hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì nhĩ giới và tự tánh của nhĩ 
giới là không; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhĩ giới ấy tức chẳng 
phải là tự tánh; tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa này, 
nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có nhĩ giới 
v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán nhĩ giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì nhĩ giới và tự tánh của nhĩ 
giới là không; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhĩ giới ấy tức chẳng 
phải là tự tánh; tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa này, 
nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có nhĩ giới 
v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều như thế, đó là tuyên thuyết tịnh lự Ba-la-mật-đa một cách 
chơn chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tịnh lự Ba-la-mật-đa, 
nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-đa, chẳng 
nên quán tỷ giới hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên quán hương 
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giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra 
hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì tỷ giới và tự tánh của tỷ giới 
là không; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sanh ra và tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của tỷ giới ấy tức chẳng phải là 
tự tánh; tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì 
tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa này, tỷ giới 
chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh 
ra đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có tỷ giới 
v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tỷ giới hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra 
hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì tỷ giới và tự tánh của tỷ giới là không; 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra và tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra là không. Tự tánh của tỷ giới ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự 
tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự 
Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa này, tỷ giới chẳng thể nắm 
bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm 
bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó, còn không có tỷ giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là 
có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu 
tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tỷ giới hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì tỷ giới và tự tánh của tỷ 
giới là không; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của tỷ giới ấy tức chẳng phải 
là tự tánh; tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì 
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tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa này, tỷ giới 
chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra đều 
chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có tỷ giới v.v... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tỷ giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì tỷ giới và tự tánh của tỷ 
giới là không; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của tỷ giới ấy tức chẳng phải 
là tự tánh; tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì 
tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa này, tỷ giới 
chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra đều 
chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có tỷ giới v.v... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng 
tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều như thế, đó là tuyên thuyết tịnh lự Ba-la-mật-đa một cách 
chơn chánh. 
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Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tịnh lự Ba-la-mật-đa, 
nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-đa, chẳng 
nên quán thiệt giới hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên quán vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì thiệt giới và tự tánh 
của thiệt giới là không; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của thiệt giới ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa 
này, thiệt giới chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có 
thiệt giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô 
thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-
la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán thiệt giới hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì thiệt giới và tự tánh của thiệt 
giới là không; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của thiệt giới ấy tức chẳng 
phải là tự tánh; tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa này, 
thiệt giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh 
ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có thiệt giới v.v... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán thiệt giới hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
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vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì thiệt giới và tự tánh 
của thiệt giới là không; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của thiệt giới ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa 
này, thiệt giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có thiệt 
giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán thiệt giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì thiệt giới và tự tánh 
của thiệt giới là không; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của thiệt giới ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa 
này, thiệt giới chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có thiệt 
giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều như thế, đó là tuyên thuyết tịnh lự Ba-la-mật-đa một cách 
chơn chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tịnh lự Ba-la-mật-đa, 
nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-đa, chẳng 
nên quán thân giới hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên quán xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì thân giới và tự tánh 
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của thân giới là không; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của thân giới ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa 
này, thân giới chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn 
không có thân giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường 
và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh 
lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán thân giới hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì thân giới và tự tánh của thân 
giới là không; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của thân giới ấy tức 
chẳng phải là tự tánh; tự tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa này, 
thân giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có thân giới v.v... 
có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán thân giới hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì thân giới và tự tánh 
của thân giới là không; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của thân giới ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa 
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này, thân giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có thân 
giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán thân giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì thân giới và tự tánh 
của thân giới là không; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của thân giới ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa 
này, thân giới chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có thân 
giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều như thế, đó là tuyên thuyết tịnh lự Ba-la-mật-đa một cách 
chơn chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tịnh lự Ba-la-mật-đa, 
nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-đa, chẳng 
nên quán ý giới hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên quán pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra 
hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì ý giới và tự tánh của ý giới 
là không; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra là không. Tự tánh của ý giới ấy tức chẳng phải là tự 
tánh; tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là 
tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa này, ý giới chẳng 
thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra đều 
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chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có ý giới v.v... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ngươi có 
khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán ý giới hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra 
hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì ý giới và tự tánh của ý giới là không; 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra là không. Tự tánh của ý giới ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh 
của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-
la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa này, ý giới chẳng thể nắm bắt 
được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt 
được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó, còn không có ý giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có 
cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh 
lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán ý giới hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì ý giới và tự tánh của ý giới là 
không; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra là không. Tự tánh của ý giới ấy tức chẳng phải là tự 
tánh; tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là 
tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa này, ý giới chẳng 
thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra đều 
chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có ý giới v.v... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán ý giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
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ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì ý giới và tự tánh của ý giới là 
không; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra là không. Tự tánh của ý giới ấy tức chẳng phải là tự 
tánh; tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là 
tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa này, ý giới chẳng 
thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra đều 
chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có ý giới v.v... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng 
tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều như thế, đó là tuyên thuyết tịnh lự Ba-la-mật-đa một cách 
chơn chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tịnh lự Ba-la-mật-đa, 
nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-đa, chẳng 
nên quán địa giới hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên quán thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì 
địa giới và tự tánh của địa giới là không; thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới và tự tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là không. 
Tự tánh của địa giới ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự 
Ba-la-mật-đa này, địa giới chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có địa 
giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường 
kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán địa giới hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì địa giới 
và tự tánh của địa giới là không; thủy, hỏa, phong, không, thức giới và 
tự tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là không. Tự tánh của 
địa giới ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của thủy, hỏa, phong, 
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không, thức giới ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa này, 
địa giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; thủy, hỏa, phong, không, thức giới đều chẳng thể nắm 
bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó, còn không có địa giới v.v... có thể nắm bắt được, huống 
là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu 
tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán địa giới hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
địa giới và tự tánh của địa giới là không; thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới và tự tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là không. 
Tự tánh của địa giới ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự 
Ba-la-mật-đa này, địa giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được; thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có địa giới v.v... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán địa giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
địa giới và tự tánh của địa giới là không; thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới và tự tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là không. 
Tự tánh của địa giới ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự 
Ba-la-mật-đa này, địa giới chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có địa giới v.v... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có 
khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều như thế, đó là tuyên thuyết tịnh lự Ba-la-mật-đa một cách 
chơn chánh. 
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Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tịnh lự Ba-la-mật-đa, 
nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-đa, chẳng 
nên quán vô minh hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên quán 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, 
than, khổ, ưu, não hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì vô minh 
và tự tánh của vô minh là không; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 
thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não và tự tánh của 
hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não là không. Tự tánh của vô 
minh ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của hành cho đến lão tử, 
sầu, than, khổ, ưu, não ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa 
này, vô minh chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, 
não đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có vô minh 
v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán vô minh hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, 
khổ, ưu, não hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì vô minh và tự tánh của vô 
minh là không; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não và tự tánh của hành cho đến lão 
tử, sầu, than, khổ, ưu, não là không. Tự tánh của vô minh ấy tức chẳng 
phải là tự tánh; tự tánh của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, 
não ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là 
tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa này, vô minh chẳng 
thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não đều chẳng thể nắm bắt 
được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó, còn không có vô minh v.v... có thể nắm bắt được, huống là 
có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu 
tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán vô minh hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, 
than, khổ, ưu, não hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì vô minh và tự 
tánh của vô minh là không; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
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thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não và tự tánh của hành cho 
đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não là không. Tự tánh của vô minh ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của hành cho đến lão tử, sầu, than, 
khổ, ưu, não ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh 
thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa này, vô 
minh chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não đều chẳng 
thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó còn không có vô minh v.v... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán vô minh hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, 
than, khổ, ưu, não hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì vô minh và tự 
tánh của vô minh là không; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não và tự tánh của hành cho 
đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não là không. Tự tánh của vô minh ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của hành cho đến lão tử, sầu, than, 
khổ, ưu, não ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh 
thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa này, vô 
minh chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não đều chẳng 
thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có vô minh v.v... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều như thế, đó là tuyên thuyết tịnh lự Ba-la-mật-đa một cách 
chơn chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tịnh lự Ba-la-mật-đa, 
nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-đa, chẳng 
nên quán bố thí Ba-la-mật-đa hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên 
quán tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa hoặc 
thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì bố thí Ba-la-mật-đa và tự tánh của 
bố thí Ba-la-mật-đa là không; tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-
nhã Ba-la-mật-đa và tự tánh của tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-
đa là không. Tự tánh của bố thí Ba-la-mật-đa ấy tức chẳng phải là tự 
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tánh; tự tánh của tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-
la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa này, bố thí Ba-la-mật-đa 
chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa đều chẳng thể 
nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có bố thí Ba-la-mật-đa v.v... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán bố thí Ba-la-mật-đa hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên 
quán tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa hoặc 
lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì bố thí Ba-la-mật-đa và tự tánh của bố thí Ba-
la-mật-đa là không; tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-
mật-đa và tự tánh của tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa là 
không. Tự tánh của bố thí Ba-la-mật-đa ấy tức chẳng phải là tự tánh; 
tự tánh của tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa ấy cũng chẳng 
phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-
đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa này, bố thí Ba-la-mật-đa chẳng thể 
nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa đều chẳng thể nắm bắt được, 
thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó, còn không có bố thí Ba-la-mật-đa v.v... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như 
thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán bố thí Ba-la-mật-đa hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng 
nên quán tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì bố thí Ba-la-mật-đa và tự tánh của 
bố thí Ba-la-mật-đa là không; tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-
nhã Ba-la-mật-đa và tự tánh của tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-
đa là không. Tự tánh của bố thí Ba-la-mật-đa ấy tức chẳng phải là tự 
tánh; tự tánh của tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-
la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa này, bố thí Ba-la-mật-đa 
chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa đều chẳng thể nắm 
bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó còn không có bố thí Ba-la-mật-đa v.v... có thể nắm 
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bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán bố thí Ba-la-mật-đa hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng 
nên quán tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì bố thí Ba-la-mật-đa và tự tánh của 
bố thí Ba-la-mật-đa là không; tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-
nhã Ba-la-mật-đa và tự tánh của tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-
đa là không. Tự tánh của bố thí Ba-la-mật-đa ấy tức chẳng phải là tự 
tánh; tự tánh của tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-
la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa này, bố thí Ba-la-mật-đa 
chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa đều chẳng thể nắm 
bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó, còn không có bố thí Ba-la-mật-đa v.v... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng 
tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều như thế, đó là tuyên thuyết tịnh lự Ba-la-mật-đa một cách 
chơn chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tịnh lự Ba-la-mật-đa, 
nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-đa, chẳng 
nên quán pháp không nội hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên 
quán pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh hoặc thường, hoặc 
vô thường. Vì sao? Vì pháp không nội và tự tánh của pháp không nội 
là không; pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
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pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tự tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh là không. 
Tự tánh của pháp không nội ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-
la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa này, pháp không nội chẳng thể 
nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh đều 
chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có pháp không nội 
v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán pháp không nội hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên 
quán pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh hoặc lạc, hoặc 
khổ. Vì sao? Vì pháp không nội và tự tánh của pháp không nội là 
không; pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tự tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh là không. 
Tự tánh của pháp không nội ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-
la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa này, pháp không nội chẳng thể 
nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh đều chẳng 
thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó, còn không có pháp không nội v.v... có thể nắm 
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bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán pháp không nội hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh hoặc ngã, hoặc vô 
ngã. Vì sao? Vì pháp không nội và tự tánh của pháp không nội là 
không; pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tự tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh là không. 
Tự tánh của pháp không nội ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-
la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa này, pháp không nội chẳng thể 
nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh đều chẳng 
thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó còn không có pháp không nội v.v... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán pháp không nội hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng 
nên quán pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh hoặc tịnh, hoặc 
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bất tịnh. Vì sao? Vì pháp không nội và tự tánh của pháp không nội là 
không; pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tự tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh là không. 
Tự tánh của pháp không nội ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-
la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa này, pháp không nội chẳng thể 
nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh đều chẳng 
thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có pháp không nội v.v... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều như thế, đó là tuyên thuyết tịnh lự Ba-la-mật-đa một cách 
chơn chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tịnh lự Ba-la-mật-đa, 
nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-đa, chẳng 
nên quán chơn như hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên quán 
pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh 
bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì 
chơn như và tự tánh của chơn như là không; pháp giới, pháp tánh, tánh 
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, 
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì 
và tự tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì là không. Tự 
tánh của chơn như ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của pháp giới 
cho đến cảnh giới bất tư nghì ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự 
Ba-la-mật-đa này, chơn như chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, 
vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; pháp giới cho đến cảnh 
giới bất tư nghì đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường 
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kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có 
chơn như v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô 
thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-
la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán chơn như hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán 
pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh 
bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì chơn như 
và tự tánh của chơn như là không; pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư 
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì và tự tánh 
của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì là không. Tự tánh của 
chơn như ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của pháp giới cho đến 
cảnh giới bất tư nghì ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là 
tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa 
này, chơn như chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì đều 
chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có chơn như v.v... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán chơn như hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh 
bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì chơn 
như và tự tánh của chơn như là không; pháp giới, pháp tánh, tánh 
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, 
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì 
và tự tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì là không. Tự 
tánh của chơn như ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của pháp giới 
cho đến cảnh giới bất tư nghì ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự 
Ba-la-mật-đa này, chơn như chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô 
ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; pháp giới cho đến cảnh giới bất 
tư nghì đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có chơn như 
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v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán chơn như hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh 
bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì chơn 
như và tự tánh của chơn như là không; pháp giới, pháp tánh, tánh 
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, 
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì 
và tự tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì là không. Tự 
tánh của chơn như ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của pháp giới 
cho đến cảnh giới bất tư nghì ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự 
Ba-la-mật-đa này, chơn như chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; pháp giới cho đến cảnh giới bất 
tư nghì đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có chơn như 
v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều như thế, đó là tuyên thuyết tịnh lự Ba-la-mật-đa một cách 
chơn chánh. 
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Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tịnh lự Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán Thánh đế khổ hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng 
nên quán Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc thường, hoặc vô thường. Vì 
sao? Vì Thánh đế khổ và tự tánh của Thánh đế khổ là không; Thánh 
đế tập, diệt, đạo và tự tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo là không. Tự 
tánh của Thánh đế khổ ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của Thánh 
đế tập, diệt, đạo ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa này, 
Thánh đế khổ chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; Thánh đế tập, diệt, đạo đều chẳng thể 
nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có Thánh đế khổ v.v... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ngươi có 
khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán Thánh đế khổ hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán 
Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì Thánh đế khổ 
và tự tánh của Thánh đế khổ là không; Thánh đế tập, diệt, đạo và tự 
tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo là không. Tự tánh của Thánh đế khổ 
ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự 
Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa này, Thánh đế khổ chẳng 
thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
Thánh đế tập, diệt, đạo đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có 
Thánh đế khổ v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ 
kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán Thánh đế khổ hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì Thánh 
đế khổ và tự tánh của Thánh đế khổ là không; Thánh đế tập, diệt, đạo 
và tự tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo là không. Tự tánh của Thánh đế 
khổ ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo 
ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh 
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lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa này, Thánh đế khổ 
chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; Thánh đế tập, diệt, đạo đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái 
ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn 
không có Thánh đế khổ v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã 
và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự 
Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán Thánh đế khổ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
Thánh đế khổ và tự tánh của Thánh đế khổ là không; Thánh đế tập, 
diệt, đạo và tự tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo là không. Tự tánh của 
Thánh đế khổ ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của Thánh đế tập, 
diệt, đạo ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì 
tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa này, Thánh 
đế khổ chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; Thánh đế tập, diệt, đạo đều chẳng thể nắm bắt được thì 
cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó, còn không có Thánh đế khổ v.v... có thể nắm bắt được, huống là 
có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là 
tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tịnh lự Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tịnh lự Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán bốn tịnh lự hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên 
quán bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc thường, hoặc vô thường. Vì 
sao? Vì bốn tịnh lự và tự tánh của bốn tịnh lự là không; bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc và tự tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là 
không. Tự tánh của bốn tịnh lự ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh 
của bốn vô lượng, bốn định vô sắc ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự 
Ba-la-mật-đa này, bốn tịnh lự chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, 
vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn vô lượng, bốn định 
vô sắc đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có bốn tịnh 
lự v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường 
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kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán bốn tịnh lự hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì bốn tịnh 
lự và tự tánh của bốn tịnh lự là không; bốn vô lượng, bốn định vô sắc 
và tự tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không. Tự tánh của 
bốn tịnh lự ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh 
thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa này, bốn 
tịnh lự chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; bốn vô lượng, bốn định vô sắc đều chẳng thể nắm bắt 
được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó, còn không có bốn tịnh lự v.v... có thể nắm bắt được, huống 
là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu 
tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán bốn tịnh lự hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì bốn 
tịnh lự và tự tánh của bốn tịnh lự là không; bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc và tự tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không. Tự tánh 
của bốn tịnh lự ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa này, 
bốn tịnh lự chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; bốn vô lượng, bốn định vô sắc đều chẳng thể 
nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó còn không có bốn tịnh lự v.v... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự 
như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán bốn tịnh lự hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? 
Vì bốn tịnh lự và tự tánh của bốn tịnh lự là không; bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc và tự tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không. Tự 
tánh của bốn tịnh lự ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa 
này, bốn tịnh lự chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
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chẳng thể nắm bắt được; bốn vô lượng, bốn định vô sắc đều chẳng thể 
nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó, còn không có bốn tịnh lự v.v... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tịnh lự Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tịnh lự Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tám giải thoát hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng 
nên quán tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc thường, 
hoặc vô thường. Vì sao? Vì tám giải thoát và tự tánh của tám giải 
thoát là không; tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ và tự 
tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là không. Tự 
tánh của tám giải thoát ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với 
tịnh lự Ba-la-mật-đa này, tám giải thoát chẳng thể nắm bắt được thì 
cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tám thắng 
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ đều chẳng thể nắm bắt được thì cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó, còn không có tám giải thoát v.v... có thể nắm bắt được, huống là 
có cái thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như 
thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tám giải thoát hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán 
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc lạc, hoặc khổ. Vì 
sao? Vì tám giải thoát và tự tánh của tám giải thoát là không; tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ và tự tánh của tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ là không. Tự tánh của tám giải thoát ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh 
thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa này, tám 
giải thoát chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được; tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ đều 
chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có tám giải thoát v.v... có thể 
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nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng 
tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tám giải thoát hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc ngã, hoặc vô 
ngã. Vì sao? Vì tám giải thoát và tự tánh của tám giải thoát là không; 
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ và tự tánh của tám thắng 
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là không. Tự tánh của tám giải 
thoát ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là 
tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa 
này, tám giải thoát chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười 
biến xứ đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có tám giải 
thoát v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tám giải thoát hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh. Vì sao? Vì tám giải thoát và tự tánh của tám giải thoát là không; 
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ và tự tánh của tám thắng 
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là không. Tự tánh của tám giải 
thoát ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là 
tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa 
này, tám giải thoát chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười 
biến xứ đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có tám giải 
thoát v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tịnh lự Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tịnh lự Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán bốn niệm trụ hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên 
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quán bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
giác, tám chi thánh đạo hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì bốn 
niệm trụ và tự tánh của bốn niệm trụ là không; bốn chánh đoạn, bốn 
thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và tự 
tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là không. Tự tánh 
của bốn niệm trụ ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn chánh 
đoạn cho đến tám chi thánh đạo ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự 
Ba-la-mật-đa này, bốn niệm trụ chẳng thể nắm bắt được thì cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn chánh đoạn 
cho đến tám chi thánh đạo đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, 
vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn 
không có bốn niệm trụ v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là 
tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán bốn niệm trụ hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán 
bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, 
tám chi thánh đạo hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì bốn niệm trụ và tự 
tánh của bốn niệm trụ là không; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm 
căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và tự tánh của bốn 
chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là không. Tự tánh của bốn niệm 
trụ ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn chánh đoạn cho đến 
tám chi thánh đạo ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa này, 
bốn niệm trụ chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo 
đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có bốn niệm trụ v.v... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng 
tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán bốn niệm trụ hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
giác, tám chi thánh đạo hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì bốn niệm 
trụ và tự tánh của bốn niệm trụ là không; bốn chánh đoạn, bốn thần 
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và tự tánh 
của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là không. Tự tánh của 
bốn niệm trụ ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn chánh đoạn 
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cho đến tám chi thánh đạo ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phải là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-
mật-đa này, bốn niệm trụ chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn chánh đoạn cho đến tám chi 
thánh đạo đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có bốn niệm 
trụ v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán bốn niệm trụ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
giác, tám chi thánh đạo hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì bốn niệm 
trụ và tự tánh của bốn niệm trụ là không; bốn chánh đoạn, bốn thần 
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và tự tánh 
của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là không. Tự tánh của 
bốn niệm trụ ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn chánh đoạn 
cho đến tám chi thánh đạo ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phải là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-
mật-đa này, bốn niệm trụ chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn chánh đoạn cho đến tám chi 
thánh đạo đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có bốn niệm 
trụ v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tịnh lự Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tịnh lự Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán pháp môn giải thoát không hoặc thường, hoặc vô 
thường; chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện 
hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không 
và tự tánh của pháp môn giải thoát không là không; pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện là không. Tự tánh của pháp môn giải thoát không ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, 
vô nguyện ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì 
tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa này, pháp 
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môn giải thoát không chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn 
không có pháp môn giải thoát không v.v... có thể nắm bắt được, huống 
là có cái thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự 
như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán pháp môn giải thoát không hoặc lạc, hoặc khổ, 
chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc lạc, 
hoặc khổ. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không và tự tánh của pháp 
môn giải thoát không là không; pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là 
không. Tự tánh của pháp môn giải thoát không ấy tức chẳng phải là tự 
tánh; tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-
la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa này, pháp môn giải thoát 
không chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện đều chẳng thể 
nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó, còn không có pháp môn giải thoát không v.v... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán pháp môn giải thoát không hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc ngã, 
hoặc vô ngã. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không và tự tánh của 
pháp môn giải thoát không là không; pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là 
không. Tự tánh của pháp môn giải thoát không ấy tức chẳng phải là tự 
tánh; tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-
la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa này, pháp môn giải thoát 
không chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện đều chẳng thể 
nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó còn không có pháp môn giải thoát không v.v... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

8 



Tập 04, Quyển 151, Phẩm So Sánh Công Đức  

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán pháp môn giải thoát không hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh; chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không và tự tánh 
của pháp môn giải thoát không là không; pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện là không. Tự tánh của pháp môn giải thoát không ấy tức chẳng 
phải là tự tánh; tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện 
ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh 
lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa này, pháp môn giải 
thoát không chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện đều 
chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có pháp môn giải thoát 
không v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tịnh lự Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tịnh lự Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán năm loại mắt hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên 
quán sáu phép thần thông hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì 
năm loại mắt và tự tánh của năm loại mắt là không; sáu phép thần 
thông và tự tánh của sáu phép thần thông là không. Tự tánh của năm 
loại mắt ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của sáu phép thần thông 
ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh 
lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa này, năm loại mắt 
chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; sáu phép thần thông chẳng thể nắm bắt được thì cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó, còn không có năm loại mắt v.v... có thể nắm bắt được, huống là có 
cái thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như 
thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán năm loại mắt hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán 
sáu phép thần thông hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì năm loại mắt và tự 
tánh của năm loại mắt là không; sáu phép thần thông và tự tánh của 
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sáu phép thần thông là không. Tự tánh của năm loại mắt ấy tức chẳng 
phải là tự tánh; tự tánh của sáu phép thần thông ấy cũng chẳng phải là 
tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối 
với tịnh lự Ba-la-mật-đa này, năm loại mắt chẳng thể nắm bắt được, 
thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; sáu phép thần 
thông chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có năm loại mắt v.v... 
có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán năm loại mắt hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán sáu phép thần thông hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì năm loại 
mắt và tự tánh của năm loại mắt là không; sáu phép thần thông và tự 
tánh của sáu phép thần thông là không. Tự tánh của năm loại mắt ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của sáu phép thần thông ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-
la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa này, năm loại mắt chẳng thể 
nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
sáu phép thần thông chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có năm 
loại mắt v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán năm loại mắt hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán sáu phép thần thông hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì năm loại 
mắt và tự tánh của năm loại mắt là không; sáu phép thần thông và tự 
tánh của sáu phép thần thông là không. Tự tánh của năm loại mắt ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của sáu phép thần thông ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-
la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa này, năm loại mắt chẳng thể 
nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
sáu phép thần thông chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có năm 
loại mắt v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh 
kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tịnh lự Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 
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Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tịnh lự Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán mười lực của Phật hoặc thường, hoặc vô thường; 
chẳng nên quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, 
đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc thường, hoặc 
vô thường. Vì sao? Vì mười lực của Phật và tự tánh của mười lực của 
Phật là không; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, 
đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tự tánh của bốn 
điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là không. Tự 
tánh của mười lực của Phật ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-
la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa này, mười lực của Phật chẳng 
thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có mười lực của 
Phật v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường 
kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán mười lực của Phật hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên 
quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? 
Vì mười lực của Phật và tự tánh của mười lực của Phật là không; bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại 
xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tự tánh của bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là không. Tự tánh của mười lực 
của Phật ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng ấy cũng chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh 
lự Ba-la-mật-đa này, mười lực của Phật chẳng thể nắm bắt được, thì 
cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng đều chẳng thể nắm bắt được, thì 
cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, 
còn không có mười lực của Phật v.v... có thể nắm bắt được, huống là 
có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu 
tịnh lự Ba-la-mật-đa. 
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Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán mười lực của Phật hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng 
nên quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại 
bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc ngã, hoặc vô ngã. 
Vì sao? Vì mười lực của Phật và tự tánh của mười lực của Phật là 
không; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, 
đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tự tánh của bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là không. Tự tánh của 
mười lực của Phật ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng ấy cũng chẳng phải là 
tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối 
với tịnh lự Ba-la-mật-đa này, mười lực của Phật chẳng thể nắm bắt 
được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng đều chẳng thể nắm bắt 
được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó còn không có mười lực của Phật v.v... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự 
như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán mười lực của Phật hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng 
nên quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại 
bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh. Vì sao? Vì mười lực của Phật và tự tánh của mười lực của Phật là 
không; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, 
đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tự tánh của bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là không. Tự tánh của 
mười lực của Phật ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng ấy cũng chẳng phải là 
tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối 
với tịnh lự Ba-la-mật-đa này, mười lực của Phật chẳng thể nắm bắt 
được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng đều chẳng thể nắm bắt 
được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó, còn không có mười lực của Phật v.v... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự 
như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tịnh lự Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 
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Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tịnh lự Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc thường, hoặc vô thường; 
chẳng nên quán tánh luôn luôn xả hoặc thường, hoặc vô thường. Vì 
sao? Vì pháp không quên mất và tự tánh của pháp không quên mất là 
không; tánh luôn luôn xả và tự tánh của tánh luôn luôn xả là không. 
Tự tánh của pháp không quên mất ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh 
của tánh luôn luôn xả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa 
này, pháp không quên mất chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tánh luôn luôn xả chẳng thể 
nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có pháp không quên mất v.v... 
có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng 
nên quán tánh luôn luôn xả hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì pháp không 
quên mất và tự tánh của pháp không quên mất là không; tánh luôn 
luôn xả và tự tánh của tánh luôn luôn xả là không. Tự tánh của pháp 
không quên mất ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của tánh luôn 
luôn xả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì 
tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa này, pháp 
không quên mất chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; tánh luôn luôn xả chẳng thể nắm bắt được, 
thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó, còn không có pháp không quên mất v.v... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như 
thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
chẳng nên quán tánh luôn luôn xả hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
pháp không quên mất và tự tánh của pháp không quên mất là không; 
tánh luôn luôn xả và tự tánh của tánh luôn luôn xả là không. Tự tánh 
của pháp không quên mất ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của 
tánh luôn luôn xả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa này, 
pháp không quên mất chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia 
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cũng chẳng thể nắm bắt được; tánh luôn luôn xả chẳng thể nắm bắt 
được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó còn không có pháp không quên mất v.v... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; 
chẳng nên quán tánh luôn luôn xả hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
pháp không quên mất và tự tánh của pháp không quên mất là không; 
tánh luôn luôn xả và tự tánh của tánh luôn luôn xả là không. Tự tánh 
của pháp không quên mất ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của 
tánh luôn luôn xả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa này, 
pháp không quên mất chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; tánh luôn luôn xả chẳng thể nắm bắt 
được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó, còn không có pháp không quên mất v.v... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tịnh lự Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tịnh lự Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán trí nhất thiết hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên 
quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc thường, hoặc vô thường. 
Vì sao? Vì trí nhất thiết và tự tánh của trí nhất thiết là không; trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng và tự tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng là không. Tự tánh của trí nhất thiết ấy tức chẳng phải là tự tánh; 
tự tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với 
tịnh lự Ba-la-mật-đa này, trí nhất thiết chẳng thể nắm bắt được thì cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; trí đạo tướng, trí 
nhất thiết tướng đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có 
trí nhất thiết v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô 
thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-
la-mật-đa. 
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Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán trí nhất thiết hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì trí 
nhất thiết và tự tánh của trí nhất thiết là không; trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng và tự tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là không. 
Tự tánh của trí nhất thiết ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của trí 
đạo tướng, trí nhất thiết tướng ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự 
Ba-la-mật-đa này, trí nhất thiết chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và 
khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có trí nhất thiết 
v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi 
có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán trí nhất thiết hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? 
Vì trí nhất thiết và tự tánh của trí nhất thiết là không; trí đạo tướng, trí 
nhất thiết tướng và tự tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là 
không. Tự tánh của trí nhất thiết ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh 
của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng ấy cũng chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh 
lự Ba-la-mật-đa này, trí nhất thiết chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, 
vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có trí nhất thiết v.v... 
có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có 
khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán trí nhất thiết hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì trí nhất thiết và tự tánh của trí nhất thiết là không; trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng và tự tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng là không. Tự tánh của trí nhất thiết ấy tức chẳng phải là tự tánh; 
tự tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với 
tịnh lự Ba-la-mật-đa này, trí nhất thiết chẳng thể nắm bắt được thì cái 
tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
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chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có trí nhất 
thiết v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tịnh lự Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 
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Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tịnh lự Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc thường, hoặc vô 
thường; chẳng nên quán tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc thường, 
hoặc vô thường. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và tự tánh của tất 
cả pháp môn Đà-la-ni là không; tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tự 
tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa là không. Tự tánh của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa 
này, tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, 
vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tất cả pháp môn Tam-
ma-địa chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có tất cả 
pháp môn Đà-la-ni v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường 
và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh 
lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc lạc, hoặc khổ, 
chẳng nên quán tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc lạc, hoặc khổ. Vì 
sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và tự tánh của tất cả pháp môn Đà-
la-ni là không; tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tự tánh của tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa là không. Tự tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự 
Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa này, tất cả pháp môn Đà-
la-ni chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; tất cả pháp môn Tam-ma-địa chẳng thể nắm bắt được, 
thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó, còn không có tất cả pháp môn Đà-la-ni v.v... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu người có khả năng tu tịnh lự như 
thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
chẳng nên quán tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc ngã, hoặc vô ngã. 
Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và tự tánh của tất cả pháp môn 
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Đà-la-ni là không; tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tự tánh của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa là không. Tự tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh 
lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa này, tất cả pháp môn 
Đà-la-ni chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được; tất cả pháp môn Tam-ma-địa chẳng thể nắm bắt 
được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó còn không có tất cả pháp môn Đà-la-ni v.v... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu người có khả năng tu 
tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; 
chẳng nên quán tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. 
Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và tự tánh của tất cả pháp môn 
Đà-la-ni là không; tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tự tánh của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa là không. Tự tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh 
lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa này, tất cả pháp môn 
Đà-la-ni chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được; tất cả pháp môn Tam-ma-địa chẳng thể nắm bắt 
được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó, còn không có tất cả pháp môn Đà-la-ni v.v... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu người có khả năng tu 
tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tịnh lự Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tịnh lự Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc thường, hoặc vô 
thường; chẳng nên quán Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn 
hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc thường, 
hoặc vô thường. Vì sao? Vì Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả và tự tánh của 
Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả là không; Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, 
Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả và tự 
tánh của Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả là không. Tự tánh của 
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Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của 
Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh 
lự Ba-la-mật-đa này, Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả chẳng thể nắm bắt 
được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả đều chẳng thể nắm bắt được thì 
cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó, còn không có Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả v.v... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc lạc, hoặc khổ, 
chẳng nên quán Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? 
Vì Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả và tự tánh của Dự-lưu hướng, Dự-lưu 
quả là không; Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả và tự tánh của Nhất-lai 
hướng cho đến A-la-hán quả là không. Tự tánh của Dự-lưu hướng, 
Dự-lưu quả ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của Nhất-lai hướng 
cho đến A-la-hán quả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa 
này, Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và 
khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; Nhất-lai hướng cho đến A-la-
hán quả đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có Dự-lưu hướng, 
Dự-lưu quả v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! 
Nếu người có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
chẳng nên quán Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì 
sao? Vì Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả và tự tánh của Dự-lưu hướng, Dự-
lưu quả là không; Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả và tự tánh của Nhất-lai 
hướng cho đến A-la-hán quả là không. Tự tánh của Dự-lưu hướng, 
Dự-lưu quả ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của Nhất-lai hướng 
cho đến A-la-hán quả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa 
này, Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, 
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vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; Nhất-lai hướng cho đến A-
la-hán quả đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có Dự-lưu 
hướng, Dự-lưu quả v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và 
vô ngã kia! Nếu người có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-
la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh; chẳng nên quán Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, 
Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. 
Vì sao? Vì Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả và tự tánh của Dự-lưu hướng, 
Dự-lưu quả là không; Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, 
Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả và tự tánh của Nhất-lai 
hướng cho đến A-la-hán quả là không. Tự tánh của Dự-lưu hướng, 
Dự-lưu quả ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của Nhất-lai hướng 
cho đến A-la-hán quả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-mật-đa 
này, Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, 
bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; Nhất-lai hướng cho đến A-
la-hán quả đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có Dự-lưu 
hướng, Dự-lưu quả v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và 
bất tịnh kia! Nếu người có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-
la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tịnh lự Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tịnh lự Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tất cả quả vị Độc-giác hoặc thường, hoặc vô thường. 
Vì sao? Vì tất cả quả vị Độc-giác và tự tánh của tất cả quả vị Độc-giác 
là không. Tự tánh của tất cả quả vị Độc-giác ấy tức chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với 
tịnh lự Ba-la-mật-đa này, tất cả quả vị Độc-giác chẳng thể nắm bắt 
được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó, còn không có tất cả quả vị Độc-giác có thể nắm bắt 
được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 
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Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tất cả quả vị Độc-giác hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? 
Vì tất cả quả vị Độc-giác và tự tánh của tất cả quả vị Độc-giác là 
không. Tự tánh của tất cả quả vị Độc-giác ấy tức chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với 
tịnh lự Ba-la-mật-đa này, tất cả quả vị Độc-giác chẳng thể nắm bắt 
được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó, còn không có tất cả quả vị Độc-giác có thể nắm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu người có khả năng tu tịnh lự như 
thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tất cả quả vị Độc-giác hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì 
sao? Vì tất cả quả vị Độc-giác và tự tánh của tất cả quả vị Độc-giác là 
không. Tự tánh của tất cả quả vị Độc-giác ấy tức chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với 
tịnh lự Ba-la-mật-đa này, tất cả quả vị Độc-giác chẳng thể nắm bắt 
được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó còn không có tất cả quả vị Độc-giác có thể nắm bắt được, 
huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu người có khả năng tu tịnh lự 
như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tất cả quả vị Độc-giác hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì tất cả quả vị Độc-giác và tự tánh của tất cả quả vị Độc-giác là 
không. Tự tánh của tất cả quả vị Độc-giác ấy tức chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với 
tịnh lự Ba-la-mật-đa này, tất cả quả vị Độc-giác chẳng thể nắm bắt 
được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó, còn không có tất cả quả vị Độc-giác có thể nắm bắt được, 
huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu người có khả năng tu tịnh lự 
như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tịnh lự Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tịnh lự Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc thường, hoặc vô thường. 
Vì sao? Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát và tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ-tát 
là không. Tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ-tát ấy tức chẳng phải là tự 
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tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với 
tịnh lự Ba-la-mật-đa này, tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng thể nắm bắt 
được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó, còn không có tất cả hạnh đại Bồ-tát có thể nắm bắt 
được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? 
Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát và tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ-tát là 
không. Tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ-tát ấy tức chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh 
lự Ba-la-mật-đa này, tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng thể nắm bắt được, 
thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó, còn không có tất cả hạnh đại Bồ-tát có thể nắm bắt được, huống là 
có cái lạc và khổ kia! Nếu người có khả năng tu tịnh lự như thế là tu 
tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì 
sao? Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát và tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ-tát là 
không. Tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ-tát ấy tức chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh 
lự Ba-la-mật-đa này, tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng thể nắm bắt được, 
thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó còn không có tất cả hạnh đại Bồ-tát có thể nắm bắt được, huống là 
có cái ngã và vô ngã kia! Nếu người có khả năng tu tịnh lự như thế là 
tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát và tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ-tát là 
không. Tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ-tát ấy tức chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh 
lự Ba-la-mật-đa này, tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng thể nắm bắt được thì 
cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó, còn không có tất cả hạnh đại Bồ-tát có thể nắm bắt được, huống là 
có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu người có khả năng tu tịnh lự như thế là 
tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tịnh lự Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 
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Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tịnh lự Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc thường, 
hoặc vô thường. Vì sao? Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật và tự 
tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự tánh của 
quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật ấy tức chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự 
Ba-la-mật-đa này, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng thể nắm 
bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó, còn không có quả vị giác ngộ cao tột của chư 
Phật có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc lạc, 
hoặc khổ. Vì sao? Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật và tự tánh 
của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự tánh của quả vị 
giác ngộ cao tột của chư Phật ấy tức chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phải là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự Ba-la-
mật-đa này, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng thể nắm bắt 
được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó, còn không có quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật có thể 
nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu người có khả năng 
tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc ngã, 
hoặc vô ngã. Vì sao? Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật và tự 
tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự tánh của 
quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật ấy tức chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự 
Ba-la-mật-đa này, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng thể nắm 
bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó còn không có quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật có 
thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu người có 
khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh lự Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật và tự 
tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự tánh của 
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quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật ấy tức chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh lự Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh lự 
Ba-la-mật-đa này, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng thể nắm 
bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó, còn không có quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật 
có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu người 
có khả năng tu tịnh lự như thế là tu tịnh lự Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tịnh lự Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Khi ấy, trời Đế Thích lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Các thiện 
nam tử, thiện nữ nhơn v.v... nói tinh tấn Ba-la-mật-đa vô sở đắc như 
thế nào mà gọi là nói tinh tấn Ba-la-mật-đa một cách chơn chánh. 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tinh tấn Ba-la-
mật-đa, thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán sắc hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên 
quán thọ, tưởng, hành, thức hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì 
sắc và tự tánh của sắc là không; thọ, tưởng, hành, thức và tự tánh của 
thọ, tưởng, hành, thức là không. Tự tánh của sắc ấy tức chẳng phải là 
tự tánh; tự tánh của thọ, tưởng, hành, thức ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối 
với tinh tấn Ba-la-mật-đa này, sắc chẳng thể nắm bắt được thì cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; thọ, tưởng, hành, 
thức đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có sắc v.v... 
có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán sắc hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán thọ, tưởng, 
hành, thức hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì sắc và tự tánh của sắc là 
không; thọ, tưởng, hành, thức và tự tánh của thọ, tưởng, hành, thức là 
không. Tự tánh của sắc ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của thọ, 
tưởng, hành, thức ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-đa 
này, sắc chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; thọ, tưởng, hành, thức đều chẳng thể nắm bắt được, thì 
cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó 
còn không có sắc v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và 
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khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-
la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán sắc hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán thọ, 
tưởng, hành, thức hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì sắc và tự tánh 
của sắc là không; thọ, tưởng, hành, thức và tự tánh của thọ, tưởng, 
hành, thức là không. Tự tánh của sắc ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự 
tánh của thọ, tưởng, hành, thức ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn 
Ba-la-mật-đa này, sắc chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; thọ, tưởng, hành, thức đều chẳng thể 
nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó còn không có sắc v.v... có thể nắm bắt được, huống 
là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu tinh tấn như thế 
là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán sắc hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên quán thọ, 
tưởng, hành, thức hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì sắc và tự tánh 
của sắc là không; thọ, tưởng, hành, thức và tự tánh của thọ, tưởng, 
hành, thức là không. Tự tánh của sắc ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự 
tánh của thọ, tưởng, hành, thức ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn 
Ba-la-mật-đa này, sắc chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; thọ, tưởng, hành, thức đều chẳng thể 
nắm bắt được, thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó, còn không có sắc v.v... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng tu tinh tấn 
như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tinh tấn Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tinh tấn Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán nhãn xứ hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên 
quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì 
nhãn xứ và tự tánh của nhãn xứ là không; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và 
tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không. Tự tánh của nhãn xứ ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ ấy cũng 
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chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-
la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-đa này, nhãn xứ chẳng thể nắm 
bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn 
không có nhãn xứ v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường 
và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu tinh tấn như thế là tu tinh 
tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán nhãn xứ hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì nhãn xứ và tự tánh 
của nhãn xứ là không; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tự tánh của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ là không. Tự tánh của nhãn xứ ấy tức chẳng phải là tự 
tánh; tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối 
với tinh tấn Ba-la-mật-đa này, nhãn xứ chẳng thể nắm bắt được, thì cái 
lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có nhãn xứ v.v... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán nhãn xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì nhãn xứ và 
tự tánh của nhãn xứ là không; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tự tánh của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không. Tự tánh của nhãn xứ ấy tức chẳng 
phải là tự tánh; tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ ấy cũng chẳng phải 
là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. 
Đối với tinh tấn Ba-la-mật-đa này, nhãn xứ chẳng thể nắm bắt được, 
thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có nhãn xứ 
v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán nhãn xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì nhãn xứ 
và tự tánh của nhãn xứ là không; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tự tánh 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không. Tự tánh của nhãn xứ ấy tức 
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chẳng phải là tự tánh; tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-
la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-đa này, nhãn xứ chẳng thể nắm 
bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có 
nhãn xứ v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh 
kia! Nếu ngươi có khả năng tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-
mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tinh tấn Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tinh tấn Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán sắc xứ hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên quán 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? 
Vì sắc xứ và tự tánh của sắc xứ là không; thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ và tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không. Tự tánh 
của sắc xứ ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh 
thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-đa này, sắc 
xứ chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đều chẳng thể nắm 
bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó, còn không có sắc xứ v.v... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán sắc xứ hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì sắc xứ và tự 
tánh của sắc xứ là không; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và tự tánh 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không. Tự tánh của sắc xứ ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh 
tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-đa này, sắc xứ chẳng thể 
nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc 
và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn 
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không có sắc xứ v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ 
kia! Nếu ngươi có khả năng tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán sắc xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì sắc 
xứ và tự tánh của sắc xứ là không; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và 
tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không. Tự tánh của sắc 
xứ ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì 
tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-đa này, sắc xứ 
chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đều chẳng thể nắm bắt được, 
thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó còn không có sắc xứ v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu tinh tấn như thế là tu 
tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán sắc xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì sắc 
xứ và tự tánh của sắc xứ là không; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và 
tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không. Tự tánh của sắc 
xứ ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì 
tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-đa này, sắc xứ 
chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đều chẳng thể nắm bắt được 
thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó, còn không có sắc xứ v.v... có thể nắm bắt được, huống là có 
cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng tu tinh tấn như thế là 
tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tinh tấn Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tinh tấn Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán nhãn giới hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên 
quán sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
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làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì nhãn giới 
và tự tánh của nhãn giới là không; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh 
của nhãn giới ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối 
với tinh tấn Ba-la-mật-đa này, nhãn giới chẳng thể nắm bắt được thì 
cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt 
được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó, còn không có nhãn giới v.v... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán nhãn giới hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì nhãn giới và tự tánh của nhãn 
giới là không; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhãn giới ấy tức 
chẳng phải là tự tánh; tự tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-đa 
này, nhãn giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có nhãn giới 
v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi 
có khả năng tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán nhãn giới hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì nhãn giới và tự tánh 
của nhãn giới là không; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhãn giới ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
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là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-
đa này, nhãn giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có nhãn 
giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán nhãn giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì nhãn giới và tự tánh 
của nhãn giới là không; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhãn giới ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-
đa này, nhãn giới chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có nhãn 
giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tinh tấn Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tinh tấn Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán nhĩ giới hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên 
quán thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì nhĩ giới và tự 
tánh của nhĩ giới là không; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhĩ 
giới ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của thanh giới cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn 
Ba-la-mật-đa này, nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô 
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thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; thanh giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được thì cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó, còn không có nhĩ giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu tinh tấn như thế là 
tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán nhĩ giới hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh 
ra hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì nhĩ giới và tự tánh của nhĩ giới là 
không; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sanh ra và tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhĩ giới ấy tức chẳng 
phải là tự tánh; tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-đa 
này, nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có nhĩ giới 
v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi 
có khả năng tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán nhĩ giới hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì nhĩ giới và tự tánh của nhĩ 
giới là không; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhĩ giới ấy tức chẳng 
phải là tự tánh; tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-đa 
này, nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có nhĩ 
giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 
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Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán nhĩ giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì nhĩ giới và tự tánh của nhĩ 
giới là không; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhĩ giới ấy tức chẳng 
phải là tự tánh; tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-đa 
này, nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có nhĩ 
giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tinh tấn Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 
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Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tinh tấn Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tỷ giới hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên quán 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì tỷ giới và tự tánh của 
tỷ giới là không; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của tỷ giới ấy tức chẳng phải 
là tự tánh; tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì 
tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-đa này, tỷ giới 
chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh 
ra đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có tỷ giới 
v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tỷ giới hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra 
hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì tỷ giới và tự tánh của tỷ giới là không; 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra và tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra là không. Tự tánh của tỷ giới ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự 
tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh 
tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-đa này, tỷ giới chẳng thể 
nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể 
nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó, còn không có tỷ giới v.v... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu tinh tấn như 
thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tỷ giới hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
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sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì tỷ giới và tự tánh của tỷ 
giới là không; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của tỷ giới ấy tức chẳng phải 
là tự tánh; tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì 
tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-đa này, tỷ giới 
chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra đều 
chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có tỷ giới v.v... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tỷ giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì tỷ giới và tự tánh của tỷ 
giới là không; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của tỷ giới ấy tức chẳng phải 
là tự tánh; tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì 
tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-đa này, tỷ giới 
chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra đều 
chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có tỷ giới v.v... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng 
tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tinh tấn Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tinh tấn Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán thiệt giới hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên 
quán vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì thiệt giới và 
tự tánh của thiệt giới là không; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
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cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của thiệt 
giới ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của vị giới cho đến các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn 
Ba-la-mật-đa này, thiệt giới chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được thì cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó, còn không có thiệt giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu tinh tấn như thế là 
tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán thiệt giới hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì thiệt giới và tự tánh của thiệt 
giới là không; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của thiệt giới ấy tức chẳng 
phải là tự tánh; tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-đa 
này, thiệt giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có thiệt giới 
v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi 
có khả năng tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán thiệt giới hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì thiệt giới và tự tánh 
của thiệt giới là không; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của thiệt giới ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-
đa này, thiệt giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng 
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chẳng thể nắm bắt được; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có thiệt 
giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán thiệt giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì thiệt giới và tự tánh 
của thiệt giới là không; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của thiệt giới ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-
đa này, thiệt giới chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có thiệt 
giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tinh tấn Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tinh tấn Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán thân giới hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên 
quán xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc 
làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì thân giới 
và tự tánh của thân giới là không; xúc giới, thân thức giới và thân xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của 
thân giới ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn 
Ba-la-mật-đa này, thân giới chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được thì cái 

