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Quyển I

Phẩm 1: Biết Rõ Các Hành Tướng

Phần 1
 
Tôi nghe như vầy: Một thời, Phật ở thành Vương Xá, trên núi Thứu Phong, 
cùng một ngàn hai trăm năm mươi vị Đại Tỷ-khưu, đều là A-la-hán, đã hết 
tất  cả các lậu, không còn phiền não,  tâm khéo giải  thoát, tuệ khéo giải 
thoát, như Đại Long Vương, những điều đã làm đều đã đầy đủ, xả bỏ gánh 
nặng, được thiện lợi lớn, hết mọi ràng buộc, chính trí vô ngại, tâm trú tịch 
tĩnh, đã được tự-tại. Chỉ có một tôn giả còn trú bổ-đặc-già-la là A-nan.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo Tôn giả Tu-bồ-đề: Tùy ý ông muốn, hãy vì các Bồ-tát 
Ma-ha-tát, tùy cơ tuyên thuyết pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật.
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi Tử nghĩ: Nay Tôn giả Tu-bồ-đề dùng trí tuệ biện tài 
của chính mình để tuyên thuyết Bát-nhã  Ba-la-mật của Bồ-tát  Ma-ha-tát 
sao? Dùng oai thần và sức gia trì của Phật để thuyết sao?
Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề nhờ oai thần của Phật, biết được Xá-lợi Tử suy 
nghĩ về tâm như thế, về sắc như thế. Biết như vậy rồi liền bảo Xá-lợi Tử: 
Ông nay nên biết, đệ tử Thanh Văn của Thế Tôn, đối với các pháp, nếu tự 
tuyên thuyết hoặc vì người khác tuyên thuyết, tất cả đều là sức oai thần của 
Phật. Vì sao? Nếu người đó có thể tu học pháp được Phật nói, họ có thể 
chứng được tự tính các pháp. Nhờ chứng pháp nên có nói ra điều gì cũng 
không trái với các pháp. Vì thế, Xá-lợi Tử. Pháp Phật nói thuận với tự tính 
các pháp. Các Thiện nam tử nên biết như vậy.



Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, Phật dạy con hãy theo ý 
muốn của mình, tùy cơ tuyên thuyết Bát-nhã  Ba-la-mật của Bồ-tát Ma-ha-
tát. Thế Tôn, vì nghĩa gì mà gọi là Bồ-tát? Nên nói pháp nào là pháp Bồ-tát?
Thế Tôn, con chẳng thấy có pháp nào gọi là Bồ-tát; cũng chẳng thấy có 
pháp nào gọi là Bát-nhã Ba-la-mật. Vì nghĩa này, nếu Bồ-tát và pháp Bồ-tát 
đều không thể có, không thể thấy, không thể chứng đắc, thì Bát-nhã Ba-la-
mật cũng không thể có, không thể thấy, không thể  chứng đắc. Con sẽ vì 
những Bồ-tát nào, sẽ dạy Bát-nhã Ba-la-mật nào?
Thế Tôn, nếu Bồ-tát Ma-ha-tát nghe lời nói này, tâm không lay động, không 
kinh, không sợ, cũng không lui mất, tức gọi là dạy Bát-nhã  Ba-la-mật của 
Bồ-tát Ma-ha-tát, là biết rõ Bát-nhã Ba-la-mật, là an trú Bát-nhã Ba-la-mật.
Lại nữa, Thế Tôn. Bồ-tát Ma-ha-tát, lúc hành Bát-nhã  Ba-la-mật, lúc quán 
tưởng Bát-nhã  Ba-la-mật, nên học như thế. Nhưng Bồ-tát đó tuy học như 
thế, không nên sinh tâm mình học như thế. Vì sao? Vì cái tâm không phải 
tâm kia, tính nó thanh tịnh.
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi Tử hỏi Tu-bồ-đề: Thế nào, Tu-bồ-đề. Ngài có cái tâm 
không phải tâm đó không?
Tu-bồ-đề nói: Xá-lợi Tử, ý ông thế nào? Nếu cái tâm không phải tâm, dù có, 
dù không, thì có thể chứng đắc không?
Xá-lợi Tử nói: Không thể, Tu-bồ-đề.
Bấy giờ, Tu-bồ-đề bảo Xá-lợi Tử: Nếu cái tâm không phải tâm, dù có, dù 
không, mà không thể chứng đắc, tại sao ông nay lại hỏi có cái tâm không 
phải tâm không?
Xá-lợi Tử nói: Tính của cái không phải tâm gọi là gì?
Tu-bồ-đề nói: Tất cả không bị hoại, xa lìa các phân biệt, chính là tính của cái 
không phải tâm.
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi Tử khen ngợi Tu-bồ-đề: Hay thay! Hay thay! Tu-bồ-
đề, đúng như Phật nói, ông là bậc tối thắng đệ nhất trong việc hành tam-
muội  Vô  tránh.  Nếu Bồ-tát  Ma-ha-tát  học  như thế,  tức không còn thoái 
chuyển đối với Vô thượng Chính đẳng Chính giác. Nên biết, Bồ-tát Ma-ha-tát 
này không rời Bát-nhã Ba-la-mật.
Nếu có người muốn học pháp Thanh Văn thì đối với Bát-nhã Ba-la-mật hãy 
nên lắng nghe, tiếp nhận, đọc tụng, ghi nhớ, suy nghĩ, tu hành như được 
nói. Đó chính là tương ưng với sự tu học Bát-nhã Ba-la-mật này.
Nếu muốn học pháp Duyên Giác thì đối với Bát-nhã Ba-la-mật hãy nên lắng 
nghe, tiếp nhận, đọc tụng, ghi nhớ, suy nghĩ, theo đó mà tu hành. Đó chính 
là tương ưng với sự tu học Bát-nhã Ba-la-mật này.
Nếu muốn học pháp Bồ-tát thì đối với Bát-nhã Ba-la-mật này hãy nên lắng 
nghe, tiếp nhận, đọc tụng, ghi nhớ, suy nghĩ, theo đó mà tu hành. Đó chính 
là nhờ phương tiện thiện xảo Bát-nhã Ba-la-mật mà được tương ưng với đầy 
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đủ các nhóm pháp. Vì sao? Vì Bát-nhã  Ba-la-mật này rộng nói tất cả các 
pháp thuộc tạng Bồ-tát. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát tu học như vậy tức tương ưng 
với pháp Bồ-tát. Nếu muốn tu học pháp Vô thượng Chính đẳng Chính giác, 
đối với Bát-nhã Ba-la-mật này, hãy lắng nghe, tiếp nhận, đọc tụng, ghi nhớ, 
suy nghĩ, theo đó mà tu hành; tức đối với Bát-nhã Ba-la-mật này có đầy đủ 
phương tiện, tập hợp các pháp Phật. Vì sao? Vì Bát-nhã Ba-la-mật này rộng 
nói tất cả các pháp Vô thượng Chính đẳng Chính giác. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát 
học như thế tức được tương ưng với pháp Vô thượng.
Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, Bồ-tát Ma-ha-tát được nói 
đó, con không thể thấy cũng không thể chứng đắc, mà Bồ-tát chỉ là danh tự. 
Thế Tôn, tức danh tự này cũng không thể thấy, không thể có được. Bát-nhã 
Ba-la-mật cũng chỉ là danh tự, nên không thể thấy, không thể có được. Thế 
nào là giáo pháp Bồ-tát? Thế nào là Bát-nhã Ba-la-mật? Vì ý nghĩa như vậy 
nên con sinh nghi.
Thế Tôn, ở nơi danh tự con cầu Bồ-tát Ma-ha-tát mà cuối cùng vẫn không 
thể  có được. Danh tự đó không phải là chỗ trú cũng không phải không là 
chỗ trú; không quyết định cũng không phải không quyết định. Vì sao? Vì 
danh tự đó không có tự tính. Vì thế, không phải chỗ trú cũng không phải 
không chỗ trú; không phải quyết định cũng không phải không quyết định. 
Nếu Bồ-tát  Ma-ha-tát  nghe Bát-nhã  Ba-la-mật  sâu xa này  mà không lay 
động, không kinh, không sợ, cũng không lui mất, nên biết rằng Bồ-tát Ma-
ha-tát  này  không  lìa  Bát-nhã  Ba-la-mật,  trú  địa  Bồ-tát  mà  không  thoái 
chuyển, tương ưng với thiện trú, vô trú.
Lại nữa, Thế Tôn. Bồ-tát Ma-ha-tát khi hành Bát-nhã  Ba-la-mật, khi quán 
tưởng Bát-nhã  Ba-la-mật, không trú ở sắc, không trú ở thụ, tưởng, hành, 
thức. Vì sao? Nếu trú ở sắc, tức hành sắc hành, không phải hành Bát-nhã 
Ba-la-mật. Nếu trú ở thụ, tưởng, hành, thức tức hành các hành thuộc thụ, 
tưởng, hành, thức, không phải hành Bát-nhã  Ba-la-mật. Vì sao? Trú ở các 
pháp thì không thể nhận Bát-nhã Ba-la-mật, không tương ưng với Bát-nhã 
Ba-la-mật,  không thể viên mãn Bát-nhã  Ba-la-mật,  không thể  thành  tựu 
Nhất thiết trí.  Vì  sao? Bát-nhã  Ba-la-mật không được nhận ở sắc,  không 
được nhận ở thụ, tưởng, hành, thức. Nếu không được nhận ở sắc tức không 
phải sắc; không được nhận ở thụ, tưởng, hành, thức tức không phải thụ, 
tưởng, hành, thức.
Vì thế, Bát-nhã Ba-la-mật không phải là cái được nhận. Bồ-tát Ma-ha-tát đối 
với pháp không được nhận nên hành như thế. Đó gọi là Bồ-tát Ma-ha-tát, là 
nương tam-ma-địa Nhất thiết pháp vô thụ, là pháp rộng lớn, tròn đủ, vô 
lượng, quyết định, không bị tất cả Thanh Văn, Duyên Giác làm hoại.
Thế Tôn, Nhất thiết trí đó không có tướng, không nắm được. Nếu có tướng 
tức có thể nắm bắt thì các hàng vương tộc Thất-lý-ni-ca, các du hành Bà-la-
môn Ba-lý-một-la-nhạ-ca kia, những người như thế không thể sinh tin hiểu 
đối với Nhất thiết trí. Vì sao? Người đó, đối với Nhất thiết trí, nếu sinh tin 
hiểu tức sẽ dùng trí suy đoán đo lường mà vào pháp này, không nhận sắc, 
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không nhận thụ, tưởng, hành, thức, không lấy pháp hỷ lạc làm cái quán sát 
của trí, không lấy sắc bên trong làm cái quán sát của trí, không lấy sắc bên 
ngoài làm cái quán sát của trí, không lấy sắc bên trong bên ngoài làm cái 
quán sát của trí, cũng không lấy cái nằm ngoài sắc bên trong bên ngoài làm 
cái quán sát của trí. Như vậy, không lấy thụ, tưởng, hành, thức bên trong 
làm cái quán sát của trí; không lấy các thụ, tưởng, hành, thức bên ngoài làm 
cái quán sát của trí; không lấy các  thụ, tưởng, hành, thức bên trong bên 
ngoài làm cái quán sát của trí; cũng không lấy cái nằm ngoài  thụ, tưởng, 
hành, thức bên trong bên ngoài làm cái quán sát của trí mà các hạng Thất-
lý-ni-ca kia, ở nơi pháp như thế và Nhất thiết trí trí sinh tin hiểu sâu xa, ở nơi 
tự tính của các pháp mà được giải thoát.
Lại nữa, đối với tất cả các pháp đều không nắm bắt cũng không phải không 
nắm bắt, cho đến Niết-bàn cũng không nắm bắt cũng không phải không 
nắm bắt. Thế Tôn, người tu pháp Bồ-tát đối với sắc, thụ, tưởng, hành, thức 
tuy không tiếp nhận nhưng vẫn chưa viên mãn mười Lực, bốn Vô úy, mười 
tám pháp Bất cộng của Như Lai, cũng không nửa đường thủ chứng Niết-bàn. 
Vì vậy, Thế Tôn. Bồ-tát Ma-ha-tát nên hiểu rõ Bát-nhã Ba-la-mật như thế.
Lại nữa, Thế Tôn. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát, lúc hành Bát-nhã  Ba-la-mật, lúc 
quán tưởng Bát-nhã Ba-la-mật, nên quán thế này: Pháp nào là Bát-nhã Ba-
la-mật? Tướng của Bát-nhã Ba-la-mật là gì? Các pháp không có sinh, cũng 
không có sở đắc, Bát-nhã Ba-la-mật làm sao có sở đắc? Nếu khi Bồ-tát quán 
tưởng như vậy, tâm không lay động, không kinh, không sợ, cũng không lui 
mất, nên biết Bồ-tát Ma-ha-tát này không rời Bát-nhã Ba-la-mật.
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi Tử hỏi Tu-bồ-đề: Nếu các sắc pháp rời tự tính của 
sắc; thụ, tưởng, hành, thức rời tự tính của thụ, tưởng, hành, thức; Bát-nhã 
Ba-la-mật rời tự tính của Bát-nhã Ba-la-mật; Nhất thiết trí cũng rời tự tính 
của Bát-nhã Ba-la-mật, Bát-nhã Ba-la-mật cũng rời tự tính của Nhất thiết trí; 
Nhất thiết trí rời tự tính của Nhất thiết trí; làm sao có thể nói Bồ-tát Ma-ha-
tát không rời Bát-nhã Ba-la-mật?
Tu-bồ-đề nói: Xá-lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy. Tất cả sắc pháp rời tự tính của 
sắc; thụ, tưởng, hành, thức rời tự tính của thụ, tưởng, hành, thức; cho đến 
Nhất thiết trí rời tự tính của Nhất thiết trí; tướng của Bát-nhã Ba-la-mật rời 
tự tính của tướng Bát-nhã Ba-la-mật; các tướng rời tự tính của các tướng; vô 
tính cũng rời tự tính.
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi Tử lại hỏi Tu-bồ-đề: Tại sao, Tu-bồ-đề? Nếu Bồ-tát 
Ma-ha-tát theo đây mà học, họ có thể thành tựu Nhất thiết trí không?
Tu-bồ-đề nói: Đúng vậy, đúng vậy, Xá-lợi Tử. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát học như 
thế có thể thành tựu Nhất thiết trí. Vì sao? Các pháp không sinh cũng không 
phải không sinh. Bồ-tát Ma-ha-tát nên biết như thế. Người hành như thế có 
thể tùy thuận, gần gũi Nhất thiết trí  đó; thân tâm thanh tịnh, các tướng 
thanh tịnh; mọi lúc mọi nơi nghiêm tịnh cõi Phật; thuần thục chúng sinh, đầy 
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đủ Phật pháp. Đó là Bồ-tát Ma-ha-tát tu hành Bát-nhã Ba-la-mật, gần Nhất 
thiết trí.
Tôn giả Tu-bồ-đề lại nói: Nếu có Bồ-tát Ma-ha-tát hành nơi sắc pháp thì đó 
là hành tướng; nếu hành sắc tướng thì đó là hành tướng; nếu sinh sắc hành 
thì đó là hành tướng; nếu diệt sắc hành thì đó là hành tướng; nếu hoại sắc 
hành thì đó là hành tướng; nếu làm trống rỗng sắc hành thì đó là hành 
tướng; ta hành các hành cũng là hành tướng; ta hành Bồ-tát hành cũng là 
hành tướng; đối với pháp Bồ-tát, ta có cái được cũng là hành tướng. Như 
vậy, nếu hành thụ, tưởng, hành, thức thì đó là hành tướng; nếu hành các 
tướng của thụ, tưởng, hành, thức thì đó cũng là hành tướng; nếu sinh thụ, 
tưởng, hành, thức thì đó là hành tướng; nếu diệt thọ, tưởng, hành, thức thì 
đó là hành tướng; nếu hoại  thụ, tưởng, hành, thức thì đó là hành tướng; 
nếu làm trống rỗng thụ, tưởng, hành, thức thì đó là hành tướng; ta hành các 
hành cũng là hành tướng; ta hành Bồ-tát hành cũng là hành tướng; ta được 
pháp Bồ-tát cũng là hành tướng; nếu khởi niệm có thể hành như thế, cho 
đến cái gọi là hành Bát-nhã Ba-la-mật, thì đó cũng là hành tướng. Nếu hành 
như thế, nên biết Bồ-tát này chưa có thể đầy đủ phương tiện thiện xảo. 
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi Tử hỏi Tu-bồ-đề: Hành như thế nào mới là Bồ-tát 
Ma-ha-tát hành Bát-nhã Ba-la-mật?
Tu-bồ-đề nói: Xá-lợi Tử, nếu Bồ-tát Ma-ha-tát không hành sắc, không hành 
sắc tướng, không hành sự sinh khởi sắc, không hành sự diệt trừ sắc, không 
hành sự hủy hoại sắc, không hành sự làm trống rỗng sắc, không hành các 
hành của ta, không khởi các hành của ta; Bồ-tát hành như thế. Không hành 
thụ,  tưởng,  hành,  thức;  không hành tướng của  thụ,  tưởng,  hành,  thức; 
không hành sự sinh khởi thọ, tưởng, hành, thức; không hành sự diệt trừ thụ, 
tưởng, hành, thức; không hành sự hủy hoại thụ, tưởng, hành, thức; không 
hành sự làm trống rỗng thụ, tưởng, hành, thức; không hành các hành của 
ta; không khởi các hành của ta. Bồ-tát hành mà không khởi niệm như thế. 
Nếu hành như thế thì gọi là hành Bát-nhã Ba-la-mật. Nếu được như thế thì 
gọi là Bồ-tát Ma-ha-tát hành Bát-nhã Ba-la-mật.
Bồ-tát Ma-ha-tát đó tuy hành như thế, không khởi niệm ta hành, không khởi 
niệm ta không hành, không khởi niệm ta vừa hành vừa không hành, không 
khởi niệm ta vừa không phải hành vừa không phải không hành. Cũng không 
khởi  niệm có cái  được hành, không khởi  niệm không có cái  được hành, 
không khởi niệm vừa có cái được hành vừa không có cái được hành, không 
khởi niệm vừa không phải có cái được hành vừa không phải không có cái 
được hành. Vì sao? Không có sự khởi niệm, không có sự nắm bắt, không có 
sự không nắm bắt đối với tất cả các pháp. Đây gọi là tam-ma-địa Vô  thụ 
nhất thiết pháp của Bồ-tát Ma-ha-tát, rộng lớn, tròn đủ, vô lượng, quyết 
định, không bị tất cả Thanh Văn, Duyên Giác làm hoại. Tam-ma-địa này có ở 
các hành của tất cả tam-ma-địa. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát có thể hành như vậy, 
thì sớm được thành tựu Vô thượng Chính đẳng Chính giác.
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Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề, nhờ oai thần của Phật, nói thế này: Bồ-tát Ma-
ha-tát tuy hành vô số tam-ma-địa nhưng không có hành tướng; tuy nhìn 
thấy vô số tam-ma-địa nhưng không có cái được thấy. Bồ-tát đó không khởi 
niệm: Tam-ma-địa này, ta đã vào; tam-ma-địa này, ta sẽ vào; tam-ma-địa 
này, ta đang vào. Như vậy với mọi thời, mọi chỗ, mọi loại, đều rời tất cả các 
tướng, không có cái được sinh khởi. Nếu được như vậy, nên biết Bồ-tát này 
trước đó đã theo Phật, đã được thụ ký Vô thượng Chính đẳng Chính giác.
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi Tử hỏi Tu-bồ-đề: Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát không có 
hành tướng đối với tam-ma-địa, vị đó được Như Lai Ứng cúng Chính đẳng 
Chính giác thụ ký Vô thượng Chính đẳng Chính giác. Nhưng tam-ma-địa này 
có được quán không?
Tu-bồ-đề nói: Không, Xá-lợi Tử. Vì sao? Tam-ma-địa đó không có tính, rời 
mọi phân biệt, mọi sự liễu tri.
Bấy giờ, Thế Tôn khen: Hay thay! Hay thay! Tu-bồ-đề, đúng vậy, đúng vậy. 
Tu-bồ-đề, như sức oai thần, biện tài và gia trì của Phật Thế Tôn đã tuyên 
thuyết: Các Bồ-tát Ma-ha-tát nên hành như thế, nên tu học như thế. Vì sao? 
Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát học như thế, đó là tu học Bát-nhã Ba-la-mật.
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi Tử bạch Phật: Thế Tôn, nếu Bồ-tát Ma-ha-tát tu học 
như thế, tức là tu học Bát-nhã Ba-la-mật sao?
Phật nói: Xá-lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát học như thế, 
chính là tu học Bát-nhã Ba-la-mật.
Xá-lợi Tử bạch Phật: Thế Tôn, nếu Bồ-tát Ma-ha-tát tu học như thế thì nên 
học pháp nào?
Phật nói: Xá-lợi Tử, nếu Bồ-tát Ma-ha-tát biết không có pháp cũng không có 
cái được học; đó là tu học. Vì sao? Tất cả pháp kia đều không có, nhưng 
hàng dị sinh ngu muội lại phân biệt, đeo bám các pháp không có đó.
Xá-lợi Tử bạch Phật: Thế Tôn, nếu các pháp không có thì nay sao lại có?
Phật nói: Xá-lợi Tử, các pháp không có nhưng nay lại có, như thế là vì hàng 
dị sinh ngu muội kia không biết được pháp là không có nên nói là vô minh; 
vì thế cố chấp vô minh. Vì cố chấp nên khởi tâm phân biệt; do phân biệt nên 
rơi vào nhị biên. Cứ quay vòng như thế đối với tất cả các pháp, phân biệt đủ 
loại, khởi các tướng  sở đắc. Chúng phân biệt rồi thì dựa vào nhị biên mà 
sinh chấp trước. Vì thế mới phân biệt các pháp quá khứ, phân biệt các pháp 
vị lai, phân biệt các pháp hiện tại. Do các phân biệt nên đeo bám danh sắc.
Xá-lợi Tử, các dị sinh đó không hiểu các pháp không có tính nên khởi phân 
biệt, đối với đạo Như thật không thể biết rõ cũng không thể thấy. Do không 
biết, thấy, nên không ra khỏi ba cõi. Đối với các pháp Thật tế, không thể an 
trú, cũng không sinh tin; vì thế rơi vào số dị sinh ngu muội đó.
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi Tử lại bạch Phật: Thế Tôn, nếu Bồ-tát Ma-ha-tát học 
như thế có phải là học Nhất thiết trí không?
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Phật cố chấp: Xá-lợi Tử, Bồ-tát Ma-ha-tát học như thế không phải học Nhất 
thiết trí. Bồ-tát Ma-ha-tát học như thế cũng là học Nhất thiết trí. Học như 
thế cũng là học tất cả các pháp, được gần gũi Nhất thiết trí, thành tựu Nhất 
thiết trí.
Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, nếu có người huyễn hỏi làm 
thế nào tu học Nhất thiết trí, làm thế nào gần gũi Nhất thiết trí, làm thế nào 
thành tựu Nhất thiết trí. Người đó hỏi như vậy, con nên trả lời thế nào?
Phật nói: Tu-bồ-đề, nay ta hỏi ông, ông tuỳ ý đáp.
Tu-bồ-đề nói: Hay thay! Thế Tôn, con mong muốn nghe.
Phật nói: Tu-bồ-đề, ý ông thế nào? Huyễn khác với sắc, sắc khác với huyễn 
không? Và như thế, huyễn có khác  thụ, tưởng, hành, thức và  thụ, tưởng, 
hành, thức có khác với huyễn không?
Tu-bồ-đề nói: Không, Thế Tôn. Khác huyễn không phải sắc, khác sắc không 
phải huyễn. Huyễn đó là sắc, sắc đó là huyễn. Thụ, tưởng, hành, thức cũng 
vậy.
Phật nói: Tu-bồ-đề, ý ông thế nào? Có năm thủ uẩn là Bồ-tát chăng?
Tu-bồ-đề nói: Như vậy, Thế Tôn. Đúng thế, Thiện Thệ.
Phật bảo Tu-bồ-đề: Nên biết năm thủ uẩn là người huyễn. Vì sao? Nói sắc 
như huyễn; thụ, tưởng, hành, thức cũng như huyễn. Sắc, thụ, tưởng, hành, 
thức đó chính là  sáu căn,  năm uẩn.  Vì  vậy,  Bồ-tát  Ma-ha-tát  cũng như 
huyễn. Nếu muốn tu học Bát-nhã Ba-la-mật, nên học như huyễn, tức được 
Vô Thượng Chính đẳng Chính giác.
Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, nếu có Bồ-tát mới trú Đại thừa, nghe nói như 
vậy mà không kinh sợ không?
Phật nói: Tu-bồ-đề, Bồ-tát mới trú Đại thừa đó, nếu nương theo ác tri thức 
thì nghe pháp này xong liền bị kinh sợ. Nhưng Bồ-tát đó, nếu theo thiện tri 
thức, thì nghe pháp này không sinh kinh sợ.
Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, thế nào là ác tri thức của Bồ-tát Ma-ha-tát.
Phật  nói: Nếu có người bảo phải xa rời Bát-nhã  Ba-la-mật, thì đó là  ác tri 
thức của Bồ-tát.
Thế nào là thiện tri thức của Bồ-tát?
Phật nói: Nếu tự mình tuyên thuyết Bát-nhã Ba-la-mật để chuyển hóa người 
khác; lại vì người khác chỉ rõ nghiệp phiền não cùng những lỗi lầm của phiền 
não, khuyên họ hiểu biết, hiểu biết rồi lại  khiến họ xa rời; lại khuyên họ 
đừng rời chư Phật. Tu-bồ-đề nên biết, người này mặc được áo giáp Đại 
thừa, được Đại thừa trang nghiêm, an trú Đại thừa. Đó là thiện tri thức của 
Bồ-tát Ma-ha-tát.
Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, như Phật nói, Bồ-tát Ma-ha-tát mặc áo giáp 
Đại thừa, được Đại thừa trang nghiêm, an trú Đại thừa. Thế Tôn, nên nói cú 
nghĩa nào là nghĩa của Bồ-tát?

7



Phật nói: Tu-bồ-đề, nên biết không phải cú nghĩa chính là nghĩa của Bồ-tát. 
Vì sao? Bồ-tát không bị chướng ngại đối với tất cả các pháp, hiểu biết như 
thật tất cả các pháp; cho đến Vô Thượng Chính đẳng Chính giác cũng không 
chướng ngại, cũng hiểu biết như thật. Đây gọi là nghĩa của Bồ-tát.
Lại nữa, Thế Tôn. Sao lại gọi là Ma-ha-tát?
Phật nói: Là bậc tối thượng trong chúng hữu tình. Vì nghĩa này nên gọi là 
Ma-ha-tát.
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi Tử bạch Phật: Thế Tôn, con cũng thích nói nghĩa của 
Ma-ha-tát.
Phật nói: Tùy thích cứ nói, nay chính là lúc.
Xá-lợi Tử nói: Có ngã kiến, chúng sinh kiến, mạng kiến, bổ-đặc-già-la kiến, 
chư hữu thú kiến, đoạn kiến, thường kiến và hữu thân kiến. Nếu rời các kiến 
đó, vì chúng sinh mà nói pháp thì đó là Ma-ha-tát.
Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, con cũng thích nói nghĩa của 
Ma-ha-tát.
Phật nói: Tùy thích cứ nói, nay chính là lúc.
Tu-bồ-đề nói: Hoặc tâm Bồ-đề, tâm Nhất thiết trí, tâm vô lậu, tâm vô đẳng, 
tâm vô đẳng đẳng; đối với các tâm như vậy mà không chướng ngại, không 
đeo bám, không bị tất cả Thanh Văn, Duyên Giác làm hoại. Vì nghĩa đó nên 
gọi là Ma-ha-tát; nhờ đó mà vào được trong chúng Bồ-tát Ma-ha-tát.
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi Tử bạch Tu-bồ-đề: Tại sao tâm đó không ngăn ngại, 
không chấp trước?
Tu-bồ-đề nói: Vì vô tâm nên không có tâm chướng ngại cũng không có tâm 
chấp trước.
Xá-lợi Tử hỏi: Nghĩa của tâm là gì?
Tu-bồ-đề nói: Xá-lợi Tử, tâm có thể sinh ở nơi hữu, ở nơi vô không? Có thể 
có được không?
Xá-lợi Tử nói: Không thể, Tu-bồ-đề.
Bấy giờ, Tu-bồ-đề bảo Xá-lợi Tử: Nếu tâm không thể có được ở nơi hữu, vô, 
thì sao còn nói đến tâm?
Tôn giả Xá-lợi Tử khen Tu-bồ-đề: Hay thay! Hay thay! Tu-bồ-đề, đúng như 
Phật nói, ông là bậc tối thắng đệ nhất trong việc hành tam-muội Vô tránh.
Bấy giờ, Tôn giả Mãn Từ Tử bạch Phật: Thế Tôn, con cũng thích nói về 
nghĩa của Ma-ha-tát.
Phật nói: Tùy thích cứ nói, nay chính là lúc.
Mãn Từ Tử nói: Ma-ha-tát nghĩa là mặc áo giáp Đại thừa, lấy pháp Đại thừa 
mà tự trang nghiêm, an trú Đại thừa. Vì vậy nói là Ma-ha-tát.
Bấy giờ, Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, nói Bồ-tát Ma-ha-tát mặc áo giáp Đại 
thừa là dựa vào nghĩa nào để nói là áo giáp Đại thừa?
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Phật nói: Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát khởi niệm thế này: Ta nên độ vô lượng vô số 
chúng sinh khiến đến Niết-bàn. Tuy độ chúng sinh như vậy nhưng đã không 
khởi tưởng độ chúng sinh, không một chúng sinh nào chứng đắc Niết-bàn. Vì 
sao? Vì tự tính của tất cả các pháp vốn như vậy, xa rời mọi tạo tác.
Tu-bồ-đề, ví như huyễn sư, ở ngã tư đường, dùng huyễn thuật làm cho đám 
đông người xuất hiện; và khi họ xuất hiện rồi thì người này lại lánh mặt. Tu-
bồ-đề, ông nghĩ thế nào? Những người huyễn đó từ trước đến nay có thật 
không? Có bị mất đi, có bị hủy hoại không?
Tu-bồ-đề nói: Không, Thế Tôn.
Phật nói: Tu-bồ-đề, Bồ-tát Ma-ha-tát cũng vậy. Tuy độ vô lượng vô số chúng 
sinh khiến đến Niết-bàn, nhưng thật không có chúng sinh được độ. Bồ-tát 
Ma-ha-tát nghe nói như vậy mà không kinh sợ, nên biết Bồ-tát Ma-ha-tát 
này mặc áo giáp Đại thừa mà tự trang nghiêm.
Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, như con hiểu nghĩa Phật nói, 
nếu Bồ-tát Ma-ha-tát biết rõ như thế, tức là mặc áo giáp Đại thừa, dũng 
mãnh kiên cố, mà khéo trang nghiêm.
Phật nói: Tu-bồ-đề, đúng vậy, đúng vậy. Vì sao? Nhất thiết trí đó là pháp vô 
vi, không tạo tác; vì lợi ích chúng sinh nên khởi các phương tiện. Và chúng 
sinh kia cũng là pháp vô vi, không tạo tác.
Tu-bồ-đề nói: Đúng như Phật nói. Vì sao? Sắc không buộc không cởi;  thụ, 
tưởng, hành, thức không buộc không cởi. Thế Tôn, Chân như sắc không 
buộc không cởi; Chân như thụ, tưởng, hành, thức cũng không buộc không 
cởi.
Bấy giờ, Tôn giả Mãn Từ Tử bạch Tu-bồ-đề: Như Tôn giả nói, sắc không 
buộc không cởi;  thụ, tưởng, hành, thức không buộc không cởi; Chân như 
sắc không buộc không cởi; Chân như  thụ, tưởng, hành, thức không buộc 
không cởi. Theo đó, sắc không buộc không cởi là gì? Thụ, tưởng, hành, thức 
không buộc không cởi là gì? Chân như sắc không buộc không cởi là gì? Chân 
như thụ, tưởng, hành, thức không buộc không cởi là gì?
Tu-bồ-đề nói: Mãn Từ Tử, ông nay nên biết. Sắc của người huyễn không 
buộc không cởi; thụ, tưởng, hành, thức của người huyễn không buộc không 
cởi; Chân như sắc của người huyễn không buộc không cởi; Chân như thụ, 
tưởng, hành, thức của người huyễn không buộc không cởi. Vì sao? Vì không 
có, nên không buộc không cởi; vì xa rời nên không buộc không cởi; vì không 
sinh nên không buộc không cởi. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát biết rõ như thế, tức an 
trú Đại thừa, mặc áo giáp Đại thừa, được Đại thừa trang nghiêm.
Lúc đó, Tôn giả Mãn Từ Tử nghe nói như vậy liền đứng lặng thinh.
Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, như lời Phật dạy, Bồ-tát Ma-
ha-tát an trú Đại thừa, mặc áo giáp Đại thừa, được Đại thừa trang nghiêm. 
Thế Tôn, vì sao gọi là Đại thừa? Bồ-tát làm sao hiểu rõ? Thừa này xuất hiện 
từ đâu? Sau khi xuất hiện thì trú ở đâu?
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Phật bảo Tu-bồ-đề: Đại thừa không có hạn lượng, không có phần số, không 
có giới hạn. Vì nghĩa này nên gọi là Đại thừa. Bồ-tát Ma-ha-tát nên biết rõ 
như vậy.
Lại nói: Đại thừa từ đâu xuất hiện, trú ở chỗ nào? Thừa này từ ba cõi hiện, 
trú ở Ba-la-mật. Thừa đó không bị chấp trước nên trú ở Nhất thiết trí; từ đó 
sinh ra Bồ-tát Ma-ha-tát.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Nếu pháp không xuất hiện, cũng không có chỗ trú; và vì 
không trú nên tương ưng với Nhất thiết trí vô trú.
Lại nữa, Đại thừa này cũng không có, nên không sinh ra. Vì không sinh ra 
nên mới sinh ra như thế. Vì sao? Hoặc có sinh ra, hoặc không sinh ra, hai 
pháp như vậy đều không thể có được, đều không sinh ra; cho đến tất cả các 
pháp, không có pháp nào có thể sinh ra, cũng không có phi pháp nào có thể 
sinh ra.
Tu-bồ-đề, Bát-nhã Ba-la-mật của Bồ-tát Ma-ha-tát sinh ra như thế.
Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, như Phật nói, pháp Đại thừa 
đó đối với hết thảy thế gian, trời, người, A-tu-la, là pháp tối thắng, ngang 
bằng hư không. Giống như hư không kia có thể nhận vô lượng vô số chúng 
sinh, pháp Đại thừa kia cũng vậy, có thể nhận vô lượng vô số chúng sinh.
Thế Tôn, đối với pháp Đại thừa, Bồ-tát Ma-ha-tát không thấy có đến, không 
thấy có đi, cũng không có chỗ trú; không thể được phần trước, không thể 
được phần sau, không thể được phần giữa; vì ba đời giống nhau, không có 
cái được sinh ra. Cho nên nghĩa của Đại thừa được nói như vậy.
Bấy giờ, Thế Tôn khen: Hay thay! Hay thay ! Tu-bồ-đề, đúng vậy, đúng vậy. 
Tu-bồ-đề, Bồ-tát Ma-ha-tát tu học như thế đối với pháp Đại thừa; tức Bồ-tát 
Ma-ha-tát đó được thành tựu Nhất thiết trí.
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Quyển II

Phẩm 1: Biết Rõ Các Hành Tướng

Phần 2

Bấy giờ, Tôn giả Mãn Từ Tử bạch Phật: Thế Tôn, Phật bảo Tu-bồ-đề nói Bát-
nhã Ba-la-mật. Tại sao nay lại nói pháp Đại thừa?
Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề liền bạch Phật: Thế Tôn, pháp Đại thừa mà con 
đã nói là trái hay không trái với Bát-nhã Ba-la-mật kia?
Phật nói: Không, Tu-bồ-đề. Những điều ông nói đều hợp với Bát-nhã Ba-la-
mật.
Bấy giờ, Tu-bồ-đề nương thần lực Phật, bạch Phật: Thế Tôn, trong quá khứ, 
hiện tại, vị lai con mong cầu Bồ-tát Ma-ha-tát mà không thể được. Vì sao? Vì 
sắc vô biên, nên Bồ-tát Ma-ha-tát cũng vô biên. Thụ, tưởng, hành, thức vô 
biên, nên Bồ-tát Ma-ha-tát cũng vô biên. Sắc là cái Bồ-tát không có nên 
không thể  có sở đắc.  Thụ, tưởng, hành, thức là cái Bồ-tát không có nên 
không thể có sở đắc. Thế Tôn, ở mọi lúc, mọi nơi, mọi loại như thế, cầu Bồ-
tát Ma-ha-tát mà cuối cùng vẫn không thể  có sở đắc. Bát-nhã  Ba-la-mật 
cũng không thể thấy, không thể  có sở đắc.  Cho đến Nhất thiết trí  cũng 
không thể thấy, không thể có sở đắc. Tất cả các pháp như thế, ở mọi lúc, 
mọi nơi, mọi loại, đều không thể thấy, không thể  có sở đắc. Thế nào là 
pháp? Thế nào là phi pháp? Nên dùng pháp gì để dạy nhập Bát-nhã Ba-la-
mật?
Thế Tôn, Bồ-tát chỉ có danh tự. Bát-nhã  Ba-la-mật cũng chỉ  có danh tự. 
Danh tự đó cũng là vô sinh. Thế Tôn, giống như nói ngã, ngã pháp rốt ráo 
đều vô sinh. Vì ngã không có tự tính nên tất cả các pháp cũng như vậy. Tại 
sao ở đây sắc lại vô trước, vô sinh? Tại sao  thụ, tưởng, hành, thức lại vô 
trước, vô sinh? Vì tất cả các pháp đều vô tính nên vô trước, vô sinh. Vì pháp 
là vô tính nên tất cả các pháp vô sinh. Vì thế cái vô sinh cũng là vô sinh. Con 
nay lấy pháp vô sinh để dạy nhập Bát-nhã Ba-la-mật. Thế Tôn, nếu rời pháp 
vô sinh mà cầu tất cả các pháp, cho đến pháp Phật, Bồ-tát, đều không thể 
có sở đắc. Vì sao? Nếu rời pháp vô sinh, Bồ-tát Ma-ha-tát không thể thành 
tựu hạnh Bồ-đề kia.
Thế Tôn, nếu Bồ-tát Ma-ha-tát nghe nói như thế mà tâm không động, không 
kinh, không sợ, cũng không thoái lui, không mất, nên biết Bồ-tát Ma-ha-tát 
này hành Bát-nhã Ba-la-mật, quán tưởng Bát-nhã Ba-la-mật. Thế Tôn, nếu 
Bồ-tát Ma-ha-tát đối với Bát-nhã Ba-la-mật, dù lúc hành hay quán tưởng thì 
không nhận sắc, không thấy sắc sinh, không thấy sắc diệt. Cũng vậy, không 
nhận thụ, tưởng, hành, thức; không thấy thụ, tưởng, hành, thức sinh, không 
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thấy thụ, tưởng, hành, thức diệt. Vì sao? Nếu sắc không sinh tức không phải 
là sắc. Nếu sắc không diệt tức không phải sắc. Vô sinh này cùng với sắc 
không hai, không khác. Vô diệt cùng với sắc cũng không hai không khác. 
Nếu nói sắc, tức là hai pháp vô sinh, vô diệt. Nếu  thụ, tưởng, hành, thức 
không sinh tức không phải  thụ, tưởng, hành, thức. Nếu  thụ, tưởng, hành, 
thức không diệt tức không phải  thụ, tưởng, hành, thức. Vô sinh này cùng 
thụ,  tưởng, hành, thức không hai  không khác.  Vô diệt  cùng  thụ,  tưởng, 
hành, thức cũng không hai không khác. Nếu nói thụ, tưởng, hành, thức, tức 
hai pháp vô sinh, vô diệt.
Thế Tôn, Bồ-tát Ma-ha-tát đối với Bát-nhã Ba-la-mật, quán tưởng như vậy 
rồi, đối với sắc,  thụ, tưởng, hành, thức không có cái được nhận, không có 
cái được sinh, không có cái bị diệt; cho đến tất cả các pháp, tất cả tướng 
cũng như vậy. Vì sao? Nếu sắc, thụ, tưởng, hành, thức vô sinh vô diệt tức 
không phải sắc,  thụ, tưởng, hành, thức. Sắc,  thụ, tưởng, hành, thức này 
cùng vô sinh, vô diệt, không hai, không khác. Nếu nói sắc, thụ, tưởng, hành, 
thức, tức là hai pháp vô sinh, vô diệt.
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi Tử hỏi Tu-bồ-đề: Như tôi hiểu nghĩa Tôn giả Tu-bồ-
đề nói, Bồ-tát chính là pháp vô sinh. Nếu vậy, tại sao Bồ-tát, vì lợi ích chúng 
sinh, còn làm điều khó làm, còn nghĩ điều khó làm?
Tu-bồ-đề nói: Xá-lợi Tử, tôi không muốn khiến Bồ-tát Ma-ha-tát làm điều 
khó làm, nghĩ điều khó làm. Tại sao? Nếu còn ý nghĩ khó làm thì không thể 
làm lợi ích vô lượng vô số chúng sinh. Nếu đối với tất cả chúng sinh, sinh 
tưởng dễ làm, tưởng vui vẻ, tưởng của người làm cha, tưởng của người làm 
mẹ, tưởng của người làm con của họ, như vậy là có thể làm lợi ích vô lượng 
vô số chúng sinh. Bồ-tát Ma-ha-tát đối với tất cả chúng sinh nên sinh tưởng 
thế này: Ta ở mọi lúc, mọi nơi, giải thoát tất cả khổ; tất cả chúng sinh cũng 
như vậy, ở mọi lúc, mọi nơi, giải thoát tất cả khổ. Ở mọi nơi,  chẳng bỏ 
chúng sinh, đều làm cho chúng sinh giải thoát khổ uẩn, ở nơi tâm ý không 
sinh sai lầm. Bồ-tát Ma-ha-tát, đối với chúng sinh, nếu khởi tâm như vậy tức 
không làm điều khó làm, không nghĩ điều khó làm.
Xá-lợi Tử, Bồ-tát Ma-ha-tát nên khởi tâm như thế này: Giống như ta, ở mọi 
lúc, mọi nơi, mọi loại, rốt ráo không có gì cả, vì không thể có sở đắc; tất cả 
các pháp kia, ở vào mọi lúc, mọi nơi, mọi loại, rốt ráo cũng không có, vì 
không thể có sở đắc. Như vậy, tức đối với tất cả các pháp trong ngoài đều 
khởi  tưởng vô sở hữu. Nếu Bồ-tát  Ma-ha-tát  hành với  tâm như vậy,  thì 
không làm việc khó làm, không nghĩ việc khó làm.
Lại nữa, Tôn giả Xá-lợi Tử. Trước đây ông nói Bồ-tát là vô sinh. Đúng vậy, 
đúng vậy. Bồ-tát thật sự là vô sinh.
Xá-lợi Tử hỏi: Nếu Bồ-tát là vô sinh, thì pháp Bồ-tát cũng vô sinh sao?
Tu-bồ-đề nói: Pháp Bồ-tát cũng vô sinh.
Xá-lợi Tử hỏi: Nếu pháp Bồ-tát vô sinh, Nhất thiết trí kia có vô sinh không?
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Tu-bồ-đề nói: Nhất thiết trí vô sinh.
Xá-lợi Tử hỏi: Pháp Nhất thiết trí vô sinh sao?
Tu-bồ-đề nói: Pháp Nhất thiết trí cũng vô sinh.
Xá-lợi Tử hỏi: Nếu pháp Nhất thiết trí cũng vô sinh, các hàng dị sinh là vô 
sinh sao?
Tu-bồ-đề nói: Các hàng dị sinh cũng vô sinh.
Lại hỏi: Pháp dị sinh kia cũng vô sinh sao?
Tu-bồ-đề nói: Các pháp dị sinh cũng vô sinh.
Tôn giả Xá-lợi Tử hỏi Tu-bồ-đề: Nếu Bồ-tát, pháp Bồ-tát, Nhất thiết trí, pháp 
Nhất thiết trí, dị sinh, pháp dị sinh, đều vô sinh thì Bồ-tát Ma-ha-tát kia có sở 
đắc Nhất thiết trí là vô sinh, như vậy tức có sở đắc vô sinh sao?
Tôn giả Tu-bồ-đề nói: Xá-lợi Tử, tôi không muốn làm cho pháp vô sinh trở 
thành có thể có sở đắc. Vì sao? Vì pháp vô sinh là không thể có sở đắc.
Xá-lợi Tử hỏi: Pháp vô sinh không phải vô sinh sao?
Tu-bồ-đề nói: Đúng vậy, đúng vậy. Pháp vô sinh không phải vô sinh.
Xá-lợi Tử hỏi: Nếu pháp kia là vô sinh thì vô sinh cũng là vô sinh sao?
Tu-bồ-đề nói: Pháp sinh là vô sinh; pháp vô sinh cũng vô sinh.
Xá-lợi Tử hỏi: Nếu pháp vô sinh cũng vô sinh, thì điều ông nói, điều ông 
thích nói là sinh hay vô sinh?
Tu-bồ-đề nói: Điều thích nói cũng vô sinh.
Xá-lợi Tử hỏi: Nếu điều thích nói là vô sinh thì điều được nói có vô sinh 
không?
Tu-bồ-đề nói: Điều được nói, điều thích nói, tất cả đều vô sinh.
Tôn giả Xá-lợi Tử khen Tu-bồ-đề: Hay thay! Hay thay! Tu-bồ-đề, ông là bậc 
tối thắng đệ nhất trong những người thuyết pháp. Vì sao? Với câu hỏi nào 
cũng đều có thể trả lời; đối với tướng của các pháp đều không động, không 
hoại.
Tu-bồ-đề nói: Xá-lợi Tử, pháp vốn như vậy. Các đệ tử Phật ở trong pháp vô 
y chỉ, tùy cái được hỏi mà đều có thể trả lời; đối với các tướng của pháp đều 
không động, không hoại. Vì sao? Tất cả các pháp không có nơi y chỉ.
Xá-lợi Tử hỏi Tu-bồ-đề: Nếu tất cả các pháp không có nơi y chỉ thì Bồ-tát 
Ma-ha-tát nương Ba-la-mật nào?
Tu-bồ-đề nói: Nương Bát-nhã Ba-la-mật. Xá-lợi Tử, nên như thật biết. Vì tất 
cả các pháp kia không có nơi y chỉ, tất cả Ba-la-mật cũng như vậy. Nếu Bồ-
tát Ma-ha-tát nghe Bát-nhã  Ba-la-mật sâu xa này, nên nghĩ như thế này: 
“Không nói, không chỉ bày, không nghe, không có sở đắc, tâm không động, 
không có tướng để mong cầu, không có tướng để giữ.” Nên biết Bồ-tát Ma-
ha-tát này hành vô số Bát-nhã Ba-la-mật mà không rời niệm như thế.
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Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi Tử hỏi Tu-bồ-đề: Tại sao Bồ-tát Ma-ha-tát hành Bát-
nhã Ba-la-mật lại không rời niệm đó?
Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát không rời niệm như vậy tức là hành mà không rời Bát-
nhã Ba-la-mật. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát hành mà không rời Bát-nhã Ba-la-mật 
tức là không rời niệm như vậy.
Tu-bồ-đề, nếu Bồ-tát Ma-ha-tát không rời hành như thế, không rời niệm như 
thế, thì tất cả chúng sinh kia cũng nên có sự hành mà không rời Bát-nhã Ba-
la-mật. Vì sao? Tất cả chúng sinh cũng không rời hành như thế, không rời 
niệm như thế.
Tu-bồ-đề nói: Xá-lợi Tử, điều ông nói thành tựu nghĩa của tôi. Vì sao? Vì 
chúng sinh vô tính nên biết niệm cũng vô tính, chúng sinh xa lìa nên biết 
niệm cũng xa lìa, chúng sinh vô tâm nên biết niệm cũng vô tâm, chúng sinh 
không giác liễu nên biết niệm cũng không giác liễu, chúng sinh biết nghĩa 
như thật nên niệm cũng biết nghĩa như thật. Xá-lợi Tử, tôi muốn khiến các 
Bồ-tát Ma-ha-tát hành Bát-nhã Ba-la-mật như thế.
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Phẩm 2: Thiên Chủ Đế Thích

Bấy giờ, Thiên chủ Đế Thích cùng bốn mươi ngàn Thiên chúng đều đến tụ 
hội, bốn Đại Thiên Vương cùng hai mươi ngàn Thiên chúng, Chủ thế giới Ta-
bà Đại Phạm Thiên Vương cùng mười ngàn chúng Đại Phạm Thiên, Tịnh cư 
Thiên tử cùng với ngàn Thiên chúng; tất cả như thế đều đến dự hội. Những 
vị Thiên tử ấy đều có ánh sáng của nghiệp báo, nhưng oai thần của Phật có 
ánh sáng vượt hơn nên tất cả đều chẳng hiện.
Bấy giờ, Thiên chủ Đế Thích nói với Tôn giả Tu-bồ-đề: Chư Thiên chúng tôi 
cho đến Phạm chúng đều đến tụ tập, vui mừng muốn được nghe, nhận. Tôn 
giả Tu-bồ-đề, vì các Bồ-tát Ma-ha-tát, tuyên thuyết Bát-nhã Ba-la-mật, khiến 
các Bồ-tát biết thế nào là an trú, thế nào là tu học, thế nào là tương ưng.
Tu-bồ-đề nói: Kiêu-thi-ca, nay trong chúng Thiên tử này, vì nhờ sức gia trì 
và oai thần của Phật, nếu chưa phát tâm Vô thượng Chính đẳng Chính giác 
thì nên phát tâm; nếu đã vào chính vị tức không thể phát tâm Vô thượng 
Chính đẳng Chính giác. Vì sao? Vì họ vẫn còn ràng buộc với Luân hồi. Những 
người như vậy, nếu có thể phát tâm Vô thượng Chính đẳng Chính giác, ta 
cũng sẽ tùy hỷ khuyến khích khiến cho phát tâm, khiến không đứt hết thiện 
căn.
Bấy giờ, Thế Tôn khen:  Hay thay!  Hay thay! Tu-bồ-đề, ông khéo khuyến 
khích, chỉ đường cho các Bồ-tát Ma-ha-tát, khiến họ được tương ưng với 
Bát-nhã Ba-la-mật.
Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, Phật có ơn đức rất lớn đối với chúng sinh. 
Nay con vì muốn báo ơn Phật nên mới khuyến khích, chỉ đường như thế. Vì 
sao? Vì đệ tử của Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác trong quá khứ 
cũng vì muốn báo ơn Phật mà khuyến khích chỉ đường cho các Bồ-tát Ma-
ha-tát, khiến các Bồ-tát trú pháp chân thật giống như phạm hạnh của mình, 
cũng dạy thành tựu Bát-nhã Ba-la-mật; do hành như vậy mà phát sinh Vô 
thượng trí. Thế Tôn, nay con cũng nhiếp thụ hộ trì các Bồ-tát Ma-ha-tát như 
thế. Vì lực nhân duyên nhiếp thụ hộ trì như thế của con nên các Bồ-tát Ma-
ha-tát nhanh chóng thành tựu Vô thượng Chính đẳng Chính giác.
Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề bảo Thiên chủ Đế Thích: Các ông hãy lắng nghe, 
như lý mà suy nghĩ. Nay ta tuyên thuyết Bát-nhã  Ba-la-mật an trú pháp 
Không của  Bồ-tát  Ma-ha-tát,  khiến  các  Bồ-tát  mặc  giáp  Đại  thừa,  trang 
nghiêm Đại thừa. Nên biết Bát-nhã Ba-la-mật có nghĩa là không trú ở năm 
uẩn, không trú ở nhãn căn, không trú ở sắc cảnh, không trú ở nhãn thức, 
không trú ở nhãn xúc, cũng không trú ở các thụ do nhãn xúc sinh. Như vậy, 
không trú ở các căn nhĩ,  tỹ, thiệt, thân, ý; không trú ở các cảnh thanh, 
hương, vị, xúc, pháp; không trú ở các thức nhĩ, tỹ, thiệt, thân, ý; không trú 
ở nhĩ xúc cho đến ý xúc; cũng không trú ở các thụ được sinh bởi nhĩ xúc cho 
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đến ý xúc; không trú ở các giới  thuộc đất, nước, lửa, gió, không, thức; 
không trú ở các niệm xứ, chính cần, thần túc, căn, lực, giác, đạo; không trú 
ở quả Tu-đà-hoàn, không trú ở quả Tư-đà-hàm, không trú ở quả A-na-hàm, 
không trú ở quả A-la-hán, không trú ở quả Duyên Giác, không trú ở Phật 
địa. Nhờ không trú ở năm uẩn cho đến không trú ở Phật địa như thế nên 
không trú ở sắc,  thụ, tưởng, hành, thức cho dù là thường hay vô thường; 
không trú ở sắc, thụ, tưởng, hành, thức cho dù là khổ hay lạc; không trú ở 
sắc, thụ, tưởng, hành, thức cho dù là không hay không phải không; không 
trú ở sắc, thụ, tưởng, hành, thức cho dù là ngã hay vô ngã; không trú ở sắc, 
thụ, tưởng, hành, thức cho dù là tịnh hay nhiễm; không trú ở sắc pháp để có 
sở  đắc  cái Không; không trú ở  thụ, tưởng, hành, thức để  có sở  đắc  cái 
Không; không trú nơi quả vô vi Tu-đà-hoàn; không trú nơi quả vô vi Tư-đà-
hàm; không trú nơi quả vô vi A-na-hàm; không trú nơi quả vô vi A-la-hán; 
không trú nơi quả vô vi Duyên Giác; không trú nơi Phật pháp; không trú nơi 
phúc  điền  Tu-đà-hoàn;  không trú  thân  bảy  lần  qua lại của Tu-đà-hoàn; 
không trú nơi phúc điền Tư-đà-hàm; không trú nơi Tư-đà-hàm rốt ráo chỉ 
còn một lần đến cõi đời này để dứt hết giới hạn của khổ; không trú nơi phúc 
điền của A-na-hàm; không trú nơi A-na-hàm không còn trở lại đời này mà tự 
nhập Niết-bàn; không trú nơi phúc điền của A-la-hán; không trú nơi A-la-hán 
nhập Niết-bàn Vô dư trong chính đời này; không trú nơi phúc điền Duyên 
Giác, không trú nơi Duyên Giác vượt qua Thanh Văn, không đến Phật địa, 
mà hướng đến Niết-bàn; không trú nơi phúc điền tối thượng của chư Phật; 
không trú Phật pháp vượt qua dị sinh cùng địa Thanh Văn, Duyên Giác; làm 
lợi ích vô lượng vô số chúng sinh, lại khiến cho vô lượng vô số trăm ngàn 
câu-chi na-dữu-đa chúng sinh không hướng đến Niết-bàn Vô dư của Thanh 
Văn,  Duyên Giác,  mà quyết  định hướng đến sự chứng đắc Niết-bàn Vô 
thượng Chính đẳng Chính giác, kiến lập Phật sự. Tất cả những gì như trên 
đều không trú.
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi Tử liền khởi niệm thế này: Nếu các Như Lai vượt qua 
các địa Dị sinh và Thanh Văn, Duyên Giác mà làm lợi ích vô lượng vô số 
chúng sinh, lại khiến vô lượng vô số trăm ngàn câu-chi na-dữu-đa chúng 
sinh không hướng đến Niết-bàn Vô dư của Thanh Văn, Duyên Giác,  mà 
quyết định hướng đến sự chứng đắc Niết-bàn Vô thượng Chính đẳng Chính 
giác, kiến lập Phật sự. Đối với các pháp như thế đều không trú, thì nên trú ở 
đâu?
Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề nương oai thần của Phật, biết được niệm đó rồi, 
liền bảo Tôn giả Xá-lợi Tử: Xá-lợi Tử, ý ông thế nào? Như Lai Ứng cúng 
Chính đẳng Chính giác có pháp để trú không?
Xá-lợi Tử nói: Không, Tu-bồ-đề. Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác 
không có pháp để trú. Vì sao?  Vì không có tâm trú nên gọi là Như Lai. Vì 
không trú giới hữu vi, không trú giới vô vi, không trú ở giữa.
Tu-bồ-đề bảo: Đúng vậy, đúng vậy. Xá-lợi Tử, các Bồ-tát Ma-ha-tát nên theo 
chỗ trú của Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác mà trú. Người trú như 