38 



Tập 04, Quyển 153, Phẩm So Sánh Công Đức  

thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó, còn không có thân giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu tinh tấn như thế là 
tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán thân giới hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì thân giới và tự tánh của thân 
giới là không; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của thân giới ấy tức 
chẳng phải là tự tánh; tự tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-đa 
này, thân giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có thân giới 
v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi 
có khả năng tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán thân giới hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì thân giới và tự tánh 
của thân giới là không; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của thân giới ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-
đa này, thân giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có thân 
giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán thân giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
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duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì thân giới và tự tánh 
của thân giới là không; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của thân giới ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-
đa này, thân giới chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có thân 
giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tinh tấn Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tinh tấn Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán ý giới hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên quán 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì ý giới và tự tánh của ý 
giới là không; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sanh ra và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của ý giới ấy tức chẳng phải là tự 
tánh; tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là 
tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-đa này, ý giới chẳng 
thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra đều 
chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có ý giới v.v... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ngươi có 
khả năng tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán ý giới hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra 
hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì ý giới và tự tánh của ý giới là không; 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
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ra và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra là không. Tự tánh của ý giới ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh 
của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-
la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-đa này, ý giới chẳng thể nắm bắt 
được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt 
được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó, còn không có ý giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có 
cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu tinh tấn như thế là tu tinh 
tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán ý giới hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì ý giới và tự tánh của ý giới là 
không; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra là không. Tự tánh của ý giới ấy tức chẳng phải là tự 
tánh; tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là 
tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-đa này, ý giới chẳng 
thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra đều 
chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có ý giới v.v... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán ý giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì ý giới và tự tánh của ý giới là 
không; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra là không. Tự tánh của ý giới ấy tức chẳng phải là tự 
tánh; tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là 
tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-đa này, ý giới chẳng 
thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra đều 
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chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có ý giới v.v... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng 
tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tinh tấn Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tinh tấn Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán địa giới hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên 
quán thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc thường, hoặc vô thường. 
Vì sao? Vì địa giới và tự tánh của địa giới là không; thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới và tự tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là 
không. Tự tánh của địa giới ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn 
Ba-la-mật-đa này, địa giới chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có địa 
giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường 
kia! Nếu ngươi có khả năng tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán địa giới hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì địa giới 
và tự tánh của địa giới là không; thủy, hỏa, phong, không, thức giới và 
tự tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là không. Tự tánh của 
địa giới ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-đa 
này, địa giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; thủy, hỏa, phong, không, thức giới đều chẳng 
thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó, còn không có địa giới v.v... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu tinh tấn như 
thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 
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Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán địa giới hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
địa giới và tự tánh của địa giới là không; thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới và tự tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là không. 
Tự tánh của địa giới ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn 
Ba-la-mật-đa này, địa giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được; thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có địa giới v.v... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán địa giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
địa giới và tự tánh của địa giới là không; thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới và tự tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là không. 
Tự tánh của địa giới ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn 
Ba-la-mật-đa này, địa giới chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có địa giới v.v... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có 
khả năng tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tinh tấn Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tinh tấn Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán vô minh hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên 
quán hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, 
sầu, than, khổ, ưu, não hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì vô 
minh và tự tánh của vô minh là không; hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não và tự tánh 
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của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não là không. Tự tánh của 
vô minh ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của hành cho đến lão tử, 
sầu, than, khổ, ưu, não ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-
đa này, vô minh chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, 
não đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có vô minh 
v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán vô minh hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, 
khổ, ưu, não hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì vô minh và tự tánh của vô 
minh là không; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não và tự tánh của hành cho đến lão 
tử, sầu, than, khổ, ưu, não là không. Tự tánh của vô minh ấy tức chẳng 
phải là tự tánh; tự tánh của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, 
não ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là 
tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-đa này, vô minh 
chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não đều chẳng thể nắm 
bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó, còn không có vô minh v.v... có thể nắm bắt được, huống 
là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu tinh tấn như thế là 
tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán vô minh hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, 
than, khổ, ưu, não hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì vô minh và tự 
tánh của vô minh là không; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não và tự tánh của hành cho 
đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não là không. Tự tánh của vô minh ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của hành cho đến lão tử, sầu, than, 
khổ, ưu, não ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh 
thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-đa này, vô 
minh chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não đều chẳng 
thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt 
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được. Vì sao? Vì trong đó còn không có vô minh v.v... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán vô minh hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, 
than, khổ, ưu, não hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì vô minh và tự 
tánh của vô minh là không; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não và tự tánh của hành cho 
đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não là không. Tự tánh của vô minh ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của hành cho đến lão tử, sầu, than, 
khổ, ưu, não ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh 
thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-đa này, vô 
minh chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não đều chẳng 
thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có vô minh v.v... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tinh tấn Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tinh tấn Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán bố thí Ba-la-mật-đa hoặc thường, hoặc vô thường; 
chẳng nên quán tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-
mật-đa hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì bố thí Ba-la-mật-đa 
và tự tánh của bố thí Ba-la-mật-đa là không; tịnh giới, an nhẫn, tinh 
tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa và tự tánh của tịnh giới cho đến 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa là không. Tự tánh của bố thí Ba-la-mật-đa ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-
mật-đa ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì 
tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-đa này, bố thí 
Ba-la-mật-đa chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có bố thí Ba-la-mật-
đa v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường 
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kia! Nếu ngươi có khả năng tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán bố thí Ba-la-mật-đa hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên 
quán tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa hoặc 
lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì bố thí Ba-la-mật-đa và tự tánh của bố thí Ba-
la-mật-đa là không; tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-
mật-đa và tự tánh của tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa là 
không. Tự tánh của bố thí Ba-la-mật-đa ấy tức chẳng phải là tự tánh; 
tự tánh của tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa ấy cũng chẳng 
phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-
đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-đa này, bố thí Ba-la-mật-đa chẳng thể 
nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa đều chẳng thể nắm bắt được, 
thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó, còn không có bố thí Ba-la-mật-đa v.v... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu tinh tấn như 
thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán bố thí Ba-la-mật-đa hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng 
nên quán tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì bố thí Ba-la-mật-đa và tự tánh của 
bố thí Ba-la-mật-đa là không; tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-
nhã Ba-la-mật-đa và tự tánh của tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-
đa là không. Tự tánh của bố thí Ba-la-mật-đa ấy tức chẳng phải là tự 
tánh; tự tánh của tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-
la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-đa này, bố thí Ba-la-mật-đa 
chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa đều chẳng thể nắm 
bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó còn không có bố thí Ba-la-mật-đa v.v... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán bố thí Ba-la-mật-đa hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng 
nên quán tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì bố thí Ba-la-mật-đa và tự tánh của 
bố thí Ba-la-mật-đa là không; tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-
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nhã Ba-la-mật-đa và tự tánh của tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-
đa là không. Tự tánh của bố thí Ba-la-mật-đa ấy tức chẳng phải là tự 
tánh; tự tánh của tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-
la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-đa này, bố thí Ba-la-mật-đa 
chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa đều chẳng thể nắm 
bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó, còn không có bố thí Ba-la-mật-đa v.v... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng 
tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tinh tấn Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tinh tấn Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán pháp không nội hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng 
nên quán pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh hoặc thường, hoặc 
vô thường. Vì sao? Vì pháp không nội và tự tánh của pháp không nội 
là không; pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tự tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh là không. 
Tự tánh của pháp không nội ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-
la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-đa này, pháp không nội chẳng 
thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm 
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bắt được; pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh 
đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có pháp không nội 
v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán pháp không nội hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên 
quán pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh hoặc lạc, hoặc 
khổ. Vì sao? Vì pháp không nội và tự tánh của pháp không nội là 
không; pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tự tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh là không. 
Tự tánh của pháp không nội ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-
la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-đa này, pháp không nội chẳng 
thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh đều chẳng 
thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó, còn không có pháp không nội v.v... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán pháp không nội hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
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pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh hoặc ngã, hoặc vô 
ngã. Vì sao? Vì pháp không nội và tự tánh của pháp không nội là 
không; pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tự tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh là không. 
Tự tánh của pháp không nội ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-
la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-đa này, pháp không nội chẳng 
thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh đều 
chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có pháp không nội v.v... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có 
khả năng tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán pháp không nội hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng 
nên quán pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh. Vì sao? Vì pháp không nội và tự tánh của pháp không nội là 
không; pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tự tánh của 
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pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh là không. 
Tự tánh của pháp không nội ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-
la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-đa này, pháp không nội chẳng 
thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh đều 
chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có pháp không nội v.v... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có 
khả năng tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tinh tấn Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

 
Quyeån Thöù 153 

HEÁT 
 



52 
 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tinh tấn Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán chơn như hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên 
quán pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, 
tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì 
chơn như và tự tánh của chơn như là không; pháp giới, pháp tánh, tánh 
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, 
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì 
và tự tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì là không. Tự 
tánh của chơn như ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của pháp giới 
cho đến cảnh giới bất tư nghì ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn 
Ba-la-mật-đa này, chơn như chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, 
vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; pháp giới cho đến cảnh 
giới bất tư nghì đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có 
chơn như v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô 
thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn 
Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán chơn như hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán 
pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh 
bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì chơn như 
và tự tánh của chơn như là không; pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư 
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì và tự tánh 
của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì là không. Tự tánh của 
chơn như ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của pháp giới cho đến 
cảnh giới bất tư nghì ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là 
tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-đa 
này, chơn như chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì đều 
chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có chơn như v.v... có thể nắm 
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bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán chơn như hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh 
bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì chơn 
như và tự tánh của chơn như là không; pháp giới, pháp tánh, tánh 
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, 
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì 
và tự tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì là không. Tự 
tánh của chơn như ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của pháp giới 
cho đến cảnh giới bất tư nghì ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn 
Ba-la-mật-đa này, chơn như chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô 
ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; pháp giới cho đến cảnh giới bất 
tư nghì đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có chơn như 
v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán chơn như hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh 
bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì chơn 
như và tự tánh của chơn như là không; pháp giới, pháp tánh, tánh 
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, 
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì 
và tự tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì là không. Tự 
tánh của chơn như ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của pháp giới 
cho đến cảnh giới bất tư nghì ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn 
Ba-la-mật-đa này, chơn như chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; pháp giới cho đến cảnh giới bất 
tư nghì đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có chơn như 
v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 
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Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tinh tấn Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tinh tấn Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán Thánh đế khổ hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng 
nên quán Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc thường, hoặc vô thường. Vì 
sao? Vì Thánh đế khổ và tự tánh của Thánh đế khổ là không; Thánh 
đế tập, diệt, đạo và tự tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo là không. Tự 
tánh của Thánh đế khổ ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của Thánh 
đế tập, diệt, đạo ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-đa 
này, Thánh đế khổ chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được; Thánh đế tập, diệt, đạo đều chẳng 
thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có Thánh đế khổ v.v... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán Thánh đế khổ hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán 
Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì Thánh đế khổ 
và tự tánh của Thánh đế khổ là không; Thánh đế tập, diệt, đạo và tự 
tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo là không. Tự tánh của Thánh đế khổ 
ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh 
tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-đa này, Thánh đế khổ 
chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; Thánh đế tập, diệt, đạo đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc 
và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn 
không có Thánh đế khổ v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc 
và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn 
Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán Thánh đế khổ hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì Thánh 
đế khổ và tự tánh của Thánh đế khổ là không; Thánh đế tập, diệt, đạo 
và tự tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo là không. Tự tánh của Thánh đế 
khổ ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo 
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ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh 
tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-đa này, Thánh đế khổ 
chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; Thánh đế tập, diệt, đạo đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái 
ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn 
không có Thánh đế khổ v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã 
và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn 
Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán Thánh đế khổ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
Thánh đế khổ và tự tánh của Thánh đế khổ là không; Thánh đế tập, 
diệt, đạo và tự tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo là không. Tự tánh của 
Thánh đế khổ ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của Thánh đế tập, 
diệt, đạo ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì 
tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-đa này, Thánh 
đế khổ chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; Thánh đế tập, diệt, đạo đều chẳng thể nắm bắt được thì 
cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó, còn không có Thánh đế khổ v.v... có thể nắm bắt được, huống là 
có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng tu tinh tấn như thế 
là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tinh tấn Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tinh tấn Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán bốn tịnh lự hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên 
quán bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc thường, hoặc vô thường. Vì 
sao? Vì bốn tịnh lự và tự tánh của bốn tịnh lự là không; bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc và tự tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là 
không. Tự tánh của bốn tịnh lự ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh 
của bốn vô lượng, bốn định vô sắc ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn 
Ba-la-mật-đa này, bốn tịnh lự chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, 
vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn vô lượng, bốn định 
vô sắc đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có bốn tịnh 
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lự v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường 
kia! Nếu ngươi có khả năng tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán bốn tịnh lự hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì bốn tịnh 
lự và tự tánh của bốn tịnh lự là không; bốn vô lượng, bốn định vô sắc 
và tự tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không. Tự tánh của 
bốn tịnh lự ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh 
thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-đa này, 
bốn tịnh lự chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được; bốn vô lượng, bốn định vô sắc đều chẳng thể nắm 
bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó, còn không có bốn tịnh lự v.v... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu tinh tấn như 
thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán bốn tịnh lự hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì bốn 
tịnh lự và tự tánh của bốn tịnh lự là không; bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc và tự tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không. Tự tánh 
của bốn tịnh lự ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-đa 
này, bốn tịnh lự chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; bốn vô lượng, bốn định vô sắc đều chẳng thể 
nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó còn không có bốn tịnh lự v.v... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu tinh tấn 
như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán bốn tịnh lự hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? 
Vì bốn tịnh lự và tự tánh của bốn tịnh lự là không; bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc và tự tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không. Tự 
tánh của bốn tịnh lự ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-
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đa này, bốn tịnh lự chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn vô lượng, bốn định vô sắc đều 
chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có bốn tịnh lự v.v... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tinh tấn Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tinh tấn Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tám giải thoát hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng 
nên quán tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc thường, 
hoặc vô thường. Vì sao? Vì tám giải thoát và tự tánh của tám giải 
thoát là không; tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ và tự 
tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là không. Tự 
tánh của tám giải thoát ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối 
với tinh tấn Ba-la-mật-đa này, tám giải thoát chẳng thể nắm bắt được 
thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tám thắng 
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ đều chẳng thể nắm bắt được thì cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó, còn không có tám giải thoát v.v... có thể nắm bắt được, huống là 
có cái thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu tinh tấn 
như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tám giải thoát hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán 
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc lạc, hoặc khổ. Vì 
sao? Vì tám giải thoát và tự tánh của tám giải thoát là không; tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ và tự tánh của tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ là không. Tự tánh của tám giải thoát ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh 
thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-đa này, 
tám giải thoát chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm 
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bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có tám giải thoát v.v... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tám giải thoát hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc ngã, hoặc vô 
ngã. Vì sao? Vì tám giải thoát và tự tánh của tám giải thoát là không; 
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ và tự tánh của tám thắng 
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là không. Tự tánh của tám giải 
thoát ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là 
tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-đa 
này, tám giải thoát chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười 
biến xứ đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có tám giải 
thoát v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tám giải thoát hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh. Vì sao? Vì tám giải thoát và tự tánh của tám giải thoát là không; 
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ và tự tánh của tám thắng 
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là không. Tự tánh của tám giải 
thoát ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là 
tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-đa 
này, tám giải thoát chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười 
biến xứ đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có tám giải 
thoát v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tinh tấn Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tinh tấn Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-đa, 
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chẳng nên quán bốn niệm trụ hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên 
quán bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
giác, tám chi thánh đạo hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì bốn 
niệm trụ và tự tánh của bốn niệm trụ là không; bốn chánh đoạn, bốn 
thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và tự 
tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là không. Tự tánh 
của bốn niệm trụ ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn chánh 
đoạn cho đến tám chi thánh đạo ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn 
Ba-la-mật-đa này, bốn niệm trụ chẳng thể nắm bắt được thì cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn chánh đoạn 
cho đến tám chi thánh đạo đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, 
vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn 
không có bốn niệm trụ v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu tinh tấn như thế là 
tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán bốn niệm trụ hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán 
bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, 
tám chi thánh đạo hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì bốn niệm trụ và tự 
tánh của bốn niệm trụ là không; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm 
căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và tự tánh của bốn 
chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là không. Tự tánh của bốn niệm 
trụ ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn chánh đoạn cho đến 
tám chi thánh đạo ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-đa 
này, bốn niệm trụ chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo 
đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có bốn niệm trụ v.v... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng 
tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán bốn niệm trụ hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
giác, tám chi thánh đạo hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì bốn niệm 
trụ và tự tánh của bốn niệm trụ là không; bốn chánh đoạn, bốn thần 
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và tự tánh 
của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là không. Tự tánh của 
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bốn niệm trụ ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn chánh đoạn 
cho đến tám chi thánh đạo ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phải là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-
mật-đa này, bốn niệm trụ chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn chánh đoạn cho đến tám chi 
thánh đạo đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có bốn niệm 
trụ v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán bốn niệm trụ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
giác, tám chi thánh đạo hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì bốn niệm 
trụ và tự tánh của bốn niệm trụ là không; bốn chánh đoạn, bốn thần 
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và tự tánh 
của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là không. Tự tánh của 
bốn niệm trụ ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn chánh đoạn 
cho đến tám chi thánh đạo ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phải là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-
mật-đa này, bốn niệm trụ chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn chánh đoạn cho đến tám chi 
thánh đạo đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có bốn niệm 
trụ v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tinh tấn Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tinh tấn Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán pháp môn giải thoát không hoặc thường, hoặc vô 
thường; chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện 
hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không 
và tự tánh của pháp môn giải thoát không là không; pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện là không. Tự tánh của pháp môn giải thoát không ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, 
vô nguyện ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì 
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tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-đa này, pháp 
môn giải thoát không chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn 
không có pháp môn giải thoát không v.v... có thể nắm bắt được, huống 
là có cái thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu tinh tấn 
như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán pháp môn giải thoát không hoặc lạc, hoặc khổ, 
chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc lạc, 
hoặc khổ. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không và tự tánh của pháp 
môn giải thoát không là không; pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là 
không. Tự tánh của pháp môn giải thoát không ấy tức chẳng phải là tự 
tánh; tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-
la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-đa này, pháp môn giải thoát 
không chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện đều chẳng thể 
nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó, còn không có pháp môn giải thoát không v.v... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán pháp môn giải thoát không hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc ngã, 
hoặc vô ngã. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không và tự tánh của 
pháp môn giải thoát không là không; pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là 
không. Tự tánh của pháp môn giải thoát không ấy tức chẳng phải là tự 
tánh; tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-
la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-đa này, pháp môn giải thoát 
không chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện đều chẳng thể 
nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó còn không có pháp môn giải thoát không v.v... có thể 
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nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán pháp môn giải thoát không hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh; chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không và tự tánh 
của pháp môn giải thoát không là không; pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện là không. Tự tánh của pháp môn giải thoát không ấy tức chẳng 
phải là tự tánh; tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện 
ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh 
tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-đa này, pháp môn giải 
thoát không chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện đều 
chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có pháp môn giải thoát 
không v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tinh tấn Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tinh tấn Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán năm loại mắt hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên 
quán sáu phép thần thông hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì 
năm loại mắt và tự tánh của năm loại mắt là không; sáu phép thần 
thông và tự tánh của sáu phép thần thông là không. Tự tánh của năm 
loại mắt ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của sáu phép thần thông 
ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh 
tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-đa này, năm loại mắt 
chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; sáu phép thần thông đều chẳng thể nắm bắt được thì cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó, còn không có năm loại mắt v.v... có thể nắm bắt được, huống là có 
cái thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu tinh tấn như 
thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán năm loại mắt hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán 
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sáu phép thần thông hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì năm loại mắt và tự 
tánh của năm loại mắt là không; sáu phép thần thông và tự tánh của 
sáu phép thần thông là không. Tự tánh của năm loại mắt ấy tức chẳng 
phải là tự tánh; tự tánh của sáu phép thần thông ấy cũng chẳng phải là 
tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối 
với tinh tấn Ba-la-mật-đa này, năm loại mắt chẳng thể nắm bắt được, 
thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; sáu phép thần 
thông đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có năm loại mắt 
v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi 
có khả năng tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán năm loại mắt hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán sáu phép thần thông hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì năm loại 
mắt và tự tánh của năm loại mắt là không; sáu phép thần thông và tự 
tánh của sáu phép thần thông là không. Tự tánh của năm loại mắt ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của sáu phép thần thông ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-
la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-đa này, năm loại mắt chẳng thể 
nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
sáu phép thần thông đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có 
năm loại mắt v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã 
kia! Nếu ngươi có khả năng tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán năm loại mắt hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán sáu phép thần thông hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì năm loại 
mắt và tự tánh của năm loại mắt là không; sáu phép thần thông và tự 
tánh của sáu phép thần thông là không. Tự tánh của năm loại mắt ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của sáu phép thần thông ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-
la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-đa này, năm loại mắt chẳng thể 
nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
sáu phép thần thông đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có 
năm loại mắt v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất 
tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-
la-mật-đa. 
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Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tinh tấn Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tinh tấn Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán mười lực của Phật hoặc thường, hoặc vô thường; 
chẳng nên quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, 
đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc thường, hoặc 
vô thường. Vì sao? Vì mười lực của Phật và tự tánh của mười lực của 
Phật là không; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, 
đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tự tánh của bốn 
điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là không. Tự 
tánh của mười lực của Phật ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-
la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-đa này, mười lực của Phật chẳng 
thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có mười lực của 
Phật v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường 
kia! Nếu ngươi có khả năng tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán mười lực của Phật hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên 
quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? 
Vì mười lực của Phật và tự tánh của mười lực của Phật là không; bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại 
xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tự tánh của bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là không. Tự tánh của mười lực 
của Phật ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng ấy cũng chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh 
tấn Ba-la-mật-đa này, mười lực của Phật chẳng thể nắm bắt được, thì 
cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng đều chẳng thể nắm bắt được, thì 
cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, 
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còn không có mười lực của Phật v.v... có thể nắm bắt được, huống là 
có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu tinh tấn như thế là tu 
tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán mười lực của Phật hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng 
nên quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại 
bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc ngã, hoặc vô ngã. 
Vì sao? Vì mười lực của Phật và tự tánh của mười lực của Phật là 
không; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, 
đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tự tánh của bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là không. Tự tánh của 
mười lực của Phật ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng ấy cũng chẳng phải là 
tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối 
với tinh tấn Ba-la-mật-đa này, mười lực của Phật chẳng thể nắm bắt 
được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng đều chẳng thể nắm bắt 
được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó còn không có mười lực của Phật v.v... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu tinh tấn 
như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán mười lực của Phật hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng 
nên quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại 
bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh. Vì sao? Vì mười lực của Phật và tự tánh của mười lực của Phật là 
không; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, 
đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tự tánh của bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là không. Tự tánh của 
mười lực của Phật ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng ấy cũng chẳng phải là 
tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối 
với tinh tấn Ba-la-mật-đa này, mười lực của Phật chẳng thể nắm bắt 
được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng đều chẳng thể nắm bắt 
được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó, còn không có mười lực của Phật v.v... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng tu tinh tấn 
như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 
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Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tinh tấn Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tinh tấn Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc thường, hoặc vô thường; 
chẳng nên quán tánh luôn luôn xả hoặc thường, hoặc vô thường. Vì 
sao? Vì pháp không quên mất và tự tánh của pháp không quên mất là 
không; tánh luôn luôn xả và tự tánh của tánh luôn luôn xả là không. 
Tự tánh của pháp không quên mất ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh 
của tánh luôn luôn xả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-
đa này, pháp không quên mất chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, 
vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tánh luôn luôn xả chẳng 
thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có pháp không quên mất 
v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng 
nên quán tánh luôn luôn xả hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì pháp không 
quên mất và tự tánh của pháp không quên mất là không; tánh luôn 
luôn xả và tự tánh của tánh luôn luôn xả là không. Tự tánh của pháp 
không quên mất ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của tánh luôn 
luôn xả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì 
tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-đa này, pháp 
không quên mất chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; tánh luôn luôn xả chẳng thể nắm bắt được, 
thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó, còn không có pháp không quên mất v.v... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu tinh tấn như 
thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
chẳng nên quán tánh luôn luôn xả hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
pháp không quên mất và tự tánh của pháp không quên mất là không; 
tánh luôn luôn xả và tự tánh của tánh luôn luôn xả là không. Tự tánh 
của pháp không quên mất ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của 
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tánh luôn luôn xả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-đa 
này, pháp không quên mất chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tánh luôn luôn xả chẳng thể nắm bắt 
được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó còn không có pháp không quên mất v.v... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; 
chẳng nên quán tánh luôn luôn xả hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
pháp không quên mất và tự tánh của pháp không quên mất là không; 
tánh luôn luôn xả và tự tánh của tánh luôn luôn xả là không. Tự tánh 
của pháp không quên mất ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của 
tánh luôn luôn xả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-đa 
này, pháp không quên mất chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tánh luôn luôn xả chẳng thể 
nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó, còn không có pháp không quên mất v.v... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tinh tấn Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 
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Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tinh tấn Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán trí nhất thiết hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên 
quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc thường, hoặc vô thường. 
Vì sao? Vì trí nhất thiết và tự tánh của trí nhất thiết là không; trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng và tự tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng là không. Tự tánh của trí nhất thiết ấy tức chẳng phải là tự tánh; 
tự tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối 
với tinh tấn Ba-la-mật-đa này, trí nhất thiết chẳng thể nắm bắt được thì 
cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; trí đạo tướng, 
trí nhất thiết tướng đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn 
không có trí nhất thiết v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu tinh tấn như thế là 
tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán trí nhất thiết hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì trí 
nhất thiết và tự tánh của trí nhất thiết là không; trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng và tự tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là không. 
Tự tánh của trí nhất thiết ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của trí 
đạo tướng, trí nhất thiết tướng ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn 
Ba-la-mật-đa này, trí nhất thiết chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và 
khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có trí nhất thiết 
v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi 
có khả năng tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán trí nhất thiết hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? 
Vì trí nhất thiết và tự tánh của trí nhất thiết là không; trí đạo tướng, trí 
nhất thiết tướng và tự tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là 
không. Tự tánh của trí nhất thiết ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh 
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của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng ấy cũng chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh 
tấn Ba-la-mật-đa này, trí nhất thiết chẳng thể nắm bắt được, thì cái 
ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có trí nhất 
thiết v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán trí nhất thiết hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì trí nhất thiết và tự tánh của trí nhất thiết là không; trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng và tự tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng là không. Tự tánh của trí nhất thiết ấy tức chẳng phải là tự tánh; 
tự tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối 
với tinh tấn Ba-la-mật-đa này, trí nhất thiết chẳng thể nắm bắt được thì 
cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; trí đạo tướng, trí 
nhất thiết tướng đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có trí 
nhất thiết v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh 
kia! Nếu ngươi có khả năng tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-
mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tinh tấn Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tinh tấn Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc thường, hoặc vô 
thường; chẳng nên quán tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc thường, 
hoặc vô thường. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và tự tánh của tất 
cả pháp môn Đà-la-ni là không; tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tự 
tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa là không. Tự tánh của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-
đa này, tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng thể nắm bắt được thì cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tất cả pháp môn 
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Tam-ma-địa đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có tất 
cả pháp môn Đà-la-ni v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu tinh tấn như thế là 
tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc lạc, hoặc khổ, 
chẳng nên quán tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc lạc, hoặc khổ. Vì 
sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và tự tánh của tất cả pháp môn Đà-
la-ni là không; tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tự tánh của tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa là không. Tự tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh 
tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-đa này, tất cả pháp môn 
Đà-la-ni chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; tất cả pháp môn Tam-ma-địa đều chẳng thể nắm bắt 
được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó, còn không có tất cả pháp môn Đà-la-ni v.v... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu tinh 
tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
chẳng nên quán tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc ngã, hoặc vô ngã. 
Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và tự tánh của tất cả pháp môn 
Đà-la-ni là không; tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tự tánh của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa là không. Tự tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh 
tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-đa này, tất cả pháp môn 
Đà-la-ni chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được; tất cả pháp môn Tam-ma-địa đều chẳng thể nắm bắt 
được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó còn không có tất cả pháp môn Đà-la-ni v.v... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; 
chẳng nên quán tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. 
Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và tự tánh của tất cả pháp môn 
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Đà-la-ni là không; tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tự tánh của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa là không. Tự tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh 
tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-đa này, tất cả pháp môn 
Đà-la-ni chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được; tất cả pháp môn Tam-ma-địa đều chẳng thể nắm bắt 
được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó, còn không có tất cả pháp môn Đà-la-ni v.v... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tinh tấn Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tinh tấn Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc thường, hoặc vô 
thường; chẳng nên quán Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn 
hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc thường, 
hoặc vô thường. Vì sao? Vì Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả và tự tánh của 
Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả là không; Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, 
Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả và tự 
tánh của Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả là không. Tự tánh của 
Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của 
Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh 
tấn Ba-la-mật-đa này, Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả chẳng thể nắm bắt 
được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả đều chẳng thể nắm bắt được thì 
cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó, còn không có Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả v.v... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc lạc, hoặc khổ, 
chẳng nên quán Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? 
Vì Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả và tự tánh của Dự-lưu hướng, Dự-lưu 
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quả là không; Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả và tự tánh của Nhất-lai 
hướng cho đến A-la-hán quả là không. Tự tánh của Dự-lưu hướng, 
Dự-lưu quả ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của Nhất-lai hướng 
cho đến A-la-hán quả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-
đa này, Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc 
và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; Nhất-lai hướng cho đến A-
la-hán quả đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có Dự-lưu 
hướng, Dự-lưu quả v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và 
khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-
la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
chẳng nên quán Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì 
sao? Vì Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả và tự tánh của Dự-lưu hướng, Dự-
lưu quả là không; Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả và tự tánh của Nhất-lai 
hướng cho đến A-la-hán quả là không. Tự tánh của Dự-lưu hướng, 
Dự-lưu quả ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của Nhất-lai hướng 
cho đến A-la-hán quả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-
đa này, Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả chẳng thể nắm bắt được, thì cái 
ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; Nhất-lai hướng cho đến 
A-la-hán quả đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có Dự-lưu 
hướng, Dự-lưu quả v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và 
vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn 
Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh; chẳng nên quán Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, 
Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. 
Vì sao? Vì Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả và tự tánh của Dự-lưu hướng, 
Dự-lưu quả là không; Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, 
Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả và tự tánh của Nhất-lai 
hướng cho đến A-la-hán quả là không. Tự tánh của Dự-lưu hướng, 

73 



Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa   

Dự-lưu quả ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của Nhất-lai hướng 
cho đến A-la-hán quả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-mật-
đa này, Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả chẳng thể nắm bắt được thì cái 
tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; Nhất-lai hướng cho 
đến A-la-hán quả đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có Dự-
lưu hướng, Dự-lưu quả v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh 
và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng tu tinh tấn như thế là tu tinh 
tấn Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tinh tấn Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tinh tấn Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tất cả quả vị Độc-giác hoặc thường, hoặc vô thường. 
Vì sao? Vì tất cả quả vị Độc-giác và tự tánh của tất cả quả vị Độc-giác 
là không. Tự tánh của tất cả quả vị Độc-giác ấy tức chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối 
với tinh tấn Ba-la-mật-đa này, tất cả quả vị Độc-giác chẳng thể nắm 
bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó, còn không có tất cả quả vị Độc-giác có thể nắm 
bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tất cả quả vị Độc-giác hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? 
Vì tất cả quả vị Độc-giác và tự tánh của tất cả quả vị Độc-giác là 
không. Tự tánh của tất cả quả vị Độc-giác ấy tức chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối 
với tinh tấn Ba-la-mật-đa này, tất cả quả vị Độc-giác chẳng thể nắm 
bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó, còn không có tất cả quả vị Độc-giác có thể nắm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu tinh tấn như 
thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tất cả quả vị Độc-giác hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì 
sao? Vì tất cả quả vị Độc-giác và tự tánh của tất cả quả vị Độc-giác là 
không. Tự tánh của tất cả quả vị Độc-giác ấy tức chẳng phải là tự 
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tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối 
với tinh tấn Ba-la-mật-đa này, tất cả quả vị Độc-giác chẳng thể nắm 
bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó còn không có tất cả quả vị Độc-giác có thể nắm bắt 
được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tất cả quả vị Độc-giác hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì tất cả quả vị Độc-giác và tự tánh của tất cả quả vị Độc-giác là 
không. Tự tánh của tất cả quả vị Độc-giác ấy tức chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối 
với tinh tấn Ba-la-mật-đa này, tất cả quả vị Độc-giác chẳng thể nắm 
bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó, còn không có tất cả quả vị Độc-giác có thể nắm bắt 
được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tinh tấn Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tinh tấn Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc thường, hoặc vô thường. 
Vì sao? Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát và tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ-tát 
là không. Tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ-tát ấy tức chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối 
với tinh tấn Ba-la-mật-đa này, tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng thể nắm 
bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó, còn không có tất cả hạnh đại Bồ-tát có thể nắm 
bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? 
Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát và tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ-tát là 
không. Tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ-tát ấy tức chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh 
tấn Ba-la-mật-đa này, tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng thể nắm bắt được, 
thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó, còn không có tất cả hạnh đại Bồ-tát có thể nắm bắt được, huống là 
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có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu tinh tấn như thế là tu 
tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì 
sao? Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát và tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ-tát là 
không. Tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ-tát ấy tức chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh 
tấn Ba-la-mật-đa này, tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng thể nắm bắt được, 
thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó còn không có tất cả hạnh đại Bồ-tát có thể nắm bắt được, huống là 
có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu tinh tấn như thế là 
tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát và tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ-tát là 
không. Tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ-tát ấy tức chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh 
tấn Ba-la-mật-đa này, tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng thể nắm bắt được 
thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó, còn không có tất cả hạnh đại Bồ-tát có thể nắm bắt được, 
huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng tu tinh tấn 
như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tinh tấn Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tinh tấn Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc thường, 
hoặc vô thường. Vì sao? Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật và tự 
tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự tánh của 
quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật ấy tức chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn 
Ba-la-mật-đa này, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng thể nắm 
bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó, còn không có quả vị giác ngộ cao tột của chư 
Phật có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 
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Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc lạc, 
hoặc khổ. Vì sao? Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật và tự tánh 
của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự tánh của quả vị 
giác ngộ cao tột của chư Phật ấy tức chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phải là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn Ba-la-
mật-đa này, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng thể nắm bắt 
được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó, còn không có quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật có thể 
nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng 
tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc ngã, 
hoặc vô ngã. Vì sao? Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật và tự 
tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự tánh của 
quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật ấy tức chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn 
Ba-la-mật-đa này, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng thể nắm 
bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó còn không có quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật có 
thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có 
khả năng tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tinh tấn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật và tự 
tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự tánh của 
quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật ấy tức chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là tinh tấn Ba-la-mật-đa. Đối với tinh tấn 
Ba-la-mật-đa này, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng thể nắm 
bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó, còn không có quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật 
có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi 
có khả năng tu tinh tấn như thế là tu tinh tấn Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tinh tấn Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Khi ấy, trời Đế Thích lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Các thiện 
nam tử, thiện nữ nhơn v.v... nói an nhẫn Ba-la-mật-đa vô sở đắc như 
thế nào mà gọi là nói an nhẫn Ba-la-mật-đa một cách chơn chánh. 
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Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết an nhẫn Ba-la-
mật-đa, thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán sắc hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên 
quán thọ, tưởng, hành, thức hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì 
sắc và tự tánh của sắc là không; thọ, tưởng, hành, thức và tự tánh của 
thọ, tưởng, hành, thức là không. Tự tánh của sắc ấy tức chẳng phải là 
tự tánh; tự tánh của thọ, tưởng, hành, thức ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối 
với an nhẫn Ba-la-mật-đa này, sắc chẳng thể nắm bắt được thì cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; thọ, tưởng, hành, 
thức đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có sắc v.v... 
có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán sắc hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán thọ, tưởng, 
hành, thức hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì sắc và tự tánh của sắc là 
không; thọ, tưởng, hành, thức và tự tánh của thọ, tưởng, hành, thức là 
không. Tự tánh của sắc ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của thọ, 
tưởng, hành, thức ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-đa 
này, sắc chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; thọ, tưởng, hành, thức đều chẳng thể nắm bắt được, thì 
cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó 
còn không có sắc v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và 
khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-
la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán sắc hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán thọ, 
tưởng, hành, thức hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì sắc và tự tánh 
của sắc là không; thọ, tưởng, hành, thức và tự tánh của thọ, tưởng, 
hành, thức là không. Tự tánh của sắc ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự 
tánh của thọ, tưởng, hành, thức ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn 
Ba-la-mật-đa này, sắc chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; thọ, tưởng, hành, thức đều chẳng thể 
nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó còn không có sắc v.v... có thể nắm bắt được, huống 
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là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế 
là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán sắc hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên quán thọ, 
tưởng, hành, thức hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì sắc và tự tánh 
của sắc là không; thọ, tưởng, hành, thức và tự tánh của thọ, tưởng, 
hành, thức là không. Tự tánh của sắc ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự 
tánh của thọ, tưởng, hành, thức ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn 
Ba-la-mật-đa này, sắc chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; thọ, tưởng, hành, thức đều chẳng thể 
nắm bắt được, thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó, còn không có sắc v.v... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn 
như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết an nhẫn Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết an nhẫn Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán nhãn xứ hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên 
quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì 
nhãn xứ và tự tánh của nhãn xứ là không; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và 
tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không. Tự tánh của nhãn xứ ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-
la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-đa này, nhãn xứ chẳng thể nắm 
bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn 
không có nhãn xứ v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường 
và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an 
nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán nhãn xứ hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì nhãn xứ và tự tánh 
của nhãn xứ là không; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tự tánh của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ là không. Tự tánh của nhãn xứ ấy tức chẳng phải là tự 
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tánh; tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối 
với an nhẫn Ba-la-mật-đa này, nhãn xứ chẳng thể nắm bắt được, thì 
cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có nhãn xứ v.v... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng 
tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán nhãn xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì nhãn xứ và 
tự tánh của nhãn xứ là không; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tự tánh của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không. Tự tánh của nhãn xứ ấy tức chẳng 
phải là tự tánh; tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ ấy cũng chẳng phải 
là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. 
Đối với an nhẫn Ba-la-mật-đa này, nhãn xứ chẳng thể nắm bắt được, 
thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có nhãn xứ 
v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán nhãn xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì nhãn xứ 
và tự tánh của nhãn xứ là không; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tự tánh 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không. Tự tánh của nhãn xứ ấy tức 
chẳng phải là tự tánh; tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-
la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-đa này, nhãn xứ chẳng thể nắm 
bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có 
nhãn xứ v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh 
kia! Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-
mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết an nhẫn Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 
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Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết an nhẫn Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán sắc xứ hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên quán 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? 
Vì sắc xứ và tự tánh của sắc xứ là không; thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ và tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không. Tự tánh 
của sắc xứ ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh 
thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-đa này, 
sắc xứ chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đều chẳng thể 
nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có sắc xứ v.v... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán sắc xứ hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì sắc xứ và tự 
tánh của sắc xứ là không; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và tự tánh 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không. Tự tánh của sắc xứ ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an 
nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-đa này, sắc xứ chẳng 
thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc 
và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn 
không có sắc xứ v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ 
kia! Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán sắc xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì sắc 
xứ và tự tánh của sắc xứ là không; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và 
tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không. Tự tánh của sắc 
xứ ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì 
tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-đa này, sắc 
xứ chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể 
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nắm bắt được; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đều chẳng thể nắm bắt 
được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó còn không có sắc xứ v.v... có thể nắm bắt được, huống là có 
cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu 
an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán sắc xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì sắc 
xứ và tự tánh của sắc xứ là không; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và 
tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không. Tự tánh của sắc 
xứ ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì 
tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-đa này, sắc 
xứ chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đều chẳng thể nắm bắt 
được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó, còn không có sắc xứ v.v... có thể nắm bắt được, huống là có 
cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là 
tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết an nhẫn Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

 
Quyeån Thöù 155 

HEÁT 
 



54 
 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết an nhẫn Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán nhãn giới hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên 
quán sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì nhãn giới 
và tự tánh của nhãn giới là không; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh 
của nhãn giới ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối 
với an nhẫn Ba-la-mật-đa này, nhãn giới chẳng thể nắm bắt được thì 
cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt 
được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó, còn không có nhãn giới v.v... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu an 
nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán nhãn giới hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì nhãn giới và tự tánh của nhãn 
giới là không; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhãn giới ấy tức 
chẳng phải là tự tánh; tự tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-đa 
này, nhãn giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có nhãn giới 
v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi 
có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán nhãn giới hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
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sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì nhãn giới và tự tánh 
của nhãn giới là không; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhãn giới ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-
đa này, nhãn giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có nhãn 
giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán nhãn giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì nhãn giới và tự tánh 
của nhãn giới là không; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhãn giới ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-
đa này, nhãn giới chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có nhãn 
giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết an nhẫn Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết an nhẫn Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán nhĩ giới hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên 
quán thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì nhĩ giới và tự 
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tánh của nhĩ giới là không; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhĩ 
giới ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của thanh giới cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn 
Ba-la-mật-đa này, nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; thanh giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được thì cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó, còn không có nhĩ giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế 
là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán nhĩ giới hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh 
ra hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì nhĩ giới và tự tánh của nhĩ giới là 
không; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sanh ra và tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhĩ giới ấy tức chẳng 
phải là tự tánh; tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-đa 
này, nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có nhĩ giới 
v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi 
có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán nhĩ giới hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì nhĩ giới và tự tánh của nhĩ 
giới là không; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhĩ giới ấy tức chẳng 
phải là tự tánh; tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-đa 
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này, nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có nhĩ 
giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán nhĩ giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì nhĩ giới và tự tánh của nhĩ 
giới là không; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhĩ giới ấy tức chẳng 
phải là tự tánh; tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-đa 
này, nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có nhĩ 
giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết an nhẫn Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết an nhẫn Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tỷ giới hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên quán 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì tỷ giới và tự tánh của 
tỷ giới là không; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của tỷ giới ấy tức chẳng phải 
là tự tánh; tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì 
tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-đa này, tỷ 
giới chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
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sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có tỷ 
giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường 
kia! Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tỷ giới hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra 
hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì tỷ giới và tự tánh của tỷ giới là không; 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra và tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra là không. Tự tánh của tỷ giới ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự 
tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an 
nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-đa này, tỷ giới chẳng 
thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể 
nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó, còn không có tỷ giới v.v... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như 
thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tỷ giới hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì tỷ giới và tự tánh của tỷ 
giới là không; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của tỷ giới ấy tức chẳng phải 
là tự tánh; tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì 
tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-đa này, tỷ 
giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh 
ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có tỷ giới v.v... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tỷ giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
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hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì tỷ giới và tự tánh của tỷ 
giới là không; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của tỷ giới ấy tức chẳng phải 
là tự tánh; tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì 
tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-đa này, tỷ 
giới chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh 
ra đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có tỷ giới v.v... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết an nhẫn Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết an nhẫn Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán thiệt giới hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên 
quán vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì thiệt giới và 
tự tánh của thiệt giới là không; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của thiệt 
giới ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của vị giới cho đến các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn 
Ba-la-mật-đa này, thiệt giới chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được thì cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó, còn không có thiệt giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế 
là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán thiệt giới hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
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sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì thiệt giới và tự tánh của thiệt 
giới là không; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của thiệt giới ấy tức chẳng 
phải là tự tánh; tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-đa 
này, thiệt giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có thiệt giới 
v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi 
có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán thiệt giới hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì thiệt giới và tự tánh 
của thiệt giới là không; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của thiệt giới ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-
đa này, thiệt giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có thiệt 
giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán thiệt giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì thiệt giới và tự tánh 
của thiệt giới là không; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của thiệt giới ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-
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đa này, thiệt giới chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có thiệt 
giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết an nhẫn Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết an nhẫn Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán thân giới hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên 
quán xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc 
làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì thân giới 
và tự tánh của thân giới là không; xúc giới, thân thức giới và thân xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của 
thân giới ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn 
Ba-la-mật-đa này, thân giới chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được thì cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó, còn không có thân giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế 
là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán thân giới hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì thân giới và tự tánh của thân 
giới là không; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của thân giới ấy tức 
chẳng phải là tự tánh; tự tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-đa 
này, thân giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
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chẳng thể nắm bắt được; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có thân giới 
v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi 
có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán thân giới hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì thân giới và tự tánh 
của thân giới là không; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của thân giới ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-
đa này, thân giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có thân 
giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán thân giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì thân giới và tự tánh 
của thân giới là không; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của thân giới ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-
đa này, thân giới chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có thân 
giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

92 



Tập 04, Quyển 156, Phẩm So Sánh Công Đức  

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết an nhẫn Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết an nhẫn Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán ý giới hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên quán 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì ý giới và tự tánh của ý 
giới là không; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sanh ra và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của ý giới ấy tức chẳng phải là tự 
tánh; tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là 
an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-đa này, ý giới chẳng 
thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra đều 
chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có ý giới v.v... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ngươi có 
khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán ý giới hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra 
hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì ý giới và tự tánh của ý giới là không; 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra là không. Tự tánh của ý giới ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh 
của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-
la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-đa này, ý giới chẳng thể nắm 
bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm 
bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó, còn không có ý giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là 
có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu 
an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán ý giới hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 

93 



Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa   

pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì ý giới và tự tánh của ý giới là 
không; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra là không. Tự tánh của ý giới ấy tức chẳng phải là tự 
tánh; tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là 
an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-đa này, ý giới chẳng 
thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra đều 
chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có ý giới v.v... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán ý giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì ý giới và tự tánh của ý giới là 
không; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra là không. Tự tánh của ý giới ấy tức chẳng phải là tự 
tánh; tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là 
an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-đa này, ý giới chẳng 
thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra đều 
chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có ý giới v.v... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng 
tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết an nhẫn Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết an nhẫn Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán địa giới hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên 
quán thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc thường, hoặc vô thường. 
Vì sao? Vì địa giới và tự tánh của địa giới là không; thủy, hỏa, phong, 
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không, thức giới và tự tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là 
không. Tự tánh của địa giới ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn 
Ba-la-mật-đa này, địa giới chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có địa 
giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường 
kia! Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán địa giới hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì địa giới 
và tự tánh của địa giới là không; thủy, hỏa, phong, không, thức giới và 
tự tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là không. Tự tánh của 
địa giới ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-đa 
này, địa giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; thủy, hỏa, phong, không, thức giới đều chẳng 
thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó, còn không có địa giới v.v... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như 
thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán địa giới hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
địa giới và tự tánh của địa giới là không; thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới và tự tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là không. 
Tự tánh của địa giới ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn 
Ba-la-mật-đa này, địa giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được; thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có địa giới v.v... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 
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Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán địa giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
địa giới và tự tánh của địa giới là không; thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới và tự tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là không. 
Tự tánh của địa giới ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn 
Ba-la-mật-đa này, địa giới chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có địa giới v.v... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có 
khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết an nhẫn Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết an nhẫn Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán vô minh hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên 
quán hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, 
sầu, than, khổ, ưu, não hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì vô 
minh và tự tánh của vô minh là không; hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não và tự tánh 
của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não là không. Tự tánh của 
vô minh ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của hành cho đến lão tử, 
sầu, than, khổ, ưu, não ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-
đa này, vô minh chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, 
não đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có vô minh 
v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán vô minh hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, 
khổ, ưu, não hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì vô minh và tự tánh của vô 
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minh là không; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não và tự tánh của hành cho đến lão 
tử, sầu, than, khổ, ưu, não là không. Tự tánh của vô minh ấy tức chẳng 
phải là tự tánh; tự tánh của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, 
não ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là 
an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-đa này, vô minh 
chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não đều chẳng thể nắm 
bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó, còn không có vô minh v.v... có thể nắm bắt được, huống 
là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là 
tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán vô minh hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, 
than, khổ, ưu, não hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì vô minh và tự 
tánh của vô minh là không; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não và tự tánh của hành cho 
đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não là không. Tự tánh của vô minh ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của hành cho đến lão tử, sầu, than, 
khổ, ưu, não ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh 
thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-đa này, vô 
minh chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não đều chẳng 
thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó còn không có vô minh v.v... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu an 
nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán vô minh hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, 
than, khổ, ưu, não hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì vô minh và tự 
tánh của vô minh là không; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não và tự tánh của hành cho 
đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não là không. Tự tánh của vô minh ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của hành cho đến lão tử, sầu, than, 
khổ, ưu, não ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh 
thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-đa này, vô 
minh chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể 
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nắm bắt được; hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não đều chẳng 
thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có vô minh v.v... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết an nhẫn Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 
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Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết an nhẫn Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán bố thí Ba-la-mật-đa hoặc thường, hoặc vô thường; 
chẳng nên quán tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-
mật-đa hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì bố thí Ba-la-mật-đa 
và tự tánh của bố thí Ba-la-mật-đa là không; tịnh giới, an nhẫn, tinh 
tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa và tự tánh của tịnh giới cho đến 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa là không. Tự tánh của bố thí Ba-la-mật-đa ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-
mật-đa ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì 
tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-đa này, bố thí 
Ba-la-mật-đa chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có bố thí Ba-la-mật-
đa v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường 
kia! Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán bố thí Ba-la-mật-đa hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên 
quán tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa hoặc 
lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì bố thí Ba-la-mật-đa và tự tánh của bố thí Ba-
la-mật-đa là không; tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-
mật-đa và tự tánh của tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa là 
không. Tự tánh của bố thí Ba-la-mật-đa ấy tức chẳng phải là tự tánh; 
tự tánh của tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa ấy cũng chẳng 
phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-
đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-đa này, bố thí Ba-la-mật-đa chẳng thể 
nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa đều chẳng thể nắm bắt được, 
thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó, còn không có bố thí Ba-la-mật-đa v.v... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như 
thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán bố thí Ba-la-mật-đa hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng 
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nên quán tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì bố thí Ba-la-mật-đa và tự tánh của 
bố thí Ba-la-mật-đa là không; tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-
nhã Ba-la-mật-đa và tự tánh của tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-
đa là không. Tự tánh của bố thí Ba-la-mật-đa ấy tức chẳng phải là tự 
tánh; tự tánh của tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-
la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-đa này, bố thí Ba-la-mật-đa 
chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa đều chẳng thể nắm 
bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó còn không có bố thí Ba-la-mật-đa v.v... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán bố thí Ba-la-mật-đa hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng 
nên quán tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì bố thí Ba-la-mật-đa và tự tánh của 
bố thí Ba-la-mật-đa là không; tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-
nhã Ba-la-mật-đa và tự tánh của tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-
đa là không. Tự tánh của bố thí Ba-la-mật-đa ấy tức chẳng phải là tự 
tánh; tự tánh của tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-
la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-đa này, bố thí Ba-la-mật-đa 
chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa đều chẳng thể nắm 
bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó, còn không có bố thí Ba-la-mật-đa v.v... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng 
tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết an nhẫn Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết an nhẫn Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán pháp không nội hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng 
nên quán pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, 
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pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh hoặc thường, hoặc 
vô thường. Vì sao? Vì pháp không nội và tự tánh của pháp không nội 
là không; pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tự tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh là không. 
Tự tánh của pháp không nội ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-
la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-đa này, pháp không nội chẳng 
thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh 
đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có pháp không nội 
v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán pháp không nội hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên 
quán pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh hoặc lạc, hoặc 
khổ. Vì sao? Vì pháp không nội và tự tánh của pháp không nội là 
không; pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
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pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tự tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh là không. 
Tự tánh của pháp không nội ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-
la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-đa này, pháp không nội chẳng 
thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh đều chẳng 
thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó, còn không có pháp không nội v.v... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu an 
nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán pháp không nội hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh hoặc ngã, hoặc vô 
ngã. Vì sao? Vì pháp không nội và tự tánh của pháp không nội là 
không; pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tự tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh là không. 
Tự tánh của pháp không nội ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-
la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-đa này, pháp không nội chẳng 
thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh đều 
chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có pháp không nội v.v... có 
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thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có 
khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán pháp không nội hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng 
nên quán pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh. Vì sao? Vì pháp không nội và tự tánh của pháp không nội là 
không; pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tự tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh là không. 
Tự tánh của pháp không nội ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-
la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-đa này, pháp không nội chẳng 
thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh đều 
chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có pháp không nội v.v... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có 
khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết an nhẫn Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết an nhẫn Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán chơn như hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên 
quán pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, 
tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
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không, cảnh giới bất tư nghì hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì 
chơn như và tự tánh của chơn như là không; pháp giới, pháp tánh, tánh 
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, 
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì 
và tự tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì là không. Tự 
tánh của chơn như ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của pháp giới 
cho đến cảnh giới bất tư nghì ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn 
Ba-la-mật-đa này, chơn như chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, 
vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; pháp giới cho đến cảnh 
giới bất tư nghì đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có 
chơn như v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô 
thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn 
Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán chơn như hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán 
pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh 
bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì chơn như 
và tự tánh của chơn như là không; pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư 
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì và tự tánh 
của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì là không. Tự tánh của 
chơn như ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của pháp giới cho đến 
cảnh giới bất tư nghì ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là 
tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-đa 
này, chơn như chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì đều 
chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có chơn như v.v... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu an 
nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán chơn như hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh 
bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì chơn 
như và tự tánh của chơn như là không; pháp giới, pháp tánh, tánh 
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chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, 
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì 
và tự tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì là không. Tự 
tánh của chơn như ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của pháp giới 
cho đến cảnh giới bất tư nghì ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn 
Ba-la-mật-đa này, chơn như chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô 
ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; pháp giới cho đến cảnh giới bất 
tư nghì đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có chơn như 
v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán chơn như hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh 
bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì chơn 
như và tự tánh của chơn như là không; pháp giới, pháp tánh, tánh 
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, 
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì 
và tự tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì là không. Tự 
tánh của chơn như ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của pháp giới 
cho đến cảnh giới bất tư nghì ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn 
Ba-la-mật-đa này, chơn như chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; pháp giới cho đến cảnh giới bất 
tư nghì đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có chơn như 
v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết an nhẫn Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết an nhẫn Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán Thánh đế khổ hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng 
nên quán Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc thường, hoặc vô thường. Vì 
sao? Vì Thánh đế khổ và tự tánh của Thánh đế khổ là không; Thánh 
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đế tập, diệt, đạo và tự tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo là không. Tự 
tánh của Thánh đế khổ ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của Thánh 
đế tập, diệt, đạo ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-đa 
này, Thánh đế khổ chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được; Thánh đế tập, diệt, đạo đều chẳng 
thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có Thánh đế khổ v.v... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán Thánh đế khổ hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán 
Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì Thánh đế khổ 
và tự tánh của Thánh đế khổ là không; Thánh đế tập, diệt, đạo và tự 
tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo là không. Tự tánh của Thánh đế khổ 
ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an 
nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-đa này, Thánh đế khổ 
chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; Thánh đế tập, diệt, đạo đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc 
và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn 
không có Thánh đế khổ v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc 
và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn 
Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán Thánh đế khổ hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì Thánh 
đế khổ và tự tánh của Thánh đế khổ là không; Thánh đế tập, diệt, đạo 
và tự tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo là không. Tự tánh của Thánh đế 
khổ ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo 
ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an 
nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-đa này, Thánh đế khổ 
chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; Thánh đế tập, diệt, đạo đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái 
ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn 
không có Thánh đế khổ v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã 
và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an 
nhẫn Ba-la-mật-đa. 
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Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán Thánh đế khổ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
Thánh đế khổ và tự tánh của Thánh đế khổ là không; Thánh đế tập, 
diệt, đạo và tự tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo là không. Tự tánh của 
Thánh đế khổ ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của Thánh đế tập, 
diệt, đạo ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì 
tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-đa này, 
Thánh đế khổ chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; Thánh đế tập, diệt, đạo đều chẳng thể nắm 
bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó, còn không có Thánh đế khổ v.v... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết an nhẫn Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết an nhẫn Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán bốn tịnh lự hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên 
quán bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc thường, hoặc vô thường. Vì 
sao? Vì bốn tịnh lự và tự tánh của bốn tịnh lự là không; bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc và tự tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là 
không. Tự tánh của bốn tịnh lự ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh 
của bốn vô lượng, bốn định vô sắc ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn 
Ba-la-mật-đa này, bốn tịnh lự chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, 
vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn vô lượng, bốn định 
vô sắc đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có bốn tịnh 
lự v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường 
kia! Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán bốn tịnh lự hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì bốn tịnh 
lự và tự tánh của bốn tịnh lự là không; bốn vô lượng, bốn định vô sắc 
và tự tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không. Tự tánh của 
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bốn tịnh lự ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh 
thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-đa này, 
bốn tịnh lự chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được; bốn vô lượng, bốn định vô sắc đều chẳng thể nắm 
bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó, còn không có bốn tịnh lự v.v... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như 
thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán bốn tịnh lự hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì bốn 
tịnh lự và tự tánh của bốn tịnh lự là không; bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc và tự tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không. Tự tánh 
của bốn tịnh lự ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-đa 
này, bốn tịnh lự chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; bốn vô lượng, bốn định vô sắc đều chẳng thể 
nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó còn không có bốn tịnh lự v.v... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn 
như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán bốn tịnh lự hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? 
Vì bốn tịnh lự và tự tánh của bốn tịnh lự là không; bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc và tự tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không. Tự 
tánh của bốn tịnh lự ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-
đa này, bốn tịnh lự chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn vô lượng, bốn định vô sắc đều 
chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có bốn tịnh lự v.v... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 
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Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết an nhẫn Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết an nhẫn Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tám giải thoát hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng 
nên quán tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc thường, 
hoặc vô thường. Vì sao? Vì tám giải thoát và tự tánh của tám giải 
thoát là không; tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ và tự 
tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là không. Tự 
tánh của tám giải thoát ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối 
với an nhẫn Ba-la-mật-đa này, tám giải thoát chẳng thể nắm bắt được 
thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tám thắng 
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ đều chẳng thể nắm bắt được thì cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó, còn không có tám giải thoát v.v... có thể nắm bắt được, huống là 
có cái thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn 
như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tám giải thoát hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán 
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc lạc, hoặc khổ. Vì 
sao? Vì tám giải thoát và tự tánh của tám giải thoát là không; tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ và tự tánh của tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ là không. Tự tánh của tám giải thoát ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh 
thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-đa này, 
tám giải thoát chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có tám giải thoát v.v... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tám giải thoát hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc ngã, hoặc vô 
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ngã. Vì sao? Vì tám giải thoát và tự tánh của tám giải thoát là không; 
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ và tự tánh của tám thắng 
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là không. Tự tánh của tám giải 
thoát ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là 
tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-đa 
này, tám giải thoát chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười 
biến xứ đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có tám giải 
thoát v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tám giải thoát hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh. Vì sao? Vì tám giải thoát và tự tánh của tám giải thoát là không; 
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ và tự tánh của tám thắng 
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là không. Tự tánh của tám giải 
thoát ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là 
tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-đa 
này, tám giải thoát chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười 
biến xứ đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có tám giải 
thoát v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết an nhẫn Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết an nhẫn Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán bốn niệm trụ hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên 
quán bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
giác, tám chi thánh đạo hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì bốn 
niệm trụ và tự tánh của bốn niệm trụ là không; bốn chánh đoạn, bốn 
thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và tự 
tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là không. Tự tánh 
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của bốn niệm trụ ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn chánh 
đoạn cho đến tám chi thánh đạo ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn 
Ba-la-mật-đa này, bốn niệm trụ chẳng thể nắm bắt được thì cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn chánh đoạn 
cho đến tám chi thánh đạo đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, 
vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn 
không có bốn niệm trụ v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế 
là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán bốn niệm trụ hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán 
bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, 
tám chi thánh đạo hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì bốn niệm trụ và tự 
tánh của bốn niệm trụ là không; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm 
căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và tự tánh của bốn 
chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là không. Tự tánh của bốn niệm 
trụ ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn chánh đoạn cho đến 
tám chi thánh đạo ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-đa 
này, bốn niệm trụ chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo 
đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có bốn niệm trụ v.v... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng 
tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán bốn niệm trụ hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
giác, tám chi thánh đạo hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì bốn niệm 
trụ và tự tánh của bốn niệm trụ là không; bốn chánh đoạn, bốn thần 
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và tự tánh 
của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là không. Tự tánh của 
bốn niệm trụ ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn chánh đoạn 
cho đến tám chi thánh đạo ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phải là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-
mật-đa này, bốn niệm trụ chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn chánh đoạn cho đến tám chi 
thánh đạo đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng 
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chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có bốn niệm 
trụ v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán bốn niệm trụ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
giác, tám chi thánh đạo hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì bốn niệm 
trụ và tự tánh của bốn niệm trụ là không; bốn chánh đoạn, bốn thần 
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và tự tánh 
của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là không. Tự tánh của 
bốn niệm trụ ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn chánh đoạn 
cho đến tám chi thánh đạo ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phải là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-
mật-đa này, bốn niệm trụ chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn chánh đoạn cho đến tám chi 
thánh đạo đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có bốn niệm 
trụ v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết an nhẫn Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết an nhẫn Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán pháp môn giải thoát không hoặc thường, hoặc vô 
thường; chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện 
hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không 
và tự tánh của pháp môn giải thoát không là không; pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện là không. Tự tánh của pháp môn giải thoát không ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, 
vô nguyện ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì 
tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-đa này, pháp 
môn giải thoát không chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn 
không có pháp môn giải thoát không v.v... có thể nắm bắt được, huống 
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là có cái thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn 
như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán pháp môn giải thoát không hoặc lạc, hoặc khổ, 
chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc lạc, 
hoặc khổ. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không và tự tánh của pháp 
môn giải thoát không là không; pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là 
không. Tự tánh của pháp môn giải thoát không ấy tức chẳng phải là tự 
tánh; tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-
la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-đa này, pháp môn giải thoát 
không chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện đều chẳng thể 
nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó, còn không có pháp môn giải thoát không v.v... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán pháp môn giải thoát không hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc ngã, 
hoặc vô ngã. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không và tự tánh của 
pháp môn giải thoát không là không; pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là 
không. Tự tánh của pháp môn giải thoát không ấy tức chẳng phải là tự 
tánh; tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-
la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-đa này, pháp môn giải thoát 
không chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện đều chẳng thể 
nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó còn không có pháp môn giải thoát không v.v... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán pháp môn giải thoát không hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh; chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không và tự tánh 
của pháp môn giải thoát không là không; pháp môn giải thoát vô 
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tướng, vô nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện là không. Tự tánh của pháp môn giải thoát không ấy tức chẳng 
phải là tự tánh; tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện 
ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an 
nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-đa này, pháp môn giải 
thoát không chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện đều 
chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có pháp môn giải thoát 
không v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết an nhẫn Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 
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Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết an nhẫn Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán năm loại mắt hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên 
quán sáu phép thần thông hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì 
năm loại mắt và tự tánh của năm loại mắt là không; sáu phép thần 
thông và tự tánh của sáu phép thần thông là không. Tự tánh của năm 
loại mắt ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của sáu phép thần thông 
ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an 
nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-đa này, năm loại mắt 
chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; sáu phép thần thông chẳng thể nắm bắt được thì cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó, còn không có năm loại mắt v.v... có thể nắm bắt được, huống là có 
cái thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như 
thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán năm loại mắt hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán 
sáu phép thần thông hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì năm loại mắt và tự 
tánh của năm loại mắt là không; sáu phép thần thông và tự tánh của 
sáu phép thần thông là không. Tự tánh của năm loại mắt ấy tức chẳng 
phải là tự tánh; tự tánh của sáu phép thần thông ấy cũng chẳng phải là 
tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối 
với an nhẫn Ba-la-mật-đa này, năm loại mắt chẳng thể nắm bắt được, 
thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; sáu phép thần 
thông chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có năm loại mắt v.v... 
có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán năm loại mắt hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán sáu phép thần thông hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì năm loại 
mắt và tự tánh của năm loại mắt là không; sáu phép thần thông và tự 
tánh của sáu phép thần thông là không. Tự tánh của năm loại mắt ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của sáu phép thần thông ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-
la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-đa này, năm loại mắt chẳng thể 
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nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
sáu phép thần thông chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có năm 
loại mắt v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán năm loại mắt hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán sáu phép thần thông hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì năm loại 
mắt và tự tánh của năm loại mắt là không; sáu phép thần thông và tự 
tánh của sáu phép thần thông là không. Tự tánh của năm loại mắt ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của sáu phép thần thông ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-
la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-đa này, năm loại mắt chẳng thể 
nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
sáu phép thần thông chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có năm 
loại mắt v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh 
kia! Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-
mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết an nhẫn Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết an nhẫn Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán mười lực của Phật hoặc thường, hoặc vô thường; 
chẳng nên quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, 
đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc thường, hoặc 
vô thường. Vì sao? Vì mười lực của Phật và tự tánh của mười lực của 
Phật là không; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, 
đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tự tánh của bốn 
điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là không. Tự 
tánh của mười lực của Phật ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-
la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-đa này, mười lực của Phật 
chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng 
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chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có mười lực 
của Phật v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô 
thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn 
Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán mười lực của Phật hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên 
quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? 
Vì mười lực của Phật và tự tánh của mười lực của Phật là không; bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại 
xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tự tánh của bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là không. Tự tánh của mười lực 
của Phật ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng ấy cũng chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an 
nhẫn Ba-la-mật-đa này, mười lực của Phật chẳng thể nắm bắt được, thì 
cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng đều chẳng thể nắm bắt được, thì 
cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, 
còn không có mười lực của Phật v.v... có thể nắm bắt được, huống là 
có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu 
an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán mười lực của Phật hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng 
nên quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại 
bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc ngã, hoặc vô ngã. 
Vì sao? Vì mười lực của Phật và tự tánh của mười lực của Phật là 
không; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, 
đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tự tánh của bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là không. Tự tánh của 
mười lực của Phật ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng ấy cũng chẳng phải là 
tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối 
với an nhẫn Ba-la-mật-đa này, mười lực của Phật chẳng thể nắm bắt 
được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng đều chẳng thể nắm bắt 
được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó còn không có mười lực của Phật v.v... có thể nắm bắt được, 
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huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn 
như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán mười lực của Phật hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng 
nên quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại 
bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh. Vì sao? Vì mười lực của Phật và tự tánh của mười lực của Phật là 
không; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, 
đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tự tánh của bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là không. Tự tánh của 
mười lực của Phật ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng ấy cũng chẳng phải là 
tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối 
với an nhẫn Ba-la-mật-đa này, mười lực của Phật chẳng thể nắm bắt 
được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng đều chẳng thể nắm bắt 
được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó, còn không có mười lực của Phật v.v... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn 
như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết an nhẫn Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết an nhẫn Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc thường, hoặc vô thường; 
chẳng nên quán tánh luôn luôn xả hoặc thường, hoặc vô thường. Vì 
sao? Vì pháp không quên mất và tự tánh của pháp không quên mất là 
không; tánh luôn luôn xả và tự tánh của tánh luôn luôn xả là không. 
Tự tánh của pháp không quên mất ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh 
của tánh luôn luôn xả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-
đa này, pháp không quên mất chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, 
vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tánh luôn luôn xả chẳng 
thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có pháp không quên mất 
v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 
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Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng 
nên quán tánh luôn luôn xả hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì pháp không 
quên mất và tự tánh của pháp không quên mất là không; tánh luôn 
luôn xả và tự tánh của tánh luôn luôn xả là không. Tự tánh của pháp 
không quên mất ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của tánh luôn 
luôn xả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì 
tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-đa này, pháp 
không quên mất chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; tánh luôn luôn xả chẳng thể nắm bắt được, 
thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó, còn không có pháp không quên mất v.v... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như 
thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
chẳng nên quán tánh luôn luôn xả hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
pháp không quên mất và tự tánh của pháp không quên mất là không; 
tánh luôn luôn xả và tự tánh của tánh luôn luôn xả là không. Tự tánh 
của pháp không quên mất ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của 
tánh luôn luôn xả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-đa 
này, pháp không quên mất chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tánh luôn luôn xả chẳng thể nắm bắt 
được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó còn không có pháp không quên mất v.v... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu an 
nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; 
chẳng nên quán tánh luôn luôn xả hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
pháp không quên mất và tự tánh của pháp không quên mất là không; 
tánh luôn luôn xả và tự tánh của tánh luôn luôn xả là không. Tự tánh 
của pháp không quên mất ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của 
tánh luôn luôn xả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-đa 
này, pháp không quên mất chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tánh luôn luôn xả chẳng thể 
nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
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Vì sao? Vì trong đó, còn không có pháp không quên mất v.v... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết an nhẫn Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết an nhẫn Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán trí nhất thiết hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên 
quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc thường, hoặc vô thường. 
Vì sao? Vì trí nhất thiết và tự tánh của trí nhất thiết là không; trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng và tự tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng là không. Tự tánh của trí nhất thiết ấy tức chẳng phải là tự tánh; 
tự tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối 
với an nhẫn Ba-la-mật-đa này, trí nhất thiết chẳng thể nắm bắt được 
thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, 
vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn 
không có trí nhất thiết v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế 
là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán trí nhất thiết hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì trí 
nhất thiết và tự tánh của trí nhất thiết là không; trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng và tự tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là không. 
Tự tánh của trí nhất thiết ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của trí 
đạo tướng, trí nhất thiết tướng ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn 
Ba-la-mật-đa này, trí nhất thiết chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và 
khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có trí nhất thiết 
v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi 
có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán trí nhất thiết hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên 
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quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? 
Vì trí nhất thiết và tự tánh của trí nhất thiết là không; trí đạo tướng, trí 
nhất thiết tướng và tự tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là 
không. Tự tánh của trí nhất thiết ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh 
của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng ấy cũng chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an 
nhẫn Ba-la-mật-đa này, trí nhất thiết chẳng thể nắm bắt được, thì cái 
ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có trí nhất 
thiết v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán trí nhất thiết hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì trí nhất thiết và tự tánh của trí nhất thiết là không; trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng và tự tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng là không. Tự tánh của trí nhất thiết ấy tức chẳng phải là tự tánh; 
tự tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối 
với an nhẫn Ba-la-mật-đa này, trí nhất thiết chẳng thể nắm bắt được 
thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; trí đạo tướng, 
trí nhất thiết tướng đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có 
trí nhất thiết v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất 
tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-
la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết an nhẫn Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết an nhẫn Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc thường, hoặc vô 
thường; chẳng nên quán tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc thường, 
hoặc vô thường. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và tự tánh của tất 
cả pháp môn Đà-la-ni là không; tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tự 
tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa là không. Tự tánh của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của tất cả 
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pháp môn Tam-ma-địa ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-
đa này, tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng thể nắm bắt được thì cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có tất 
cả pháp môn Đà-la-ni v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế 
là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc lạc, hoặc khổ, 
chẳng nên quán tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc lạc, hoặc khổ. Vì 
sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và tự tánh của tất cả pháp môn Đà-
la-ni là không; tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tự tánh của tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa là không. Tự tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an 
nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-đa này, tất cả pháp 
môn Đà-la-ni chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; tất cả pháp môn Tam-ma-địa đều chẳng thể 
nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó, còn không có tất cả pháp môn Đà-la-ni v.v... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng 
tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
chẳng nên quán tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc ngã, hoặc vô ngã. 
Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và tự tánh của tất cả pháp môn 
Đà-la-ni là không; tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tự tánh của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa là không. Tự tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an 
nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-đa này, tất cả pháp 
môn Đà-la-ni chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; tất cả pháp môn Tam-ma-địa đều chẳng thể 
nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó còn không có tất cả pháp môn Đà-la-ni v.v... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