16



thế không có chỗ trú, không phải không có chỗ trú, không phải quyết định, 
không phải không quyết định. Bồ-tát Ma-ha-tát học như vậy mà khéo an trú 
nơi tương ưng với vô trú. Bồ-tát Ma-ha-tát học như vậy chính là hành Bát-
nhã Ba-la-mật.
Bấy giờ, trong hội có các Thiên tử suy nghĩ thế này: Ngôn ngữ, văn tự, 
chương cú của các chúng Dạ-xoa còn có thể biết được, nhưng các pháp 
được Tôn giả Tu-bồ-đề nói thì Thiên chúng chúng ta không thể hiểu được.
Bấy giờ, Tu-bồ-đề biết các Thiên tử ở nơi sắc tâm của mình đã suy nghĩ như 
thế, liền bảo các Thiên tử: Các ông nên biết, tất cả các pháp kia đều không 
nói, không chỉ bày, không nghe, không sở đắc; lìa mọi phân biệt thì không 
có cái để biết.
Bấy giờ, các Thiên tử lại khởi niệm thế này: Như Tôn giả Tu-bồ-đề nói lại 
càng khó hiểu, rộng lớn, sâu xa, tối thượng, vi diệu, Thiên chúng chúng ta 
khó có thể vào được.
Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề lại biết các Thiên tử khởi niệm như vậy, liền bảo: 
Các ông nên biết, nếu muốn đắc quả Tu-đà-hoàn, muốn trú quả Tu-đà-hoàn 
thì nên trú ở Nhẫn như thế. Nếu muốn đắc quả Tư-đà-hàm, muốn trú quả 
Tư-đà-hàm, nếu muốn đắc quả A-na-hàm, muốn trú quả A-na-hàm, nếu 
muốn đắc quả A-la-hán, muốn trú quả A-la-hán, nếu muốn đắc quả Duyên 
Giác, muốn trú quả Duyên Giác, nếu muốn đắc quả Vô thượng Chính đẳng 
Chính giác, muốn trú quả Vô thượng Chính đẳng Chính giác thì đều trú ở 
Nhẫn như thế.
Bấy giờ, các Thiên tử nghe nói như vậy lại suy nghĩ: Có người nào có khả 
năng nghe, nhận pháp Tôn giả Tu-bồ-đề nói?
Bấy giờ, Tu-bồ-đề nương oai thần của Phật lại biết được suy nghĩ như thế, 
nên bảo: Các Thiên tử, các ông nên biết, những người huyễn kia có thể 
nghe, nhận pháp ta nói. Vì sao? Đối với các pháp đó chúng không nghe, 
không chứng.
Bấy giờ, các Thiên tử hỏi Tu-bồ-đề: Là thế nào, Tôn giả. Tất cả chúng sinh 
đều giống như huyễn sao?
Tu-bồ-đề nói: Tất cả chúng sinh đều giống như huyễn, như mộng. Vì sao? Vì 
tất cả chúng sinh cùng với huyễn mộng, không hai, không khác. Vì thế tất cả 
các pháp kia cũng như huyễn, mộng. Tu-đà-hoàn, quả Tu-đà-hoàn, Tư-đà-
hàm,  quả Tư-đà-hàm,  A-na-hàm, quả A-na-hàm, A-la-hán,  quả A-la-hán, 
Duyên Giác, quả Duyên Giác; tất cả đều như huyễn, như mộng. Quả Vô 
thượng Chính đẳng Chính giác kia cũng như huyễn, như mộng.
Bấy giờ, các Thiên tử lại hỏi Tôn giả Tu-bồ-đề: Nếu nói Vô thượng Chính 
đẳng Chính giác như huyễn, như mộng, thì  pháp Niết-bàn kia cũng như 
huyễn, như mộng sao?
Tu-bồ-đề nói: Niết-bàn như thế mà còn như huyễn mộng huống là các pháp 
khác.
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Các Thiên tử hỏi: Tại sao lại nói pháp Niết-bàn kia như huyễn, như mộng?
Tu-bồ-đề nói: Nếu có pháp nào vượt quá Niết-Bàn thì ta cũng nói như huyễn 
như mộng. Vì sao? Vì huyễn mộng kia cùng với pháp Niết-Bàn không hai, 
không khác.
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi Tử, Tôn giả Mãn Từ Tử, Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la, Tôn 
giả Ma-ha Ca-chiên-diên, Tôn giả Ma-ha Ca-diếp, chúng Đại Thanh Văn như 
thế, cùng chư Bồ-tát Ma-ha-tát, đều hỏi Tôn giả Tu-bồ-đề: Bát-nhã  Ba-la-
mật như Tôn giả đã thuyết, có người nào có khả năng nhận được nghĩa của 
nó?
Bấy giờ, A-nan liền nói với đại chúng: Nếu có Bồ-tát Ma-ha-tát không thoái 
chuyển, người đầy đủ Chính kiến, và các A-la-hán đã hết các lậu kia, thì nên 
biết rằng các vị như thế, đối với Bát-nhã Ba-la-mật được Tu-bồ-đề nói, đều 
có thể nhận được nghĩa đó.
Bấy giờ, Tu-bồ-đề bảo các chúng: Bát-nhã  Ba-la-mật mà tôi nói thì không 
thể nhận được. Vì sao? Vì trong đó không có pháp được tuyên thuyết, không 
có pháp được biểu thị, không có cái được phân biệt, không có cái được liễu 
tri. Vì không tuyên thuyết, không biểu thị, không liễu tri nên Bát-nhã Ba-la-
mật được tuyên thuyết như thế, được nghe và nhận như thế.
Bấy giờ, Thiên chủ Đế Thích nghĩ  thế này: Nay Tôn giả Tu-bồ-đề tuyên 
thuyết chính pháp sâu xa như vậy, ta nên biến hoá các hoa quý để rải lên 
người. Nghĩ như thế xong liền hoá ra vô số hoa quý rải lên Tôn giả Tu-bồ-
đề.
Bấy giờ, Tu-bồ-đề nghĩ: Vô số hoa quý được hoá ra này, trên cõi trời Tam 
Thập Tam ta chưa từng được thấy. Hoa này vi diệu, thù thắng, không phải 
sinh ra từ cây. 
Bấy giờ Thiên chủ Đế Thích biết Tôn giả Tu-bồ-đề nghĩ như vậy, liền nói với 
Tu-bồ-đề: Hoa này không phải là pháp được sinh ra. Vì sao? Vì không từ tâm 
sinh, không từ cây sinh.
Tu-bồ-đề nói: Này, Kiêu-thi-ca, hoa này nếu không sinh từ cây, không sinh 
từ tâm tức là vô sinh. Nếu không sinh ra tức không thể gọi là hoa.
Thiên chủ Đế Thích liền nghĩ: Tôn giả Tu-bồ-đề này trí tuệ thật sâu rộng, đối 
với danh, cú, văn đều khéo giảng nói. Theo những gì đã nói thì không hoại 
giả danh mà vẫn tuyên thuyết được thật nghĩa.
Nghĩ vậy xong liền thưa Tu-bồ-đề: Như Tôn giả nói, Bồ-tát Ma-ha-tát nên 
học như vậy.
Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề bảo Thiên chủ Đế Thích: Này, Kiêu-thi-ca, đúng 
vậy, đúng vậy. Bồ-tát Ma-ha-tát nên học như vậy. Học như vậy là không học 
quả  Tu-đà-hoàn,  không  học  quả  Tư-đà-hàm,  không  học  quả  A-na-hàm, 
không học quả A-la-hán, không học quả Duyên Giác. Nếu không học các quả 
như thế tức học Nhất thiết trí, an trú nơi pháp Phật. An trú như thế tức là 
học vô lượng vô biên pháp Phật. Học như thế, tuy học các pháp thuộc sắc 
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nhưng không có tăng giảm, tuy học thụ, tưởng, hành, thức nhưng không có 
tăng giảm. Nếu đối với sắc, thụ, tưởng, hành, thức, học mà không có tăng 
giảm tức là học mà không nắm bắt sắc; học mà không nắm bắt thụ, tưởng, 
hành, thức; học mà không bỏ sắc; học mà không bỏ thụ, tưởng, hành, thức. 
Nếu pháp không nắm bắt, không buông bỏ thì đó là pháp không sinh, không 
diệt. Nếu biết rõ tất cả các pháp không thể nắm bắt, không buông bỏ, không 
sinh, không diệt, mà học như vậy thì gọi là học Nhất thiết trí, sinh ra Nhất 
thiết trí.
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi Tử bạch Tu-bồ-đề: Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát, vì không 
nắm bắt đối với pháp, vì học không sinh diệt, nên Nhất thiết trí đó của người 
học, vì cũng không nắm bắt, vì học không sinh diệt, mới học Bồ-tát Ma-ha-
tát. Nếu học như thế có phải là tu học Nhất thiết trí không?
Tu-bồ-đề nói: Đúng vậy, đúng vậy. Nhất thiết trí kia cho đến tất cả pháp 
Phật đều không thể nắm bắt, không sinh, không diệt. Tu học như thế chính 
là Bồ-tát Ma-ha-tát học Nhất thiết trí.
Bấy giờ, Thiên chủ Đế Thích bạch Tôn giả Xá-lợi Tử: Bát-nhã Ba-la-mật của 
Bồ-tát Ma-ha-tát nên cầu ở đâu?
Xá-lợi Tử nói: Kiêu-thi-ca, Bát-nhã Ba-la-mật của Bồ-tát Ma-ha-tát nên cầu 
nơi những gì Tu-bồ-đề tuyên thuyết.
Thiên chủ Đế Thích nói: Tôn giả Xá-lợi Tử, Bát-nhã Ba-la-mật được Tu-bồ-đề 
thuyết đó được thần lực nào gia trì?
Xá-lợi Tử nói: Kiêu-thi-ca, nên biết được thần lực của Phật gia trì.
Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề bảo Thiên chủ Đế Thích: Nên biết Bát-nhã Ba-la-
mật mà ta nói đều được thần lực của Như Lai gia trì. Nói Bát-nhã Ba-la-mật 
của Bồ-tát Ma-ha-tát nên cầu ở đâu, thì nên biết rằng Bát-nhã Ba-la-mật của 
Bồ-tát Ma-ha-tát không nên cầu ở sắc, không nên cầu ở ngoài sắc. Như vậy, 
không nên cầu ở thụ, tưởng, hành, thức; không nên cầu ở ngoài thụ, tưởng, 
hành,  thức.  Vì  sao?  Sắc  không  phải  Bát-nhã  Ba-la-mật,  ngoài  sắc  cũng 
không phải Bát-nhã Ba-la-mật;  thụ, tưởng, hành, thức không phải Bát-nhã 
Ba-la-mật, ngoài thụ, tưởng, hành, thức cũng không phải Bát-nhã Ba-la-mật.
Thiên chủ Đế Thích hỏi: Tôn giả Tu-bồ-đề, Đại Ba-la-mật có phải là Bát-nhã 
Ba-la-mật không? Vô lượng Ba-la-mật có phải là Bát-nhã Ba-la-mật không? 
Vô biên Ba-la-mật có phải là Bát-nhã Ba-la-mật không?
Tu-bồ-đề nói: Đúng vậy, đúng vậy. Kiêu-thi-ca, Đại Ba-la-mật là Bát-nhã Ba-
la-mật, Vô lượng Ba-la-mật là Bát-nhã Ba-la-mật, Vô biên Ba-la-mật là Bát-
nhã Ba-la-mật. Vì sao? Vì sắc rộng lớn nên Bát-nhã Ba-la-mật cũng rộng lớn; 
vì thụ, tưởng, hành, thức rộng lớn nên Bát-nhã Ba-la-mật cũng rộng lớn. Vì 
sắc, thụ, tưởng, hành, thức vô lượng nên Bát-nhã Ba-la-mật cũng vô lượng; 
sắc, thụ, tưởng, hành, thức vô biên nên Bát-nhã Ba-la-mật cũng vô biên.
Lại nữa, Kiêu-thi-ca. Vì duyên với vô biên nên Bát-nhã Ba-la-mật vô biên; vì 
Bát-nhã Ba-la-mật vô biên nên chúng sinh cũng vô biên. Vì nghĩa gì mà gọi 
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là duyên vô biên? Nghĩa là sắc, thụ, tưởng, hành, thức quá khứ không thể có 
sở đắc, hiện tại không thể có sở đắc, vị lai không thể có sở đắc; cho đến tất 
cả các pháp ở quá khứ, hiện tại, vị lai cũng đều không thể  có sở  đắc. Vì 
nghĩa đó nên gọi là duyên vô biên tức Bát-nhã Ba-la-mật vô biên.
Lại nữa, vì nghĩa gì mà nói chúng sinh vô biên? Kiêu-thi-ca nên biết, quá khứ 
hiện tại vị lai chúng sinh không thể có sở đắc.
Thiên chủ Đế Thích hỏi: Thế nào, Tu-bồ-đề. Thế giới chúng sinh kia là vô 
biên sao?
Tu-bồ-đề nói: Chúng sinh vô lượng, tính đếm không hết được. Vì nghĩa như 
vậy nên gọi là chúng sinh vô biên.
Thiên chủ Đế Thích lại bạch Tu-bồ-đề: Nói chúng sinh, vậy chúng sinh là 
nghĩa thế nào?
Tu-bồ-đề nói: Nghĩa của tất cả các pháp là nghĩa của chúng sinh. Kiêu-thi-
ca, ý ông thế nào? Nên nói nghĩa gì là nghĩa chúng sinh?
Thiên chủ Đế Thích nói: Theo ý tôi, nghĩa của pháp không phải là nghĩa 
chúng sinh, nghĩa của phi pháp cũng không phải là nghĩa chúng sinh. Nên 
biết chúng sinh vô bản, vô nhân, vô ngã, vô duyên; chỉ vì phương tiện nên 
lập thành danh tự đó.
Tu-bồ-đề nói: Kiêu-thi-ca, trước đây ta nói chúng sinh vô biên, ý ông thế 
nào? Thật có chúng sinh để có thể nói đến, có thể chỉ ra không?
Thiên chủ Đế Thích nói: Không, Tu-bồ-đề.
Bấy giờ Tu-bồ-đề nói: Các chúng sinh không có thật, không thể nói đến, chỉ 
ra, nên ta nói chúng sinh vô biên. Kiêu-thi-ca, giả sử Như Lai Ứng cúng 
Chính đẳng Chính giác sống lâu như Hằng hà sa kiếp, dùng phương tiện ngữ 
ngôn, nói tất cả chúng sinh hoặc đã sinh, hoặc đang sinh, hoặc sẽ sinh hoặc 
đã diệt, hoặc đang diệt, hoặc sẽ diệt, thì có thể nói cho đến hết không?
Thiên chủ Đế Thích nói: Không thể, Tu-bồ-đề. Vì sao? Vì tất cả chúng sinh 
xưa nay thanh tịnh.
Tu-bồ-đề nói: Như vậy, vì chúng sinh vô biên nên biết Bát-nhã  Ba-la-mật 
cũng vô biên.
Bấy giờ, trong hội, Thiên chủ Đế Thích, Đại Phạm Thiên Vương và Đại Thế 
chủ cùng chư Thiên khác, chúng Thiên nữ, Thần Tiên, v.v…, đều bạch Phật: 
Vui thay! Hay thay! Như Lai xuất thế. Tôn giả Tu-bồ-đề có thể khéo tuyên 
thuyết Bát-nhã Ba-la-mật. Bồ-tát Ma-ha-tát thụ trì pháp này, nếu không rời 
Bát-nhã Ba-la-mật của chư Phật Như Lai, thì chúng ta nên tôn kính như nghĩ 
đến chư Phật.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo Thiên chủ Đế Thích, Đại Phạm Thiên Vương, và tất cả 
chúng trời, tiên: Đúng vậy, đúng vậy. Các ông nên biết, xưa ta tu hạnh Bồ-
đề ở Đăng Thành tối thượng của Nhiên Đăng Như Lai Ứng cúng Chính đẳng 
Chính giác. Bấy giờ, ta cũng không rời Bát-nhã Ba-la-mật. Nhiên Đăng Như 
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Lai đó,  thụ ký cho ta Vô thượng Chính đẳng Chính giác, nói: “Về sau, ông 
trải qua a-tăng-kỳ kiếp sẽ được thành Phật, hiệu Thích-ca Mâu-ni Như Lai 
Ứng cúng Chính đẳng Chính giác Minh hạnh túc Thiện Thệ Thế gian giải Vô 
thượng sĩ Điều ngự Trượng phu Thiên Nhân sư Phật Thế Tôn.”
Bấy giờ, Thiên chủ Đế Thích và chúng trời bạch Phật: Hiếm có, Thế Tôn. 
Hiếm có, Thiện Thệ. Bát-nhã Ba-la-mật này có thể bao hàm Nhất thiết trí. 
Bồ-tát Ma-ha-tát nên học như vậy.
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Phẩm 3: Công Đức Bảo Tháp

Phần 1

Bấy giờ, Thế Tôn bảo cả bốn chúng Tỷ-khưu, Tỷ-khưu-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-
di,  Thiên  chủ Đế  Thích,  cùng  các  chúng trời  Dục  giới,  Đại  Phạm Thiên 
Vương, các chúng trời Sắc giới cho đến trời Sắc Cứu Cánh, tất cả chúng 
Thiên tử: Các vị nên biết, nếu có Thiện nam tử, Thiện nữ nhân đối với pháp 
môn Bát-nhã Ba-la-mật sâu xa này, có thể nghe, nhận, đọc tụng, tu hành 
như đã nói, thì người đó không bị các Ma, Ma dân, người, phi nhân rình lấy 
cơ hội, không bị ác độc làm tổn hại, không bị chết oan, chết yểu mà bỏ 
mạng sống của mình.
Lại nữa, nếu có Thiện nam tử, Thiện nữ nhân, đối với Bát-nhã  Ba-la-mật 
này, chưa có thể nghe, nhận, đọc, tụng, nhưng đã phát tâm Vô thượng 
Chính đẳng Chính giác,  thì  được chư Thiên đến chỗ người  đó hộ niệm, 
khuyến khích làm cho người đó, đối với Bát-nhã Ba-la-mật này, được nghe, 
nhận, đọc tụng, tu hành như đã nói.
Lại nữa, nếu có Thiện nam tử, Thiện nữ nhân, đối với Bát-nhã  Ba-la-mật 
này, thụ trì, đọc tụng, tu hành như đã nói thì người này dù ở nơi nhà trống, 
dù ở chỗ đông người, dù ở dưới gốc cây và nơi đồng vắng, dù đi trên đường 
và không phải trên đường, cho đến biển lớn; các nơi như thế, dù đi, dù 
đứng, dù ngồi, dù nằm đều xa rời mọi sự sợ hãi, được chư Thiên hộ niệm.
Bấy giờ, bốn Đại Thiên Vương bạch Phật: Thế Tôn, nếu có Thiện nam tử, 
Thiện nữ nhân, đối với Bát-nhã  Ba-la-mật này, nghe, nhận, đọc tụng, tu 
hành như đã nói thì con sẽ đến đó để hộ niệm người ấy, làm cho tinh tiến, 
không thoái lui, không mất.
Bấy giờ, Thiên chủ Đế Thích bạch Phật: Thế Tôn, nếu Thiện nam tử, Thiện 
nữ nhân đối với Bát-nhã Ba-la-mật này, nghe, nhận, đọc tụng, tu hành như 
đã nói, thì con cũng sẽ đến hộ niệm người ấy khiến không suy yếu khổ não.
Bấy giờ, Đại Phạm Thiên Vương và chư Phạm chúng đều bạch Phật: Thế 
Tôn, nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhân đối với Bát-nhã Ba-la-mật này, nghe, 
nhận, đọc tụng, tu hành như đã nói thì con sẽ đến hộ trì người ấy khiến 
không suy yếu khổ não.
Bấy giờ, Thiên chủ Đế Thích lại bạch Phật: Hiếm có, Thế Tôn. Thiện nam tử, 
Thiên nữ nhân thụ trì đọc tụng Bát-nhã Ba-la-mật sâu xa này, ở đời hiện tại 
được công đức như thế. Tại sao? Thế Tôn, nếu người thụ trì Bát-nhã Ba-la-
mật này thì có thể bao hàm tất cả Ba-la-mật không?
Phật  nói: Đúng vậy, Kiêu-thi-ca. Nếu người  thụ trì Bát-nhã  Ba-la-mật này, 
tức có thể bao hàm các Ba-la-mật. Kiêu-thi-ca, nếu người  thụ trì đọc tụng 
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Bát-nhã Ba-la-mật này thì có công đức rộng lớn, sâu xa. Ông nên lắng nghe, 
khéo suy nghĩ, ta sẽ vì ông nói.
Thiên chủ Đế Thích nói: Hay thay! Thế Tôn, mong được tuyên thuyết.
Phật nói: Kiêu-thi-ca, pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật này của ta không bị tất 
cả ác pháp làm hao tổn huỷ hoại. Nếu lúc các ác pháp khởi, muốn làm tổn 
não, thì pháp ấy sẽ tự dần dần tiêu diệt; mặc dù tạm khởi lại nhưng không 
làm hại. Vì sao? Kiêu-thi-ca nên biết, Thiện nam tử, Thiện nữ nhân này, nhờ 
sức công đức  thụ trì  đọc tụng Bát-nhã  Ba-la-mật nên ác  pháp tuy sinh 
nhưng tự tiêu mất. 
Kiêu-thi-ca, ví như thế gian có các rắn độc bò quanh kiếm ăn, thấy các trùng 
nhỏ liền muốn ăn nuốt. Lúc đó có cây thuốc gọi là mạt-kỳ có thể tiêu trừ các 
chất độc, và trùng nhỏ kia lại đến chỗ cây thuốc đó. Lúc đó, rắn độc nghe 
hơi cây thuốc tức tự thoái lui. Các trùng nhỏ kia không bị ăn thịt. Vì sao? Cây 
thuốc mạt-kỳ này có thể tiêu trừ các độc.
Kiêu-thi-ca, Thiện nam tử, Thiện nữ nhân cũng vậy. Đối với Bát-nhã Ba-la-
mật này, thụ trì, đọc tụng, tự mình tuyên thuyết, hoặc vì người khác mà nói, 
tu hành như đã nói, người này không bị tất cả ác pháp làm tổn hại; tuy ác 
pháp sinh nhưng tự tiêu diệt. Vì sao? Nên biết đều nhờ lực công đức của 
Bát-nhã Ba-la-mật mà mọi nơi, mọi chốn đều không động chuyển. Bát-nhã 
Ba-la-mật có thể trừ tất cả phiền não như tham, v.v…, lại có thể dẫn đến sự 
chứng đắc Niết-bàn Vô thượng. Kiêu-thi-ca, nếu có người  thụ trì, đọc tụng 
Bát-nhã Ba-la-mật này thì được bốn Đại Thiên Vương, Thiên chủ Đế Thích, 
Đại Phạm Thiên Vương, cho đến chư Phật, Bồ-tát thường giúp đỡ người đó 
khiến không suy yếu khổ não.
Lại nữa, Kiêu-thi-ca. Nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhân,  thụ trì, đọc tụng 
Bát-nhã Ba-la-mật này thì người đó thường nói lời tín thuận, lời dịu dàng, lời 
thanh tịnh, lời không tạp nhiễm, không sinh phẫn nộ, không bị ngã mạn che 
lấp, thường khởi tâm từ, không khởi các phiền não hận, nhuế, phẫn, v.v…, 
không làm cho tăng trưởng. Thiện nam tử, Thiện nữ nhân kia thường nghĩ: 
Ta vì mong hướng đến Vô thượng Chính đẳng Chính giác, đối với pháp tổn 
não không nên sinh khởi sân. Vì sao? Pháp sân nếu sinh thì các căn biến đổi, 
sắc tướng hiền hòa không hòa hợp được. Nghĩ như vậy rồi, an trú chính 
niệm.
Kiêu-thi-ca, Thiện nam tử, Thiện nữ nhân kia nhờ thụ trì, đọc tụng Bát-nhã 
Ba-la-mật nên ở đời hiện tại đạt được công đức như thế.
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Quyển III

Phẩm 3: Công Đức Bảo Tháp

Phần 2

Bấy giờ, Thiên chủ Đế Thích lại bạch Phật: Hiếm có, Thế Tôn. Bồ-tát Ma-ha-
tát vì hồi hướng nên tu học Bát-nhã Ba-la-mật, không lấy tâm cao mà nắm 
các tướng.
Phật nói: Đúng vậy, đúng vậy. Kiêu-thi-ca, nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhân 
nào đối với pháp môn Bát-nhã  Ba-la-mật này,  thụ trì, đọc tụng, tự mình 
tuyên thuyết,  hoặc khiến người  khác tuyên thuyết,  tu hành như đã nói, 
người này nhờ lực công đức đó, nếu vào trận chiến không còn khiếp sợ, 
dũng mãnh, bền bỉ, chiến thắng đối phương; cho đến đi, đứng, nằm, ngồi 
đều được an lành.
Lại nữa, Kiêu-thi-ca. Nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhân nào, thụ trì, đọc tụng 
Bát-nhã Ba-la-mật này thì người ấy ở mọi nơi, hoặc đi, hoặc dừng, hoặc gặp 
các nạn dao, gậy,  v.v…, thì không làm tổn hại đến thân, cho đến sắp mất 
mạng sống cũng không sợ hãi. Vì sao? Vì Bát-nhã Ba-la-mật này là Quảng 
đại minh, Bát-nhã Ba-la-mật này là Vô lượng minh, Bát-nhã Ba-la-mật này là 
Vô thượng minh, Bát-nhã Ba-la-mật này là Vô đẳng minh, Bát-nhã Ba-la-mật 
này là Vô đẳng đẳng minh. Nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhân tu học các 
Minh như thế, không nghĩ điều ác của mình, không nghĩ điều ác của người, 
không nghĩ điều ác của mình, của người. Kiêu-thi-ca nên biết, người thụ trì, 
đọc tụng Bát-nhã Ba-la-mật này, ở đời hiện tại đạt được công đức như thế.
Lại  nữa,  Bồ-tát  Ma-ha-tát  học  các  Minh như  thế,  có  thể  chứng  đắc  Vô 
thượng Chính đẳng Chính giác, thành tựu Nhất thiết trí trí. Đã chứng đắc Vô 
thượng Chính đẳng Chính giác, tức có thể thấy rõ tất cả chúng sinh có đủ 
loại tâm hành. Nói Nhất thiết trí trí là chỉ cho các pháp Minh. Bồ-tát Ma-ha-
tát học theo đó, không có pháp nhỏ nào không thể vào, không có pháp nhỏ 
nào không biết rõ, không có pháp nhỏ nào không thể chứng ngộ. Vì thế gọi 
là Nhất thiết trí trí.
Lại nữa, Kiêu-thi-ca. đối với Bát-nhã Ba-la-mật này, nếu có người có thể biên 
chép thành kinh để cúng dường,  thụ trì; nếu tự mình đọc tụng hoặc bảo 
người  đọc tụng cho đến vì  người  mà giảng thuyết  nghĩa đó,  người  này 
không bị  tất cả người, phi  nhân,  v.v…, rình lấy cơ hội; chư Phật, Bồ-tát 
thường hộ niệm, chỉ trừ sự báo ứng của nghiệp quá khứ. Kiêu-thi-ca, ví như 
nơi đạo tràng Đại Bồ-đề có cây Bồ-đề bao quanh các phía, nếu người, phi 
nhân cho đến các loài bàng sinh, vân vân, thì đều không thể vào, cũng 
không thể ở, không thể phá hoại, làm điều xấu ác. Vì sao? Vì quá khứ, vị lai, 
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hiện tại có các Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác đều ở nơi này mà 
chứng quả giác ngộ của Phật. 
Kiêu-thi-ca, Thiện nam tử, Thiện nữ nhân thụ trì, đọc tụng, biên chép, cúng 
dường Bát-nhã Ba-la-mật cũng đều như vậy. Dù người, phi nhân không thể 
lấy đi cơ hội, không thể phá hoại, làm điều xấu ác. Vì sao? Nếu cúng dường 
chỗ có kinh Bát-nhã  Ba-la-mật này, tùy theo địa phương mà cùng tạo các 
bảo tháp, tôn trọng, cúng dường, chiêm lễ, xưng tán. Kiêu-thi-ca, nên biết 
Bát-nhã Ba-la-mật này có công đức như vậy ở đời hiện tại.
Bấy giờ, Thiên chủ Đế Thích bạch Phật: Thế Tôn, nếu Thiện nam tử, Thiện 
nữ nhân chép kinh Bát-nhã  Ba-la-mật này, tôn trọng, cung kính, đặt hoa 
quý, hương đốt, hương xoa, hương bột và các vòng hoa cho đến các phướn, 
lọng tốt, đốt các đèn dầu, cúng dường đủ loại như vậy. Nếu có Thiện nam 
tử, Thiện nữ nhân nào, sau khi Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác 
nhập Niết-bàn, thu giữ xá-lợi,  xây dựng bảo tháp,  tôn trọng, cung kính, 
chiêm lễ, xưng tán, cúng dường hương hoa, đèn dầu, cờ phướn, lọng báu, 
đủ loại cúng dường như vậy. Thiện nam tử, Thiện nữ nhân kia thu được 
phước đức, cùng phúc đức của người trước, cái nào nhiều hơn?
Phật nói: Kiêu-thi-ca, nay ta hỏi ông, ông tuỳ ý nói. Ý ông thế nào? Như Lai 
Ứng cúng Chính đẳng Chính giác học pháp nào để được thân như vậy? Học 
pháp nào để chứng Vô thượng Chính đẳng Chính giác, thành tựu Nhất thiết 
trí trí? 
Bấy giờ, Thiên chủ Đế Thích bạch Phật: Thế Tôn, Như Lai Ứng cúng Chính 
đẳng Chính giác vì tu học pháp Bát-nhã Ba-la-mật mà chứng đắc Vô thượng 
Chính đẳng Chính giác, thành tựu Nhất thiết trí trí.
Phật nói: Kiêu-thi-ca, vì vậy phải biết Phật không dùng thân này để đắc quả 
Như Lai, mà vì thành tựu Nhất thiết trí trí nên mới thành Như Lai. Nên biết 
Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác có được Nhất thiết trí trí từ Bát-
nhã Ba-la-mật sinh ra. Lại từ phương tiện thiện xảo của Bát-nhã Ba-la-mật 
mà sinh thân Như Lai. Vì vậy thân này là nơi y chỉ của Nhất thiết trí trí. Vì 
làm nơi y chỉ cho Nhất thiết trí trí nên được thân Phật, tức được thân Pháp, 
được thân Tăng. Vì vậy tất cả chúng sinh đối với thân Như Lai đều được lễ 
bái, cúng dường, cho đến sau khi vào Niết-bàn lại lấy xá-lợi Phật, xây tháp 
cúng dường.
Kiêu-thi-ca, Thiện nam tử, Thiện nữ nhân kia, tuy dựng tháp cúng dường xá-
lợi của Như Lai, không bằng có người chép kinh Bát-nhã Ba-la-mật này, tôn 
trọng,  cung kính,  dùng hương hoa,  đèn dầu, cờ phướn, lọng báu, cúng 
dường đủ loại như vậy. Thiện nam tử, Thiện nữ nhân này được phúc rất 
nhiều. Vì sao? Cúng dường Bát-nhã Ba-la-mật này chính là cúng dường Nhất 
thiết trí trí. Vì vậy Thiện nam tử, Thiện nữ nhân nào muốn cúng dường bậc 
Nhất thiết trí trí, đối với Bát-nhã Ba-la-mật này thường nên biên chép, tôn 
kính, thụ trì, làm các việc cúng dường.
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Bấy giờ, Thiên chủ Đế Thích bạch Phật: Thế Tôn, nếu người cõi Diêm-phù-
đề, đối với Bát-nhã Ba-la-mật này, không thể biên chép, thụ trì, đọc tụng, 
không thể tự mình tuyên thuyết, không thể khiến người khác thuyết; lại 
không thể dùng hoa hương, cờ phướn, lọng báu, cung kính cúng dường. Thế 
Tôn, những người như vậy mất đi thiện lợi lớn, không thể thành tựu quả báo 
rộng lớn.
Phật bảo Thiên chủ Đế Thích: Kiêu-thi-ca, ý ông thế nào? Ở Diêm-phù-đề có 
mấy người có niềm tin bất hoại đối với Phật Pháp Tăng?
Thiên chủ Đế Thích bạch Phật: Thế Tôn, người ở Diêm-phù-đề, đối với Phật 
Pháp Tăng, có niềm tin bất hoại, số lượng rất ít.
Phật  nói: Kiêu-thi-ca, đúng vậy, đúng vậy. Người cõi Diêm-phù-đề ít ai có 
niềm tin kiên cố đối với Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Đối với quả Tu-đà-
hoàn,  quả Tư-đà-hàm, quả A-na-hàm, quả A-la-hán và quả Duyên Giác, 
người chứng được cũng rất ít. Đối với tâm Vô thượng Chính đẳng Chính giác, 
nếu người đã phát tâm có thể an trú không thoái chuyển, nếu đang phát 
tâm thì dũng mãnh, siêng năng, nếu chưa phát tâm thì sẽ có thể phát khởi; 
những người như vậy lại càng rất ít. Lại nữa, người cõi Diêm-phù-đề ít ai có 
thể tương ưng khéo trú ở Bát-nhã Ba-la-mật này; ít ai có thể theo pháp Bát-
nhã Ba-la-mật này mà tu hành; ít ai đối với Bát-nhã Ba-la-mật này có tâm 
không thoái chuyển, trú địa Bồ-tát; ít ai đối với Bát-nhã  Ba-la-mật này tu 
hành, hướng đến chứng đắc Vô thượng Chính đẳng Chính giác. Kiêu-thi-ca, 
nếu đối với Bát-nhã  Ba-la-mật này có thể nghe, nhận, đọc tụng, tự mình 
tuyên thuyết hoặc khiến người khác thuyết, tu hành như vậy, cho đến tôn 
trọng, cung kính, dùng hương hoa, đèn dầu, cờ phướn, lọng báu, đủ loại 
như vậy mà cúng dường, nên biết người này đã phát tâm Vô thượng Chính 
đẳng Chính giác, không còn thoái chuyển, trú địa Bồ-tát. 
Lại nữa, Kiêu-thi-ca. Ở Diêm-phù-đề này có vô lượng vô số vô biên chúng 
sinh phát tâm Vô thượng Chính đẳng Chính giác, hành đạo Bồ-tát. Ý ông thế 
nào? Kiêu-thi-ca, ông nay nên biết, tuy có vô lượng vô số vô biên chúng sinh 
như vậy phát tâm Bồ-đề, hành đạo Bồ-tát, nhưng trong số đó chỉ một, hoặc 
hai người trú ở  bậc Bất thoái chuyển. Vì sao? Diêm-phù-đề này có chúng 
sinh khởi tâm thấp kém, sinh tưởng thấp kém; trí tuệ, tin hiểu cũng thấp 
kém, nên sự siêng năng cũng yếu kém, khởi tưởng khó đạt được Vô thượng 
Chính đẳng Chính giác, không thể mong cầu nên sinh biếng nhác.
Kiêu-thi-ca, nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhân, ưa muốn nhanh chóng chứng 
quả Vô thượng Chính đẳng Chính giác, thành tựu an lạc tối thượng, thì nên 
phát tâm dũng mãnh nghe, nhận, đọc tụng Bát-nhã Ba-la-mật này. Vì sao? 
Thiện nam tử, Thiện nữ nhân này nên nhớ rằng, đối với Bát-nhã Ba-la-mật 
này Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác thuở còn tu Bồ-tát hành cũng 
học như vậy, nay ta cũng học Bát-nhã Ba-la-mật này, Bát-nhã Ba-la-mật này 
là thầy của ta. Kiêu-thi-ca, dù Phật trú thế hoặc nhập Niết-Bàn, thì các Bồ-
tát Ma-ha-tát nên nương Bát-nhã Ba-la-mật này.
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Lại nữa, Kiêu-thi-ca. Nếu có Thiện nam tử, Thiện nữ nhân, sau khi Như Lai 
Ứng cúng Chính đẳng Chính giác nhập Niết-bàn, lấy xá-lợi Phật tạo vô số 
diệu tháp bảy báu, và người này từ đó cho đến hết đời, dùng hương hoa, 
đèn, hương xoa, cờ phướn, lọng báu, các y phục quý, làm đủ việc cúng 
dường như vậy, rồi lại tôn trọng, lễ bái, xưng tán. Kiêu-thi-ca, ý ông thế 
nào? Thiện nam tử, Thiện nữ nhân này vì nhân duyên cúng dường như vậy 
được phúc báo nhiều chăng?
Thiên chủ Đế Thích bạch Phật: Rất nhiều, Thế Tôn.
Phật nói: Kiêu-thi-ca, nếu có Thiện nam tử, Thiện nữ nhân vì muốn cầu Đại 
Bồ-đề, đối với Bát-nhã Ba-la-mật này, phát tâm tin hiểu, tự mình thụ trì, đọc 
tụng, ghi nhớ, lại vì người khác lưu truyền rộng rãi, khiến cho chúng sinh 
đều được thiện lợi lớn, khiến Chính pháp trú lâu dài ở thế gian. Vì nhân 
duyên này mà Phật nhãn không mất, Chính pháp không diệt, các Bồ-tát Ma-
ha-tát mỗi mỗi đều thụ trì, tuyên bố, giảng thuyết, tức làm cho Pháp nhãn 
không hoại, không diệt. Lại chép kinh Bát-nhã Ba-la-mật này, đặt nơi thanh 
tịnh, sinh tâm tôn trọng, dùng hương hoa, đèn, hương xoa, cờ phướn, lọng 
báu, y phục quý, làm đủ loại cúng dường như vậy. Kiêu-thi-ca nên biết, 
Thiện nam tử, Thiện nữ nhân này được phúc rất nhiều.
Lại nữa, Kiêu-thi-ca. Ngoài số lượng một ức bảo tháp như đã nói ở trên, giả 
sử có người lấy xá-lợi Phật, xây tháp bảy báu khắp cõi Diêm-phù-đề, người 
này từ đó cho đến hết đời, dùng hương hoa, đèn, hương xoa, cờ phướn, 
lọng báu, y phục quý làm đủ việc cúng dường như vậy, lại tôn trọng, lễ bái, 
xưng tán. Kiêu-thi-ca, ý ông thế nào? Thiện nam tử, Thiện nữ nhân kia vì 
nhân duyên này được phúc nhiều chăng?
Thiên chủ Đế Thích bạch Phật: Rất nhiều, Thế Tôn.
Phật nói: Kiêu-thi-ca, nếu có Thiện nam tử, Thiện nữ nhân nào, vì muốn cầu 
Đại Bồ-đề, đối với Bát -nhã Ba-la-mật này phát tâm tin hiểu, tự mình thụ trì, 
đọc tụng, ghi nhớ, lại vì người khác rộng nói lưu truyền, khiến chúng sinh 
đều được thiện lợi lớn, khiến Chính pháp trú lâu dài ở thế gian. Vì nhân 
duyên này mà Phật nhãn không đoạn, Chính pháp không diệt; Chư Bồ-tát 
Ma-ha-tát mỗi mỗi đều thụ trì, tuyên bố, giảng thuyết, thì Pháp nhãn không 
hoại, không diệt. Lại chép kinh Bát-nhã  Ba-la-mật này, để nơi thanh tịnh, 
sinh tâm tôn trọng, dùng hương hoa, đèn, hương xoa, cờ phướn, lọng báu, 
làm đủ việc cúng dường như vậy. Kiêu-thi-ca, nên biết Thiện nam tử, Thiện 
nữ nhân này được phúc rất nhiều.
Lại nữa, Kiêu-thi-ca. Ngoài số tháp bảy báu được tạo khắp Diêm-phù-đề như 
đã nói trên, giả sử có người lấy xá-lợi Phật, dựng tháp bảy báu khắp bốn Đại 
châu. Người này từ đó cho đến hết đời, dùng hương hoa, đèn, hương xoa, 
cờ phướn, lọng báu, làm đủ việc cúng dường như vậy, lại tôn trọng, lễ bái, 
xung tán. Kiêu-thi-ca, ý ông thế nào? Thiện nam tử, Thiện nữ nhân kia vì 
nhân duyên này được phúc nhiều chăng?
Thiên chủ Đế Thích bạch Phật: Rất nhiều, Thế Tôn.
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Phật nói: Kiêu-thi-ca, nếu có Thiện nam tử, Thiện nữ nhân nào vì muốn cầu 
Đại Bồ-đề, đối với Bát-nhã Ba-la-mật này phát tâm tin hiểu, tự mình thụ trì, 
đọc tụng, ghi nhớ, lại vì người khác rộng nói lưu truyền khiến chúng sinh 
đều được thiện lợi lớn, khiến Chính pháp trú lâu dài ở thế gian. Vì nhân 
duyên này, Phật nhãn không đoạn, Chính pháp không diệt; chư Bồ-tát Ma-
ha-tát mỗi mỗi đều  thụ trì, tuyên bố, giảng thuyết, thì Pháp nhãn không 
hoại, không diệt. Lại chép kinh Bát-nhã  Ba-la-mật này, đặt nơi thanh tịnh, 
sinh tâm tôn trọng, dùng hương hoa, đèn, hương xoa, cờ phướn, lọng báu, y 
phục quý, làm đủ việc cúng dường như vậy. Kiêu-thi-ca nên biết, Thiện nam 
tử, Thiện nữ nhân này được phúc rất nhiều.
Lại nữa, Kiêu-thi-ca. Ngoài số tháp bảy báu được tạo khắp bốn Đại châu như 
đã nói trên, Kiêu-thi-ca, giả như có người lấy xá-lợi Phật, tạo tháp bảy báu 
đầy cả Tiểu thiên thế giới, người này từ đó cho đến hết đời, dùng hương 
hoa, đèn, hương xoa, cờ phướn, lọng báu, làm đủ việc cúng dường như vậy; 
lại tôn trọng, lễ bái, xưng tán. Kiêu-thi-ca, ý ông thế nào? Người đó vì nhân 
duyên này được nhiều phúc chăng?
Thiên chủ Đế Thích bạch Phật: Rất nhiều, Thế Tôn.
Phật nói: Kiêu-thi-ca, nếu có Thiện nam tử, Thiện nữ nhân, vì muốn cầu Đại 
Bồ-đề, đối với Bát-nhã Ba-la-mật này, phát tâm tin hiểu, tự mình thụ trì, đọc 
tụng, ghi nhớ, lại vì người khác rộng nói lưu truyền, khiến cho chúng sinh 
đều được thiện lợi lớn, khiến Chính pháp trú lâu dài ở thế gian. Vì nhân 
duyên này mà Phật nhãn không đoạn, Chính pháp không diệt; chư Bồ-tát 
Ma-ha-tát mỗi mỗi đều thụ trì, tuyên bố, giảng thuyết, liền được Pháp nhãn 
bất hoại, bất diệt. Lại chép kinh Bát-nhã Ba-la-mật này, đặt nơi thanh tịnh, 
dùng hương hoa, đèn, hương xoa, cờ phướn, lọng báu, y phục quý, làm đủ 
việc cúng dường như vậy. Kiêu-thi-ca, nên biết Thiện nam tử, Thiện nữ nhân 
này được phúc rất nhiều.
Lại nữa, Kiêu-thi-ca. Ngoài số tháp bảy báu được tạo khắp Tiểu thiên thế 
giới như đã nói trên, Kiêu-thi-ca, giả sử có người lấy xá-lợi Phật, tạo tháp 
bảy báu đầy cả Trung thiên thế giới, người này từ đó cho đến hết đời, dùng 
hương hoa, đèn, hương xoa, cờ phướn, lọng báu, y phục quý, cúng dường 
đủ loại như vậy; lại tôn trọng, lễ bái, xưng tán. Kiêu-thi-ca, ý ông thế nào? 
Người đó vì nhân duyên này được nhiều phúc chăng?
Thiên chủ Đế Thích bạch Phật: Rất nhiều, Thế Tôn.
Phật nói: Kiêu-thi-ca, nếu có Thiện nam tử, Thiện nữ nhân nào vì muốn cầu 
Đại Bồ-đề, đối với Bát-nhã Ba-la-mật này, phát tâm tin hiểu, tự mình thụ trì, 
đọc tụng, ghi nhớ, lại vì người khác rộng nói lưu truyền khiến cho chúng sinh 
đều được thiện lợi lớn, khiến Chính pháp trú lâu dài ở thế gian. Vì nhân 
duyên này Phật nhãn không bị mất, Chính pháp không bị diệt vong; chư Bồ-
tát Ma-ha-tát mỗi mỗi thụ trì, liền được Pháp nhãn không hoại, không diệt. 
Lại chép kinh Bát-nhã Ba-la-mật này, đặt nơi thanh tịnh, dùng hương hoa, 
hương xoa, đèn, cờ phướn, lọng báu, y phục quý, làm đủ việc cúng dường 
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như vậy. Kiêu-thi-ca nên biết, Thiện nam tử, Thiện nữ nhân này được phúc 
rất nhiều.
Lại nữa, Kiêu-thi-ca. Ngoài số tháp bảy báu được tạo khắp Trung thiên thế 
giới như đã nói trên, Kiêu-thi-ca, giả sử có người lấy xá-lợi Phật, tạo tháp 
bảy báu khắp cả ba ngàn Đại thiên thế giới, người này từ đó cho đến hết 
đời, dùng hương hoa, đèn, hương xoa, cờ phướn, lọng báu, y phục quý, làm 
đủ việc cúng dường như vậy; lại tôn trọng, lễ bái, xưng tán. Kiêu-thi-ca, ý 
ông thế nào? Người đó vì nhân duyên này được nhiều phúc chăng?
Thiên chủ Đế Thích bạch Phật: Rất nhiều, Thế Tôn.
Phật nói: Kiêu-thi-ca, nếu có Thiện nam tử, Thiện nữ nhân vì muốn cầu Đại 
Bồ-đề, đối với Bát-nhã Ba-la-mật này, phát tâm tin hiểu, tự mình thụ trì, đọc 
tụng, ghi nhớ, lại vì người khác rộng nói lưu truyền, khiến cho chúng sinh 
được thiện lợi lớn, khiến Chính pháp trú lâu dài ở thế gian. Vì nhân duyên 
này Phật nhãn không đoạn, Chính pháp không diệt. Chư Bồ-tát Ma-ha-tát 
mỗi mỗi đều thụ trì, tức được Pháp nhãn bất hoại, bất diệt. Lại chép kinh 
Bát-nhã  Ba-la-mật này, đặt nơi thanh tịnh, dùng hương hoa, đèn, hương 
xoa, cờ phướn, lọng báu, y phục quý, làm đủ việc cúng dường như thế. 
Kiêu-thi-ca, nên biết người Thiện nam, Thiện nữ này được phúc rất nhiều.
Lại nữa, Kiêu-thi-ca. Ngoài số tháp bảy báu được tạo khắp ba ngàn Đại thiên 
thế giới như đã nói trên, Kiêu-thi-ca, giả sử tất cả chúng sinh trong ba ngàn 
Đại thiên thế giới, mỗi mỗi đều lấy xá-lợi Phật, tạo tháp bảy báu, hoặc trú 
một kiếp, hoặc chưa tới một kiếp, dùng hương hoa, đèn, hương xoa, cờ 
phướn, lọng báu, y phục quý cho đến đủ loại kỹ nhạc, múa hát, cúng dường 
rộng lớn như vậy; lại tôn trọng, lễ bái, xưng tán. Kiêu-thi-ca, ý ông thế nào? 
Các chúng sinh kia vì nhân duyên đó mà được phúc nhiều chăng?
Thiên chủ Đế Thích bạch Phật: Rất nhiều, Thế Tôn.
Phật  nói: Kiêu-thi-ca, nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhân, vì muốn cầu Đại 
Bồ-đề, đối với Bát-nhã Ba-la-mật này phát tâm tin hiểu, nên tự mình thụ trì, 
đọc tụng, ghi nhớ, lại vì người khác rộng nói lưu truyền, khiến Chính pháp 
trú lâu dài ở thế gian. Vì nhân duyên này Phật nhãn không đoạn, Chính pháp 
không diệt. Chư Bồ-tát Ma-ha-tát mỗi mỗi đều thụ trì liền được Pháp nhãn 
không hoại, không diệt; lại chép kinh Bát-nhã Ba-la-mật này, đặt nơi thanh 
tịnh, dùng hương hoa, đèn, hương xoa, cờ phướn, lọng báu, cúng dường đủ 
loại như vậy. Kiêu-thi-ca nên biết, Thiện nam tử, Thiện nữ nhân này được 
phúc rất nhiều.
Bấy giờ, Thiên chủ Đế Thích bạch Phật: Thế Tôn, đúng vậy, đúng vậy. Đúng 
như Phật nói, nếu người tôn trọng, cúng dường kinh Bát-nhã Ba-la-mật này, 
nên biết người này cũng đang cúng dường chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại, 
biết rõ trí của chư Phật; cũng bằng với sự cúng dường rộng lớn, tối thượng, 
vô biên đối với tất cả thế giới. Thế Tôn, ngoài số lượng ba ngàn Đại thiên 
thế giới như Phật đã nói ở trên, Thế Tôn, giả sử có vô lượng vô số ba ngàn 
Đại thiên thế giới, và chúng sinh khắp thế giới đó, mỗi một chúng sinh đều 
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lấy xá-lợi Phật, dựng tháp bảy báu, dù trú một kiếp, dù chưa tới một kiếp, 
dùng hương hoa, đèn, hương xoa, cờ phướn, lọng báu, y phục quý, cho đến 
đủ loại kỹ nhạc, múa hát để cúng dường, lại còn tôn trọng, lễ bái, xưng tán. 
Thế Tôn, các chúng sinh kia phúc tuy nhiều, nhưng không bằng có người 
mong cầu Đại Bồ-đề, phát tâm tin hiểu đối với Bát-nhã  Ba-la-mật này, tự 
mình đọc tụng, thụ trì, ghi nhớ, lại vì người khác rộng nói lưu truyền khiến 
chúng sinh đều được thiện lợi lớn, khiến Chính pháp trú lâu dài ở thế gian. Vì 
nhân duyên này mà Phật nhãn không đoạn, Chính pháp không diệt. Chư Bồ-
tát Ma-ha-tát, mỗi mỗi đều thụ trì, tức  được Pháp nhãn không hoại không 
diệt. Lại chép kinh Bát-nhã Ba-la-mật này, đặt nơi thanh tịnh, dùng hương 
hoa, đèn, hương xoa, cờ phướn, lọng báu, y phục quý, cúng dường đủ loại 
như vậy.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo Thiên chủ Đế Thích: Đúng vậy, đúng vậy. Kiêu-thi-ca, 
đối với kinh Bát-nhã Ba-la-mật này, có thể tôn trọng, cúng dường, nên biết 
người này được phúc đức vô lượng vô số, vô biên, không gì bằng, không thể 
sánh, cho đến phúc ấy cũng không thể nghĩ được. Vì sao? Nên biết Nhất 
thiết trí của Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác từ Bát-nhã Ba-la-mật 
mà sinh, lại từ Nhất thiết trí mà sinh ra thân Như Lai. Kiêu-thi-ca, vì thế nên 
biết, nếu có người đem xá-lợi Phật, dựng tháp cúng dường, cùng với người 
kia thụ trì, đọc tụng, tôn trọng, cúng dường kinh Bát-nhã Ba-la-mật, thì phúc 
hạnh làm được, công đức thu được, so sánh số lượng như thế trăm phần 
không bằng một, ngàn phần không bằng một, trăm ngàn phần không bằng 
một, ức phần không bằng một, trăm ức phần, ngàn ức phần, trăm ngàn ức 
phần, trăm ngàn câu-chi na-dữu-đa phần không bằng một phần của người 
kia; phần đếm, phần tính, và phần ví dụ cho đến ô-ba-ni-sát-đàm phần cũng 
không bằng một phần của người kia.
Bấy giờ, những người trước đây cùng theo Thiên chủ Đế Thích đến dự hội, 
bốn mươi ngàn chúng Thiên tử đều nói với Thiên chủ Đế Thích: Nay đối với 
pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật sâu xa này, nên thụ trì, đọc tụng, ghi nhớ, suy 
nghĩ, tu hành như đã nói.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo Thiên chủ Đế Thích: Kiêu-thi-ca, như chư Thiên nói, 
đối với pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật này, ông nên thụ trì, đọc tụng, ghi nhớ, 
suy nghĩ, tu hành như đã nói. Vì sao? Kiêu-thi-ca, nếu A-tu-la cùng các Thiên 
tử ở trời Tam Thập Tam kia đánh nhau, vào lúc đó ông nên nghĩ nhớ đến 
pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật này, thì A-tu-la kia liền rút lui và tự trốn mất.
Thiên chủ Đế Thích bạch Phật: Thế Tôn, Bát-nhã Ba-la-mật này là Quảng đại 
minh, Bát-nhã  Ba-la-mật này là Vô lượng minh, là Vô thượng minh, là Tối 
thắng minh, là Vô đẳng minh, là Vô đẳng đẳng minh.
Bấy giờ, Phật bảo Thiên chủ Đế Thích: Đúng vậy, đúng vậy. Kiêu-thi-ca, Bát-
nhã Ba-la-mật này là Quảng đại minh, là Vô lượng minh, là Vô thượng minh, 
là Tối thắng minh, là Vô đẳng minh, là Vô đẳng đẳng minh. Vì sao? Vì chư 
Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác ở quá khứ, hiện tại, vị lai đều từ 
Đại minh này mà sinh ra, vì chư Phật học Đại minh này mà thành tựu Vô 
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thượng Chính đẳng Chính giác, cho đến chư Phật Thế Tôn ở vô lượng vô số 
ba ngàn Đại thiên thế giới, nhờ học Bát-nhã Ba-la-mật Quảng đại minh này 
mà thành tựu Vô thượng Chính đẳng Chính giác. Kiêu-thi-ca nên biết, Vô 
thượng Chính đẳng Chính giác từ nơi Bát-nhã Ba-la-mật này mà đến. Mười 
pháp Thiện có được, nhờ Đại minh này mới xuất hiện ở đời; bốn phần Thiền 
định, bốn phần Vô lượng, bốn phần Vô sắc định, năm phần Thần thông, ba 
mươi bảy phần Bồ-đề, các pháp như thế đều nhờ Đại minh này mà xuất hiện 
ở đời; nói lược như thế, cho đến tám vạn bốn ngàn nhóm Pháp, đều từ Bát-
nhã Ba-la-mật Quảng đại minh này sinh ra. Phật trí, Tự nhiên trí, Bất tư nghị 
trí, cũng do Đại minh này sinh ra.
Lại nữa, Kiêu-thi-ca. Nếu Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác không ra 
đời thì các Bồ-tát Ma-ha-tát kia xuất hiện ở thế gian, từ Bát-nhã Ba-la-mật 
được nghe trước đây, sinh ra đủ loại phương tiện thiện xảo, vì thương xót 
chúng sinh ở thế gian mà làm lợi ích. Vì thế, mười pháp Thiện, bốn phần 
Thiền định, bốn phần Vô lượng, bốn phần Vô sắc định, năm phần Thần 
thông, ba mươi bảy phần Bồ-đề, các pháp như vậy xuất hiện ở thế gian là 
để mở bày cho chúng sinh.
Kiêu-thi-ca, ví như lúc mặt trăng không có thì các vì sao xuất hiện, ánh sáng 
của chúng chiếu khắp thế gian, Bồ-tát Ma-ha-tát cũng như vậy. Lúc Như Lai 
Ứng cúng Chính đẳng Chính giác không ra đời thì Chính pháp cũng không ẩn 
diệt. Vì sao? Dù là các Pháp hành, dù là Bình đẳng hành, dù là Thiện hành, 
mỗi mỗi đều từ các Bồ-tát Ma-ha-tát mà sinh ra, tùy thuận nơi phương tiện 
thiện xảo của Bồ-tát Ma-ha-tát mà chuyển. Các phương tiện thiện xảo của 
các Bồ-tát Ma-ha-tát này, nên biết đều từ Bát-nhã Ba-la-mật sinh.
Lại nữa, Kiêu-thi-ca. Nếu có Thiện nam tử, Thiện nữ nhân, đối với pháp môn 
Bát-nhã Ba-la-mật này có thể biên chép, cúng dường, thụ trì, đọc tụng, ghi 
nhớ, suy nghĩ, tu hành như đã nói, người này vì duyên này ở trong đời này 
được lợi ích lớn.
Thiên chủ Đế Thích bạch Phật: Thế Tôn, người này ở đời này sẽ được lợi ích 
gì?
Phật  nói: Kiêu-thi-ca nên biết, Thiện nam tử, Thiện nữ nhân này không bị 
các độc làm tổn hại đến  tính mạng họ, không bị lửa đốt, không bị chìm 
nước, không gặp khổ dao, gươm, gậy cho đến không bị các thế lực khác làm 
tổn hại thân mạng; lại không bị phép vua ghép tội. Giả sử có những nạn 
này, nếu có thể tụng niệm Bát-nhã Ba-la-mật, liền được giải thoát.
Lại nữa, Kiêu-thi-ca. Người thụ trì, đọc tụng Bát-nhã Ba-la-mật này, nếu đến 
chỗ của Quốc vương, Vương tử, Vương đại thần, thì khi Quốc vương, Vương 
tử, Vương đại thần đó nhìn thấy họ đều hoan hỷ; nếu mong muốn điều gì, 
tất cả đều như ý. Vì sao? Kiêu-thi-ca, Bát-nhã Ba-la-mật này, đối với tất cả 
chúng sinh, là hạnh Đại từ tâm, hạnh Đại từ, là hạnh Đại bi tâm, hạnh Đại 
bi.
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Lại nữa, Kiêu-thi-ca. Người thụ trì, đọc tụng Bát-nhã Ba-la-mật này, ở tất cả 
mọi nơi không bị các loài cọp, sói, trùng độc, thú dữ làm tổn hại; cho đến 
người, phi nhân, v.v…, cầu cho chết yểu cũng không có cơ hội; chỉ trừ định 
nghiệp đời trước tất phải nhận chịu.
Bấy giờ, có các ngoại đạo, trước đây đã từng xuất gia theo pháp của họ, số 
đủ trăm người vào đến giữa hội, muốn làm não loạn Phật Thế Tôn.
Lúc đó, Thiên chủ Đế Thích nhìn thấy từ xa những người này sắp đến gần 
hội của Phật, tức thời Thiên chủ Đế Thích quán sát tâm của chúng, biết 
chúng muốn gì nên nghĩ thế này: “Các ngoại đạo này, nay đến hội của Phật, 
muốn làm não loạn, ta nên tụng niệm pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật đã nhận 
từ Phật trước đây.” Thiên chủ Đế Thích suy nghĩ như vậy rồi, liền tụng pháp 
môn Bát-nhã Ba-la-mật.
Lúc đó các ngoại đạo đã vào trong hội, từ xa nhìn thấy Thế Tôn. Lúc này 
từng người lần lượt đi vòng bên phải Thế Tôn xong, liền rời khỏi hội của 
Phật, theo lối cũ mà lui ra.
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi Tử nghĩ: Tại sao các ngoại đạo này vào đến trong 
hội, hướng về Phật Thế Tôn, đi quanh bên phải rồi lui ra?
Lúc này, Thế Tôn biết Xá-lợi Tử tâm nghĩ như thế, liền bảo Tôn giả Xá-lợi 
Tử: Ông nay nên biết, các ngoại đạo kia đều xuất gia theo pháp của họ, nay 
đến hội của Phật muốn phá hoại, chống đối, tranh cãi, làm tổn não. Vì Thiên 
chủ Đế Thích tụng Bát-nhã Ba-la-mật nên các ngoại đạo kia tự sinh hổ thẹn 
mà rút lui. Xá-lợi Tử, vì vậy nên biết pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật có uy lực 
rất lớn, có thể trừ tất cả tà ác của ngoại đạo.
Bấy giờ, lại có các  ác ma thầm nghĩ: Nay Như Lai Ứng cúng Chính đẳng 
Chính giác cùng với bốn chúng của mình, và các Thiên tử ở Dục giới, Sắc 
giới cùng tụ hội. Phật Thế Tôn đó thụ ký Vô thượng Chính đẳng Chính giác 
cho các Bồ-tát Ma-ha-tát; nay chúng ta nên đến chỗ đó. Chúng Ma nghĩ 
xong, liền hóa ra bốn đạo binh, đủ loại trang nghiêm, đến chỗ của Phật.
Bấy giờ, Thiên chủ Đế Thích thấy bốn đạo binh trang nghiêm, chỉnh tề, đẹp 
đẽ đến hội của Phật, liền nghĩ: Bốn đạo binh này trang nghiêm, đẹp đẽ, vua 
Tần-bà-sa-la kia không thể có được, Thắng Quân đại vương cũng không có 
được, các Quốc vương khác cũng không có được, bậc Trưởng giả tử cũng 
không có được. Đây chính là do các ác ma kia hóa ra như thế. Vì sao? Các 
ác ma kia, trong dòng sinh tử, quay lưng với Phật pháp, cầu Phật pháp sớm 
diệt nên muốn phá hoại. Ta nay nên tụng pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật được 
nhận từ Phật. Thiên chủ Đế Thích nghĩ vậy xong liền tụng pháp môn Bát-nhã 
Ba-la-mật.  Các  chúng Ma  kia  tức  thời  thu lại  hóa binh của chúng,  theo 
đường cũ rút lui.
Bấy giờ, chúng Thiên tử ở trời Tam Thập Tam liền đến giữa hội, hóa ra vô số 
hoa trời mạn-đà-la, đủ loại hoa quý, rải lên Phật. Các hoa được rải lên đều 
dừng lại giữa hư không.
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Khi các Thiên tử rải diệu hoa xong liền nói: Nguyện Chính pháp Bát-nhã Ba-
la-mật này trú lâu dài ở thế gian, đối với chúng sinh cõi Diêm-phù-đề, tạo lợi 
ích lớn. Phát nguyện này xong, lại rải hoa. Rải hoa xong, lại nói: Nguyện tất 
cả chúng sinh, đối  với  pháp môn Bát-nhã  Ba-la-mật này,  tuyên bố,  diễn 
thuyết, tu hành như đã nói; tất cả Ma và Thiên ma, người, phi nhân, muốn 
cầu cho sớm mất đều không có cơ hội; nguyện cho chúng sinh đầy đủ thiện 
căn.
Bấy giờ Thiên chủ Đế Thích bạch Phật: Thế Tôn, nếu có người đối với Bát-
nhã Ba-la-mật này, có thể tùy hỷ, nghe, nhận; nên biết người này đã từng 
cúng dường chư Phật ở quá khứ, huống là  thụ trì, đọc tụng, ghi nhớ, suy 
nghĩ, đối với người khác giảng thuyết nghĩa đó, y pháp tu học như đã được 
nói, tu hành như thế thì tương ưng với thành tựu. Vì sao? Vì Nhất thiết trí 
của chư Phật đều được cầu từ pháp Bát-nhã Ba-la-mật, đều sinh từ Bát-nhã 
Ba-la-mật. Thế Tôn, ví như có người muốn cầu của báu quý cần vào biển lớn 
mới thu được châu báu tốt đẹp vô giá, báu Nhất thiết trí của Như Lai Ứng 
cúng Chính đẳng Chính giác cũng như vậy, nên ở giữa biển lớn Bát-nhã Ba-
la-mật mà mong cầu.
Phật bảo Thiên chủ Đế Thích: Đúng vậy, đúng vậy. Nếu muốn cầu báu Nhất 
thiết trí của chư Phật Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác, nên ở trong 
biển pháp rộng lớn Bát-nhã Ba-la-mật mà cầu. Người cầu như thế đều được 
như ý.
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Quyển IV

Phẩm 3: Công Đức Bảo Tháp

Phần 3

Bấy giờ, Tôn giả A-nan bạch Phật: Thế Tôn, tại sao không xưng tán, tuyên 
thuyết Bố thí  Ba-la-mật, Trì giới Ba-la-mật, Nhẫn nhục Ba-la-mật, Tinh tiến 
Ba-la-mật, Thiền định Ba-la-mật, các danh tự như thế? Tại sao chỉ thuyết và 
xưng tán công đức Bát-nhã Ba-la-mật? 
Phật bảo A-nan: Đúng vậy, đúng vậy. Ta đối với các Ba-la-mật, chỉ nói Bát-
nhã Ba-la-mật được xưng tán tối thượng. Vì sao? A-nan, ông nay nên biết, vì 
Bát-nhã Ba-la-mật này đối với năm Ba-la-mật kia, phần lớn đều dẫn đầu. A-
nan, ý ông thế nào? Nếu bố thí mà không hồi hướng Nhất thiết trí thì có thể 
thành tựu Ba-la-mật không?
A-nan bạch Phật: Không, Thế Tôn.
Phật nói:  A-nan,  nếu trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định mà không hồi 
hướng Nhất thiết trí  thì có thành Ba-la-mật không? Tức Bát-nhã này nếu 
không hồi hướng Nhất thiết trí thì có được thành Ba-la-mật không?
Không, Thế Tôn. 
Phật nói : A-nan, ý ông thế nào? Có thiện căn trí tuệ không thể nghĩ bàn hồi 
hướng Nhất thiết trí không?
A-nan bạch Phật: Thế Tôn, đúng vậy, đúng vậy. Có thiện căn trí  tuệ tối 
thượng không thể nghĩ bàn hồi hướng Nhất thiết trí.
Phật bảo A-nan: Vì thế nên biết, vì dùng các thiện căn hồi hướng Nhất thiết 
trí nên được gọi là các Ba-la-mật; vì dùng pháp Đệ nhất nghĩa hồi hướng 
Nhất thiết trí, nên được gọi là Bát-nhã Ba-la-mật. Vì vậy, A-nan, vì các thiện 
căn kia hồi hướng Nhất thiết trí nên Bát-nhã Ba-la-mật dẫn đầu năm Ba-la-
mật. Năm Ba-la-mật kia trú trong pháp tương ưng với Bát-nhã  Ba-la-mật. 
Nhờ Bát-nhã Ba-la-mật này nên các Ba-la-mật đều được tròn đầy. A-nan, vì 
thế ta xưng tán Bát-nhã Ba-la-mật hơn hết cả. Ví như rải các hạt giống lên 
mặt đất. Nhờ được hòa hợp với thời và xứ mà chúng đều được sinh trưởng. 
Các hạt giống đó dựa vào đất mà trú. Nếu không dựa vào đất thì không thể 
sinh trưởng. Bát-nhã  Ba-la-mật cũng thế, có thể bao hàm năm Ba-la-mật 
kia. Năm pháp như thế đều dựa vào Bát-nhã Ba-la-mật mà trú, nhờ Bát-nhã 
Ba-la-mật mà được tăng trưởng. Vì vậy năm pháp đều được gọi là Ba-la-
mật. A-nan, vì thế nên biết Bát-nhã Ba-la-mật dẫn đầu năm pháp kia.
Bấy giờ, Thiên chủ Đế Thích bạch Phật: Thế Tôn, như Phật nói, pháp môn 
Bát-nhã Ba-la-mật có công đức rất lớn. Giả sử Như Lai Ứng cúng Chính đẳng 
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Chính giác dùng đủ loại ngôn từ xưng dương tán thán cũng không thể hết. 
Vì thế các Thiện nam tử, Thiện nữ nhân, đối với pháp môn Bát-nhã Ba-la-
mật này nên thụ trì, đọc tụng, ghi nhớ, suy nghĩ, tu hành như đã nói.
Phật nói: Kiêu-thi-ca, hay thay!  Hay thay! Như ông nói, pháp môn Bát-nhã 
Ba-la-mật này, ta không chỉ nói người có thể thụ trì, đọc tụng, lưu truyền, 
giảng thuyết mới có công đức lớn. Nếu có Thiện nam tử, Thiện nữ nhân, chỉ 
có thể lấy Bát-nhã  Ba-la-mật này mà biên chép thành kinh, đặt nơi thanh 
tịnh, tôn trọng, cung kính, dùng các hương hoa, đèn, hương xoa, cờ phướn, 
lọng báu, y phục quý, đủ loại cúng dường, nên biết người này tuyên bố Phật 
pháp đã trú lâu dài ở thế gian này. Vì nhân duyên này, Phật nhãn không 
đứt, Chính pháp không diệt; và mỗi một Bồ-tát Ma-ha-tát  thụ trì liền được 
Pháp nhãn bất hoại bất diệt. Kiêu-thi-ca, người thụ trì, đọc tụng Bát-nhã Ba-
la-mật đó, ở trong đời này được công đức như thế.
Bấy giờ, Thiên chủ Đế Thích bạch Phật: Thế Tôn, nếu có Thiện nam tử, 
Thiện nữ nhân đối với Bát-nhã  Ba-la-mật này chỉ có thể biên chép thành 
kinh, đặt nơi thanh tịnh, dùng hương hoa, đèn, hương xoa, cờ phướn, lọng 
báu, v.v…, tuỳ sức cúng dường, thì con sẽ đến hộ niệm cho người đó khiến 
không suy yếu khổ não; huống là đối với Bát-nhã Ba-la-mật này lại thụ trì, 
đọc tụng, ghi nhớ, suy nghĩ, lại vì người khác giải thuyết nghĩa đó, thì người 
này công đức vô lượng vô biên.
Phật bảo Thiên chủ Đế Thích: Hay thay! Hay thay! Kiêu-thi-ca, nếu có Thiện 
nam tử, Thiện nữ nhân, lúc nói Bát-nhã Ba-la-mật này ở các nơi, đều có vô 
số trăm ngàn Thiên tử, vì để nghe pháp nên đến chỗ đó nghe, nhận Chính 
pháp. Nếu người nói pháp, tâm bị mỏi mệt, không ưa nói, thì các Thiên tử 
kia tăng thêm sức mạnh cho họ khiến không thoái lui, khiến họ tinh tiến, ưa 
thích tuyên thuyết. Kiêu-thi-ca, người thọ trì, đọc tụng Bát-nhã Ba-la-mật, ở 
trong đời này được công đức như thế.
Lại nữa, Kiêu-thi-ca. Nếu thụ trì Chính pháp này, lúc Thiện nam tử, Thiện nữ 
nhân  nói  Bát-nhã  Ba-la-mật  này  trong bốn chúng,  tâm không khiếp  sợ, 
không sợ bị vấn nạn, tùy hỏi mà đáp, xa rời các sai lầm. Vì sao? Vì được lực 
hộ trì của Bát-nhã  Ba-la-mật. Đối với Bát-nhã  Ba-la-mật này, người muốn 
tìm sai lầm đều không có cơ hội. Bởi vì sao? Bát-nhã Ba-la-mật này lìa các 
sai lầm. Vì thế người tuyên thuyết Bát-nhã Ba-la-mật cũng không tìm thấy 
sai lầm của nó. Vì thế, Thiện nam tử, Thiện nữ nhân kia, lúc nói pháp không 
sinh lo sợ. Kiêu-thi-ca, người thụ trì đọc tụng Bát-nhã Ba-la-mật, ở đời này 
được công đức như thế.
Lại nữa, Kiêu-thi-ca. Nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhân, thụ trì đọc tụng Bát-
nhã Ba-la-mật, người này được cha mẹ, bạn thân, cho đến Sa-môn, Bà-la-
môn, v.v…, tôn trọng ái kính; dù đã khởi hay chưa khởi, tất cả các việc kiện 
tụng, tranh cãi, suy yếu khổnão, v.v…, đều được xa rời. Kiêu-thi-ca, người 
thụ trì đọc tụng Bát-nhã Ba-la-mật, ở trong đời này được công đức như thế.
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Lại nữa, Kiêu-thi-ca. Nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhân, đối với Bát-nhã Ba-
la-mật này, biên chép thành kinh, an trí cúng dường, nơi nào có kinh này tức 
có bốn Đại Thiên Vương. Người trú tâm Vô thượng Chính đẳng Chính giác, 
thì các Thiên tử, vì tôn kính pháp, đều đến chỗ người đó, chiêm ngưỡng, lễ 
bái, xưng tán, tùy hỷ, đảnh thụ. Chiêm ngưỡng, lễ bái, đảnh thụ xong liền 
trở về cõi trời của họ. Có các Thiên tử trú tâm Bồ-đề ở trời Tam Thập Tam, 
các Thiên tử trú tâm Bồ-đề ở Dạ-ma thiên, các Thiên tử trú tâm Bồ-đề ở Hỷ 
Túc thiên, các Thiên tử trú tâm Bồ-đề ở Hoá Lạc thiên, các Thiên tử trú tâm 
Bồ-đề ở Tha Hoá Tự Tại thiên. Các Thiên tử Dục giới như thế, đều vì tôn 
kính pháp nên đi đến chỗ đó, chiêm ngưỡng, lễ bái, xưng tán, vui mừng, 
đỉnh thụ. Chiêm ngưỡng, lễ bái, đỉnh thụ xong, mỗi vị đều trở lại cõi trời của 
mình.
Lại nữa, Kiêu-thi-ca. Chư Thiên Sắc giới, là Phạm Chúng thiên, Phạm Phụ 
thiên, Đại Phạm thiên, Thiểu Quang thiên, Vô Lượng Quang thiên, Quang 
Âm thiên, Thiểu Tịnh thiên, Vô Lượng Tịnh thiên, Biến Tịnh thiên, Vô Vân 
thiên, Phúc Sinh thiên, Quảng Quả thiên, Vô Phiền thiên, Vô Nhiệt thiên, 
Thiện Kiến thiên, Thiện Hiện thiên, Sắc Cứu Cánh thiên. Các Thiên tử trú 
tâm Bồ-đề ở  các  cõi  trời  như  thế,  vì  kính  pháp,  đi  đến  chỗ  đó,  chiêm 
ngưỡng, lễ bái, xưng tán, vui mừng, đỉnh thụ. Chiêm ngưỡng, lễ bái, đỉnh 
thụ xong, họ lại trở về các cõi trời của mình.
Lại nữa, Kiêu-thi-ca. Những người có  thụ trì  đọc tụng Bát-nhã  Ba-la-mật, 
Thiện nam tử, Thiện nữ nhân nên sinh tâm như thế này: “Trong vô lượng a-
tăng-kỳ thế giới ở mười phương, tất cả Thiên, Long, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-
tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, người, phi nhân, v.v…, đều vì tôn 
kính pháp, nên đến nơi có kinh Bát-nhã  Ba-la-mật, chiêm ngưỡng, lễ bái, 
nghe nhận. Nếu họ đến, ta sẽ vì họ mà bố thí pháp, khiến họ đều được pháp 
mà trở  về.”  Kiêu-thi-ca,  nếu chỗ nào có kinh Bát-nhã  Ba-la-mật  này,  ta 
không chỉ nói cho các Thiên tử trú tâm Bồ-đề thuộc Dục giới, Sắc giới của 
một Tứ Đại châu, vì cung kính pháp, đến chỗ đó để chiêm ngưỡng, lễ bái, 
đỉnh  thụ. Kiêu-thi-ca, cho đến các Thiên tử trú tâm Bồ-đề thuộc Dục giới, 
Sắc giới của ba ngàn Đại thiên thế giới, mỗi vị đều vì kính pháp, nơi có kinh 
Bát-nhã Ba-la-mật này, đều đến chỗ đó để chiêm ngưỡng, lễ bái, xưng tán, 
tùy hỷ, đỉnh thụ. Chiêm ngưỡng, lễ bái, đỉnh thụ xong, họ lại trở về các cõi 
trời của mình.
Lại nữa, Kiêu-thi-ca. Người  thụ trì  đọc tụng Bát-nhã  Ba-la-mật, các Thiện 
nam tử, Thiện nữ nhân, ở nơi trú ngụ có được kinh này, các cung điện, nhà 
cửa và các phòng xá đều kiên cố, an ổn, không thể phá hoại; nơi này tức có 
uy lực lớn. Thiên, Long, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, 
Ma-hầu-la-già, người, phi nhân, v.v…, thường đến chỗ đó nghe nhận Chính 
pháp.
Bấy giờ, Thiên chủ Đế Thích bạch Phật: Thế Tôn, nếu các chúng Thiên, 
Long, Thần,  v.v…, đến thì Thiện nam tử, Thiện nữ nhân kia làm sao biết 
được? 
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Phật bảo Thiên chủ Đế Thích: Kiêu-thi-ca, người  thụ trì  Chính pháp này, 
Thiện nam tử, Thiện nữ nhân, nếu thấy có ánh sáng lớn, nên biết đó chính 
là các chúng Thiên, Long, Thần,  v.v…, đến chỗ đó để nghe, nhận Chính 
pháp. Lại nữa, nếu nghe các mùi thơm vi diệu, nên biết tướng này cũng là 
các chúng Thiên, Long, Thần, v.v…, đi đến chỗ đó. Vì vậy, Kiêu-thi-ca, người 
thụ trì Chính pháp này, Thiện nam tử, Thiện nữ nhân, ở nơi trú ngụ, thường 
nên giữ phòng xá của mình thanh tịnh, trang nghiêm, sạch sẽ; khử trừ tất cả 
các vật ô uế, v.v…. Nếu các chúng Thiên, Long, Thần, v.v…, khi đến chỗ ở 
của họ, nhìn thấy các tướng thanh tịnh này, các chúng Thiên, Long, Thần đó 
đều sinh tâm hoan hỷ, thích thú, khoái lạc. Ở đó,  các quỷ thần yếu kém đã 
ở trước đây đều rời xa các phòng xá đó. Vì sao? Vì các quỷ thần yếu kém kia 
thường dựa vào chư Thiên, Long, Thần có oai lực lớn. Các quỷ thần yếu kém 
kia thường theo chư Thiên, Long, Thần có oai lực lớn đi đến mọi nơi. Vì thế, 
Kiêu-thi-ca, nơi có kinh Bát-nhã  Ba-la-mật này, nếu những người trì pháp, 
thường có thể giữ cho chỗ đó thanh tịnh, trang nghiêm, sạch sẽ, thì đó 
chính là vì tôn trọng con mắt Chính pháp. Kiêu-thi-ca, Thiện nam tử, Thiện 
nữ nhân này do tôn kính, thụ trì sức của Chính pháp Bát-nhã Ba-la-mật, nên 
trong đời này được công đức rất lớn.
Lại nữa, Kiêu-thi-ca. Thiện nam tử, Thiện nữ nhân này, lúc thụ trì Bát-nhã 
Ba-la-mật, thân không mệt mỏi, tâm không biếng nhác, lìa các khổ não, 
thích thú, khoái lạc, ngủ yên, thức yên; trong giấc mộng nhìn thấy cảnh 
tượng thù thắng, hoặc thấy Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác ở nơi 
đạo tràng, hoặc thấy Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác chuyển Đại 
pháp luân,  hoặc thấy bảo tháp xá-lợi  của Như Lai,  hoặc thấy các chúng 
Thanh Văn, hoặc thấy các chúng Bồ-tát Ma-ha-tát, hoặc nghe tuyên thuyết 
pháp âm sâu xa của Bát-nhã Ba-la-mật, hoặc nghe tuyên thuyết Bồ-đề phần 
pháp, hoặc thấy lại các Bồ-tát Ma-ha-tát vừa chứng Vô thượng Chính đẳng 
Chính giác, hoặc thấy các Bồ-tát Ma-ha-tát thụ trì pháp môn Bát-nhã Ba-la-
mật này, hoặc nghe tuyên thuyết Bát-nhã Ba-la-mật bao hàm Nhất thiết trí, 
hoặc thấy nước Phật rộng lớn, thanh tịnh, hoặc nghe chư Phật Thế Tôn 
dùng phương tiện thiện xảo thuyết pháp Bồ-tát, hoặc nhìn thấy một đức 
Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác, ở một phương, một chỗ, một thế 
giới nào đó, thuyết pháp cho trăm ngàn ức vạn chúng Bồ-tát, Thanh Văn, 
cung kính vây quanh.
Kiêu-thi-ca, Thiện nam tử, Thiện nữ nhân này, ở trong giấc mộng thấy tướng 
thù thắng này, lúc tỉnh dậy, thân tâm nhẹ nhàng, vui vẻ. Người đó sau khi 
đã được vui vẻ, khoái lạc như thế rồi, đối với các thức ăn uống ngon nào đó 
không sinh tưởng ham muốn. Ví như Tỷ-khưu tu Tương ưng hành, lúc từ 
định khởi, đối với các thức ăn uống thơm ngon nào đó, không sinh niệm 
tưởng. Kiêu-thi-ca, người thụ trì Bát-nhã Ba-la-mật, Thiện nam tử, Thiện nữ 
nhân cũng thế. Vì sao? Người Thiện nam tử, Thiện nữ nhân này vì trú Bát-
nhã  Ba-la-mật quán hành tương ưng, tức được Thiên, Long, Thần,  v.v…, 
tăng thêm sức mạnh của sắc. Vì thế đối với các thức ăn uống không sinh 
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niệm tưởng.  Kiêu-thi-ca,  người  thụ trì  Bát-nhã  Ba-la-mật,  Thiện nam tử, 
Thiện nữ nhân, trong đời này được công đức như thế.
Lại nữa, Kiêu-thi-ca. Nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhân chỉ có thể lấy Bát-
nhã Ba-la-mật này, biên chép thành kinh, an trí cúng dường, nên biết người 
này được công đức rất lớn. Huống lại có người vì muốn cầu Đại Bồ-đề, đối 
với pháp môn Bát-nhã  Ba-la-mật này, phát tâm tin hiểu, nghe, nhận, đọc 
tụng, rộng vì người khác giảng nói nghĩa đó, khiến cho Chính pháp trú lâu 
dài ở thế gian. Vì nhân duyên này, Phật nhãn không đứt, Chính pháp không 
diệt.  Các  chúng Bồ-tát  Ma-ha-tát,  mỗi  mỗi  đều  thụ trì,  tuyên  bố,  giảng 
thuyết, tức được Pháp nhãn không hoại, không diệt.
Lại nữa, Kiêu-thi-ca. Dùng các hương hoa, đèn, hương xoa, cờ phướn, lọng 
báu, y phục quý, đủ loại cúng dường như thế, nên biết người này vì nhân 
duyên này được công đức vô lượng vô biên. Vì thế, Kiêu-thi-ca. Nếu Thiện 
nam tử, Thiện nữ nhân, muốn thành tựu công đức tối thắng như thế, nên 
đối  với pháp môn Bát-nhã  Ba-la-mật này, phát tâm tin hiểu,  thụ trì,  đọc 
tụng, ghi nhớ, suy nghĩ, cho đến vì người rộng nói nghĩa đó, lại tôn trọng 
cung kính, dùng các hương hoa, đèn, hương xoa, cờ phướn, lọng báu, đủ 
loại cúng dường.
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Phẩm 4: Xưng Tán Công Đức

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Thiên chủ Đế Thích: Kiêu-thi-ca, nếu lấy một phần xá-
lợi Như Lai khắp Diêm-phù-đề, lấy một phần việc biên chép kinh Bát-nhã Ba-
la-mật này, đối với hai phần này ông nên lấy phần nào?
Thiên chủ Đế Thích bạch Phật: Thế Tôn, nếu lấy xá-lợi của Như Lai khắp 
Diêm-phù-đề cùng kinh Bát-nhã  Ba-la-mật,  mỗi  thứ một phần,  trong hai 
phần này con sẽ lấy phần Bát-nhã Ba-la-mật. Vì sao? Chư Phật Như Lai có 
Hóa tướng thân, Thực nghĩa thân, Thuyết pháp thân, vì các thân như vậy 
đều từ Pháp thân sinh ra, từ Như thực tế sinh ra. Như thực tế tức Bát-nhã 
Ba-la-mật. Các thân của chư Phật Thế Tôn cũng từ Bát-nhã Ba-la-mật này 
sinh. Vì thế, được chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng dường xá-lợi của Như Lai, tuy 
được cúng dường xá-lợi Như Lai, nhưng không bằng tôn trọng, cúng dường 
Bát-nhã Ba-la-mật này. Vì sao? Vì các thân Như Lai từ Bát-nhã Ba-la-mật này 
sinh ra.
Thế Tôn, ví như con ngồi trong Thiện Pháp Đường ở trời Tam Thập Tam, vì 
các Thiên tử, tuyên thuyết Pháp yếu. Nếu lúc đó, vì nhân duyên con phải rời 
xa chỗ ngồi đó, các Thiên tử hoặc có người đến, tuy không thấy con nhưng 
lại hướng về chỗ ngồi đó mà chiêm ngưỡng, lễ bái, cung kính, nhiễu quanh 
rồi đi. Họ suy nghĩ thế này: “Thiên chủ Đế Thích, ở chỗ ngồi này, thường vì 
các Thiên tử tuyên thuyết Pháp yếu; vì thế ta nay chiêm ngưỡng, lễ bái chỗ 
ngồi này.” Thế Tôn, Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác cũng thế. 
Nhất thiết trí của Như Lai nương vào thân Như Lai. Thân này lại do Nhất 
thiết trí mà được. Vì duyên này, từ Như thực trí sinh ra Nhất thiết trí trí của 
Như Lai. Trí này lại từ Bát-nhã Ba-la-mật mà sinh. Thế Tôn, vì thế trong hai 
phần, con chỉ lấy phần Bát-nhã Ba-la-mật. Thế Tôn, không phải con không 
cung kính đối với xá-lợi của Phật, vì xá-lợi đó của Như Lai từ Bát-nhã Ba-la-
mật mà sinh. Vì thế, con lấy phần Bát-nhã Ba-la-mật, tức là cúng dường xá-
lợi Như Lai.
Thế Tôn, ngoài xá-lợi Như Lai ở khắp Diêm-phù-đề này, nếu xá-lợi Như Lai ở 
khắp bốn Đại châu, hoặc khắp Tiểu thiên thế giới, hoặc khắp Trung thiên thế 
giới; ngoài số này ra, giả sử xá-lợi Như Lai ở khắp ba ngàn Đại thiên thế 
giới, chỉ lấy một phần. Lại lấy một phần kinh biên chép của Bát-nhã Ba-la-
mật này. Thế Tôn, trong hai phần, con cũng chỉ lấy phần Bát-nhã Ba-la-mật. 
Thế Tôn, không phải con không cung kính đối với xá-lợi của Như Lai, vì xá-
lợi của Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác từ Bát-nhã Ba-la-mật mà 
sinh. Các thân Như Lai là nơi nương tựa của Nhất thiết trí, mà Nhất thiết trí 
này lại từ Bát-nhã Ba-la-mật sinh ra. Vì thế, trong hai phần, con chỉ lấy phần 
Bát-nhã Ba-la-mật.
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Thế Tôn, ví như báu ma-ni lớn, đầy đủ sắc tướng, có công đức lớn; nơi nơi 
chốn chốn, các loài phi nhân mong cầu chẳng được. Nơi các phi nhân ở kia, 
nếu có người nam, người nữ cầm báu ma-ni này vào trong nhà họ, thì phi 
nhân kia sẽ ra khỏi nhà đó. Lại nữa, vật báu này nếu có người tạm để trong 
thân, người này có thể chấm dứt các việc ác độc, khổ não,  v.v…. Lại nữa, 
nếu có người mắc các bệnh phong, bệnh đờm, v.v…, nên  lấy vật báu này 
mang vào thân, tức mọi bệnh khổ đều tiêu trừ. Báu ma-ni này, ở trong đêm 
tối có thể soi sáng. Nếu các địa phương gặp lúc nóng bức dữ dội, báu Ma-ni 
này có thể làm cho mát mẻ. Nếu các địa phương gặp lúc quá lạnh, báu ma-
ni này có thể làm ấm áp. Nếu các địa phương bị độc trùng lớn, v.v…, gây ra 
các độc hại, nếu chỗ đó có báu ma-ni lớn này, chúng sẽ tự bỏ đi, không thể 
làm hại. Lại nếu có người bị các độc trùng làm tổn hại, người đó nếu thấy 
báu ma-ni này thì độc liền tiêu mất. Lại nữa, nếu có người mắc các bệnh 
mắt, không thể nhìn rõ các tướng của cảnh, nên lấy báu ma-ni này đặt lên 
mắt mình. Người này liền nhìn thấy rõ ràng, lìa xa các khổ não. Lại nữa, nếu 
lấy vật báu này đặt vào trong nước, vật báu này tức cùng một màu với 
nước. Nếu lấy vật báu này đặt trong nước màu xanh, vàng, đỏ, trắng, vật 
báu này có thể có cùng màu với mỗi loại màu đó. Lại nữa, nếu lấy vật báu 
này bỏ vào trong áo có các màu sắc xanh, vàng, đỏ, trắng, vật báu này có 
thể có cùng màu với mỗi loại màu của áo đó. Nếu lấy vật báu này đặt vào 
trong nước bẩn, thì nước trở thành sạch.
Thế Tôn, báu ma-ni kia đầy đủ sắc tướng, có công đức như thế.
Bấy giờ, Tôn giả A-nan nói với Thiên chủ Đế Thích: Như ông nói, báu ma-ni 
lớn đủ các công đức. Đây có phải là vật báu ở cõi trời không? Đây có phải là 
vật báu ở cõi người không?
Thiên chủ Đế Thích bạch A-nan: Đây là vật báu ma-ni lớn ở cõi trời. Người 
Diêm-phù-đề cũng có vật báu này, nhưng loài người ít sinh tôn trọng, ái 
kính. Chỉ có vật báu ở cõi trời thì con người mới ưa thích, coi trọng, vì đủ các 
sắc tướng, công đức thù thắng. Nếu đem vật báu của Diêm-phù-đề so với 
vật báu của cõi trời, thì trăm phần không bằng một, ngàn phần không bằng 
một, trăm ngàn phần không bằng một, ức phần không bằng một, trăm ức 
phần không bằng một, ngàn ức phần không bằng một, trăm ngàn ức phần 
không bằng một, phần tính, phần đếm và phần ví dụ, cho đến ô-ba-ni-sát 
phần, đều không bằng một. Báu ma-ni của cõi trời này trọn đủ tất cả các 
tướng. Nếu lấy hộp báu đựng vật báu kỳ diệu này, nếu khi lấy vật báu đi rồi, 
thì hộp báu này cũng đầy đủ các công đức, được người tôn kính. Vì sao? Vì 
là đồ đựng vật báu lớn, thù diệu.
Bấy giờ, Thiên chủ Đế Thích bạch Phật: Thế Tôn, Bát-nhã  Ba-la-mật cũng 
thế, đầy đủ công đức Nhất thiết trí trí, có xá-lợi của Như Lai Ứng cúng Chính 
đẳng Chính giác sau khi vào Niết-bàn, cũng được chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng 
dường. Vì sao? Nhất thiết trí trí nương vào thân Như Lai. Vì thế xá-lợi Như 
Lai giống như hộp đựng vật báu kia. Nhất thiết trí  trí giống như vật báu 
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được đựng. Vì nghĩa này, xá-lợi Như Lai được chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng 
dường.
Thế Tôn, nếu Phật Như Lai, đối với tất cả thế giới, tuyên thuyết Bát-nhã Ba-
la-mật. Có việc như thế tức sinh ra sự cúng dường chân thật. Nếu người 
thuyết pháp có thể vì người nói Bát-nhã Ba-la-mật, tức cũng sinh ra sự cúng 
dường chân thật. Ví như Vương thần nhận lệnh vua, đến chỗ đông người, 
không sinh lo sợ; vì dựa vào lực oai đức của vị vua đó. Các Thuyết pháp sư 
cũng thế, đối với tất cả chúng sinh, tuyên thuyết Pháp yếu mà không sinh lo 
sợ, vì dựa vào lực công đức của Đại pháp. Vì thế, tôn trọng cúng dường 
Thuyết pháp sư, vì cúng dường Pháp sư nên xá-lợi Như Lai cũng được cúng 
dường. Thế Tôn, như trên đã nói, xá-lợi Như Lai khắp ba ngàn Đại thiên thế 
giới. Giả sử lấy một phần của xá-lợi Như Lai trong khắp Hằng hà sa số ba 
ngàn Đại thiên thế giới, lại lấy một phần kinh Bát-nhã Ba-la-mật. Thế Tôn, 
đối với hai phần này, con cũng lấy phần Bát-nhã Ba-la-mật. Thế Tôn, không 
phải con không tôn trọng xá-lợi Như Lai; chỉ vì xá-lợi Như Lai từ Bát-nhã Ba-
la-mật sinh ra, làm chỗ nương tựa cho Nhất thiết trí. Vì thế con nên tôn 
trọng cúng dường Bát-nhã Ba-la-mật. Vì thế, Thế Tôn, nếu cúng dường Bát-
nhã Ba-la-mật này, tức bằng cúng dường chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai.
Lại nữa, Thế Tôn. Nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhân muốn thấy thân chân 
thật của chư Phật Như Lai đang thuyết pháp trong mười phương vô lượng vô 
biên a-tăng-kỳ thế giới kia, thì nên đối với Bát-nhã Ba-la-mật này, tu hành 
đúng như pháp; đối  với  Bát-nhã  Ba-la-mật này,  an trú tương ưng, quán 
tưởng như thật.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo Thiên chủ Đế Thích: Đúng vậy, đúng vậy. Kiêu-thi-ca, 
Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác quá khứ, đều nhờ tu tập Bát-nhã 
Ba-la-mật này, được thành tựu Vô thượng Chính đẳng Chính giác. Vô lượng 
vô số Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác đều nhờ tu tập Bát-nhã Ba-
la-mật này mà thành tựu Vô thượng Chính đẳng Chính giác. Kiêu-thi-ca, ta 
nay là Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác hiện tại, cũng tu tập Bát-
nhã Ba-la-mật mà được Vô thượng Chính đẳng Chính giác.
Thiên chủ Đế Thích bạch Phật: Thế Tôn, Đại Ba-la-mật là chỉ cho Bát-nhã 
Ba-la-mật. Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác do tu tập Bát-nhã Ba-la-
mật này, biết rõ như thật các loại tâm hành của tất cả chúng sinh.
Phật nói: Đúng vậy, đúng vậy. Kiêu-thi-ca, các Bồ-tát Ma-ha-tát, trong dòng 
sinh tử, tu hành Bát-nhã Ba-la-mật này, có thể biết rõ các loại tâm hành của 
tất cả chúng sinh.
Bấy giờ, Thiên chủ Đế Thích bạch Phật: Thế Tôn, Bồ-tát Ma-ha-tát chỉ hành 
Bát-nhã Ba-la-mật hay cũng hành các Ba-la-mật khác?
Phật nói: Kiêu-thi-ca, Bồ-tát Ma-ha-tát đều hành sáu Ba-la-mật.
Lại nữa, Kiêu-thi-ca. Bồ-tát Ma-ha-tát hành Bát-nhã Ba-la-mật này, dẫn đầu 
các Ba-la-mật. Có nghĩa là Bố thí Ba-la-mật có thể xả, Trì giới Ba-la-mật có 
thể giữ, Nhẫn nhục Ba-la-mật có thể nhận, Tinh tiến Ba-la-mật có thể tăng 
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trưởng, Thiền định Ba-la-mật có thể tĩnh trú, Bát-nhã Ba-la-mật có thể biết 
rõ  các  pháp;  vì  biết  rõ  các  pháp  nên  có  thể  mở đường các  Ba-la-mật, 
phương tiện thiện xảo để mà nhiếp thụ. Từ Bát-nhã Ba-la-mật mà hồi hướng 
Nhất thiết trí, hồi hướng Pháp giới thanh tịnh tối thắng.
Kiêu-thi-ca, ví như Diêm-phù-đề có đủ loại cây, đủ loại sắc tướng, đủ loại 
cọng rễ, đủ loại cành lá, đủ loại hoa trái. Tuy mỗi loại sai khác như thế, 
nhưng các bóng cây đồng nhất không khác. Kiêu-thi-ca, các Ba-la-mật cũng 
thế. Tuy khác nhau, nhưng dùng phương tiện thiện xảo Bát Nhã Ba-la-mật, 
thảy đều hồi hướng Nhất thiết trí kia.
Thiên chủ Đế Thích bạch Phật: Hiếm có, Thế Tôn. Bát-nhã Ba-la-mật đầy đủ 
công đức lớn; Bát-nhã Ba-la-mật đầy đủ vô lượng công đức; Bát-nhã Ba-la-
mật đầy đủ vô biên công đức.
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Phẩm 5:  Phúc Đức Chân Chính

Phần 1

Bấy giờ, Thiên chủ Đế Thích bạch Phật: Thế Tôn, nếu có Thiện nam tử, 
Thiện nữ nhân vì muốn cầu Đại Bồ-đề, đối với pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật 
này, phát tâm tin hiểu, nghe, nhận, đọc tụng, cho đến vì người giải thích 
nghĩa đó, khiến Chính pháp đó trú lâu dài ở thế gian; vì nhân duyên này 
khiến Phật nhãn không đứt, Chính pháp không diệt, các chúng Bồ-tát Ma-ha-
tát mỗi người đều thụ trì, tức được Chính pháp bất hoại, bất diệt. Hơn nữa, 
nghe xong lại xưng tán thế này: “Bát-nhã Ba-la-mật này có lợi ích lớn, là quả 
báo lớn, đầy đủ vô lượng công đức rộng lớn, đúng như được biết. Bát-nhã 
Ba-la-mật này là sự hộ trì lớn; Bát-nhã Ba-la-mật này được tôn trọng; Bát-
nhã Ba-la-mật này tối thượng khó được; Bát-nhã Ba-la-mật này phát sinh tin 
hiểu.” Thiện nam tử, Thiện nữ nhân này, đối với Bát-nhã Ba-la-mật này, tự 
mình xưng tán, tôn trọng, cung kính, lại dùng các hương hoa, đèn, hương 
xoa, cờ phướn, lọng báu, y phục quý, đủ loại cúng dường như thế.
Lại nếu có Thiện nam tử, Thiện nữ nhân, lấy kinh Bát-nhã  Ba-la-mật này 
chuyển cho người khác, khiến họ cúng dường. Thế Tôn, Thiện nam tử, Thiện 
nữ nhân như thế, phúc đức có được, người nào nhiều?
Phật bảo Thiên chủ Đế Thích: Kiêu-thi-ca,  ta sẽ hỏi ông, ông tùy ý đáp. Ý 
ông thế nào? Nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhân sau khi Như Lai vào Niết-
bàn, lấy xá-lợi của ta mà tôn trọng, cung kính, cúng dường đủ loại; nếu lại 
có Thiện nam tử, Thiện nữ nhân, lấy xá-lợi Phật, tự mình cúng dường xong, 
chuyển trao người khác, khiến họ tôn trọng, cung kính cúng dường. Thiện 
nam tử, Thiện nữ nhân như thế, phúc đức có được, người nào nhiều?
Thiên chủ Đế Thích bạch Phật: Thế Tôn, nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhân, 
tuy tự mình cúng dường xá-lợi Như Lai, nhưng không bằng có người lấy xá-
lợi Phật chuyển trao cho người khác, khiến họ cúng dường. Phúc đức có 
được này, số lượng rất lớn.
Phật nói: Đúng vậy, đúng vậy. Kiêu-thi-ca, nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhân 
lấy  Bát-nhã  Ba-la-mật  này,  biên chép thành  kinh,  tự  mình cúng dường, 
không bằng có  người  lấy  Bát-nhã  Ba-la-mật  này,  biên chép thành  kinh, 
chuyển trao người khác, khiến họ cúng dường. Thiện nam tử, Thiện nữ nhân 
này, vì nhân duyên đó, được phúc rất nhiều.
Lại nữa, Kiêu-thi-ca. Nếu có Thiện nam tử, Thiện nữ nhân đối với chúng sinh 
khắp Diêm-phù-đề kia, giáo hóa từng người, khiến họ tu mười Nghiệp thiện. 
Kiêu-thi-ca, ý ông thế nào? Người này nhờ nhân duyên này được phúc nhiều 
không?
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Thiên chủ Đế Thích bạch Phật: Rất nhiều, Thế Tôn.
Phật dạy: Kiêu-thi-ca, Thiện nam tử, Thiện nữ nhân này, vì nhân duyên này 
được phúc tuy nhiều, nhưng không bằng có người đối với Bát-nhã Ba-la-mật 
này, phát tâm tin hiểu, phát tâm Bồ-đề, trú pháp Bồ-đề, lấy Bát-nhã Ba-la-
mật này biên chép thành kinh, thụ trì, đọc tụng, sinh tâm hoan hỷ, vì người 
giảng nói; hoặc lại vì người giải thích nghĩa của nó, đối với Chính pháp này, 
sinh tâm thanh tịnh, lìa các nghi hoặc, lại khuyến khích người khác, khiến họ 
thụ trì, nói như thế này: Thiện nam tử, Bát-nhã Ba-la-mật này là đạo Bồ-tát. 
Ông nên tu học ở trong pháp này. Học như thế tức có thể nhanh chóng 
chứng Vô thượng Chính đẳng Chính giác, có thể đối với hết thảy các giới 
Hữu tình, đều làm cho an trú Thực tế Chân như. Kiêu-thi-ca, Thiện nam tử, 
Thiện nữ nhân này được phúc rất nhiều.
Lại  nữa,  Kiêu-thi-ca.  Ngoài  chúng sinh ở khắp Diêm-phù-đề này,  nếu có 
người vì chúng sinh ở khắp bốn Đại châu, giáo hóa từng người, khiến tu 
mười Nghiệp thiện. Lại ngoài số lượng này, nếu có chúng sinh ở khắp Tiểu 
thiên thế giới, lại giáo hóa từng người, khiến tu mười Nghiệp thiện. Lại ngoài 
số lượng này, nếu có chúng sinh ở khắp Trung thiên thế giới, lại giáo hóa 
từng người, tu mười Nghiệp thiện. Lại ngoài số này, nếu có chúng sinh ở 
khắp ba ngàn Đại thiên thế giới, lại dạy tu Thiện. Lại ngoài số này, có chúng 
sinh như thế cho đến ở khắp Hằng hà sa số ba ngàn Đại thiên thế giới, lại 
giáo hóa từng người, khiến tu mười Nghiệp thiện. Kiêu-thi-ca, ý ông thế 
nào? Người kia vì nhân duyên này được phúc nhiều không?
Thiên chủ Đế Thích bạch Phật: Rất nhiều, Thế Tôn.
Phật nói: Kiêu-thi-ca, Thiện nam tử, Thiện nữ nhân này, vì nhân duyên này, 
được phúc tuy nhiều, nhưng không bằng có người, đối với Bát-nhã Ba-la-mật 
này, phát tâm tin hiểu, phát tâm Bồ-đề, trú pháp Bồ-đề, lấy Bát-nhã Ba-la-
mật này, biên chép thành kinh, thụ trì đọc tụng, sinh tâm hoan hỷ, vì người 
giảng nói, hoặc vì người giải thích nghĩa của nó; đối với Chính pháp này, 
sinh tâm thanh tịnh, lìa các nghi hoặc, lại khuyến khích người khác, khiến họ 
thụ trì, nói như thế này: “Thiện nam tử, Bát-nhã Ba-la-mật này là đạo Bồ-
tát. Ông nên ở trong pháp này tu học. Học như thế tức có thể nhanh chóng 
chứng Vô thượng Chính đẳng Chính giác, có thể đối với hết thảy tất cả giới 
Hữu tình, đều làm cho an trú Thực tế Chân như.” Kiêu-thi-ca, Thiện nam tử, 
Thiện nữ nhân này được phúc rất nhiều.
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Quyển V