124 



Tập 04, Quyển 158, Phẩm So Sánh Công Đức  

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; 
chẳng nên quán tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. 
Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và tự tánh của tất cả pháp môn 
Đà-la-ni là không; tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tự tánh của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa là không. Tự tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an 
nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-đa này, tất cả pháp 
môn Đà-la-ni chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; tất cả pháp môn Tam-ma-địa đều chẳng thể 
nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó, còn không có tất cả pháp môn Đà-la-ni v.v... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có 
khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết an nhẫn Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết an nhẫn Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc thường, hoặc vô 
thường; chẳng nên quán Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn 
hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc thường, 
hoặc vô thường. Vì sao? Vì Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả và tự tánh của 
Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả là không; Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, 
Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả và tự 
tánh của Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả là không. Tự tánh của 
Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của 
Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an 
nhẫn Ba-la-mật-đa này, Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả chẳng thể nắm bắt 
được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả đều chẳng thể nắm bắt được thì 
cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó, còn không có Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả v.v... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 
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Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc lạc, hoặc khổ, 
chẳng nên quán Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? 
Vì Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả và tự tánh của Dự-lưu hướng, Dự-lưu 
quả là không; Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả và tự tánh của Nhất-lai 
hướng cho đến A-la-hán quả là không. Tự tánh của Dự-lưu hướng, 
Dự-lưu quả ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của Nhất-lai hướng 
cho đến A-la-hán quả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-
đa này, Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc 
và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; Nhất-lai hướng cho đến A-
la-hán quả đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có Dự-lưu 
hướng, Dự-lưu quả v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và 
khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-
la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
chẳng nên quán Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì 
sao? Vì Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả và tự tánh của Dự-lưu hướng, Dự-
lưu quả là không; Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả và tự tánh của Nhất-lai 
hướng cho đến A-la-hán quả là không. Tự tánh của Dự-lưu hướng, 
Dự-lưu quả ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của Nhất-lai hướng 
cho đến A-la-hán quả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-
đa này, Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả chẳng thể nắm bắt được, thì cái 
ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; Nhất-lai hướng cho đến 
A-la-hán quả đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có Dự-lưu 
hướng, Dự-lưu quả v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và 
vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn 
Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh; chẳng nên quán Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, 
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Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. 
Vì sao? Vì Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả và tự tánh của Dự-lưu hướng, 
Dự-lưu quả là không; Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, 
Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả và tự tánh của Nhất-lai 
hướng cho đến A-la-hán quả là không. Tự tánh của Dự-lưu hướng, 
Dự-lưu quả ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của Nhất-lai hướng 
cho đến A-la-hán quả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-mật-
đa này, Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả chẳng thể nắm bắt được thì cái 
tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; Nhất-lai hướng cho 
đến A-la-hán quả đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có Dự-
lưu hướng, Dự-lưu quả v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh 
và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an 
nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết an nhẫn Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết an nhẫn Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tất cả quả vị Độc-giác hoặc thường, hoặc vô thường. 
Vì sao? Vì tất cả quả vị Độc-giác và tự tánh của tất cả quả vị Độc-giác 
là không. Tự tánh của tất cả quả vị Độc-giác ấy tức chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối 
với an nhẫn Ba-la-mật-đa này, tất cả quả vị Độc-giác chẳng thể nắm 
bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó, còn không có tất cả quả vị Độc-giác có thể nắm 
bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tất cả quả vị Độc-giác hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? 
Vì tất cả quả vị Độc-giác và tự tánh của tất cả quả vị Độc-giác là 
không. Tự tánh của tất cả quả vị Độc-giác ấy tức chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối 
với an nhẫn Ba-la-mật-đa này, tất cả quả vị Độc-giác chẳng thể nắm 
bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó, còn không có tất cả quả vị Độc-giác có thể nắm bắt được, 
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huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như 
thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tất cả quả vị Độc-giác hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì 
sao? Vì tất cả quả vị Độc-giác và tự tánh của tất cả quả vị Độc-giác là 
không. Tự tánh của tất cả quả vị Độc-giác ấy tức chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối 
với an nhẫn Ba-la-mật-đa này, tất cả quả vị Độc-giác chẳng thể nắm 
bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó còn không có tất cả quả vị Độc-giác có thể nắm bắt 
được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu an 
nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tất cả quả vị Độc-giác hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì tất cả quả vị Độc-giác và tự tánh của tất cả quả vị Độc-giác là 
không. Tự tánh của tất cả quả vị Độc-giác ấy tức chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối 
với an nhẫn Ba-la-mật-đa này, tất cả quả vị Độc-giác chẳng thể nắm 
bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó, còn không có tất cả quả vị Độc-giác có thể nắm bắt 
được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết an nhẫn Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết an nhẫn Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc thường, hoặc vô thường. 
Vì sao? Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát và tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ-tát 
là không. Tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ-tát ấy tức chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối 
với an nhẫn Ba-la-mật-đa này, tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng thể nắm 
bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó, còn không có tất cả hạnh đại Bồ-tát có thể nắm 
bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? 
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Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát và tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ-tát là 
không. Tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ-tát ấy tức chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an 
nhẫn Ba-la-mật-đa này, tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng thể nắm bắt được, 
thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó, còn không có tất cả hạnh đại Bồ-tát có thể nắm bắt được, huống là 
có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu 
an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì 
sao? Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát và tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ-tát là 
không. Tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ-tát ấy tức chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an 
nhẫn Ba-la-mật-đa này, tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng thể nắm bắt được, 
thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó còn không có tất cả hạnh đại Bồ-tát có thể nắm bắt được, huống là 
có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là 
tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát và tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ-tát là 
không. Tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ-tát ấy tức chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an 
nhẫn Ba-la-mật-đa này, tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng thể nắm bắt được 
thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó, còn không có tất cả hạnh đại Bồ-tát có thể nắm bắt được, 
huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn 
như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết an nhẫn Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết an nhẫn Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc thường, 
hoặc vô thường. Vì sao? Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật và tự 
tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự tánh của 
quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật ấy tức chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn 

129 



Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa   

Ba-la-mật-đa này, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng thể nắm 
bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó, còn không có quả vị giác ngộ cao tột của chư 
Phật có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc lạc, 
hoặc khổ. Vì sao? Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật và tự tánh 
của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự tánh của quả vị 
giác ngộ cao tột của chư Phật ấy tức chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phải là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn Ba-la-
mật-đa này, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng thể nắm bắt 
được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó, còn không có quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật có thể 
nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng 
tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc ngã, 
hoặc vô ngã. Vì sao? Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật và tự 
tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự tánh của 
quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật ấy tức chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn 
Ba-la-mật-đa này, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng thể nắm 
bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó còn không có quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật có 
thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có 
khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu an nhẫn Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật và tự 
tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự tánh của 
quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật ấy tức chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa. Đối với an nhẫn 
Ba-la-mật-đa này, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng thể nắm 
bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó, còn không có quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật 
có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi 
có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn Ba-la-mật-đa. 
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Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết an nhẫn Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 
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Khi ấy, trời Đế Thích lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Các thiện 
nam tử, thiện nữ nhơn v.v... nói tịnh giới Ba-la-mật-đa vô sở đắc như 
thế nào mà gọi là nói tịnh giới Ba-la-mật-đa một cách chơn chánh. 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tịnh giới Ba-
la-mật-đa, thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán sắc hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên 
quán thọ, tưởng, hành, thức hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì 
sắc và tự tánh của sắc là không; thọ, tưởng, hành, thức và tự tánh của 
thọ, tưởng, hành, thức là không. Tự tánh của sắc ấy tức chẳng phải là 
tự tánh; tự tánh của thọ, tưởng, hành, thức ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối 
với tịnh giới Ba-la-mật-đa này, sắc chẳng thể nắm bắt được thì cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; thọ, tưởng, hành, 
thức đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có sắc v.v... 
có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán sắc hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán thọ, 
tưởng, hành, thức hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì sắc và tự tánh của 
sắc là không; thọ, tưởng, hành, thức và tự tánh của thọ, tưởng, hành, 
thức là không. Tự tánh của sắc ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh 
của thọ, tưởng, hành, thức ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-
la-mật-đa này, sắc chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; thọ, tưởng, hành, thức đều chẳng thể nắm bắt 
được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó còn không có sắc v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh 
giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán sắc hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
thọ, tưởng, hành, thức hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì sắc và tự 
tánh của sắc là không; thọ, tưởng, hành, thức và tự tánh của thọ, 
tưởng, hành, thức là không. Tự tánh của sắc ấy tức chẳng phải là tự 
tánh; tự tánh của thọ, tưởng, hành, thức ấy cũng chẳng phải là tự tánh. 
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Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với 
tịnh giới Ba-la-mật-đa này, sắc chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, 
vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; thọ, tưởng, hành, thức đều 
chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có sắc v.v... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán sắc hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
thọ, tưởng, hành, thức hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì sắc và tự 
tánh của sắc là không; thọ, tưởng, hành, thức và tự tánh của thọ, 
tưởng, hành, thức là không. Tự tánh của sắc ấy tức chẳng phải là tự 
tánh; tự tánh của thọ, tưởng, hành, thức ấy cũng chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với 
tịnh giới Ba-la-mật-đa này, sắc chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh, 
bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; thọ, tưởng, hành, thức đều 
chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có sắc v.v... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tịnh giới Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tịnh giới Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán nhãn xứ hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên 
quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì 
nhãn xứ và tự tánh của nhãn xứ là không; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và 
tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không. Tự tánh của nhãn xứ ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-
la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-la-mật-đa này, nhãn xứ chẳng thể nắm 
bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn 
không có nhãn xứ v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường 
và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu 
tịnh giới Ba-la-mật-đa. 
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Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán nhãn xứ hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì nhãn xứ và tự 
tánh của nhãn xứ là không; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tự tánh của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không. Tự tánh của nhãn xứ ấy tức chẳng phải là 
tự tánh; tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối 
với tịnh giới Ba-la-mật-đa này, nhãn xứ chẳng thể nắm bắt được, thì 
cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có nhãn xứ v.v... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng 
tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán nhãn xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì nhãn 
xứ và tự tánh của nhãn xứ là không; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tự tánh 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không. Tự tánh của nhãn xứ ấy tức 
chẳng phải là tự tánh; tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-
la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-la-mật-đa này, nhãn xứ chẳng thể nắm 
bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có nhãn 
xứ v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán nhãn xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì nhãn 
xứ và tự tánh của nhãn xứ là không; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tự tánh 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không. Tự tánh của nhãn xứ ấy tức 
chẳng phải là tự tánh; tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-
la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-la-mật-đa này, nhãn xứ chẳng thể nắm 
bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có 
nhãn xứ v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh 
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kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tịnh giới Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tịnh giới Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán sắc xứ hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên quán 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? 
Vì sắc xứ và tự tánh của sắc xứ là không; thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ và tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không. Tự tánh 
của sắc xứ ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh 
thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-la-mật-đa này, 
sắc xứ chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đều chẳng thể 
nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có sắc xứ v.v... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán sắc xứ hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì sắc xứ 
và tự tánh của sắc xứ là không; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và tự 
tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không. Tự tánh của sắc xứ 
ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là 
tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-la-mật-đa này, sắc xứ 
chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đều chẳng thể nắm bắt được, thì 
cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, 
còn không có sắc xứ v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và 
khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-
la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán sắc xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì sắc 
xứ và tự tánh của sắc xứ là không; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và 
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tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không. Tự tánh của sắc 
xứ ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì 
tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-la-mật-đa này, sắc 
xứ chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đều chẳng thể nắm bắt 
được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó còn không có sắc xứ v.v... có thể nắm bắt được, huống là có 
cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu 
tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán sắc xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? 
Vì sắc xứ và tự tánh của sắc xứ là không; thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ và tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không. Tự tánh 
của sắc xứ ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh 
thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-la-mật-đa này, 
sắc xứ chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đều chẳng thể nắm bắt 
được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó, còn không có sắc xứ v.v... có thể nắm bắt được, huống là có 
cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là 
tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tịnh giới Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tịnh giới Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán nhãn giới hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên 
quán sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì nhãn giới 
và tự tánh của nhãn giới là không; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh 
của nhãn giới ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối 
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với tịnh giới Ba-la-mật-đa này, nhãn giới chẳng thể nắm bắt được thì 
cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt 
được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó, còn không có nhãn giới v.v... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán nhãn giới hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì nhãn giới và tự tánh của 
nhãn giới là không; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của sắc giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhãn giới ấy tức 
chẳng phải là tự tánh; tự tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-la-mật-đa 
này, nhãn giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có nhãn giới 
v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi 
có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán nhãn giới hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì nhãn giới và tự 
tánh của nhãn giới là không; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhãn 
giới ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của sắc giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh 
giới Ba-la-mật-đa này, nhãn giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, 
vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, 
vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn 
không có nhãn giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và 
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vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới 
Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán nhãn giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì nhãn giới và tự 
tánh của nhãn giới là không; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhãn 
giới ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của sắc giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh 
giới Ba-la-mật-đa này, nhãn giới chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, 
bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, 
bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn 
không có nhãn giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và 
bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới 
Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tịnh giới Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tịnh giới Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán nhĩ giới hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên 
quán thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì nhĩ giới và tự 
tánh của nhĩ giới là không; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhĩ 
giới ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của thanh giới cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh 
giới Ba-la-mật-đa này, nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, 
vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; thanh giới cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được thì cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó, còn không có nhĩ giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái 

139 



Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa   

thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế 
là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán nhĩ giới hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì nhĩ giới và tự tánh của nhĩ giới 
là không; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sanh ra và tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhĩ giới ấy tức chẳng 
phải là tự tánh; tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-la-mật-đa 
này, nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có nhĩ giới 
v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi 
có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán nhĩ giới hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì nhĩ giới và tự tánh 
của nhĩ giới là không; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhĩ giới 
ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-
la-mật-đa này, nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có nhĩ 
giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán nhĩ giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì nhĩ giới và tự tánh 
của nhĩ giới là không; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
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thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhĩ giới 
ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-
la-mật-đa này, nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không 
có nhĩ giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh 
kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tịnh giới Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tịnh giới Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tỷ giới hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên quán 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì tỷ giới và tự tánh của 
tỷ giới là không; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của tỷ giới ấy tức chẳng phải 
là tự tánh; tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì 
tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-la-mật-đa này, tỷ 
giới chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có tỷ 
giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường 
kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán tỷ giới hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì tỷ giới và tự tánh của tỷ giới là 
không; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
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duyên sanh ra và tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra là không. Tự tánh của tỷ giới ấy tức chẳng phải là tự 
tánh; tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh 
ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là 
tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-la-mật-đa này, tỷ giới 
chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra đều 
chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có tỷ giới v.v... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh 
giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán tỷ giới hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì tỷ giới và tự tánh của 
tỷ giới là không; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của tỷ giới ấy tức chẳng phải 
là tự tánh; tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì 
tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-la-mật-đa này, tỷ 
giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh 
ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có tỷ giới v.v... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán tỷ giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì tỷ giới và tự tánh 
của tỷ giới là không; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của hương giới cho đến các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của tỷ giới ấy tức 
chẳng phải là tự tánh; tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-la-
mật-đa này, tỷ giới chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
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làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có tỷ 
giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-
đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tịnh giới Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tịnh giới Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán thiệt giới hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên 
quán vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì thiệt giới và 
tự tánh của thiệt giới là không; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của thiệt 
giới ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của vị giới cho đến các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh 
giới Ba-la-mật-đa này, thiệt giới chẳng thể nắm bắt được thì cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được thì 
cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó, còn không có thiệt giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là 
có cái thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới 
như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán thiệt giới hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán 
vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì thiệt giới và tự tánh của 
thiệt giới là không; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của thiệt giới ấy tức 
chẳng phải là tự tánh; tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-la-mật-đa 
này, thiệt giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 

143 



Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa   

duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có thiệt giới 
v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi 
có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán thiệt giới hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì thiệt giới và tự tánh 
của thiệt giới là không; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của thiệt giới ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-la-
mật-đa này, thiệt giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có thiệt 
giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán thiệt giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì thiệt giới và tự tánh 
của thiệt giới là không; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của thiệt giới ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-la-
mật-đa này, thiệt giới chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có thiệt 
giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-
đa. 
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Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tịnh giới Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tịnh giới Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán thân giới hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên 
quán xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc 
làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì thân giới 
và tự tánh của thân giới là không; xúc giới, thân thức giới và thân xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của 
thân giới ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh 
giới Ba-la-mật-đa này, thân giới chẳng thể nắm bắt được thì cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được thì 
cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó, còn không có thân giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là 
có cái thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới 
như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán thân giới hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì thân giới và tự tánh của 
thân giới là không; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
do thân xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của xúc giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của thân giới ấy tức 
chẳng phải là tự tánh; tự tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-la-mật-đa 
này, thân giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có thân giới 
v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi 
có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 
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Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán thân giới hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc 
làm duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì thân giới và tự 
tánh của thân giới là không; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng 
các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của thân giới 
ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-
la-mật-đa này, thân giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được; xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô 
ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không 
có thân giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã 
kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán thân giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc 
làm duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì thân giới và tự 
tánh của thân giới là không; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng 
các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của thân giới 
ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-
la-mật-đa này, thân giới chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được; xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không 
có thân giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh 
kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tịnh giới Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tịnh giới Ba-la-mật-đa, 
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thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán ý giới hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên quán 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì ý giới và tự tánh của ý 
giới là không; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sanh ra và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của ý giới ấy tức chẳng phải là tự 
tánh; tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là 
tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-la-mật-đa này, ý giới 
chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra 
đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có ý giới v.v... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán ý giới hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì ý giới và tự tánh của ý giới là không; 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra là không. Tự tánh của ý giới ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh 
của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-
la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-la-mật-đa này, ý giới chẳng thể nắm 
bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm 
bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó, còn không có ý giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là 
có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu 
tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán ý giới hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì ý giới và tự tánh của ý giới là 
không; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra là không. Tự tánh của ý giới ấy tức chẳng phải là tự 
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tánh; tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là 
tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-la-mật-đa này, ý giới 
chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra đều 
chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có ý giới v.v... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán ý giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì ý giới và tự tánh của ý giới 
là không; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra là không. Tự tánh của ý giới ấy tức chẳng phải là tự 
tánh; tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là 
tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-la-mật-đa này, ý giới 
chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra đều 
chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có ý giới v.v... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng 
tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tịnh giới Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 
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Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tịnh giới Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán địa giới hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên 
quán thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc thường, hoặc vô thường. 
Vì sao? Vì địa giới và tự tánh của địa giới là không; thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới và tự tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là 
không. Tự tánh của địa giới ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh 
giới Ba-la-mật-đa này, địa giới chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, 
vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có địa 
giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường 
kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán địa giới hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì địa 
giới và tự tánh của địa giới là không; thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới và tự tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là không. Tự 
tánh của địa giới ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-
la-mật-đa này, địa giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; thủy, hỏa, phong, không, thức giới đều 
chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có địa giới v.v... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh 
giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán địa giới hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì 
sao? Vì địa giới và tự tánh của địa giới là không; thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới và tự tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là 
không. Tự tánh của địa giới ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của 



Tập 04, Quyển 160, Phẩm So Sánh Công Đức  

thủy, hỏa, phong, không, thức giới ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh 
giới Ba-la-mật-đa này, địa giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô 
ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có địa giới v.v... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có 
khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán địa giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì địa giới và tự tánh của địa giới là không; thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới và tự tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là 
không. Tự tánh của địa giới ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh 
giới Ba-la-mật-đa này, địa giới chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, 
bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có địa giới 
v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tịnh giới Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tịnh giới Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán vô minh hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên 
quán hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, 
sầu, than, khổ, ưu, não hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì vô 
minh và tự tánh của vô minh là không; hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não và tự tánh 
của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não là không. Tự tánh của 
vô minh ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của hành cho đến lão tử, 
sầu, than, khổ, ưu, não ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-la-
mật-đa này, vô minh chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; hành cho đến lão tử, sầu, 
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than, khổ, ưu, não đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn 
không có vô minh v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường 
và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu 
tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán vô minh hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, 
than, khổ, ưu, não hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì vô minh và tự tánh 
của vô minh là không; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não và tự tánh của hành cho đến 
lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não là không. Tự tánh của vô minh ấy tức 
chẳng phải là tự tánh; tự tánh của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, 
ưu, não ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì 
tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-la-mật-đa này, vô 
minh chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não đều chẳng 
thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó, còn không có vô minh v.v... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như 
thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán vô minh hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, 
sầu, than, khổ, ưu, não hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì vô minh và 
tự tánh của vô minh là không; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, 
ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não và tự tánh của hành 
cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não là không. Tự tánh của vô minh 
ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của hành cho đến lão tử, sầu, 
than, khổ, ưu, não ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-la-mật-đa 
này, vô minh chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não 
đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có vô minh v.v... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán vô minh hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên 
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quán hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, 
sầu, than, khổ, ưu, não hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì vô minh và 
tự tánh của vô minh là không; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, 
ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não và tự tánh của hành 
cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não là không. Tự tánh của vô minh 
ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của hành cho đến lão tử, sầu, 
than, khổ, ưu, não ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-la-mật-đa 
này, vô minh chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não 
đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có vô minh v.v... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tịnh giới Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tịnh giới Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán bố thí Ba-la-mật-đa hoặc thường, hoặc vô thường; 
chẳng nên quán tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-
mật-đa hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì bố thí Ba-la-mật-đa 
và tự tánh của bố thí Ba-la-mật-đa là không; tịnh giới, an nhẫn, tinh 
tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa và tự tánh của tịnh giới cho đến 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa là không. Tự tánh của bố thí Ba-la-mật-đa ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-
mật-đa ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì 
tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-la-mật-đa này, bố 
thí Ba-la-mật-đa chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có bố thí Ba-la-mật-
đa v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường 
kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán bố thí Ba-la-mật-đa hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng 
nên quán tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
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hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì bố thí Ba-la-mật-đa và tự tánh của bố 
thí Ba-la-mật-đa là không; tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa và tự tánh của tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa là 
không. Tự tánh của bố thí Ba-la-mật-đa ấy tức chẳng phải là tự tánh; 
tự tánh của tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa ấy cũng chẳng 
phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-
mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-la-mật-đa này, bố thí Ba-la-mật-đa chẳng 
thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa đều chẳng thể nắm bắt được, 
thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó, còn không có bố thí Ba-la-mật-đa v.v... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như 
thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán bố thí Ba-la-mật-đa hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
chẳng nên quán tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-
mật-đa hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì bố thí Ba-la-mật-đa và tự 
tánh của bố thí Ba-la-mật-đa là không; tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh 
lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa và tự tánh của tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-
la-mật-đa là không. Tự tánh của bố thí Ba-la-mật-đa ấy tức chẳng phải 
là tự tánh; tự tánh của tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-
la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-la-mật-đa này, bố thí Ba-la-mật-đa 
chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa đều chẳng thể nắm 
bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó còn không có bố thí Ba-la-mật-đa v.v... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán bố thí Ba-la-mật-đa hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; 
chẳng nên quán tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-
mật-đa hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì bố thí Ba-la-mật-đa và tự 
tánh của bố thí Ba-la-mật-đa là không; tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh 
lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa và tự tánh của tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-
la-mật-đa là không. Tự tánh của bố thí Ba-la-mật-đa ấy tức chẳng phải 
là tự tánh; tự tánh của tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-
la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-la-mật-đa này, bố thí Ba-la-mật-đa 
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chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa đều chẳng thể nắm 
bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó, còn không có bố thí Ba-la-mật-đa v.v... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng 
tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tịnh giới Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tịnh giới Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán pháp không nội hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng 
nên quán pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh hoặc thường, hoặc 
vô thường. Vì sao? Vì pháp không nội và tự tánh của pháp không nội 
là không; pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tự tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh là không. 
Tự tánh của pháp không nội ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-
la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-la-mật-đa này, pháp không nội chẳng 
thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh 
đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có pháp không nội 
v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! 
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Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-
đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán pháp không nội hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên 
quán pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh hoặc lạc, hoặc 
khổ. Vì sao? Vì pháp không nội và tự tánh của pháp không nội là 
không; pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tự tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh là không. 
Tự tánh của pháp không nội ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-
la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-la-mật-đa này, pháp không nội chẳng 
thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh đều chẳng 
thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó, còn không có pháp không nội v.v... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán pháp không nội hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng 
nên quán pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh hoặc ngã, hoặc vô 
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ngã. Vì sao? Vì pháp không nội và tự tánh của pháp không nội là 
không; pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tự tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh là không. 
Tự tánh của pháp không nội ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-
la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-la-mật-đa này, pháp không nội chẳng 
thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh đều 
chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có pháp không nội v.v... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có 
khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán pháp không nội hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; 
chẳng nên quán pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh. Vì sao? Vì pháp không nội và tự tánh của pháp không nội là 
không; pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tự tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh là không. 
Tự tánh của pháp không nội ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh ấy cũng 
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chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-
la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-la-mật-đa này, pháp không nội chẳng 
thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh đều 
chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có pháp không nội v.v... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có 
khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tịnh giới Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tịnh giới Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán chơn như hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên 
quán pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, 
tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì 
chơn như và tự tánh của chơn như là không; pháp giới, pháp tánh, tánh 
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, 
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì 
và tự tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì là không. Tự 
tánh của chơn như ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của pháp giới 
cho đến cảnh giới bất tư nghì ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh 
giới Ba-la-mật-đa này, chơn như chẳng thể nắm bắt được thì cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; pháp giới cho 
đến cảnh giới bất tư nghì đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, 
vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn 
không có chơn như v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường 
và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu 
tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán chơn như hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán 
pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh 
bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì chơn như 
và tự tánh của chơn như là không; pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư 
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
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trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì và tự tánh 
của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì là không. Tự tánh của 
chơn như ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của pháp giới cho đến 
cảnh giới bất tư nghì ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là 
tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-la-mật-
đa này, chơn như chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì đều 
chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có chơn như v.v... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán chơn như hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, 
tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì chơn 
như và tự tánh của chơn như là không; pháp giới, pháp tánh, tánh 
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, 
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì 
và tự tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì là không. Tự 
tánh của chơn như ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của pháp giới 
cho đến cảnh giới bất tư nghì ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh 
giới Ba-la-mật-đa này, chơn như chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, 
vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; pháp giới cho đến cảnh giới 
bất tư nghì đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có chơn như 
v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán chơn như hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, 
tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì chơn 
như và tự tánh của chơn như là không; pháp giới, pháp tánh, tánh 
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, 
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì 
và tự tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì là không. Tự 
tánh của chơn như ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của pháp giới 
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cho đến cảnh giới bất tư nghì ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh 
giới Ba-la-mật-đa này, chơn như chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, 
bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; pháp giới cho đến cảnh giới 
bất tư nghì đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có chơn như 
v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tịnh giới Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tịnh giới Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán Thánh đế khổ hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng 
nên quán Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc thường, hoặc vô thường. Vì 
sao? Vì Thánh đế khổ và tự tánh của Thánh đế khổ là không; Thánh 
đế tập, diệt, đạo và tự tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo là không. Tự 
tánh của Thánh đế khổ ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của Thánh 
đế tập, diệt, đạo ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-la-mật-đa 
này, Thánh đế khổ chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được; Thánh đế tập, diệt, đạo đều chẳng 
thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có Thánh đế khổ v.v... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán Thánh đế khổ hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên 
quán Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì Thánh đế 
khổ và tự tánh của Thánh đế khổ là không; Thánh đế tập, diệt, đạo và 
tự tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo là không. Tự tánh của Thánh đế 
khổ ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo 
ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh 
giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-la-mật-đa này, Thánh đế khổ 
chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; Thánh đế tập, diệt, đạo đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc 
và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn 
không có Thánh đế khổ v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc 
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và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới 
Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán Thánh đế khổ hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng 
nên quán Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
Thánh đế khổ và tự tánh của Thánh đế khổ là không; Thánh đế tập, 
diệt, đạo và tự tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo là không. Tự tánh của 
Thánh đế khổ ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của Thánh đế tập, 
diệt, đạo ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì 
tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-la-mật-đa này, 
Thánh đế khổ chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; Thánh đế tập, diệt, đạo đều chẳng thể nắm 
bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó còn không có Thánh đế khổ v.v... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán Thánh đế khổ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng 
nên quán Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
Thánh đế khổ và tự tánh của Thánh đế khổ là không; Thánh đế tập, 
diệt, đạo và tự tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo là không. Tự tánh của 
Thánh đế khổ ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của Thánh đế tập, 
diệt, đạo ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì 
tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-la-mật-đa này, 
Thánh đế khổ chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; Thánh đế tập, diệt, đạo đều chẳng thể nắm 
bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó, còn không có Thánh đế khổ v.v... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tịnh giới Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tịnh giới Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán bốn tịnh lự hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên 
quán bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc thường, hoặc vô thường. Vì 
sao? Vì bốn tịnh lự và tự tánh của bốn tịnh lự là không; bốn vô lượng, 
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bốn định vô sắc và tự tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là 
không. Tự tánh của bốn tịnh lự ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh 
của bốn vô lượng, bốn định vô sắc ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh 
giới Ba-la-mật-đa này, bốn tịnh lự chẳng thể nắm bắt được thì cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có 
bốn tịnh lự v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô 
thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới 
Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán bốn tịnh lự hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên 
quán bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì 
bốn tịnh lự và tự tánh của bốn tịnh lự là không; bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc và tự tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không. Tự 
tánh của bốn tịnh lự ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-la-
mật-đa này, bốn tịnh lự chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn vô lượng, bốn định vô sắc đều 
chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có bốn tịnh lự v.v... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán bốn tịnh lự hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
bốn tịnh lự và tự tánh của bốn tịnh lự là không; bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc và tự tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không. Tự 
tánh của bốn tịnh lự ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-la-
mật-đa này, bốn tịnh lự chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn vô lượng, bốn định vô sắc đều 
chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có bốn tịnh lự v.v... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 
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Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán bốn tịnh lự hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng 
nên quán bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì bốn tịnh lự và tự tánh của bốn tịnh lự là không; bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc và tự tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là 
không. Tự tánh của bốn tịnh lự ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh 
của bốn vô lượng, bốn định vô sắc ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh 
giới Ba-la-mật-đa này, bốn tịnh lự chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, 
bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có bốn tịnh lự v.v... 
có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi 
có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tịnh giới Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 
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Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tịnh giới Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tám giải thoát hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng 
nên quán tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc thường, 
hoặc vô thường. Vì sao? Vì tám giải thoát và tự tánh của tám giải 
thoát là không; tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ và tự 
tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là không. Tự 
tánh của tám giải thoát ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối 
với tịnh giới Ba-la-mật-đa này, tám giải thoát chẳng thể nắm bắt được 
thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tám thắng 
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ đều chẳng thể nắm bắt được thì cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó, còn không có tám giải thoát v.v... có thể nắm bắt được, huống là 
có cái thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới 
như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán tám giải thoát hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên 
quán tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc lạc, hoặc khổ. 
Vì sao? Vì tám giải thoát và tự tánh của tám giải thoát là không; tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ và tự tánh của tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ là không. Tự tánh của tám giải thoát ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh 
thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-la-mật-đa này, 
tám giải thoát chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và cái khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có tám giải thoát v.v... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán tám giải thoát hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng 
nên quán tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc ngã, hoặc 
vô ngã. Vì sao? Vì tám giải thoát và tự tánh của tám giải thoát là 
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không; tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ và tự tánh của 
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là không. Tự tánh của 
tám giải thoát ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh 
giới Ba-la-mật-đa này, tám giải thoát chẳng thể nắm bắt được, thì cái 
ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có 
tám giải thoát v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô 
ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-
la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán tám giải thoát hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng 
nên quán tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì tám giải thoát và tự tánh của tám giải thoát là 
không; tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ và tự tánh của 
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là không. Tự tánh của 
tám giải thoát ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh 
giới Ba-la-mật-đa này, tám giải thoát chẳng thể nắm bắt được thì cái 
tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không 
có tám giải thoát v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và 
bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới 
Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tịnh giới Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tịnh giới Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán bốn niệm trụ hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên 
quán bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
giác, tám chi thánh đạo hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì bốn 
niệm trụ và tự tánh của bốn niệm trụ là không; bốn chánh đoạn, bốn 
thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và tự 
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tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là không. Tự tánh 
của bốn niệm trụ ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn chánh 
đoạn cho đến tám chi thánh đạo ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh 
giới Ba-la-mật-đa này, bốn niệm trụ chẳng thể nắm bắt được thì cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn chánh đoạn 
cho đến tám chi thánh đạo đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, 
vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn 
không có bốn niệm trụ v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế 
là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán bốn niệm trụ hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên 
quán bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
giác, tám chi thánh đạo hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì bốn niệm trụ và 
tự tánh của bốn niệm trụ là không; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm 
căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và tự tánh của bốn 
chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là không. Tự tánh của bốn niệm 
trụ ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn chánh đoạn cho đến 
tám chi thánh đạo ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-la-mật-đa 
này, bốn niệm trụ chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo 
đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có bốn niệm trụ v.v... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng 
tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán bốn niệm trụ hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng 
nên quán bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi 
đẳng giác, tám chi thánh đạo hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì bốn 
niệm trụ và tự tánh của bốn niệm trụ là không; bốn chánh đoạn, bốn 
thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và tự 
tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là không. Tự tánh 
của bốn niệm trụ ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn chánh 
đoạn cho đến tám chi thánh đạo ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh 
giới Ba-la-mật-đa này, bốn niệm trụ chẳng thể nắm bắt được, thì cái 
ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn chánh đoạn cho 
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đến tám chi thánh đạo đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có 
bốn niệm trụ v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã 
kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán bốn niệm trụ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng 
nên quán bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi 
đẳng giác, tám chi thánh đạo hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì bốn 
niệm trụ và tự tánh của bốn niệm trụ là không; bốn chánh đoạn, bốn 
thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và tự 
tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là không. Tự tánh 
của bốn niệm trụ ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn chánh 
đoạn cho đến tám chi thánh đạo ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh 
giới Ba-la-mật-đa này, bốn niệm trụ chẳng thể nắm bắt được thì cái 
tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn chánh đoạn cho 
đến tám chi thánh đạo đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không 
có bốn niệm trụ v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất 
tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-
la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tịnh giới Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tịnh giới Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán pháp môn giải thoát không hoặc thường, hoặc vô 
thường; chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện 
hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không 
và tự tánh của pháp môn giải thoát không là không; pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện là không. Tự tánh của pháp môn giải thoát không ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, 
vô nguyện ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì 
tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-la-mật-đa này, pháp 
môn giải thoát không chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; pháp môn giải thoát vô 
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tướng, vô nguyện đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn 
không có pháp môn giải thoát không v.v... có thể nắm bắt được, huống 
là có cái thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới 
như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán pháp môn giải thoát không hoặc lạc, hoặc 
khổ, chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc 
lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không và tự tánh của 
pháp môn giải thoát không là không; pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là 
không. Tự tánh của pháp môn giải thoát không ấy tức chẳng phải là tự 
tánh; tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-
la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-la-mật-đa này, pháp môn giải thoát 
không chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện đều chẳng thể 
nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó, còn không có pháp môn giải thoát không v.v... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán pháp môn giải thoát không hoặc ngã, hoặc vô 
ngã; chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc 
ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không và tự tánh 
của pháp môn giải thoát không là không; pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện là không. Tự tánh của pháp môn giải thoát không ấy tức chẳng 
phải là tự tánh; tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện 
ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh 
giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-la-mật-đa này, pháp môn giải 
thoát không chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện đều 
chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có pháp môn giải thoát 
không v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-
đa. 