Phẩm 5: Phúc Đức Chân Chính

Phần 2

Lại nữa, Kiêu-thi-ca. Nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhân, vì chúng sinh khắp 
Diêm-phù-đề, đều dạy mỗi người khiến tu bốn Thiền định. Kiêu-thi-ca, ý ông 
thế nào? Người kia vì nhân duyên này được phúc nhiều không? 
Thiên chủ Đế Thích bạch Phật: Rất nhiều, Thế tôn.
Phật nói: Kiêu-thi-ca, Thiện nam tử, Thiện nữ nhân này vì nhân duyên này 
tuy được nhiều phúc nhưng không bằng có người đối với Bát-nhã Ba-la-mật 
này phát tâm tin hiểu, phát tâm Bồ-đề, trú pháp Bồ-đề, vì Bát-nhã Ba-la-mật 
này biên chép thành kinh, thụ trì đọc tụng, sinh tâm hoan hỷ, vì người giảng 
nói, hoặc vì người giải thích nghĩa đó; đối với Chính pháp này sinh tâm thanh 
tịnh, lìa các nghi hoặc, khuyến khích người khác khiến họ thụ trì, nói như thế 
này: “Thiện nam tử các ông, Bát-nhã Ba-la-mật này là đạo Bồ-tát, các ông ở 
trong pháp này nên tu học như đã tuyên thuyết. Người học như thế gọi là 
đắc pháp, tức có thể sớm chứng Vô thượng Chính đẳng Chính giác, có thể 
độ hết các loài hữu tình, đều khiến an trú Thực tế Chân như.” Kiêu-thi-ca, 
Thiện nam tử, Thiện nữ nhân này được phúc rất nhiều.
Lại  nữa,  Kiêu-thi-ca.  Ngoài  chúng sinh ở khắp Diêm-phù-đề này,  nếu có 
chúng sinh khắp bốn Đại châu, mỗi một đều được giáo hóa khiến tu bốn 
Thiền định. Lại ngoài số này, nếu có chúng sinh khắp Tiểu thiên thế giới, 
mỗi một đều được giáo hóa khiến tu bốn Thiền định. Lại ngoài số này, nếu 
có chúng sinh khắp Trung thiên thế giới, mỗi một đều được giáo hóa khiến 
tu bốn Thiền định. Lại ngoài số này, nếu có chúng sinh khắp ba ngàn Đại 
thiên thế giới, mỗi một đều được giáo hóa khiến tu bốn Thiền định. Lại ngoài 
số này, như thế cho đến chúng sinh khắp vô lượng vô số ba ngàn Đại thiên 
thế giới, mỗi một đều được giáo hóa khiến tu bốn Thiền định. Kiêu-thi-ca, ý 
ông thế nào? Người kia vì nhân duyên này được phúc nhiều không?
Thiên chủ Đế Thích bạch Phật: Rất nhiều, Thế tôn.
Phật nói: Kiêu-thi-ca, Thiện nam tử, Thiện nữ nhân này vì nhân duyên này 
tuy được nhiều phúc nhưng không bằng có người ở nơi Bát-nhã Ba-la-mật 
này, phát tâm tin hiểu, phát tâm Bồ-đề, trú pháp Bồ-đề,  thụ trì đọc tụng, 
sinh tâm hoan hỷ, vì người giảng nói, hoặc vì người giải thích nghĩa này, ở 
nơi Chính pháp này, sinh tâm thanh tịnh, lìa các nghi hoặc, khuyến khích 
người khác khiến họ thụ trì, nói như thế này: “Thiện nam tử các ông, Bát-
nhã Ba-la-mật này là đạo Bồ-tát. Các ông ở trong pháp này nên tu học như 
đã tuyên thuyết. Người học như thế gọi là đắc pháp, tức có thể sớm chứng 
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Vô thượng Chính đẳng Chính giác, có thể độ hết các giới hữu tình, đều khiến 
an trú Thực tế Chân như.” Kiêu-thi-ca, nên biết người này được rất nhiều 
phúc.
Lại  nữa,  Kiêu-thi-ca.  Nếu chúng sinh ở khắp Diêm-phù-đề,  mỗi  một đều 
được dạy tu bốn Vô lượng hành, bốn Vô sắc định, cho đến tu tất cả thần 
thông, phạm hạnh, các thiền định và các phúc hạnh. Kiêu-thi-ca, ý ông thế 
nào? Người kia vì nhân duyên này được phúc nhiều không.
Thiên chủ Đế Thích bạch Phật: Rất nhiều, Thế tôn.
Phật  nói: Thiện nam tử, Thiện nữ nhân này vì nhân duyên này tuy được 
nhiều phúc nhưng không bằng có người ở nơi Bát-nhã Ba-la-mật này, phát 
tâm tin hiểu, phát tâm Bồ-đề, trú pháp Bồ-đề, vì Bát-nhã Ba-la-mật này biên 
chép thành kinh, thụ trì đọc tụng, sinh tâm hoan hỷ, vì người giảng nói, hoặc 
vì người giải thích nghĩa đó, ở nơi Chính pháp này, sinh tâm thanh tịnh, lìa 
các nghi hoặc, khuyến khích người khác khiến họ thụ trì, nói như thế này: 
“Thiện nam tử các ông, Bát-nhã  Ba-la-mật này là đạo Bồ-tát. Các ông ở 
trong pháp này nên tu học như đã tuyên thuyết. Học như thế mới gọi là đắc 
Pháp, tức có thể sớm chứng Vô thượng Chính đẳng Chính giác, có thể độ hết 
các giới hữu tình, đều khiến an trú Thực tế Chân như.” Kiêu-thi-ca, Thiện 
nam tử, Thiện nữ nhân này được phúc rất nhiều.
Lại nữa, Kiêu-thi-ca. Ngoài chúng sinh ở khắp Diêm-phù-đề này, mỗi  mỗi 
đều được dạy tu vô lượng vô biên thần thông, phạm hạnh, các pháp thiền 
định và các phúc hạnh. Kiêu-thi-ca, nếu chúng sinh khắp bốn Đại châu, khắp 
Tiểu thiên thế giới, khắp Trung thiên thế giới, khắp ba ngàn Đại thiên thế 
giới, mỗi mỗi đều được dạy tu vô lượng vô biên thần thông, phạm hạnh, các 
pháp thiền định và các phúc hạnh. Ngoài mỗi một số trên, Kiêu-thi-ca, giả 
như có chúng sinh ở khắp vô lượng vô số ba ngàn Đại thiên thế giới, mỗi 
một đều được dạy tu vô lượng vô biên thần thông, phạm hạnh, các pháp 
thiền định và các phúc hạnh. Kiêu-thi-ca, ý ông thế nào? Người này vì nhân 
duyên này được phúc nhiều không?
Thiên chủ Đế Thích bạch Phật: Rất nhiều, Thế tôn.
Phật nói: Kiêu-thi-ca, Thiện nam tử, Thiện nữ nhân này vì nhân duyên này 
tuy được nhiều phúc nhưng không bằng có người, đối với Bát-nhã Ba-la-mật, 
phát tâm tin hiểu, phát tâm Bồ-đề, trú pháp Bồ-đề; vì Bát-nhã Ba-la-mật này 
biên chép thành kinh, thụ trì đọc tụng, tâm sinh hoan hỷ, vì người giảng nói, 
hoặc vì người giải thích nghĩa đó; ở nơi Chính pháp, sinh tâm thanh tịnh, lìa 
các nghi hoặc, khuyến khích người khác khiến họ thụ trì, nói như thế này: 
“Thiện nam tử các ông, Bát-nhã Ba-la-mật này là đạo Bồ-tát. Các ông nên ở 
trong pháp này tu học như đã được tuyên thuyết. Người học như thế mới 
gọi là đắc Pháp, tức có thể sớm chứng Vô thượng Chính đẳng Chính giác, có 
thể độ hết các giới hữu tình, đều khiến an trú Thực tế Chân như.” Kiêu-thi-
ca, Thiện nam tử, Thiện nữ nhân này được rất nhiều phúc.
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Lại nữa, Kiêu-thi-ca. Nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhân lấy Bát-nhã  Ba-la-
mật này, biên chép thành kinh, tự mình thụ trì đọc tụng, khuyến khích người 
khác khiến họ đọc tụng, tuy được nhiều phúc nhưng không bằng có người 
dùng pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật này, rộng vì người khác giải thích nghĩa 
cho họ. Kiêu-thi-ca, nên biết Thiện nam tử, Thiện nữ nhân này được rất 
nhiều phúc. 
Bấy giờ, Thiên chủ Đế Thích bạch Phật: Thế tôn, nên vì những người nào 
giảng nói Bát-nhã Ba-la-mật này?
Phật bảo Thiên chủ Đế Thích: Nếu có Thiện nam tử, Thiện nữ nhân đối với 
Bát-nhã Ba-la-mật này không thể biết rõ thì nên nói cho họ. Vì sao? Kiêu-thi-
ca, trong đời vị lai sẽ có người nói Bát-nhã Ba-la-mật tương tự. Nếu có Thiện 
nam tử, Thiện nữ nhân vì muốn chứng Vô thượng Chính đẳng Chính giác, 
nghe Bát-nhã Ba-la-mật tương tự này, học ở trong đó, tức bị sai loạn, chẳng 
phải biết rõ chân chính.
Thiên chủ Đế Thích bạch Phật: Thế tôn, trong đời vị lai nói Bát-nhã Ba-la-
mật tương tự kia là thế nào? Lại làm sao có thể biện biệt rõ ràng?
Phật bảo Thiên chủ Đế Thích: Kiêu-thi-ca, trong đời vị lai có các Tỷ-khưu nói 
rằng sắc là vô thường; hoặc thân, hoặc tâm đến giới định tuệ đều không có, 
đều lìa sở quán. Người nói như thế, nên biết là nói Bát-nhã Ba-la-mật tương 
tự.
Kiêu-thi-ca, thế nào gọi là Bát-nhã Ba-la-mật tương tự? Họ nói thế này: “Vì 
sắc hoại nên quán sắc vô thường; thụ, tưởng, hành, thức hoại nên quán thụ, 
tưởng, hành, thức vô thường; nếu cầu như thế chính là hành Bát-nhã Ba-la-
mật.” Kiêu-thi-ca, nên biết nói như thế đều gọi là Bát-nhã Ba-la-mật tương 
tự.
Kiêu-thi-ca, nay ông nên biết sắc không hoại nên quán sắc vô thường, thụ, 
tưởng, hành, thức không hoại nên quán thụ, tưởng, hành, thức vô thường; 
người nói như thế chính là tuyên thuyết như thật Bát-nhã Ba-la-mật. Kiêu-
thi-ca, chính vì nghĩa này, nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhân có thể vì người 
khác giảng nói như thật Bát-nhã Ba-la-mật, nên biết Thiện nam tử, Thiện nữ 
nhân này được rất nhiều phúc.
Lại nữa, Kiêu-thi-ca. Nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhân, vì chúng sinh khắp 
Diêm-phù-đề, đều khiến trú quả Tu-đà-hoàn. Kiêu-thi-ca, ý ông thế nào? 
Thiện nam tử,  Thiện nữ nhân này  vì  nhân  duyên này được phúc nhiều 
không?
Thiên chủ Đế Thích bạch Phật: Rất nhiều, Thế tôn.
Phật nói: Kiêu-thi-ca, Thiện nam tử, Thiện nữ nhân này vì nhân duyên này 
tuy được nhiều phúc nhưng không bằng có người ở nơi Bát-nhã Ba-la-mật 
này, phát tâm tin hiểu, phát tâm Bồ-đề, trú pháp Bồ-đề, dùng Bát-nhã Ba-la-
mật này biên chép thành kinh, thụ trì đọc tụng, sinh tâm hoan hỷ, vì người 
giảng nói; hoặc vì người giải thích nghĩa cho họ; ở nơi Chính pháp, sinh tâm 
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thanh tịnh, lìa các nghi hoặc, khuyến khích người khác khiến họ thụ trì, nói 
như thế này: “Thiện nam tử các ông, Bát-nhã Ba-la-mật này là đạo Bồ-tát; 
các ông nên ở trong đó tu học như đã được tuyên thuyết. Học như thế mới 
gọi là đắc Pháp, tức có thể sớm chứng Vô thượng Chính đẳng Chính giác, có 
thể độ hết các giới hữu tình, đều khiến an trú Thực tế Chân như.” Kiêu-thi-
ca, Thiện nam tử, Thiện nữ nhân này được phúc rất nhiều. Vì sao? Quả Tu-
đà-hoàn từ Bát-nhã Ba-la-mật này sinh ra.
Kiêu-thi-ca, như trên đã nói,  nếu người vì chúng sinh khắp Diêm-phù-đề 
khiến an trú quả Tu-đà-hoàn, tạo phúc hạnh. Ngoài số này, giả sử hoặc 
chúng sinh khắp bốn Đại châu, hoặc khắp Tiểu thiên thế giới, hoặc khắp 
Trung thiên thế giới, hoặc khắp ba ngàn Đại thiên thế giới, đều khiến an trú 
quả  Tu-đà-hoàn,  tạo  phúc  hạnh.  Lại  ngoài  số  này,  Kiêu-thi-ca,  giả  như 
chúng sinh ở khắp vô lượng vô số ba ngàn Đại thiên thế giới, đều khiến an 
trú quả Tu-đà-hoàn. Kiêu-thi-ca, ý ông thế nào? Người này vì nhân duyên 
này được phúc nhiều không?
Thiên chủ Đế Thích bạch Phật: Rất nhiều, Thế tôn.
Phật nói: Kiêu-thi-ca, Thiện nam tử, Thiện nữ nhân này vì nhân duyên này 
tuy được nhiều phúc nhưng không bằng có người ở nơi Bát-nhã Ba-la-mật 
này, phát tâm tin hiểu, phát tâm Bồ-đề, trú pháp Bồ-đề, lấy Bát-nhã Ba-la-
mật này biên chép thành kinh, thụ trì đọc tụng, sinh tâm hoan hỷ, vì người 
giảng nói; hoặc vì người giải thích nghĩa cho họ, ở nơi Chính pháp này, sinh 
tâm thanh tịnh, lìa các nghi hoặc, khuyến khích người khác khiến họ thụ trì, 
nói như thế này: “Thiện nam tử các ông, Bát-nhã Ba-la-mật này là đạo Bồ-
tát, các ông nên tu học Pháp này như đã nói. Học như thế mới gọi là đắc 
pháp, tức có thể sớm chứng Vô Thượng Chính đẳng Chính giác, có thể độ 
hết các giới hữu tình, đều khiến an trú Thực tế Chân như.” Kiêu-thi-ca, Thiện 
nam tử, Thiện nữ nhân này được rất nhiều phúc. Vì sao? Quả Tu-đà-hoàn từ 
Bát-nhã Ba-la-mật này sinh ra.
Lại nữa, Kiêu-thi-ca, nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhân vì chúng sinh khắp 
Diêm-phù-đề, đều khiến an trú quả Tư-đà-hàm. Kiêu-thi-ca, ý ông thế nào? 
Người này vì nhân duyên này được phúc nhiều không?
Thiên chủ Đế Thích bạch Phật: Rất nhiều, Thế tôn.
Phật nói: Kiêu-thi-ca, Thiện nam tử, Thiện nữ nhân này tuy được nhiều phúc 
nhưng không bằng có người ở nơi Bát-nhã Ba-la-mật này, phát tâm tin hiểu, 
phát tâm Bồ-đề, trú pháp Bồ-đề, vì Bát-nhã Ba-la-mật này biên chép thành 
kinh,  thụ trì đọc tụng sinh tâm hoan hỷ, vì người giảng nói, hoặc vì người 
giải thích nghĩa cho họ, ở nơi Chính pháp, sinh tâm thanh tịnh, lìa các nghi 
hoặc, khuyến khích người khác khiến họ  thụ trì, nói như thế này: “Thiện 
nam tử các ông, Bát-nhã Ba-la-mật này là đạo Bồ-tát, ông nên ở trong đó tu 
học như đã được tuyên thuyết. Học như thế mới gọi là đắc pháp, tức có thể 
sớm chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh giác, có thể độ hết các giới hữu 
tình đều khiến an trú Thực tế Chân như.” Kiêu-thi-ca, Thiện nam tử, Thiện 
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nữ nhân này được rất nhiều phúc. Vì sao? Quả Tư-đà-hàm từ Bát-nhã Ba-la-
mật này sinh ra.
Kiêu-thi-ca, như trên đã nói. Nếu người vì chúng sinh khắp Diêm-phù-đề, 
đều khiến an trú quả Tư-đà-hàm, làm phúc hạnh. Ngoài số này, giả như nếu 
có chúng sinh ở khắp bốn Đại châu, hoặc khắp Tiểu thiên thế giới, hoặc 
khắp Trung thiên thế giới, hoặc khắp ba ngàn Đại thiên thế giới, đều khiến 
an trú quả Tư-đà-hàm. Ngoài số này, Kiêu-thi-ca, giả như có chúng sinh ở 
khắp vô lượng vô số ba ngàn Đại thiên thế giới, đều khiến an trú quả Tư-đà-
hàm. Kiêu-thi-ca, ý ông thế nào? Người này vì nhân duyên này được phúc 
nhiều không?
Thiên chủ Đế Thích bạch Phật: Rất nhiều, Thế tôn.
Phật nói: Kiêu-thi-ca, Thiện nam tử, Thiện nữ nhân này vì nhân duyên này 
tuy được nhiều phúc nhưng không bằng có người ở nơi Bát-nhã Ba-la-mật 
này, phát tâm tin hiểu, phát tâm Bồ-đề trú pháp Bồ-đề, lấy Bát-nhã Ba-la-
mật này biên chép thành kinh, thọ trì đọc tụng, sinh tâm hoan hỷ, vì người 
giảng nói, hoặc vì người giải thích nghĩa cho họ; ở nơi Chính pháp này, sinh 
tâm thanh tịnh, lìa các nghi hoặc, khuyến khích người khác khiến họ thụ trì, 
nói như thế này: “Thiện nam tử các ông, Bát-nhã Ba-la-mật này là đạo Bồ-
tát, các ông nên ở trong đó tu học như đã được tuyên thuyết. Học như thế 
mới gọi là đắc pháp, tức có thể sớm chứng Vô thượng Chính đẳng Chính 
giác, có thể độ hết các giới hữu tình, đều khiến an trú Thực tế chân chư.” 
Kiêu-thi-ca, Thiện nam tử, Thiện nữ nhân này được rất nhiều phúc. Vì sao? 
Quả Tư-đà-hàm từ Bát-nhã Ba-la-mật này sinh ra.
Lại nữa, Kiêu-thi-ca. Nếu có Thiện nam tử, Thiện nữ nhân vì chúng sinh 
khắp Diêm-phù-đề, đều khiến an trú quả A-na-hàm. Kiêu-thi-ca, ý ông thế 
nào? Người này vì nhân duyên này được phúc nhiều không?
Thiên chủ Đế Thích bạch Phật: Rất nhiều, Thế tôn.
Phật nói: Kiêu-thi-ca, Thiện nam tử, Thiện nữ nhân này vì nhân duyên này 
tuy được nhiều phúc nhưng không bằng có người ở nơi Bát-nhã Ba-la-mật 
này, phát tâm tin hiểu, phát tâm Bồ-đề, trú pháp Bồ-tát; vì Bát-nhã Ba-la-
mật này, biên chép thành kinh, thụ trì đọc tụng, sinh tâm hoan hỷ; vì người 
giảng nói, hoặc vì người giải thích nghĩa cho họ, ở nơi Chính pháp này sinh 
tâm thanh tịnh, lìa các nghi hoặc, khuyến khích người khác khiến họ thụ trì, 
nói như thế này: “Thiện nam tử các ông, Bát-nhã Ba-la-mật này là đạo Bồ-
tát, ông nên ở trong đó tu học như đã được tuyên thuyết. Học như thế mới 
gọi là đắc pháp, tức có thể sớm chứng Vô thượng Chính đẳng Chính giác, có 
thể độ hết các giới hữu tình, đều khiến an trú Thực tế Chân như.” Kiêu-thi-
ca, Thiện nam tử, Thiện nữ nhân này được phúc rất nhiều. Vì sao? Quả A-
na-hàm từ Bát-nhã Ba-la-mật này sinh ra.
Kiêu-thi-ca, như trên đã nói, nếu người vì chúng sinh khắp Diêm-phù-đề đều 
khiến an trú quả A-na-hàm, tạo phúc hạnh; ngoài số trên, giả như nếu có 
chúng sinh ở khắp bốn Đại châu, hoặc khắp Tiểu thiên thế giới, hoặc khắp 
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Trung thiên thế giới, hoặc khắp ba ngàn Đại thiên thế giới, đều khiến an trú 
quả A-na-hàm. Ngoài số này, Kiêu-thi-ca, giả như có người vì chúng sinh ở 
khắp vô lượng vô số ba ngàn Đại thiên thế giới, đều khiến an trú quả A-na-
hàm. Kiêu-thi-ca, ý ông thế nào? Thiện nam tử, Thiện nữ nhân này vì nhân 
duyên này được phúc nhiều không?
Thiên chủ Đế Thích bạch Phật: Rất nhiều, Thế tôn.
Phật nói: Kiêu-thi-ca, Thiện nam tử, Thiện nữ nhân này vì nhân duyên này 
tuy được nhiều phúc nhưng không bằng có người ở nơi Bát-nhã Ba-la-mật 
này, phát tâm tin hiểu, phát tâm Bồ-đề, trú pháp Bồ-đề; lấy Bát-nhã Ba-la-
mật này biên chép thành kinh, thụ trì đọc tụng, sinh tâm hoan hỷ, vì người 
giảng nói, hoặc vì người giải thích nghĩa cho họ, ở nơi Chính pháp này sinh 
tâm thanh tịnh, lìa các nghi hoặc, khuyến khích người khác khiến họ thọ trì, 
nói như thế này: “Thiện nam tử các ông, Bát-nhã Ba-la-mật này là đạo Bồ-
tát, các ông nên ở trong đó tu học như đã được tuyên thuyết. Học như thế 
mới gọi là đắc pháp, tức có thể sớm chứng Vô thượng Chính đẳng Chính 
giác, có thể độ hết các giới hữu tình, đều khiến an trú Thực tế Chân như.” 
Kiêu-thi-ca, Thiện nam tử, Thiện nữ nhân này được phúc rất nhiều. Vì sao? 
Quả A-na-hàm từ Bát-nhã Ba-la-mật này sinh ra.
Lại nữa, Kiêu-thi-ca. Nếu Thiện nam tử, thiện nữ nhân vì chúng sinh khắp 
Diêm-phù-đề, đều khiến an trú quả A-la-hán. Kiêu-thi-ca, ý ông thế nào? 
Người này vì nhân duyên này được phúc nhiều không?
Thiên chủ Đế Thích bạch Phật: Rất nhiều, Thế tôn.
Phật nói: Kiêu-thi-ca, Thiện nam tử, Thiện nữ nhân này vì nhân duyên này 
tuy được nhiều phúc nhưng không bằng có người ở nơi Bát-nhã Ba-la-mật 
này, phát tâm tin hiểu, phát tâm Bồ-đề, trú pháp Bồ-tát; vì Bát-nhã Ba-la-
mật này biên chép thành kinh, thụ trì đọc tụng, sinh tâm hoan hỷ, vì người 
giảng nói, hoặc vì người giải thích nghĩa cho họ; ở nơi Chính pháp này, sinh 
tâm thanh tịnh, lìa các nghi hoặc, khuyến khích người khác khiến họ thụ trì, 
nói như thế này: “Thiện nam tử các ông, Bát-nhã Ba-la-mật này là đạo Bồ-
tát, ông nên ở trong đó tu học như đã được tuyên thuyết. Học như thế mới 
gọi là đắc pháp, tức có thể sớm chứng Vô thượng Chính đẳng Chính giác, có 
thể độ hết các giới hữu tình, đều khiến an trú Thực tế Chân như.” Kiêu-thi-
ca, Thiện nam tử, Thiện nữ nhân này được rất nhiều phúc. Vì sao? Quả A-la-
hán từ Bát-nhã Ba-la-mật này sinh ra.
Lại nữa, Thiện nam tử, Thiện nữ nhân này nương theo Bát-nhã Ba-la-mật đã 
được tuyên thuyết tức có thể chuyển theo đó. Vì chuyển theo đó, như được 
tuyên thuyết, tức có thể tu học, đạt được pháp Phật trước đây, thành tựu Vô 
thượng Chính đẳng Chính giác. Vì thế Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-
la-hán, Duyên Giác cho đến Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác, đều 
từ Bát-nhã Ba-la-mật này sinh ra; được sinh ra như thế nên chứng đắc đúng 
như lý.
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Kiêu-thi-ca, như trên đã nói. Nếu người vì chúng sinh khắp Diêm-phù-đề, 
đều khiến an trú quả A-la-hán; ngoài số này, giả sử chúng sinh ở khắp bốn 
Đại châu, hoặc khắp Tiểu thiên thế giới, hoặc khắp Trung thiên thế giới, 
hoặc khắp ba ngàn Đại thiên thế giới, đều khiến an trú quả A-la-hán. Ngoài 
số này, Kiêu-thi-ca, giả sử nếu có chúng sinh ở khắp Hằng hà sa số ba ngàn 
Đại thiên thế giới, đều khiến an trú quả A-la-hán. Kiêu-thi-ca, ý ông thế nào? 
Người này vì nhân duyên này được phúc nhiều không?
Thiên chủ Đế Thích bạch Phật: Thế tôn, Thiện nam tử, Thiện nữ nhân này, 
phúc họ đạt được trở thành rất nhiều, tính, đếm, ví dụ, không thể biết được. 
Phật nói: Kiêu-thi-ca, Thiện nam tử, Thiện nữ nhân này vì nhân duyên này 
tuy được nhiều phúc nhưng không bằng có người ở nơi Bát-nhã Ba-la-mật 
này, phát tâm tin hiểu, phát tâm Bồ-đề, trú pháp Bồ-đề; vì Bát-nhã Ba-la-
mật này, biên chép thành kinh, thụ trì đọc tụng, sinh tâm hoan hỷ; vì người 
giảng nói, hoặc vì người giải thích nghĩa cho họ; ở nơi Chính pháp này, sinh 
tâm thanh tịnh, lìa các nghi hoặc, khuyến khích người khác khiến họ thụ trì, 
nói như thế này: “Thiện nam tử các ông, Bát-nhã Ba-la-mật này là đạo của 
Bồ-tát, các ông nên ở trong đó tu học như đã được tuyên thuyết. Học như 
thế mới gọi là đắc pháp, tức có thể sớm chứng Vô thượng Chính đẳng Chính 
giác, có thể độ hết các giới hữu tình, đều khiến an trú Thực tế Chân như.” 
Kiêu-thi-ca, Thiện nam tử, Thiện nữ nhân này được phúc rất nhiều. Vì sao? 
Quả A-la-hán từ Bát-nhã Ba-la-mật này sinh ra.
Lại nữa, Thiện nam tử, Thiện nữ nhân này nương theo Bát-nhã Ba-la-mật đã 
được tuyên thuyết tức có thể chuyển theo đó. Vì chuyển theo đó, như được 
tuyên thuyết, tức có thể tu học, đạt được pháp Phật trước đây, thành tựu Vô 
thượng Chính đẳng Chính giác, Vì thế Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-
la-hán, Duyên Giác và Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác kia, đều từ 
Bát-nhã Ba-la-mật này sinh ra; được sinh ra như thế nên chứng đắc đúng 
như lý.
Lại nữa, Kiêu-thi-ca. Nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhân, vì chúng sinh ở khắp 
Diêm-phù-đề, hoặc khắp bốn Đại châu, hoặc khắp Tiểu thiên thế giới, hoặc 
khắp Trung thiên thế giới, hoặc khắp ba ngàn Đại thiên thế giới, cho đến 
chúng sinh khắp Hằng hà sa số ba ngàn Đại thiên thế giới, đều khiến an trú 
các quả Duyên Giác. Kiêu-thi-ca, ý ông thế nào? Người này nhờ nhân duyên 
này được phúc nhiều không?
Thiên chủ Đế Thích bạch Phật: Rất nhiều, Thế tôn.
Phật nói: Kiêu-thi-ca, Thiện nam tử, Thiện nữ nhân này nhờ nhân duyên này 
tuy được nhiều phúc nhưng không bằng có người ở nơi Bát-nhã Ba-la-mật 
này, phát tâm tin hiểu, phát tâm Bồ-đề, trú pháp Bồ-tát; lấy Bát-nhã Ba-la-
mật này biên chép thành kinh, thụ trì đọc tụng, sinh tâm hoan hỷ; vì người 
giảng nói, hoặc vì người giải thích nghĩa cho họ; ở nơi Chính pháp này, sinh 
tâm thanh tịnh, lìa các nghi hoặc, khuyến khích người khác khiến họ thụ trì, 
nói như thế này: “Thiện nam tử các ông, Bát-nhã Ba-la-mật này là đạo của 

51



Bồ-tát, ông nên ở trong đó tu học như đã được tuyên thuyết. Học như thế 
mới gọi là đắc pháp, có thể sớm chứng Vô thượng Chính đẳng Chính giác, có 
thể độ hết các giới hữu tình đều khiến an trú Thực tế Chân như.” Kiêu-thi-
ca, Thiện nam tử, Thiện nữ nhân này được rất nhiều phúc. Vì sao? Quả 
Duyên Giác từ Bát-nhã Ba-la-mật này sinh ra.
Lại nữa, Thiện nam tử, Thiện nữ nhân này nương theo Bát-nhã  Ba-la-mật 
được tuyên thuyết, tức có thể chuyển theo đó. Vì có thể chuyển theo đó tức 
có thể tu học,  đạt được pháp Phật trước đây, thành tựu Vô thượng Chính 
đẳng Chính giác. Vì thế Tu-đà-hoàn cho đến Như Lai Ứng cúng Chính đẳng 
Chính giác đều từ Bát-nhã Ba-la-mật này sinh ra; được sinh ra như thế nên 
chứng đắc đúng như lý.
Lại nữa, Kiêu-thi-ca. Nếu chúng sinh ở khắp Diêm-phù-đề đều phát tâm Vô 
thượng Chính đẳng Chính giác; nếu có Thiện nam tử, Thiện nữ nhân vì Bát-
nhã Ba-la-mật này, biên chép thành kinh, bố thí khắp tất cả khiến họ thụ trì, 
thì không bằng có người lấy Bát-nhã Ba-la-mật này, biên chép thành kinh, 
đưa cho Bồ-tát Ma-ha-tát đã trú Bất thoái chuyển, khiến họ ở nơi Bát-nhã 
Ba-la-mật này, tu học tương ưng, kiên cố tăng trưởng, thành tựu rộng lớn 
viên mãn Phật pháp. Kiêu-thi-ca, nên biết Thiện nam tử, Thiện nữ nhân này 
được rất nhiều phúc. Vì sao? Bát-nhã Ba-la-mật này sinh ra Vô thượng Chính 
đẳng Chính giác.
Kiêu-thi-ca, như trên đã nói, nếu chúng sinh khắp Diêm-phù-đề đều phát 
tâm Vô thượng Chính đẳng Chính giác. Ngoài số này, giả sử chúng sinh ở 
khắp bốn Đại châu, hoặc khắp Tiểu thiên thế giới, hoặc khắp Trung thiên thế 
giới, hoặc khắp ba ngàn Đại thiên thế giới, cho đến Hằng hà sa số ba ngàn 
Đại thiên thế giới,  đều phát tâm Vô thượng Chính đẳng Chính giác. Nếu 
Thiện nam tử, Thiện nữ nhân lấy Bát-nhã  Ba-la-mật này, biên chép thành 
kinh, bố thí khắp tất cả khiến họ  thụ  trì,  thì, Kiêu-thi-ca, không bằng có 
người lấy Bát-nhã Ba-la-mật này, biên chép thành kinh, đưa cho Bồ-tát Ma-
ha-tát đã trú Bất thoái chuyển, khiến họ ở nơi Bát-nhã Ba-la-mật này, tu học 
tương ưng, kiên cố tăng trưởng, thành tựu rộng lớn viên mãn Phật pháp. 
Kiêu-thi-ca, nên biết Thiện nam tử, Thiện nữ nhân này được rất nhiều phúc. 
Vì sao? Bát-nhã Ba-la-mật này sinh ra Vô thượng Chính đẳng Chính giác.
Lại nữa, Kiêu-thi-ca. Nếu chúng sinh ở khắp Diêm-phù-đề, tất cả đều trú Bất 
thoái chuyển. Nếu có Thiện nam tử, Thiện nữ nhân lấy pháp môn Bát-nhã 
Ba-la-mật này, vì tất cả mà giải thích nghĩa. Kiêu-thi-ca, ý ông thế nào? 
Người này nhờ nhân duyên này được phúc nhiều không?
Thiên chủ Đế Thích bạch Phật: Thế tôn, phúc đức Thiện nam tử, Thiện nữ 
nhân này có được trở thành rất nhiều, vô lượng vô biên; tính, đếm, ví dụ 
đều không thể biết được.
Phật nói: Kiêu-thi-ca, người này nhờ nhân duyên này tuy được nhiều phúc 
nhưng không bằng có người, vì một người sắp chứng Vô thượng Chính đẳng 
Chính giác, mà lấy pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật này, giải thích nghĩa. Nên 
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biết người này được phúc rất nhiều. Kiêu-thi-ca, như trên đã nói, chúng sinh 
ở khắp Diêm-phù-đề đều trú địa Bất thoái chuyển, nếu có người vì họ mà 
giải thích nghĩa này. Ngoài số này, giả như có chúng sinh ở khắp bốn Đại 
châu, hoặc khắp Tiểu thiên thế giới, hoặc khắp Trung thiên thế giới, hoặc 
khắp ba ngàn Đại thiên thế giới, cho đến khắp Hằng hà sa số ba ngàn Đại 
thiên thế giới, tất cả đều trú địa Bất thoái chuyển. Nếu Thiện nam tử, Thiện 
nữ nhân lấy pháp môn Bát-nhã  Ba-la-mật này, đều vì tất cả mà giải thích 
nghĩa này. Kiêu-thi-ca, ý ông thế nào? Người này vì nhân duyên này được 
phúc nhiều không?
Thiên chủ Đế Thích bạch Phật: Thế tôn, Thiện nam tử, Thiện nữ nhân này 
được phúc đức vô lượng vô biên, tính, đếm, ví dụ không thể biết được.
Phật  nói:  Kiêu-thi-ca, người này vì  nhân duyên này tuy được nhiều phúc 
nhưng không bằng có người, vì một người sắp chứng Vô thượng Chính đẳng 
Chính giác, lấy pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật này, giải thích nghĩa này; nên 
biết người này được phúc rất nhiều. Kiêu-thi-ca, vì Bồ-tát Ma-ha-tát tu học 
Bát-nhã Ba-la-mật này nên sớm chứng Vô thượng Chính đẳng Chính giác.
Bấy giờ Thiên chủ Đế Thích bạch Phật: Thế tôn, Bồ-tát Ma-ha-tát nương Bát-
nhã Ba-la-mật mà chuyển nên được gần Vô thượng Chính đẳng Chính giác; 
vì gần với Vô thượng Chính đẳng Chính giác nên nương Bát-nhã Ba-la-mật 
đã được dạy và nhận lãnh; vì được dạy, nhận như thế nên gần với Nhất thiết 
trí. Vì thế nên dùng đủ loại lương thực, y phục, ngọa cụ, y dược cúng dường 
Bát-nhã Ba-la-mật, nương theo đó mà tạo tất cả phúc hạnh. Người đó được 
phúc đức vô lượng vô biên. Vì sao? Được gần Vô thượng Chính đẳng Chính 
giác, thành tựu Nhất thiết trí.
Bấy giờ Tôn giả Tu-bồ-đề khen Thiên chủ Đế Thích:  Hay thay!  Hay thay! 
Kiêu-thi-ca, ông khéo mở đường cho các Bồ-tát  Ma-ha-tát;  lại  có thể hộ 
niệm các  Bồ-tát  Ma-ha-tát.  Kiêu-thi-ca,  các  đệ  tử  Phật  đều  vì  pháp  Vô 
thượng Chính đẳng Chính giác, hộ niệm các Bồ-tát Ma-ha-tát, khiến phát 
tâm Vô thượng Chính đẳng Chính giác, khiến trú quả Vô thượng Chính đẳng 
Chính giác. Vì sao? Các Bồ-tát Ma-ha-tát quá khứ đều nhờ học sáu Ba-la-mật 
này nên phát tâm Bồ-đề, trú quả Bồ-đề. Nay Phật Thế tôn cũng học sáu Ba-
la-mật này nên được quả Bồ-đề; các Bồ-tát Ma-ha-tát vị lai cũng thế. Vì thế, 
Kiêu-thi-ca, nếu Bồ-tát Ma-ha-tát không học sáu Ba-la-mật này tức không 
thể được quả Vô thượng Chính đẳng Chính giác.
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Quyển VI

Phẩm 6: Tùy Hỷ Hồi Hướng 

Phần 1

Bấy giờ, Bồ-tát Ma-ha-tát Từ Thị nói với Tôn giả Tu-bồ-đề: Nếu Bồ-tát Ma-
ha-tát ở nơi pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật sâu xa này, tùy hỷ hồi hướng, thu 
được công đức, so với công đức bố thí, trì giới, tu định của chúng sinh khác 
thì tối thượng, tối cực, tối thắng, tối diệu, rộng lớn, không thể suy lường, 
không có gì bằng, không thể so sánh. Vì thế, ở nơi Chính pháp sâu xa này, 
nên tùy hỷ hồi hướng đúng lý.
Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề bạch Bồ-tát Từ Thị: Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát ở mười 
phương, tất cả chỗ, vô lượng vô số vô biên ba ngàn Đại thiên thế giới không 
thể nghĩ bàn, không thể tính đếm; trong mỗi một thế giới, có vô lượng vô số 
vô biên Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác đã nhập Niết-bàn ở quá 
khứ. Các Như Lai này từ mới phát tâm cho đến thành tựu quả Vô thượng 
Chính đẳng Chính giác, đã nhập cảnh giới Đại Niết-bàn Vô dư y cho đến 
Pháp diệt đến nay. Trong khoảng thời gian đó có các nhóm giới, định, tuệ, 
giải thoát, giải thoát tri kiến của chư Phật Thế Tôn, và thiện căn tương ưng 
sáu Ba-la-mật của chư Phật, thiện căn tương ưng công đức của chư Phật, 
thiện căn tương ưng Phương tiện, Nguyện, Lực, Trí  Ba-la-mật, thần thông 
rộng lớn, thiện căn sinh ra tương ưng Chính hành của Nhất thiết trí trí, cho 
đến nhóm công đức đại từ, đại bi, vô lượng vô biên lợi ích an lạc tất cả 
chúng sinh của Phật. Tất cả pháp môn Ba-la-mật như thế sinh ra tất cả thần 
thông tối thắng, đủ loại pháp hành lìa chướng, không dính mắc, trí lực như 
thật của Như Lai, tri kiến của Như Lai, không gì có thể hơn, không gì sánh 
bằng, không hạn lượng, không có cái được quán sát; cho đến mười Lực, bốn 
Vô sở úy, tất cả các pháp môn thắng nghĩa đầy đủ, viên mãn của Như Lai. 
Có Như Lai chuyển bánh xe Đại Pháp, cầm đèn Đại Pháp, đánh trống Đại 
Pháp, thổi tù và Đại Pháp, tạo niềm vui Đại Pháp, mưa cơn mưa Đại Pháp, 
hiểu trí Đại Pháp, lấy tài vật Đại Pháp thí cho các chúng sinh, nói các pháp 
Phật, các pháp Duyên Giác và pháp Thanh Văn, rộng khiến chúng sinh tu 
học, trong đó có tất cả thiện căn tối thắng. Và chư Phật đó, vì các chúng Bồ-
tát Ma-ha-tát, thụ ký sẽ đắc quả Vô thượng Chính đẳng Chính giác; các Bồ-
tát này có thiện căn tương ưng sáu Ba-la-mật.
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Lại vì những người theo Duyên Giác thừa, thụ ký quả Duyên Giác, nên họ có 
được tất cả thiện căn.
Lại có những người theo Thanh Văn thừa, thực hành bố thí, trì giới, tu định, 
có được công đức, và thiện căn như thế của các bậc Hữu học vô lậu, Vô học 
vô lậu.
Lại có các dị sinh ngu muội trồng được thiện căn, và bốn chúng Tỷ-khưu, 
Tỷ-khưu-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di thực hành công đức bố thí, trì giới, tu định; 
cho đến Thiên, Long, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-
dà, người, và phi nhân, các loại bàng sinh, nghe Phật nói pháp trồng được 
thiện căn. Cho đến sau khi Như Lai nhập Niết-bàn, tất cả chúng sinh trồng 
được thiện căn ở Phật, Pháp, Tăng. Đủ loại thiện căn, đủ loại công đức như 
thế, có tính chất cùng tận, không cùng tận, hòa hợp, tụ tập, tính đếm, đo 
lường. Người tu Bồ-tát lấy tâm tối thượng, tối cực, tối thắng, tối diệu, quảng 
đại, không thể đo lường, không gì bằng, không thể so sánh, thảy đều tùy 
hỷ. Lấy công đức tùy hỷ như thế hồi hướng Vô thượng Chính đẳng Chính 
giác,  nói  như thế này:  “Ta nguyện dùng thiện căn này,  để đắc quả Vô 
thượng Chính đẳng Chính giác.” Người tu Bồ-tát này có các duyên, các sự, 
các tướng từ tâm sinh ra. Tướng được tâm nắm bắt như thế có thể đạt được 
không?
Bấy giờ, Bồ-tát Từ Thị nói với Tôn giả Tu-bồ-đề: Không thể, Tu-bồ-đề. Các 
duyên, các sự, các tướng có được từ tâm sinh ra; tướng được tâm nắm bắt 
như thế đều không thể đạt được.
Tu-bồ-đề bạch Bồ-tát Từ Thị: Nếu các duyên, các sự, các tướng được tâm 
nắm bắt như thế không thể đạt được, có phải người này sẽ không có tưởng 
điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo không? Vì sao? Vì có cái sinh ra. Vô 
thường cho là thường, khổ cho là lạc, bất tịnh cho là tịnh, vô ngã cho là ngã, 
tâm nghi hoặc cho là tư duy chân chính. Vì thế ở nơi tưởng, tâm, kiến đều 
thành điên đảo. Nếu ở nơi các duyên, các sự, các tướng, tất cả đều trú pháp 
Như thực, tức không có cái sinh ra, cũng không có cái được nắm bắt. Do thế 
nên  tâm pháp cũng vậy,  các  pháp cũng vậy,  Bồ-đề cũng vậy.  Nếu các 
duyên, các sự, các tướng, Bồ-đề và tâm đều không khác, thì  đối  với  sở 
duyên nào để nắm bắt tướng nào, sẽ lấy tâm nào để tùy hỷ công đức? Lại 
lấy thiện căn nào để hồi hướng Vô thượng Chính đẳng Chính giác?
Bấy giờ, Bồ-tát Ma-ha-tát Từ Thị bảo Tôn giả Tu-bồ-đề: Như ông đã nói, 
pháp hồi hướng này không nên vì Bồ-tát mới phát ý kia mà tuyên thuyết như 
thế. Vì sao? Nếu họ nghe nói như thế, thì tâm tin hiểu, ưa thích, cung kính, 
thanh tịnh có được đều bị khuất mất. Vì nghĩa này, không nên nói với họ. 
Nếu có người trú Bồ-tát Ma-ha-tát  bất thoái  chuyển, tùy thuận Thiện tri 
thức, thì  nên vì  họ tuyên thuyết  như thế.  Bồ-tát  đó nghe pháp này rồi, 
không khiếp, không sợ, cũng không thoái lui. Bồ-tát Ma-ha-tát như thế có 
thể lấy công đức tùy hỷ như thật hồi hướng Nhất thiết trí kia. 
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Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề bạch Bồ-tát Từ Thị: Nếu Bồ-tát khởi tâm tùy hỷ, 
tâm hồi hướng; tâm này chính là tận, chính là diệt, chính là ly. Nên lấy tâm 
nào để có thể tùy hỷ? Lại dùng tâm nào để hồi hướng Vô thượng Chính 
đẳng Chính giác? Hai tâm này không cùng khởi, cũng không có. Nếu tự tính 
các tâm lại không thể hồi hướng, thì lấy tâm nào để có thể hồi hướng?
Bấy giờ, Thiên chủ Đế Thích bạch Tôn giả Tu-bồ-đề: Nếu có Bồ-tát mới phát 
ý nghe nói như thế mà không sợ hãi sinh thoái lui không? Tôn giả, nay thế 
nào là như thật tùy hỷ, như thật hồi hướng? Thế nào mới là pháp tùy hỷ? Lại 
nữa, thế nào là tâm hồi hướng?
Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề nương oai thần và sức gia trì của Bồ-tát Ma-ha-tát 
Từ Thị, lại bạch Bồ-tát Từ Thị: Các Bồ-tát Ma-ha-tát đều đã tu tập các Phật 
đạo quá khứ, đã diệt hý luận, trừ khử gai góc, bỏ các gánh nặng, được thiện 
lợi lớn; có các trói buộc đều đã hết, chính trí vô ngại, tâm được tự tại, các 
tâm khéo yên. Các Bồ-tát này, ở mười phương, tất cả chỗ, vô lượng vô số ba 
ngàn Đại thiên thế giới, trong mỗi thế giới, có vô lượng vô số chư Phật Như 
Lai đã nhập Niết-bàn trong quá khứ. Các Như Lai này từ mới phát tâm cho 
đến thành tựu quả Vô thượng Chính đẳng Chính giác, đã nhập cảnh giới Đại 
Niết-bàn Vô dư y, cho đến Pháp diệt đến nay. Trong khoảng thời gian đó, có 
thiện căn tương ưng các Ba-la-mật của chư Phật Thế Tôn, và đủ loại thiện 
căn phúc hạnh của chư Phật; thiện căn các nhóm giới, định, tuệ, giải thoát, 
giải thoát tri kiến, của chư Phật; cho đến nhóm công đức đại từ, đại bi, vô 
lượng vô biên lợi ích an lạc tất cả chúng sinh, của Phật; và đủ loại pháp môn 
được Phật thuyết. Tất cả chúng sinh học trong đó, tin hiểu, an trú, có được 
thiện căn. Và Phật Thế Tôn, vì các Bồ-tát,  thụ ký Vô thượng Chính đẳng 
Chính giác; các Bồ-tát này có thiện căn tương ưng sáu Ba-la-mật.
Lại vì những người theo Duyên Giác thừa thụ ký Duyên Giác để họ có tất cả 
thiện căn.
Lại nữa, có những người theo Thanh Văn thừa thực hành bố thí, trì giới, tu 
định, có được công đức, và thiện căn như thế của các bậc Hữu học vô lậu, 
Vô học vô lậu.
Lại có các dị sinh ngu muội trồng được thiện căn; cho đến Thiên, Long, Dạ-
xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu- la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-dà, người, và phi 
nhân, các loại bàng sinh, nghe Phật thuyết pháp trồng được thiện căn, cho 
đến sau khi Như Lai nhập Niết-bàn, tất cả chúng sinh trồng được thiện căn. 
Đủ loại thiện căn, đủ loại công đức như thế, hòa hợp, tụ tập, tính đếm, đo 
lường; các Bồ-tát này đều tùy hỷ, dùng công đức tùy hỷ này hồi hướng Vô 
thượng Chính đẳng Chính giác.
Từ Thị, nếu Bồ-tát Ma-ha-tát hồi hướng như thế, làm thế nào để không rơi 
vào tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo?
Bấy giờ, Bồ-tát Từ Thị  bảo Tôn giả Tu-bồ-đề: Nếu Bồ-tát  Ma-ha-tát,  khi 
dùng tâm tùy hỷ và hồi hướng, ở trong tâm này không sinh tâm tưởng, biết 
như thật tâm không có tướng nắm bắt. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát có thể lấy công 
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đức tùy hỷ như thế, hồi hướng Vô thượng Chính đẳng Chính giác, tức Bồ-tát 
Ma-ha-tát này không rơi vào tưởng, tâm, kiến điên đảo. Nếu ở nơi tâm lại 
không biết như thật, dùng tưởng có sở đắc mà hồi hướng, thì Bồ-tát Ma-ha-
tát này không thể xa lìa tưởng, tâm, kiến điên đảo.
Lại nữa, nếu các Bồ-tát Ma-ha-tát lấy tâm có sở đắc mà hồi hướng, thì tâm 
này chính là tận, chính là diệt, chính là ly. Tâm tận, diệt đó không thể hồi 
hướng. Nếu dùng tâm không có sở đắc mà hồi hướng, tức là Pháp tính như 
thật hồi hướng. Nếu pháp hồi hướng như thế, tức Pháp tính cũng thế; Pháp 
tính hồi hướng như thế, tức các pháp cũng thế. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát có thể 
hồi hướng như thế, thì đó là hồi hướng đúng, không gọi là hồi hướng sai. 
Pháp hồi hướng này, Bồ-tát Ma-ha-tát nên học như thế.
Lại nữa, Tôn giả Tu-bồ-đề. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát, giống như thiện căn của 
chư Phật quá khứ, tùy hỷ hồi hướng như thế; nếu đều đã tu tập các Phật 
đạo vị lai, đã diệt hý luận, được thiện lợi lớn. Các Như Lai này, từ mới phát 
tâm cho đến thành tựu quả Vô thượng Chính đẳng Chính giác, đã nhập cảnh 
giới Đại Niết-bàn Vô dư y cho đến Pháp diệt đến nay. Trong khoảng thời 
gian đó có thiện căn tương ưng các Ba-la-mật của chư Phật Thế Tôn, và 
thiện căn các uẩn giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, của chư Phật 
đó; cho đến nhóm công đức đại từ, đại bi, vô lượng vô biên lợi ích, an lạc tất 
cả chúng sinh của Phật; và đủ loại  pháp môn được Phật thuyết.  Tất cả 
chúng sinh học trong đó, tin hiểu, an trú, có được thiện căn. Và Phật Thế 
Tôn, vì các Bồ-tát, thụ ký Vô thượng Chính đẳng Chính giác; các Bồ-tát này 
có thiện căn tương ưng sáu Ba-la-mật.
Lại vì những người theo Duyên Giác thừa thụ ký Duyên Giác để họ có tất cả 
thiện căn.
Lại nữa, có những người theo Thanh Văn thừa thực hành bố thí, trì giới, tu 
định, có được công đức; và thiện căn như thế của các bậc Hữu học vô lậu, 
Vô học vô lậu.
Lại có các dị sinh ngu muội trồng được thiện căn, cho đến Thiên, Long, Dạ-
xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu- la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-dà, người, và phi 
nhân, các loại bàng sinh, nghe Phật thuyết pháp trồng được thiện căn; cho 
đến sau khi Như Lai nhập Niết-bàn, tất cả chúng sinh trồng được thiện căn. 
Đủ loại thiện căn, đủ loại công đức như thế, hòa hợp, tụ tập, tính đếm, đo 
lường; các Bồ-tát này đều tùy hỷ, dùng công đức tùy hỷ 
này hồi hướng Vô thượng Chính đẳng Chính giác.
Tôn giả Tu-bồ-đề, Bồ-tát đó khi dùng tâm tùy hỷ và hồi hướng, nếu ở trong 
tâm này không sinh tâm tưởng, biết như thật tâm không có tướng nắm bắt, 
có thể lấy công đức tùy hỷ như thế, hồi hướng Vô thượng Chính đẳng Chính 
giác, tức Bồ-tát này không rơi vào tưởng, tâm, kiến điên đảo. Nếu ở nơi tâm 
lại không biết như thật, dùng tưởng có sở đắc mà hồi hướng, thì Bồ-tát này 
không thể xa lìa tưởng, tâm, kiến điên đảo.
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Lại nữa, nếu các Bồ-tát lấy tâm có sở đắc mà hồi hướng, thì tâm này chính 
là tận, chính là diệt, chính là ly. Tâm tận, diệt đó không thể hồi hướng. Nếu 
dùng tâm không có  sở  đắc mà hồi hướng, tức là Pháp tính như thật hồi 
hướng. Nếu pháp hồi hướng như thế tức Pháp tính cũng thế; Pháp tính hồi 
hướng như thế, tức các pháp cũng thế. Nếu hồi hướng như vậy, thì đó là hồi 
hướng đúng, không gọi là hồi hướng sai.
Lại nữa, Tôn giả Tu-bồ-đề. Bồ-tát Ma-ha-tát, giống như thiện căn của chư 
Phật vị lai, tùy hỷ hồi hướng như thế; nếu ở nơi chư Phật Như Lai hiện tại, 
từ mới phát tâm cho đến thành tựu quả Vô thượng Chính đẳng Chính giác, 
đã nhập cảnh giới Đại Niết-bàn Vô dư y cho đến Pháp diệt đến nay. Trong 
khoảng thời gian đó có tất cả thiện căn của chư Phật Thế Tôn, cho đến thiện 
căn tất cả chúng sinh trồng được sau khi Như Lai nhập Niết-bàn. Đủ loại 
thiện căn, đủ loại công đức như thế, hòa hợp, tụ tập, tính đếm, đo lường; 
các Bồ-tát này đều tùy hỷ, dùng công đức tùy hỷ này hồi hướng Vô thượng 
Chính đẳng Chính giác.
Tôn giả Tu-bồ-đề, Bồ-tát đó khi dùng tâm tùy hỷ và hồi hướng, ở trong tâm 
này không sinh tâm tưởng, biết như thật tâm không có tướng nắm bắt. Nếu 
có thể tùy hỷ công đức như thế, hồi hướng Vô thượng Chính đẳng Chính 
giác, tức Bồ-tát này không rơi vào tưởng, tâm, kiến điên đảo. Nếu lại dùng 
tâm có  sở  đắc mà hồi hướng, thì Bồ-tát này không thể xa lìa tưởng, tâm, 
kiến điên đảo. Bồ-tát Ma-ha-tát đó nên như thật biết khi dùng tâm để hồi 
hướng thì tâm này chính là tận, chính là diệt, chính là ly. Tâm tận, diệt đó 
không thể hồi hướng. Nếu dùng tâm không có sở đắc mà hồi hướng, tức là 
Pháp tính như thật hồi hướng. Nếu pháp hồi hướng như thế, tức Pháp tính 
cũng thế; Pháp tính hồi hướng như thế, tức các pháp cũng thế. Nếu Bồ-tát 
Ma-ha-tát, ở trong pháp quá khứ, hiện tại, vị lai như thế, có thể như thật 
biết hồi hướng như thật, thì đó là hồi hướng đúng, không gọi là hồi hướng 
sai.
Lại  nữa,  Tu-bồ-đề.  Bồ-tát  Ma-ha-tát  nếu  muốn  như  thật  hồi  hướng  Vô 
thượng Chính đẳng Chính giác, nên quán các pháp giống như hư không, rời 
tất cả tướng. Vì sao? Nếu ở nơi các pháp biết rõ như thật; tức không tâm, 
không phải không tâm, chính là cái  biết;  không pháp, không phải  không 
pháp, chính là tướng được biết. Nếu Bồ-tát, ở trong pháp như thế, có thể hồi 
hướng, thì gọi là hồi hướng tối thượng; vì thế được gọi là Bồ-tát Ma-ha-tát 
chính tu phúc hành. Vì sao? Nếu đủ loại pháp và đủ loại hành đều tịch tĩnh, 
thì công đức tùy hỷ có được để hồi hướng Vô thượng Chính đẳng Chính giác 
cũng như vậy. Nếu như thật biết các hành đều tịch tĩnh không động, tức Bồ-
tát Ma-ha-tát này có thể đầy đủ phương tiện Bát-nhã  Ba-la-mật. Sau khi 
Phật Thế Tôn nhập Niết-bàn, có được thiện căn, dù thể, dù tướng, dù tự 
tính, dù Pháp tính, đều như thật biết, tức có thể hồi hướng Vô thượng Chính 
đẳng Chính giác. Vì sao? Vì tất cả hành pháp tương ưng của chư Phật Thế 
Tôn đều không phải ba đời. Nếu đời quá khứ thì pháp đó đã ly, đã diệt, đã 
tận; nếu đời vị lai thì chưa đến; nếu đời hiện tại thì nay tức không đình trú; 
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lại không có sở đắc, chẳng phải là tướng của cảnh giới. Nếu nắm bắt tướng, 
tức ở nơi Vô thượng Chính đẳng Chính giác, trú không bình đẳng, tương ưng 
tà niệm, sinh tưởng nghi hoặc, không thể an trú chính niệm chính ý, nghĩ 
sai, biết sai; như thế thì không gọi là hồi hướng Vô thượng Chính đẳng Chính 
giác. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát, ở nơi các thiện căn, không có tướng được nắm 
bắt, không có tâm  sở đắc; lấy tâm này hồi hướng, tức là hồi hướng Vô 
thượng Chính đẳng Chính giác. Pháp hồi hướng như thế, Bồ-tát nên học. 
Nếu học như thế, thì có thể đầy đủ phương tiện thiện xảo. Nếu dùng các 
thiện căn có phương tiện thiện xảo này để hồi hướng, tức được gần Nhất 
thiết trí. Nếu các Bồ-tát Ma-ha-tát ưa muốn tu học phương tiện này, nên ở 
nơi pháp môn Bát-nhã  Ba-la-mật này, nghe nhận, đọc tụng, ghi nhớ, suy 
nghĩ, thưa hỏi nghĩa đó; hiểu được rồi thì rộng nói cho người khác. Đó là 
phương tiện Bát-nhã Ba-la-mật. Nếu không được phương tiện Bát-nhã Ba-la-
mật, tức không thể dùng các thiện căn hồi hướng Vô thượng Chính đẳng 
Chính giác. Vì sao? Ngã tướng đã diệt, các hành đã lắng, xa lìa tất cả tướng 
có sở đắc. 
Nếu lại có người ở nơi tất cả các pháp mà khởi tướng nắm bắt, rơi vào cái 
thấy nghi hoặc, không thể an trú trong pháp như thật, ở nơi pháp như thật 
sinh tưởng có  sở  đắc. Nếu dùng thiện căn như thế hồi hướng Vô thượng 
Chính đẳng Chính giác, chư Phật Như Lai không thừa nhận là có khả năng, 
cũng không tùy hỷ. Vì sao? Hồi hướng như thế gọi là Đại tham, ở nơi tất cả 
các pháp sinh tâm nghi hoặc. Hơn nữa, ở nơi các tướng không thể tịch tĩnh, 
sinh tưởng có sở đắc, Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác cũng không 
nói là có lợi ích lớn; mà hồi hướng này gọi là khổ não tạp độc. Ví như thức 
ăn uống ngon nhất thế gian, các sắc, hương, vị đều đầy đủ, nhưng trong 
thức ăn đó có lẫn chất độc. Những người có trí biết có chất độc nên không 
lấy ăn; kẻ ngu si không trí không thể biết được nên mới lấy ăn. Khi mới ăn 
vào, sắc, hương, vị ngon tuy đáng ưa thích, nhưng khi thức ăn đã tiêu hóa, 
khổ báo mới xuất hiện; vì nguyên do này mà bị mất mạng.
Tôn giả Tu-bồ-đề, nay ông nên biết những người có thiện căn tùy hỷ, phát 
tâm hồi hướng, không thể thụ trì, đọc tụng Bát-nhã Ba-la-mật cũng thế. Vì 
sao? Không thể đầy đủ phương tiện Bát-nhã Ba-la-mật nên không thể hiểu 
rõ chính nghĩa sâu thẳm, không thể an trú ở đạo Như thật, tự mình không 
biết rõ pháp Như thật đó. Lại vì người khác lần lượt dạy truyền, nói như thế 
này: “Thiện nam tử các ông, ở nơi chư Phật Thế Tôn quá khứ, vị lai, hiện tại, 
có thiện căn các nhóm giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, và có 
chư Phật Thế Tôn quá khứ, hiện tại, vị lai, từ mới phát tâm cho đến thành 
tựu quả Vô thượng Chính đẳng Chính giác, đã nhập cảnh giới Đại Niết-bàn 
Vô dư y, trong thời gian đó có được công đức. Và, vì các Bồ-tát Ma-ha-tát, 
thụ ký sẽ đắc quả Vô thượng Chính đẳng Chính giác; các Bồ-tát này có được 
thiện căn. Lại vì những người theo Duyên Giác thừa thụ ký Duyên Giác; các 
Duyên Giác này có được thiện căn. Và các Thanh Văn tu bố thí, trì  giới, 
v.v…, sau khi Phật diệt, Pháp diệt đến nay; trong thời gian đó có được thiện 
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căn. Cho đến thiện căn có được của dị sinh ngu muội. Đủ loại thiện căn, đủ 
loại công đức như thế, hòa hợp, tụ tập, tính đếm, đo lường, có tính chất 
cùng tận hay không cùng tận, các ông đều nên tùy hỷ tất cả. Dùng thiện căn 
tùy hỷ này hồi hướng Vô thượng Chính đẳng Chính giác.
Tu-bồ-đề, người đó nếu nói như thế, khuyến khích khiến tùy hỷ hồi hướng 
như thế, thì giống như trong thức ăn ngon có lẫn chất độc. Pháp hồi hướng 
này gọi là khổ não tạp độc. Những người tu hạnh Bồ-tát, ở nơi pháp mình 
hành trì còn không nên khởi tâm hồi hướng này, huống là khuyến khích 
người khác tu pháp này như thế. Nếu ở nơi tướng này chấp là thật, thì 
không gọi là tùy hỷ công đức chư Phật, không gọi là thụ trì, không gọi là hồi 
hướng.
Nếu các Bồ-tát ưa muốn như thật tùy hỷ tất cả thiện căn tối thượng của chư 
Phật Như Lai, như thật hồi hướng Vô thượng Chính đẳng Chính giác, thì nên 
tùy thuận Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác, như thật quán sát giống 
như mắt của Phật, như thật liễu tri giống như trí của Phật. Ở nơi các thiện 
căn, dù thể, dù tướng, dù tự tính, dù pháp tính, đều biết rõ như thật không 
có sinh, không có sở đắc. Nếu có thể tùy hỷ thiện căn như thế, được Phật 
thừa nhận là có khả năng, Phật cũng tùy hỷ. Các Bồ-tát Ma-ha-tát tùy hỷ 
như thế chính là tùy hỷ đúng. Dùng thiện căn này hồi hướng Vô thượng 
Chính đẳng Chính giác; Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác xưng tán 
tối thượng. Hồi hướng như thế gọi là Đại hồi hướng, hồi hướng pháp giới 
khéo được viên mãn, nội tâm thanh tịnh, giải thoát vô ngại.
Lại nữa, các Thiện nam tử, v.v…, tu Bồ-tát thừa, tu tập pháp hồi hướng như 
thế, ở nơi giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, của Phật Như Lai, 
không bị trói buộc, không bị dính mắc; không hệ thuộc Dục giới, không hệ 
thuộc Sắc giới, không hệ thuộc Vô sắc giới; lại cũng không hệ thuộc ba đời 
quá khứ, vị lai, hiện tại; không hệ thuộc các pháp, không hệ thuộc pháp hồi 
hướng. Người  tu Bồ-tát  biết  được như thế thì  không làm hoại  pháp hồi 
hướng. Đó là Đại hồi hướng, khéo được viên mãn hồi hướng pháp giới. Hồi 
hướng như thế không nắm các tướng, xa lìa pháp tà, gọi là hồi hướng chân 
chính. Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác chân thật thừa nhận là có 
khả năng, cũng lại tùy hỷ. Bồ-tát Ma-ha-tát nên học như thế.
Bấy giờ, Thế Tôn khen Tôn giả Tu-bồ-đề: Hay thay! Hay thay! Tu-bồ-đề, ông 
khéo làm Phật sự, có thể vì các Bồ-tát Ma-ha-tát thưa hỏi nghĩa này. Tu-bồ-
đề, các Bồ-tát Ma-ha-tát, nếu có thể hồi hướng Pháp giới Pháp tính như thế, 
thì có tri kiến giống như Phật Thế Tôn. Ở nơi các thiện căn hiểu rõ như thật, 
dù thể, dù tướng, dù tự tính, dù pháp tính, biết rõ không có sinh, cũng 
không có sở đắc. Hồi hướng như thế được ta thừa nhận là có khả năng; ta 
cũng tùy hỷ. Nhóm phúc như thế, vô lượng vô biên không thể tính đếm.
Tu-bồ-đề, giả như tất cả chúng sinh ở ba ngàn Đại thiên thế giới, mỗi mỗi 
đều tu mười Nghiệp đạo thiện, nhóm phúc thu được số lượng rất nhiều, 
nhưng Bồ-tát Ma-ha-tát này phát tâm tối thắng, hồi hướng pháp giới, thì 
nhóm phúc có được, so với nhóm phúc ở trên, là tối thượng, tối cực, tối 
60



thắng, tối diệu, rộng lớn, không đo lường được, không có gì bằng, không thể 
so sánh.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Ngoài số này ra, giả sử tất cả chúng sinh ở ba ngàn Đại 
thiên thế giới, mỗi một đều tu bốn hạnh Vô lượng, mỗi mỗi đều được bốn 
pháp Thiền định, bốn định Vô sắc và năm Thần thông; phúc hành như thế 
số lượng rất  nhiều. Nhưng Bồ-tát  Ma-ha-tát này phát tâm tối  thắng, hồi 
hướng pháp giới, thì nhóm phúc có được, so với nhóm phúc ở trên, là tối 
thượng, tối cực, tối thắng, tối diệu, rộng lớn, không thể đo lường, không có 
gì bằng, không thể so sánh.
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Quyển VII

Phẩm 6: Tùy hỷ hồi hướng.

Phần 2
 
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Như trước có nói, hành bốn Vô lượng cho đến hành năm 
Thần thông. Ngoài số lượng như thế, giả sử tất cả chúng sinh ở ba ngàn Đại 
thiên thế giới, mỗi mỗi đều được quả Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-
la-hán. Cũng ngoài số lượng nhóm phúc như thế, giả sử tất cả chúng sinh ở 
ba ngàn Đại thiên thế giới, mỗi mỗi đều được quả Duyên Giác. Cũng ngoài 
số lượng nhóm phúc như thế, Tu-bồ-đề, giả sử tất cả chúng sinh ở ba ngàn 
Đại thiên thế giới đều phát tâm Vô thượng Chính đẳng Chính giác, các chúng 
sinh này tức được gọi là Bồ-tát phát tâm. Mỗi mỗi Bồ-tát này đều ở Hằng hà 
sa số kiếp dùng  thức ăn uống, áo quần, đồ nằm, thuốc men, và các loại 
nhạc cụ khác, bố thí tất cả chúng sinh ở Hằng hà sa số thế giới. Khi các Bồ-
tát bố thí như thế, mỗi mỗi đều khởi thượng tâm tối thắng, sinh tưởng tôn 
trọng. Tu-bồ-đề, ý ông thế nào? Các Bồ-tát này được phúc nhiều không?
Tu-bồ-đề bạch Phật: Rất nhiều, Thế Tôn. Nhóm phúc này vô lượng vô số, vô 
biên; phần tính, phần đếm, phần ví dụ, cho đến ô-ba-ni-sát-đàm phần đều 
không thể đo lường.
Phật nói: Không thể, Tu-bồ-đề. Nếu có các Thiện nam tử trú Bồ-tát thừa, tu 
tập phương tiện Bát-nhã Ba-la-mật này, được Bát-nhã Ba-la-mật che chở, thì 
có thể dùng căn lành nhỏ đó hồi hướng Vô thượng Chính đẳng Chính giác, 
tức là như thật hồi hướng pháp giới.  Hồi hướng như thế, nhóm phúc có 
được, so với nhóm phúc bố thí của Bồ-tát trước thì trăm phần kia không 
bằng một phần,  ngàn phần không bằng một,  vạn ức câu-chi  na-dữu-đa 
phần, cho đến ô-ba-ni-sát-đàm phần đều không bằng một. Vì sao? Căn lành 
phương tiện Bát-nhã Ba-la-mật này hơn hành bố thí với tâm có sở đắc của 
Bồ-tát trước, vì nhóm phúc này không thể sánh bằng.
Bấy giờ, bốn Đại Thiên Vương có hai vạn Thiên tử ở tại Phật hội nghe nói 
như thế, chấp tay cung kính cùng bạch Phật: Thế Tôn, nếu Bồ-tát Ma-ha-tát, 
ở nơi Bát-nhã  Ba-la-mật này, tu tập phương tiện, được Bát-nhã  Ba-la-mật 
bảo vệ, có thể dùng căn lành như thật hồi hướng Nhất thiết trí  kia. Hồi 
hướng như thế là hồi hướng lớn. Nhóm phúc có được hơn nhóm phúc bố thí 
với tâm có sở đắc của Bồ-tát trước. 
Bấy giờ, có mười vạn Thiên tử cõi trời Tam Thập Tam, tức thời mưa các hoa 
trời, hương trời, hương xoa và hương bột, v.v…, và đủ loại cờ phướn, lọng 
báu, âm nhạc vi diệu của trời, cho đến tất cả y phục quý giá trang nghiêm 
của trời, các châu báu của trời. Dùng các thứ như thế cung kính cúng dường 
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mà nói thế này: Thế Tôn, nếu Bồ-tát Ma-ha-tát tu tập phương tiện Bát-nhã 
Ba-la-mật này, được Bát-nhã  Ba-la-mật bảo vệ, có thể dùng căn lành hồi 
hướng pháp giới. Hồi hướng như thế là hồi hướng lớn, nhóm phúc có được 
hơn nhóm phúc bố thí với tâm có sở đắc của Bồ-tát trước. Thế Tôn, các 
Thiên tử chúng con đều cung kính, cúng dường, tôn trọng, xưng tán đối với 
tâm tối thắng được sinh bởi Bồ-tát Ma-ha-tát như thế.
Lúc các Thiên tử đó phát lời nói này, âm thanh của họ tất cả các thế giới đều 
nghe.
Lúc này mười vạn Thiên tử ở trời Dạ-ma, mười vạn Thiên tử ở trời Tri Túc, 
mười vạn Thiên tử ở trời Hóa Lạc, mười vạn Thiên tử ở trời Tha Hóa Tự Tại; 
các chúng Thiên tử như thế ở Dục giới. Lại có trời Phạm Chúng, trời Phạm 
Phụ, trời Đại Phạm, trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Quang Âm, 
trời Thiểu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời Biến Tịnh, trời Vô Vân, trời Phúc 
Sinh, trời Quảng Quả, trời Vô Phiền, trời Vô Nhiệt, trời Thiện Kiến, trời Thiện 
Hiện, trời Sắc Cứu Cánh, của Sắc giới. Các chúng Thiên tử ở các cõi trời như 
thế, tất cả đều chấp tay, cung kính mà bạch Phật: Hiếm có, Thế Tôn. Nếu 
Bồ-tát Ma-ha-tát ở nơi Bát-nhã Ba-la-mật này tu tập phương tiện, được Bát-
nhã Ba-la-mật bảo vệ, có thể dùng căn lành hồi hướng pháp giới. Hồi hướng 
như thế hơn nhóm phúc bố thí với tâm có sở đắc của Bồ-tát trước. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Thiên tử ở trời Tịnh Cư, v.v…: Như trước có nói, 
ba ngàn Đại thiên thế giới có Bồ-tát phát tâm, mỗi một trong Hằng hà sa số 
kiếp của mình đều rộng bố thí chúng sinh. Ngoài số lượng nhóm phúc như 
thế, Thiên tử, giả sử tất cả chúng sinh ở Hằng hà sa số ba ngàn Đại thiên 
thế giới, đều phát tâm Vô thượng Chính đẳng Chính giác. Các Bồ-tát phát 
tâm này, mỗi mỗi trong Hằng hà sa số kiếp của mình, dùng thức ăn uống, 
áo quần, đồ nằm, thuốc men và các nhạc cụ khác, bố thí khắp chúng sinh ở 
Hằng hà sa số ba ngàn Đại thiên thế giới. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát, ở nơi Bát-
nhã Ba-la-mật này, tu tập phương tiện, được Bát-nhã Ba-la-mật bảo vệ, có 
thể đối với căn lành các nhóm giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến 
của chư Phật quá khứ hiện tại vị lai, và căn lành của Duyên Giác, Thanh 
Văn; đủ loại căn lành như thế, hòa hợp, tụ tập, xưng kể, đo lường, lấy tâm 
tối thượng, tối cực, tối thắng, tối diệu, rộng lớn vô lượng, không gì bằng, 
không thể so sánh, thảy đều tùy hỷ. Dùng căn lành tùy hỷ này, như thật hồi 
hướng Vô thượng Chính đẳng Chính giác.
Tu-bồ-đề, nhóm phúc tùy hỷ như thế của Bồ-tát này so với hành phúc bố thí 
của Bồ-tát trước, thì trăm phần kia không bằng một phần này, ngàn phần 
không bằng một, vạn ức câu-chi na-dữu-đa phần cho đến ô-ba-ni-sát-đàm 
phần đều không bằng một. Vì sao? Người đầy đủ phương tiện Bát-nhã Ba-la-
mật hơn Bồ-tát hành bố thí với tâm có sở đắc ở trước.
Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, như Phật đã nói. Bồ-tát Ma-
ha-tát tu tập phương tiện Bát-nhã  Ba-la-mật, được Bát-nhã  Ba-la-mật bảo 
vệ, đối với các căn lành có thể dùng tâm tối thượng, tối cực, tối thắng, tối 
diệu, rộng lớn vô lượng, không gì bằng, không thể so sánh, như thật tùy hỷ 
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hồi hướng Vô thượng Chính đẳng Chính giác. Thế Tôn, thế nào là tâm tối 
thượng, tối cực, cho đến không thể so sánh? Lại nữa, thế nào gọi là như 
thật tùy hỷ?
Phật bảo Tu-bồ-đề: Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát, ở nơi các pháp quá khứ, hiện tại, 
vị lai, không nắm, không bỏ, không nhớ, không được, lìa các nghi hoặc, 
không sinh phân biệt, không có pháp quá khứ đã sinh đã diệt, không có 
pháp vị lai chưa sinh chưa diệt, không có pháp hiện tại đang sinh đang diệt. 
Nên quán các pháp giống như hư không, lìa tất cả các tướng, không bị động 
chuyển, không sinh, không diệt, không đi, không lại. Tướng các pháp đó 
chính là tính của các pháp; theo Pháp tính đó mà như thật tùy hỷ. Giống như 
tùy hỷ, hồi hướng cũng thế. Tu-bồ-đề, nếu Bồ-tát, ở nơi tất cả các pháp, có 
thể khởi tâm này, thì gọi là tâm tối thượng, tối cực, tối thắng, tối diệu, rộng 
lớn vô lượng, không gì bằng, không thể so sánh; tức dùng tâm này mà tùy 
hỷ thì mới có thể được gọi là như thật tùy hỷ. Dùng căn lành tùy hỷ này hồi 
hướng Vô thượng Chính đẳng Chính giác, vì thế gọi là như thật hồi hướng.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Như trên đã nói,  Hằng hà sa số ba ngàn Đại thiên thế 
giới có tất cả Bồ-tát phát tâm; mỗi một trong Hằng hà sa số kiếp của mình 
tu hạnh bố thí. Ngoài số này ra, Tu-bồ-đề, nếu tất cả chúng sinh ở Hằng hà 
sa số ba ngàn Đại thiên thế giới đều phát tâm Vô thượng Chính đẳng Chính 
giác. Các Bồ-tát phát tâm này, mỗi mỗi trong Hằng hà sa số kiếp của mình, 
tu trì tịnh giới, thân làm điều lành, nói điều lành, nghĩ điều lành. Các Bồ-tát 
đó, trong Hằng hà sa số kiếp, trì giới như thế, không sinh lỗi lầm. Nếu Bồ-tát 
Ma-ha-tát, ở nơi Bát-nhã Ba-la-mật này, tu tập phương tiện, được Bát-nhã 
Ba-la-mật bảo vệ, có thể đối  với căn lành các nhóm giới,  định, tuệ,  giải 
thoát, giải thoát tri kiến của chư Phật quá khứ hiện tại vị lai, và căn lành của 
Duyên Giác, Thanh Văn; đủ loại căn lành như thế, hòa hợp, tụ tập, xưng kể, 
đo lường, lấy tâm tối thượng, tối cực, tối thắng, tối diệu, rộng lớn vô lượng, 
không gì bằng, không thể so sánh, thảy đều tùy hỷ. Dùng căn lành tùy hỷ 
này hồi hướng Vô thượng Chính đẳng Chính giác. Tu-bồ-đề, nhóm phúc tùy 
hỷ như thế của Bồ-tát này so với hành phúc trì giới của Bồ-tát trước, thì 
trăm phần kia không bằng một phần này, ngàn phần không bằng một, vạn 
ức câu-chi na-dữu-đa phần cho đến ô-ba-ni-sát-đàm phần đều không bằng 
một. Vì sao? Người đầy đủ phương tiện Bát-nhã Ba-la-mật hơn Bồ-tát hành 
trì giới với tâm có sở đắc ở trước.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Như trước có nói, Hằng hà sa số ba ngàn Đại thiên thế 
giới có tất cả Bồ-tát phát tâm, mỗi mỗi trong Hằng hà sa số kiếp của mình 
hành trì tịnh giới. Ngoài số này ra, Tu-bồ-đề, nếu tất cả chúng sinh ở Hằng 
hà sa số ba ngàn Đại thiên thế giới đều phát tâm Vô thượng Chính đẳng 
Chính giác. Các Bồ-tát phát tâm này, mỗi mỗi trong Hằng hà sa số kiếp của 
mình, giữ hạnh nhẫn nhục, không tức, không giận, cho đến không khởi tất 
cả các niệm ác. Các Bồ-tát kia, trong  Hằng hà sa số kiếp, nhẫn nhục như 
thế, không sinh tức giận. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát, ở nơi Bát-nhã Ba-la-mật này, 
tu tập phương tiện, được Bát-nhã Ba-la-mật bảo vệ, có thể đối với căn lành 
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các nhóm giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến của chư Phật quá khứ 
hiện tại vị lai, và căn lành của Duyên Giác, Thanh Văn; đủ loại căn lành như 
thế, hòa hợp, tụ tập, xưng kể, đo lường, lấy tâm tối thượng, tối cực, tối 
thắng, tối diệu, rộng lớn vô lượng, không gì bằng, không thể so sánh, thảy 
đều tùy hỷ. Dùng căn lành tùy hỷ này hồi hướng Vô thượng Chính đẳng 
Chính giác. Tu-bồ-đề, nhóm phúc tùy hỷ như thế của Bồ-tát này so với hành 
phúc nhẫn nhục của Bồ-tát trước, thì trăm phần kia không bằng một phần 
này, ngàn phần không bằng một phần, trăm ức câu-chi na-dữu-đa phần cho 
đến  ô-ba-ni-sát-đàm phần  đều  không  bằng  một.  Vì  sao?  Người  đầy  đủ 
phương tiện Bát-nhã  Ba-la-mật hơn Bồ-tát hành nhẫn nhục với tâm có sở 
đắc ở trước.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Như trên đã nói,  Hằng hà sa số ba ngàn Đại thiên thế 
giới có tất cả Bồ-tát phát tâm; mỗi mỗi trong Hằng hà sa số kiếp của mình 
giữ hạnh nhẫn nhục. Ngoài số này ra, Tu-bồ-đề, nếu tất cả chúng sinh ở 
Hằng hà sa số ba ngàn Đại thiên thế giới đều phát tâm Vô thượng Chính 
đẳng Chính giác. Các Bồ-tát phát tâm này, mỗi mỗi trong Hằng hà sa số kiếp 
của mình, tu hạnh tinh tiến, dũng mãnh, kiên cố, không lui, không mất, xa 
lìa hôn trầm, thụy miên và các pháp chướng. Các Bồ-tát đó, trong Hằng hà 
sa số kiếp, tinh tiến như thế, không sinh lười biếng, thoái lui. Nếu Bồ-tát Ma-
ha-tát, ở nơi Bát-nhã Ba-la-mật này, tu tập phương tiện, được Bát-nhã Ba-la-
mật bảo vệ, có thể đối với căn lành các nhóm giới, định, tuệ, giải thoát, giải 
thoát tri kiến của chư Phật quá khứ hiện tại vị lai, và căn lành của Duyên 
Giác, Thanh Văn; đủ loại căn lành như thế, hòa hợp, tụ tập, xưng kể, đo 
lường, lấy tâm tối thượng, tối cực, tối thắng, tối diệu, rộng lớn vô lượng, 
không gì bằng, không thể so sánh, thảy đều tùy hỷ. Dùng căn lành tùy hỷ 
này hồi hướng Vô thượng Chính đẳng Chính giác. Tu-bồ-đề, nhóm phúc tùy 
hỷ như thế của Bồ-tát này so với hành phúc tinh tiến của Bồ-tát trước, thì 
trăm phần kia không bằng một phần này, ngàn phần không bằng một, vạn 
ức câu-chi na-dữu-đa phần cho đến ô-ba-ni-sát-đàm phần đều không bằng 
một. Vì sao? Người đầy đủ phương tiện Bát-nhã Ba-la-mật hơn Bồ-tát hành 
tinh tiến với tâm có sở đắc ở trước.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Như trước có nói, Hằng hà sa số ba ngàn Đại thiên thế 
giới có tất cả Bồ-tát phát tâm, mỗi mỗi trong Hằng hà sa số kiếp của mình tu 
hạnh tinh tiến. Ngoài số này ra, Tu-bồ-đề, nếu tất cả chúng sinh ở Hằng hà 
sa số ba ngàn Đại thiên thế giới đều phát tâm Vô thượng Chính đẳng Chính 
giác. Các Bồ-tát phát tâm này, mỗi mỗi trong Hằng hà sa số kiếp của mình, 
tu bốn Thiền định, an trú tịch tĩnh. Các Bồ-tát kia trong Hằng hà sa số kiếp, 
tu định như thế, xa lìa tất cả các tướng động, loạn, v.v…. Nếu Bồ-tát Ma-ha-
tát, ở nơi Bát-nhã Ba-la-mật này, tu tập phương tiện, được Bát-nhã Ba-la-
mật bảo vệ, có thể đối với căn lành các nhóm giới, định, tuệ, giải thoát, giải 
thoát tri kiến của chư Phật quá khứ hiện tại vị lai, và căn lành của Duyên 
Giác, Thanh Văn; đủ loại căn lành như thế, hòa hợp, tụ tập, xưng kể, đo 
lường, lấy tâm tối thượng, tối cực, tối thắng, tối diệu, rộng lớn vô lượng, 
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không gì bằng, không thể so sánh, thảy đều tùy hỷ. Dùng căn lành tùy hỷ 
này hồi hướng Vô thượng Chính đẳng Chính giác. Tu-bồ-đề, nhóm phúc tùy 
hỷ của Bồ-tát này so với hành phúc tu định của Bồ-tát trước, thì trăm phần 
kia không bằng một phần này, ngàn phần không bằng một, vạn ức câu-chi 
na-dữu-đa-phần cho đến ô-ba-ni-sát-  đàm phần đều không bằng một. Vì 
sao? Người đầy đủ phương tiện Bát-nhã Ba-la-mật hơn Bồ-tát hành tu định 
với tâm có sở đắc ở trước.
Phật bảo Tu-bồ-đề: Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát, đối với sáu pháp môn Ba-la-mật 
của chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai, muốn như lý tu học, như thật tùy hỷ, 
thì ở nơi các pháp nên trú nghĩa như thật. Nghĩa như thật tức là tính giải 
thoát,  Giống như được giải  thoát,  bố thí  cũng thế.  Giống như được giải 
thoát, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí tuệ cũng đều như thế. 
Giống như được giải thoát, giải thoát cũng thế. Giống như được giải thoát, 
giải thoát tri kiến cũng thế. Giống như được giải thoát, tâm tùy hỷ và hành 
phúc tùy hỷ cũng thế. Giống như được giải thoát, tâm hồi hướng và pháp hồi 
hướng cũng thế. Giống như được giải thoát, pháp quá khứ đã diệt, pháp vị 
lai chưa sinh, pháp hiện tại không trú cũng đều như thế. Giống như được 
giải thoát, vô lượng vô số tất cả chư Phật trong ba đời ở mười phương và 
các pháp Phật cũng thế. Giống như được giải thoát, có Bồ-tát, Duyên Giác, 
Thanh Văn và các pháp của họ cũng thế. Các pháp như thế cho đến tất cả 
các pháp, không buộc, không cởi, không trú, không dính; tính của được giải 
thoát tức là tính của các pháp. 
Tu-bồ-đề, Bồ-tát Ma-ha-tát đối với tất cả các pháp đều biết như thế, thì đối 
với sáu pháp môn Ba-la-mật, nên tu học như thế, tùy hỷ như thế. Dùng căn 
lành tùy hỷ này, như thật hồi hướng Vô thượng Chính đẳng Chính giác.
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Phẩm 7: Nhân Duyên Địa Ngục 

Phần 1

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi Tử bạch Phật: Thế Tôn, Bát-nhã  Ba-la-mật sinh ra 
Nhất thiết trí trí. Tính Nhất thiết trí là Bát-nhã Ba-la-mật sao?
Phật nói với Xá-lợi Tử: Đúng thế, đúng thế, giống như ông nói.
Xá-lợi Tử lại bạch Phật: Thế Tôn, Bát-nhã Ba-la-mật nên được kính lễ; Bát-
nhã Ba-la-mật nên được tôn trọng. Bát-nhã Ba-la-mật là ánh sáng lớn. Bát-
nhã  Ba-la-mật thanh tịnh không nhiễm. Bát-nhã  Ba-la-mật soi chiếu rộng 
lớn. Bát-nhã Ba-la-mật nhiếp tướng tam giới tức tính tam giới. Bát-nhã Ba-
la-mật là mắt thanh tịnh, có thể soi tất cả các pháp nhiễm, phiền não. Bát-
nhã  Ba-la-mật là nơi y chỉ. Bát-nhã  Ba-la-mật là pháp vô thượng. Bát-nhã 
Ba-la-mật rộng nhiếp các pháp phần Bồ-đề. Bát-nhã Ba-la-mật là đèn pháp 
lớn, soi khắp tất cả các chỗ tối tăm ở thế gian. Bát-nhã Ba-la-mật là không 
có sợ hãi, có thể cứu tất cả chúng sinh sợ hãi. Bát-nhã Ba-la-mật chính là 
năm con mắt, có thể soi tất cả các đạo thế gian và ngoài thế gian. Bát-nhã 
Ba-la-mật là ánh sáng trí tuệ, soi phá tất cả các pháp si ám, v.v…. Bát-nhã 
Ba-la-mật dẫn đầu tất cả, chỉ dẫn chúng sinh hướng vào thánh đạo. Bát-nhã 
Ba-la-mật là chỗ chứa Nhất thiết trí, thu hết chướng ngại phiền não, v.v…, 
để trừ diệt. Bát-nhã Ba-la-mật là pháp không sinh, pháp không diệt, pháp 
không khởi, pháp không tạo tác. Bát-nhã  Ba-la-mật tự tướng vốn  không. 
Bát-nhã Ba-la-mật là mẹ của các Bồ-tát. Bát-nhã Ba-la-mật là mắt của các 
pháp, soi sáng mười Lực, bốn Vô úy của chư Phật. Bát-nhã Ba-la-mật là chỗ 
nương tựa, có thể cứu tất cả chúng sinh không chỗ nương tựa. Bát-nhã Ba-
la-mật là pháp an lạc, có thể trừ khổ não sinh tử của chúng sinh. Bát-nhã 
Ba-la-mật có thể hiển bày tự tính chân thật của các pháp. Bát-nhã Ba-la-mật 
thuận theo pháp tướng, tròn đủ mười hai hành của ba lần chuyển Pháp luân.
Thế Tôn, Bát-nhã Ba-la-mật có đủ loại công đức như thế, các Bồ-tát Ma-ha-
tát đối với pháp môn này nên chiêm lễ, cung kính như thế nào?
Phật bảo Tôn giả Xá-lợi Tử: Bồ-tát Ma-ha-tát đối với pháp môn Bát-nhã Ba-
la-mật này nên xem như là Thầy, như là Phật, tôn trọng, cung kính, chiêm 
lễ, xưng tán. Chiêm  ngưỡng cung  kính Bát-nhã  Ba-la-mật như thế, tức là 
chiêm ngưỡng cung kính chư Phật Thế Tôn.
Bấy giờ Thiên chủ Đế Thích liền khởi niệm thế này: Tôn giả Xá-lợi Tử nay vì 
duyên gì mà hỏi như thế. Nghĩ như thế xong, bạch trước Tôn giả Xá-lợi Tử: 
Tôn giả, có nhân duyên gì mà hỏi Phật như thế?
Xá-lợi  Tử  nói:  Kiêu-thi-ca,  như Phật  có nói,  các  Bồ-tát  Ma-ha-tát  tu tập 
phương tiện Bát-nhã Ba-la-mật, được Bát-nhã Ba-la-mật bảo vệ, tức có thể ở 
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nơi tất cả căn lành kia, như thật tùy hỷ, như thật hồi hướng Nhất thiết trí 
kia. Bát-nhã  Ba-la-mật này có công đức lớn, hơn cả hành phúc bố thí, trì 
giới,  nhẫn nhục, tinh tiến,  thiền định của Bồ-tát có tâm sở đắc. Vì nhân 
duyên này, ta hỏi như thế. Kiêu-thi-ca, ông nay nên biết Bát-nhã Ba-la-mật 
này dẫn đầu năm Ba-la-mật, chỉ dẫn khiến vào con đường Nhất thiết trí. Ví 
như thế gian có người mù, tuy muốn đến chỗ có trăm ngàn vạn chúng 
nhưng đều không thể biết đường đi.  Nếu không có thầy dẫn đường, họ 
không bao giờ có thể đi đến chỗ của thành ấp, làng xóm. Nếu người có mắt 
đi trước dẫn đường, những người mù kia có thể đến được tất cả các nơi. 
Kiêu-thi-ca, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định có được giống 
như người mù. Tuy lại tu tập vô lượng hành phúc, muốn đến quả Nhất thiết 
trí, nếu không lấy Bát-nhã Ba-la-mật này để dẫn đầu, thì cuối cùng không 
thể như thật hướng đến con đường Nhất thiết trí; huống là có thể được quả 
Nhất thiết trí. Nếu các pháp bố thí,  v.v…, này được Bát-nhã Ba-la-mật dẫn 
đầu, tức được con mắt trí tuệ, có thể soi thấu con đường Nhất thiết trí, tức 
có thể hướng đến chứng quả Nhất thiết trí. Lại nữa, bố thí, trì giới, nhẫn 
nhục, tinh tiến, thiền định được  sức của Bát-nhã  Ba-la-mật hỗ trợ; vì thế 
năm hành này được gọi là Ba-la-mật.
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi Tử bạch Phật: Thế Tôn, Bát-nhã Ba-la-mật là pháp 
nào sinh ra?
Phật nói: Xá-lợi Tử, Bát-nhã Ba-la-mật, vì không thấy có sắc, nên không vì 
sắc mà sinh; vì không thấy thụ, tưởng, hành, thức, không nên không vì thụ, 
tưởng, hành, thức, mà sinh. Nếu năm uẩn này có tướng được sinh, thì Bát-
nhã Ba-la-mật vì chúng mà sinh. Nhưng năm uẩn này đã không được sinh, 
cho nên Bát-nhã Ba-la-mật, không vì  các pháp mà sinh.
Xá-lợi Tử lại bạch Phật: Thế Tôn, nếu Bát-nhã Ba-la-mật sinh như thế thì sẽ 
được thành ở nơi pháp nào?
Phật  nói: Xá-lợi Tử, Bát-nhã  Ba-la-mật, tuy sinh như thế nhưng không có 
pháp nào có thể thành. Vì không có pháp nào thành nên được gọi là Bát-nhã 
Ba-la-mật.
Bấy giờ, Thiên chủ Đế Thích nghe nói như thế liền bạch Phật: Thế Tôn, Bát-
nhã Ba-la-mật chẳng lẽ không thành ở Nhất thiết trí sao?
Phật nói: Kiêu-thi-ca, như ông nói, Bát-nhã Ba-la-mật cũng thành Nhất thiết 
trí. Thật ra, vì chẳng phải có sở đắc nên thành, cũng chẳng phải danh tướng 
khởi tạo nên thành. 
Thiên chủ Đế Thích hỏi: Thế Tôn, thế nào là thành?
Phật nói: Kiêu-thi-ca, các pháp không được thành nên thành như thế.
Thiên chủ Đế Thích lại bạch Phật: Hiếm có, Thế Tôn. Nay Bát-nhã Ba-la-mật 
này không có sinh, không có diệt; tất cả các pháp kia cũng không sinh, 
không diệt, không trú, không dính; đó là Bát-nhã Ba-la-mật.
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Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, nếu sinh tâm như thế thì có 
phân biệt, tức xa Bát-nhã Ba-la-mật, tức mất Bát-nhã Ba-la-mật, tức không 
thành tựu Bát-nhã Ba-la-mật.
Phật nói: Tu-bồ-đề, đúng thế, đúng thế. Có nhân duyên này, tức xa Bát-nhã 
Ba-la-mật, tức mất Bát-nhã Ba-la-mật, tức không thành tựu Bát-nhã Ba-la-
mật.  Vì  sao? Bát-nhã  Ba-la-mật này,  ở  nơi  sắc  không có hiện bày;  thụ, 
tưởng, hành, thức cũng không có hiện bày. Vì Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-
na-hàm, A-la-hán, Duyên Giác, Bồ-tát và Phật Thế Tôn đều không có hiện 
bày.
Tôn giả Tu-bồ-đề lại bạch Phật: Thế Tôn, Đại Ba-la-mật là Bát-nhã Ba-la-mật 
sao?
Phật nói: Tu-bồ-đề, ý ông thế nào? Vì nhân duyên nào nói Đại Ba-la-mật là 
Bát-nhã Ba-la-mật.
Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, sắc không lớn, không nhỏ, không tụ, không 
tán, lìa mọi khởi tác;  thụ, tưởng, hành thức cũng không lớn, không nhỏ, 
không tụ, không tán, lìa mọi tạo tác. Các pháp mười Lực, v.v…, có được của 
Như Lai không phải có lực, không phải không có lực, cũng không tụ, tán; 
cho đến Nhất thiết trí, cũng không lớn, nhỏ, tụ, tán, không khởi tác, v.v…. Vì 
sao? Tất cả các pháp không lớn, nhỏ, không tụ, tán, lìa khởi tạo, trú bình 
đẳng. Nếu Bồ-tát, ở nơi tất cả các pháp, có phân biệt mà nghĩ rằng ta được 
đầy đủ quả Nhất thiết trí, ta vì chúng sinh nói các pháp môn, có thể độ bao 
nhiêu chúng sinh khiến đến Niết-bàn. Bồ-tát đó nghĩ như thế tức không gọi 
là hành Bát-nhã Ba-la-mật. Vì sao? Bát-nhã Ba-la-mật không có tướng như 
thế, không thấy chúng sinh được độ, được đắc. Vì chúng sinh không có tính 
nên Bát-nhã Ba-la-mật cũng không có tính. Vì chúng sinh lìa tướng nên Bát-
nhã Ba-la-mật cũng lìa tướng. Vì chúng sinh không sinh nên Bát-nhã Ba-la-
mật cũng không sinh. Vì chúng sinh không diệt nên Bát-nhã Ba-la-mật cũng 
không diệt. Vì chúng sinh không thể nghĩ bàn nên Bát-nhã Ba-la-mật cũng 
không thể nghĩ bàn. Vì chúng sinh không hiểu biết nên Bát-nhã  Ba-la-mật 
cũng không hiểu biết. Vì chúng sinh như thật biết thắng nghĩa nên Bát-nhã 
Ba-la-mật cũng như thật biết thắng nghĩa. Vì sức chúng sinh hội tụ nên sức 
Như Lai cũng hội tụ. Thế Tôn, con vì nhân duyên như thế nên nói Đại Ba-la-
mật là Bát-nhã Ba-la-mật.
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi Tử bạch Phật: Thế Tôn, nếu các Bồ-tát Ma-ha-tát, ở 
nơi pháp môn Bát-nhã  Ba-la-mật sâu xa này, nghe xong nhận kỹ, không 
nghi, không hỏi, sinh tin hiểu thanh tịnh, thì các Bồ-tát này mất ở chổ nào 
mà sinh đến đây?
Phật bảo Xá-lợi Tử: Nên biết các Bồ-tát này đã nghe nhận pháp này trong 
các cõi Phật ở phương khác, thưa hỏi nghĩa đó, theo đó mà hiểu biết; sau 
khi mất từ chỗ kia thì sinh đến đây.
Lại nữa, Xá-lợi Tử. Nếu người tạm thời nghe được pháp môn Bát-nhã Ba-la-
mật sâu xa này, liền sinh tin hiểu, sung sướng, vui mừng, tôn trọng, cung 
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kính, như nghĩ đến Phật; nên biết người này đã được nghe nhận pháp này ở 
vô số Phật Thế Tôn, từ lâu đã tu diệu hạnh tối thắng của Bồ-tát. Những 
người như thế được Phật khen ngợi.
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Quyển VIII

Phẩm 7: Nhân Duyên Địa Ngục  

Phần 2

Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, Bát-nhã  Ba-la-mật, có thể 
nghe,  có thể  chứng  đắc không? Hoặc thanh,  hoặc tướng, có thể nói  ra 
không?
Phật  nói:  Không  thể,  Tu-bồ-đề.  Bát-nhã  Ba-la-mật  không  thuyết  giảng, 
không chỉ bày, không nghe, không chứng đắc, chẳng phải tướng có thể thấy 
của uẩn, xứ, giới. Vì sao? Tất cả pháp đó lìa các thứ tính, nên uẩn, xứ, giới 
tức Bát-nhã Ba-la-mật. Vì sao? Vì uẩn, xứ, giới là không, ly, tịch diệt, Bát-
nhã  Ba-la-mật cũng không, ly, tịch diệt. Bát-nhã  Ba-la-mật cùng uẩn, xứ, 
giới không hai, không khác, không tướng, không phân biệt.
Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, nếu có người ở trong hội của 
Phật, nghe nói pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật sâu xa này, không sinh tin hiểu, 
tâm không thích thú, từ bỏ pháp hội, không thể nghe, thụ nhận. Người kia vì 
nhân duyên gì khởi tướng như thế?
Phật bảo Tu-bồ-đề: Ta nay vì ông phân biệt như thật. Nếu có người nghe 
pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật thâm diệu này không sinh tin hiểu, không thích 
nghe nhận, nên biết người này tuy có tu phạm hạnh ở trăm ngàn Phật, 
nhưng lại không ưa nghe nhận pháp này ở nơi chư Phật; nếu nghe nói pháp 
môn Bát-nhã  Ba-la-mật này thì đứng dậy khỏi hội. Tu-bồ-đề, người kia, ở 
chỗ Phật trước đây, đã gieo nhân duyên chướng ngại pháp như thế, vì thế 
bây giờ, trong pháp của ta, nghe thuyết pháp môn Bát-nhã  Ba-la-mật sâu 
xa, cũng lại không sinh thích thú, tin hiểu, không có tưởng tôn trọng, lìa bỏ 
mà đi. Nên biết người này, dù thân dù tâm, không thể hòa hợp; vì thế đối 
với pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật này, không sinh một niệm thanh tịnh, tin 
hiểu, không khởi tri, kiến, tưởng chân chính như thật; đối với pháp sâu xa, 
sinh tâm nghi ngờ, tạo nghiệp vô trí. Do tích tập nghiệp vô trí, nên nghe 
pháp môn Bát-nhã  Ba-la-mật này,  sinh tâm trái  chống, khởi  nghiệp  hủy 
báng. Vì trái chống, hủy báng Bát-nhã Ba-la-mật, tức là trái chống, hủy báng 
Nhất thiết trí của chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại. Tu-bồ-đề, ta nói người 
này ít trí, ít tuệ, không có phúc nghiệp chân chính, không thể thành tựu 
thiện căn tịnh tín. Ở mọi lúc, mọi nơi, tự hoại thân mình, lại hoại thân người, 
cắt đứt nhân lợi lạc lớn của các chúng sinh. 
Tu-bồ-đề, người kia vì nhân duyên hủy báng pháp này, tương lai nhất định 
đọa địa ngục lớn. Trải qua nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm 
ngàn năm, nhiều câu-chi trăm năm, nhiều câu-chi ngàn năm, nhiều câu-chi 
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trăm ngàn năm, nhiều câu-chi na-dữu-đa trăm ngàn năm, chịu các khổ não, 
từ địa ngục lớn này đến địa ngục lớn khác. Lại xoay vòng từ địa ngục này 
đến địa ngục khác. Nếu vào lúc kiếp hỏa thiêu ở địa ngục lớn này, thì người 
hủy báng pháp kia lại chịu các khổ não trong địa ngục lớn ở thế giới phương 
khác, cũng lại từ địa ngục lớn này đến địa ngục lớn khác. Nếu vào lúc kiếp 
hỏa thiêu ở địa ngục của thế giới phương khác, thì lại luân chuyển vào địa 
ngục lớn ở thế giới phương khác, chịu các khổ não cũng lại như thế, từ địa 
ngục này tời địa ngục khác. Lại nữa, nếu lúc kiếp hỏa thiêu của thế giới kia, 
và thế giới này thành lại, thì lại vào trong địa ngục lớn này, cũng lại chịu các 
khổ não từ địa ngục này đến địa ngục khác. Luân chuyển từ thế giới này đến 
thế giới kia như thế, trong mỗi địa ngục, số lượng giống như trước, trải qua 
bao năm như thế, chịu các khổ não; cho đến cuối cùng, khi kiếp hỏa địa 
ngục của thế giới này khởi lại, lúc bị thiêu đốt mới hết thụ khổ. Vì sao? Tu-
bồ-đề, người kia, vì nghiệp ngữ bất thiện, hủy báng pháp môn Bát-nhã Ba-
la-mật sâu xa, nên nhận quả như thế.
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi Tử bạch Phật: Thế Tôn, những chúng sinh tạo năm 
tội nghiệp Vô gián rất nặng có giống như tội nghiệp hủy báng pháp này 
không?
Phật bảo Xá-lợi Tử: Ông đừng cho rằng năm nghiệp Vô gián kia giống với tội 
nặng hủy báng pháp này. Xá-lợi Tử, người chống đối, hủy báng Chính pháp 
sâu xa, tội họ rất nặng, vượt quá năm tội nghiệp Vô gián. Vì sao? Người hủy 
báng pháp kia, nghe thuyết pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật, liền nói rằng đây 
không phải Phật thuyết, ta nay không thể học ở trong đó. Người kia tự hoại 
lòng tin thanh tịnh của chính mình, lại hoại lòng tin thanh tịnh của người 
khác; tự uống các thứ độc, lại khiến người khác cũng uống các độc đó; tự 
mình phá hoại, lại khiến người khác làm chuyện phá hoại; tự mình, đối với 
pháp môn Bát-nhã  Ba-la-mật, không tin,  không nhận,  không biết,  không 
hiểu, không tu tập, lại khiến người khác không sinh tin, nhận, không biết, 
hiểu đúng, cũng không tu tập. Xá-lợi Tử,  ta nói người này là người phá 
Pháp, tính họ ô trược, đen tối, không trong sạch, đối với thiện pháp là yết-
thương-ma, hủy hoại lòng tin trong sạch; lại còn gọi là kẻ làm bẩn pháp. Xá-
lợi Tử, vì nhân duyên như thế, tội hủy báng pháp này rất là sâu nặng; năm 
nghiệp Vô gián không thể sánh bằng.
Xá-lợi Tử bạch Phật: Thế Tôn, như Phật đã nói, người hủy báng pháp kia 
đọa địa ngục lớn; không biết lượng thân khổ người này sẽ chịu là như thế 
nào?
Phật nói: Đừng hỏi, Xá-lợi Tử. Không cần hỏi lượng thân khổ người này phải 
chịu. Vì sao? Người kia nếu nghe phần lượng lớn, nhỏ của thân khổ phải 
chịu, tức thời sẽ có máu nóng từ cửa miệng chảy ra, gần kề cái chết. Như 
thế trở nên lo buồn, khổ não; phần thân trong, ngoài khô héo, gầy yếu, sinh 
lo sợ lớn. Vì thế ta nay không nói lượng thân khổ người kia phải chịu.
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Xá-lợi Tử lại bạch Phật: Thế Tôn, xin hãy tuyên thuyết lượng thân khổ người 
hủy báng pháp kia phải chịu, để làm sáng tỏ, có sự chỉ bày cho tất cả chúng 
sinh trong đời mạt kiếp, khiến đối với Chính pháp không sinh hủy báng.
Phật nói : Xá-lợi Tử, không cần phải nói.
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi Tử khẩn thiết như thế, tiếp tục thưa thỉnh lần hai, lần 
ba. 
Phật nói: Không được, Xá-lợi Tử. Ông nay nên biết, việc này như ta đã nói, 
nếu người hủy báng pháp đọa địa ngục lớn, chịu khổ rất nặng trong thời 
gian như thế, tức cũng đã đủ nhân duyên để làm sáng tỏ cho chúng sinh. Vì 
thế không nên nói về lượng thân của người đó nữa.
Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, các Thiện nam tử, Thiện nữ 
nhân, ở mọi lúc, thường nên khéo giữ gìn nghiệp thân, ngữ, ý; đừng để tạo 
các nghiệp hành bất thiện. Vì sao? Như Phật đã nói về người đọa địa ngục. 
Do nghiệp ngữ của họ bất thiện, nên thường tạo nhóm phi phúc to lớn như 
thế. Thế Tôn, có đúng là người hủy báng Chính pháp do nghiệp ngữ mà 
nhận tội báo này không?
Phật nói: Đúng thế, đúng thế. Tu-bồ-đề, do họ khởi nghiệp ngữ bất thiện, 
tức sinh hủy báng đối với Chính pháp; vì nhân duyên như thế mà nhận tội 
báo này. Tu-bồ-đề, ta nói người này không nên xuất gia trong pháp của ta. 
Vì sao? Vì người đó chống đối, hủy báng Bát-nhã Ba-la-mật, tức hủy báng 
Vô thượng Chính đẳng Chính giác; vì hủy báng Vô thượng Chính đẳng Chính 
giác, tức hủy báng tất cả Phật Bảo; vì hủy báng Phật Bảo, tức hủy báng 
Nhất thiết trí của chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại; vì hủy báng Nhất thiết 
trí,  tức hủy báng tất cả Pháp Bảo; vì hủy báng Pháp  Bảo, tức hủy báng 
Thanh Văn, tất cả Tăng Bảo. Như vậy, tức ở mọi loại, mọi lúc, mọi nơi, đều 
hủy báng Tam Bảo, tích tập vô lượng vô số nghiệp hành bất thiện, sẽ đọa 
địa ngục, chịu khổ não lớn.
Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, người kia vì nhân duyên gì, đối với pháp môn 
Bát-nhã Ba-la-mật này, sinh tâm khinh báng.
Phật bảo Tu-bồ-đề: Nên biết người kia có bốn loại nhân. Thế nào là bốn? 
Một là bị Ma sai khiến; hai là tự tích tập nhân của nghiệp Vô trí, phá hoại sự 
tin hiểu thanh tịnh có được; ba là nương theo tất cả Bất Thiện tri thức, đối 
với phi pháp, sinh tưởng hòa hợp; bốn là chấp trước tướng ngã, không sinh 
Chính kiến, nương theo tâm tà, gây các lỗi lầm.
Tu-bồ-đề, do bốn loại nhân duyên này nên sinh hủy báng đối với pháp môn 
Bát-nhã Ba-la-mật sâu xa này. Tu-bồ-đề, vì thế các Thiện nam tử, Thiện nữ 
nhân, đối với Chính pháp chư Phật đã thuyết, nên khởi sự tin hiểu trong 
sạch, đừng sinh khinh báng. Người hủy báng Chính pháp tức là phá pháp. 
Nếu là người phá pháp, đoạn diệt thọ mạng, khởi nghiệp vô trí, sẽ đọa địa 
ngục, chịu khổ não lớn.
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Phẩm 8: Thanh Tịnh

Phần 1  

Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, nếu có người nương theo ác 
tri thức, xa lìa thiện căn và không tinh tiến, thì đối với pháp môn Bát-nhã Ba-
la-mật sâu xa này, rất khó tin hiểu phải không?
Phật bảo Tu-bồ-đề: Đúng thế, đúng thế. Như ông đã nói, những người như 
thế ít thấy, ít nghe, xa lìa thiện căn, tu trí tuệ yếu, không thể tinh tiến. Lại 
nương theo các ác tri thức, vì thế đối với pháp môn sâu xa này rất khó tin 
hiểu.
Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật này, vì nghĩa gì 
mà khó tin, khó hiểu?
Phật dạy: Tu-bồ-đề, sắc, thụ, tưởng, hành, thức không buộc, không cởi. Vì 
sao? Vì tự tính của sắc là sắc nên không buộc, không cởi; tự tính của thụ, 
tưởng, hành,  thức là thức nên không buộc, không cởi.  Sắc sát-na trước 
không buộc, không cởi. Vì sao? Vì tự tính của sắc sát-na trước chính là sắc; 
sắc sát-na sau không buộc, không cởi, vì tự tính của sắc sát-na sau chính là 
sắc; sắc sát-na giữa không buộc, không cởi, vì tự tính của sắc sát-na giữa 
chính là sắc.  Thụ, tưởng, hành, thức sát-na trước, sau, giữa không buộc, 
không cởi. Vì sao? Tự tính của thức sát-na trước, sau, giữa chính là thức. 
Bát-nhã Ba-la-mật, vì nghĩa này, nên sâu xa khó hiểu.
Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, pháp môn Bát-nhã  Ba-la-mật khó tin, khó 
hiểu. Như Phật đã nói, vô cùng sâu xa nên trở thành khó hiểu. Thế Tôn, nếu 
có người biếng nhác, thiếu tinh tiến, mất niệm, không có trí tuệ, nên biết 
những người này khó hiểu, khó vào đối với pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật.
Phật bảo Tu-bồ-đề: Đúng thế, đúng thế, như ông nói.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Vì sắc thanh tịnh tức quả thanh tịnh; vì quả thanh tịnh, 
tức sắc thanh tịnh. Dù sắc thanh tịnh hay quả thanh tịnh, không hai, không 
thể phân biệt, không đứt, không hoại. Vì thụ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, 
tức quả thanh tịnh; vì quả thanh tịnh, tức thức thanh tịnh. Dù thức thanh 
tịnh hay quả thanh tịnh, không hai, không phân biệt, không đứt, không hoại.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Vì sắc thanh tịnh, tức Nhất thiết trí thanh tịnh; vì Nhất 
thiết trí thanh tịnh, tức sắc thanh tịnh. Dù sắc thanh tịnh hay Nhất thiết trí 
thanh tịnh,  không hai,  không phân biệt,  không đứt,  không hoại.  Vì  thụ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh, tức Nhất thiết trí thanh tịnh; vì Nhất thiết trí 
thanh tịnh, tức thức thanh tịnh. Dù thức thanh tịnh hay Nhất thiết trí thanh 
tịnh, không hai, không phân biệt, không đứt, không hoại.
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Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi Tử bạch Phật: Thế Tôn, Bát-nhã Ba-la-mật vô cùng 
sâu xa.
Phật nói: Vì tính thanh tịnh.
Xá-lợi Tử nói: Bát-nhã Ba-la-mật là ánh sáng lớn.
Phật nói: Vì tính thanh tịnh.
Xá-lợi Tử nói: Bát-nhã Ba-la-mật chiếu soi rộng lớn.
Phật nói: Vì tính thanh tịnh.
Xá-lợi Tử nói: Bát-nhã Ba-la-mật không hòa hợp.
Phật nói: Vì tính thanh tịnh.
Xá-lợi Tử nói: Bát-nhã Ba-la-mật không có được.
Phật nói: Vì tính thanh tịnh.
Xá-lợi Tử nói: Bát-nhã Ba-la-mật không có chứng.
Phật nói: Vì tính thanh tịnh.
Xá-lợi Tử nói: Bát-nhã  Ba-la-mật rốt ráo không sinh Dục giới, Sắc giới, Vô 
sắc giới.
Phật nói: Vì tính thanh tịnh.
Xá-lợi Tử nói: Bát-nhã Ba-la-mật rốt ráo không diệt.
Phật nói: Vì tính thanh tịnh.
Xá-lợi Tử nói: Bát-nhã Ba-la-mật không thể biết rõ?
Phật nói: Vì tính thanh tịnh.
Xá-lợi Tử nói: Bát-nhã Ba-la-mật vì sao không thể biết rõ?
Phật  nói:  Xá-lợi  Tử,  Bát-nhã  Ba-la-mật  không  biết  sắc,  không  biết  thụ, 
tưởng, hành, thức. Vì sao? Vì tính của sắc,  thụ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh.
Xá-lợi Tử nói: Bát-nhã Ba-la-mật, ở Nhất thiết trí, không sinh khởi, không tạo 
tác.
Phật nói: Vì tính thanh tịnh.
Xá-lợi Tử nói: Bát-nhã Ba-la-mật, không có pháp có thể nắm, không có pháp 
có thể bỏ.
Phật nói: Vì tính thanh tịnh.
Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, vì Ngã thanh tịnh nên sắc 
thanh tịnh.
Phật nói: Vì rốt ráo thanh tịnh.
Vì Ngã thanh tịnh nên thụ, tưởng, hành, thức thanh tịnh.
Phật nói: Vì rốt ráo thanh tịnh.
Tu-bồ-đề nói: Vì Ngã thanh tịnh nên quả thanh tịnh.
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Phật nói: Vì rốt ráo thanh tịnh.
Tu-bồ-đề nói: Vì Ngã thanh tịnh nên Nhất thiết trí thanh tịnh.
Phật nói: Vì rốt ráo thanh tịnh.
Tu-bồ-đề nói: Vì Ngã thanh tịnh nên không có đắc, không có chứng.
Phật nói: Vì rốt ráo thanh tịnh.
Tu-bồ-đề nói: Vì Ngã vô biên nên sắc cũng vô biên.
Phật nói: Vì rốt ráo thanh tịnh.
Tu-bồ-đề nói: Vì Ngã vô biên nên thụ, tưởng, hành, thức cũng vô biên.
Phật nói: Vì rốt ráo thanh tịnh.
Tu-bồ-đề nói: Bồ-tát Ma-ha-tát, đối với Bát-nhã Ba-la-mật, không có hiểu rõ. 
Phật nói: Vì rốt ráo thanh tịnh. 
Tu-bồ-đề nói:  Bát-nhã  Ba-la-mật không phải  bờ này,  không phải  bờ kia, 
không phải giữa dòng, tự tính không có trú.
Phật nói: Vì rốt ráo thanh tịnh.
Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, nếu Bồ-tát Ma-ha-hát, đối 
với tất cả các pháp, có sự phân biệt, tức đánh mất Bát-nhã Ba-la-mật, tức xa 
rời Bát-nhã Ba-la-mật.
Phật khen Tu-bồ-đề:  Hay thay!  Hay thay! Tu-bồ-đề. Đúng thế, đúng thế, 
như ông nói. Vì sao? Nếu khởi phân biệt đối với tất cả các pháp, tức là danh 
tướng, vì có chấp trước.
Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, nếu đối với danh tự Bát-nhã Ba-la-mật được 
nói đến mà có phân biệt, thì gọi đó là chấp trước.
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi Tử hỏi Tu-bồ-đề: Thế nào gọi là tướng chấp trước?
Tu-bồ-đề nói: Nếu Bồ-tát phân biệt sắc  với không; phân biệt  thụ, tưởng, 
hành, thức với không, đó là tướng chấp trước. Lại nữa, nếu phân biệt đây là 
pháp quá khứ, đây là pháp vị lai, đây là pháp hiện tại, đây là người mới phát 
tâm Bồ-đề, được bấy nhiêu nhóm phúc, nếu phân biệt là người mới tu hạnh 
Bồ-tát thì được bao nhiêu phúc, nếu đã tu hành Bồ-tát lâu thì thành tựu bao 
nhiêu công đức, những phân biệt như thế gọi là tướng chấp trước.
Bấy giờ, Thiên chủ Đế Thích bạch Tôn giả Tu-bồ-đề: Vì duyên gì, Bồ-tát 
được phúc lại gọi là tướng chấp trước?
Tu-bồ-đề nói: Kiêu-thi-ca, nếu Bồ-tát mới phát tâm, đem tâm phân biệt cái 
tâm Bồ-đề này, tức lấy thiện căn phát tâm hồi hướng Vô thượng Chính đẳng 
Chính giác.  Nếu có thể hồi hướng, tức không gọi là hồi hướng. Phân biệt 
như thế tức là tướng chấp trước. Kiêu-thi-ca, nếu có Bồ-tát muốn khiến các 
Thiện nam tử, Thiện nữ nhân an trú Bồ-tát thừa, thì đối với Vô thượng Chính 
đẳng Chính giác, nên dùng pháp chân thật, như lý chỉ bày lý, dạy bảo như 
thật, lợi ích như thật, vui mừng như lý. Nếu Bồ-tát có thể dùng pháp như 
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thế, dạy bày lợi, hỷ, tự không làm hại điều được chư Phật nhìn nhận, chỉ 
dạy; các Thiện nam tử, Thiện nữ nhân kia cũng được lìa tâm chấp trước. 
Bấy giờ, Phật khen ngợi Tu-bồ-đề: Hay thay! Hay thay! Tu-bồ-đề. Ông khéo 
tuyên thuyết pháp môn Ly trước, khiến các Bồ-tát Ma-ha-tát, đối với các 
pháp, không sinh chấp trước. Tu-bồ-đề, ta lại vì ông tuyên thuyết pháp môn 
Ly trước vi diệu. Ông hãy khéo nghe, suy nghĩ đúng đắn.
Tu-bồ-đề bạch Phật: Hay thay! Thế Tôn. Xin hãy tuyên thuyết.
Phật bảo Tu-bồ-đề: Nếu có người, đối với Như Lai Ứng cúng Chính đẳng 
Chính giác, khởi lên ý tưởng có sở đắc mà sinh chấp trước; đó là pháp tham 
trước rất lớn. Vì sao? Vì không lìa các tướng. Tu-bồ-đề, nếu có Bồ-tát khởi 
tâm tùy hỷ đối với các pháp vô lậu của chư Phật Thế Tôn quá khứ, hiện tại, 
vị lai, dùng thiện căn tùy hỷ này, hồi hướng Vô thượng Chính đẳng Chính 
giác, cũng là chấp trước. Vì sao? Tu-bồ-đề, các pháp không thể có sở đắc ở 
quá khứ, hiện tại, vị lai. Tâm tùy hỷ kia cũng không phải ba đời, thì sẽ lấy 
tâm gì để tùy hỷ pháp gì? Vì thế, nên biết tất cả các pháp không có tướng, 
không thấy, không nghe, không hiểu, không biết.
Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, tính của các pháp thật sâu xa.
Phật nói: Lìa tất cả các tính.
Tu-bồ-đề nói: Tính Bát-nhã Ba-la-mật sâu xa.
Phật nói: Tự tính Bát-nhã Ba-la-mật thanh tịnh, lìa tất cả tính.
Tu-bồ-đề nói: Bát-nhã Ba-la-mật lìa tính, con nay kính lễ.
Phật nói: Tất cả các pháp lìa tính. Tu-bồ-đề, do tất cả các pháp lìa tính, tức 
Bát-nhã Ba-la-mật lìa tính. Vì sao? Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác 
chứng được như thật tất cả các pháp không có tính.
Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác 
chứng pháp không có tính sao?
Phật bảo Tu-bồ-đề: Không có tính cũng chẳng phải không có tính. Tất cả các 
pháp kia, dù có tính, dù không có tính, đều cùng một tướng; đó là Vô tướng. 
Tu-bồ-đề, vì thế chư Phật chứng được như thế tất cả các pháp đó. Vì sao? Vì 
Pháp nhãn của chư Phật không phân biệt, tính tất cả các pháp chỉ là một, 
không hai. Tất cả các pháp kia, dù là tính, hay chẳng phải tính, đều gọi là Vô 
tính. Tính, không có tính kia, đều gọi là Nhất tính; tức Nhất tính này cũng 
không thể có sở đắc. Tu-bồ-đề, nếu Bồ-tát biết rõ như thế tức lìa được mọi 
chấp trước.
Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, Bát-nhã Ba-la-mật tối thượng, sâu xa.
Phật nói: Giống như hư không sâu xa, tức Bát-nhã Ba-la-mật sâu xa.
Tu-bồ-đề nói: Bát-nhã Ba-la-mật khó biết.
Phật nói: Không thể biết.
Tu-bồ-đề nói: Bát-nhã Ba-la-mật không thể nghĩ bàn.
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Phật nói: Không phải cái được tâm biết, vượt ngoài tâm số.
Tu-bồ-đề nói: Bát-nhã Ba-la-mật lìa mọi tạo tác.
Phật nói: Tạo tác là không thể có được.
Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, Bồ-tát Ma-ha-hát sẽ hành Bát-nhã Ba-la-mật 
thế nào?
Phật nói: Nếu Bát-nhã Ba-la-mật không hành ở sắc là hành Bát-nhã Ba-la-
mật; không hành thụ, tưởng, hành, thức là hành Bát-nhã Ba-la-mật; không 
hành vô thường của sắc là hành Bát-nhã Ba-la-mật; không hành vô thường 
của thụ, tưởng, hành, thức là hành Bát-nhã Ba-la-mật; không hành Không 
của sắc  là  hành  Bát-nhã  Ba-la-mật;  không hành  Không của  thụ,  tưởng, 
hành, thức là hành Bát-nhã Ba-la-mật; không hành tướng đầy đủ, không đầy 
đủ của sắc là hành Bát-nhã  Ba-la-mật. Vì sao? Nếu hành tướng đầy đủ, 
không đầy đủ của sắc, tức chẳng phải sắc; không hành tướng đầy đủ, không 
đầy đủ của thụ, tưởng, hành, thức là hành Bát-nhã Ba-la-mật. Vì sao? Nếu 
hành tướng đầy đủ, không đầy đủ của  thụ, tưởng, hành, thức, tức chẳng 
phải thức. Nếu không hành các pháp như thế, thì gọi là hành Bát-nhã Ba-la-
mật.
Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề bạch Phật: Hiếm có, Thế Tôn. Khéo vì các Bồ-tát 
Ma-ha-hát, đối với pháp chấp trước, nói pháp không chấp trước.
Phật dạy: Nếu không hành sắc có  chấp trước, không  chấp trước, là hành 
Bát-nhã Ba-la-mật; không hành thụ, tưởng, hành, thức có chấp trước, không 
chấp trước, là hành Bát-nhã Ba-la-mật; không hành các thụ có chấp trước, 
không chấp trước được sinh bởi duyên nhãn xúc cho đến ý xúc, là hành Bát-
nhã Ba-la-mật; không hành địa giới cho đến thức giới có chấp trước, không 
chấp trước, là hành Bát-nhã Ba-la-mật; không hành các Ba-la-mật bố thí, trì 
giới,  nhẫn nhục, tinh tiến,  thiền định,  trí  tuệ có  chấp trước,  không  chấp 
trước, là hành Bát-nhã Ba-la-mật; không hành các nhóm công đức có chấp 
trước, không  chấp trước của ba mươi bảy phần pháp Bồ-đề và mười Lực, 
bốn Vô úy, mười tám pháp Bất cọng của Phật, là hành Bát-nhã Ba-la-mật; 
không hành Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, Duyên Giác, Như 
Lai có chấp trước, không chấp trước là hành Bát-nhã Ba-la-mật; không hành 
Nhất thiết trí có chấp trước, không chấp trước là hành Bát-nhã Ba-la-mật.
Tu-bồ-đề, nếu Bồ-tát Ma-ha-tát có thể đối với sắc không sinh chấp trước, đối 
với thụ, tưởng, hành, thức không sinh chấp trước, đối với các thụ được sinh 
do duyên nhãn xúc cho đến ý xúc không sinh chấp trước, đối với địa giới cho 
đến thức giới không sinh chấp trước, đối với các Ba-la-mật bố thí, trì giới, 
nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí tuệ không sinh chấp trước, đối với các 
nhóm công đức của ba mươi bảy phần pháp Bồ-đề và mười Lực, bốn Vô úy, 
mười tám pháp Bất cọng của Phật không sinh  chấp trước, đối với Tu-đà-
hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, Duyên Giác, Như Lai cho đến Nhất 
thiết trí cũng không sinh chấp trước như thế. Vì sao? Tất cả các pháp không 
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buộc, không cởi, vượt quá các sự chấp trước; vì thế được gọi là Nhất thiết trí 
Ly trước Vô ngại.
Tu-bồ-đề, các Bồ-tát Ma-ha-tát nên hành Bát-nhã Ba-la-mật như thế.
Tu-bồ-đề bạch Phật: Hiếm có, Thế Tôn. Bát-nhã Ba-la-mật là pháp sâu xa. 
Dù nói cũng không tăng, không nói cũng không giảm; nói cũng không giảm, 
không nói cũng không tăng.
Phật khen Tu-bồ-đề:  Hay thay!  Hay thay! Tu-bồ-đề, đúng thế, đúng thế. 
Nếu Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác dùng hết số lượng mạng sống 
của mình để ca ngợi hư không, thì hư không đó, khen cũng không tăng, 
không khen cũng không giảm, khen cũng không giảm, không khen cũng 
không tăng. Ví như khen ngợi người được huyễn hóa, khen cũng không vui, 
không khen cũng không giận;  khen cũng không tăng,  không khen cũng 
không giảm. Tu-bồ-đề, tính các pháp lìa nói, chẳng phải nói, không tăng, 
không giảm như thế.
Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, Bát-nhã  Ba-la-mật rộng lớn sâu xa, Bồ-tát 
Ma-ha-tát rất khó thực hành. Ví như hư không, không động, không chuyển, 
không tướng, không tác; Bát-nhã  Ba-la-mật cũng thế. Thế Tôn, Bồ-tát vì 
chúng sinh nên mặc áo giáp lớn mà trang nghiêm. Vì sao? Bồ-tát vì muốn 
thành tựu quả Vô thượng Chính đẳng Chính giác, độ các chúng sinh, cho 
nên tu học Bát-nhã Ba-la-mật. Thế Tôn, như người mặc áo giáp đánh nhau 
với hư không kia, mà hư không kia vốn bình đẳng, Pháp giới bình đẳng, 
chúng sinh bình đẳng; các Bồ-tát tuy dũng mãnh thành tựu Tinh tiến Ba-la-
mật, cuối cùng cũng không thể đánh thắng được hư không. Vì thế, các Bồ-
tát Ma-ha-tát khó hành Bát-nhã Ba-la-mật.
Bấy giờ, Thiên chủ Đế Thích bạch Tôn giả Tu-bồ-đề: Nếu như thế, tức Bát-
nhã  Ba-la-mật hành mà không có cái được sinh ra, thì làm thế nào tương 
ưng?
Tu-bồ-đề nói: Kiêu-thi-ca, giống như cái được sinh ra do hành hư không, 
hành Bát-nhã Ba-la-mật cũng sinh ra như thế. Kiêu-thi-ca, các Bồ-tát Ma-ha-
tát muốn học hành Bát-nhã  Ba-la-mật, thì nên như hành hư không; người 
học như thế, tức là tương ưng.
Bấy giờ, trong hội có một Tỷ-khưu nghe pháp này xong, từ chỗ ngồi đứng 
dậy, chấp tay hướng Phật, nói như thế này: Bát-nhã  Ba-la-mật không có 
pháp nào có thể sinh, không có pháp nào có thể diệt; vì thế, con nay kính lễ 
Bát-nhã Ba-la-mật.
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Quyển IX　　