169 



Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa   

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán pháp môn giải thoát không hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh; chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không và tự tánh 
của pháp môn giải thoát không là không; pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện là không. Tự tánh của pháp môn giải thoát không ấy tức chẳng 
phải là tự tánh; tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện 
ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh 
giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-la-mật-đa này, pháp môn giải 
thoát không chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện đều 
chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có pháp môn giải thoát 
không v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-
đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tịnh giới Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tịnh giới Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán năm loại mắt hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên 
quán sáu phép thần thông hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì 
năm loại mắt và tự tánh của năm loại mắt là không; sáu phép thần 
thông và tự tánh của sáu phép thần thông là không. Tự tánh của năm 
loại mắt ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của sáu phép thần thông 
ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh 
giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-la-mật-đa này, năm loại mắt 
chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; sáu phép thần thông chẳng thể nắm bắt được thì cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó, còn không có năm loại mắt v.v... có thể nắm bắt được, huống là có 
cái thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như 
thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán năm loại mắt hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên 
quán sáu phép thần thông hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì năm loại mắt 
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và tự tánh của năm loại mắt là không; sáu phép thần thông và tự tánh 
của sáu phép thần thông là không. Tự tánh của năm loại mắt ấy tức 
chẳng phải là tự tánh; tự tánh của sáu phép thần thông ấy cũng chẳng 
phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-
mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-la-mật-đa này, năm loại mắt chẳng thể 
nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; sáu 
phép thần thông chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có năm loại 
mắt v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán năm loại mắt hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng 
nên quán sáu phép thần thông hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì năm 
loại mắt và tự tánh của năm loại mắt là không; sáu phép thần thông và 
tự tánh của sáu phép thần thông là không. Tự tánh của năm loại mắt 
ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của sáu phép thần thông ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-
la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-la-mật-đa này, năm loại mắt chẳng thể 
nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
sáu phép thần thông chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có năm 
loại mắt v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-
đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán năm loại mắt hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng 
nên quán sáu phép thần thông hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì năm 
loại mắt và tự tánh của năm loại mắt là không; sáu phép thần thông và 
tự tánh của sáu phép thần thông là không. Tự tánh của năm loại mắt 
ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của sáu phép thần thông ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-
la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-la-mật-đa này, năm loại mắt chẳng thể 
nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
sáu phép thần thông chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có năm 
loại mắt v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh 
kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa. 
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Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tịnh giới Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tịnh giới Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán mười lực Phật hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng 
nên quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại 
bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc thường, hoặc vô 
thường. Vì sao? Vì mười lực Phật và tự tánh của mười lực Phật là 
không; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, 
đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tự tánh của bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là không. Tự tánh của 
mười lực Phật ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng ấy cũng chẳng phải là 
tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. 
Đối với tịnh giới Ba-la-mật-đa này, mười lực Phật chẳng thể nắm bắt 
được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn 
điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng đều chẳng thể 
nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có mười lực Phật v.v... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ngươi có 
khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán mười lực Phật hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên 
quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? 
Vì mười lực Phật và tự tánh của mười lực Phật là không; bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng và tự tánh của bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng là không. Tự tánh của mười lực 
Phật ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh 
giới Ba-la-mật-đa này, mười lực Phật chẳng thể nắm bắt được, thì cái 
lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái 
lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn 
không có mười lực Phật v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc 
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và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới 
Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán mười lực Phật hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng 
nên quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại 
bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc ngã, hoặc vô ngã. 
Vì sao? Vì mười lực Phật và tự tánh của mười lực Phật là không; bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại 
xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tự tánh của bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là không. Tự tánh của mười lực 
Phật ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh 
giới Ba-la-mật-đa này, mười lực Phật chẳng thể nắm bắt được, thì cái 
ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái 
ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn 
không có mười lực Phật v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu 
tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán mười lực Phật hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng 
nên quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại 
bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh. Vì sao? Vì mười lực Phật và tự tánh của mười lực Phật là không; 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, 
đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tự tánh của bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là không. Tự tánh của mười lực 
Phật ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh 
giới Ba-la-mật-đa này, mười lực Phật chẳng thể nắm bắt được thì cái 
tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng đều chẳng thể nắm bắt được thì cái 
tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, 
còn không có mười lực Phật v.v... có thể nắm bắt được, huống là có 
cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là 
tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 
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Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tịnh giới Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tịnh giới Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc thường, hoặc vô thường; 
chẳng nên quán tánh luôn luôn xả hoặc thường, hoặc vô thường. Vì 
sao? Vì pháp không quên mất và tự tánh của pháp không quên mất là 
không; tánh luôn luôn xả và tự tánh của tánh luôn luôn xả là không. 
Tự tánh của pháp không quên mất ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh 
của tánh luôn luôn xả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-la-
mật-đa này, pháp không quên mất chẳng thể nắm bắt được thì cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tánh luôn luôn 
xả chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có pháp không quên 
mất v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường 
kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc lạc, hoặc khổ, 
chẳng nên quán tánh luôn luôn xả hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì pháp 
không quên mất và tự tánh của pháp không quên mất là không; tánh 
luôn luôn xả và tự tánh của tánh luôn luôn xả là không. Tự tánh của 
pháp không quên mất ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của tánh 
luôn luôn xả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh 
thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-la-mật-đa này, 
pháp không quên mất chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; tánh luôn luôn xả chẳng thể nắm bắt 
được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó, còn không có pháp không quên mất v.v... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh 
giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
chẳng nên quán tánh luôn luôn xả hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
pháp không quên mất và tự tánh của pháp không quên mất là không; 
tánh luôn luôn xả và tự tánh của tánh luôn luôn xả là không. Tự tánh 
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của pháp không quên mất ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của 
tánh luôn luôn xả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-la-mật-đa 
này, pháp không quên mất chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tánh luôn luôn xả chẳng thể nắm bắt 
được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó còn không có pháp không quên mất v.v... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; 
chẳng nên quán tánh luôn luôn xả hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
pháp không quên mất và tự tánh của pháp không quên mất là không; 
tánh luôn luôn xả và tự tánh của tánh luôn luôn xả là không. Tự tánh 
của pháp không quên mất ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của 
tánh luôn luôn xả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-la-mật-đa 
này, pháp không quên mất chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tánh luôn luôn xả chẳng thể 
nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó, còn không có pháp không quên mất v.v... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tịnh giới Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tịnh giới Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán trí nhất thiết hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên 
quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc thường, hoặc vô thường. 
Vì sao? Vì trí nhất thiết và tự tánh của trí nhất thiết là không; trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng và tự tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng là không. Tự tánh của trí nhất thiết ấy tức chẳng phải là tự tánh; 
tự tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối 
với tịnh giới Ba-la-mật-đa này, trí nhất thiết chẳng thể nắm bắt được 
thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, 
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vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn 
không có trí nhất thiết v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế 
là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán trí nhất thiết hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên 
quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì 
trí nhất thiết và tự tánh của trí nhất thiết là không; trí đạo tướng, trí 
nhất thiết tướng và tự tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là 
không. Tự tánh của trí nhất thiết ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh 
của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng ấy cũng chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với 
tịnh giới Ba-la-mật-đa này, trí nhất thiết chẳng thể nắm bắt được, thì 
cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có trí nhất 
thiết v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán trí nhất thiết hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng 
nên quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì 
sao? Vì trí nhất thiết và tự tánh của trí nhất thiết là không; trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng và tự tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng là không. Tự tánh của trí nhất thiết ấy tức chẳng phải là tự tánh; 
tự tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối 
với tịnh giới Ba-la-mật-đa này, trí nhất thiết chẳng thể nắm bắt được, 
thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; trí đạo tướng, trí 
nhất thiết tướng đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có trí 
nhất thiết v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã 
kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán trí nhất thiết hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng 
nên quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì trí nhất thiết và tự tánh của trí nhất thiết là không; trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng và tự tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng là không. Tự tánh của trí nhất thiết ấy tức chẳng phải là tự tánh; 
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tự tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối 
với tịnh giới Ba-la-mật-đa này, trí nhất thiết chẳng thể nắm bắt được 
thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; trí đạo tướng, 
trí nhất thiết tướng đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có 
trí nhất thiết v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất 
tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-
la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tịnh giới Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tịnh giới Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc thường, hoặc vô 
thường; chẳng nên quán tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc thường, 
hoặc vô thường. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và tự tánh của tất 
cả pháp môn Đà-la-ni là không; tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tự 
tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa là không. Tự tánh của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-la-
mật-đa này, tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng thể nắm bắt được thì cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có tất 
cả pháp môn Đà-la-ni v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế 
là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc lạc, hoặc khổ, 
chẳng nên quán tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc lạc, hoặc khổ. Vì 
sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và tự tánh của tất cả pháp môn Đà-
la-ni là không; tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tự tánh của tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa là không. Tự tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh 
giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-la-mật-đa này, tất cả pháp 
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môn Đà-la-ni chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; tất cả pháp môn Tam-ma-địa chẳng thể nắm 
bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó, còn không có tất cả pháp môn Đà-la-ni v.v... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc ngã, hoặc vô 
ngã; chẳng nên quán tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc ngã, hoặc vô 
ngã. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và tự tánh của tất cả pháp 
môn Đà-la-ni là không; tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tự tánh của tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa là không. Tự tánh của tất cả pháp môn Đà-
la-ni ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của tất cả pháp môn Tam-
ma-địa ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì 
tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-la-mật-đa này, tất 
cả pháp môn Đà-la-ni chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; tất cả pháp môn Tam-ma-địa chẳng thể 
nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó còn không có tất cả pháp môn Đà-la-ni v.v... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh; chẳng nên quán tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và tự tánh của tất cả pháp 
môn Đà-la-ni là không; tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tự tánh của tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa là không. Tự tánh của tất cả pháp môn Đà-
la-ni ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của tất cả pháp môn Tam-
ma-địa ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì 
tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-la-mật-đa này, tất 
cả pháp môn Đà-la-ni chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; tất cả pháp môn Tam-ma-địa chẳng thể 
nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó, còn không có tất cả pháp môn Đà-la-ni v.v... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có 
khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tịnh giới Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 
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Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tịnh giới Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc thường, hoặc vô 
thường; chẳng nên quán Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn 
hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc thường, 
hoặc vô thường. Vì sao? Vì Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả và tự tánh của 
Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả là không; Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, 
Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả và tự 
tánh của Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả là không. Tự tánh của 
Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của 
Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với 
tịnh giới Ba-la-mật-đa này, Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả chẳng thể nắm 
bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả đều chẳng thể nắm bắt được thì 
cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó, còn không có Dự-lưu hướng v.v... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc lạc, hoặc 
khổ, chẳng nên quán Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, 
Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc lạc, hoặc khổ. Vì 
sao? Vì Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả và tự tánh của Dự-lưu hướng, Dự-
lưu quả là không; Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả và tự tánh của Nhất-lai 
hướng cho đến A-la-hán quả là không. Tự tánh của Dự-lưu hướng, 
Dự-lưu quả ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của Nhất-lai hướng 
cho đến A-la-hán quả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-la-
mật-đa này, Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả chẳng thể nắm bắt được, thì 
cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; Nhất-lai hướng cho 
đến A-la-hán quả đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có Dự-
lưu hướng v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-
đa. 
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Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc ngã, hoặc vô 
ngã; chẳng nên quán Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, 
Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc ngã, hoặc vô ngã. 
Vì sao? Vì Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả và tự tánh của Dự-lưu hướng, 
Dự-lưu quả là không; Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, 
Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả và tự tánh của Nhất-lai 
hướng cho đến A-la-hán quả là không. Tự tánh của Dự-lưu hướng, 
Dự-lưu quả ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của Nhất-lai hướng 
cho đến A-la-hán quả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-la-
mật-đa này, Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả chẳng thể nắm bắt được, thì 
cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; Nhất-lai hướng cho 
đến A-la-hán quả đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có Dự-
lưu hướng v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã 
kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh; chẳng nên quán Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn 
hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh. Vì sao? Vì Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả và tự tánh của Dự-lưu 
hướng, Dự-lưu quả là không; Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn 
hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả và tự tánh của 
Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả là không. Tự tánh của Dự-lưu 
hướng, Dự-lưu quả ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của Nhất-lai 
hướng cho đến A-la-hán quả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-
la-mật-đa này, Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả chẳng thể nắm bắt được thì 
cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; Nhất-lai hướng cho 
đến A-la-hán quả đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có Dự-
lưu hướng v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh 
kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tịnh giới Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 
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Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tịnh giới Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tất cả quả vị Độc-giác hoặc thường, hoặc vô thường. 
Vì sao? Vì tất cả quả vị Độc-giác và tự tánh của tất cả quả vị Độc-giác 
là không. Tự tánh của tất cả quả vị Độc-giác ấy tức chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối 
với tịnh giới Ba-la-mật-đa này, tất cả quả vị Độc-giác chẳng thể nắm 
bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó, còn không có tất cả quả vị Độc-giác có thể nắm 
bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán tất cả quả vị Độc-giác hoặc lạc, hoặc khổ. Vì 
sao? Vì tất cả quả vị Độc-giác và tự tánh của tất cả quả vị Độc-giác là 
không. Tự tánh của tất cả quả vị Độc-giác ấy tức chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối 
với tịnh giới Ba-la-mật-đa này, tất cả quả vị Độc-giác chẳng thể nắm 
bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được, thì cái 
lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn 
không có tất cả quả vị Độc-giác có thể nắm bắt được, huống là có cái 
lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh 
giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán tất cả quả vị Độc-giác hoặc ngã, hoặc vô ngã. 
Vì sao? Vì tất cả quả vị Độc-giác và tự tánh của tất cả quả vị Độc-giác 
là không. Tự tánh của tất cả quả vị Độc-giác ấy tức chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối 
với tịnh giới Ba-la-mật-đa này, tất cả quả vị Độc-giác chẳng thể nắm 
bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó còn không có tất cả quả vị Độc-giác có thể nắm bắt 
được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán tất cả quả vị Độc-giác hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh. Vì sao? Vì tất cả quả vị Độc-giác và tự tánh của tất cả quả vị 
Độc-giác là không. Tự tánh của tất cả quả vị Độc-giác ấy tức chẳng 
phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-
mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-la-mật-đa này, tất cả quả vị Độc-giác 
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chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có tất cả quả vị Độc-giác có 
thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có 
khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tịnh giới Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 
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Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tịnh giới Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc thường, hoặc vô thường. 
Vì sao? Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát và tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ-tát 
là không. Tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ-tát ấy tức chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối 
với tịnh giới Ba-la-mật-đa này, tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng thể nắm 
bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó, còn không có tất cả hạnh đại Bồ-tát có thể nắm 
bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc lạc, hoặc khổ. Vì 
sao? Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát và tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ-tát là 
không. Tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ-tát ấy tức chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với 
tịnh giới Ba-la-mật-đa này, tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng thể nắm bắt 
được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó, còn không có tất cả hạnh đại Bồ-tát có thể nắm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như 
thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc ngã, hoặc vô ngã. 
Vì sao? Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát và tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ-tát 
là không. Tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ-tát ấy tức chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối 
với tịnh giới Ba-la-mật-đa này, tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng thể nắm 
bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó, còn không có tất cả hạnh đại Bồ-tát có thể nắm bắt 
được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. 
Vì sao? Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát và tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ-tát 
là không. Tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ-tát ấy tức chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối 
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với tịnh giới Ba-la-mật-đa này, tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng thể nắm 
bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó, còn không có tất cả hạnh đại Bồ-tát có thể nắm bắt 
được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tịnh giới Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết tịnh giới Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc thường, 
hoặc vô thường. Vì sao? Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật và tự 
tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự tánh của 
quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật ấy tức chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh 
giới Ba-la-mật-đa này, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng thể 
nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có quả vị giác ngộ cao tột của 
chư Phật có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường 
kia! Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc lạc, 
hoặc khổ. Vì sao? Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật và tự tánh 
của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự tánh của quả vị 
giác ngộ cao tột của chư Phật ấy tức chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh giới Ba-
la-mật-đa này, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng thể nắm bắt 
được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó, còn không có quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật có thể 
nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng 
tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc 
ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật và 
tự tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự tánh của 
quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật ấy tức chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh 
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giới Ba-la-mật-đa này, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng thể 
nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó còn không có quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật có 
thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có 
khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu tịnh giới Ba-la-
mật-đa, chẳng nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật và 
tự tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự tánh của 
quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật ấy tức chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đối với tịnh 
giới Ba-la-mật-đa này, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng thể 
nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó, còn không có quả vị giác ngộ cao tột của chư 
Phật có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết tịnh giới Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Khi ấy, trời Đế Thích lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thiện nam 
tử, thiện nữ nhơn v.v... nói bố thí Ba-la-mật-đa vô sở đắc như thế nào 
mà gọi là nói bố thí Ba-la-mật-đa một cách chơn chánh. 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết bố thí Ba-la-
mật-đa, thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán sắc hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên quán 
thọ, tưởng, hành, thức hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì sắc và 
tự tánh của sắc là không; thọ, tưởng, hành, thức và tự tánh của thọ, 
tưởng, hành, thức là không. Tự tánh của sắc ấy tức chẳng phải là tự 
tánh; tự tánh của thọ, tưởng, hành, thức ấy cũng chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí 
Ba-la-mật-đa này, sắc chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; thọ, tưởng, hành, thức đều 
chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có sắc v.v... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán sắc hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán thọ, tưởng, 
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hành, thức hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì sắc và tự tánh của sắc là 
không; thọ, tưởng, hành, thức và tự tánh của thọ, tưởng, hành, thức là 
không. Tự tánh của sắc ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của thọ, 
tưởng, hành, thức ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa này, 
sắc chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; thọ, tưởng, hành, thức đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái 
lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn 
không có sắc v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ 
kia! Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán sắc hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán thọ, 
tưởng, hành, thức hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì sắc và tự tánh 
của sắc là không; thọ, tưởng, hành, thức và tự tánh của thọ, tưởng, 
hành, thức là không. Tự tánh của sắc ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự 
tánh của thọ, tưởng, hành, thức ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-
la-mật-đa này, sắc chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; thọ, tưởng, hành, thức đều chẳng thể 
nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó còn không có sắc v.v... có thể nắm bắt được, huống 
là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế 
là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán sắc hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên quán thọ, 
tưởng, hành, thức hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì sắc và tự tánh 
của sắc là không; thọ, tưởng, hành, thức và tự tánh của thọ, tưởng, 
hành, thức là không. Tự tánh của sắc ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự 
tánh của thọ, tưởng, hành, thức ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-
la-mật-đa này, sắc chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; thọ, tưởng, hành, thức đều chẳng thể 
nắm bắt được, thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó, còn không có sắc v.v... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng tu bố thí 
như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết bố thí Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 
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Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết bố thí Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán nhãn xứ hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên 
quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì 
nhãn xứ và tự tánh của nhãn xứ là không; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và 
tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không. Tự tánh của nhãn xứ ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-
mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa này, nhãn xứ chẳng thể nắm bắt 
được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn 
không có nhãn xứ v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường 
và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí 
Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán nhãn xứ hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì nhãn xứ và tự tánh 
của nhãn xứ là không; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tự tánh của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ là không. Tự tánh của nhãn xứ ấy tức chẳng phải là tự 
tánh; tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với 
bố thí Ba-la-mật-đa này, nhãn xứ chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc 
và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ đều 
chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có nhãn xứ v.v... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu bố thí 
như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán nhãn xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì nhãn xứ và 
tự tánh của nhãn xứ là không; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tự tánh của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không. Tự tánh của nhãn xứ ấy tức chẳng 
phải là tự tánh; tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ ấy cũng chẳng phải 
là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. 
Đối với bố thí Ba-la-mật-đa này, nhãn xứ chẳng thể nắm bắt được, thì 
cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể 
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nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có nhãn xứ v.v... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán nhãn xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì nhãn xứ 
và tự tánh của nhãn xứ là không; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tự tánh 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không. Tự tánh của nhãn xứ ấy tức 
chẳng phải là tự tánh; tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-
mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa này, nhãn xứ chẳng thể nắm bắt 
được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có nhãn 
xứ v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết bố thí Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết bố thí Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán sắc xứ hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên quán 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? 
Vì sắc xứ và tự tánh của sắc xứ là không; thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ và tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không. Tự tánh 
của sắc xứ ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh 
thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa này, sắc xứ 
chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đều chẳng thể nắm bắt 
được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó, còn không có sắc xứ v.v... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán sắc xứ hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì sắc xứ và tự 
tánh của sắc xứ là không; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và tự tánh 
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của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không. Tự tánh của sắc xứ ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố 
thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa này, sắc xứ chẳng thể 
nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc 
và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn 
không có sắc xứ v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ 
kia! Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán sắc xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì sắc 
xứ và tự tánh của sắc xứ là không; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và 
tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không. Tự tánh của sắc 
xứ ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì 
tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa này, sắc xứ 
chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đều chẳng thể nắm bắt được, 
thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó còn không có sắc xứ v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố 
thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán sắc xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì sắc 
xứ và tự tánh của sắc xứ là không; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và 
tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không. Tự tánh của sắc 
xứ ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì 
tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa này, sắc xứ 
chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đều chẳng thể nắm bắt được 
thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó, còn không có sắc xứ v.v... có thể nắm bắt được, huống là có 
cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu 
bố thí Ba-la-mật-đa. 
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Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết bố thí Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết bố thí Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán nhãn giới hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên 
quán sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì nhãn giới 
và tự tánh của nhãn giới là không; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh 
của nhãn giới ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với 
bố thí Ba-la-mật-đa này, nhãn giới chẳng thể nắm bắt được thì cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được 
thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó, còn không có nhãn giới v.v... có thể nắm bắt được, huống 
là có cái thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu bố thí 
như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán nhãn giới hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì nhãn giới và tự tánh của nhãn 
giới là không; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhãn giới ấy tức 
chẳng phải là tự tánh; tự tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa này, 
nhãn giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có nhãn giới v.v... 
có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 
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Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán nhãn giới hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì nhãn giới và tự tánh 
của nhãn giới là không; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhãn giới ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa 
này, nhãn giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có nhãn 
giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán nhãn giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì nhãn giới và tự tánh 
của nhãn giới là không; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhãn giới ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa 
này, nhãn giới chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có nhãn 
giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết bố thí Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết bố thí Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán nhĩ giới hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên 
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quán thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì nhĩ giới và tự 
tánh của nhĩ giới là không; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhĩ 
giới ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của thanh giới cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-
la-mật-đa này, nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; thanh giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được thì cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó, còn không có nhĩ giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là 
tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán nhĩ giới hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh 
ra hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì nhĩ giới và tự tánh của nhĩ giới là 
không; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sanh ra và tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhĩ giới ấy tức chẳng 
phải là tự tánh; tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa này, 
nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh 
ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có nhĩ giới v.v... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng 
tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán nhĩ giới hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì nhĩ giới và tự tánh của nhĩ 
giới là không; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhĩ giới ấy tức chẳng 
phải là tự tánh; tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
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duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa này, 
nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có nhĩ giới 
v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán nhĩ giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì nhĩ giới và tự tánh của nhĩ 
giới là không; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhĩ giới ấy tức chẳng 
phải là tự tánh; tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa này, 
nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có nhĩ giới 
v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết bố thí Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết bố thí Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tỷ giới hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên quán 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì tỷ giới và tự tánh của 
tỷ giới là không; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của tỷ giới ấy tức chẳng phải 
là tự tánh; tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì 
tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa này, tỷ giới 
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chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh 
ra đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có tỷ giới 
v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tỷ giới hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra 
hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì tỷ giới và tự tánh của tỷ giới là không; 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra và tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra là không. Tự tánh của tỷ giới ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự 
tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí 
Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa này, tỷ giới chẳng thể nắm 
bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm 
bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó, còn không có tỷ giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là 
có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố 
thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tỷ giới hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì tỷ giới và tự tánh của tỷ 
giới là không; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của tỷ giới ấy tức chẳng phải 
là tự tánh; tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì 
tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa này, tỷ giới 
chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra đều 
chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có tỷ giới v.v... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 
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Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tỷ giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì tỷ giới và tự tánh của tỷ 
giới là không; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của tỷ giới ấy tức chẳng phải 
là tự tánh; tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì 
tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa này, tỷ giới 
chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra đều 
chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có tỷ giới v.v... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng 
tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết bố thí Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết bố thí Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán thiệt giới hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên 
quán vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì thiệt giới và 
tự tánh của thiệt giới là không; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của thiệt 
giới ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của vị giới cho đến các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-
la-mật-đa này, thiệt giới chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được thì cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó, còn không có thiệt giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là 
tu bố thí Ba-la-mật-đa. 
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Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán thiệt giới hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì thiệt giới và tự tánh của thiệt 
giới là không; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của thiệt giới ấy tức chẳng 
phải là tự tánh; tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa này, 
thiệt giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh 
ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có thiệt giới v.v... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán thiệt giới hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì thiệt giới và tự tánh 
của thiệt giới là không; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của thiệt giới ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa 
này, thiệt giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có thiệt 
giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán thiệt giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì thiệt giới và tự tánh 
của thiệt giới là không; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của thiệt giới ấy 
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tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa 
này, thiệt giới chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có thiệt 
giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết bố thí Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 
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Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết bố thí Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán thân giới hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên 
quán xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc 
làm duyên sanh ra hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì thân giới 
và tự tánh của thân giới là không; xúc giới, thân thức giới và thân xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của 
thân giới ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-
la-mật-đa này, thân giới chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được thì cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó, còn không có thân giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là 
tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán thân giới hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sanh ra hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì thân giới và tự tánh của thân 
giới là không; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của thân giới ấy tức 
chẳng phải là tự tánh; tự tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa này, 
thân giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có thân giới v.v... 
có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán thân giới hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
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xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì thân giới và tự tánh 
của thân giới là không; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của thân giới ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa 
này, thân giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có thân 
giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán thân giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì thân giới và tự tánh 
của thân giới là không; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của thân giới ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa 
này, thân giới chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có thân 
giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết bố thí Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết bố thí Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán ý giới hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên quán 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì ý giới và tự tánh của ý 
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giới là không; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sanh ra và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của ý giới ấy tức chẳng phải là tự 
tánh; tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là 
bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa này, ý giới chẳng thể 
nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra đều 
chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có ý giới v.v... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ngươi có 
khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán ý giới hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra 
hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì ý giới và tự tánh của ý giới là không; 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra là không. Tự tánh của ý giới ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh 
của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-
mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa này, ý giới chẳng thể nắm bắt 
được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt 
được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó, còn không có ý giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có 
cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí 
Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán ý giới hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì ý giới và tự tánh của ý giới là 
không; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra là không. Tự tánh của ý giới ấy tức chẳng phải là tự 
tánh; tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là 
bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa này, ý giới chẳng thể 
nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
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pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể 
nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó còn không có ý giới v.v... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu bố thí 
như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán ý giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì ý giới và tự tánh của ý giới là 
không; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra là không. Tự tánh của ý giới ấy tức chẳng phải là tự 
tánh; tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là 
bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa này, ý giới chẳng thể 
nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể 
nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó, còn không có ý giới v.v... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng tu bố thí 
như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết bố thí Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết bố thí Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán địa giới hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên 
quán thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc thường, hoặc vô thường. 
Vì sao? Vì địa giới và tự tánh của địa giới là không; thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới và tự tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là 
không. Tự tánh của địa giới ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-
la-mật-đa này, địa giới chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có địa 
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giới v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường 
kia! Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán địa giới hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì địa giới 
và tự tánh của địa giới là không; thủy, hỏa, phong, không, thức giới và 
tự tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là không. Tự tánh của 
địa giới ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa này, 
địa giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; thủy, hỏa, phong, không, thức giới đều chẳng thể nắm 
bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó, còn không có địa giới v.v... có thể nắm bắt được, huống 
là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu 
bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán địa giới hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
địa giới và tự tánh của địa giới là không; thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới và tự tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là không. 
Tự tánh của địa giới ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-
la-mật-đa này, địa giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; thủy, hỏa, phong, không, thức giới đều 
chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có địa giới v.v... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán địa giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
địa giới và tự tánh của địa giới là không; thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới và tự tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là không. 
Tự tánh của địa giới ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-
la-mật-đa này, địa giới chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh 
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kia cũng chẳng thể nắm bắt được; thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có địa giới v.v... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết bố thí Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết bố thí Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán vô minh hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên 
quán hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, 
sầu, than, khổ, ưu, não hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì vô 
minh và tự tánh của vô minh là không; hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não và tự tánh 
của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não là không. Tự tánh của 
vô minh ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của hành cho đến lão tử, 
sầu, than, khổ, ưu, não ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa 
này, vô minh chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, 
não đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có vô minh 
v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán vô minh hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, 
khổ, ưu, não hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì vô minh và tự tánh của vô 
minh là không; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não và tự tánh của hành cho đến lão 
tử, sầu, than, khổ, ưu, não là không. Tự tánh của vô minh ấy tức chẳng 
phải là tự tánh; tự tánh của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, 
não ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là 
bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa này, vô minh chẳng 
thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não đều chẳng thể nắm bắt 
được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
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trong đó, còn không có vô minh v.v... có thể nắm bắt được, huống là 
có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố 
thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán vô minh hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, 
than, khổ, ưu, não hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì vô minh và tự 
tánh của vô minh là không; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não và tự tánh của hành cho 
đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não là không. Tự tánh của vô minh ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của hành cho đến lão tử, sầu, than, 
khổ, ưu, não ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh 
thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa này, vô 
minh chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não đều chẳng 
thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó còn không có vô minh v.v... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu bố 
thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán vô minh hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, 
than, khổ, ưu, não hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì vô minh và tự 
tánh của vô minh là không; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não và tự tánh của hành cho 
đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não là không. Tự tánh của vô minh ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của hành cho đến lão tử, sầu, than, 
khổ, ưu, não ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh 
thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa này, vô 
minh chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não đều chẳng 
thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có vô minh v.v... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết bố thí Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 
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Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết bố thí Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán bố thí Ba-la-mật-đa hoặc thường, hoặc vô thường; 
chẳng nên quán tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bố thí Ba-la-mật-
đa hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì bố thí Ba-la-mật-đa và tự 
tánh của bố thí Ba-la-mật-đa là không; tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh 
lự, bố thí Ba-la-mật-đa và tự tánh của tịnh giới cho đến bố thí Ba-la-
mật-đa là không. Tự tánh của bố thí Ba-la-mật-đa ấy tức chẳng phải là 
tự tánh; tự tánh của tịnh giới cho đến bố thí Ba-la-mật-đa ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-
mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa này, bố thí Ba-la-mật-đa chẳng 
thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; tịnh giới cho đến bố thí Ba-la-mật-đa đều chẳng thể nắm bắt 
được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó, còn không có bố thí Ba-la-mật-đa v.v... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán bố thí Ba-la-mật-đa hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên 
quán tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bố thí Ba-la-mật-đa hoặc lạc, 
hoặc khổ. Vì sao? Vì bố thí Ba-la-mật-đa và tự tánh của bố thí Ba-la-
mật-đa là không; tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bố thí Ba-la-mật-
đa và tự tánh của tịnh giới cho đến bố thí Ba-la-mật-đa là không. Tự 
tánh của bố thí Ba-la-mật-đa ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của 
tịnh giới cho đến bố thí Ba-la-mật-đa ấy cũng chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí 
Ba-la-mật-đa này, bố thí Ba-la-mật-đa chẳng thể nắm bắt được, thì cái 
lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tịnh giới cho đến bố thí 
Ba-la-mật-đa đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có bố thí Ba-
la-mật-đa v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán bố thí Ba-la-mật-đa hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng 
nên quán tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bố thí Ba-la-mật-đa hoặc 
ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì bố thí Ba-la-mật-đa và tự tánh của bố thí 
Ba-la-mật-đa là không; tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bố thí Ba-
la-mật-đa và tự tánh của tịnh giới cho đến bố thí Ba-la-mật-đa là 
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không. Tự tánh của bố thí Ba-la-mật-đa ấy tức chẳng phải là tự tánh; 
tự tánh của tịnh giới cho đến bố thí Ba-la-mật-đa ấy cũng chẳng phải 
là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. 
Đối với bố thí Ba-la-mật-đa này, bố thí Ba-la-mật-đa chẳng thể nắm 
bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tịnh 
giới cho đến bố thí Ba-la-mật-đa đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái 
ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn 
không có bố thí Ba-la-mật-đa v.v... có thể nắm bắt được, huống là có 
cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu 
bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán bố thí Ba-la-mật-đa hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng 
nên quán tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bố thí Ba-la-mật-đa hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì bố thí Ba-la-mật-đa và tự tánh của bố 
thí Ba-la-mật-đa là không; tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bố thí 
Ba-la-mật-đa và tự tánh của tịnh giới cho đến bố thí Ba-la-mật-đa là 
không. Tự tánh của bố thí Ba-la-mật-đa ấy tức chẳng phải là tự tánh; 
tự tánh của tịnh giới cho đến bố thí Ba-la-mật-đa ấy cũng chẳng phải 
là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. 
Đối với bố thí Ba-la-mật-đa này, bố thí Ba-la-mật-đa chẳng thể nắm 
bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tịnh 
giới cho đến bố thí Ba-la-mật-đa đều chẳng thể nắm bắt được thì cái 
tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, 
còn không có bố thí Ba-la-mật-đa v.v... có thể nắm bắt được, huống là 
có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là 
tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết bố thí Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết bố thí Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán pháp không nội hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng 
nên quán pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
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pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh hoặc thường, hoặc 
vô thường. Vì sao? Vì pháp không nội và tự tánh của pháp không nội 
là không; pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tự tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh là không. 
Tự tánh của pháp không nội ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-
mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa này, pháp không nội chẳng thể 
nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh đều 
chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có pháp không nội 
v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán pháp không nội hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên 
quán pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh hoặc lạc, hoặc 
khổ. Vì sao? Vì pháp không nội và tự tánh của pháp không nội là 
không; pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tự tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh là không. 
Tự tánh của pháp không nội ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của 
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pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-
mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa này, pháp không nội chẳng thể 
nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh đều chẳng 
thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó, còn không có pháp không nội v.v... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu bố 
thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán pháp không nội hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh hoặc ngã, hoặc vô 
ngã. Vì sao? Vì pháp không nội và tự tánh của pháp không nội là 
không; pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tự tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh là không. 
Tự tánh của pháp không nội ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-
mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa này, pháp không nội chẳng thể 
nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh đều chẳng 
thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó còn không có pháp không nội v.v... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán pháp không nội hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng 
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nên quán pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh hoặc tịnh, hoặc 
bất tịnh. Vì sao? Vì pháp không nội và tự tánh của pháp không nội là 
không; pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tự tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh là không. 
Tự tánh của pháp không nội ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-
mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa này, pháp không nội chẳng thể 
nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh đều chẳng 
thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có pháp không nội v.v... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết bố thí Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết bố thí Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán chơn như hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên 
quán pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, 
tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì 
chơn như và tự tánh của chơn như là không; pháp giới, pháp tánh, tánh 
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, 
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì 
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và tự tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì là không. Tự 
tánh của chơn như ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của pháp giới 
cho đến cảnh giới bất tư nghì ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-
la-mật-đa này, chơn như chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; pháp giới cho đến cảnh giới 
bất tư nghì đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có chơn 
như v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường 
kia! Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán chơn như hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán 
pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh 
bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì chơn như 
và tự tánh của chơn như là không; pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư 
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì và tự tánh 
của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì là không. Tự tánh của 
chơn như ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của pháp giới cho đến 
cảnh giới bất tư nghì ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là 
tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa này, 
chơn như chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được; pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì đều chẳng 
thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó, còn không có chơn như v.v... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu bố thí 
như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán chơn như hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh 
bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì chơn 
như và tự tánh của chơn như là không; pháp giới, pháp tánh, tánh 
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, 
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì 
và tự tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì là không. Tự 
tánh của chơn như ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của pháp giới 
cho đến cảnh giới bất tư nghì ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 

212 



Tập 04, Quyển 163, Phẩm So Sánh Công Đức  

chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-
la-mật-đa này, chơn như chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được; pháp giới cho đến cảnh giới bất tư 
nghì đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có chơn như v.v... 
có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có 
khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán chơn như hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên quán 
pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh 
bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì chơn 
như và tự tánh của chơn như là không; pháp giới, pháp tánh, tánh 
chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, 
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì 
và tự tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì là không. Tự 
tánh của chơn như ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của pháp giới 
cho đến cảnh giới bất tư nghì ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-
la-mật-đa này, chơn như chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được; pháp giới cho đến cảnh giới bất tư 
nghì đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có chơn như v.v... 
có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi 
có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết bố thí Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết bố thí Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán Thánh đế khổ hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng 
nên quán Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc thường, hoặc vô thường. Vì 
sao? Vì Thánh đế khổ và tự tánh của Thánh đế khổ là không; Thánh 
đế tập, diệt, đạo và tự tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo là không. Tự 
tánh của Thánh đế khổ ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của Thánh 
đế tập, diệt, đạo ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa này, 
Thánh đế khổ chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia 
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cũng chẳng thể nắm bắt được; Thánh đế tập, diệt, đạo đều chẳng thể 
nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có Thánh đế khổ v.v... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ngươi có 
khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán Thánh đế khổ hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán 
Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì Thánh đế khổ 
và tự tánh của Thánh đế khổ là không; Thánh đế tập, diệt, đạo và tự 
tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo là không. Tự tánh của Thánh đế khổ 
ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí 
Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa này, Thánh đế khổ chẳng 
thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; 
Thánh đế tập, diệt, đạo đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có 
Thánh đế khổ v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ 
kia! Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán Thánh đế khổ hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì Thánh 
đế khổ và tự tánh của Thánh đế khổ là không; Thánh đế tập, diệt, đạo 
và tự tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo là không. Tự tánh của Thánh đế 
khổ ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo 
ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố 
thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa này, Thánh đế khổ 
chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; Thánh đế tập, diệt, đạo đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái 
ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn 
không có Thánh đế khổ v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã 
và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí 
Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán Thánh đế khổ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán Thánh đế tập, diệt, đạo hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
Thánh đế khổ và tự tánh của Thánh đế khổ là không; Thánh đế tập, 
diệt, đạo và tự tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo là không. Tự tánh của 
Thánh đế khổ ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của Thánh đế tập, 
diệt, đạo ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì 
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tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa này, Thánh đế 
khổ chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; Thánh đế tập, diệt, đạo đều chẳng thể nắm bắt được thì 
cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó, còn không có Thánh đế khổ v.v... có thể nắm bắt được, huống là 
có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là 
tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết bố thí Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 
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Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết bố thí Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán bốn tịnh lự hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên 
quán bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc thường, hoặc vô thường. Vì 
sao? Vì bốn tịnh lự và tự tánh của bốn tịnh lự là không; bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc và tự tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là 
không. Tự tánh của bốn tịnh lự ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh 
của bốn vô lượng, bốn định vô sắc ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-
la-mật-đa này, bốn tịnh lự chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có bốn tịnh 
lự v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường 
kia! Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán bốn tịnh lự hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì bốn tịnh 
lự và tự tánh của bốn tịnh lự là không; bốn vô lượng, bốn định vô sắc 
và tự tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không. Tự tánh của 
bốn tịnh lự ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh 
thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa này, bốn 
tịnh lự chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được; bốn vô lượng, bốn định vô sắc đều chẳng thể nắm bắt 
được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó, còn không có bốn tịnh lự v.v... có thể nắm bắt được, huống 
là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu 
bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán bốn tịnh lự hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên quán 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì bốn 
tịnh lự và tự tánh của bốn tịnh lự là không; bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc và tự tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không. Tự tánh 
của bốn tịnh lự ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 



Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa   

tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa này, 
bốn tịnh lự chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; bốn vô lượng, bốn định vô sắc đều chẳng thể 
nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó còn không có bốn tịnh lự v.v... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu bố thí 
như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán bốn tịnh lự hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? 
Vì bốn tịnh lự và tự tánh của bốn tịnh lự là không; bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc và tự tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không. Tự 
tánh của bốn tịnh lự ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa 
này, bốn tịnh lự chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; bốn vô lượng, bốn định vô sắc đều chẳng thể 
nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó, còn không có bốn tịnh lự v.v... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết bố thí Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết bố thí Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tám giải thoát hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng 
nên quán tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc thường, 
hoặc vô thường. Vì sao? Vì tám giải thoát và tự tánh của tám giải 
thoát là không; tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ và tự 
tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là không. Tự 
tánh của tám giải thoát ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với 
bố thí Ba-la-mật-đa này, tám giải thoát chẳng thể nắm bắt được thì cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ đều chẳng thể nắm bắt được thì cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
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đó, còn không có tám giải thoát v.v... có thể nắm bắt được, huống là 
có cái thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như 
thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tám giải thoát hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán 
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc lạc, hoặc khổ. Vì 
sao? Vì tám giải thoát và tự tánh của tám giải thoát là không; tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ và tự tánh của tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ là không. Tự tánh của tám giải thoát ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh 
thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa này, tám 
giải thoát chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được; tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ đều 
chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có tám giải thoát v.v... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng 
tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tám giải thoát hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc ngã, hoặc vô 
ngã. Vì sao? Vì tám giải thoát và tự tánh của tám giải thoát là không; 
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ và tự tánh của tám thắng 
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là không. Tự tánh của tám giải 
thoát ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là 
tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa này, 
tám giải thoát chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có tám giải thoát v.v... 
có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có 
khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tám giải thoát hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh. Vì sao? Vì tám giải thoát và tự tánh của tám giải thoát là không; 
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ và tự tánh của tám thắng 
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là không. Tự tánh của tám giải 
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thoát ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là 
tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa này, 
tám giải thoát chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể 
nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có tám giải thoát v.v... 
có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi 
có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết bố thí Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết bố thí Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán bốn niệm trụ hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên 
quán bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
giác, tám chi thánh đạo hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì bốn 
niệm trụ và tự tánh của bốn niệm trụ là không; bốn chánh đoạn, bốn 
thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và tự 
tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là không. Tự tánh 
của bốn niệm trụ ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn chánh 
đoạn cho đến tám chi thánh đạo ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-
la-mật-đa này, bốn niệm trụ chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn chánh đoạn cho đến tám 
chi thánh đạo đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có 
bốn niệm trụ v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô 
thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-
la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán bốn niệm trụ hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán 
bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, 
tám chi thánh đạo hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì bốn niệm trụ và tự 
tánh của bốn niệm trụ là không; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm 
căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và tự tánh của bốn 
chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là không. Tự tánh của bốn niệm 
trụ ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn chánh đoạn cho đến 
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tám chi thánh đạo ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa này, 
bốn niệm trụ chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo 
đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có bốn niệm trụ v.v... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng 
tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán bốn niệm trụ hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
giác, tám chi thánh đạo hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì bốn niệm 
trụ và tự tánh của bốn niệm trụ là không; bốn chánh đoạn, bốn thần 
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và tự tánh 
của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là không. Tự tánh của 
bốn niệm trụ ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn chánh đoạn 
cho đến tám chi thánh đạo ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-
đa này, bốn niệm trụ chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh 
đạo đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có bốn niệm trụ 
v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán bốn niệm trụ hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
giác, tám chi thánh đạo hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì bốn niệm 
trụ và tự tánh của bốn niệm trụ là không; bốn chánh đoạn, bốn thần 
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và tự tánh 
của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là không. Tự tánh của 
bốn niệm trụ ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn chánh đoạn 
cho đến tám chi thánh đạo ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-
đa này, bốn niệm trụ chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh 
đạo đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có bốn niệm trụ 
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v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết bố thí Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết bố thí Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán pháp môn giải thoát không hoặc thường, hoặc vô 
thường; chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện 
hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không 
và tự tánh của pháp môn giải thoát không là không; pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện là không. Tự tánh của pháp môn giải thoát không ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, 
vô nguyện ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì 
tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa này, pháp môn 
giải thoát không chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có pháp 
môn giải thoát không v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là 
tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán pháp môn giải thoát không hoặc lạc, hoặc khổ, 
chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc lạc, 
hoặc khổ. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không và tự tánh của pháp 
môn giải thoát không là không; pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là 
không. Tự tánh của pháp môn giải thoát không ấy tức chẳng phải là tự 
tánh; tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-
mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa này, pháp môn giải thoát không 
chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện đều chẳng thể nắm bắt 
được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó, còn không có pháp môn giải thoát không v.v... có thể nắm 
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bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu bố 
thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán pháp môn giải thoát không hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc ngã, 
hoặc vô ngã. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không và tự tánh của 
pháp môn giải thoát không là không; pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là 
không. Tự tánh của pháp môn giải thoát không ấy tức chẳng phải là tự 
tánh; tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-
mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa này, pháp môn giải thoát không 
chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện đều chẳng thể nắm 
bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó còn không có pháp môn giải thoát không v.v... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán pháp môn giải thoát không hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh; chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc 
tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không và tự tánh 
của pháp môn giải thoát không là không; pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện là không. Tự tánh của pháp môn giải thoát không ấy tức chẳng 
phải là tự tánh; tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện 
ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố 
thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa này, pháp môn giải 
thoát không chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện đều 
chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có pháp môn giải thoát 
không v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết bố thí Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết bố thí Ba-la-mật-đa, 
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thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán năm loại mắt hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên 
quán sáu phép thần thông hoặc thường, hoặc vô thường. Vì sao? Vì 
năm loại mắt và tự tánh của năm loại mắt là không; sáu phép thần 
thông và tự tánh của sáu phép thần thông là không. Tự tánh của năm 
loại mắt ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của sáu phép thần thông 
ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố 
thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa này, năm loại mắt chẳng 
thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; sáu phép thần thông đều chẳng thể nắm bắt được thì cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó, còn không có năm loại mắt v.v... có thể nắm bắt được, huống là có 
cái thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế 
là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán năm loại mắt hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán 
sáu phép thần thông hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì năm loại mắt và tự 
tánh của năm loại mắt là không; sáu phép thần thông và tự tánh của 
sáu phép thần thông là không. Tự tánh của năm loại mắt ấy tức chẳng 
phải là tự tánh; tự tánh của sáu phép thần thông ấy cũng chẳng phải là 
tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối 
với bố thí Ba-la-mật-đa này, năm loại mắt chẳng thể nắm bắt được, thì 
cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; sáu phép thần thông 
đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có năm loại mắt v.v... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng 
tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán năm loại mắt hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán sáu phép thần thông hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì năm loại 
mắt và tự tánh của năm loại mắt là không; sáu phép thần thông và tự 
tánh của sáu phép thần thông là không. Tự tánh của năm loại mắt ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của sáu phép thần thông ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-
mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa này, năm loại mắt chẳng thể nắm 
bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; sáu 
phép thần thông đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có năm 
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loại mắt v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán năm loại mắt hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán sáu phép thần thông hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì năm loại 
mắt và tự tánh của năm loại mắt là không; sáu phép thần thông và tự 
tánh của sáu phép thần thông là không. Tự tánh của năm loại mắt ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của sáu phép thần thông ấy cũng 
chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-
mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa này, năm loại mắt chẳng thể nắm 
bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; sáu 
phép thần thông đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có năm 
loại mắt v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh 
kia! Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết bố thí Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết bố thí Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán mười lực Phật hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng 
nên quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại 
bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc thường, hoặc vô 
thường. Vì sao? Vì mười lực Phật và tự tánh của mười lực Phật là 
không; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, 
đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tự tánh của bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là không. Tự tánh của 
mười lực Phật ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng ấy cũng chẳng phải là 
tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối 
với bố thí Ba-la-mật-đa này, mười lực Phật chẳng thể nắm bắt được 
thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng đều chẳng thể nắm bắt 
được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó, còn không có mười lực Phật v.v... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 
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Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán mười lực Phật hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, 
đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì 
mười lực Phật và tự tánh của mười lực Phật là không; bốn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng và tự tánh của bốn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng là không. Tự tánh của mười lực Phật ấy tức 
chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa 
này, mười lực Phật chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có 
mười lực Phật v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ 
kia! Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán mười lực Phật hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì 
sao? Vì mười lực Phật và tự tánh của mười lực Phật là không; bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại 
xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tự tánh của bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là không. Tự tánh của mười lực 
Phật ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-
la-mật-đa này, mười lực Phật chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô 
ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, 
vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn 
không có mười lực Phật v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố 
thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán mười lực Phật hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì 
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sao? Vì mười lực Phật và tự tánh của mười lực Phật là không; bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại 
xả, mười tám pháp Phật bất cộng và tự tánh của bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là không. Tự tánh của mười lực 
Phật ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-
la-mật-đa này, mười lực Phật chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; bốn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, 
bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn 
không có mười lực Phật v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố 
thí Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết bố thí Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết bố thí Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc thường, hoặc vô thường; 
chẳng nên quán tánh luôn luôn xả hoặc thường, hoặc vô thường. Vì 
sao? Vì pháp không quên mất và tự tánh của pháp không quên mất là 
không; tánh luôn luôn xả và tự tánh của tánh luôn luôn xả là không. 
Tự tánh của pháp không quên mất ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh 
của tánh luôn luôn xả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa 
này, pháp không quên mất chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tánh luôn luôn xả đều chẳng 
thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có pháp không quên mất 
v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng 
nên quán tánh luôn luôn xả hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì pháp không 
quên mất và tự tánh của pháp không quên mất là không; tánh luôn 
luôn xả và tự tánh của tánh luôn luôn xả là không. Tự tánh của pháp 
không quên mất ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của tánh luôn 
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luôn xả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì 
tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa này, pháp 
không quên mất chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; tánh luôn luôn xả đều chẳng thể nắm bắt 
được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó, còn không có pháp không quên mất v.v... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu bố thí 
như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
chẳng nên quán tánh luôn luôn xả hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
pháp không quên mất và tự tánh của pháp không quên mất là không; 
tánh luôn luôn xả và tự tánh của tánh luôn luôn xả là không. Tự tánh 
của pháp không quên mất ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của 
tánh luôn luôn xả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa này, 
pháp không quên mất chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; tánh luôn luôn xả đều chẳng thể nắm 
bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó còn không có pháp không quên mất v.v... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; 
chẳng nên quán tánh luôn luôn xả hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
pháp không quên mất và tự tánh của pháp không quên mất là không; 
tánh luôn luôn xả và tự tánh của tánh luôn luôn xả là không. Tự tánh 
của pháp không quên mất ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của 
tánh luôn luôn xả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự 
tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa này, 
pháp không quên mất chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được; tánh luôn luôn xả đều chẳng thể nắm 
bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó, còn không có pháp không quên mất v.v... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng 
tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết bố thí Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 
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Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết bố thí Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán trí nhất thiết hoặc thường, hoặc vô thường; chẳng nên 
quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc thường, hoặc vô thường. 
Vì sao? Vì trí nhất thiết và tự tánh của trí nhất thiết là không; trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng và tự tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng là không. Tự tánh của trí nhất thiết ấy tức chẳng phải là tự tánh; 
tự tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với 
bố thí Ba-la-mật-đa này, trí nhất thiết chẳng thể nắm bắt được thì cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; trí đạo tướng, trí 
nhất thiết tướng đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có 
trí nhất thiết v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô 
thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-
la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán trí nhất thiết hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng nên quán 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? Vì trí 
nhất thiết và tự tánh của trí nhất thiết là không; trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng và tự tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là không. 
Tự tánh của trí nhất thiết ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của trí 
đạo tướng, trí nhất thiết tướng ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-
la-mật-đa này, trí nhất thiết chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ 
kia cũng chẳng thể nắm bắt được; trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng 
đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có trí nhất thiết v.v... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng 
tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán trí nhất thiết hoặc ngã, hoặc vô ngã; chẳng nên 
quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì sao? 
Vì trí nhất thiết và tự tánh của trí nhất thiết là không; trí đạo tướng, trí 
nhất thiết tướng và tự tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là 
không. Tự tánh của trí nhất thiết ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh 
của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng ấy cũng chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí 
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Ba-la-mật-đa này, trí nhất thiết chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô 
ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có trí nhất thiết v.v... 
có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có 
khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán trí nhất thiết hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; chẳng nên 
quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì trí nhất thiết và tự tánh của trí nhất thiết là không; trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng và tự tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng là không. Tự tánh của trí nhất thiết ấy tức chẳng phải là tự tánh; 
tự tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với 
bố thí Ba-la-mật-đa này, trí nhất thiết chẳng thể nắm bắt được thì cái 
tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có trí nhất 
thiết v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! 
Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết bố thí Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết bố thí Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc thường, hoặc vô 
thường; chẳng nên quán tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc thường, 
hoặc vô thường. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và tự tánh của tất 
cả pháp môn Đà-la-ni là không; tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tự 
tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa là không. Tự tánh của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa 
này, tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, 
vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; tất cả pháp môn Tam-
ma-địa đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường, vô thường kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có tất 
cả pháp môn Đà-la-ni v.v... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
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thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là 
tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc lạc, hoặc khổ, 
chẳng nên quán tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc lạc, hoặc khổ. Vì 
sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và tự tánh của tất cả pháp môn Đà-
la-ni là không; tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tự tánh của tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa là không. Tự tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni ấy 
tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa ấy 
cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí 
Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa này, tất cả pháp môn Đà-la-
ni chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm 
bắt được; tất cả pháp môn Tam-ma-địa đều chẳng thể nắm bắt được, 
thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó, còn không có tất cả pháp môn Đà-la-ni v.v... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như 
thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
chẳng nên quán tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc ngã, hoặc vô ngã. 
Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và tự tánh của tất cả pháp môn 
Đà-la-ni là không; tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tự tánh của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa là không. Tự tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố 
thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa này, tất cả pháp môn 
Đà-la-ni chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được; tất cả pháp môn Tam-ma-địa đều chẳng thể nắm bắt 
được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó còn không có tất cả pháp môn Đà-la-ni v.v... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu bố 
thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc tịnh, hoặc bất tịnh; 
chẳng nên quán tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. 
Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và tự tánh của tất cả pháp môn 
Đà-la-ni là không; tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tự tánh của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa là không. Tự tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
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ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố 
thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa này, tất cả pháp môn 
Đà-la-ni chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được; tất cả pháp môn Tam-ma-địa đều chẳng thể nắm bắt 
được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó, còn không có tất cả pháp môn Đà-la-ni v.v... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng tu 
bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết bố thí Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 
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Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết bố thí Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc thường, hoặc vô 
thường; chẳng nên quán Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn 
hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc thường, 
hoặc vô thường. Vì sao? Vì Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả và tự tánh của 
Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả là không; Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, 
Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả và tự 
tánh của Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả là không. Tự tánh của 
Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của 
Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí 
Ba-la-mật-đa này, Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả chẳng thể nắm bắt được 
thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; Nhất-lai 
hướng cho đến A-la-hán quả đều chẳng thể nắm bắt được thì cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó, còn không có Dự-lưu hướng có thể nắm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là 
tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc lạc, hoặc khổ, 
chẳng nên quán Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? 
Vì Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả và tự tánh của Dự-lưu hướng, Dự-lưu 
quả là không; Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả và tự tánh của Nhất-lai 
hướng cho đến A-la-hán quả là không. Tự tánh của Dự-lưu hướng, 
Dự-lưu quả ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của Nhất-lai hướng 
cho đến A-la-hán quả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa 
này, Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và 
khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được; Nhất-lai hướng cho đến A-la-
hán quả đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có Dự-lưu hướng 
có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 
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Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc ngã, hoặc vô ngã; 
chẳng nên quán Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì 
sao? Vì Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả và tự tánh của Dự-lưu hướng, Dự-
lưu quả là không; Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả và tự tánh của Nhất-lai 
hướng cho đến A-la-hán quả là không. Tự tánh của Dự-lưu hướng, 
Dự-lưu quả ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của Nhất-lai hướng 
cho đến A-la-hán quả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa 
này, Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, 
vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; Nhất-lai hướng cho đến A-
la-hán quả đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có Dự-lưu 
hướng có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc tịnh, hoặc bất 
tịnh; chẳng nên quán Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, 
Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. 
Vì sao? Vì Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả và tự tánh của Dự-lưu hướng, 
Dự-lưu quả là không; Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, 
Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả và tự tánh của Nhất-lai 
hướng cho đến A-la-hán quả là không. Tự tánh của Dự-lưu hướng, 
Dự-lưu quả ấy tức chẳng phải là tự tánh; tự tánh của Nhất-lai hướng 
cho đến A-la-hán quả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải 
là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-đa 
này, Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, 
bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được; Nhất-lai hướng cho đến A-
la-hán quả đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có Dự-lưu 
hướng có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết bố thí Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết bố thí Ba-la-mật-đa, 
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thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tất cả quả vị Độc-giác hoặc thường, hoặc vô thường. 
Vì sao? Vì tất cả quả vị Độc-giác và tự tánh của tất cả quả vị Độc-giác 
là không. Tự tánh của tất cả quả vị Độc-giác ấy tức chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với 
bố thí Ba-la-mật-đa này, tất cả quả vị Độc-giác chẳng thể nắm bắt 
được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó, còn không có tất cả quả vị Độc-giác có thể nắm bắt 
được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tất cả quả vị Độc-giác hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? 
Vì tất cả quả vị Độc-giác và tự tánh của tất cả quả vị Độc-giác là 
không. Tự tánh của tất cả quả vị Độc-giác ấy tức chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với 
bố thí Ba-la-mật-đa này, tất cả quả vị Độc-giác chẳng thể nắm bắt 
được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc 
và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn 
không có tất cả quả vị Độc-giác có thể nắm bắt được, huống là có cái 
lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí 
Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tất cả quả vị Độc-giác hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì 
sao? Vì tất cả quả vị Độc-giác và tự tánh của tất cả quả vị Độc-giác là 
không. Tự tánh của tất cả quả vị Độc-giác ấy tức chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với 
bố thí Ba-la-mật-đa này, tất cả quả vị Độc-giác chẳng thể nắm bắt 
được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó còn không có tất cả quả vị Độc-giác có thể nắm bắt được, 
huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu bố thí 
như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tất cả quả vị Độc-giác hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì tất cả quả vị Độc-giác và tự tánh của tất cả quả vị Độc-giác là 
không. Tự tánh của tất cả quả vị Độc-giác ấy tức chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với 
bố thí Ba-la-mật-đa này, tất cả quả vị Độc-giác chẳng thể nắm bắt 
được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó, còn không có tất cả quả vị Độc-giác có thể nắm bắt được, 
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huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng tu bố thí 
như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết bố thí Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết bố thí Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc thường, hoặc vô thường. 
Vì sao? Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát và tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ-tát 
là không. Tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ-tát ấy tức chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với 
bố thí Ba-la-mật-đa này, tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng thể nắm bắt 
được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó, còn không có tất cả hạnh đại Bồ-tát có thể nắm bắt 
được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc lạc, hoặc khổ. Vì sao? 
Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát và tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ-tát là 
không. Tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ-tát ấy tức chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí 
Ba-la-mật-đa này, tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng thể nắm bắt được, thì 
cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia 
cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, còn không có tất 
cả hạnh đại Bồ-tát có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ 
kia! Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc ngã, hoặc vô ngã. Vì 
sao? Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát và tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ-tát là 
không. Tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ-tát ấy tức chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí 
Ba-la-mật-đa này, tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng thể nắm bắt được, thì 
cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó 
còn không có tất cả hạnh đại Bồ-tát có thể nắm bắt được, huống là có 
cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu 
bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồ-tát hoặc tịnh, hoặc bất tịnh. Vì 
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sao? Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát và tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ-tát là 
không. Tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ-tát ấy tức chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí 
Ba-la-mật-đa này, tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng thể nắm bắt được thì 
cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó, còn không có tất cả hạnh đại Bồ-tát có thể nắm bắt được, huống là 
có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là 
tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết bố thí Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết bố thí Ba-la-mật-đa, 
thì nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-đa, 
chẳng nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc thường, 
hoặc vô thường. Vì sao? Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật và tự 
tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự tánh của 
quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật ấy tức chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-
la-mật-đa này, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng thể nắm bắt 
được thì cái thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó, còn không có quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật 
có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu 
ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc lạc, 
hoặc khổ. Vì sao? Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật và tự tánh 
của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự tánh của quả vị 
giác ngộ cao tột của chư Phật ấy tức chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-la-mật-
đa này, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng thể nắm bắt được, 
thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó, còn không có quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật có thể nắm bắt 
được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ngươi có khả năng tu bố thí 
như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc ngã, 
hoặc vô ngã. Vì sao? Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật và tự 
tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự tánh của 
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quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật ấy tức chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-
la-mật-đa này, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng thể nắm bắt 
được, thì cái ngã, vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó còn không có quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật có thể 
nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử! Ngươi nên tu bố thí Ba-la-mật-
đa, chẳng nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc tịnh, 
hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật và tự 
tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự tánh của 
quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật ấy tức chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí Ba-
la-mật-đa này, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng thể nắm bắt 
được thì cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó, còn không có quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật có thể 
nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ngươi có khả 
năng tu bố thí như thế là tu bố thí Ba-la-mật-đa. 

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết bố thí Ba-la-mật-đa một cách chơn 
chánh. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... vì 
người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tuyên thuyết Bát-nhã Ba-la-mật-đa, 
hoặc thuyết tịnh lự Ba-la-mật-đa, hoặc thuyết tinh tấn Ba-la-mật-đa, 
hoặc thuyết an nhẫn Ba-la-mật-đa, hoặc thuyết tịnh giới Ba-la-mật-đa, 
hoặc thuyết bố thí Ba-la-mật-đa, thì nói thế này: Thiện nam tử! Hãy 
đến đây! Ta sẽ dạy ngươi tu học Bát-nhã cho đến bố thí Ba-la-mật-đa. 
Khi ngươi tu học, chớ quán các pháp có một mảy may có thể trụ, có 
thể vượt, có thể nhập, có thể đắc, có thể chứng, có thể thọ trì v.v... đạt 
được công đức và cái có thể tùy hỷ đều hồi hướng quả vị giác ngộ. Vì 
sao? Vì đối với Bát-nhã cho đến bố thí Ba-la-mật-đa này, rốt ráo 
không có một mảy may pháp có thể trụ, có thể vượt, có thể nhập, có 
thể đắc, có thể chứng, có thể thọ trì v.v... đạt được công đức và cái có 
thể tùy hỷ đều hồi hướng quả vị giác ngộ. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả 
các pháp đều là không, hoàn toàn không có sở hữu. Nếu không sở 
hữu, tức là Bát-nhã cho đến bố thí Ba-la-mật-đa. Ðối với Bát-nhã cho 
đến Bố thí Ba-la-mật-đa này, rốt ráo không một mảy may pháp có 
nhập, có xuất, có sanh, có diệt, có đoạn, có thường, có một, có khác, 
có đến, có đi, để có thể nắm bắt được.  
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Này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy nói 
những điều đó là tuyên thuyết Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh 
giới, bố thí Ba-la-mật-đa một cách chơn chánh. Vì vậy nên, này Kiều 
Thi Ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-
mật-đa, nên dùng vô sở đắc làm phương tiện, thọ trì, đọc tụng, như lý 
tư duy; nên dùng các thứ văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói, diễn 
đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu.  

Này Kiều Thi Ca! Do duyên cớ này, ta nói: Nếu thiện nam tử, 
thiện nữ nhơn v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô sở đắc 
mà làm phương tiện, thọ trì, đọc tụng, như lý tư duy; lại dùng các thứ 
văn nghĩa xảo diệu, trong khoảng chốc lát, vì người biện thuyết, diễn 
đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu, 
thì phước đức đạt được hơn trước rất nhiều. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... 
giáo hóa các loại hữu tình châu Thiệm bộ đều trụ quả Dự-lưu thì theo 
ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… ấy, do nhân duyên 
này, được phước nhiều chăng?  

Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa  xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Này thiện nam 
tử! Hãy đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi 
nên chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư 
duy, theo pháp môn này, nên siêng tu học thì thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều 
Thi Ca! Vì tất cả Dự-lưu và Dự-lưu quả đều phát xuất từ Bát-nhã-ba-
la-mật-đa ấy. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình trong châu 
Thiệm bộ, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo hóa các loại hữu 
tình trong cả hai châu Thiệm bộ và Đông thắng thân, đều trụ quả Dự-
lưu, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… ấy, do 
nhân duyên này, được phước nhiều chăng?  

Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa  xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
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phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Hãy đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên 
chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư 
duy, theo pháp môn này, nên siêng tu học thì thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều 
Thi Ca! Vì tất cả Dự-lưu và Dự-lưu quả đều phát xuất từ Bát-nhã-ba-
la-mật-đa ấy. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình trong hai châu 
Thiệm bộ và Đông thắng thân, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... 
giáo hóa các loại hữu tình trong cả ba châu Thiệm bộ và Đông thắng 
thân, Tây ngưu hóa đều trụ quả Dự-lưu, thì theo ý ông thế nào? Thiện 
nam tử, thiện nữ nhơn v.v… ấy, do nhân duyên này, được phước 
nhiều chăng?  

Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa  xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Hãy đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên 
chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư 
duy, theo pháp môn này, nên siêng tu học thì thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều 
Thi Ca! Vì tất cả Dự-lưu và Dự-lưu quả đều phát xuất từ Bát-nhã-ba-
la-mật-đa ấy. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình trong các châu 
Thiệm bộ, Đông thắng thân, Tây ngưu hóa, nếu thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v... giáo hóa các loại hữu tình trong cả bốn châu Thiệm bộ, 
Đông thắng thân, Tây ngưu hóa, Bắc cu lô đều trụ quả Dự-lưu, thì 
theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… ấy, do nhân 
duyên này, được phước nhiều chăng?  

Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa  xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Hãy đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên 
chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư 
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duy, theo pháp môn này, nên siêng tu học thì thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều 
Thi Ca! Vì tất cả Dự-lưu và Dự-lưu quả đều phát xuất từ Bát-nhã-ba-
la-mật-đa ấy. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình trong bốn đại 
châu, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo hóa các loại hữu tình 
trong tiểu thiên thế giới đều trụ quả Dự-lưu, thì theo ý ông thế nào? 
Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… ấy, do nhân duyên này, được 
phước nhiều chăng?  

Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa  xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Hãy đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên 
chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư 
duy, theo pháp môn này, nên siêng tu học thì thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều 
Thi Ca! Vì tất cả Dự-lưu và Dự-lưu quả đều phát xuất từ Bát-nhã-ba-
la-mật-đa ấy. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình trong tiểu 
thiên thế giới, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo hóa các loại 
hữu tình trong trung thiên thế giới đều trụ quả Dự-lưu, thì theo ý ông 
thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… ấy, do nhân duyên này, 
được phước nhiều chăng?  

Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa  xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Hãy đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên 
chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư 
duy, theo pháp môn này, nên siêng tu học thì thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều 
Thi Ca! Vì tất cả Dự-lưu và Dự-lưu quả đều phát xuất từ Bát-nhã-ba-
la-mật-đa ấy. 
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Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình trong trung 
thiên thế giới, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo hóa các loại 
hữu tình trong tam thiên đại thiên thế giới đều trụ quả Dự-lưu, thì theo 
ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… ấy, do nhân duyên 
này, được phước nhiều chăng?  

Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa  xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Hãy đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên 
chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư 
duy, theo pháp môn này, nên siêng tu học thì thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều 
Thi Ca! Vì tất cả Dự-lưu và Dự-lưu quả đều phát xuất từ Bát-nhã-ba-
la-mật-đa ấy. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình trong tam 
thiên đại thiên thế giới này, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo 
hóa các loại hữu tình ở vô số thế giới trong mười phương đều trụ quả 
Dự-lưu, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… ấy, 
do nhân duyên này, được phước nhiều chăng?  

Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa  xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Hãy đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên 
chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư 
duy, theo pháp môn này, nên siêng tu học thì thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều 
Thi Ca! Vì tất cả Dự-lưu và Dự-lưu quả đều phát xuất từ Bát-nhã-ba-
la-mật-đa ấy. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở vô số thế 
giới trong mười phương này, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... 
giáo hóa các loại hữu tình ở tất cả thế giới trong mười phương đều trụ 
quả Dự-lưu, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v… ấy, do nhân duyên này, được phước nhiều chăng?  
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Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa  xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Hãy đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên 
chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư 
duy, theo pháp môn này, nên siêng tu học thì thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều 
Thi Ca! Vì tất cả Dự-lưu và Dự-lưu quả đều phát xuất từ Bát-nhã-ba-
la-mật-đa ấy. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... 
giáo hóa các loại hữu tình trong châu Thiệm bộ đều trụ quả Nhất-lai, 
thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… ấy, do nhân 
duyên này, được phước nhiều chăng?  

Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa  xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên chí 
tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, 
theo pháp môn này, nên siêng tu học thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca! 
Vì tất cả Nhất-lai và Nhất-lai quả đều phát xuất từ Bát-nhã-ba-la-mật-
đa ấy. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình trong châu 
Thiệm bộ, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo hóa các loại hữu 
tình trong cả hai châu Thiệm bộ và Đông thắng thân, đều trụ quả 
Nhất-lai, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… 
ấy, do nhân duyên này, được phước nhiều chăng?  

Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa  xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
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Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên chí 
tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, 
theo pháp môn này, nên siêng tu học thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca! 
Vì tất cả Nhất-lai và Nhất-lai quả đều phát xuất từ Bát-nhã-ba-la-mật-
đa ấy. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình trong các châu 
Thiệm bộ và Đông thắng thân, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... 
giáo hóa các loại hữu tình trong cả ba châu Thiệm bộ và Đông thắng 
thân, Tây ngưu hóa đều trụ quả Nhất-lai, thì theo ý ông thế nào? Thiện 
nam tử, thiện nữ nhơn v.v… ấy, do nhân duyên này, được phước 
nhiều chăng?  

Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa  xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên chí 
tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, 
theo pháp môn này, nên siêng tu học thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca! 
Vì tất cả Nhất-lai và Nhất-lai quả đều phát xuất từ Bát-nhã-ba-la-mật-
đa ấy. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình trong các châu 
Thiệm bộ, Đông thắng thân, Tây ngưu hóa, nếu thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v... giáo hóa các loại hữu tình trong cả bốn châu Thiệm bộ, 
Đông thắng thân, Tây ngưu hóa, Bắc cu lô đều trụ quả Nhất-lai, thì 
theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… ấy, do nhân 
duyên này, được phước nhiều chăng?  

Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa  xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên chí 
tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, 
theo pháp môn này, nên siêng tu học thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
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v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca! 
Vì tất cả Nhất-lai và Nhất-lai quả đều phát xuất từ Bát-nhã-ba-la-mật-
đa ấy. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình trong bốn đại 
châu, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo hóa các loại hữu tình 
trong tiểu thiên thế giới đều trụ quả Nhất-lai, thì theo ý ông thế nào? 
Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… ấy, do nhân duyên này, được 
phước nhiều chăng?  

Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa  xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên chí 
tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, 
theo pháp môn này, nên siêng tu học thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca! 
Vì tất cả Nhất-lai và Nhất-lai quả đều phát xuất từ Bát-nhã-ba-la-mật-
đa ấy. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình trong tiểu 
thiên thế giới, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo hóa các loại 
hữu tình trong trung thiên thế giới đều trụ quả Nhất-lai, thì theo ý ông 
thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… ấy, do nhân duyên này, 
được phước nhiều chăng?  

Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa  xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên chí 
tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, 
theo pháp môn này, nên siêng tu học thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca! 
Vì tất cả Nhất-lai và Nhất-lai quả đều phát xuất từ Bát-nhã-ba-la-mật-
đa ấy. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình trong trung 
thiên thế giới, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo hóa các loại 

246 



Tập 04, Quyển 165, Phẩm So Sánh Công Đức  

hữu tình trong tam thiên đại thiên thế giới đều trụ quả Nhất-lai, thì 
theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… ấy, do nhân 
duyên này, được phước nhiều chăng?  

Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa  xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên chí 
tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, 
theo pháp môn này, nên siêng tu học thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca! 
Vì tất cả Nhất-lai và Nhất-lai quả đều phát xuất từ Bát-nhã-ba-la-mật-
đa ấy. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình trong tam 
thiên đại thiên thế giới này, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo 
hóa các loại hữu tình ở vô số thế giới trong mười phương đều trụ quả 
Nhất-lai, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… 
ấy, do nhân duyên này, được phước nhiều chăng?  

Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa  xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên chí 
tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, 
theo pháp môn này, nên siêng tu học thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca! 
Vì tất cả Nhất-lai và Nhất-lai quả đều phát xuất từ Bát-nhã-ba-la-mật-
đa ấy. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở vô số thế 
giới trong mười phương này, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... 
giáo hóa các loại hữu tình ở tất cả thế giới trong mười phương đều trụ 
quả Nhất-lai, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v… ấy, do nhân duyên này, được phước nhiều chăng?  

Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 
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Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa  xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên chí 
tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, 
theo pháp môn này, nên siêng tu học thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca! 
Vì tất cả Nhất-lai và Nhất-lai quả đều phát xuất từ Bát-nhã-ba-la-mật-
đa ấy. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... 
giáo hóa các loại hữu tình trong châu Thiệm bộ đều trụ quả Bất-hoàn, 
thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… ấy, do nhân 
duyên này, được phước nhiều chăng?  

Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa  xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên chí 
tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, 
theo pháp môn này, nên siêng tu học thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca! 
Vì tất cả Bất-hoàn và Bất-hoàn quả đều phát xuất từ Bát-nhã-ba-la-
mật-đa ấy. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình trong châu 
Thiệm bộ, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo hóa các loại hữu 
tình trong cả hai châu Thiệm bộ và Đông thắng thân, đều trụ quả Bất-
hoàn, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… ấy, 
do nhân duyên này, được phước nhiều chăng?  

Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa  xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên chí 
tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, 
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theo pháp môn này, nên siêng tu học thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca! 
Vì tất cả Bất-hoàn và Bất-hoàn quả đều phát xuất từ Bát-nhã-ba-la-
mật-đa ấy. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình trong các châu 
Thiệm bộ và Đông thắng thân, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... 
giáo hóa các loại hữu tình trong cả ba châu Thiệm bộ và Đông thắng 
thân, Tây ngưu hóa đều trụ quả Bất-hoàn, thì theo ý ông thế nào? 
Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… ấy, do nhân duyên này, được 
phước nhiều chăng?  

Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa  xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên chí 
tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, 
theo pháp môn này, nên siêng tu học thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca! 
Vì tất cả Bất-hoàn và Bất-hoàn quả đều phát xuất từ Bát-nhã-ba-la-
mật-đa ấy. 
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Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở các châu 
Thiệm bộ, Đông thắng thân, Tây ngưu hóa, nếu thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v... giáo hóa các loại hữu tình trong cả bốn châu Thiệm bộ, 
Đông thắng thân, Tây ngưu hóa, Bắc cu lô đều trụ quả Bất-hoàn, thì 
theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… ấy, do nhân 
duyên này, được phước nhiều chăng?  

Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa  xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên chí 
tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, 
theo pháp môn này, nên siêng tu học thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca! 
Vì tất cả Bất-hoàn và Bất-hoàn quả đều phát xuất từ Bát-nhã-ba-la-
mật-đa ấy. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở bốn đại 
châu, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo hóa các loại hữu tình 
trong tiểu thiên thế giới đều trụ quả Bất-hoàn, thì theo ý ông thế nào? 
Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… ấy, do nhân duyên này, được 
phước nhiều chăng?  

Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa  xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên chí 
tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, 
theo pháp môn này, nên siêng tu học thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca! 
Vì tất cả Bất-hoàn và Bất-hoàn quả đều phát xuất từ Bát-nhã-ba-la-
mật-đa ấy. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở tiểu thiên thế 
giới, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo hóa các loại hữu tình 
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trong trung thiên thế giới đều trụ quả Bất-hoàn, thì theo ý ông thế nào? 
Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… ấy, do nhân duyên này, được 
phước nhiều chăng?  

Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa  xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên chí 
tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, 
theo pháp môn này, nên siêng tu học thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca! 
Vì tất cả Bất-hoàn và Bất-hoàn quả đều phát xuất từ Bát-nhã-ba-la-
mật-đa ấy. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở trung thiên 
thế giới, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo hóa các loại hữu 
tình trong tam thiên đại thiên thế giới đều trụ quả Bất-hoàn, thì theo ý 
ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… ấy, do nhân duyên 
này, được phước nhiều chăng?  

Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa  xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên chí 
tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, 
theo pháp môn này, nên siêng tu học thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca! 
Vì tất cả Bất-hoàn và Bất-hoàn quả đều phát xuất từ Bát-nhã-ba-la-
mật-đa ấy. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở tam thiên đại 
thiên thế giới này, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo hóa các 
loại hữu tình ở vô số thế giới trong mười phương đều trụ quả Bất-
hoàn, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… ấy, 
do nhân duyên này, được phước nhiều chăng?  

Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

252 



Tập 04, Quyển 166, Phẩm So Sánh Công Đức 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa  xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên chí 
tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, 
theo pháp môn này, nên siêng tu học thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca! 
Vì tất cả Bất-hoàn và Bất-hoàn quả đều phát xuất từ Bát-nhã-ba-la-
mật-đa ấy. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở vô số thế 
giới trong mười phương này, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... 
giáo hóa các loại hữu tình ở tất cả thế giới trong mười phương đều trụ 
quả Bất-hoàn, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v… ấy, do nhân duyên này, được phước nhiều chăng?  

Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa  xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên chí 
tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, 
theo pháp môn này, nên siêng tu học thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca! 
Vì tất cả Bất-hoàn và Bất-hoàn quả đều phát xuất từ Bát-nhã-ba-la-
mật-đa ấy. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... 
giáo hóa các loại hữu tình trong châu Thiệm bộ đều an trụ quả A-la-
hán, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… ấy, do 
nhân duyên này, được phước nhiều chăng?  

Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa  xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên chí 
tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, 
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theo pháp môn này, nên siêng tu học thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca! 
Vì chư A-la-hán và A-la-hán quả đều phát xuất từ Bát-nhã-ba-la-mật-
đa ấy. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở châu Thiệm 
bộ, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo hóa các loại hữu tình 
trong cả hai châu Thiệm bộ và Đông thắng thân, đều an trụ quả A-la-
hán, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… ấy, do 
nhân duyên này, được phước nhiều chăng?  

Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa  xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên chí 
tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, 
theo pháp môn này, nên siêng tu học thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca! 
Vì chư A-la-hán và A-la-hán quả đều phát xuất từ Bát-nhã-ba-la-mật-
đa ấy. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở các châu 
Thiệm bộ và Đông thắng thân, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... 
giáo hóa các loại hữu tình trong cả ba châu Thiệm bộ và Đông thắng 
thân, Tây ngưu hóa đều an trụ quả A-la-hán, thì theo ý ông thế nào? 
Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… ấy, do nhân duyên này, được 
phước nhiều chăng?  

Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa  xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên chí 
tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, 
theo pháp môn này, nên siêng tu học thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca! 
Vì chư A-la-hán và A-la-hán quả đều phát xuất từ Bát-nhã-ba-la-mật-
đa ấy. 
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Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở các châu 
Thiệm bộ, Đông thắng thân, Tây ngưu hóa, nếu thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v... giáo hóa các loại hữu tình trong cả bốn châu Thiệm bộ, 
Đông thắng thân, Tây ngưu hóa, Bắc cu lô đều an trụ quả A-la-hán, thì 
theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… ấy, do nhân 
duyên này, được phước nhiều chăng?  

Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa  xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên chí 
tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, 
theo pháp môn này, nên siêng tu học thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca! 
Vì chư A-la-hán và A-la-hán quả đều phát xuất từ Bát-nhã-ba-la-mật-
đa ấy. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở bốn đại 
châu, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo hóa các loại hữu tình 
trong tiểu thiên thế giới đều an trụ quả A-la-hán, thì theo ý ông thế 
nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… ấy, do nhân duyên này, được 
phước nhiều chăng?  

Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa  xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên chí 
tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, 
theo pháp môn này, nên siêng tu học thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca! 
Vì chư A-la-hán và A-la-hán quả đều phát xuất từ Bát-nhã-ba-la-mật-
đa ấy. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở tiểu thiên thế 
giới, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo hóa các loại hữu tình 
trong trung thiên thế giới đều an trụ quả A-la-hán, thì theo ý ông thế 
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nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… ấy, do nhân duyên này, được 
phước nhiều chăng?  

Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa  xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên chí 
tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, 
theo pháp môn này, nên siêng tu học thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca! 
Vì chư A-la-hán và A-la-hán quả đều phát xuất từ Bát-nhã-ba-la-mật-
đa ấy. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở trung thiên 
thế giới, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo hóa các loại hữu 
tình trong tam thiên đại thiên thế giới đều an trụ quả A-la-hán, thì theo 
ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… ấy, do nhân duyên 
này, được phước nhiều chăng?  

Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa  xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên chí 
tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, 
theo pháp môn này, nên siêng tu học thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca! 
Vì chư A-la-hán và A-la-hán quả đều phát xuất từ Bát-nhã-ba-la-mật-
đa ấy. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở tam thiên đại 
thiên thế giới này, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo hóa các 
loại hữu tình ở vô số thế giới trong mười phương đều an trụ quả A-la-
hán, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… ấy, do 
nhân duyên này, được phước nhiều chăng?  

Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 
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Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa  xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên chí 
tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, 
theo pháp môn này, nên siêng tu học thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca! 
Vì chư A-la-hán và A-la-hán quả đều phát xuất từ Bát-nhã-ba-la-mật-
đa ấy. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở vô số thế 
giới trong mười phương này, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... 
giáo hóa các loại hữu tình ở tất cả thế giới trong mười phương đều an 
trụ quả A-la-hán, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v… ấy, do nhân duyên này, được phước nhiều chăng?  

Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa  xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên chí 
tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, 
theo pháp môn này, nên siêng tu học thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca! 
Vì chư A-la-hán và A-la-hán quả đều phát xuất từ Bát-nhã-ba-la-mật-
đa ấy. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... 
giáo hóa các loại hữu tình trong châu Thiệm bộ đều an trụ quả vị Độc-
giác, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… ấy, do 
nhân duyên này, được phước nhiều chăng?  

Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa  xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên chí 
tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, 
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theo pháp môn này, nên siêng tu học thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca! 
Vì tất cả Độc-giác và quả vị Độc-giác đều phát xuất từ Bát-nhã-ba-la-
mật-đa ấy. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở châu Thiệm 
bộ, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo hóa các loại hữu tình 
trong cả hai châu Thiệm bộ và Đông thắng thân, đều an trụ quả vị 
Độc-giác, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… 
ấy, do nhân duyên này, được phước nhiều chăng?  

Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa  xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên chí 
tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, 
theo pháp môn này, nên siêng tu học thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca! 
Vì tất cả Độc-giác và quả vị Độc-giác đều phát xuất từ Bát-nhã-ba-la-
mật-đa ấy. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở các châu 
Thiệm bộ và Đông thắng thân, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... 
giáo hóa các loại hữu tình trong cả ba châu Thiệm bộ và Đông thắng 
thân, Tây ngưu hóa đều an trụ quả vị Độc-giác, thì theo ý ông thế nào? 
Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… ấy, do nhân duyên này, được 
phước nhiều chăng?  

Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa  xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên chí 
tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, 
theo pháp môn này, nên siêng tu học thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca! 
Vì tất cả Độc-giác và quả vị Độc-giác đều phát xuất từ Bát-nhã-ba-la-
mật-đa ấy. 
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Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở các châu 
Thiệm bộ, Đông thắng thân, Tây ngưu hóa, nếu thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v... giáo hóa các loại hữu tình trong cả bốn châu Thiệm bộ, 
Đông thắng thân, Tây ngưu hóa, Bắc cu lô đều an trụ quả vị Độc-giác, 
thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… ấy, do nhân 
duyên này, được phước nhiều chăng?  

Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa  xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên chí 
tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, 
theo pháp môn này, nên siêng tu học thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca! 
Vì tất cả Độc-giác và quả vị Độc-giác đều phát xuất từ Bát-nhã-ba-la-
mật-đa ấy. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở bốn đại 
châu, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo hóa các loại hữu tình 
trong tiểu thiên thế giới đều an trụ quả vị Độc-giác, thì theo ý ông thế 
nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… ấy, do nhân duyên này, được 
phước nhiều chăng?  

Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa  xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên chí 
tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, 
theo pháp môn này, nên siêng tu học thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca! 
Vì tất cả Độc-giác và quả vị Độc-giác đều phát xuất từ Bát-nhã-ba-la-
mật-đa ấy. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở tiểu thiên thế 
giới, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo hóa các loại hữu tình 
trong trung thiên thế giới đều an trụ quả vị Độc-giác, thì theo ý ông 
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thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… ấy, do nhân duyên này, 
được phước nhiều chăng?  

Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa  xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên chí 
tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, 
theo pháp môn này, nên siêng tu học thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca! 
Vì tất cả Độc-giác và quả vị Độc-giác đều phát xuất từ Bát-nhã-ba-la-
mật-đa ấy. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở trung thiên 
thế giới, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo hóa các loại hữu 
tình trong tam thiên đại thiên thế giới đều an trụ quả vị Độc-giác, thì 
theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… ấy, do nhân 
duyên này, được phước nhiều chăng?  

Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa  xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên chí 
tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, 
theo pháp môn này, nên siêng tu học thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca! 
Vì tất cả Độc-giác và quả vị Độc-giác đều phát xuất từ Bát-nhã-ba-la-
mật-đa ấy. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở tam thiên đại 
thiên thế giới này, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo hóa các 
loại hữu tình ở vô số thế giới trong mười phương đều an trụ quả vị 
Độc-giác, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… 
ấy, do nhân duyên này, được phước nhiều chăng?  

Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 
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Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa  xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên chí 
tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, 
theo pháp môn này, nên siêng tu học thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca! 
Vì tất cả Độc-giác và quả vị Độc-giác đều phát xuất từ Bát-nhã-ba-la-
mật-đa ấy. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở vô số thế 
giới trong mười phương, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo 
hóa các loại hữu tình ở tất cả thế giới trong mười phương đều an trụ 
quả vị Độc-giác, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v… ấy, do nhân duyên này, được phước nhiều chăng?  

Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa  xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên chí 
tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, 
theo pháp môn này, nên siêng tu học thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca! 
Vì tất cả Độc-giác và quả vị Độc-giác đều phát xuất từ Bát-nhã-ba-la-
mật-đa ấy. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... 
giáo hóa các loại hữu tình trong châu Thiệm bộ đều phát tâm cầu quả 
vị giác ngộ cao tột, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v… ấy, do nhân duyên này, được phước nhiều chăng?  

Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa  xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên chí 
tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, 
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theo pháp môn Bát-nhã-ba-la-mật-đa đã nói này, nên tín giải đúng 
đắn; nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học Bát-nhã-ba-la-mật-
đa như thế; nếu có khả năng tu học Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế thì 
có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết; nếu có khả năng chứng đắc 
pháp trí nhất thiết thì tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa được tăng ích viên mãn; 
nếu tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa được tăng ích viên mãn thì liền chứng 
đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện 
nữ nhơn v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? 
Kiều Thi Ca! Vì tất cả các vị mới phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột 
và đại Bồ-tát đều phát xuất từ Bát-nhã-ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở châu Thiệm 
bộ, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo hóa các loại hữu tình 
trong cả hai châu Thiệm bộ và Đông thắng thân, đều phát tâm cầu quả 
vị giác ngộ cao tột, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v… ấy, do nhân duyên này, được phước nhiều chăng?  

Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa  xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên chí 
tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, 
theo pháp môn Bát-nhã-ba-la-mật-đa đã nói này, nên tín giải đúng 
đắn; nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học Bát-nhã-ba-la-mật-
đa như thế; nếu có khả năng tu học Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế thì 
có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết; nếu có khả năng chứng đắc 
pháp trí nhất thiết thì tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa được tăng ích viên mãn; 
nếu tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa được tăng ích viên mãn thì liền chứng 
đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện 
nữ nhơn v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? 
Kiều Thi Ca! Vì tất cả các vị mới phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột 
và đại Bồ-tát đều phát xuất từ Bát-nhã-ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở các châu 
Thiệm bộ và Đông thắng thân, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... 
giáo hóa các loại hữu tình trong cả ba châu Thiệm bộ và Đông thắng 
thân, Tây ngưu hóa đều phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột, thì theo 
ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… ấy, do nhân duyên 
này, được phước nhiều chăng?  
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Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa  xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên chí 
tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, 
theo pháp môn Bát-nhã-ba-la-mật-đa đã nói này, nên tín giải đúng 
đắn; nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học Bát-nhã-ba-la-mật-
đa như thế; nếu có khả năng tu học Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế thì 
có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết; nếu có khả năng chứng đắc 
pháp trí nhất thiết thì tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa được tăng ích viên mãn; 
nếu tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa được tăng ích viên mãn thì liền chứng 
đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện 
nữ nhơn v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? 
Kiều Thi Ca! Vì tất cả các vị mới phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột 
và đại Bồ-tát đều phát xuất từ Bát-nhã-ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở các châu 
Thiệm bộ, Đông thắng thân, Tây ngưu hóa, nếu thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v... giáo hóa các loại hữu tình trong cả bốn châu Thiệm bộ, 
Đông thắng thân, Tây ngưu hóa, Bắc cu lô đều phát tâm cầu quả vị 
giác ngộ cao tột, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v… ấy, do nhân duyên này, được phước nhiều chăng?  

Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa  xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên chí 
tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, 
theo pháp môn Bát-nhã-ba-la-mật-đa đã nói này, nên tín giải đúng 
đắn; nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học Bát-nhã-ba-la-mật-
đa như thế; nếu có khả năng tu học Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế thì 
có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết; nếu có khả năng chứng đắc 
pháp trí nhất thiết thì tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa được tăng ích viên mãn; 
nếu tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa được tăng ích viên mãn thì liền chứng 
đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện 
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nữ nhơn v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? 
Kiều Thi Ca! Vì tất cả các vị mới phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột 
và đại Bồ-tát đều phát xuất từ Bát-nhã-ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở bốn đại 
châu, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo hóa các loại hữu tình 
trong tiểu thiên thế giới đều phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột, thì 
theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… ấy, do nhân 
duyên này, được phước nhiều chăng?  

Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa  xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên chí 
tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, 
theo pháp môn Bát-nhã-ba-la-mật-đa đã nói này, nên tín giải đúng 
đắn; nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học Bát-nhã-ba-la-mật-
đa như thế; nếu có khả năng tu học Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế thì 
có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết; nếu có khả năng chứng đắc 
pháp trí nhất thiết thì tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa được tăng ích viên mãn; 
nếu tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa được tăng ích viên mãn thì liền chứng 
đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện 
nữ nhơn v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? 
Kiều Thi Ca! Vì tất cả các vị mới phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột 
và đại Bồ-tát đều phát xuất từ Bát-nhã-ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở tiểu thiên thế 
giới, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo hóa các loại hữu tình 
trong trung thiên thế giới đều phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột, thì 
theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… ấy, do nhân 
duyên này, được phước nhiều chăng?  

Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa  xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên chí 
tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, 
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theo pháp môn Bát-nhã-ba-la-mật-đa đã nói này, nên tín giải đúng 
đắn; nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học Bát-nhã-ba-la-mật-
đa như thế; nếu có khả năng học Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế thì có 
khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết; nếu có khả năng chứng đắc 
pháp trí nhất thiết thì tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa được tăng ích viên mãn; 
nếu tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa được tăng ích viên mãn thì liền chứng 
đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện 
nữ nhơn v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? 
Kiều Thi Ca! Vì tất cả các vị mới phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột 
và đại Bồ-tát đều phát xuất từ Bát-nhã-ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở trung thiên 
thế giới, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo hóa các loại hữu 
tình trong tam thiên đại thiên thế giới đều phát tâm cầu quả vị giác 
ngộ cao tột, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… 
ấy, do nhân duyên này, được phước nhiều chăng?  

Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa  xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên chí 
tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, 
theo pháp môn Bát-nhã-ba-la-mật-đa đã nói này, nên tín giải đúng 
đắn; nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học Bát-nhã-ba-la-mật-
đa như thế; nếu có khả năng học Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế thì có 
khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết; nếu có khả năng chứng đắc 
pháp trí nhất thiết thì tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa được tăng ích viên mãn; 
nếu tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa được tăng ích viên mãn thì liền chứng 
đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện 
nữ nhơn v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? 
Kiều Thi Ca! Vì tất cả các vị mới phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột 
và đại Bồ-tát đều phát xuất từ Bát-nhã-ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở tam thiên đại 
thiên thế giới này, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo hóa các 
loại hữu tình ở vô số thế giới trong mười phương đều phát tâm cầu 
quả vị giác ngộ cao tột, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v… ấy, do nhân duyên này, được phước nhiều chăng?  
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Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa  xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên chí 
tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, 
theo pháp môn Bát-nhã-ba-la-mật-đa đã nói này, nên tín giải đúng 
đắn; nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học Bát-nhã-ba-la-mật-
đa như thế; nếu có khả năng tu học Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế thì 
có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết; nếu có khả năng chứng đắc 
pháp trí nhất thiết thì tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa được tăng ích viên mãn; 
nếu tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa được tăng ích viên mãn thì liền chứng 
đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện 
nữ nhơn v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? 
Kiều Thi Ca! Vì tất cả các vị mới phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột 
và đại Bồ-tát đều phát xuất từ Bát-nhã-ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở vô số thế 
giới trong mười phương này, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... 
giáo hóa các loại hữu tình ở tất cả thế giới trong mười phương đều 
phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột, thì theo ý ông thế nào? Thiện 
nam tử, thiện nữ nhơn v.v… ấy, do nhân duyên này, được phước 
nhiều chăng?  

Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa  xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên chí 
tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, 
theo pháp môn Bát-nhã-ba-la-mật-đa đã nói này, nên tín giải đúng 
đắn; nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học Bát-nhã-ba-la-mật-
đa như thế; nếu có khả năng tu học Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế thì 
có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết; nếu có khả năng chứng đắc 
pháp trí nhất thiết thì tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa được tăng ích viên mãn; 
nếu tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa được tăng ích viên mãn thì liền chứng 
đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện 
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nữ nhơn v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? 
Kiều Thi Ca! Vì tất cả các vị mới phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột 
và đại Bồ-tát đều phát xuất từ Bát-nhã-ba-la-mật-đa ấy. 
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Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... 
giáo hóa các loại hữu tình trong châu Thiệm bộ đều trụ bậc Bồ-tát bất 
thối chuyển, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v… ấy, do nhân duyên này, được phước nhiều chăng?  

Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên chí 
tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, 
theo pháp môn Bát-nhã-ba-la-mật-đa đã nói này, nên tín giải đúng 
đắn; nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học Bát-nhã-ba-la-mật-
đa như thế; nếu có khả năng tu học Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế thì 
có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết; nếu có khả năng chứng đắc 
pháp trí nhất thiết thì tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa được tăng ích viên mãn; 
nếu tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa được tăng ích viên mãn thì liền chứng 
đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện 
nữ nhơn v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? 
Kiều Thi Ca! Vì tất cả đại Bồ-tát ở bậc bất thối chuyển đều phát xuất 
từ Bát-nhã-ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở châu Thiệm 
bộ, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo hóa các loại hữu tình 
trong cả hai châu Thiệm bộ và Đông thắng thân, đều trụ bậc Bồ-tát bất 
thối chuyển, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v… ấy, do nhân duyên này, được phước nhiều chăng?  

Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên chí 
tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, 
theo pháp môn Bát-nhã-ba-la-mật-đa đã nói này, nên tín giải đúng 
đắn; nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học Bát-nhã-ba-la-mật-
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đa như thế; nếu có khả năng tu học Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế thì 
có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết; nếu có khả năng chứng đắc 
pháp trí nhất thiết thì tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa được tăng ích viên mãn; 
nếu tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa được tăng ích viên mãn thì liền chứng 
đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện 
nữ nhơn v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? 
Kiều Thi Ca! Vì tất cả đại Bồ-tát ở bậc bất thối chuyển đều phát xuất 
từ Bát-nhã-ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở các châu 
Thiệm bộ và Đông thắng thân, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... 
giáo hóa các loại hữu tình trong cả ba châu Thiệm bộ và Đông thắng 
thân, Tây ngưu hóa đều trụ bậc Bồ-tát bất thối chuyển, thì theo ý ông 
thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… ấy, do nhân duyên này, 
được phước nhiều chăng?  

Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên chí 
tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, 
theo pháp môn Bát-nhã-ba-la-mật-đa đã nói này, nên tín giải đúng 
đắn; nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học Bát-nhã-ba-la-mật-
đa như thế; nếu có khả năng tu học Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế thì 
có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết; nếu có khả năng chứng đắc 
pháp trí nhất thiết thì tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa được tăng ích viên mãn; 
nếu tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa được tăng ích viên mãn thì liền chứng 
đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện 
nữ nhơn v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? 
Kiều Thi Ca! Vì tất cả đại Bồ-tát ở bậc bất thối chuyển đều phát xuất 
từ Bát-nhã-ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở các châu 
Thiệm bộ, Đông thắng thân, Tây ngưu hóa, nếu thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v... giáo hóa các loại hữu tình trong cả bốn châu Thiệm bộ, 
Đông thắng thân, Tây ngưu hóa, Bắc cu lô đều trụ bậc Bồ-tát bất thối 
chuyển, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… ấy, 
do nhân duyên này, được phước nhiều chăng?  
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Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên chí 
tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, 
theo pháp môn Bát-nhã-ba-la-mật-đa đã nói này, nên tín giải đúng 
đắn; nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học Bát-nhã-ba-la-mật-
đa như thế; nếu có khả năng tu học Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế thì 
có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết; nếu có khả năng chứng đắc 
pháp trí nhất thiết thì tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa được tăng ích viên mãn; 
nếu tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa được tăng ích viên mãn thì liền chứng 
đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện 
nữ nhơn v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? 
Kiều Thi Ca! Vì tất cả đại Bồ-tát ở bậc bất thối chuyển đều phát xuất 
từ Bát-nhã-ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở bốn đại 
châu, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo hóa các loại hữu tình 
trong tiểu thiên thế giới đều trụ bậc Bồ-tát bất thối chuyển, thì theo ý 
ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… ấy, do nhân duyên 
này, được phước nhiều chăng?  

Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên chí 
tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, 
theo pháp môn Bát-nhã-ba-la-mật-đa đã nói này, nên tín giải đúng 
đắn; nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học Bát-nhã-ba-la-mật-
đa như thế; nếu có khả năng tu học Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế thì 
có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết; nếu có khả năng chứng đắc 
pháp trí nhất thiết thì tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa được tăng ích viên mãn; 
nếu tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa được tăng ích viên mãn thì liền chứng 
đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện 
nữ nhơn v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? 
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Kiều Thi Ca! Vì tất cả đại Bồ-tát ở bậc bất thối chuyển đều phát xuất 
từ Bát-nhã-ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở tiểu thiên thế 
giới, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo hóa các loại hữu tình 
trong trung thiên thế giới đều trụ bậc Bồ-tát bất thối chuyển, thì theo ý 
ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… ấy, do nhân duyên 
này, được phước nhiều chăng?  

Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên chí 
tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, 
theo pháp môn Bát-nhã-ba-la-mật-đa đã nói này, nên tín giải đúng 
đắn; nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học Bát-nhã-ba-la-mật-
đa như thế; nếu có khả năng tu học Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế thì 
có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết; nếu có khả năng chứng đắc 
pháp trí nhất thiết thì tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa được tăng ích viên mãn; 
nếu tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa được tăng ích viên mãn thì liền chứng 
đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện 
nữ nhơn v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? 
Kiều Thi Ca! Vì tất cả đại Bồ-tát ở bậc bất thối chuyển đều phát xuất 
từ Bát-nhã-ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở trung thiên 
thế giới, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo hóa các loại hữu 
tình trong tam thiên đại thiên thế giới đều trụ bậc Bồ-tát bất thối 
chuyển, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… ấy, 
do nhân duyên này, được phước nhiều chăng?  

Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên chí 
tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, 
theo pháp môn Bát-nhã-ba-la-mật-đa đã nói này, nên tín giải đúng 
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đắn; nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học Bát-nhã-ba-la-mật-
đa như thế; nếu có khả năng tu học Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế thì 
có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết; nếu có khả năng chứng đắc 
pháp trí nhất thiết thì tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa được tăng ích viên mãn; 
nếu tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa được tăng ích viên mãn thì liền chứng 
đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện 
nữ nhơn v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? 
Kiều Thi Ca! Vì tất cả đại Bồ-tát ở bậc bất thối chuyển đều phát xuất 
từ Bát-nhã-ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở tam thiên đại 
thiên thế giới này, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo hóa các 
loại hữu tình ở vô số thế giới trong mười phương đều trụ bậc Bồ-tát 
bất thối chuyển, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v… ấy, do nhân duyên này, được phước nhiều chăng?  

Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên chí 
tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, 
theo pháp môn Bát-nhã-ba-la-mật-đa đã nói này, nên tín giải đúng 
đắn; nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học Bát-nhã-ba-la-mật-
đa như thế; nếu có khả năng tu học Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế thì 
có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết; nếu có khả năng chứng đắc 
pháp trí nhất thiết thì tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa được tăng ích viên mãn; 
nếu tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa được tăng ích viên mãn thì liền chứng 
đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện 
nữ nhơn v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? 
Kiều Thi Ca! Vì tất cả đại Bồ-tát ở bậc bất thối chuyển đều phát xuất 
từ Bát-nhã-ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở vô số thế 
giới trong mười phương này, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... 
giáo hóa các loại hữu tình ở tất cả thế giới trong mười phương đều trụ 
bậc Bồ-tát bất thối chuyển, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện 
nữ nhơn v.v… ấy, do nhân duyên này, được phước nhiều chăng?  

Trời Ðế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện 
Thệ! Rất nhiều! 
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Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên chí 
tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, 
theo pháp môn Bát-nhã-ba-la-mật-đa đã nói này, nên tín giải đúng 
đắn; nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học Bát-nhã-ba-la-mật-
đa như thế; nếu có khả năng tu học Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế thì 
có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết; nếu có khả năng chứng đắc 
pháp trí nhất thiết thì tu học Bát-nhã-ba-la-mật-đa được tăng ích viên 
mãn; nếu tu học Bát-nhã-ba-la-mật-đa được tăng ích viên mãn thì liền 
chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, 
thiện nữ nhơn v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì 
sao? Kiều Thi Ca! Vì tất cả đại Bồ-tát ở bậc bất thối chuyển đều phát 
xuất từ Bát-nhã-ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu các loại hữu tình trong châu Thiệm 
bộ đều hướng đến quả vị giác ngộ cao tột; và nếu có thiện nam tử, 
thiện nữ nhơn v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải 
thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: 
Thiện nam tử! Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, 
ngươi nên chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, 
như lý tư duy, theo pháp môn Bát-nhã-ba-la-mật-đa đã nói này, nên 
tín giải đúng đắn; nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học Bát-
nhã-ba-la-mật-đa như thế; nếu có khả năng tu học Bát-nhã-ba-la-mật-
đa như thế thì có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết; nếu có khả 
năng chứng đắc pháp trí nhất thiết thì tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa được 
tăng ích viên mãn; nếu tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa được tăng ích viên 
mãn thì liền chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì này Kiều Thi Ca! 
Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước 
rất nhiều. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở châu Thiệm 
bộ, nếu có các loại hữu tình trong cả hai châu Thiệm bộ, Đông thắng 
thân đều hướng đến quả vị giác ngộ cao tột; và nếu có thiện nam tử, 
thiện nữ nhơn v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, 
giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế 
này: Thiện nam tử! Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm 
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này, ngươi nên chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông 
suốt, như lý tư duy, theo pháp môn Bát-nhã-ba-la-mật-đa đã nói này, 
nên tín giải đúng đắn; nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế; nếu có khả năng tu học Bát-nhã-ba-la-
mật-đa như thế thì có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết; nếu có 
khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết thì tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
được tăng ích viên mãn; nếu tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa được tăng ích 
viên mãn thì liền chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì này Kiều Thi 
Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… ấy, đạt được công đức hơn 
trước rất nhiều.  

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở các châu 
Thiệm bộ, Đông thắng thân, nếu có các loại hữu tình trong cà ba châu 
Thiệm bộ, Đông thắng thân, Tây ngưu hóa đều hướng đến quả vị giác 
ngộ cao tột; và nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... đối với Bát-
nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa xảo diệu, 
vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, 
khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! Đến đây! Đối với Bát-
nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên chí tâm lắng nghe, thọ trì, 
đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, theo pháp môn Bát-nhã-
ba-la-mật-đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn; nếu tín giải đúng đắn 
thì có khả năng tu học Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế; nếu có khả năng 
tu học Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế thì có khả năng chứng đắc pháp 
trí nhất thiết; nếu có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết thì tu Bát-
nhã-ba-la-mật-đa được tăng ích viên mãn; nếu tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa được tăng ích viên mãn thì liền chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, 
thì này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… ấy, đạt được 
công đức hơn trước rất nhiều. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở các châu 
Thiệm bộ, Đông thắng thân, Tây ngưu hóa, nếu có các loại hữu tình 
trong cả bốn châu Thiệm bộ, Đông thắng thân, Tây ngưu hóa, Bắc cu 
lô đều hướng đến quả vị giác ngộ cao tột; và nếu có thiện nam tử, 
thiện nữ nhơn v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, 
giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế 
này: Thiện nam tử! Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm 
này, ngươi nên chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông 
suốt, như lý tư duy, theo pháp môn Bát-nhã-ba-la-mật-đa đã nói này, 
nên tín giải đúng đắn; nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế; nếu có khả năng tu học Bát-nhã-ba-la-
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mật-đa như thế thì có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết; nếu có 
khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết thì tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
được tăng ích viên mãn; nếu tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa được tăng ích 
viên mãn thì liền chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì này Kiều Thi 
Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… ấy, đạt được công đức hơn 
trước rất nhiều. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở bốn đại 
châu, nếu có các loại hữu tình trong Tiểu thiên thế giới đều hướng đến 
quả vị giác ngộ cao tột; và nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... 
đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên chí 
tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, 
theo pháp môn Bát-nhã-ba-la-mật-đa đã nói này, nên tín giải đúng 
đắn; nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học Bát-nhã-ba-la-mật-
đa như thế; nếu có khả năng tu học Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế thì 
có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết; nếu có khả năng chứng đắc 
pháp trí nhất thiết thì tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa được tăng ích viên mãn; 
nếu tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa được tăng ích viên mãn thì liền chứng 
đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện 
nữ nhơn v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở Tiểu thiên 
thế giới, nếu có các loại hữu tình trong Trung thiên thế giới đều hướng 
đến quả vị giác ngộ cao tột; và nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên chí 
tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, 
theo pháp môn Bát-nhã-ba-la-mật-đa đã nói này, nên tín giải đúng 
đắn; nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học Bát-nhã-ba-la-mật-
đa như thế; nếu có khả năng tu học Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế thì 
có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết; nếu có khả năng chứng đắc 
pháp trí nhất thiết thì tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa được tăng ích viên mãn; 
nếu tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa được tăng ích viên mãn thì liền chứng 
đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện 
nữ nhơn v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. 
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Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở Trung thiên 
thế giới, nếu có các loại hữu tình trong Tam thiên đại thiên thế giới 
này đều hướng đến quả vị giác ngộ cao tột; và nếu có thiện nam tử, 
thiện nữ nhơn v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải 
thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: 
Thiện nam tử! Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, 
ngươi nên chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, 
như lý tư duy, theo pháp môn Bát-nhã-ba-la-mật-đa đã nói này, nên 
tín giải đúng đắn; nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học Bát-
nhã-ba-la-mật-đa như thế; nếu có khả năng tu học Bát-nhã-ba-la-mật-
đa như thế thì có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết; nếu có khả 
năng chứng đắc pháp trí nhất thiết thì tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa được 
tăng ích viên mãn; nếu tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa được tăng ích viên 
mãn thì liền chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì này Kiều Thi Ca! 
Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước 
rất nhiều. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở Tam thiên 
đại thiên thế giới này, nếu có các loại hữu tình ở vô số thế giới trong 
mười phương đều hướng đến quả vị giác ngộ cao tột; và nếu có thiện 
nam tử, thiện nữ nhơn v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng 
vô lượng pháp môn, văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ 
bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói 
thế này: Thiện nam tử! Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm 
thâm này, ngươi nên chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ 
thông suốt, như lý tư duy, theo pháp môn Bát-nhã-ba-la-mật-đa đã nói 
này, nên tín giải đúng đắn; nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu 
học Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế; nếu có khả năng tu học Bát-nhã-
ba-la-mật-đa như thế thì có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết; 
nếu có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết thì tu Bát-nhã-ba-la-
mật-đa được tăng ích viên mãn; nếu tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa được 
tăng ích viên mãn thì liền chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì này 
Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… ấy, đạt được công 
đức hơn trước rất nhiều.  

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở vô số thế 
giới trong mười phương, nếu có các loại hữu tình ở tất cả thế giới 
trong mười phương đều hướng đến quả vị giác ngộ cao tột; và nếu có 
thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, 
dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói, diễn đạt 
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chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại 
nói thế này: Thiện nam tử! Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thậm thâm này, ngươi nên chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến 
dễ thông suốt, như lý tư duy, theo pháp môn Bát-nhã-ba-la-mật-đa đã 
nói này, nên tín giải đúng đắn; nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu 
học Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế; nếu có khả năng tu học Bát-nhã-
ba-la-mật-đa như thế thì có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết; 
nếu có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết thì tu Bát-nhã-ba-la-
mật-đa được tăng ích viên mãn; nếu tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa được 
tăng ích viên mãn thì liền chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì này 
Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… ấy, đạt được công 
đức hơn trước rất nhiều. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu có các loại hữu tình ở châu Thiệm 
bộ đối với quả vị giác ngộ cao tột đều đắc bất thối chuyển; và nếu có 
thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, 
dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói, diễn đạt 
chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại 
nói thế này: Thiện nam tử! Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thậm thâm này, ngươi nên chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến 
dễ thông suốt, như lý tư duy, theo pháp môn Bát-nhã-ba-la-mật-đa đã 
nói này, nên tín giải đúng đắn; nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu 
học Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế; nếu có khả năng tu học Bát-nhã-
ba-la-mật-đa như thế thì có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết; 
nếu có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết thì tu Bát-nhã-ba-la-
mật-đa được tăng ích viên mãn; nếu tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa được 
tăng ích viên mãn thì liền chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì này 
Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… ấy, đạt được công 
đức hơn trước rất nhiều. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở châu Thiệm 
bộ, nếu có các loại hữu tình trong cả hai châu Thiệm bộ, Đông thắng 
thân đối với quả vị giác ngộ cao tột đều đắc bất thối chuyển; và nếu có 
thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, 
dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói, diễn đạt 
chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại 
nói thế này: Thiện nam tử! Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thậm thâm này, ngươi nên chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến 
dễ thông suốt, như lý tư duy, theo pháp môn Bát-nhã-ba-la-mật-đa đã 
nói này, nên tín giải đúng đắn; nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu 
học Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế; nếu có khả năng tu học Bát-nhã-
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ba-la-mật-đa như thế thì có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết; 
nếu có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết thì tu Bát-nhã-ba-la-
mật-đa được tăng ích viên mãn; nếu tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa được 
tăng ích viên mãn thì liền chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì này 
Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… ấy, đạt được công 
đức hơn trước rất nhiều. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở các châu 
Thiệm bộ, Đông thắng thân, nếu có các loại hữu tình trong cà ba châu 
Thiệm bộ, Đông thắng thân, Tây ngưu hóa đối với quả vị giác ngộ cao 
tột đều đắc bất thối chuyển; và nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! 
Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên chí 
tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, 
theo pháp môn Bát-nhã-ba-la-mật-đa đã nói này, nên tín giải đúng 
đắn; nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học Bát-nhã-ba-la-mật-
đa như thế; nếu có khả năng tu học Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế thì 
có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết; nếu có khả năng chứng đắc 
pháp trí nhất thiết thì tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa được tăng ích viên mãn; 
nếu tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa được tăng ích viên mãn thì liền chứng 
đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện 
nữ nhơn v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều.  

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở các châu 
Thiệm bộ, Đông thắng thân, Tây ngưu hóa, nếu có các loại hữu tình 
trong cả bốn châu Thiệm bộ, Đông thắng thân, Tây ngưu hóa, Bắc cu 
lô đối với quả vị giác ngộ cao tột đều đắc bất thối chuyển; và nếu có 
thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, 
dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói, diễn đạt 
chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại 
nói thế này: Thiện nam tử! Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thậm thâm này, ngươi nên chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến 
dễ thông suốt, như lý tư duy, theo pháp môn Bát-nhã-ba-la-mật-đa đã 
nói này, nên tín giải đúng đắn; nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu 
học Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế; nếu có khả năng tu học Bát-nhã-
ba-la-mật-đa như thế thì có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết; 
nếu có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết thì tu Bát-nhã-ba-la-
mật-đa được tăng ích viên mãn; nếu tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa được 
tăng ích viên mãn thì liền chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì này 
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Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… ấy, đạt được công 
đức hơn trước rất nhiều.  

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở bốn đại 
châu, nếu có các loại hữu tình trong Tiểu thiên thế giới đối với quả vị 
giác ngộ cao tột đều đắc bất thối chuyển; và nếu có thiện nam tử, thiện 
nữ nhơn v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp 
môn, văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ 
ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam 
tử! Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên 
chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư 
duy, theo pháp môn Bát-nhã-ba-la-mật-đa đã nói này, nên tín giải 
đúng đắn; nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học Bát-nhã-ba-la-
mật-đa như thế; nếu có khả năng tu học Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế 
thì có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết; nếu có khả năng chứng 
đắc pháp trí nhất thiết thì tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa được tăng ích viên 
mãn; nếu tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa được tăng ích viên mãn thì liền 
chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, 
thiện nữ nhơn v.v… ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở Tiểu thiên 
thế giới, nếu có các loại hữu tình trong Trung thiên thế giới đối với 
quả vị giác ngộ cao tột đều đắc bất thối chuyển; và nếu có thiện nam 
tử, thiện nữ nhơn v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, dùng vô 
lượng pháp môn, văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, 
giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế 
này: Thiện nam tử! Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm 
này, ngươi nên chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông 
suốt, như lý tư duy, theo pháp môn Bát-nhã-ba-la-mật-đa đã nói này, 
nên tín giải đúng đắn; nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế; nếu có khả năng tu học Bát-nhã-ba-la-
mật-đa như thế thì có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết; nếu có 
khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết thì tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
được tăng ích viên mãn; nếu tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa được tăng ích 
viên mãn thì liền chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì này Kiều Thi 
Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… ấy, đạt được công đức hơn 
trước rất nhiều.  

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở Trung thiên 
thế giới, nếu có các loại hữu tình trong Tam thiên đại thiên thế giới 
này đối với quả vị giác ngộ cao tột đều đắc bất thối chuyển; và nếu có 
thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, 
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dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói, diễn đạt 
chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại 
nói thế này: Thiện nam tử! Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thậm thâm này, ngươi nên chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến 
dễ thông suốt, như lý tư duy, theo pháp môn Bát-nhã-ba-la-mật-đa đã 
nói này, nên tín giải đúng đắn; nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu 
học Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế; nếu có khả năng tu học Bát-nhã-
ba-la-mật-đa như thế thì có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết; 
nếu có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết thì tu Bát-nhã-ba-la-
mật-đa được tăng ích viên mãn; nếu tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa được 
tăng ích viên mãn thì liền chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì này 
Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… ấy, đạt được công 
đức hơn trước rất nhiều. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở Tam thiên 
đại thiên thế giới này, nếu có các loại hữu tình ở vô số thế giới trong 
mười phương đối với quả vị giác ngộ cao tột đều đắc bất thối chuyển; 
và nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... đối với Bát-nhã-ba-la-
mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng 
nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ 
dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! Đến đây! Đối với Bát-nhã-ba-
la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc 
tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, theo pháp môn Bát-nhã-ba-
la-mật-đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn; nếu tín giải đúng đắn thì 
có khả năng tu học Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế; nếu có khả năng tu 
học Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế thì có khả năng chứng đắc pháp trí 
nhất thiết; nếu có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết thì tu Bát-
nhã-ba-la-mật-đa được tăng ích viên mãn; nếu tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa được tăng ích viên mãn thì liền chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, 
thì này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… ấy, đạt được 
công đức hơn trước rất nhiều. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở vô số thế 
giới trong mười phương, nếu có các loại hữu tình ở tất cả thế giới 
trong mười phương đối với quả vị giác ngộ cao tột đều đắc bất thối 
chuyển; và nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... đối với Bát-nhã-
ba-la-mật-đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa xảo diệu, vì họ 
rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, 
khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam tử! Đến đây! Đối với Bát-
nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, ngươi nên chí tâm lắng nghe, thọ trì, 
đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, theo pháp môn Bát-nhã-
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ba-la-mật-đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn; nếu tín giải đúng đắn 
thì có khả năng tu học Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế; nếu có khả năng 
tu học Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế thì có khả năng chứng đắc pháp 
trí nhất thiết; nếu có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết thì tu Bát-
nhã-ba-la-mật-đa được tăng ích viên mãn; nếu tu Bát-nhã-ba-la-mật-
đa được tăng ích viên mãn thì liền chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, 
thì này Kiều Thi Ca! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… ấy, đạt được 
công đức hơn trước rất nhiều.  