Phẩm 8: Thanh Tịnh  

Phần 2

Bấy giờ, Thiên chủ Đế Thích bạch Phật: Thế Tôn, nếu có người thụ trì pháp 
môn Bát-nhã Ba-la-mật này, con sẽ bảo vệ người đó và pháp môn này.
Bấy giờ Tôn giả Tu-bồ-đề hỏi Thiên chủ Đế Thích: Kiêu-thi-ca, ông thấy có 
pháp để bảo vệ sao?
Thiên chủ Đế Thích nói: Không, Tu-bồ-đề.
Bấy giờ, Tu-bồ-đề nói: Thiên chủ, nếu Bồ-tát Ma-ha-tát theo Bát-nhã Ba-la-
mật đã nói, hành đúng như lý, tùy thuận, tương ưng, tức gọi là chân thật 
bảo vệ. Nếu thường xa rời Bát-nhã Ba-la-mật, ở tất cả mọi nơi liền bị người 
và phi nhân rình lấy cơ hội. Lại nữa, Kiêu-thi-ca. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn 
bảo vệ Bát-nhã Ba-la-mật, nên giống như bảo vệ hư không, đó chính là hành 
Bát-nhã Ba-la-mật. Kiêu-thi-ca, ý ông thế nào? Có thể bảo vệ âm vang của 
tiếng kêu đó không?
Thiên chủ Đế Thích nói: Tôn giả Tu-bồ-đề, âm vang tiếng kêu kia không thể 
bảo vệ.
Tu-bồ-đề nói:  Đúng thế,  đúng thế.  Kiêu-thi-ca,  nên biết tất  cả các pháp 
giống như tiếng vang. Nếu biết như thế tức đối với các pháp không có cái 
được quán, không có cái được chỉ bày, không có cái được sinh, không có cái 
sở đắc; đó là Bồ-tát Ma-ha-tát hành Bát-nhã Ba-la-mật.
Bấy giờ, trong mỗi một thế giới của ba ngàn Đại thiên thế giới, từ bốn Đại 
Thiên Vương cho đến Đại Phạm Thiên Vương. Chủ thế giới Ta-bà Đại Phạm 
Thiên Vương, Thiên chủ Đế Thích, và các Thiên tử của các thế giới đó, nhờ 
sức gia trì, oai thần của Phật, tức thời đều đến chỗ Phật, đầu mặt sát đất, lễ 
chân Thế Tôn, đi vòng bên phải ba vòng, lui đứng một bên.
Bấy giờ, Thế Tôn dùng sức oai thần khiến tất cả Phạm Vương, Đế Thích và 
các Phạm chúng cùng các Thiên tử bốn trời Thiên vương, v.v…, kia, mỗi mỗi 
đều thấy ngàn Phật Thế Tôn, ở các phương hướng, đồng loạt tuyên thuyết 
pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật. Danh, cú, văn như thế đều cùng chung một 
tướng nói. Pháp môn, phẩm loại, chương cú của Bát-nhã Ba-la-mật đó, đều 
không khác nhau. Người  thụ pháp đó đều tên Tu-bồ-đề; người thưa hỏi 
cũng giống như Thiên chủ Đế Thích.
Bấy giờ, Phật bảo các Phạm Vương, Thiên chủ Đế Thích đó: Các ông ở chỗ 
này, nay thấy chư Phật tuyên thuyết pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật như thế. 
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Có Bồ-tát Ma-ha-tát Từ Thị sẽ thành quả Vô thượng Chính đẳng Chính giác, 
cũng đã ở nơi này, tuyên thuyết pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật như thế.
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Phẩm 9: Khen Pháp Vượt Trội 

Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, Bát-nhã Ba-la-mật sâu xa, vi 
diệu. Trong danh tự này, rốt ráo không thể có sở đắc, chẳng phải là ngôn 
ngữ kia, nhưng vẫn có thể tuyên thuyết Bát-nhã  Ba-la-mật. Vì danh xưng 
không thể  có sở  đắc, nên pháp Bát-nhã  Ba-la-mật cũng không thể  có sở 
đắc. Nhưng Bát-nhã Ba-la-mật này, danh tự và pháp không hai, không khác, 
đều không được sinh, đều không thể có sở đắc. Thế Tôn, như Phật đã nói, 
Bồ-tát Ma-ha-tát Từ Thị sẽ thành quả Vô thượng Chính đẳng Chính giác, đã 
ở nơi này cũng lại như thế, tuyên thuyết Bát-nhã  Ba-la-mật. Pháp sâu xa 
này, Bồ-tát đó làm sao thuyết?
Bấy giờ, Phật bảo Tôn giả Tu-bồ-đề: Bồ-tát Ma-ha-tát Từ Thị đó, sẽ thành 
tựu quả Vô thượng Chính đẳng Chính giác, đã ở nơi này, lúc thuyết Bát-nhã 
Ba-la-mật,  không nói  sắc  hoặc  thường,  hoặc  vô  thường,  hoặc  cởi,  hoặc 
buộc; không nói thụ, tưởng, hành, thức hoặc thường, hoặc vô thường, hoặc 
cởi, hoặc buộc; nói sắc,  thụ, tưởng, hành, thức, rốt ráo thanh tịnh. Tu-bồ-
đề, Bồ-tát đó dùng danh, cú, văn như thế, như thật tuyên thuyết Bát-nhã 
Ba-la-mật.
Bấy giờ, Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, Bát-nhã Ba-la-mật thanh tịnh.
Phật dạy: Tu-bồ-đề, vì sắc thanh tịnh, Bát-nhã Ba-la-mật thanh tịnh; vì thụ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh, Bát-nhã  Ba-la-mật thanh tịnh; vì sắc không 
sinh, không diệt, không dính mắc phiền não, không ra khỏi thế gian, nên 
thanh tịnh; Bát-nhã Ba-la-mật cũng thanh tịnh như thế. Vì thụ, tưởng, hành, 
thức không sinh, không diệt, không dính mắc phiền não, không ngoài thế 
gian, nên thanh tịnh; Bát-nhã Ba-la-mật cũng thanh tịnh như thế. Sắc không 
nhiễm nên Bát-nhã  Ba-la-mật  thanh  tịnh;  thụ,  tưởng,  hành,  thức  không 
nhiễm nên Bát-nhã Ba-la-mật thanh tịnh; tất cả các pháp không nhiễm nên 
Bát-nhã  Ba-la-mật thanh tịnh; hư không thanh tịnh nên Bát-nhã Ba-la-mật 
thanh tịnh. Tất cả các pháp như hư không, như tiếng vang, nên thanh tịnh; 
Bát-nhã Ba-la-mật cũng thanh tịnh như thế.
Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, nếu có Thiện nam tử, Thiện 
nữ nhân, đối với pháp môn Bát-nhã  Ba-la-mật này, phát tâm thanh tịnh, 
nghe, nhận, đọc tụng, vì người diễn nói, nên biết người này được thiện lợi 
lớn; các căn nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt, thân thanh tịnh; lìa các bệnh khổ, tất cả ác 
độc không thể làm tổn hại; thọ mạng tăng trưởng, không gặp nạn chết yểu; 
thường được ngàn chúng Thiên tử hoặc dẫn đường trước, hoặc đi theo sau, 
ở khắp mọi nơi, âm thầm bảo vệ. Thế Tôn, Thiện nam tử, Thiện nữ nhân trì 
pháp, vào ngày đầu tháng, ngày mồng tám, ngày mười bốn, ngày mười lăm, 
nên thanh tịnh nghiệp thân, ngữ, tâm; ở các nơi, đọc tụng pháp môn Bát-
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nhã Ba-la-mật này, hoặc vì người khác giải thuyết nghĩa kinh. Nên biết Thiện 
nam tử, Thiện nữ nhân này được phucc rất nhiều.
Phật bảo Tu-bồ-đề: Đúng thế, đúng thế. Như ông nói, nếu có Thiện nam tử, 
Thiện nữ nhân, đối tất cả các nơi, lúc đọc tụng, giải thuyết pháp môn Bát-
nhã Ba-la-mật này, thường có ngàn chúng Thiên tử đến chỗ người trì pháp 
đó, vì muốn nghe nhận Chính pháp, lợi ích lớn nên âm thầm bảo vệ người 
đó. Vì sao? Pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật này là vật báu tối thắng ở trên trời 
và cõi người. Vì duyên này nên Thiện nam tử, Thiện nữ nhân nào có thể thụ 
trì thì được phúc rất nhiều.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Nếu có người thụ trì, đọc tụng, giảng thuyết pháp môn 
Bát-nhã Ba-la-mật này, ở trong đời này, được thiện lợi lớn, được vật báu tối 
thắng, được trên trời, cõi người cùng tôn trọng. Vì sao? Pháp môn Bát-nhã 
Ba-la-mật này có thể đem lợi lạc lớn cho chúng sinh. Tu-bồ-đề, tất cả các 
pháp kia không sinh,  không diệt,  không nhiễm,  không tịnh,  không nắm, 
không  bỏ,  không  có,  không  được;  Bát-nhã  Ba-la-mật  cũng  không  sinh, 
không diệt,  không nhiễm,  không tịnh,  không nắm,  không bỏ,  không có, 
không  được. Vì sao? Sắc không nhiễm nên Bát-nhã  Ba-la-mật cũng không 
nhiễm;  thụ, tưởng, hành, thức không nhiễm nên Bát-nhã  Ba-la-mật cũng 
không nhiễm. Bồ-tát Ma-ha-tát, nếu đối với các pháp không sinh phân biệt, 
chính là hành Bát-nhã  Ba-la-mật. Tu-bồ-đề, Bát-nhã  Ba-la-mật không phải 
trong, không phải ngoài, không ra, không vào, không có pháp để chỉ bày, 
không có pháp để quán sát.
Bấy giờ, tất cả Phạm Vương, Đế Thích và các Thiên tử của ba ngàn Đại thiên 
thế giới đều đến tập hội, vui mừng, hớn hở, cùng nói thế này: Chúng con 
hôm nay, ở Diêm-phù-đề, được nghe Thế Tôn, lần thứ hai, chuyển bánh xe 
pháp Bát-nhã Ba-la-mật sâu xa này. Đời vị lai kia, lúc Bồ-tát Từ Thị đã thành 
Chính giác, chuyển bánh xe pháp này, nguyện cho chúng con cũng được 
nghe pháp này. 
Phật bảo Tu-bồ-đề: Pháp, chẳng phải chuyển lần đầu, chẳng phải chuyển 
lần hai. Nên biết các pháp rốt ráo không có, nên không thể chuyển. Tu-bồ-
đề, Bồ-tát Ma-ha-tát tu học Bát-nhã Ba-la-mật cũng thế.
Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, Đại Ba-la-mật là Bát-nhã Ba-
la-mật. Vì sao? Vì tất cả các pháp kia lìa mọi dính mắc, nên các Bồ-tát Ma-
ha-tát tu tất cả các pháp cho đến chứng đắc quả Vô thượng Chính đẳng 
Chính  giác,  cũng không  có  pháp để  chứng.  Tuy  chuyển  bánh  xe  pháp, 
nhưng không có pháp để hiển bày, không có pháp để chứng đắc. Vì không 
chứng, không hiển bày, không có sở đắc, nên tất cả các pháp là Không, rốt 
ráo lìa mọi dính mắc. Do lìa dính mắc, nên tất cả các pháp không lui, không 
chuyển. Vì sao? Thế Tôn, tất cả pháp lìa tính, cho nên không lui,  không 
chuyển.
Phật bảo Tôn giả Tu-bồ-đề: Đúng thế, đúng thế. Như ông nói, Tu-bồ-đề. 
Cửa giải thoát Không kia không lui, không chuyển; cửa giải thoát Vô tướng, 
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Vô nguyện cũng không lui, không chuyển. Tu-bồ-đề, tuy đối với các pháp, 
tuyên thuyết như thế,  nhưng tính các pháp rốt ráo tịch diệt,  không nói, 
không bày, không nghe, không đắc, không có pháp để chứng. Vì không có 
cái được chứng, nên cũng không có người chứng. Vì thế các pháp không 
diệt, chẳng phải không diệt.
Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, Vô biên Ba-la-mật là Bát-nhã 
Ba-la-mật, vì hư không vô biên. Vô đẳng đẳng Ba-la-mật là Bát-nhã Ba-la-
mật, vì tất các các pháp không thể có được. Ly Ba-la-mật là Bát-nhã Ba-la-
mật, vì rốt ráo đều Không. Bất khả phá Ba-la-mật là Bát-nhã Ba-la-mật, vì 
tính tất cả các pháp không thể có sở đắc. Vô cú Ba-la-mật là Bát-nhã Ba-la-
mật, vì các pháp không danh, không tướng. Vô tính Ba-la-mật là Bát-nhã Ba-
la-mật, vì các pháp không đến. Vô ngôn Ba-la-mật là Bát-nhã Ba-la-mật, vì 
các pháp không phân biệt. Vô lai Ba-la-mật là Bát-nhã Ba-la-mật, vì các uẩn 
không thể  có sở  đắc. Vô khứ  Ba-la-mật là Bát-nhã  Ba-la-mật, vì các pháp 
không đến. Vô tập Ba-la-mật là Bát-nhã Ba-la-mật, vì các pháp không nắm 
bắt. Vô tận  Ba-la-mật là Bát-nhã  Ba-la-mật, vì tướng các pháp vô tận. Vô 
sinh Ba-la-mật là Bát-nhã Ba-la-mật, vì các pháp không dính mắc. Vô tác Ba-
la-mật là Bát-nhã Ba-la-mật, vì tác giả không thể có sở đắc. Vô tri giả Ba-la-
mật là Bát-nhã Ba-la-mật, vì các pháp không có chủ tể. Vô sở chí Ba-la-mật 
là Bát-nhã Ba-la-mật, vì không lui mất. Bất diệt Ba-la-mật là Bát-nhã Ba-la-
mật, vì phần trước, sau, giữa không thể  có sở  đắc. Ba-la-mật của mộng, 
huyễn, ảnh, tiếng vang, quáng nắng v.v… là Bát-nhã Ba-la-mật, vì các pháp 
không sinh. Vô phiền não Ba-la-mật là Bát-nhã Ba-la-mật, vì tính của tham, 
sân, si,  v.v… là  thanh tịnh. Vô xuất thế  Ba-la-mật là Bát-nhã  Ba-la-mật, vì 
nơi y chỉ không thể có được. Vô nhiễm ô Ba-la-mật là Bát-nhã Ba-la-mật, vì 
hư không thanh tịnh. Vô hý luận Ba-la-mật là Bát-nhã Ba-la-mật, vì các pháp 
bình đẳng. Vô niệm Ba-la-mật là Bát-nhã Ba-la-mật, vì các niệm không sinh. 
Vô động Ba-la-mật là Bát-nhã Ba-la-mật, vì tính các pháp thường trú. Ly dục 
Ba-la-mật là Bát-nhã Ba-la-mật, vì tính các pháp chân thật. Vô khởi  Ba-la-
mật là Bát-nhã  Ba-la-mật, vì các pháp không ngại. Tịch tĩnh  Ba-la-mật là 
Bát-nhã Ba-la-mật, vì tướng các pháp không thể có được. Vô quá thất Ba-la-
mật là Bát-nhã Ba-la-mật, vì đầy đủ các công đức. Vô chúng sinh Ba-la-mật 
là Bát-nhã Ba-la-mật, vì chúng sinh giới không thể có được. Vô đoạn Ba-la-
mật là Bát-nhã Ba-la-mật, vì các pháp không khởi. Vô nhị biên Ba-la-mật là 
Bát-nhã Ba-la-mật, vì các pháp lìa dính mắc. Vô dị Ba-la-mật là Bát-nhã Ba-
la-mật, vì các pháp không hòa hợp. Vô trước Ba-la-mật là Bát-nhã Ba-la-mật, 
vì không phân biệt địa vị Thanh Văn, Duyên Giác. Bất phân biệt Ba-la-mật là 
Bát-nhã  Ba-la-mật, vì phân biệt bình đẳng. Vô lượng  Ba-la-mật là Bát-nhã 
Ba-la-mật, vì lượng pháp bình đẳng. Như hư không Ba-la-mật là Bát-nhã Ba-
la-mật, vì tất cả các pháp không chướng ngại. Vô thường Ba-la-mật là Bát-
nhã Ba-la-mật, vì tất cả các pháp là hữu vi. Khổ Ba-la-mật là Bát-nhã Ba-la-
mật, vì hư không bình đẳng. Không Ba-la-mật là Bát-nhã Ba-la-mật, vì tất cả 
không thể có được. Vô ngã Ba-la-mật là Bát-nhã Ba-la-mật, vì ngã không thể 
có được. Vô tướng Ba-la-mật là Bát-nhã Ba-la-mật nên, vì tất cả các pháp 
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không thể chuyển. Không tính  Ba-la-mật là Bát-nhã  Ba-la-mật, vì rốt ráo 
không ranh giới. Các  Ba-la-mật Niệm xứ, Chính cần, Thần túc, Căn, Lực, 
Giác, Đạo là Bát-nhã Ba-la-mật, vì ba mươi bảy phần pháp Bồ-đề không thể 
có được. Các Ba-la-mật Không, Vô tướng, Vô nguyện là Bát-nhã Ba-la-mật, 
vì ba môn giải thoát không thể có được. Các Ba-la-mật Nội hữu sắc quán, 
Ngoại sắc là Bát-nhã Ba-la-mật, vì tám giải thoát không thể có được. Các Ba-
la-mật Sơ thiền định là Bát-nhã  Ba-la-mật, vì chín pháp hành trước không 
thể có được. Các Ba-la-mật khổ, tập, diệt, đạo là Bát-nhã Ba-la-mật, vì pháp 
bốn Thánh đế không thể có được. Các Ba-la-mật Bố thí v.v… là Bát-nhã Ba-
la-mật, vì mười Ba-la-mật không thể có được. Thập lực Ba-la-mật là Bát-nhã 
Ba-la-mật, vì không thể phá hoại. Tứ vô úy Ba-la-mật là Bát-nhã Ba-la-mật, 
vì không khiếp, không sợ, không lui, không mất. Ly hệ Ba-la-mật là Bát-nhã 
Ba-la-mật, vì Nhất thiết trí trí không dính mắc, không ngăn ngại. Như Lai vô 
lượng công đức Ba-la-mật là Bát-nhã Ba-la-mật, vì vượt ngoài các số pháp. 
Như Lai Chân như Ba-la-mật là Bát-nhã Ba-la-mật, vì tất cả các pháp Chân 
như, bình đẳng. Tự nhiên trí Ba-la-mật là Bát-nhã Ba-la-mật, vì tự tính tất cả 
các pháp bình đẳng. Nhất thiết trí trí Ba-la-mật là Bát-nhã Ba-la-mật, vì tính, 
tướng của tất cả các pháp không thể có được, không thể biết.
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Phẩm 10: Khen Người Thụ Trì   

Phần 1

Bấy giờ, Thiên chủ Đế Thích nghĩ: Các Thiện nam tử, Thiện nữ nhân, nếu 
tạm thời nghe được pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật này, những người này đã 
gieo thiện căn ở nơi chư Phật; huống là có người, đối với pháp môn Bát-nhã 
Ba-la-mật này, có thể thụ trì, đọc tụng, ghi nhớ, suy nghĩ, vì người diễn nói, 
học như đã thuyết, hành như đã thuyết, như lý tương ưng. Người này, ở nơi 
vô lượng, vô số Phật Thế Tôn, đã cung kính, cúng dường, gieo các thiện 
căn. Lại nếu có người, nghe pháp môn Bát-nhã  Ba-la-mật này, không sợ, 
không lo, không lui, không mất, người này, từ lâu ở nơi Như Lai Ứng cúng 
Chính đẳng Chính giác quá khứ, đã từng nghe, nhận pháp sâu xa này, thưa 
hỏi nghĩa pháp, ở trong pháp này, tu tập như lý, vì thế nay nghe không sinh 
sợ hãi, học như đã nói, hành như đã nói, tương ưng như lý.
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi Tử biết Thiên chủ Đế Thích tâm nghĩ như thế liền 
bạch Phật: Thế Tôn, nếu có người nghe pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật sâu xa 
này, phát tâm tin hiểu, tôn trọng, cung kính, thụ trì, đọc tụng, vì người diễn 
nói, học như đã nói, hành như đã nói, tương ưng như lý, người này sẽ giống 
như Bồ-tát Ma-ha-tát  không thoái chuyển, công đức không khác. Vì sao? 
Pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật sâu xa này, nếu người có ít thiện căn, không 
thể nghe được. Nếu ở nơi Phật trước đó, lại chưa từng tu tập, thì nay không 
thể sinh tin hiểu thanh tịnh. 
Lại nữa, Thế Tôn. Nếu có người nghe pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật sâu xa 
này, sinh chống đối, hủy báng, nên biết người này, ở chỗ Phật trước đây, đã 
từng nghe pháp này; lúc đó đã sinh chống đối, hủy báng. Vì sao? Người này 
tuy có ít thiện căn, trước đây đã được nghe pháp môn Bát-nhã  Ba-la-mật 
sâu xa này, nhưng vì biếng nhác che lấp, không khởi tinh tiến, không tin, 
không nhẫn, đối với pháp sâu xa không sinh ưa thích. Do không thích nên 
không thể hiểu rõ; không hiểu lại không thể thưa hỏi chư Phật và đệ tử 
Phật. Do duyên như thế nên nay nghe pháp này thì khởi chống đối, hủy 
báng; nên biết ngày xưa đã sinh chống đối, hủy báng.
Bấy giờ, Thiên chủ Đế Thích bạch Phật: Thế Tôn, nếu người kính lễ Bát-nhã 
Ba-la-mật, tức kính lễ Nhất thiết trí trí chư Phật.
Phật bảo Thiên chủ Đế Thích: Đúng thế, đúng thế. Kiêu-thi-ca, nếu người 
kính lễ Bát-nhã Ba-la-mật tức kính lễ Nhất thiết trí trí chư Phật. Vì sao? Từ 
Nhất thiết trí  trí  sinh ra Bát-nhã  Ba-la-mật, Bát-nhã  Ba-la-mật lại  sinh ra 
Nhất thiết trí trí. Các Bồ-tát Ma-ha-tát, lúc hành Bát-nhã Ba-la-mật, nên trú 
Bát-nhã Ba-la-mật như thế, tập Bát-nhã Ba-la-mật như thế.
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Bấy giờ, Thiên chủ Đế Thích lại bạch Phật: Thế Tôn, Bồ-tát Ma-ha-tát, khi 
hành Bát-nhã Ba-la-mật, làm sao được gọi là trú như thế, tập như thế?
Phật khen Thiên chủ Đế Thích:  Hay thay!  Hay thay! Kiêu-thi-ca, ông nay 
khéo hỏi Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác nghĩa sâu xa này. Thật 
ra, ông có thể hỏi là nhờ thần lực Như Lai hộ niệm. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát, 
lúc hành Bát-nhã Ba-la-mật, không trú sắc, không trú sắc tướng; Bồ-tát nếu 
không trú sắc, không trú sắc tướng, chính là tập sắc. Không trú thụ, tưởng, 
hành, thức; không trú thức tướng. Bồ-tát nếu không trú thức, không trú 
thức tướng, chính là tập thức. Kiêu-thi-ca, Bồ-tát nếu không tập sắc, không 
tập sắc tướng, chính là không trú sắc; nếu không tập  thụ, tưởng, hành, 
thức, không tập thức tướng, chính là không trú thức. Kiêu-thi-ca, lúc Bồ-tát 
Ma-ha-tát hành Bát-nhã Ba-la-mật như thế, được gọi là trú như thế, tập như 
thế.
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi Tử bạch Phật: Thế Tôn, Bát-nhã Ba-la-mật sâu xa rất 
mực. Bát-nhã Ba-la-mật, không thể đạt được ranh giới cũng như nguồn gốc. 
Bát-nhã Ba-la-mật rộng lớn vô lượng.
Phật dạy: Xá-lợi Tử, đúng thế, đúng thế. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát, lúc hành 
Bát-nhã Ba-la-mật, không trú sắc sâu xa, không trú sắc tướng sâu xa; Bồ-tát 
nếu không trú sắc sâu xa, không trú sắc tướng sâu xa, chính là tập sắc sâu 
xa. Không trú thụ, tưởng, hành, thức sâu xa, không trú thức tướng sâu xa; 
Bồ-tát, nếu không trú thức sâu xa, không trú thức tướng sâu xa, chính là tập 
thức sâu xa. Xá-lợi Tử, Bồ-tát nếu không tập sắc sâu xa, không tập sắc 
tướng sâu xa, chính là không trú sắc sâu xa. Nếu không tập  thụ, tưởng, 
hành, thức sâu xa, không tập thức tướng sâu xa, chính là không trú thức sâu 
xa.
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi Tử bạch Phật: Thế Tôn, pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật 
sâu xa này, nên như lý tuyên thuyết cho các Bồ-tát Ma-ha-tát an trú địa vị 
không thoái chuyển, đã được thụ ký. Vì sao? Các Bồ-tát đó, nếu nghe thuyết 
như thế, không nghi, không hối, lìa các chướng ngại.
Thiên chủ Đế Thích liền bạch Tôn giả Xá-lợi Tử: Như Tôn giả nói, điều đó 
như thế. Giả sử nói cho Bồ-tát chưa được thụ ký, sẽ có lỗi gì?
Tôn giả Xá-lợi Tử nói: Kiêu-thi-ca, nếu nói cho Bồ-tát chưa được thụ ký cũng 
không có lỗi. Vì sao? Bồ-tát đó, tuy chưa thụ ký, nếu được nghe pháp môn 
Bát-nhã  Ba-la-mật này,  tùy  hỷ,  tin nhận,  chiêm lễ,  cung kính,  không lo, 
không sợ, không lui, không mất; nên biết Bồ-tát này, từ lâu đã an trú trong 
pháp Đại thừa, thành thục thiện căn, không lâu sẽ được một, hai, ba Như 
Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác  thụ ký Vô thượng Chính đẳng Chính 
giác. 
Kiêu-thi-ca, Bồ-tát đó, tuy chưa được thụ ký ở nơi Phật Thế Tôn hiện tại, ở 
đời vị lai nhất định được thấy chư Phật Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính 
giác, chiêm lễ, cúng dường, được thụ ký Vô thượng Chính đẳng Chính giác, 
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tu các thiện pháp, cho đến chứng được quả Vô thượng Chính đẳng Chính 
giác.
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi Tử bạch Phật: Thế Tôn, nếu Bồ-tát tạm thời được 
nghe pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật này, chiêm lễ, tin nhận, còn có thể nói 
Bồ-tát  này từ lâu đã an trú  trong pháp đại  thừa,  thành thục thiện căn; 
huống là có thể, đối với pháp môn này, đọc tụng, suy nghĩ, vì người diễn 
nói, như lý tu hành. Việc đó thế nào?
Bấy giờ, Phật bảo Tôn giả Xá-lợi Tử: Đúng thế, Đúng thế. Như ông đã nói. 
Nếu Bồ-tát thoáng được nghe pháp 
môn Bát-nhã Ba-la-mật này, chiêm lễ, tin nhận, ta nói Bồ-tát này từ lâu đã 
an trú trong pháp Đại thừa, thành thục thiện căn, huống là đối với pháp này 
lại có thể đọc tụng, suy nghĩ, vì người diễn nói, như lý tu hành; nhất định 
sớm có thể thành tựu quả Vô thượng Chính đẳng Chính giác.
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi Tử bạch Phật: Thế Tôn, con nay thích nói ví dụ để rõ 
nghĩa này.
Phật nói: Xá-lợi Tử, ông tùy ý nói.
Xá-lợi Tử nói: Thế Tôn, ví như có người trú Bồ-tát thừa, siêng cầu Bồ-đề, 
hoặc có khi mộng thấy đã ngồi ở tòa Bồ-đề. Thế Tôn, Bồ-tát kia đã mộng 
thấy như thế, nên biết đã gần với quả Vô thượng Chính đẳng Chính giác. 
Những ai cầu Bồ-đề cũng thế. Nếu được nghe pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật 
này, tùy hỷ, tin nhận, nên biết người này từ lâu đã an trú trong pháp Đại 
thừa, thành thục thiện căn, nhất định sẽ được thụ ký Bồ-đề; huống là có thể 
đọc tụng, suy nghĩ, vì người diễn nói, như lý tu hành. Nên biết người này 
nhất định sớm chứng quả Vô thượng Chính đẳng Chính giác. Vì sao? Thế 
Tôn, có các chúng sinh vì nghiệp chướng nên trái với Như thực trí, vì thế xa 
lìa pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật này, không thể sinh khởi tin hiểu thanh tịnh. 
Do vậy không thể thành thục thiện căn. Có các chúng sinh, đối với pháp này, 
từ lâu đã nghe, nhận, tin hiểu, an trú thật tế, thành thục thiện căn. Thế Tôn, 
nên biết người này trú Như thực tế, không còn thoái chuyển, đến gần quả 
Vô thượng Chính đẳng Chính giác.
Thế Tôn, lại như có người muốn vượt qua đường hiểm một trăm do-tuần 
cho đến năm trăm do-tuần ở nơi đồng vắng. Trên con đường đó, dù tới, dù 
lui, đều sợ hãi, nghi hoặc. Người này đi lần, muốn ra khỏi đường hiểm, chợt 
thấy có những người chăn bò, dê, liền biết thành ấp cách đây không xa. 
Người này tức thì tâm được an ổn, không còn lo sợ giặc cướp, v.v…. Vì sao? 
Người này đã thấy những người chăn bò, dê, tức biết đã gần thành ấp, làng 
xóm. Thế Tôn, người cầu Bồ-đề cũng thế. Nếu được nghe pháp môn Bát-nhã 
Ba-la-mật này, nên biết gần đến quả Vô thượng Chính đẳng Chính giác, 
không lâu được thụ ký Đại Bồ-đề, không còn rơi vào các địa vị Thanh Văn, 
Duyên Giác. Vì sao? Vì được nghe pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật, chiêm lễ, tin 
nhận là các dấu hiệu báo trước. Vì thế, các Bồ-tát Ma-ha-tát, đối với pháp 
môn Bát-nhã Ba-la-mật này, nên tôn trọng, cung kính, như lý tu hành.
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Quyển X 

Phẩm 10: Khen Người Thụ Trì  

Phần 2

Bấy giờ, Thế Tôn khen ngợi Tôn giả Xá-lợi Tử:  Hay thay!  Hay thay! Xá-lợi 
Tử, đúng thế, đúng thế, như ông đã nói, khéo dẫn ví dụ. Ông nay nhờ thần 
lực Phật, lại nói ví dụ làm rõ nghĩa này.
Xá-lợi Tử bạch Phật: Thế Tôn, lại như có người muốn thấy biển lớn, từ từ 
mà đi. Nếu thấy có cây, hoặc thấy tướng cây, hoặc thấy có núi, hoặc thấy 
tướng núi, nên biết người này cách biển còn xa. Lại đi tiếp, nếu không thấy 
cây và tướng cây, không thấy núi và tướng núi, nên biết người này cách biển 
đã gần. Vì sao? Biển lớn sâu, xa, mênh mông, không bờ; gần mé biển lớn 
không có tướng tất cả núi, cây, v.v…. Người này tuy chưa đến biển, nhưng 
vì không thấy tướng núi, cây kia, tức biết dần dần gần biển.
Thế Tôn, Bồ-tát Ma-ha-tát cũng thế. Nếu được nghe pháp môn Bát-nhã Ba-
la-mật, chiêm lễ, cúng dường, người này tuy chưa được Như Lai Ứng cúng 
Chính đẳng Chính giác hiện tại  thụ ký, nên biết gần đến Vô thượng Chính 
đẳng Chính giác, sẽ được thụ ký. Vì sao? Vì được nghe pháp môn Bát-nhã 
Ba-la-mật này là tính chất trước đây. Thế Tôn, lại như thế gian có đủ loại 
cây, ở vào mùa xuân, cành lá sum sê, xanh tươi, đáng ưa. Người Diêm-phù-
đề thấy được tướng này đều sinh hoan hỷ, nghĩ rằng cây này không lâu sẽ 
nở hoa, kết trái. Vì sao? Vì tướng mở bày đã hiện.
Thế Tôn, Bồ-tát Ma-ha-tát cũng thế. Nếu được nghe pháp môn Bát-nhã Ba-
la-mật này, chiêm lễ, cúng dường, nên biết Bồ-tát này từ lâu đã thành thục 
thiện căn tối thắng. Vì nhờ nhân duyên lành đời trước của mình, nay trong 
hội Chính pháp Bát-nhã Ba-la-mật này, trực tiếp nghe nhận, được thấy chư 
Phật và chúng Hiền Thánh, lại được chư Phật, Hiền Thánh dùng tâm hoan 
hỷ, nghĩ như thế này: Quá khứ các Bồ-tát Ma-ha-tát sắp được thụ ký cũng 
như thế. Vì được nghe nghe Chính pháp này là tính chất trước đây; nay Bồ-
tát này, nên biết được gần Vô thượng Chính đẳng Chính giác, không lâu sẽ 
được thụ ký. Vì sao? Vì tính chất trước đây đã hiện bày.
Lại như người nữ thế gian mang thai, sắp đủ ngày tháng, thân lực mỏi mệt, 
tâm thức động loạn, ăn uống ít lại, nằm ngồi uể oải. Thường muốn điều gì 
thì không siêng làm, sinh ra khổ não, ghét việc từng làm trước đây. Thấy 
tướng như thế, nên biết người này không lâu sẽ sinh. Vì sao? Tướng trước 
đó đã hiện. Thế Tôn, Bồ-tát Ma-ha-tát cũng thế. Nếu được nghe pháp môn 
Bát-nhã  Ba-la-mật, chiêm lễ, cúng dường, nên biết Bồ-tát này thành thục 
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thiện căn đã lâu, gần đến Vô thượng Chính đẳng Chính giác, không lâu sẽ 
được Ba ký. Vì sao? Vì nghe Chính pháp là tướng trước đó. 
Bấy giờ, Thế Tôn lại khen Tôn giả Xá-lợi Tử: Hay thay! Hay thay! Xá-lợi Tử, 
điều ông muốn nói đều được thần lực Như Lai gia hộ.
Bấy giờ Tôn giả Tu-bồ-đề bạch Phật: Hiếm có, Thế Tôn. Như Lai Ứng cúng 
Chính đẳng Chính giác khéo hộ niệm các Bồ-tát, có thể khéo tuyên thuyết 
các pháp Bồ-tát.
Phật bảo Tu-bồ-đề: Các Bồ-tát Ma-ha-tát, trong dòng sinh tử, làm nhiều lợi 
ích cho tất cả chúng sinh, khéo dùng phương tiện, làm lợi lạc cho họ, thương 
xót thế gian mà cứu độ. Các Bồ-tát siêng cầu quả Vô thượng Chính đẳng 
Chính giác, chứng được quả rồi, muốn vì tất cả chúng sinh, tùy theo căn cơ 
của họ, mà tuyên thuyết pháp yếu; vì thế được chư Phật cùng hộ niệm.
Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, lúc các Bồ-tát Ma-ha-tát hành Bát-nhã Ba-la-
mật, sẽ quán thế nào để được đầy đủ Bát-nhã Ba-la-mật.
Phật  nói:  Tu-bồ-đề,  lúc  Bồ-tát  Ma-ha-tát  hành Bát-nhã  Ba-la-mật,  không 
thấy sắc pháp có tướng tăng, không thấy thụ, tưởng, hành, thức có tướng 
tăng; đó là hành Bát-nhã  Ba-la-mật. Không thấy sắc pháp có tướng giảm, 
không thấy thụ, tưởng, hành, thức có tướng giảm, đó là hành Bát-nhã Ba-la-
mật. Cho đến không thấy là pháp, phi pháp; đó là hành Bát-nhã Ba-la-mật. 
Tu-bồ-đề, lúc Bồ-tát Ma-ha-tát hành Bát-nhã Ba-la-mật, nếu quán như thế, 
tức được đầy đủ Bát-nhã Ba-la-mật.
Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, như Phật đã nói, Bát-nhã  Ba-la-mật không 
thể nghĩ bàn.
Phật  nói: Tu-bồ-đề, sắc,  thụ, tưởng, hành, thức không thể nghĩ bàn. Nếu 
Bồ-tát không phân biệt sắc là không thể nghĩ bàn; đó là hành Bát-nhã Ba-la-
mật. Không phân biệt thụ, tưởng, hành, thức là không thể nghĩ bàn; đó là 
hành Bát-nhã Ba-la-mật.
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi Tử bạch Phật: Thế Tôn, pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật 
tối thượng, sâu xa. Người nào có thể tin hiểu như thật?
Phật bảo Xá-lợi Tử: Nếu người hành đạo Bồ-tát đã lâu, nghe pháp môn Bát-
nhã Ba-la-mật này, tức có thể tin hiểu.
Xá-lợi Tử bạch Phật: Thế Tôn, những người nào hành đạo Bồ-tát đã lâu?
Phật nói: Xá-lợi Tử, nếu Bồ-tát Ma-ha-tát không phân biệt mười Lực, bốn Vô 
úy của Như Lai, không phân biệt các pháp công đức của Như Lai, cho đến 
không phân biệt Nhất thiết trí. Nếu không phân biệt các pháp như thế, đó là 
người hành đạo Bồ-tát đã lâu. Vì sao? Mười Lực, bốn Vô úy của Như Lai 
không thể nghĩ bàn, các pháp công đức cho đến Nhất thiết trí đều không thể 
nghĩ bàn. Vì thế, Bồ-tát đối với tất cả các pháp, không có phân biệt. Do thế, 
Bồ-tát Ma-ha-tát, đối với pháp, hành mà không có hành; đó là hành Bát-nhã 
Ba-la-mật.
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Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề bạch Phật: Hiếm có, Thế Tôn. Pháp môn Bát-nhã 
Ba-la-mật sâu xa này là Bát-nhã Ba-la-mật không nhiễm, tối thượng, nhóm 
báu lớn, giống như hư không, tự tính thanh tịnh. Thế Tôn, có các Thiện nam 
tử, Thiện nữ nhân, đối với pháp môn Bát-nhã  Ba-la-mật này,  thụ trì, đọc 
tụng, ghi nhớ, suy nghĩ, cho đến vì người diễn nói, tại sao khởi nhiều khó 
khăn mà bị chướng ngại.
Phật bảo Tu-bồ-đề: Đúng thế, đúng thế. Như ông nói, Thiện nam tử, Thiện 
nữ nhân, đối với pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật này, lúc thụ trì, đọc tụng, ghi 
nhớ, suy nghĩ, cho đến vì người, nói ra nghĩa này, có nhiều khó khăn làm 
chướng ngại. Tu-bồ-đề, ông nay nên biết. Lúc khởi các việc khó khăn, thì đó 
là các chướng ngại do Ma làm. Vì thế, Thiện nam tử, Thiện nữ nhân, những 
người có thụ trì, đọc tụng cho đến vì người diễn nói, nên nhanh chóng làm 
đúng như lý.
Lại nữa, có các Thiện nam tử, Thiện nữ nhân, nếu muốn tự chép, hoặc khiến 
người khác chép pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật này, nên trong một tháng cho 
đến một năm, nhanh chóng chép cho xong. Vì sao? Trong Đại pháp bảo Bát-
nhã Ba-la-mật này có nhiều kẻ thù thường muốn xâm hại.
Tôn giả Tu-bồ-đề lại bạch Phật: Thế Tôn, có các Thiện nam tử, Thiện nữ 
nhân, lúc thụ trì, đọc tụng cho đến biên chép pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật 
này, nếu các chúng Ma rình tìm cơ hội muốn phá hoại, vào lúc đó nên xa 
lánh như thế nào?
Phật bảo Tu-bồ-đề: Ông nay nên biết, nếu có người lúc thụ trì, đọc tụng cho 
đến biên chép pháp môn này, chỉ nên chí tâm làm đúng như lý. Các ác ma 
kia, tuy kiên trì dùng tâm hoại pháp, muốn làm đoạn diệt pháp môn này, và 
muốn phá hoại người trì pháp, dù trải qua nhiều kiếp, rốt cuộc chúng không 
thể rình lấy cơ hội.
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi Tử bạch Phật: Thế Tôn, các Thiện nam tử, Thiện nữ 
nhân, lúc thụ trì, đọc tụng Chính pháp này, nếu được xa lìa các Ma nghiệp, 
người này tức có thể đọc tụng thông suốt, cho đến biên chép, đều không có 
chướng ngại. Thế Tôn, như Phật đã nói,  các  ác ma rình tìm cơ hội  đều 
không thể được. Nhờ lực nào mà được như thế?
Phật bảo Tôn giả Xá-lợi Tử: Ông nay nên biết, đều là sức oai thần của Như 
Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác, gia trì,  hộ niệm, chế phục các Ma 
không có cơ hội. Vì thế, có thể khiến cho những người trì pháp đọc tụng 
thông suốt, cho đến học như đã nói, hành như đã nói, như lý tương ưng, 
đều không chướng ngại. Vì sao? Nay Chính pháp sâu xa này bao hàm các 
pháp tướng, tức các pháp tính. Mười phương thế giới vô lượng a-tăng-kỳ thế 
giới có các Phật Như Lai hiện trú thuyết pháp, đều cùng tuyên thuyết pháp 
môn Bát-nhã  Ba-la-mật này. Vì thế, chư Phật Như Lai  dùng oai lực thần 
thông của mình mà cùng hộ niệm những người thụ trì pháp, khiến thụ trì, 
đọc tụng thông suốt, cho đến biên chép, cúng dường, học như đã nói, hành 
như đã nói, như lý tương ưng, đều được không chướng ngại. Xá-lợi Tử, các 
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Thiện nam tử, Thiện nữ nhân có trì pháp, nếu được chư Phật hộ niệm,  ta 
không thấy có các ác ma có thể làm hại.
Bấy giờ, Xá-lợi Tử bạch Phật: Thế Tôn, nếu các Bồ-tát Ma-ha-tát đối với 
pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật này, thụ trì, đọc tụng, biên chép, cúng dường, 
cho đến học như đã nói, hành như đã nói, như lý tương ưng, nên có thể xa 
lìa các chướng ma, cũng do oai lực thần thông của Như Lai hộ niệm sao?
Phật bảo Tôn giả Xá-lợi Tử: Đúng thế, đúng thế. Các Bồ-tát Ma-ha-tát đã 
được oai lực thần thông của các Như Lai gia trì, hộ niệm, vì thế, đối với pháp 
môn Bát-nhã Ba-la-mật này, có thể thụ trì, đọc tụng thông suốt, cho đến học 
như đã nói, hành như đã nói, tương ưng như lý, đều được xa lìa các chướng 
Ma. Xá-lợi Tử nên biết, Bồ-tát này được thần lực gia trì của các Như Lai, 
được các Như Lai biết, nhớ đến, được các Như Lai cùng quán sát.
Lại nữa, Xá-lợi Tử. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát, đối với pháp môn Bát-nhã Ba-la-
mật này, có thể thụ trì, đọc tụng, ghi nhớ, suy nghĩ, rộng vì người khác, giải 
thích nghĩa đó, cho đến học như đã nói, hành như đã nói, tương ưng như lý. 
Nên biết Bồ-tát Ma-ha-tát này đã gần Vô thượng Chính đẳng Chính giác, 
không lâu được thành quả Vô thượng Chính đẳng Chính giác.
Lại nữa, Xá-lợi Tử. Nếu người đối với pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật này, chỉ 
có thể  thụ trì, đọc tụng; người này được phúc tuy nhiều, không bằng có 
người, đối với pháp môn này, học như đã nói, hành như đã nói, tương ưng 
như lý. Xá-lợi Tử nên biết, người này được thần lực của các Như Lai gia trì, 
được các Như Lai biết, nhớ đến, được các Như Lai cùng quán sát. Người này 
ở đời này có oai đức lớn, có danh tiếng lớn, tương lai nhất định được quả 
báo lớn. Vì sao? Bát-nhã  Ba-la-mật này là pháp môn thắng diệu, đệ nhất 
nghĩa, cùng tất cả các pháp, tương ưng như lý, bao hàm chúng sinh trú Thật 
tế chân thật. 
Lại nữa, Xá-lợi Tử. Pháp môn tương ưng Bát-nhã  Ba-la-mật này, Như Lai 
Ứng cúng Chính đẳng Chính giác dùng lực oai thần gia trì hộ niệm, về sau ở 
đời mạt pháp, trước tiên lưu truyền rộng rãi  ở phương Nam. Từ phương 
Nam này lưu truyền đến phương Tây. Lại từ phương Tây lưu truyền đến 
phương Bắc, xoay vòng như thế, lưu truyền các phương.
Xá-lợi Tử, sau khi Phật nhập Niết-bàn, lúc pháp muốn diệt, vì muốn khiến 
các Thiện nam tử, Thiện nữ nhân, đối với pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật này, 
thụ trì, đọc tụng, ghi nhớ, suy nghĩ, hoặc vì người khác giải thích nghĩa đó, 
cho đến biên chép, cúng dường, được lợi ích lớn. Vì thế, được Như Lai gia 
trì, hộ niệm, khiến cho lưu truyền.
Lại nữa, Xá-lợi Tử. Nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhân có thể thụ trì Chính 
pháp này, nên biết người này được thần lực các Như Lai gia trì, được các 
Như Lai nhớ, biết, được các Như Lai cùng quán sát.
Xá-lợi Tử bạch Phật: Thế Tôn, pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật này tối thượng 
sâu xa. Ở đời mạt pháp về sau, làm sao phương Bắc cũng được lưu truyền?
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Phật nói: Xá-lợi Tử, ở đời mạt pháp về sau, pháp này cũng sẽ lưu truyền ở 
phương Bắc. Ở phương đó có người tu hạnh Bồ-tát, các Thiện nam tử, Thiện 
nữ nhân, nghe pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật sâu xa này, có thể thụ trì, đọc 
tụng, ghi nhớ, suy nghĩ, biên chép, cúng dường.
Xá-lợi Tử bạch Phật: Thế Tôn, ở phương Bắc kia có được mấy người sẽ có 
thể thụ trì pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật sâu xa này, có được mấy người có 
thể đọc tụng thông suốt, học như đã nói, hành như đã nói, tương ưng như 
lý?
Phật  nói: Xá-lợi Tử, ở phương Bắc kia tuy có nhiều người tu hạnh Bồ-tát, 
Thiện nam tử, Thiện nữ nhân có thể thụ trì pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật sâu 
xa này; nhưng trong đó ít ai có thể đọc tụng thông suốt, học như đã nói, 
hành như đã nói, tương ưng như lý.
Lại nữa, Xá-lợi Tử. Ở phương kia, nếu có Thiện nam tử, Thiện nữ nhân nghe 
pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật này, không lo, không sợ, không lui, không mất, 
nên biết người này từ lâu đã trú Đại thừa, tu hạnh Bồ-tát, đã từng thưa hỏi 
nghĩa này với Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác quá khứ. Người này 
từ lâu đã tu tập đầy đủ pháp đạo Bồ-tát, vì muốn lợi lạc các chúng sinh nên 
tu các hành, siêng cầu quả Vô thượng Chính đẳng Chính giác. Vì sao? Ta nay 
đã vì Thiện nam tử, Thiện nữ nhân này, tuyên thuyết pháp môn Bát-nhã Ba-
la-mật tương ưng Nhất thiết trí. Người này chuyển thân, cũng lại thích nghe 
pháp môn Bát-nhã  Ba-la-mật  này,  hoan hỷ,  tin  nhận,  siêng  tu  pháp Vô 
thượng Chính đẳng Chính giác, khéo trú tam-ma-địa Thắng hành tương ưng; 
cho đến các Ma không thể hoại tâm Vô thượng Chính đẳng Chính giác của 
họ, huống là tất cả người, phi nhân,  v.v…, mà có thể phá hoại họ sao. Vì 
sao? Người này tâm kiên cố, dũng mãnh, không thoái chuyển đối với Vô 
thượng Chính đẳng Chính giác. 
Lại nữa, người này nghe pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật này, tâm rất hoan hỷ, 
tâm được thanh tịnh, rộng khiến các chúng sinh trồng các thiện căn, tu hành 
như lý, thành tựu quả Vô thượng Chính đẳng Chính giác. Vì sao? Thiện nam 
tử, Thiện nữ nhân này có thể nói trước Phật: “Con sẽ đem pháp môn này, vì 
vô lượng trăm ngàn vạn ức câu-chi na-dữu-đa chúng sinh, chỉ bày như lý, 
dạy truyền như thật, lợi ích như thế, sinh vui như lý, hiểu rõ như thật, không 
có thoái chuyển, rộng khiến an trú quả Vô thượng Chính đẳng Chính giác.” 
Xá-lợi Tử, Thiện nam tử, Thiện nữ nhân này trú Bồ-tát thừa, làm lợi ích lớn. 
Ta quán tâm họ liền sinh tùy hỷ. Ta cũng đem Chính pháp sâu xa này, chỉ 
bày, làm lợi, làm vui vô lượng trăm ngàn vạn ức câu-chi na chúng sinh, 
khiến trú quả Vô thượng Chính đẳng Chính giác. Thiện nam tử, Thiện nữ 
nhân như thế, tin hiểu sâu rộng, ưa thích Đại thừa, nguyện sinh vào nước 
chư Phật, ở trước Phật, nghe thuyết Diệu pháp, liên tục được nghe thuyết 
pháp môn Bát-nhã  Ba-la-mật sâu xa này. Ở nước Phật kia, cũng lại đem 
Chính pháp sâu xa này, chỉ bày, làm lợi, làm vui vô lượng trăm ngàn vạn ức 
câu-chi na chúng sinh, khiến trú quả Vô thượng Chính đẳng Chính giác.
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Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi Tử bạch Phật: Hiếm có, Thế Tôn. Như Lai Ứng cúng 
Chính đẳng Chính giác, đối với các pháp quá khứ, hiện tại, vị lai, không có 
pháp nào là không thấy, không nghe, không biết, không hiểu. Đủ loại hành 
tướng của tất cả chúng sinh thảy đều biết rõ, các pháp Bồ-tát, không pháp 
nào không thông đạt; cho đến đời vị lai có các Bồ-tát Ma-ha-tát, vì Bồ-đề mà 
phát tinh tiến lớn, siêng cầu Bát-nhã Ba-la-mật này, được thụ trì, đọc tụng 
pháp môn này, học như đã nói, hành như đã nói, tương ưng như lý, Như Lai 
đều biết. Có các Bồ-tát Ma-ha-tát, đối với pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật này, 
không cầu mà được, Như Lai cũng biết.
Phật bảo Tôn giả Xá-lợi Tử: Đúng thế, đúng thế, như ông đã nói. Xá-lợi Tử, 
Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác, đối với các pháp quá khứ, hiện 
tại, vị lai, không có pháp nào không thấy, không nghe, không biết, không rõ, 
cho đến đời vị lai, các Bồ-tát Ma-ha-tát, đối với pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật 
này, có cầu mà được, không cầu mà được, Như Lai đều biết. Vì sao? Như Lai 
Ứng cúng Chính đẳng Chính giác, đối với thiện căn và mong ước quá khứ 
của các Bồ-tát, cho đến hành đạo của Bồ-tát, thảy đều biết rõ.
Xá-lợi Tử lại bạch Phật: Thế Tôn, các kinh sâu xa khác tương ưng với Bát-
nhã Ba-la-mật này, cũng không siêng cầu mà tự được sao?
Phật nói: Đúng thế, đúng thế. Xá-lợi Tử, có các kinh sâu xa khác tương ưng 
với Bát-nhã Ba-la-mật này cũng không cầu mà tự được.
Xá-lợi Tử bạch Phật: Thế Tôn, các kinh sâu xa khác tương ưng với sáu Ba-la-
mật, ở đời vị lai, Thiện nam tử, Thiện nữ nhân, cũng không siêng cầu mà tự 
được sao?
Phật dạy: Xá-lợi Tử, có các kinh sâu xa khác tương ưng với sáu Ba-la-mật, ở 
đời vị lai, cũng không cầu mà tự được. Vì sao? Pháp vốn như thế. Những 
người tu đạo Bồ-tát, Thiện nam tử, Thiện nữ nhân, thường dùng pháp chỉ 
bày, giáo hóa, làm lợi, làm vui vô lượng trăm ngàn vạn ức câu-chi na-dữu-đa 
chúng sinh, khiến trú quả Vô thượng Chính đẳng Chính giác, cũng tu học 
như lý trong đó. Người này chuyển thân, đối với các kinh sâu xa khác cùng 
với sáu Ba-la-mật không được tương ưng, cùng với tự tính tất cả các pháp 
tương ưng; người này lại cũng không cầu mà được.
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Quyển XI

Phẩm 11: Ác Ma Chướng Ngại  

Phần 1

Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, trước đây Phật đã nói thụ trì, 
đọc tụng pháp Bát-nhã Ba-la-mật, các Thiện nam tử, Thiện nữ nhân có được 
công đức; nhưng lúc Thiện nam tử, Thiện nữ nhân đó thụ trì, đọc tụng pháp 
này, sẽ không có ác ma gây khó khăn sao?
Phật bảo Tôn giả Tu-bồ-đề: Đúng vậy, đúng vậy, rất nhiều. Tu-bồ-đề, có các 
ác ma gây khó khăn, lúc nào cũng rình tìm cơ hội.
Tu-bồ-đề lại  bạch Phật: Như Phật đã nói,  các việc khó khăn, tướng của 
chúng như thế nào?
Phật bảo Tu-bồ-đề: Nếu có người trú Bồ-tát thừa, tu tập pháp Bát-nhã Ba-la-
mật này, lúc muốn vì người khác nói pháp này, mà không nói ngay, hoặc nói 
không xong, nên biết đó là việc ma.
Lại nữa, nếu người nói pháp, vào lúc nói pháp, sinh ngã mạn, tự cao, nên 
biết đó là việc ma. Nếu có người khi chép, trì, đọc tụng pháp môn này, sinh 
tâm khinh mạn mà cười giỡn, nên biết đó là việc ma. Nếu có người trì pháp, 
tâm sinh tán loạn, nên biết đó là việc ma. Nếu những người trì pháp, nói với 
nhau những điều không đáng nói, nên biết đó là việc ma. Nếu có người trì 
pháp, ghi nhớ không rõ, quên mất nhiều điều, nên biết đó là việc ma. Nếu 
có những người trì pháp, ngăn ngại lẫn nhau, không thể hòa hợp, đối với 
pháp môn này không sinh kính, tin, nên biết đó là việc ma. Nếu có người lúc 
chép, trì, đọc tụng pháp môn này, đối với các căn không thể điều phục, nên 
biết đó là việc ma. Nếu có những người nghe pháp, bất chợt nghĩ rằng đối 
với pháp môn Bát-nhã  Ba-la-mật này, ta không thấy hứng thú, không thể 
hiểu được, từ bỏ pháp này, từ chỗ ngồi đứng dậy, nên biết đó là việc ma.
Lại có người nghe pháp, nghĩ rằng trong pháp Bát-nhã Ba-la-mật này, không 
nói đến việc thụ lý cho ta, ta không thể sinh tin hiểu thanh tịnh, nghĩ xong 
liền từ bỏ, từ chỗ ngồi đứng dậy, nên biết đó là việc ma.
Lại có người nghe pháp, nếu nghĩ rằng trong pháp Bát-nhã  Ba-la-mật này 
không nói đến tên ta, không nói nơi chốn, xóm làng, thành ấp ta ở, cũng 
không nói  đến danh tự dòng họ, cha mẹ sinh ra ta; vì  nhân duyên này 
không thể nghe, nhận pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật này, ta nên từ bỏ. Cứ 
nghĩ như thế mà bị thoái đọa bao nhiêu số kiếp. Về sau, lại nhờ nhân duyên 
thù thắng, được tu tập lại pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật này. Vì sao? Các Bồ-
tát Ma-ha-tát, nếu không nghe nhận pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật này, tức 
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không thể thành tựu pháp thế gian, xuất thế gian. Vì thế, Tu-bồ-đề, nếu 
người khởi tâm thoái thất, nên biết đó là việc ma.
Lại nữa, Tu-bồ-đề, nếu có người trú Bồ-tát thừa, không thể cầu Nhất thiết trí 
trí trong pháp Bát-nhã  Ba-la-mật này, mà quay lại trong pháp Thanh Văn, 
Duyên Giác kia, tu tập, cầu đến Nhất thiết trí trí, nên biết đó là việc ma.
Lại nữa, Tu-bồ-đề, nếu có người muốn học, muốn thành tựu pháp thế gian, 
xuất thế gian mà không học pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật, trở lại trong pháp 
Thanh Văn, Duyên Giác mà sinh mong cầu. Tu-bồ-đề, nếu không học pháp 
môn Bát-nhã  Ba-la-mật, tức không thể thành tựu pháp thế gian, xuất thế 
gian. Người này khởi  tuệ điên đảo,  đối  với  pháp Bát-nhã  Ba-la-mật này, 
không thể tu tập, hiểu biết như thật, từ bỏ cội gốc, nắm lấy cành, lá. Tu-bồ-
đề, như có người đời, đói đi xin ăn, từ bỏ chủ mình, mà lại đi xin thức ăn 
uống nơi người giúp việc của chủ. Tu-bồ-đề, ở đời vị lai có người thoái thất 
pháp Bồ-tát; các Thiện nam tử, Thiện nữ nhân cũng thế. Từ bỏ pháp môn 
Bát-nhã Ba-la-mật, căn bản của Nhất thiết trí trí, mà trở lại nắm lấy cành, lá 
trong pháp Thanh Văn, Duyên Giác kia. Tu-bồ-đề, nhân duyên này, nên biết 
đó là việc ma. Vì sao? Người này ít trí, ít tuệ, cho rằng pháp môn Bát-nhã 
Ba-la-mật này không thể đến được Nhất thiết trí trí kia. Do nhân duyên này 
mà sinh từ bỏ, trở lại cho rằng pháp môn Thanh Văn, Duyên Giác có thể 
thành tựu Nhất thiết trí trí. Vì thế, nắm lấy cành, lá trong đó.
Tu-bồ-đề, Bồ-tát Ma-ha-tát nên biết các tướng như thế, biết được thì xa lìa, 
không nên vui thích tu học trong đó; học như thế, không phải tương ưng. 
Nếu ưa thích pháp Thanh Văn, Duyên Giác, thì mới học như thế. Tại sao 
những người đó nên học như thế? Tu-bồ-đề, nghĩa là trong pháp Thanh Văn 
chỉ có tu tập, điều phục tướng Ngã, chứng được Ngã không, Niết-bàn tịch 
tĩnh, tự cho đã được pháp quả cứu cánh; đối với pháp tối thượng kia, không 
thể siêng năng tu hành, cũng không thể rộng vì chúng sinh làm lợi ích lớn. Vì 
thế Bồ-tát Ma-ha-tát không nên học như thế.
Thế nào gọi là học Bồ-tát? Tu-bồ-đề, nếu sự hành và học của Bồ-tát Ma-ha-
tát đều đã an trú ở pháp như thật, rồi rộng tu tất cả thiện căn tương ưng, 
bao hàm vô lượng vô biên tất cả chúng sinh ở thế gian, đều khiến an trú 
Thực tế Chân như, đều chứng được Niết-bàn tối thượng, đó gọi là pháp học 
Bồ-tát.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Ví như có người muốn xem hình tượng mình, tuy đã thấy 
được, nhưng không thể thật sự thấy đúng hình tượng của mình, liền trở lại 
tìm kiếm dấu vết hình tượng, nắm bắt tính chất của hình tượng đó. Tu-bồ-
đề, ý ông thế nào? Người này có trí không?
Tu-bồ-đề nói: Không, Thế Tôn.
Phật bảo Tu-bồ-đề: Ở đời  vị  lai,  người  thoái  thất  pháp Bồ-tát  cũng thế. 
Người này trước đã an trú trong Bồ-tát thừa, đối với pháp môn Bát-nhã Ba-
la-mật sâu xa này tuy lại tu tập, nhưng trong đó không thể thưa hỏi nghĩa, 
không thể như thật biết rõ thắng hành, nên sinh tâm từ bỏ pháp môn này. 
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Vì  từ  bỏ  Bát-nhã  Ba-la-mật,  nên không thể nắm, chứng quả Vô thượng 
Chính đẳng Chính giác. Cho nên trở lại trong pháp Thanh Văn, Duyên Giác, 
nắm, chứng Niết-bàn, tự cho đã được pháp quả cứu cánh. Tu-bồ-đề, nhân 
duyên này, nên biết đó là việc ma.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Ví như những người ở đời mong cầu vật báu, đến biển 
lớn kia, muốn cầu trân báu; đến được rồi nhưng không thể nhặt lấy vật báu 
trong biển lớn, nên trở lại tìm các thứ trân báu trong vũng nước của vết 
chân trâu kia, tự cho rằng cũng bằng với nước ở biển lớn. Tu-bồ-đề, ý ông 
thế nào? Người này có trí không?
Tu-bồ-đề nói: Không, Thế Tôn.
Phật bảo Tu-bồ-đề: Ở đời vị lai có người thoái thất pháp Bồ-tát cũng thế. 
Người này trước đây đã an trú trong Bồ-tát thừa, đối với pháp môn Bát-nhã 
Ba-la-mật sâu xa này tuy lại tu tập, nhưng không thể thưa hỏi nghĩa trong 
đó, không thể như thật biết rõ thắng hành, nên sinh tâm từ bỏ pháp môn 
này, mà trở lại trong pháp Thanh Văn, Duyên Giác kia, vui thích hướng cầu 
điều phục tướng Ngã, nắm, chứng Ngã không, Niết-bàn tịch tĩnh, đó là các 
quả Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán và Duyên Giác. Trong các 
quả đó, thấy pháp như thế, chứng lý như thế, được hết các lậu, tâm khéo 
giải thoát; trong các quả đó được lìa trói buộc. Tu-bồ-đề, nhân duyên này, 
nên biết đó là việc ma.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Bồ-tát Ma-ha-tát tức không sinh tâm như thế. Vì sao? Các 
Bồ-tát đã được an trú trong pháp Đại thừa, mặc giáp tinh tiến, tác Đại trang 
nghiêm, kiên trì tu tập các pháp môn tương ưng Ba-la-mật, thương xót thế 
gian, rộng vì chúng sinh, làm lợi ích lớn. Vì thế, Tu-bồ-đề, nếu tâm không 
điều phục, khởi tuệ điên đảo, thì đối với pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật sâu xa 
này không thể tu tập; không hiểu, không biết, mà sinh tâm từ bỏ, thì không 
thể an trú trong pháp Bồ-tát, không tương ưng với thắng hành của các Ba-
la-mật, mà chỉ vui với pháp Thanh Văn, Duyên Giác. Nên biết những người 
này, thiện căn đều chưa thành thục.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Giống như những người có nghề nghiệp tinh xảo ở thế 
gian, vốn muốn tạo dựng cung điện thù thắng như Đế Thích cõi trời, nhưng 
lại đo đạc kích cỡ lớn nhỏ của cung điện mặt trời, mặt trăng. Tu-bồ-đề, ý 
ông thế nào? Cung điện mặt trời, mặt trăng đó có hơn cung điện đẹp của Đế 
Thích không?
Tu-bồ-đề nói: Không, Thế Tôn.
Phật bảo Tu-bồ-đề: Ở đời vị lai có người thoái lui mất pháp Bồ-tát cũng như 
vậy. Người này trước đây đã an trú trong Bồ-tát thừa, đối với pháp môn Bát-
nhã Ba-la-mật sâu xa này, tuy lại nghe, nhận, tu tập, nhưng không thể thưa 
hỏi nghĩa trong đó, không thể như thật biết rõ thắng hành. Do không biết 
rõ, nên đối với pháp môn này sinh tâm từ bỏ, trở lại trong pháp Thanh Văn, 
Duyên Giác kia, vui thích mong cầu điều phục tướng Ngã, nắm, chứng Ngã 
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Không, Niết-bàn tịch tĩnh, tự cho đã được pháp quả cứu cánh. Tu-bồ-đề, 
nhân duyên này, nên biết đó là việc ma.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Lại như có người muốn thấy Chuyển Luân Thánh Vương 
kia, tuy đã được thấy, nhưng không thể chân thật quán sát sắc tướng, oai 
thần, phúc đức Thánh Vương, mà lại quán sát sắc tướng của các Tiểu Vương 
kia, rồi tự cho rằng không khác với Chuyển Luân Thánh Vương kia. Tu-bồ-
đề, ý ông thế nào? Sắc tướng, oai đức của Chuyển Luân Thánh Vương kia có 
bằng với các Tiểu Vương không? 
Tu-bồ-đề nói: Không, Thế Tôn.
Phật bảo Tu-bồ-đề: Ở đời vị lai, có người thoái thất pháp Bồ-tát cũng thế. 
Người này trước đây đã an trú trong Bồ-tát thừa, đối với pháp môn Bát-nhã 
Ba-la-mật sâu xa này, tuy đã nghe, nhận, tu tập, nhưng không thể thưa hỏi 
nghĩa trong đó, không thể như thật biết rõ thắng hành. Do không biết rõ 
nên đối với pháp môn này sinh tâm từ bỏ, trở lại ưa thích, hướng cầu trong 
pháp Thanh Văn, Duyên Giác. Tu-bồ-đề, nhân duyên này, nên biết đó là việc 
ma.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Như Lai, vì các Bồ-tát Ma-ha-tát, dùng đủ loại phương 
tiện thiện xảo, tuyên thuyết pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật sâu xa, khiến các 
Bồ-tát tu học trong đó, tức có thể thành tựu quả Vô thượng Chính đẳng 
Chính giác. Tu-bồ-đề, vì thế Như Lai dùng pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật này, 
vì các Bồ-tát Ma-ha-tát, chỉ bày như lý, truyền dạy như thật, được lợi ích như 
thế,  sinh vui  mừng như lý, hướng nhập, an trú pháp môn Thắng nghĩa, 
khiến các Bồ-tát Ma-ha-tát  không thoái  chuyển đối  với  Vô thượng Chính 
đẳng Chính giác.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Bồ-tát Ma-ha-tát trú bất thoái chuyển, đã an trú trong 
pháp Đại thừa này như thế, nếu lại từ bỏ mà khởi tâm hướng cầu đối với các 
thừa hạ liệt Thanh Văn, Duyên Giác kia, thì ý ông thế nào? Người này có trí 
không?
Tu-bồ-đề nói: Không, Thế Tôn.
Phật bảo Tu-bồ-đề: Nhân duyên này, nên biết đó là việc ma. Lại nữa, Tu-bồ-
đề. Lại như có người, bị đói khát bức bách, đi quanh xin ăn, thấy thức ăn 
uống trăm vị thơm ngon, lại sinh tâm từ bỏ nên không lấy được, lại lấy cơm 
để đã sáu mươi ngày kia, ăn xong thì vui thích. Tu-bồ-đề, ý ông thế nào? 
Người này có trí không?
Tu-bồ-đề nói: Không, Thế Tôn.
Phật bảo Tu-bồ-đề: Ở đời vị lai có người thoái lui mất pháp Bồ-tát cũng thế. 
Người này trước đây đã an trú trong Bồ-tát thừa, đối với pháp môn Bát-nhã 
Ba-la-mật sâu xa này, tuy lại nghe, nhận, tu tập, nhưng không thể thưa hỏi 
nghĩa trong đó, không thể như thật biết rõ thắng hành. Do không biết rõ, 
nên đối với pháp môn này sinh tâm từ bỏ, trở lại ưa thích, mong cầu trong 

98



pháp Thanh Văn, Duyên Giác kia. Tu-bồ-đề, nhân duyên này, nên biết đó là 
việc ma.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Lại như có người nhìn thấy châu báu ma-ni vô giá kia mà 
không lấy, lại vật báu bằng thủy tinh, tự cho là không khác với châu báu ma-
ni kia. Tu-bồ-đề, ý ông thế nào? Người này có trí không?
Tu-bồ-đề nói: Không, Thế Tôn.
Phật bảo Tu-bồ-đề: Ở đời vị lai có người thoái lui mất pháp Bồ-tát cũng thế. 
Người này trước đây đã an trú trong Bồ-tát thừa, đối với pháp môn Bát-nhã 
Ba-la-mật sâu xa này, tuy đã nghe, nhận, tu tập, nhưng không thể thưa hỏi 
nghĩa trong đó, không thể như thật biết rõ thắng hành. Do không biết rõ 
nên đối với pháp môn này sinh tâm từ bỏ, trở lại cầu Nhất thiết trí trong 
pháp Thanh Văn, Duyên Giác kia, tự cho ngang bằng, không khác với pháp 
môn Bồ-tát kia. Tu-bồ-đề, do nhân duyên này nên biết đó là việc ma.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Nếu có người biên chép, thụ trì, đọc tụng, tuyên thuyết 
pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật này, dù tới, dù lui, tâm họ tán động, nên biết 
mọi việc đều là việc ma.
Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, Bát-nhã  Ba-la-mật, có thể 
biên chép không?
Phật  nói:  Không thể,  Tu-bồ-đề. Bát-nhã  Ba-la-mật, văn tự chẳng thể  đạt 
được. Vì văn tự chỉ để hiển bày pháp môn này, mà Bát-nhã Ba-la-mật lại lìa 
tướng văn tự, rốt ráo không thể cầu  nơi văn tự được. Nếu có người nói rằng 
ta biên chép văn tự tức là biên chép Bát-nhã  Ba-la-mật. Tu-bồ-đề, nhân 
duyên này, nên biết đó là việc ma.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Nếu có người lúc biên chép, thụ trì, đọc tụng pháp môn 
Bát-nhã Ba-la-mật này, tâm không chuyên chú, khởi các sự nhớ nghĩ, như 
thành ấp, xóm làng, vườn, rừng, ao đầm, cha mẹ, sư trưởng và các thân 
hữu, thân mình, thân người khác, hoặc trong, hoặc ngoài, tất cả các thứ ăn 
uống, y phục, đồ nằm, thuốc men, ca múa, cười đùa, khổ, vui, lo, mừng, 
cảnh đáng ưa, không đáng ưa, cho đến tham, sân, si, v.v…. Khởi đủ loại nhớ 
nghĩ như thế, nên biết mọi chuyện đều là các chướng nạn do ác ma gây ra, 
để làm cho hành giả tâm sinh tán loạn, không thể chép, trì, đọc tụng đối với 
pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật này. Tu-bồ-đề, nhân duyên này, nên biết đó là 
việc ma. Vì thế các Bồ-tát Ma-ha-tát biết rồi thì xa lìa, đừng để các ma rình 
lấy cơ hội.
Lại nữa, nếu người lúc chép, trì, đọc tụng pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật này, 
nhớ nghĩ việc của vua, vì nhân duyên này mà bị chướng nạn, nên đối với 
pháp môn này không thể chép, trì, đọc tụng; nên biết đó là việc ma.
Lại nữa, nếu người lúc chép, trì, đọc tụng pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật này, 
mà tính toán tiền của, các thứ sinh sống,  v.v…, vì nhân duyên này mà bị 
chướng nạn, nên đối với pháp môn này không thể chép, trì, đọc tụng; nên 
biết đó là việc ma.
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Lại nữa, nếu người lúc chép, trì, đọc tụng pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật này, 
nghĩ  nhớ đến chương cú,  ngôn ngữ thế gian,  vì  nhân duyên này mà bị 
chướng nạn, nên đối với pháp môn này không thể chép, trì, đọc tụng; nên 
biết đó là việc ma.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Nếu có người lúc chép, trì, đọc tụng pháp môn Bát-nhã 
Ba-la-mật này, có các ác ma hiện tướng Tỷ-khưu, đến đứng trước mặt, nói 
rằng ta có pháp môn, các ông nên học, biên chép, thụ trì, đọc tụng như thế, 
tu tập như thế, tức có thể đến quả Nhất thiết trí kia. Tu-bồ-đề, nhân duyên 
này, nên biết đó là việc ma.
Lại  nữa,  Tu-bồ-đề.  Nếu  có  người  trú  Bồ-tát  thừa,  ưa  muốn  thông  đạt 
phương tiện thiện xảo của Bồ-tát Ma-ha-tát, nhưng đối với pháp Bồ-tát của 
mình, không thể biết rõ như thật, mà lại khởi tâm hướng cầu nơi pháp môn 
Thanh Văn, Duyên Giác kia. Người này biết trong pháp kia cũng nói đến 
Không, Vô tướng, Vô nguyện, nên cho rằng ngang bằng, không khác với 
pháp môn Bồ-tát. Tu-bồ-đề, nếu muốn biết rõ trí  tối  thắng, phương tiện 
thiện xảo của Bồ-tát Ma-ha-tát, nên ở trong pháp Bát-nhã Ba-la-mật sâu xa 
này,  hướng cầu như thật.  Nếu lại  tu tập nơi  các  pháp môn Thanh Văn, 
Duyên Giác kia, thì nên biết đó là việc ma.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật này, nếu người nghe, người 
thích nghe nói, mà lười biếng, mệt mỏi, thì nên biết đó là việc ma.
Lại nữa, nếu lúc người nói, người thích nghe nói, mà lười biếng, mệt mỏi, thì 
nên biết đó là việc ma.
Lại nữa, nếu lúc người nghe pháp kia ưa muốn nghe, nhận pháp môn Bát-
nhã Ba-la-mật này, nghe rồi biên chép, đọc tụng, nhưng người thuyết pháp 
không nói cho họ, lại lấy tâm hý luận thuyết các kinh pháp khác. Do nhân 
duyên này, không thể hòa hợp, khiến người nghe không được thụ trì, đọc 
tụng Bát-nhã Ba-la-mật. Nên biết đó là việc ma.
Lại nữa, nếu lúc người thuyết pháp kia, tâm không biếng nhác, thoái lui, ưa 
muốn tuyên thuyết pháp môn Bát-nhã  Ba-la-mật, nhưng người nghe lại ở 
chỗ khác. Vì nhân duyên này, không thể hòa hợp. Nên biết đó là việc ma.
Lại nữa, nếu lúc người thuyết pháp kia, ít ham muốn, vui vẻ, bỏ lời vô nghĩa, 
vui thích nói pháp, nhưng người nghe pháp, thân lực mệt mỏi, uể oải, tâm 
thức nặng nề, tối tăm. Vì nhân duyên này, không thể hòa hợp, không thể 
chép, trì, đọc tụng Bát-nhã Ba-la-mật. Nên biết đó là việc ma.
Lại nữa, nếu lúc người nghe pháp kia có tâm tin vui, muốn nghe pháp này, 
nhưng người thuyết pháp chần chừ, không muốn nói. Vì nhân duyên này, 
không thể hòa hợp, khiến người nghe pháp không được chép, trì, đọc tụng 
Bát-nhã Ba-la-mật. Nên biết đó là việc ma.
Lại nữa, nếu lúc người nghe pháp kia muốn nghe pháp này, nhưng người 
thuyết pháp đọc tụng, tu tập không thông lợi, khiến người nghe không muốn 
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nghe. Vì nhân duyên này, không thể hòa hợp, không được chép, trì, đọc 
tụng Bát-nhã Ba-la-mật. Nên biết đó là việc ma.
Lại nữa, nếu lúc người thuyết pháp kia ưa thích thuyết pháp, nhưng người 
nghe pháp, vì các duyên khác, không thích nghe, nhận. Do nhân duyên này, 
không thể hòa hợp, không được chép, trì, đọc tụng Bát-nhã Ba-la-mật. Nên 
biết đó là việc ma.
Lại nữa, nếu lúc người thuyết pháp kia, ưa thích thuyết pháp, nhưng người 
nghe pháp bị buồn ngủ, tối tăm, nặng nhọc, mỏi mệt, biếng nhác, không thể 
nghe, nhận. Vì nhân duyên này không thể hòa hợp, không được chép, trì, 
đọc tụng Bát-nhã Ba-la-mật. Nên biết đó là việc ma.
Lại nữa, nếu lúc người nghe pháp kia, ưa muốn nghe pháp, nhưng người 
thuyết pháp bị buồn ngủ, tối tăm, nặng nề, mỏi mệt, biếng nhác, không 
thích thuyết  pháp. Vì  nhân duyên này,  không thể hòa hợp, không được 
chép, trì, đọc tụng Bát-nhã Ba-la-mật; nên biết đó là việc ma.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Nếu có người lúc chép, trì, đọc tụng pháp môn Bát-nhã 
Ba-la-mật này, có người đến nói: “Các ông nên biết Địa ngục, Ngạ quỷ, Bàng 
sinh và A-tu-la, trong các thú đó, có đủ loại khổ. Khổ thụ như thế, hãy nên 
xa lìa, không gì bằng tu tập để ra khỏi các thú, hết biên tế khổ, nắm chứng 
Niết-bàn.” Tu-bồ-đề, người nói như thế, nên biết đó là việc ma.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Nếu có người lúc chép, trì, đọc tụng pháp môn Bát-nhã 
Ba-la-mật này, có người đến nói: “Ở các Thiên giới có lạc thú thù thắng, kỳ 
diệu. Đó là Dục giới có lạc thú của năm Dục, Sắc giới có lạc thú của Thiền 
định, Vô sắc giới có lạc thú của định Tịch tĩnh. Các lạc thú như thế đều là 
hữu vi, vô thường, là các tướng bại hoại, rốt ráo không thật, ba cõi đều 
Không, các pháp Vô ngã. Bậc trí các ông nên biết rõ, không gì bằng nắm, 
chứng quả Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán. Được quả này rồi, 
không còn chịu thân đời sau nữa.” Tu-bồ-đề, người nói như thế tức làm 
chướng ngại thắng hành của Bồ-tát. Nên biết đó là việc ma.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Nếu người thuyết pháp, một mình, một chỗ, tâm nhớ đồ 
chúng liền nói rằng nếu có người có thể đi theo ta, ta sẽ cho Bát-nhã Ba-la-
mật; người không theo ta, ta không cho Bát-nhã  Ba-la-mật. Có các Thiện 
nam tử,  v.v…, vì cầu pháp nên tôn trọng Chính pháp. Bấy giờ, đều đến 
nương theo pháp sư, nhưng pháp sư kia đột nhiên thay đổi, tâm không ưa 
muốn thuyết Bát-nhã Ba-la-mật cho đồ chúng, mà lại đi đến các chỗ hiểm 
nạn, đói khát, thiếu nước, cọp, beo, chó sói, trùng, thú, giặc cướp. Bấy giờ, 
pháp sư đó bảo đồ chúng: “Các Thiện nam tử, nơi này đói khát, hiểm nạn, 
vô cùng đáng sợ. Các ông làm sao có thể chịu nổi khổ này. Hãy nên tự mình 
suy tính, khỏi phải hối hận về sau.” Người thuyết pháp đó dùng phương tiện, 
nhân duyên vi tế, rời xa những người nghe pháp. Bấy giờ, những người đó 
biết việc này rồi, bảo nhau rằng tướng xa rời này chẳng phải tướng Bát-nhã 
Ba-la-mật. Vì thế mọi người đều lui về, không đi theo nữa. Tu-bồ-đề, vì nhân 
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duyên này, không thể hòa hợp, không được chép, trì, đọc tụng Bát-nhã Ba-
la-mật. Nên biết đó là việc ma.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Nếu người thuyết pháp, có khi muốn đến những nơi tụ 
tập của phi nhân, các ác trùng, ác thú, vô cùng đáng sợ; hoặc đến những 
nơi hiểm nạn, đói khát, khô cạn, v.v…, liền nói với những người nghe pháp: 
“Các Thiện nam tử, các ông nên biết, chỗ ta đi đến vô cùng hiểm ác. Các 
ông không nên đi theo ta.” Tu-bồ-đề, người thuyết pháp dùng phương tiện, 
nhân duyên vi tế như thế để rời xa. Những người nghe pháp, không thể hòa 
hợp, không được chép, trì, đọc tụng Bát-nhã Ba-la-mật. Nên biết đó là việc 
ma.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Nếu người thuyết pháp thường lui tới nhà bạn bè, rồi sau 
đó lại nói với người nghe pháp rằng: “Ta có bà con, các ông nên đến đó cầu 
xin các thứ ăn uống, y phục, đồ dùng, v.v…, cần thiết.” Do nhân duyên này 
mà bỏ việc nghe, nhận pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật, nên không được chép, 
trì, đọc tụng. Nên biết đó là việc ma.
Phật bảo Tu-bồ-đề: Các tướng như thế, nên biết mọi thứ đều do ác ma tạo 
các phương tiện để gây chướng nạn, muốn làm cho những người tu pháp 
Bồ-tát không được nghe, nhận, tu tập, chép, trì, đọc tụng pháp môn Bát-nhã 
Ba-la-mật. Vì thế, những người tu pháp Bồ-tát, ở vào mọi lúc, thường xuyên 
biết rõ. Biết được thì xa rời, khiến các Ma kia không có cơ hội.
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Quyển XII

Phẩm 11: Ác Ma Chướng Ngại

Phần 2
 
Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, tại sao  ác ma kiên trì tạo 
phương tiện khởi các chướng nạn, khiến những người tu pháp Bồ-tát không 
được nghe nhận, tu tập, biên chép, thụ trì,đọc tụng Chính pháp Bát-nhã Ba-
la-mật?
Phật bảo Tôn giả Tu-bồ-đề: Ông nay nên biết, Bát-nhã Ba-la-mật này sinh ra 
Nhất thiết trí chư Phật, từ Nhất thiết trí lại sinh ra Chính pháp chư Phật, từ 
pháp chư Phật lại sinh ra vô lượng vô số chúng sinh. Chư Phật dùng  sức 
Phương tiện trí, rộng khiến chúng sinh đoạn các phiền não. Vì phiền não 
đoạn, nên các ác ma kia không thể rình lấy cơ hội. Do không thể rình lấy cơ 
hội, tạo các chướng nạn, nên tâm sinh khổ não. Vì tâm khổ não, nên kiên trì 
siêng tạo phương tiện, gây sự khó khăn để làm cho những người tu pháp 
Bồ-tát không được nghe nhận, tu tập, biên chép,  thụ trì, đọc tụng Chính 
pháp Bát-nhã Ba-la-mật. 
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Các ác ma kia hoặc tạo phương tiện, đối trước Thiện nam 
tử mới trú Đại thừa, nói thế này: “Điều ông nghe nhận không phải Bát-nhã 
Ba-la-mật thật. Ta có kinh pháp, là Bát-nhã Ba-la-mật thật. Ông nên theo ta 
tu học như thế.” Tu-bồ-đề, các ác ma kia dùng phương tiện như thế, muốn 
hoại thiện pháp, mà Thiện nam tử, v.v…, mới trú Đại thừa, ít trí, ít tin, chưa 
được  thụ ký Vô thượng Chính đẳng Chính giác, tâm họ yếu sợ, bị Ma thu 
nhiếp. Vì bị Ma thu nhiếp, nên không được nghe nhận, tu tập, biên chép, thụ 
trì, đọc tụng Chính pháp Bát-nhã  Ba-la-mật này. Tu-bồ-đề, vì nhân duyên 
này, nên biết đó là việc ma.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Các  ác ma kia, hoặc thường hiện thân làm tướng Tỷ-
khưu, dùng tâm hoại pháp, vọng tu thắng hành sâu xa của Bồ-tát, nên ở 
trong đó lại cho quả Thanh Văn là chứng Thật tế. Tu-bồ-đề, vì nhân duyên 
này, nên biết đó là việc ma.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Các ác ma kia dùng đủ loại phương tiện như thế, đối với 
Chính pháp Bát-nhã Ba-la-mật này, tạo các chướng nạn, để khiến không có 
người chép, trì, đọc tụng. Vì thế, người tu pháp Bồ-tát, thường nên biết rõ, 
biết rồi xa lìa, liền khởi tâm dũng mãnh, tinh tiến, thù thắng, kiên cố an trú 
Chính niệm, Chính tri.
Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề bạch Phật: Đúng vậy, Thế Tôn. Đúng vậy, Thiện 
Thệ. Ví như đống châu báu lớn, có nhiều oán tặc, thường muốn rình cầu để 
lấy cắp. Vì sao? Châu báu khó được, giá trị vô lượng. Vì nhân duyên này, có 
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nhiều oán tặc. Nay Bát-nhã Ba-la-mật này là nhóm Pháp bảo lớn, cũng lại có 
nhiều chướng nạn như thế, thường có  ác ma rình rập cơ hội.  Vì thế, có 
Thiện nam tử,  v.v…, mới trú Đại thừa, ít trí, ít tin, tâm họ yếu sợ, đối với 
Pháp rộng lớn sâu xa này, không được nghe nhận, tu tập, biên chép, thụ trì, 
đọc tụng. Biết đó đều là gia lực của Ma. Thế Tôn, nếu lại có người, đối với 
các sự khó khăn như thế, dũng mãnh, tinh tiến, tâm không biếng nhác, thoái 
lui, đối với pháp môn này, kiên cố tu tập, chép, trì, đọc tụng. Chẳng phải 
nhờ oai lực thần thông của chư Phật gia trì sao?
Phật nói: Tu-bồ-đề, đúng thế, đúng thế. Như ông nói, nếu có người có thể ở 
nơi các sự khó khăn như thế, được nghe nhận, tu tập, biên chép, thụ trì, đọc 
tụng pháp môn này, nên biết đều nhờ oai lực thần thông chư Phật Như Lai 
cùng hộ niệm. Vì sao? Các  ác ma kia tuy luôn tạo ra phương tiện, đối với 
pháp môn này làm các chướng ngại. Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính 
giác, cũng luôn tạo ra phương tiện, đối với pháp môn Bát-nhã  Ba-la-mật 
này, dùng lực oai thần gia trì, hộ niệm.
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Phẩm 12: Hiển Thị Thế Gian  

Phần 1

Phật bảo Tu-bồ-đề: Như người mẹ ở đời, sinh, nuôi các con. Hoặc một, hoặc 
mười, hoặc trăm, hoặc ngàn người con, một khi người mẹ đột nhiên mang 
bệnh, mỗi người con đều siêng cầu phương tiện cốt để chữa trị, đều nghĩ 
thế này: “Làm thế nào để mẹ sớm được xa rời phong, nhọt, đàm, đủ loại 
bệnh khổ, các căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý nhẹ nhàng, điều hòa; làm thế 
nào để mẹ ăn uống nhiều lên, sức lực kiên cố, lìa các khổ , được khoái lạc 
lớn; làm thế nào để mẹ, mạng sống lâu dài, ở lâu trên đời. Vì sao? Nay thân 
này của ta ở trên thế gian, từ mẹ sinh ra, sinh, nuôi rất khó; vì nhân duyên 
này, ơn mẹ thì nặng.”
Tu-bồ-đề, Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác hiện tại ở mười phương 
cũng như thế, đều dùng oai lực thần thông của mình gia trì, hộ niệm pháp 
môn sâu xa Bát-nhã Ba-la-mật này, thương xót tất cả chúng sinh trên đời, 
khiến đều được nghe, chép, trì, đọc tụng. Chư Như Lai đó đều nghĩ: “Làm 
thế nào Chính pháp Bát-nhã Ba-la-mật này trú lâu được ở thế gian? Làm thế 
nào Chính pháp Bát-nhã  Ba-la-mật này lìa được tướng phá hoại? Làm thế 
nào Chính pháp Bát-nhã  Ba-la-mật này, rộng khiến thế gian chép, trì, đọc 
tụng, tuyên dương, lưu bố, khiến các ác ma không có cơ hội.”
Tu-bồ-đề, Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác, ở vào mọi lúc, siêng tạo 
phương tiện, khen ngợi, hộ niệm pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật. Vì sao? Bát-
nhã Ba-la-mật này là Mẹ chư Phật. Chư Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính 
giác kia có được Nhất thiết trí là từ Bát-nhã Ba-la-mật chân thật sinh ra. Bát-
nhã Ba-la-mật này có thể hiển bày chư Phật, và có thể hiển bày các tướng 
thế gian. Chư Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác quá khứ, vị lai, hoặc 
đã  chứng  đắc,  hoặc sẽ  chứng  đắc,  đều nhờ Bát-nhã  Ba-la-mật này,  mà 
thành tựu quả Vô thượng Chính đẳng Chính giác. Và nay, tất cả Như Lai Ứng 
cúng Chính đẳng Chính giác hiện tại ở mười phương vô lượng a-tăng-kỳ thế 
giới, trú thế thuyết pháp, rộng vì chúng sinh mà làm lợi ích, cũng nhờ Bát-
nhã Ba-la-mật này, thành tựu quả Vô thượng Chính đẳng Chính giác.
Tu-bồ-đề nên biết, chư Phật ba đời đều đến từ trong Bát-nhã  Ba-la-mật, 
Bát-nhã Ba-la-mật có thể khéo sinh ra; vì thế, Bát-nhã Ba-la-mật có thể hiển 
bày chư Phật, và có thể hiển bày các tướng thế gian.
Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, như Phật nói, Bát-nhã Ba-la-
mật có thể hiển bày các tướng thế gian.  Như Lai  Ứng cúng Chính đẳng 
Chính giác sẽ nói tướng thế gian là thế nào? Xin Phật Thế Tôn rộng vì mở 
bày.
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Phật bảo Tôn giả Tu-bồ-đề: Phật nói năm uẩn là tướng thế gian; đó là sắc, 
thụ, tưởng, hành, thức. Bát-nhã Ba-la-mật hiển bày tướng như thế.
Tu-bồ-đề lại bạch Phật: Thế Tôn, Bát-nhã Ba-la-mật hiển bày pháp năm uẩn 
là thế gian như thế nào?
Phật bảo Tu-bồ-đề: Nên biết Bát-nhã Ba-la-mật hiển bày tướng hoại, không 
hoại của năm uẩn. Tự tính của năm uẩn không tạo tác, không sinh, hoại mà 
không hoại. Vì sao? Tự tính Không đó, không tạo tác, không sinh, hoại mà 
không hoại. Tự tính Vô tướng, Vô nguyện, không tạo tác, không sinh, hoại 
mà không hoại. Tự tính pháp giới cũng không tạo tác, không sinh, hoại mà 
không hoại. Năm uẩn này cũng vậy; vì thế Như Lai Ứng cúng Chính đẳng 
Chính giác nói Bát-nhã Ba-la-mật hiển bày tướng thế gian.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Như Lai đến từ trong Bát-nhã Ba-la-mật, có thể tùy theo 
tính của vô lượng vô số chúng sinh, đều biết như thật. Làm thế nào Như Lai 
biết như thật? Tức, tự tính chúng sinh chính là tự tính Như thật, từ Bát-nhã 
Ba-la-mật sinh ra. Như Lai cũng từ Bát-nhã  Ba-la-mật sinh ra. Vì thế Như 
Lai, có thể tùy theo tính của vô lượng vô số chúng sinh, đều biết như thật. 
Do biết rõ như thật tính của chúng sinh, cho đến tất cả tâm hành của vô 
lượng vô số chúng sinh, cũng biết như thật; vì biết rõ tâm hành của vô 
lượng vô số chúng sinh, nên Phật nói Bát-nhã Ba-la-mật hiển bày tướng thế 
gian.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Như Lai nhờ Bát-nhã  Ba-la-mật, biết rõ như thật nhiếp 
tâm, loạn tâm của vô lượng vô số chúng sinh. Làm thế nào Như Lai biết 
nhiếp tâm của chúng sinh? Tức, hoặc tụ hoặc tán, trú trong pháp tính, biết 
rõ như thật. Nếu đã biết như thật tức là biết rõ chúng sinh nhiếp tâm. Vì thế, 
Như Lai nhờ Bát-nhã Ba-la-mật, có thể biết được nhiếp tâm như thế của vô 
lượng vô số chúng sinh. Làm thế nào Như Lai biết tán tâm của chúng sinh? 
Tức trú trong pháp tính, biết tâm không có tướng. Vì tâm không có tướng, 
tức không phải hữu tận, không phải vô tận. Nếu biết rõ như thật tướng tận, 
vô tận, tức là biết rõ tán tâm của chúng sinh. Vì thế, Như Lai nhờ Bát-nhã 
Ba-la-mật, có thế biết tán tâm như thế của vô lượng vô số chúng sinh.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Như Lai nhờ Bát-nhã Ba-la-mật, biết rõ như thật tâm vô 
tận của vô lượng vô số chúng sinh. Làm thế nào Như Lai biết tâm vô tận của 
chúng sinh? Tu-bồ-đề, nghĩa là biết tâm không hoại. Vì tâm không hoại, tức 
tâm không sinh, diệt. Vì không sinh, diệt, tức không trú, không nương tựa. 
Tướng không có tận, giống như hư không, rộng lớn vô tận, nên tướng của 
tâm cũng thế. Vì thế, Như Lai nhờ Bát-nhã Ba-la-mật, có thể biết tâm vô tận 
như thế của vô lượng vô số chúng sinh.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Như Lai nhờ Bát-nhã Ba-la-mật nên biết rõ như thật tâm 
nhiễm của vô lượng vô số chúng sinh. Làm thế nào Như Lai biết tâm nhiễm 
của chúng sinh? Tu-bồ-đề, nghĩa là biết rõ tướng như thật của tâm nhiễm 
chẳng phải là tâm nhiễm. Vì thế, Như Lai nhờ Bát-nhã Ba-la-mật, có thể biết 
tâm nhiễm như thế của vô lượng vô số chúng sinh.
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Lại nữa, Tu-bồ-đề. Như Lai nhờ Bát-nhã Ba-la-mật, biết rõ như thật tâm ly 
nhiễm của vô lượng vô số chúng sinh. Làm thế nào Như Lai biết tâm ly 
nhiễm của chúng sinh? Tu-bồ-đề, nghĩa là biết rõ tự tính của tâm nhiễm ô; 
tức trong tâm ly nhiễm không có tướng tâm ly nhiễm. Vì thế, Như Lai nhờ 
Bát-nhã  Ba-la-mật, có thể biết tâm ly nhiễm như thế của vô lượng vô số 
chúng sinh.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Như Lai nhờ Bát-nhã Ba-la-mật, biết rõ như thật các tâm 
năng duyên của vô lượng vô số chúng sinh. Làm thế nào Như Lai biết tâm 
năng duyên của chúng sinh? Tu-bồ-đề, nghĩa là biết rõ tướng các tâm năng 
duyên A-lại-da,  v.v…, tâm không năng duyên. Vì thế, Như Lai nhờ Bát-nhã 
Ba-la-mật, có thể biết tâm năng duyên như thế của vô lượng vô số chúng 
sinh.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Như Lai nhờ Bát-nhã Ba-la-mật, biết rõ như thật các tâm 
năng thủ của vô lượng vô số chúng sinh. Làm thế nào Như Lai biết tâm năng 
thủ của chúng sinh? Tu-bồ-đề, nghĩa là biết rõ không có tướng được nắm 
bắt. Vì lìa tướng nắm bắt, tức không thể nắm bắt. Vì thế, Như Lai nhờ Bát-
nhã Ba-la-mật, có thể biết tâm năng thủ như thế của vô lượng vô số chúng 
sinh.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Như Lai nhờ Bát-nhã Ba-la-mật, biết rõ như thật các tâm 
hữu lậu của vô lượng vô số chúng sinh. Làm thế nào Như Lai biết tâm hữu 
lậu của chúng sinh? Tu-bồ-đề, nghĩa là biết rõ tâm không có tự tính. Không 
có tự tính, tức không phân biệt. Vì thế, Như Lai nhờ Bát-nhã Ba-la-mật, có 
thể biết tâm hữu lậu như thế của vô lượng vô số chúng sinh.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Như Lai nhờ Bát-nhã Ba-la-mật, biết rõ như thật các tâm 
vô lậu của vô lượng vô số chúng sinh. Làm thế nào Như Lai biết tâm vô lậu 
của chúng sinh? Tu-bồ-đề, nghĩa là biết rõ tâm không có tự tính tức chẳng 
phải tâm phần. Vì thế, Như Lai nhờ Bát-nhã Ba-la-mật, có thể biết tâm vô 
lậu như thế của vô lượng vô số chúng sinh.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Như Lai nhờ Bát-nhã  Ba-la-mật, biết rõ như thật tâm 
tham của vô lượng vô số chúng sinh. Làm thế nào Như Lai biết tâm tham 
của chúng sinh? Tu-bồ-đề, nghĩa là biết rõ nếu trú tham tức tâm không như 
thật. Nếu tâm như thật, tức không trú tham; trong pháp bình đẳng có thể 
được tâm vô tham. Vì thế, Như Lai nhờ Bát-nhã Ba-la-mật, có thể biết tâm 
tham như thế của vô lượng vô số chúng sinh.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Như Lai nhờ Bát-nhã Ba-la-mật, biết rõ như thật tâm ly 
tham của vô lượng vô số chúng sinh. Làm thế nào Như Lai biết tâm ly tham 
của chúng sinh? Tu-bồ-đề, đó là biết rõ tướng như thật của tâm. Hoặc tham, 
hoặc ly tham, đều không thể được. Vì không thể được, tức không có tướng 
tâm ly tham. Vì thế, Như Lai nhờ Bát-nhã Ba-la-mật, có thể biết tâm ly tham 
như thế của vô lượng vô số chúng sinh.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Như Lai nhờ Bát-nhã Ba-la-mật, biết rõ như thật tâm sân 
của vô lượng vô số chúng sinh. Làm thế nào Như Lai biết tâm sân của chúng 
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sinh? Tu-bồ-đề,  đó là biết  rõ tâm trú không tịch, lìa tướng được duyên, 
không có các phân biệt. Vì thế, Như Lai nhờ Bát-nhã Ba-la-mật, có thể biết 
tâm sân như thế của vô lượng vô số chúng sinh. 
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Như Lai nhờ Bát-nhã Ba-la-mật, biết rõ như thật tâm ly 
sân của vô lượng vô số chúng sinh. Làm thế nào Như Lai biết tâm ly sân của 
chúng sinh? Tu-bồ-đề, đó là biết rõ tâm, pháp không hai, từ chân thật sinh. 
Vì thế, Như Lai nhờ Bát-nhã Ba-la-mật, có thể biết tâm ly sân của vô lượng 
vô số chúng sinh.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Như Lai nhờ Bát-nhã Ba-la-mật, biết rõ như thật tâm si 
của vô lượng vô số chúng sinh. Làm thế nào Như Lai biết tâm si của chúng 
sinh? Tu-bồ-đề, đó là biết rõ nếu tâm trú ở si tức tâm không như thật. Nếu 
tâm như thật, tức không trú ở si. Vì thế, Như Lai nhờ Bát-nhã Ba-la-mật, có 
thể biết tâm si như thế của vô lượng vô số chúng sinh.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Như Lai nhờ Bát-nhã Ba-la-mật, biết rõ như thật tâm ly si 
của vô lượng vô số chúng sinh. Làm thế nào Như Lai biết tâm ly si của 
chúng sinh? Tu-bồ-đề, đó là biết rõ nếu tâm có dính mắc, tức tâm nương 
tướng si. Nếu tâm trú như thật, tức không nương tướng si. Vì như thế, nên 
không có tướng tâm ly si có thể đắc. Vì thế, Như Lai nhờ Bát-nhã Ba-la-mật, 
có thể biết tâm ly si của vô lượng vô số chúng sinh.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Như Lai nhờ Bát-nhã Ba-la-mật, biết rõ như thật tâm lầm 
lỗi của vô lượng vô số chúng sinh. Làm thế nào Như Lai biết tâm lầm lỗi của 
chúng sinh? Tu-bồ-đề, đó là biết rõ nếu tâm sinh lỗi lầm, tức tâm không như 
thật.  Nếu tâm như thật,  tức  không sinh lầm lỗi.  Trong pháp bình đẳng, 
không có tâm lầm lỗi có thể được. Vì thế, Như Lai nhờ Bát-nhã Ba-la-mật, có 
thể biết tâm lầm lỗi như thế của vô lượng vô số chúng sinh.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Như Lai nhờ Bát-nhã Ba-la-mật, biết rõ như thật tâm lìa 
lầm lỗi của vô lượng vô số chúng sinh. Làm thế nào Như Lai biết tâm lìa lầm 
lỗi của chúng sinh? Tu-bồ-đề, đó là biết rõ nếu tâm có dính mắc, tức tội lỗi 
theo đó sinh ra. Nếu tâm trú như thật, tức không sinh lầm lỗi. Vì như thế, 
nên không có tướng tâm lìa lầm lỗi có thể được. Vì thế, Như Lai nhờ Bát-nhã 
Ba-la-mật, có thể biết tâm lìa lầm lỗi của vô lượng vô số chúng sinh.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Như Lai nhờ Bát-nhã  Ba-la-mật, biết rõ như thật tâm 
rộng của vô lượng vô số chúng sinh. Làm thế nào Như Lai biết tâm rộng của 
chúng sinh? Tu-bồ-đề, đó là biết rõ tâm này không tăng, không giảm, không 
trú, không dính mắc. Vì thế, Như Lai nhờ Bát-nhã Ba-la-mật, có thể biết tâm 
rộng như thế của vô lượng vô số chúng sinh.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Như Lai nhờ Bát-nhã  Ba-la-mật, biết rõ như thật tâm 
không rộng của vô lượng vô số chúng sinh. Làm thế nào Như Lai biết tâm 
không rộng của chúng sinh? Tu-bồ-đề, đó là biết rõ tâm không có nơi chốn. 
Vì không có nơi chốn, tức không khởi tạo, cũng không tăng rộng. Vì thế, 
Như Lai nhờ Bát-nhã Ba-la-mật, có thể biết tâm không rộng như thế của vô 
lượng vô số chúng sinh.