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... 
giáo hóa các loại hữu tình trong châu Thiệm bộ đều hướng đến quả vị 
giác ngộ cao tột; lại dùng vô lượng pháp môn Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại có thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v... giáo hóa một hữu tình, đối với quả vị giác ngộ cao tột đắc 
bất thối chuyển; lại dùng vô lượng pháp môn Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu, thì này Kiều Thi Ca! Hàng thiện 
nam tử, thiện nữ nhơn v.v… nói sau đạt được công đức hơn trước rất 
nhiều. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở châu Thiệm 
bộ, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo hóa các loại hữu tình 
trong cả hai châu Thiệm bộ, Đông thắng thân đều hướng đến quả vị 
giác ngộ cao tột; lại dùng vô lượng pháp môn Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; lại có thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v... giáo hóa một hữu tình, đối với quả vị giác ngộ cao tột đắc 
bất thối chuyển; lại dùng vô lượng pháp môn Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu, thì này Kiều Thi Ca! Hàng thiện 
nam tử, thiện nữ nhơn v.v… nói sau đạt được công đức hơn trước rất 
nhiều.  

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở các châu 
Thiệm bộ, Đông thắng thân, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... 
giáo hóa các loại hữu tình trong cà ba châu Thiệm bộ, Đông thắng 
thân, Tây ngưu hóa đều hướng đến quả vị giác ngộ cao tột; lại dùng vô 
lượng pháp môn Bát-nhã-ba-la-mật-đa, văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng 
nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ 
dễ hiểu; lại có thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo hóa một hữu 
tình, đối với quả vị giác ngộ cao tột đắc bất thối chuyển; lại dùng vô 
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lượng pháp môn Bát-nhã-ba-la-mật-đa, văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng 
nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ 
dễ hiểu, thì này Kiều Thi Ca! Hàng thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… 
nói sau đạt được công đức hơn trước rất nhiều. 
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Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở các châu 
Thiệm bộ, Đông thắng thân, Tây ngưu hóa, nếu thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v... giáo hóa các loại hữu tình trong cả bốn châu Thiệm bộ, 
Đông thắng thân, Tây ngưu hóa, Bắc cu lô đều hướng đến quả vị giác 
ngộ cao tột; lại dùng vô lượng pháp môn Bát-nhã-ba-la-mật-đa, văn 
nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; và nếu có thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v... giáo hóa một hữu tình, đối với quả vị giác ngộ cao tột đắc 
bất thối chuyển; lại dùng vô lượng pháp môn Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu, thì này Kiều Thi Ca! Hàng thiện 
nam tử, thiện nữ nhơn v.v… nói sau đạt được công đức hơn trước rất 
nhiều.  

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở bốn đại 
châu, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo hóa các loại hữu tình 
trong Tiểu thiên thế giới đều hướng đến quả vị giác ngộ cao tột; lại 
dùng vô lượng pháp môn Bát-nhã-ba-la-mật-đa, văn nghĩa xảo diệu, vì 
họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, 
khiến họ dễ hiểu; và nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo hóa 
một hữu tình, đối với quả vị giác ngộ cao tột đắc bất thối chuyển; lại 
dùng vô lượng pháp môn Bát-nhã-ba-la-mật-đa, văn nghĩa xảo diệu, vì 
họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, 
khiến họ dễ hiểu, thì này Kiều Thi Ca! Hàng thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v… nói sau đạt được công đức hơn trước rất nhiều.  

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở Tiểu thiên 
thế giới, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo hóa các loại hữu 
tình trong Trung thiên thế giới đều hướng đến quả vị giác ngộ cao tột; 
lại dùng vô lượng pháp môn Bát-nhã-ba-la-mật-đa, văn nghĩa xảo 
diệu, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt 
nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; và nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... giáo hóa một hữu tình, đối với quả vị giác ngộ cao tột đắc bất 
thối chuyển; lại dùng vô lượng pháp môn Bát-nhã-ba-la-mật-đa, văn 
nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu, thì này Kiều Thi Ca! Hàng thiện 
nam tử, thiện nữ nhơn v.v… nói sau đạt được công đức hơn trước rất 
nhiều.  
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Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở Trung thiên 
thế giới, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo hóa các loại hữu 
tình trong Tam thiên đại thiên thế giới này đều hướng đến quả vị giác 
ngộ cao tột; lại dùng vô lượng pháp môn Bát-nhã-ba-la-mật-đa, văn 
nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; và nếu có thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v... giáo hóa một hữu tình, đối với quả vị giác ngộ cao tột đắc 
bất thối chuyển; lại dùng vô lượng pháp môn Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu, thì này Kiều Thi Ca! Hàng thiện 
nam tử, thiện nữ nhơn v.v… nói sau đạt được công đức hơn trước rất 
nhiều.  

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở Tam thiên 
đại thiên thế giới này, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo hóa 
các loại hữu tình ở vô số thế giới trong mười phương đều hướng đến 
quả vị giác ngộ cao tột; lại dùng vô lượng pháp môn Bát-nhã-ba-la-
mật-đa, văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích 
rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; và nếu có thiện nam tử, 
thiện nữ nhơn v.v... giáo hóa một hữu tình, đối với quả vị giác ngộ cao 
tột đắc bất thối chuyển; lại dùng vô lượng pháp môn Bát-nhã-ba-la-
mật-đa, văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích 
rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu, thì này Kiều Thi Ca! 
Hàng thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… nói sau đạt được công đức 
hơn trước rất nhiều.  

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở vô số thế 
giới trong mười phương, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo 
hóa các loại hữu tình ở tất cả thế giới trong mười phương đều hướng 
đến quả vị giác ngộ cao tột; lại dùng vô lượng pháp môn Bát-nhã-ba-
la-mật-đa, văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải 
thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; và nếu có thiện 
nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo hóa một hữu tình, đối với quả vị giác 
ngộ cao tột đắc bất thối chuyển; lại dùng vô lượng pháp môn Bát-nhã-
ba-la-mật-đa, văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải 
thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu, thì này Kiều Thi 
Ca! Hàng thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… nói sau đạt được công 
đức hơn trước rất nhiều.  

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... 
giáo hóa các loại hữu tình ở châu Thiệm bộ, đối với quả vị giác ngộ 
cao tột đều đắc bất thối chuyển; lại dùng vô lượng pháp môn Bát-nhã-
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ba-la-mật-đa, văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải 
thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; và nếu có thiện 
nam tử, thiện nữ nhơn v.v... khuyên một trong số đó mau hướng đến 
quả vị giác ngộ cao tột, thuyết pháp Tam-thừa, cứu độ tất cả; lại dùng 
vô lượng pháp môn Bát-nhã-ba-la-mật-đa, văn nghĩa xảo diệu, vì họ 
rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, 
khiến họ dễ hiểu, thì này Kiều Thi Ca! Hàng thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v… nói sau đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? 
Kiều Thi Ca! Vì đại Bồ-tát trụ bậc bất thối chuyển chẳng cần nương 
nhờ pháp sở thuyết. Đối với quả vị giác ngộ cao tột, quyết định hướng 
đến, đối với quả vị đại Bồ-đề bất thối chuyển, đại Bồ-tát cầu chóng 
đạt đến đại Bồ-đề, thì cần phải nương nhờ pháp sở thuyết; đối với quả 
vị giác ngộ cao tột, cầu mau đạt đến, thì nên quán khổ sanh tử của tất 
cả hữu tình, vận dụng tâm đại bi vô cùng thống thiết. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở châu Thiệm 
bộ, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo hóa các loại hữu tình 
trong cả hai châu Thiệm bộ, Đông thắng thân, đối với quả vị giác ngộ 
cao tột đều đắc bất thối chuyển; lại dùng vô lượng pháp môn Bát-nhã-
ba-la-mật-đa, văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải 
thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; và nếu có thiện 
nam tử, thiện nữ nhơn v.v... khuyên một trong số đó mau hướng đến 
quả vị giác ngộ cao tột, thuyết pháp Tam-thừa, cứu độ tất cả; lại dùng 
vô lượng pháp môn Bát-nhã-ba-la-mật-đa, văn nghĩa xảo diệu, vì họ 
rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, 
khiến họ dễ hiểu, thì này Kiều Thi Ca! Hàng thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v… nói sau đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? 
Kiều Thi Ca! Vì đại Bồ-tát trụ bậc bất thối chuyển chẳng cần nương 
nhờ pháp sở thuyết. Đối với quả vị giác ngộ cao tột, quyết định hướng 
đến, đối với quả vị đại Bồ-đề bất thối chuyển, đại Bồ-tát cầu chóng 
đạt đến đại Bồ-đề, thì cần phải nương nhờ pháp sở thuyết; đối với quả 
vị giác ngộ cao tột, cầu mau đạt đến, thì nên quán khổ sanh tử của tất 
cả hữu tình, vận dụng tâm đại bi vô cùng thống thiết.  

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở các châu 
Thiệm bộ, Đông thắng thân, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... 
giáo hóa các loại hữu tình trong cà ba châu Thiệm bộ, Đông thắng 
thân, Tây ngưu hóa, đối với quả vị giác ngộ cao tột đều đắc bất thối 
chuyển; lại dùng vô lượng pháp môn Bát-nhã-ba-la-mật-đa, văn nghĩa 
xảo diệu, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt 
nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; và nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
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v.v... khuyên một trong số đó mau hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, 
thuyết pháp Tam-thừa, cứu độ tất cả; lại dùng vô lượng pháp môn Bát-
nhã-ba-la-mật-đa, văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, 
giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu, thì này Kiều 
Thi Ca! Hàng thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… nói sau đạt được 
công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì đại Bồ-tát trụ 
bậc bất thối chuyển chẳng cần nương nhờ pháp sở thuyết. Đối với quả 
vị giác ngộ cao tột, quyết định hướng đến, đối với quả vị đại Bồ-đề bất 
thối chuyển, đại Bồ-tát cầu chóng đạt đến đại Bồ-đề, thì cần phải 
nương nhờ pháp sở thuyết; đối với quả vị giác ngộ cao tột, cầu mau 
đạt đến, thì nên quán khổ sanh tử của tất cả hữu tình, vận dụng tâm đại 
bi vô cùng thống thiết.  

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở các châu 
Thiệm bộ, Đông thắng thân, Tây ngưu hóa, nếu thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v... giáo hóa các loại hữu tình trong cả bốn châu Thiệm bộ, 
Đông thắng thân, Tây ngưu hóa, Bắc cu lô, đối với quả vị giác ngộ cao 
tột đều đắc bất thối chuyển; lại dùng vô lượng pháp môn Bát-nhã-ba-
la-mật-đa, văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải 
thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; và nếu có thiện 
nam tử, thiện nữ nhơn v.v... khuyên một trong số đó mau hướng đến 
quả vị giác ngộ cao tột, thuyết pháp Tam-thừa, cứu độ tất cả; lại dùng 
vô lượng pháp môn Bát-nhã-ba-la-mật-đa, văn nghĩa xảo diệu, vì họ 
rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, 
khiến họ dễ hiểu, thì này Kiều Thi Ca! Hàng thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v… nói sau đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? 
Kiều Thi Ca! Vì đại Bồ-tát trụ bậc bất thối chuyển chẳng cần nương 
nhờ pháp sở thuyết. Đối với quả vị giác ngộ cao tột, quyết định hướng 
đến, đối với quả vị đại Bồ-đề bất thối chuyển, đại Bồ-tát cầu chóng 
đạt đến đại Bồ-đề, thì cần phải nương nhờ pháp sở thuyết; đối với quả 
vị giác ngộ cao tột, cầu mau đạt đến, thì nên quán khổ sanh tử của tất 
cả hữu tình, vận dụng tâm đại bi vô cùng thống thiết.  

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở bốn đại 
châu, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo hóa các loại hữu tình 
trong Tiểu thiên thế giới, đối với quả vị giác ngộ cao tột đều đắc bất 
thối chuyển; lại dùng vô lượng pháp môn Bát-nhã-ba-la-mật-đa, văn 
nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; và nếu có thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v... khuyên một trong số đó mau hướng đến quả vị giác ngộ 
cao tột, thuyết pháp Tam-thừa, cứu độ tất cả; lại dùng vô lượng pháp 
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môn Bát-nhã-ba-la-mật-đa, văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói, diễn 
đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu, 
thì này Kiều Thi Ca! Hàng thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… nói sau 
đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì đại 
Bồ-tát trụ bậc bất thối chuyển chẳng cần nương nhờ pháp sở thuyết. 
Đối với quả vị giác ngộ cao tột, quyết định hướng đến, đối với quả vị 
đại Bồ-đề bất thối chuyển, đại Bồ-tát cầu chóng đạt đến đại Bồ-đề, thì 
cần phải nương nhờ pháp sở thuyết; đối với quả vị giác ngộ cao tột, 
cầu mau đạt đến, thì nên quán khổ sanh tử của tất cả hữu tình, vận 
dụng tâm đại bi vô cùng thống thiết.  

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở Tiểu thiên 
thế giới, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo hóa các loại hữu 
tình trong Trung thiên thế giới, đối với quả vị giác ngộ cao tột đều đắc 
bất thối chuyển; lại dùng vô lượng pháp môn Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; và nếu có thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v... khuyên một trong số đó mau hướng đến quả vị giác ngộ 
cao tột, thuyết pháp Tam-thừa, cứu độ tất cả; lại dùng vô lượng pháp 
môn Bát-nhã-ba-la-mật-đa, văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói, diễn 
đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu, 
thì này Kiều Thi Ca! Hàng thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v… nói sau 
đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì đại 
Bồ-tát trụ bậc bất thối chuyển chẳng cần nương nhờ pháp sở thuyết. 
Đối với quả vị giác ngộ cao tột, quyết định hướng đến, đối với quả vị 
đại Bồ-đề bất thối chuyển, đại Bồ-tát cầu chóng đạt đến đại Bồ-đề, thì 
cần phải nương nhờ pháp sở thuyết; đối với quả vị giác ngộ cao tột, 
cầu mau đạt đến, thì nên quán khổ sanh tử của tất cả hữu tình, vận 
dụng tâm đại bi vô cùng thống thiết.  

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở Trung thiên 
thế giới, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo hóa các loại 
hữu tình trong Tam thiên đại thiên thế giới này, đối với quả vị giác 
ngộ cao tột đều đắc bất thối chuyển; lại dùng vô lượng pháp môn Bát-
nhã-ba-la-mật-đa, văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, 
giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; và nếu có 
thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... khuyên một trong số đó mau hướng 
đến quả vị giác ngộ cao tột, thuyết pháp Tam-thừa, cứu độ tất cả; lại 
dùng vô lượng pháp môn Bát-nhã-ba-la-mật-đa, văn nghĩa xảo diệu, vì 
họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, 
khiến họ dễ hiểu, thì này Kiều Thi Ca! Hàng thiện nam tử, thiện nữ 
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nhơn v.v… nói sau đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? 
Kiều Thi Ca! Vì đại Bồ-tát trụ bậc bất thối chuyển chẳng cần nương 
nhờ pháp sở thuyết. Đối với quả vị giác ngộ cao tột, quyết định hướng 
đến, đối với quả vị đại Bồ-đề bất thối chuyển, đại Bồ-tát cầu chóng 
đạt đến đại Bồ-đề, thì cần phải nương nhờ pháp sở thuyết; đối với quả 
vị giác ngộ cao tột, cầu mau đạt đến, thì nên quán khổ sanh tử của tất 
cả hữu tình, vận dụng tâm đại bi vô cùng thống thiết.  

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở Tam thiên 
đại thiên thế giới này, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo 
hóa các loại hữu tình ở vô số thế giới trong mười phương, đối với quả 
vị giác ngộ cao tột đều đắc bất thối chuyển; lại dùng vô lượng pháp 
môn Bát-nhã-ba-la-mật-đa, văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói, diễn 
đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; 
và nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... khuyên một trong số đó 
mau hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, thuyết pháp Tam-thừa, cứu độ 
tất cả; lại dùng vô lượng pháp môn Bát-nhã-ba-la-mật-đa, văn nghĩa 
xảo diệu, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt 
nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu, thì này Kiều Thi Ca! Hàng thiện nam tử, 
thiện nữ nhơn v.v… nói sau đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì 
sao? Kiều Thi Ca! Vì đại Bồ-tát trụ bậc bất thối chuyển chẳng cần 
nương nhờ pháp sở thuyết. Đối với quả vị giác ngộ cao tột, quyết định 
hướng đến, đối với quả vị đại Bồ-đề bất thối chuyển, đại Bồ-tát cầu 
chóng đạt đến đại Bồ-đề, thì cần phải nương nhờ pháp sở thuyết; đối 
với quả vị giác ngộ cao tột, cầu mau đạt đến, thì nên quán khổ sanh tử 
của tất cả hữu tình, vận dụng tâm đại bi vô cùng thống thiết.  

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình ở vô số thế 
giới trong mười phương, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giáo 
hóa các loại hữu tình ở tất cả thế giới trong mười phương, đối với quả 
vị giác ngộ cao tột đều đắc bất thối chuyển; lại dùng vô lượng pháp 
môn Bát-nhã-ba-la-mật-đa, văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói, diễn 
đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu; 
và nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... khuyên một trong số đó 
mau hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, thuyết pháp Tam-thừa, cứu độ 
tất cả; lại dùng vô lượng pháp môn Bát-nhã-ba-la-mật-đa, văn nghĩa 
xảo diệu, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt 
nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu, thì này Kiều Thi Ca! Hàng thiện nam tử, 
thiện nữ nhơn v.v… nói sau đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì 
sao? Kiều Thi Ca! Vì đại Bồ-tát trụ bậc bất thối chuyển chẳng cần 
nương nhờ pháp sở thuyết. Đối với quả vị giác ngộ cao tột, quyết định 
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hướng đến, đối với quả vị đại Bồ-đề bất thối chuyển, đại Bồ-tát cầu 
chóng đạt đến đại Bồ-đề, thì cần phải nương nhờ pháp sở thuyết; đối 
với quả vị giác ngộ cao tột, cầu mau đạt đến, thì nên quán khổ sanh tử 
của tất cả hữu tình, vận dụng tâm đại bi vô cùng thống thiết.  

Lúc bấy giờ, trời Đế Thích bạch: Bạch Thế Tôn! Như như đại 
Bồ-tát gần đạt đến quả vị giác ngộ cao tột như thế, thì nên dùng bố thí 
Ba-la-mật-đa, mau chóng dạy bảo, trao truyền cho đại Bồ-tát ấy. Như 
như đại Bồ-tát gần đạt đến quả vị giác ngộ cao tột như thế, thì nên 
dùng tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa mau 
chóng dạy bảo, trao truyền cho đại Bồ-tát ấy. 

Bạch Thế Tôn! Như như đại Bồ-tát gần đạt đến quả vị giác ngộ 
cao tột như thế, thì nên dùng pháp không nội, mau chóng dạy bảo, trao 
truyền cho đại Bồ-tát ấy. Như như đại Bồ-tát gần đạt đến quả vị giác 
ngộ cao tột như thế, thì nên dùng pháp không ngoại, pháp không nội 
ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh mau chóng dạy bảo, trao truyền cho đại Bồ-tát ấy. 

Bạch Thế Tôn! Như như đại Bồ-tát gần đạt đến quả vị giác ngộ 
cao tột như thế, thì nên dùng chơn như, mau chóng dạy bảo, trao 
truyền cho đại Bồ-tát ấy. Như như đại Bồ-tát gần đạt đến quả vị giác 
ngộ cao tột như thế, thì nên dùng pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư 
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì mau chóng 
dạy bảo, trao truyền cho đại Bồ-tát ấy. 

Bạch Thế Tôn! Như như đại Bồ-tát gần đạt đến quả vị giác ngộ 
cao tột như thế, thì nên dùng Thánh đế khổ, mau chóng dạy bảo, trao 
truyền cho đại Bồ-tát ấy. Như như đại Bồ-tát gần đạt đến quả vị giác 
ngộ cao tột như thế, thì nên Thánh đế tập, diệt, đạo mau chóng dạy 
bảo, trao truyền cho đại Bồ-tát ấy. 

Bạch Thế Tôn! Như như đại Bồ-tát gần đạt đến quả vị giác ngộ 
cao tột như thế, thì nên dùng bốn tịnh lự, mau chóng dạy bảo, trao 
truyền cho đại Bồ-tát ấy. Như như đại Bồ-tát gần đạt đến quả vị giác 
ngộ cao tột như thế, thì nên dùng bốn vô lượng, bốn định vô sắc mau 
chóng dạy bảo, trao truyền cho đại Bồ-tát ấy. 
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Bạch Thế Tôn! Như như đại Bồ-tát gần đạt đến quả vị giác ngộ 
cao tột như thế, thì nên dùng tám giải thoát, mau chóng dạy bảo, trao 
truyền cho đại Bồ-tát ấy. Như như đại Bồ-tát gần đạt đến quả vị giác 
ngộ cao tột như thế, thì nên dùng tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ mau chóng dạy bảo, trao truyền cho đại Bồ-tát ấy. 

Bạch Thế Tôn! Như như đại Bồ-tát gần đạt đến quả vị giác ngộ 
cao tột như thế, thì nên dùng bốn niệm trụ, mau chóng dạy bảo, trao 
truyền cho đại Bồ-tát ấy. Như như đại Bồ-tát gần đạt đến quả vị giác 
ngộ cao tột như thế, thì nên dùng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm 
căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo mau chóng dạy 
bảo, trao truyền cho đại Bồ-tát ấy. 

Bạch Thế Tôn! Như như đại Bồ-tát gần đạt đến quả vị giác ngộ 
cao tột như thế, thì nên dùng pháp môn giải thoát không, mau chóng 
dạy bảo, trao truyền cho đại Bồ-tát ấy. Như như đại Bồ-tát gần đạt đến 
quả vị giác ngộ cao tột như thế, thì nên dùng pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện mau chóng dạy bảo, trao truyền cho đại Bồ-tát ấy. 

Bạch Thế Tôn! Như như đại Bồ-tát gần đạt đến quả vị giác ngộ 
cao tột như thế, thì nên dùng năm loại mắt, mau chóng dạy bảo, trao 
truyền cho đại Bồ-tát ấy. Như như đại Bồ-tát gần đạt đến quả vị giác 
ngộ cao tột như thế, thì nên dùng sáu phép thần thông mau chóng dạy 
bảo, trao truyền cho đại Bồ-tát ấy. 

Bạch Thế Tôn! Như như đại Bồ-tát gần đạt đến quả vị giác ngộ 
cao tột như thế, thì nên dùng mười lực Phật, mau chóng dạy bảo, trao 
truyền cho đại Bồ-tát ấy. Như như đại Bồ-tát gần đạt đến quả vị giác 
ngộ cao tột như thế, thì nên dùng bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
mau chóng dạy bảo, trao truyền cho đại Bồ-tát ấy. 

Bạch Thế Tôn! Như như đại Bồ-tát gần đạt đến quả vị giác ngộ 
cao tột như thế, thì nên dùng pháp không quên mất, mau chóng dạy 
bảo, trao truyền cho đại Bồ-tát ấy. Như như đại Bồ-tát gần đạt đến quả 
vị giác ngộ cao tột như thế, thì nên dùng tánh luôn luôn xả mau chóng 
dạy bảo, trao truyền cho đại Bồ-tát ấy. 

Bạch Thế Tôn! Như như đại Bồ-tát gần đạt đến quả vị giác ngộ 
cao tột như thế, thì nên dùng trí nhất thiết, mau chóng dạy bảo, trao 
truyền cho đại Bồ-tát ấy. Như như đại Bồ-tát gần đạt đến quả vị giác 
ngộ cao tột như thế, thì nên dùng trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng 
mau chóng dạy bảo, trao truyền cho đại Bồ-tát ấy. 

Bạch Thế Tôn! Như như đại Bồ-tát gần đạt đến quả vị giác ngộ 
cao tột như thế, thì nên dùng tất cả pháp môn Đà-la-ni, mau chóng dạy 
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bảo, trao truyền cho đại Bồ-tát ấy. Như như đại Bồ-tát gần đạt đến quả 
vị giác ngộ cao tột như thế, thì nên dùng tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
mau chóng dạy bảo, trao truyền cho đại Bồ-tát ấy. 

Bạch Thế Tôn! Như như đại Bồ-tát gần đạt đến quả vị giác ngộ 
cao tột như thế, thì nên dùng y phục, đồ ăn uống, ngọa cụ, thuốc men 
tốt nhất, tùy theo nhu cầu, các thứ đồ dùng cúng dường nhiếp thọ đại 
Bồ-tát ấy. 

Bạch Thế Tôn! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... năng 
dùng pháp thí, tài thí như thế, cúng dường nhiếp thọ đại Bồ-tát ấy, thì 
thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy đạt được công đức hơn trước rất 
nhiều. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì đại Bồ-tát ấy nhờ đã nhiếp thọ sự 
dạy bảo, trao truyền về bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-
nhã Ba-la-mật-đa này mà mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn! Vì đại Bồ-tát nhờ đã nhiếp thọ sự dạy bảo trao 
truyền về pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh này, mà mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn! Vì đại Bồ-tát nhờ đã nhiếp thọ sự dạy bảo trao 
truyền về chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh 
chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì này, mà mau chứng đắc 
quả vị giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn! Vì đại Bồ-tát nhờ đã nhiếp thọ sự dạy bảo trao 
truyền về Thánh đế khổ, Thánh đế tập, Thánh đế diệt, Thánh đế đạo 
này, mà mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn! Vì đại Bồ-tát nhờ đã nhiếp thọ sự dạy bảo trao 
truyền về bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc này, mà mau 
chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn! Vì đại Bồ-tát ấy nhờ đã nhiếp thọ sự dạy bảo 
trao truyền về tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười 
biến xứ này, mà mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn! Vì đại Bồ-tát ấy nhờ đã nhiếp thọ sự dạy bảo 
trao truyền về bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, 
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năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo này, mà mau chứng đắc 
quả vị giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn! Vì đại Bồ-tát ấy nhờ đã nhiếp thọ sự dạy bảo 
trao truyền về pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô 
tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện này, mà mau chứng đắc quả vị 
giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn! Vì đại Bồ-tát ấy nhờ đã nhiếp thọ sự dạy bảo 
trao truyền về năm loại mắt, sáu phép thần thông này, mà mau chứng 
đắc quả vị giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn! Vì đại Bồ-tát ấy nhờ đã nhiếp thọ sự dạy bảo 
trao truyền về mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
này, mà mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn! Vì đại Bồ-tát ấy nhờ đã nhiếp thọ sự dạy bảo 
trao truyền về pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả này, mà mau 
chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn! Vì đại Bồ-tát ấy nhờ đã nhiếp thọ sự dạy bảo 
trao truyền về trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng này, mà 
mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn! Vì đại Bồ-tát ấy nhờ đã nhiếp thọ sự dạy bảo 
trao truyền về tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
này, mà mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn! Vì đại Bồ-tát ấy lại nhờ đã nhiếp thọ y phục, đồ 
ăn uống, ngọa cụ, thuốc men, các đồ dùng tùy theo nhu cầu này, mà 
mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. 

Lúc bấy giờ, cụ thọ, Thiện Hiện bảo trời Đế Thích: Hay thay! 
Hay thay! Này Kiều Thi Ca! Chỉ ngươi mới có khả năng khuyên bảo, 
khích lệ đại Bồ-tát ấy; lại có khả năng nhiếp thọ đại Bồ-tát ấy, cũng có 
khả năng hỗ trợ đại Bồ-tát ấy. Ngươi nay đã là Thánh đệ tử của Phật, 
đã làm việc nên làm. Tất cả các Thánh đệ tử của Như Lai vì muốn lợi 
lạc các hữu tình, nên phương tiện khuyên bảo, khích lệ đại Bồ-tát ấy, 
khiến mau hướng đến quả vị giác ngộ cao tột; dùng pháp thí, tài thí 
nhiếp thọ, hỗ trợ đại Bồ-tát ấy, khiến mau chứng đắc quả vị giác ngộ 
cao tột. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì tất cả Như Lai, Thanh-văn, Độc-giác, 
và các thắng sự trong thế gian đều do đại Bồ-tát ấy mà được sanh ra. 
Vì sao? Vì nếu không có đại Bồ-tát phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao 
tột, thì không có khả năng tu học bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, 
tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; cũng không có khả năng an trụ pháp 
không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không 
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không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; cũng không có 
khả năng an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, 
tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; cũng không có khả 
năng an trụ Thánh đế khổ, Thánh đế tập, Thánh đế diệt, Thánh đế đạo; 
cũng không có khả năng tu học bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc; cũng không có khả năng tu học tám giải thoát, tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ; cũng không có khả năng tu học bốn niệm 
trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng 
giác, tám chi thánh đạo; cũng không có khả năng tu học pháp môn giải 
thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô 
nguyện; cũng không có khả năng tu học năm loại mắt, sáu phép thần 
thông; cũng không có khả năng tu học mười lực Phật, bốn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng; cũng không có khả năng tu học pháp không quên 
mất, tánh luôn luôn xả; cũng không có khả năng tu học trí nhất thiết, 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng; cũng không có khả năng tu học tất 
cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. Nếu không có đại 
Bồ-tát tu học, an trụ các pháp như thế, thì không có khả năng chứng 
đắc quả vị giác ngộ cao tột. Nếu không có đại Bồ-tát chứng đắc quả vị 
giác ngộ cao tột, thì không có khả năng an lập Bồ-tát, Thanh-văn, 
Độc-giác, và các thắng sự trong thế gian. 

Này Kiều Thi Ca! Vì do có đại Bồ-tát phát tâm cầu quả vị giác 
ngộ cao tột, nên mới có khả năng tu học bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh 
tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; cũng lại có khả năng an trụ pháp 
không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; cũng lại có khả 
năng an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh 
chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật 
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tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; cũng lại có khả năng an 
trụ Thánh đế khổ, Thánh đế tập, Thánh đế diệt, Thánh đế đạo; cũng lại 
có khả năng tu học bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc; cũng 
lại có khả năng tu học tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ; cũng lại có khả năng tu học bốn niệm trụ, bốn chánh 
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi 
thánh đạo; cũng lại có khả năng tu học pháp môn giải thoát không, 
pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện; cũng 
lại có khả năng tu học năm loại mắt, sáu phép thần thông; cũng lại có 
khả năng tu học mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; 
cũng lại có khả năng tu học pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả; 
cũng lại có khả năng tu học trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng; cũng lại có khả năng tu học tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa. Vì do có đại Bồ-tát tu học, an trụ các pháp 
như thế, nên mới có khả năng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Do 
có đại Bồ-tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, nên dứt trừ tất cả địa 
ngục, bàng sanh, quỉ giới trong thế gian; cũng có khả năng làm tổn 
giảm bè đảng A-tố-lạc, làm tăng thêm thiên chúng. 

Này Kiều Thi Ca! Vì do có đại Bồ-tát chứng đắc quả vị giác 
ngộ cao tột, nên mới có dòng dõi lớn Sát-đế-lợi, dòng dõi lớn Bà-la-
môn, dòng dõi lớn Trưởng giả, dòng dõi lớn Cư sĩ xuất hiện ở thế 
gian; do đó lại có chúng trời trời Tứ-đại-vương, trời Ba-mươi-ba, trời 
Dạ-mạ, trời Đổ-sử-đa, trời Lạc-biến-hóa, trời Tha-hóa-tự-tại xuất hiện 
ở thế gian; do đó lại có trời Phạm-chúng, trời Phạm-phụ, trời Phạm-
hội, trời Đại-phạm, trời Quang, trời Thiểu-Quang, trời Vô-lượng-
quang, trời Cực-quang-tịnh, trời Tịnh, trời Thiểu-tịnh, trời Vô-lượng-
tịnh, trời Biến-tịnh, trời Quảng, trời Thiểu-quảng, trời Vô-lượng-
quảng, trời Quảng-quả xuất hiện ở thế gian; do đó lại có trời trời Vô-
phiền, trời Vô-nhiệt, trời Thiện-hiện, trời Thiện-kiến, trời Sắc-cứu-
cánh xuất hiện ở thế gian; do đó lại có trời Không-vô-biên-xứ, trời 
Thức-vô-biên-xứ, trời Vô-sở-hữu-xứ, trời Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ 
xuất hiện ở thế gian; do đó lại có bố thí Ba-la-mật-đa, tịnh giới Ba-la-
mật-đa, an nhẫn Ba-la-mật-đa, tinh tấn Ba-la-mật-đa, tịnh lự Ba-la-
mật-đa, Bát-nhã Ba-la-mật-đa xuất hiện ở thế gian; do đó lại có pháp 
không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản 
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tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh xuất hiện ở thế 
gian; do đó lại có chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, 
tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì xuất hiện ở thế gian; 
do đó lại có Thánh đế khổ, Thánh đế tập, Thánh đế diệt, Thánh đế đạo 
xuất hiện ở thế gian; do đó lại có bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định 
vô sắc xuất hiện ở thế gian; do đó lại có tám giải thoát, tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ xuất hiện ở thế gian; do đó lại có bốn 
niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi 
đẳng giác, tám chi thánh đạo xuất hiện ở thế gian; do đó lại có pháp 
môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải 
thoát vô nguyện xuất hiện ở thế gian; do đó lại có năm loại mắt, sáu 
phép thần thông xuất hiện ở thế gian; do đó lại có mười lực Phật, bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại 
xả, mười tám pháp Phật bất cộng xuất hiện ở thế gian; do đó lại có 
pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả xuất hiện ở thế gian; do đó lại 
có trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng xuất hiện ở thế gian; 
do đó lại có tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
xuất hiện ở thế gian; do đó lại có tất cả Thanh-văn thừa, tất cả Độc-
giác thừa, tất cả Đại-thừa xuất hiện ở thế gian. 



 

XXXI. PHAÅM TUØY HYÛ HOÀI HÖÔÙNG 
01 

 
Lúc bấy giờ, đại Bồ-tát Di Lặc bạch Thượng tọa Thiện Hiện: 

Thưa Đại đức! Nếu đại Bồ-tát đối với tất cả hữu tình, đem công đức 
có được, tùy hỷ cùng làm các sự nghiệp phước đức và nếu đại Bồ-tát 
dùng sự nghiệp phước đức này, cùng với tất cả hữu tình đồng hồi 
hướng quả vị giác ngộ cao tột, và vì dùng vô sở đắc làm phương tiện, 
nên nếu sự nghiệp phước đức tùy hỷ hồi hướng của các hữu tình khác 
như sự nghiệp phước đức của phàm phu, Thanh-văn, Độc-giác đó là 
ba sự nghiệp phước đức của thí tánh, giới tánh, tu tánh, hoặc sự 
nghiệp phước đức của bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 
năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, bốn tịnh lự, 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc, bốn Thánh đế, tám giải thoát, tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, pháp môn giải thoát không, 
vô tướng, vô nguyện, bốn sự hiểu biết thông suốt, sáu phép thần thông 
v.v… thì công đức có được do tùy hỷ hồi hướng của đại Bồ-tát ấy, so 
với sự nghiệp phước đức của phàm phu, Thanh-văn, Độc-giác kia là 
rất tối thắng, là tôn quí, là cao siêu, là vi diệu, là cao cả, là tối cao, 
không gì bằng, không gì hơn. Vì sao? Thưa Đại đức! Vì các phàm phu 
tu sự nghiệp phước đức chỉ vì để cho mình được tự tại an lạc; Thanh-
văn, Độc-giác tu sự nghiệp phước đức là để tự điều phục, là để được 
tịch tịnh, là để đắc Niết-bàn, còn công đức có được do tùy hỷ hồi 
hướng của đại Bồ-tát, thì khắp vì sự điều phục, tịch tịnh, Bát-niết-bàn 
cho tất cả hữu tình. 

Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch đại Bồ-tát Di Lặc: Thưa 
Đại sĩ! Tâm tùy hỷ hồi hướng của đại Bồ-tát duyên khắp vô số, vô 
lượng, vô biên thế giới trong mười phương. Trong mỗi thế giới có vô 
số, vô lượng, vô biên các đức Phật đã nhập Niết-bàn, từ sơ phát tâm 
cho đến chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, đều lần lượt như thế, sau 
khi nhập Vô-dư-y Niết-bàn, cho đến khi giáo pháp diệt, ở khoảng 
giữa, có thiện căn tương ưng với sáu phép Ba-la-mật và có thiện căn 
khác tương ưng với vô số, vô lượng, vô biên Phật pháp. Nếu đệ tử 
phàm phu kia có ba sự nghiệp phước đức là thí tánh, giới tánh và tu 
tánh; nếu đệ tử Thanh-văn kia có thiện căn vô lậu là hữu học, vô học; 
nếu chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác có giới uẩn, định uẩn, tuệ 
uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn thì làm lợi lạc tất cả hữu tình 
bằng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả và vô số, vô lượng, vô biên Phật 
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pháp. Các pháp mà chư Phật đã nói, nếu nương vào pháp ấy, mà siêng 
năng tu học thì đắc quả Dự-lưu, đắc quả Nhất-lai, đắc quả Bất-hoàn, 
đắc quả A-la-hán, đắc quả Đôc-giác, đắc nhập Chánh tánh ly sanh của 
Bồ-tát. Tất cả thiện căn đã có như thế và thiện căn của hữu tình khác 
với thiện căn đã gieo trồng của các chứng đệ tử Thanh-văn, Bồ-tát của 
các đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, hoặc còn trụ thế, hoặc sau 
khi nhập Niết-bàn là các thiện căn nhóm tụ tất cả sự tùy hỷ hiện tại và 
sự tùy hỷ quá khứ. Lại dùng sự tùy hỷ như thế đều làm các sự nghiệp 
phước đức cùng với tất cả hữu tình, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ 
cao tột. Con xin đem thiện căn này cùng với tất cả hữu tình đồng dẫn 
phát quả vị giác ngộ cao tột, thì sự tùy hỷ, hồi hướng đã phát khởi như 
thế so với những nghiệp phước đức đã phát khởi khác là tối thắng, là 
tôn quí, là cao siêu, là vi diệu, là cao cả, là tối cao, không gì bằng, 
không gì hơn. Thưa Đại sĩ Di Lặc! Theo ý Ngài thì sao? Đại Bồ-tát ấy, 
duyên các việc như thế, khởi tâm tùy hỷ hồi hướng, có phải là có sự sở 
duyên như thế, như cái tướng sở thủ của đại Bồ-tát kia chăng? 
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