108



Lại nữa, Tu-bồ-đề. Như Lai nhờ Bát-nhã Ba-la-mật, biết rõ như thật tâm lớn 
của vô lượng vô số chúng sinh. Làm thế nào Như Lai biết tâm lớn của chúng 
sinh? Tu-bồ-đề, đó là biết rõ tâm này bình đẳng, tự tính không sai biệt. Vì 
thế, Như Lai nhờ Bát-nhã  Ba-la-mật, có thể biết tâm lớn như thế của vô 
lượng vô số chúng sinh.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Như Lai nhờ Bát-nhã  Ba-la-mật, biết rõ như thật tâm 
không lớn của vô lượng vô số chúng sinh. Làm thế nào Như Lai biết tâm 
không lớn của chúng sinh? Tu-bồ-đề, đó là biết rõ tâm không có đi, đến. Vì 
thế, Như Lai nhờ Bát-nhã Ba-la-mật, có thể biết tâm không lớn như thế của 
vô lượng vô số chúng sinh.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Như Lai nhờ Bát-nhã Ba-la-mật, biết rõ như thật tâm vô 
lượng của vô lượng vô số chúng sinh. Làm thế nào Như Lai biết tâm vô 
lượng của chúng sinh? Tu-bồ-đề, đó là biết rõ tâm không nương tựa. Vì 
không nương tựa, tức không hạn lượng. Vì thế, Như Lai nhờ Bát-nhã Ba-la-
mật, có thể biết tâm vô lượng như thế của vô lượng vô số chúng sinh.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Như Lai nhờ Bát-nhã Ba-la-mật, biết rõ như thật tâm hiện 
tại của vô lượng vô số chúng sinh. Làm thế nào Như Lai biết tâm hiện tại của 
chúng sinh. Tu-bồ-đề, đó là biết rõ như thật tự tính các tâm không có hiện 
bày. Vì thế, Như Lai nhờ Bát-nhã Ba-la-mật, có thể biết tâm hiện tại như thế 
của vô lượng vô số chúng sinh.
Lại  nữa,Tu-bồ-đề.  Như Lai  nhờ  Bát-nhã  Ba-la-mật,  biết  rõ  như thật  tâm 
không phải hiện tại của vô lượng vô số chúng sinh. Làm thế nào Như Lai biết 
tâm không phải hiện tại của chúng sinh? Tu-bồ-đề, đó là biết rõ như thật 
tâm không có hình tướng, tự tính ly. Vì tính ly, nên không phải hiện tại, 
không phải không hiện tại. Vì thế, Như Lai nhờ Bát-nhã  Ba-la-mật, có thể 
biết tâm không phải hiện tại như thế của vô lượng vô số chúng sinh.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Như Lai nhờ Bát-nhã  Ba-la-mật, biết rõ như thật tâm 
thắng thượng của vô lượng vô số chúng sinh. Làm thế nào Như Lai biết tâm 
thắng thượng của chúng sinh? Tu-bồ-đề, đó là biết rõ nếu tâm trú như thật, 
tức không sinh, cũng không có, tức là thắng thượng. Vì thế, Như Lai nhờ 
Bát-nhã Ba-la-mật, có thể biết tâm thắng thượng như thế của vô lượng vô 
số chúng sinh.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Như Lai nhờ Bát-nhã Ba-la-mật, biết rõ như thật tâm vô 
thượng của vô lượng vô số chúng sinh. Làm thế nào Như Lai biết tâm vô 
thượng của chúng sinh? Tu-bồ-đề, đó là biết rõ tâm không có được, lìa các 
hý luận. Vì thế, Như Lai nhờ Bát-nhã Ba-la-mật, có thể biết tâm vô thượng 
như thế của vô lượng vô số chúng sinh.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Như Lai nhờ Bát-nhã Ba-la-mật, biết rõ như thật tâm định 
của vô lượng vô số chúng sinh. Làm thế nào Như Lai biết rõ tâm định của 
chúng sinh? Tu-bồ-đề, đó là biết rõ tâm này bình đẳng. Trong pháp bình 
đẳng, không có tướng định,  loạn,  giống như hư không,  lặng yên không 
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động. Vì thế, Như Lai nhờ Bát-nhã Ba-la-mật, có thể biết tâm định như thế 
của vô lượng vô số chúng sinh.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Như Lai nhờ Bát-nhã  Ba-la-mật, biết rõ như thật tâm 
không phải định của vô lượng vô số chúng sinh. Làm thế nào Như Lai biết rõ 
tâm không phải định của chúng sinh? Tu-bồ-đề, đó là biết rõ tâm vô đẳng 
đẳng tức tâm bình đẳng. Vì tâm bình đẳng, nên không thể được tướng của 
tâm không phải định. Vì thế, Như Lai nhờ Bát-nhã Ba-la-mật, có thể biết tâm 
không phải định như thế của vô lượng vô số chúng sinh. 
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Như Lai nhờ Bát-nhã Ba-la-mật, biết rõ như thật tâm giải 
thoát của vô lượng vô số chúng sinh. Làm thế nào Như Lai biết tâm giải 
thoát của chúng sinh? Tu-bồ-đề, đó là biết rõ chúng sinh tự tính giải thoát. 
Tính chúng sinh đó, tức tính giải thoát. Vì thế, Như Lai nhờ Bát-nhã Ba-la-
mật, có thể biết tâm giải thoát như thế của vô lượng vô số chúng sinh.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Như Lai nhờ Bát-nhã  Ba-la-mật, biết rõ như thật tâm 
không phải giải thoát của vô lượng vô số chúng sinh. Làm thế nào Như Lai 
biết tâm không phải giải thoát của chúng sinh? Tu-bồ-đề, đó là biết rõ tâm 
tính không đến, không đi, không trú, chẳng phải ba đời quá khứ, vị lai, hiện 
tại có thể đắc giải thoát. Tính ly, tức không thể được tướng không phải giải 
thoát. Vì thế, Như Lai nhờ Bát-nhã  Ba-la-mật, có thể biết tâm không phải 
giải thoát như thế của vô lượng vô số chúng sinh.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Như Lai nhờ Bát-nhã  Ba-la-mật, biết rõ như thật tâm 
không thể thấy của vô lượng vô số chúng sinh. Làm thế nào Như Lai biết 
tâm không thể thấy của chúng sinh? Tu-bồ-đề, đó là biết rõ tâm của chúng 
sinh đó không có sinh, không có thành, không phân biệt, không nắm bắt, lìa 
các tướng, không thể thấy; mắt tuệ, mắt trời còn không thể thấy, huống là 
mắt thịt. Vì thế, Như Lai nhờ Bát-nhã Ba-la-mật, có thể biết tâm không thể 
thấy như thế của vô lượng vô số chúng sinh.
Phật bảo Tu-bồ-đề: Các tâm như thế, Như Lai nhờ Bát-nhã Ba-la-mật, đều 
biết rõ như thật. Vì nghĩa này, nên Bát-nhã Ba-la-mật có thể hiển bày các 
tướng thế gian.
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Quyển XIII

Phẩm 12: Hiển Thị Thế Gian  

Phần 2
 
Phật bảo Tu-bồ-đề: Lại nữa, Như Lai nhờ Bát-nhã  Ba-la-mật, biết rõ như 
thật vô lượng vô số chúng sinh, và các dị kiến của bổ-đặc-già-la, sự sinh diệt 
của các hành. Làm thế nào Như Lai biết các chúng sinh, và các dị kiến của 
bổ-đặc-già-la, sự sinh diệt của các hành? Tu-bồ-đề, đó là biết rõ các hành 
sinh diệt do chúng sinh khởi, nương sắc mà sinh, nương thụ, tưởng, hành, 
thức mà sinh. Nương sắc, thụ, tưởng, hành, thức mà sinh là thế nào? Đó là 
các dị kiến mà bổ-đặc-già-la khởi. Như cho Ngã và thế gian là thường, sắc là 
thường, Ngã và thế gian là vô thường, vừa thường vừa vô thường, không 
phải thường không phải vô thường. Như thế, Ngã và thế gian là thường; 
thụ, tưởng, hành, thức là thường; Ngã và thế gian là vô thường, vừa thường 
vừa vô  thường,  không phải  thường không phải  vô  thường.  Thụ,  tưởng, 
hành, thức là vô thường, vừa thường vừa vô thường, không phải thường 
không phải vô thường.
Lại nữa, Ngã và thế gian là hữu biên. Sắc là hữu biên. Ngã và thế gian là vô 
biên, vừa hữu biên vừa vô biên, không phải hữu biên không phải vô biên. 
Sắc là vô biên, vừa hữu biên vừa vô biên, không phải hữu biên không phải 
vô biên. Như thế, Ngã và thế gian là hữu biên.  Thụ, tưởng, hành, thức là 
hữu biên. Ngã và thế gian là vô biên, vừa hữu biên vừa vô biên, không phải 
hữu biên không phải vô biên.  Thụ, tưởng, hành, thức là vô biên, vừa hữu 
biên vừa vô biên, không phải hữu biên không phải vô biên.
Lại nữa, sau khi chết, sắc đi như thế, không đi như thế, vừa đi như thế vừa 
không đi như thế, không phải đi như thế không phải không đi như thế. Như 
thế, thụ, tưởng, hành, thức, sau khi chết, đi như thế, không đi như thế, vừa 
đi như thế vừa không đi như thế, không phải đi như thế không phải không đi 
như thế.
Lại nữa, thân chính là thần, thân khác thần khác. Như thế sắc, thụ, tưởng, 
hành, thức tức thân, tức thần. Sắc, thụ, tưởng, hành, thức khác thân, khác 
thần. Thấy như thế đều nương năm uẩn mà khởi.
Những điều này đều là cái nhìn u mê, dị biệt của bổ-đặc-già-la. Như Lai đều 
như thật biết rõ tất cả. Tu-bồ-đề, vì nghĩa này nên Như Lai Ứng cúng Chính 
đẳng Chính giác, nhờ Bát-nhã Ba-la-mật, có thể biết vô lượng vô số chúng 
sinh, và các dị kiến của bổ-đặc-già-la sinh diệt như thế.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Như Lai nhờ Bát-nhã Ba-la-mật, biết rõ như thật tướng 
của sắc, thụ, tưởng, hành, thức của vô lượng vô số chúng sinh. Làm thế nào 
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Như Lai biết tướng sắc của chúng sinh? Tu-bồ-đề, đó là biết rõ Như Như của 
sắc. Làm thế nào Như Lai biết tướng của thụ, tưởng, hành, thức của chúng 
sinh? Tu-bồ-đề, đó là biết rõ Như Như của thụ, tưởng, hành, thức.
Tu-bồ-đề, vì nghĩa này nên Như Lai nói Như của chúng sinh sinh tử tức Như 
của năm uẩn, Như của năm uẩn tức Như của thế gian. Vì sao? Như của năm 
uẩn và Như của thế gian không khác. Vì thế, Như Như của năm uẩn là Như 
của thế gian, Như Như của thế gian là Như của tất cả các pháp, Như Như 
của tất cả các pháp là Như của quả Tu-đà-hoàn, Như Như của quả Tu-đà-
hoàn là Như của quả Tư-đà-hàm, Như Như của quả Tư-đà-hàm là Như của 
quả A-na-hàm, Như Như của quả A-na-hàm là Như của quả A-la-hán, Như 
Như của quả A-la-hán là Như của quả Duyên Giác, Như Như của quả Duyên 
Giác là Như của Như Lai. Vì thế quả Như Lai và quả Thanh Văn, Duyên Giác, 
và năm uẩn thế gian, cho đến tất cả các pháp đều cùng một Như. Các Như 
Như như thế chẳng phải nhất tính, chẳng phải đa tính, là đủ loại tính, lìa đủ 
loại tính, không hai, không phân biệt, không tạo tác, không cùng tận.
Tu-bồ-đề, Như Lai nhờ Bát-nhã Ba-la-mật, được Như Như này; vì chứng Như 
này, nên gọi là Như Lai. Vì nhân duyên này, Như Lai Ứng cúng Chính đẳng 
Chính giác, nói Bát-nhã Ba-la-mật có thể hiển bày thế gian, Bát-nhã Ba-la-
mật là mẹ chư Phật, sinh ra chư Phật. Do từ đó sinh ra nên biết rõ như thật 
Như Như của tất cả các pháp đó không khác nhau; vì chứng Như này nên 
xuất hiện ở đời, thành tựu Vô thượng Chính đẳng Chính giác.
Bấy giờ, Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, như Phật nói,  pháp Như Như tối 
thượng, sâu xa. Phật nhờ Như này nên được quả Bồ-đề. Thế Tôn, pháp này 
sâu xa, người nào có thể tin hiểu? Chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát trú bất thoái 
chuyển, A-la-hán nguyện mãn, bổ-đặc-già-la chính kiến, mới có thể tin hiểu?
Phật  nói: Tu-bồ-đề, đúng thế, đúng thế, như ông nói. Lại nữa, Tu-bồ-đề, 
pháp Như Như là tướng vô tận, tối thắng, sâu xa. Như Lai Ứng cúng Chính 
đẳng Chính giác như thật tuyên thuyết tướng vô tận đó.
Bấy giờ, Thiên chủ Đế Thích và các chúng Thiên tử khác ở Dục giới, hai vạn 
Phạm chúng Thiên tử ở Sắc giới, đi đến chỗ Phật; đến rồi, đầu mặt lễ dưới 
chân Phật, lui đứng một bên.
Bấy giờ, các Thiên tử bạch Phật: Thế Tôn, Phật đã nói pháp tối thượng, sâu 
xa. Trong đó, có tướng gì? 
Phật nói: Các Thiên tử, các pháp lấy Không làm tướng, Vô tướng Vô nguyện 
làm tướng. Tướng này không sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh. 
Pháp giới tịch tĩnh, giống như hư không, không nơi y chỉ, là tướng, không 
phải tướng. Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác nói sắc,  thụ, hành, 
thức, tướng cũng thế, là tướng, không phải tướng; mà các tướng này, tướng 
không thể hoại. Thế gian, trời, người, A-tu-la v.v…, không thể làm hoại. Vì 
sao? Vì trời, người, A-tu-la,  v.v…, đều có tướng. Các Thiên tử, nếu có người 
hỏi ai tạo hư không, người này có hỏi đúng không?
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Các Thiên tử bạch Phật: Không, Thế Tôn. Hư không không được tạo ra. Vì 
sao? Hư không là vô vi, ai có thể tạo được.
Phật bảo các Thiên tử: Đúng thế, đúng thế. Như Lai Ứng cúng Chính đẳng 
Chính giác từ pháp Vô nhị sinh, nói tướng các pháp cũng là tướng Vô nhị. Vì 
sao? Vì Như Lai được tướng này, tức không có chỗ trú. Vì thế, Phật nói các 
pháp không có tướng tạo tác. 
Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, tướng này sâu xa. Vì Như Lai 
được tướng này nên thành Đẳng Chính giác, dùng trí Vô ngại thuyết Bát-nhã 
Ba-la-mật; mà Bát-nhã Ba-la-mật này mới là hành xứ của chư Phật.
Phật bảo Tôn giả Tu-bồ-đề: Đúng thế, đúng thế. Như Lai Ứng cúng Chính 
đẳng Chính giác nhờ Bát-nhã Ba-la-mật, hiển bày như thật tướng thế gian 
kia. Tu-bồ-đề, Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác y chỉ ở pháp, cúng 
dường, cung kính, tôn trọng, tán thán đối với pháp; pháp được nói đó tức 
Bát-nhã Ba-la-mật. Có Phật, không có Phật, pháp này vẫn thường trú. Vì thế, 
Như Lai y chỉ Bát-nhã Ba-la-mật. Do y chỉ nên Như Lai tu tập Bát-nhã Ba-la-
mật. Do tu tập nên được Nhất thiết trí.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Ông nay nên biết, Phật là người biết ơn, có thể trả ơn. 
Nếu như có người hỏi rằng ai là người biết ơn, có thể báo ơn, thì nên đáp 
rằng Phật là người biết ơn, có thể báo ơn. Vì sao? Như Lai nhờ hành đạo, 
học pháp nên được Vô thượng Chính đẳng Chính giác; nay lại hộ niệm đạo 
này, pháp này. Tu-bồ-đề, sở hành, sở học của Như Lai chính là Bát-nhã Ba-
la-mật. Vì nghĩa này, Như Lai gọi là người báo ơn chân thật.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Như Lai biết tất cả các pháp không tạo tác; vì tướng 
không tạo tác nên được Vô thượng Chính đẳng Chính giác. Nay lại như thật 
nói tất cả các pháp không tạo tác, tướng không tạo tác, cũng là Như Lai 
chân thật báo ơn.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Như Lai biết tất cả các pháp đều đến từ trong Bát-nhã 
Ba-la-mật; nay lại như thật nói Bát-nhã Ba-la-mật hiển bày thế gian, cũng là 
Như Lai chân thật báo ơn.
Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, Các pháp đó không biết, không thấy, làm thế 
nào Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác nói Bát-nhã  Ba-la-mật hiển 
bày thế gian?
Phật bảo Tôn giả Tu-bồ-đề: Hay thay! Hay thay! Ông có thể hỏi Phật nghĩa 
sâu xa này. Tu-bồ-đề, đúng thế, đúng thế. Tất cả các pháp không biết, tất 
cả các pháp không thấy. Tất cả các pháp không biết, không thấy là thế nào? 
Nghĩa là tất cả các pháp là Không, không nương tựa. Vì thế tất cả các pháp 
không thấy, không biết. Vì Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác được 
pháp này nên nói Bát-nhã Ba-la-mật có thể hiển bày thế gian. Hiển bày thế 
gian là thế nào? Tu-bồ-đề, nếu không thấy sắc,  không thấy  thụ,  tưởng, 
hành, thức tức là hiển bày thế gian.
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Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, không thấy sắc, không thấy thụ, tưởng, hành, 
thức là thế nào?
Phật  nói: Tu-bồ-đề, nếu không vin vào sắc mà sinh thức thì gọi là không 
thấy sắc; nếu không vin vào thụ, tưởng, hành, thức mà sinh thức thì gọi là 
không thấy  thụ,  tưởng,  hành,  thức.  Tu-bồ-đề,  nếu không thấy sắc,  thụ, 
tưởng, hành, thức tức không thấy thế gian; nếu không thấy thế gian như thế 
thì gọi là thấy đúng thế gian. Thế nào là thấy đúng thế gian? Nghĩa là vì thế 
gian Không, vì thế gian lìa tướng, vì thế gian tịch tĩnh, vì thế gian không 
nhiễm. Bát-nhã Ba-la-mật hiển bày như thế. Như Lai Ứng cúng Chính đẳng 
Chính giác cũng nói như thế.
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Phẩm 13: Không Nghĩ Bàn 
 
Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, Bát-nhã Ba-la-mật sâu xa tối 
thượng này vì việc lớn mà ra đời, vì việc không thể nghĩ bàn, việc không thế 
cân, việc không thể lường, việc không thể đếm, việc không gì ngang bằng 
mà ra đời.
Phật  nói:  Tu-bồ-đề,  đúng  thế,  đúng  thế.  Bát-nhã  Ba-la-mật  sâu  xa,  tối 
thượng vì việc lớn mà ra đời, vì việc không thể nghĩ bàn, việc không thế cân, 
việc không thể lường, việc không thể đếm, việc không gì ngang bằng mà ra 
đời.
Tu-bồ-đề, vì việc không thể nghĩ bàn mà ra đời là thế nào? Nghĩa là pháp 
Như Lai, pháp Phật, pháp Tự nhiên trí, pháp Nhất thiết trí, các pháp như thế 
không thể nghĩ bàn, chẳng phải  tâm, chẳng phải  tâm sở có thể chuyển, 
trong đó không có phân biệt. Vì thế Bát-nhã  Ba-la-mật vì việc không thể 
nghĩ bàn mà ra đời.
Tu-bồ-đề, vì việc không thể cân mà ra đời là thế nào? Nghĩa là pháp Như 
Lai, pháp Phật, pháp Tự nhiên trí, pháp Nhất thiết trí, các pháp như thế, tâm 
không thể cân. Vì thế, Bát-nhã Ba-la-mật vì việc không thể cân mà ra đời. 
Tu-bồ-đề, vì việc không thể lường mà ra đời là thế nào? Nghĩa là pháp Như 
Lai, pháp Phật, pháp Tự nhiên trí, pháp Nhất thiết trí, các pháp như thế vượt 
ngoài mọi sự đo lường, không có hạn lượng. Vì thế, Bát-nhã  Ba-la-mật vì 
việc không thể lường mà ra đời.
Tu-bồ-đề, vì việc không thể đếm mà ra đời là thế nào? Nghĩa là pháp Như 
Lai, pháp Phật, pháp Tự nhiên trí, pháp Nhất thiết trí, các pháp như thế vượt 
ngoài các số, số không đếm được. Vì thế, Bát-nhã Ba-la-mật vì việc không 
thể đếm mà ra đời.
Tu-bồ-đề, vì việc không gì ngang bằng mà ra đời là thế nào? Nghĩa là pháp 
Như Lai, pháp Phật, pháp Tự nhiên trí, pháp Nhất thiết trí, các pháp như thế 
không có gì ngang bằng, huống là vượt quá. Vì thế, Bát-nhã  Ba-la-mật vì 
việc không gì ngang bằng mà ra đời.
Tu-bồ-đề lại bạch Phật: Thế Tôn, nếu pháp Như Lai, pháp Phật, pháp Tự 
nhiên trí, pháp Nhất thiết trí, các pháp như thế không thể nghĩ bàn, không 
thể cân, không thể lường, không thể đếm, không gì ngang bằng, thì sắc kia 
cũng không thể nghĩ bàn, không thể cân, không thể lường, không thể đếm, 
không gì  ngang bằng,  thụ, tưởng, hành, thức cũng không thể nghĩ  bàn, 
không thể cân, không thể lường, không thể đếm, không gì ngang bằng sao?
Phật bảo Tôn giả Tu-bồ-đề: Đúng thế, đúng thế, Tu-bồ-đề. Vì sắc không thể 
nghĩ bàn, không thể cân, không thể lường, không thể đếm, không gì ngang 
bằng; thụ, tưởng, hành, thức không thể nghĩ bàn, không thể cân, không thể 
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lường, không thể đếm, không gì ngang bằng, cho đến tất cả các pháp cũng 
không thể nghĩ bàn, không thể cân, không thể lường, không thể đếm, không 
gì  ngang bằng. Vì  trong pháp tính,  sắc không có tâm, không có tâm sở 
pháp;  thụ, tưởng, hành, thức, ở trong Pháp tính, không có tâm, không có 
tâm sở pháp, cho đến tất cả các pháp, ở trong Pháp tính, cũng không có 
tâm, không có tâm sở pháp.
Tu-bồ-đề, vì sắc, thụ, tưởng, hành, thức, ở trong Pháp tính, không có tâm, 
không có tâm sở pháp, nên không thể nghĩ bàn, không thể cân, cho đến tất 
cả các pháp cũng không thể nghĩ bàn, không thể cân. Tu-bồ-đề, vì sắc, thụ, 
tưởng, hành, thức không thể lường, cho đến tất cả các pháp cũng không thể 
lường. Vì sao? Sắc, thụ, tưởng, hành, thức, không thể lường được, cho đến 
tất cả các pháp cũng không thể lường được. Vì không thể lường được, tức 
sắc,  thụ, tưởng, hành, thức cho đến tất cả các pháp không có tạo tác. Vì 
không tạo tác, tức sắc, thụ, tưởng, hành, thức cho đến tất cả các pháp đều 
không sinh. Vì không sinh, nên sắc,  thụ, tưởng, hành, thức cho đến tất cả 
các pháp đều không thể lường. Tu-bồ-đề, vì sắc,  thụ, tưởng, hành, thức 
không thể đếm, cho đến tất cả các pháp cũng không thể đếm. Vì sao? Vì 
vượt ngoài phần, số. Tu-bồ-đề, vì sắc,  thụ, tưởng, hành, thức không có gì 
ngang bằng, cho đến tất cả các pháp cũng không có gì ngang bằng. Vì sao? 
Vì bình đẳng như hư không. Tất cả các pháp cũng thế.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Ý ông thế nào? Hư không có tâm, tâm sở pháp không?
Tu-bồ-đề nói: Không, Thế Tôn.
Phật  nói: Tu-bồ-đề, tất cả các pháp kia cũng thế. Vì hư không không thể 
nghĩ bàn, tất cả các pháp cũng không thể nghĩ bàn. Vì hư không không thể 
cân, tất cả các pháp cũng không thể cân. Vì hư không không thể lường, tất 
cả các pháp cũng không thể lường. Vì hư không không thể đếm, tất cả các 
pháp cũng không thể đếm. Vì hư không không có gì ngang bằng, tất cả các 
pháp cũng không có gì ngang bằng. Vì thế các pháp lìa mọi phân biệt. Nếu 
phân biệt thì đều là nghiệp thức.
Tu-bồ-đề, chấm dứt mọi sự cân lường tính toán gọi là không thể nghĩ bàn. 
Vì không cân được nên gọi là không thể cân. Vì không có hạn lượng nên gọi 
là không thể lường. Vì vượt ngoài các số nên gọi là không thể tính toán. Vì 
như hư không nên gọi là không gì ngang bằng. Vì duyên này, nên biết pháp 
Như Lai, pháp Phật, pháp Tự nhiên trí, pháp Nhất thiết trí, cho đến tất cả 
các pháp đều như hư không, không thể nghĩ bàn, không thể cân, không thể 
lường, không thể tính toán, không gì ngang bằng.
Lúc nói pháp môn không thể nghĩ bàn cho đến không gì ngang bằng này, 
trong hội có năm trăm Tỷ-khưu, hai mươi Tỷ-khưu-ni, không thụ các pháp, 
được hết các lậu, tâm khéo giải thoát; sáu mươi Ưu-bà-tắc, ba mươi Ưu-bà-
di, xa lìa trần cấu, được mắt pháp thanh tịnh, tức ở trước Phật đều được thụ 
ký; hai mươi Bồ-tát đều chứng Vô sinh pháp nhẫn, mà các Bồ-tát ở Hiền 
kiếp này sẽ được thành tựu quả Vô thượng Chính đẳng Chính giác.
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Bấy  giờ,  Tu-bồ-đề  bạch  Phật:  Thế  Tôn,  Bát-nhã  Ba-la-mật  sâu  xa,  tối 
thượng, trước đây Phật đã nói vì việc lớn mà ra đời; tướng đó thế nào?
Phật  nói: Tu-bồ-đề, Bát-nhã Ba-la-mật vì việc lớn mà ra đời. Ông nay nên 
biết, đó là pháp Phật, pháp Duyên Giác, pháp Thanh Văn, đều trú trong Bát-
nhã Ba-la-mật. Tu-bồ-đề, ví như ở đời, Vương tử Sát-đế-lợi được quán đỉnh 
rồi, ở vào ngôi vua, có việc vua và việc thành, nước, việc người dân, v.v…, 
đều giao phó cho Đại thần. Các Đại thần nhận mệnh rồi, thống nhất mà làm. 
Bát-nhã  Ba-la-mật cũng thế. Có pháp Phật, pháp Duyên Giác, pháp Thanh 
Văn, pháp đều trú trong Bát-nhã  Ba-la-mật. Bát-nhã  Ba-la-mật thống nhất 
mọi pháp. Mọi pháp như thế gọi là việc lớn. Vì thế, Bát-nhã Ba-la-mật vì việc 
lớn mà ra đời.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Bát-nhã Ba-la-mật vì không nhận sắc, không cố chấp sắc 
mà ra đời; vì không nhận, không cố chấp thụ, tưởng, hành, thức mà ra đời; 
vì không nhận, không cố chấp quả Tu-đà-hoàn, quả Tư-đà-hàm, quả A-na-
hàm, quả A-la-hán mà ra đời; vì không nhận, không cố chấp quả Duyên Giác 
mà ra đời; vì không nhận, không cố chấp Nhất thiết trí mà ra đời.
Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, Bát-nhã  Ba-la-mật không nhận, không  cố 
chấp Nhất thiết trí mà ra đời là thế nào?
Phật dạy Tu-bồ-đề: Ý ông thế nào? Pháp A-la-hán ông chứng được có thấy, 
có thể nhận, có thể cố chấp  không?
Tu-bồ-đề nói: Không, Thế Tôn. Pháp con chứng được, trong đó, không có 
thấy, cũng không thể nhận, cũng không thể cố chấp .
Phật nói: Tu-bồ-đề, Bát-nhã Ba-la-mật cũng thế. Có pháp Như Lai cho đến 
pháp Nhất thiết trí, trong các các pháp này đều không có thấy, không nhận, 
không cố chấp . Vì thế, Bát-nhã Ba-la-mật không nhận, không cố chấp  Nhất 
thiết trí nên ra đời.
Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, như Phật thuyết, Bát-nhã 
Ba-la-mật không nhận, không  cố chấp , tối thượng, sâu xa, hiếm có, khó 
được. Thế Tôn, Bồ-tát Ma-ha-tát mới trú Đại thừa kia, nếu nghe nói như thế, 
mà không lo, không sợ, cũng không lùi mất, sinh tin hiểu; nên biết Bồ-tát 
như thế đầy đủ nhân chính, ở nơi Phật trước đây đã gieo thiện căn. Vì thế, 
nay được nghe Bát-nhã Ba-la-mật sâu xa này, cũng không sinh lo sợ, tâm 
tịnh, tin hiểu.
Phật cố chấp : Tu-bồ-đề, đúng thế, đúng thế, như ông nói.
Bấy giờ, các Thiên tử Dục giới, Sắc giới,  v.v…, bạch Phật: Thế Tôn, Chính 
pháp Bát-nhã  Ba-la-mật này tối  thượng, sâu xa, khó hiểu,  khó vào. Nếu 
người được nghe Chính pháp Bát-nhã Ba-la-mật sâu xa này, sinh tin hiểu; 
nên biết người này, ở nơi Phật trước đây, đã gieo thiện căn.
Thế Tôn, giả như chúng sinh ở ba ngàn Đại thiên thế giới, tất cả đều đã trú 
địa Tin làm, các chúng sinh này, hoặc trọn một kiếp, hoặc chưa tới một kiếp, 
như lý tu hành, thì không bằng có người có thể trong một ngày, đối với 
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Chính pháp Bát-nhã Ba-la-mật này, như lý suy nghĩ, an trú Pháp nhẫn. Công 
đức người này gấp đôi người trước. 
Phật bảo các Thiên tử: Đúng thế, đúng thế. Chính pháp Bát-nhã Ba-la-mật 
tối thượng, sâu xa. Giả như chúng sinh ở ba ngàn Đại thiên thế giới, tất cả 
đã trú địa Tin làm, hoặc trọn một kiếp, hoặc chưa tới một kiếp, như lý tu 
hành, thì không bằng có người, đối với Chính pháp Bát-nhã Ba-la-mật này, 
như lý suy nghĩ, an trú Pháp nhẫn. Công đức người này gấp đôi người trước. 
Vì thế, các ông, đối với Chính pháp này, tôn trọng, cung kính, như lý tu 
hành.
Bấy giờ các Thiên tử ở Dục giới, Sắc giới, v.v…, đều bạch Phật: Thế Tôn, Đại 
Ba-la-mật  là  Bát-nhã  Ba-la-mật  tối  thượng,  sâu  xa,  hiếm có,  khó  được. 
Chúng con đều tùy hỷ, đỉnh nhận. Các Thiên tử đó xưng tán như thế rồi, tức 
đầu mặt lễ dưới chân Thế Tôn, đi quanh bên phải ba vòng, ra khỏi Phật hội, 
cách đó không xa, thì ẩn thân không hiện, tất cả đều trở về cõi Trời của 
mình.
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Quyển XIV 

Phẩm 14: Thí Dụ 
 
Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, nếu Bồ-tát Ma-ha-tát nghe 
Chính pháp Bát-nhã  Ba-la-mật sâu xa này, không lo, không sợ, không lui, 
không mất, không nghi, không thắc mắc, không hối, không chìm, tâm sinh 
tin hiểu; Bồ-tát như thế mất ở chỗ nào mà sinh đến đây?
Phật bảo Tu-bồ-đề: Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát nghe Chính pháp Bát-nhã  Ba-la-
mật sâu xa này, không lo, không sợ, không lui,  không mất, không nghi, 
không thắc mắc, không hối, không chìm, tâm sinh tin hiểu, Bồ-tát như thế 
mất ở trong những người tối thượng kia mà sinh đến đây; lại được nghe 
Chính pháp Bát-nhã Ba-la-mật sâu xa này, ưa thích, nghe nhận, không bao 
giờ lìa bỏ người thuyết pháp kia. Ví như bò con mới sinh, không lìa mẹ nó. 
Tu-bồ-đề, Bồ-tát Ma-ha-tát cũng thế. Đối với Chính pháp Bát-nhã Ba-la-mật 
sâu xa này, tâm tịnh, tin hiểu, ưa thích, nghe nhận, mà không hề rời người 
thuyết pháp kia. Vì không rời người thuyết pháp kia, tức không vứt bỏ Bát-
nhã Ba-la-mật.
Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, nếu có Bồ-tát Ma-ha-tát, đầy đủ công đức 
như thế, không phải mất từ nước Phật phương kia mà sinh đến đây sao?
Phật bảo Tu-bồ-đề: Đúng thế, đúng thế. Nếu có Bồ-tát Ma-ha-tát, đầy đủ 
công đức như thế, nên biết đã ở các chỗ Phật đó trong nước Phật ở phương 
kia, cung kính, nghe nhận pháp sâu xa này, trong đó lại thưa hỏi nghĩa 
pháp, mất từ đó rồi lại sinh đến đây. Vì nhân duyên này, nay lúc được nghe 
Chính pháp Bát-nhã Ba-la-mật sâu xa này, cũng lại đầy đủ công đức như 
thế.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Có các Bồ-tát, ở chỗ Bồ-tát Ma-ha-tát Từ Thị trên trời Tri 
Túc, nghe Chính pháp Bát-nhã Ba-la-mật này, không nghi, không thắc mắc, 
trong đó lại thưa hỏi nghĩa pháp. Vì nhân duyên như thế, mất ở đó rồi lại 
sinh đến đây; nay lúc được nghe Chính pháp Bát-nhã Ba-la-mật sâu xa này, 
cũng lại đầy đủ công đức như thế.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát, trong đời trước, tuy lại từng nghe 
Pháp sâu xa này, nhưng không thể như thật thưa hỏi nghĩa đó, tâm sinh 
nghi, hối; nên biết Bồ-tát này chuyển thân, sinh đến đây, nếu được nghe 
Chính pháp sâu xa này, thì trong đó cũng lại sinh tâm nghi, hối. Vì sao? Vì ở 
đời trước không hỏi đến cùng.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát, trong đời trước, lúc nghe Chính 
pháp Bát-nhã Ba-la-mật sâu xa này, có thể một ngày, hai ngày, ba, bốn, 
năm ngày, phát sinh tịnh tín, thưa hỏi nghĩa đó, Bồ-tát này chuyển thân, 
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sinh đến đây, nghe Chính pháp này, tâm tức tin hiểu, rời mọi nghi, hối, cũng 
ở trong đó, thưa hỏi nghĩa đó. Vì sao? Vì pháp vốn như thế. 
Lại  nữa, Tu-bồ-đề. Nếu có Bồ-tát,  trong đời trước, tuy được nghe Chính 
pháp Bát-nhã Ba-la-mật sâu xa này, nhưng không thể quyết định, thưa hỏi 
nghĩa đó, cũng không thể làm như được nói; vì thế, nay lúc đối với Chính 
pháp Bát-nhã Ba-la-mật sâu xa này, có khi thích nghe, có khi không thích 
nghe, tâm họ dao động, không thể quyết định; giống như cái áo bằng lông 
tơ nhẹ bị gió lay động.
Tu-bồ-đề, nên biết Bồ-tát mới trú trong pháp Đại thừa này, tâm không thanh 
tịnh, không thể phát sinh quyết định, tin hiểu, không nắm Bát-nhã Ba-la-
mật, không hành theo Bát-nhã Ba-la-mật. Vì thế, sẽ rơi vào một trong hai 
địa vị Thanh Văn, Duyên Giác kia.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Ví như có người, theo thuyền ra biển, thuyền bỗng nhiên 
bị hỏng. Người này, nếu không nắm cái phao, hoặc cây gỗ, hoặc tấm ván 
kia, nên biết người này tức nửa đường bị  chìm nước mà chết.  Do nhân 
duyên này, không đến bờ kia. Tu-bồ-đề, Bồ-tát Ma-ha-tát cũng thế. Đối với 
Vô thượng Chính đẳng Chính giác, có tin, có nhẫn, có thích, có muốn, có 
hiểu, có hành, có hỷ, có lạc, có xả, có tinh tiến, có tôn trọng, có tâm sâu, có 
tâm tịnh, lìa phóng dật, không tán loạn; tuy đầy đủ công đức như thế, nếu 
không được phương tiện thiện xảo Bát-nhã Ba-la-mật hộ niệm, Bồ-tát này 
tức không thể thành tựu quả Nhất thiết trí; ở nửa đường của mình cũng bị 
lui, mất.
Tu-bồ-đề, thế nào gọi là nửa đường? Hơn nữa, lùi mất pháp gì? Nửa đường 
là chỉ cho các địa vị Thanh Văn, Duyên Giác. Cái bị lùi mất là quả Nhất thiết 
trí. Tu-bồ-đề, lại như có người theo thuyền ra biển, ở nửa đường bỗng nhiên 
thuyền bị hư hỏng, người này tức thời nắm lấy cái phao, hoặc cây gỗ, hoặc 
tấm ván kia; nên biết người này thoát được sự khó khăn, không bị nước biển 
nhận chìm mà chết, được hoàn toàn yên ổn mà tới bờ kia. Tu-bồ-đề, Bồ-tát 
Ma-ha-tát cũng thế. Đối với Vô thượng Chính đẳng Chính giác, có tin, có 
nhẫn, có thích, có muốn, có hiểu, có hành, có hỷ, có lạc, có xả, có tinh tiến, 
có tôn trọng, có tâm sâu, có tâm tịnh, lìa phóng dật, không tán loạn. Đầy đủ 
công đức như thế rồi, lại được phương tiện thiện xảo Bát-nhã Ba-la-mật hộ 
niệm. Bồ-tát này, ở nửa đường không bị lui mất, không rơi vào các địa  vị 
Thanh Văn, Duyên Giác, tức có thể thành tựu quả Nhất thiết trí.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Lại như có người dùng cái bình hư, đến chỗ sông, hồ, 
giếng, suối kia, muốn lấy nước. Bình này không lâu bị vỡ nửa đường. Vì 
nhân duyên này, không lấy được nước. Vì sao? Bình chưa nung chín, nên vỡ 
tan mà quay về với đất. Tu-bồ-đề, Bồ-tát Ma-ha-tát cũng thế. Đối với Vô 
thượng Chính đẳng Chính giác, có tín, có nhẫn, có thích, có muốn, có hiểu, 
có hành, có hỷ, có lạc, có xả, có tinh tiến, có tôn trọng, có tâm sâu xa, có 
tâm tịnh, lìa phóng dật, không tán loạn. Tuy đầy đủ công đức như thế, nếu 
không được phương tiện thiện xảo Bát-nhã Ba-la-mật hộ niệm, Bồ-tát này, ở 
nửa đường sẽ bị lui mất, rơi vào các địa vị Thanh Văn, Duyên Giác, không 
120



thể thành tựu quả Nhất thiết trí. Tu-bồ-đề, lại có người dùng bình nung chín, 
đến sông, hồ, giếng, suối, muốn lấy nước đó. Người này đến chỗ nào cũng 
có thể lấy được nước, được rồi mang về. Bình này chắc chắn, không bị vỡ. Vì 
sao? Vì bình đã nung chín. Tu-bồ-đề, Bồ-tát Ma-ha-tát cũng thế. Đối với Vô 
thượng Chính đẳng Chính giác, có tín, có nhẫn, có thích, có muốn, có hiểu, 
có hành, có hỷ, có lạc, có xả, có tinh tiến, có tôn trọng, có tâm tịnh, có tâm 
sâu, lìa phóng dật, không tán loạn. Đầy đủ công đức như thế rồi, lại được 
phương tiện thiện xảo Bát-nhã Ba-la-mật hộ niệm; nên biết Bồ-tát này, ở 
nửa đường không bị lui mất, không  rơi vào các địa  vị  Thanh Văn, Duyên 
Giác, có thể thành tựu quả Nhất thiết trí.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Lại như ở đời, có những thương nhân ít trí, ít tuệ, ở bên 
biển lớn, chọn lấy một chiếc thuyền, chở tiền của đi ra giữa biển. Không lâu, 
chiếc thuyền này bị thủng mà vỡ. Vì sao? Trước đây khi làm không được 
chắc chắn, các vật dụng trên thuyền không được đầy đủ. Do thương nhân 
kia không có trí tuệ, không thể biết rõ, nên chọn lấy để chuyên chở đồ vật. 
Ở nửa đường, thuyền đã bị vỡ, của cải lại chìm mất; bấy giờ, thương nhân 
chỉ biết sầu não. Tu-bồ-đề, Bồ-tát Ma-ha-tát cũng thế. Đối với Vô thượng 
Chính đẳng Chính giác, có tín, có nhẫn, cho đến lìa phóng dật, không tán 
loạn. Tuy đầy đủ công đức như thế, nếu không được phương tiện thiện xảo 
Bát-nhã Ba-la-mật hộ niệm, nên biết Bồ-tát này, ở nửa đường, sẽ bị lùi mất. 
Tu-bồ-đề, bị lùi nửa đường là chỉ cho bị rơi vào các địa vị Thanh Văn, Duyên 
Giác; bị mất, nghĩa là mất vật báu Nhất thiết trí kia. Đối với hạnh lợi mình và 
hạnh lợi người đều không thành tựu. Tu-bồ-đề, lại như có thương nhân có 
trí, có tuệ, ở bên biển lớn, tìm chiếc thuyền tốt, biết trước đây được làm rất 
chắc chắn, hoàn chỉnh, các vật dụng trên thuyền đều đầy đủ, nên chọn lấy 
để chở đồ vật đi vào biển lớn. Thuyền này không gặp tai nạn, muốn đến chỗ 
nào đều đến được, mà tiền của kia cũng không bị mất. Vì sao? Do thương 
nhân kia có trí tuệ, nên nửa đường không sinh lo buồn.
Tu-bồ-đề, Bồ-tát Ma-ha-tát cũng thế. Đối với Vô thượng Chính đẳng Chính 
giác, có tín, có nhẫn, cho đến lìa phóng dật, không tán loạn. Đầy đủ công 
đức như thế rồi, lại được phương tiện thiện xảo Bát-nhã Ba-la-mật hộ niệm. 
Nên biết, Bồ-tát này, ở nửa đường, không rơi vào các địa  vị Thanh Văn, 
Duyên Giác, tức có thể thành tựu quả Nhất thiết trí.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Lại như ở đời, người già một trăm hai mươi tuổi, bỗng 
nhiên cùng lúc bị các bệnh phong, nhọt, đàm xâm nhập làm khổ não. Vì 
nhân duyên này, chịu khổ trên giường. Tu-bồ-đề, ý ông thế nào? Người này, 
nếu khi đó không có người giúp đỡ, thì có thể từ giường tự đứng dậy không?
Tu-bồ-đề nói: Không, Thế Tôn.
Phật nói: Tu-bồ-đề, người này, nếu như có thể từ giường đứng dậy, thì cũng 
không thể đi một dặm, hai dặm, cho đến một do-tuần. Vì sao? Vì đã bị già, 
bệnh xâm nhập, làm khổ não. Tu-bồ-đề, Bồ-tát Ma-ha-tát cũng thế. Đối với 
Vô thượng Chính đẳng Chính giác, có tín, có nhẫn, cho đến lìa phóng dật, 
không tán loạn. Tuy đầy đủ công đức như thế, nếu không được phương tiện 
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thiện xảo Bát-nhã Ba-la-mật hộ niệm; nên biết Bồ-tát này, ở nửa đường sẽ 
bị lui mất, rơi vào các địa vị  Thanh Văn, Duyên Giác, không thể thành tựu 
quả Nhất thiết trí.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Người già một trăm hai mươi tuổi kia, tuy lại có bệnh, 
chịu khổ trên giường, nếu lúc đó có hai người mạnh khỏe, đến nói với người 
đó rằng: “Hai người chúng tôi, mỗi người một bên, phụ giúp cho ông, thì 
ông sẽ sớm đứng dậy được. Muốn đi chỗ nào, sẽ giúp ông đến đó; đừng lo 
nửa đường bị lùi, mất.” Lúc đó, người già bệnh, vì nghe lời họ, nên có thể từ 
giường đứng dậy, muốn đi đâu cũng được. Tu-bồ-đề, Bồ-tát Ma-ha-tát cũng 
thế. Đối với Vô thượng Chính đẳng Chính giác, có tín, có nhẫn, cho đến lìa 
phóng dật, không tán loạn. Đầy đủ công đức như thế rồi, lại được phương 
tiện  thiện  xảo  Bát-nhã  Ba-la-mật  hộ  niệm.  Nên  biết  Bồ-tát  này,  ở  nửa 
đường, không bị lùi, mất, không rơi vào các địa vị Thanh Văn, Duyên Giác, 
tức có thể thành tựu quả Nhất thiết trí. Vì sao? Vì pháp vốn như thế. Tu-bồ-
đề, nếu Bồ-tát Ma-ha-tát. Đối với Vô thượng Chính đẳng Chính giác, có tín, 
có nhẫn, cho đến lìa phóng dật, không tán loạn. Đầy đủ công đức như thế 
rồi, lại được phương tiện thiện xảo Bát-nhã Ba-la-mật hộ niệm. Nên biết Bồ-
tát này nhất định không rơi vào các địa vị  Thanh Văn, Duyên Giác, tức có 
thể thành tựu quả Nhất thiết trí, đều lấy công đức này hồi hướng Vô thượng 
Chính đẳng Chính giác.
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Phẩm 15: Hiền Thánh

Phần 1  
 
Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, các Bồ-tát mới học kia, đối 
với Bát-nhã Ba-la-mật sâu xa này, nên học thế nào?
Phật bảo Tôn giả Tu-bồ-đề: Các Bồ-tát mới học, nếu muốn học Bát-nhã Ba-
la-mật sâu xa này, nên gần gũi  thiện tri thức kia, tôn trọng, cung kính, tu 
học Bát-nhã Ba-la-mật. Thiện tri  thức này nên vì các Bồ-tát mới học đó, 
truyền dạy như lý, như thật tuyên thuyết nghĩa Bát-nhã Ba-la-mật, nói như 
thế này: “Thiện nam tử, ông tu tập Bố thí Ba-la-mật, các Ba-la-mật Trì giới, 
Nhẫn nhục, Tinh tiến, Thiền định, Trí tuệ, có được nhiều công đức, đều nên 
hồi hướng Vô thượng Chính đẳng Chính giác. Lại nữa, Thiện nam tử. Ông 
đem công đức Bố thí,  lúc  hồi  hướng Vô thượng Chính đẳng Chính giác, 
không nên  chấp trước quả Vô thượng Chính đẳng Chính giác. Đừng  chấp 
trước sắc, gọi là Bồ-đề; đừng chấp trước thụ, tưởng, hành, thức, gọi là Bồ-
đề. Vì sao? Vì Nhất thiết trí kia không có chấp trước. Thiện nam tử, ông tu 
tập, đối  với  Giới thường giữ, đối  với Nhẫn thường nhận, tinh tiến không 
biếng nhác, thiền định tịch tĩnh, trí tuệ hiểu rõ. Đem các công đức như thế, 
lúc hồi hướng Vô thượng Chính đẳng Chính giác, không nên chấp trước quả 
Vô thượng Chính đẳng Chính giác. Đừng chấp trước sắc, gọi là Bồ-đề; đừng 
chấp trước thụ, tưởng, hành, thức, gọi là Bồ-đề. Vì sao? Nhất thiết trí kia 
không có chấp trước. Thiện nam tử, vì nghĩa này, ông cũng không nên chấp 
trước các địa vị Thanh Văn, Duyên Giác.” Tu-bồ-đề, thiện tri thức đó nên vì 
Bồ-tát mới học, truyền dạy như thế, khiến từ từ nhập Bát-nhã Ba-la-mật sâu 
xa.
Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, Bồ-tát Ma-ha-tát cầu Vô thượng Chính đẳng 
Chính giác, vì muốn rộng khiến tất cả chúng sinh cắt đứt mọi khổ não, an 
trú Niết-bàn. Nhưng việc làm của các Bồ-tát rất khó; đó là, Bố thí Ba-la-mật 
có tướng như thế, các  Ba-la-mât-đa Trì gới, Nhẫn nhục, Tinh tiến, Thiền 
định, Trí tuệ có tướng như thế. Các tướng sâu xa, vốn là rất khó. Vì thế, Bồ-
tát Ma-ha-tát, muốn thành tựu Vô thượng Chính đẳng Chính giác, ở trong 
luân hồi, nên phát tâm tinh tiến, đừng sinh kinh sợ. 
Phật bảo Tu-bồ-đề: Đúng thế, đúng thế. Việc làm của Bồ-tát Ma-ha-tát rất 
khó. Tu-bồ-đề, các Bồ-tát Ma-ha-tát, vì muốn làm lợi ích, yên ổn, thương xót 
các thế gian, nên hướng cầu Vô thượng Chính đẳng Chính giác, nghĩ thế 
này: “Nếu lúc ta thành tựu Vô thượng Chính đẳng Chính giác, sẽ vì thế gian 
làm Đại cứu hộ, sẽ vì thế gian làm chỗ quay về, sẽ vì thế gian làm chỗ trú 
ẩn, sẽ vì thế gian làm con đường rốt ráo, sẽ vì thế gian làm châu lục rộng 
lớn, sẽ vì thế gian làm ánh sáng lớn, sẽ vì thế gian làm người dẫn đường tốt, 
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sẽ vì thế gian làm hướng đi chân thật.” Vì nghĩa này, Bồ-tát Ma-ha-tát phát 
đại tinh tiến đối với Vô thượng Chính đẳng Chính giác.
Tu-bồ-đề, Bồ-tát Ma-ha-tát, khi được Vô thượng Chính đẳng Chính giác, có 
thể vì thế gian làm đại cứu hộ là thế nào? Nghĩa là Bồ-tát Ma-ha-tát muốn 
làm cho tất cả chúng sinh trên đời cắt đứt nỗi khổ luân hồi; đó gọi là Bồ-tát 
Ma-ha-tát có thể vì thế gian làm đại cứu hộ.
Tu-bồ-đề, thế nào là Bồ-tát Ma-ha-tát khi được Vô thượng Chính đẳng Chính 
giác, có thể vì chúng sinh làm chỗ quay về? Nghĩa là Bồ-tát Ma-ha-tát muốn 
làm cho tất cả chúng sinh trên đời được giải thoát sinh, lão, bệnh, tử, ưu, bi, 
khổ, não. Các pháp như thế đều là Bồ-tát Ma-ha-tát có thể vì thế gian làm 
chỗ quay về.
Tu-bồ-đề, Bồ-tát Ma-ha-tát, khi được Vô thượng Chính đẳng Chính giác, có 
thể vì thế gian làm nơi trú ẩn là thế nào? Nghĩa là Bồ-tát Ma-ha-tát, khi được 
Bồ-đề, vì muốn các chúng sinh không chấp trước nên thuyết pháp.
Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, thế nào gọi là không chấp trước?
Phật dạy Tu-bồ-đề: Nếu sắc không buộc, tức sắc không chấp trước; nếu sắc 
không chấp trước, tức sắc không buộc. Sắc không buộc, tức sắc không sinh, 
không diệt.  Do sắc không sinh,  không diệt,  tức  không bị  chấp trước.  Vì 
không bị  chấp trước, nên không buộc cũng không cởi.  Thụ, tưởng, hành, 
thức cũng thế. Nếu thức không buộc, tức thức không chấp trước. Nếu thức 
không chấp trước, tức thức không buộc. Thức không buộc, tức thức không 
sinh, không diệt. Do thức không sinh, không diệt, tức không bị chấp trước. 
Vì không bị chấp trước, nên không buộc cũng không cởi. Tất cả các pháp kia 
cũng thế. Đối với các tri kiến đều không  chấp trước. Tu-bồ-đề, lúc Bồ-tát 
Ma-ha-tát được Vô thượng Chính đẳng Chính giác, vì các chúng sinh thuyết 
pháp như thế, đó gọi là Bồ-tát Ma-ha-tát có thể vì thế gian làm nơi trú ẩn.
Tu-bồ-đề, lúc Bồ-tát Ma-ha-tát được Vô thượng Chính đẳng Chính giác, có 
thể vì thế gian làm con đường rốt ráo là thế nào? Nghĩa là lúc Bồ-tát Ma-ha-
tát được Bồ-đề, vì các chúng sinh nói như thế này: Nếu sắc rốt ráo, tức 
không phải sắc; nếu thụ, tưởng, hành, thức rốt ráo, tức không phải thức. Do 
sắc, thụ, tưởng, hành, thức như thế nên các pháp cũng thế.
Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, nếu sắc, thụ, tưởng, hành, thức rốt ráo, tất 
cả các pháp cũng thế, thì các Bồ-tát Ma-ha-tát kia đều không nên chứng đắc 
Vô thượng Chính đẳng Chính giác? Vì sao? Vì trong tất cả các pháp không có 
phân biệt. 
Phật  bảo Tu-bồ-đề: Đúng thế, đúng thế. Tất cả các pháp kia không có bị 
phân biệt và phân biệt. Do như thế nên Bồ-tát Ma-ha-tát  được Vô thượng 
Chính đẳng Chính giác. Vì thế tất cả các pháp tối thượng, sâu xa, vi diệu, 
khó vào, an trú,  tịch tĩnh,  không đắc,  không chứng, không động, không 
chuyển. Tu-bồ-đề, lúc Bồ-tát Ma-ha-tát  được Vô thượng Chính đẳng Chính 
giác, vì các chúng sinh thuyết pháp như thế; đó gọi là Bồ-tát Ma-ha-tát có 
thể vì thế gian làm con đường rốt ráo.

124



Tu-bồ-đề, lúc Bồ-tát Ma-ha-tát  được Vô thượng Chính đẳng Chính giác, có 
thể vì thế gian làm châu lục rộng lớn là thế nào? Ở đây, gọi châu lục là thế 
nào? Tu-bồ-đề, ví như vùng đất ở giữa nước, là chỗ cắt đứt dòng chảy nên 
gọi là châu lục. Tất cả các pháp kia cũng thế. Sắc tiền tế đoạn nên hậu tế 
cũng đoạn; thụ, tưởng, hành, thức tiền tế đoạn nên hậu tế cũng đoạn; cho 
đến tất cả các pháp vì tiền tế đoạn, hậu tế cũng đoạn. Vì bị đoạn như thế, 
tức tất cả các pháp đều đứt. Nhưng tướng đoạn này không phải tướng điên 
đảo, là Niết-bàn tịch tĩnh.
Tu-bồ-đề, lúc Bồ-tát Ma-ha-tát được Vô thượng Chính đẳng Chính giác, vì 
các chúng sinh, thuyết pháp như thế; đó gọi là Bồ-tát Ma-ha-tát có thể vì 
thế gian làm châu lục rộng lớn.
Tu-bồ-đề, lúc Bồ-tát Ma-ha-tát được Vô thượng Chính đẳng Chính giác, có 
thể vì thế gian làm ánh sáng lớn là thế nào? Nghĩa là Bồ-tát Ma-ha-tát, trong 
dòng sinh tử, rộng vì chúng sinh làm phương tiện lớn, muốn khiến chúng 
sinh nhổ mũi tên vô minh, ra khỏi khổ sinh tử, dùng ánh sáng Nhất thiết trí 
phá mọi si ám; đó gọi là Bồ-tát Ma-ha-tát có thể vì thế gian làm ánh sáng 
lớn.
Tu-bồ-đề, lúc Bồ-tát Ma-ha-tát được Vô thượng Chính đẳng Chính giác, có 
thể vì thế gian làm người dẫn đường tốt là thế nào? Nghĩa là lúc Bồ-tát Ma-
ha-tát được Bồ-đề, vì các chúng sinh nói tự tính của sắc không sinh, không 
diệt; nói tự tính của thụ, tưởng, hành, thức không sinh, không diệt; nói tự 
tính của pháp Dị sinh không sinh, không diệt; nói tự tính của pháp Thanh 
Văn, Duyên Giác không sinh, không diệt; nói tự tính của pháp Bồ-tát không 
sinh, không diệt; nói tự tính của pháp chư Phật không sinh, không diệt; cho 
đến nói tự tính tất cả các pháp không sinh, không diệt. Tu-bồ-đề, lúc Bồ-tát 
Ma-ha-tát được Vô thượng Chính đẳng Chính giác, vì các chúng sinh thuyết 
pháp như thế; đó gọi là Bồ-tát Ma-ha-tát có thể vì thế gian làm người dẫn 
đường tốt.
Tu-bồ-đề, lúc Bồ-tát Ma-ha-tát được Vô thượng Chính đẳng Chính giác, có 
thể vì thế gian làm hướng đi chân thật là thế nào? Nghĩa là lúc Bồ-tát Ma-ha-
tát được Bồ-đề, nói sắc hướng đến Không; nói thụ, tưởng, hành, thức hướng 
đến Không; nói  tất cả các pháp hướng đến Không; tức tất cả các pháp 
không đến, không đi. Như hư không kia, không đến, không đi, không tạo 
tác, không tướng, không trú, không chỗ trú, không pháp trú, không sinh, 
không diệt, tất cả các pháp cũng không đến, không đi, không tạo tác, không 
tướng, không trú, không chỗ trú, không pháp trú, không sinh, không diệt. Vì 
nghĩa này, tức không phân biệt và phân biệt. Vì sao? Sắc trú tính Không nên 
không đến, không đi; thụ, tưởng, hành, thức trú tính Không nên không đến, 
không đi; cho đến tất cả các pháp trú tính Không nên không đến, không đi. 
Ở đây, thế nào là sự hướng đến Không kia tức hướng đi của tất cả các pháp, 
hướng đi này không đổi? Hướng đến Vô tướng, tức hướng đi của tất cả các 
pháp, hướng đi này không đổi; hướng đến Vô nguyện tức hướng đi của tất 
cả các pháp, hướng đi này không đổi; hướng đến Vô tác, tức hướng đi của 
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tất cả các pháp, hướng đi này không đổi; hướng đến Vô sinh, tức hướng đi 
của tất cả các pháp, hướng đi này không đổi; hướng đến Vô thú, tức hướng 
đi  của tất  cả các  pháp, hướng đi  này không đổi;  hướng đến Mộng, tức 
hướng đi của tất cả các pháp, hướng đi này không đổi; hướng đến Ngã, tức 
hướng đi của tất cả các pháp, hướng đi này không đổi; hướng đến Vô ngã, 
tức hướng đi của tất cả các pháp, hướng đi này không đổi; hướng đến Vô 
biên, tức hướng đi của tất cả các pháp, hướng đi này không đổi; hướng đến 
Tịch tĩnh, tức hướng đi của tất cả các pháp, hướng đi này không đổi; hướng 
đến Niết-bàn, tức hướng đi của tất cả các pháp, hướng đi này không đổi; 
hướng đến Vô khởi, tức hướng đi của tất cả các pháp, hướng đi này không 
đổi; hướng đến Vô hoàn, tức hướng đi của tất cả các pháp, hướng đi này 
không đổi; hướng đến Bất động, tức hướng đi của tất cả các pháp, hướng đi 
này không đổi; hướng đến Sắc, tức hướng đi của tất cả các pháp, hướng đi 
này không đổi; hướng đến thụ, tưởng, hành, thức, tức hướng đi của tất cả 
các pháp, hướng đi này không đổi; hướng đến Vô thượng Chính đẳng Chính 
giác, tức hướng đi của tất cả các pháp, hướng đi này không đổi. Tu-bồ-đề, 
lúc Bồ-tát Ma-ha-tát được Vô thượng Chính đẳng Chính giác, vì các chúng 
sinh, tuyên thuyết các pháp hướng đến Không như thế.
Bấy giờ, Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, Bát-nhã Ba-la-mật này tối thượng, 
sâu xa. Người nào có thể tin hiểu như thật?
Phật bảo Tu-bồ-đề: Nếu có Bồ-tát Ma-ha-tát, ở nơi Như Lai Ứng cúng Chính 
đẳng Chính giác quá khứ, đã thành thục thiện căn, từ lâu đã tu hạnh Bồ-tát 
thù thắng, sâu xa, có thể tin hiểu Bát-nhã Ba-la-mật sâu xa này.
Tu-bồ-đề hỏi: Người có thể tin hiểu có tướng thế nào?
Phật bảo Tu-bồ-đề: Nếu rời tính tham, sân, si là tướng tin hiểu. Đầy đủ 
tướng như thế, tức có thể tin hiểu Bát-nhã Ba-la-mật sâu xa.
Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, Bồ-tát Ma-ha-tát được Bát-nhã Ba-la-mật sâu 
xa cũng hướng đến như thế. Được hướng đi như thế rồi thì vì chúng sinh mà 
như thật tuyên thuyết, khiến chúng sinh cũng được hướng đi như thế.
Phật bảo Tu-bồ-đề: Đúng thế, đúng thế. Tu-bồ-đề, Bát-nhã Ba-la-mật sâu 
xa cũng hướng đến như thế. Bồ-tát Ma-ha-tát đã được hướng đi như thế rồi, 
vì các chúng sinh, như thật tuyên thuyết, khiến các chúng sinh cũng được 
hướng đi như thế. Tu-bồ-đề, lúc Bồ-tát Ma-ha-tát  được Vô thượng Chính 
đẳng Chính giác, vì các chúng sinh thuyết pháp như thế; đó gọi là Bồ-tát 
Ma-ha-tát có thể vì thế gian làm hướng đi chân thật.
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Quyển XV

Phẩm 15: Hiền Thánh

Phần 2  

Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, việc làm của Bồ-tát Ma-ha-
tát rất khó, vì vô lượng vô số chúng sinh, mặc áo giáp tinh  tiến, làm đại 
trang nghiêm, khiến khắp chúng sinh được Đại Niết-bàn, mà tướng chúng 
sinh, rốt ráo không thể có được.
Phật bảo Tu-bồ-đề: Đúng thế, đúng thế. Tu-bồ-đề, việc làm của Bồ-tát Ma-
ha-tát rất khó, vì vô lượng vô số chúng sinh, mặc áo giáp tinh tiến, làm đại 
trang nghiêm, khiến khắp chúng sinh được Đại Niết-bàn, mà tướng chúng 
sinh, rốt ráo không thể có được. Tu-bồ-đề, Bồ-tát Ma-ha-tát không vì sắc, 
hoặc cởi, hoặc buộc mà làm Đại trang nghiêm, không vì  thụ, tưởng, hành, 
thức, hoặc cởi, hoặc buộc mà làm đại trang nghiêm, không vì địa vị Thanh 
Văn, địa vị  Duyên Giác, địa vị  Phật, hoặc cởi, hoặc buộc mà làm đại trang 
nghiêm. Vì sao? Bồ-tát Ma-ha-tát không vì trang nghiêm tất cả các pháp mà 
làm trang nghiêm; đó gọi là làm đại trang nghiêm.
Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, Bồ-tát Ma-ha-tát, nếu hành Bát-nhã Ba-la-mật 
sâu xa như thế, tức là Bồ-tát Ma-ha-tát làm đại trang nghiêm. Các Bồ-tát 
Ma-ha-tát, tuy hành Bát-nhã  Ba-la-mật sâu xa này, không sinh  chấp trước 
đối với ba xứ. Ba xứ đó là gì? Là  Thanh Văn địa, Duyên Giác địa, Phật địa.
Phật nói: Như ông nói, Bồ-tát Ma-ha-tát, nếu hành Bát-nhã Ba-la-mật sâu xa 
như thế, chính là đại trang nghiêm. Nhưng các Bồ-tát Ma-ha-tát, tuy hành 
Bát-nhã Ba-la-mật sâu xa này, đối với Thanh Văn địa, Duyên Giác địa, Phật 
địa không sinh chấp trước. Tu-bồ-đề, ông thấy nghĩa gì mà nói như thế?
Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, Bát-nhã Ba-la-mật tối thượng, sâu xa, không 
có một pháp nào có thể tu tập, không có pháp để tu, không có người tu. Vì 
sao? Vì Bát-nhã Ba-la-mật sâu xa, trong đó không có pháp có thể sinh ra, 
tức không có pháp để tu. Giống như tu hư không, tức là tu Bát-nhã Ba-la-
mật; không tu tất cả các pháp, tức là tu Bát-nhã Ba-la-mật. Tu không chấp 
trước là tu Bát-nhã Ba-la-mật; tu không giới hạn là tu Bát-nhã Ba-la-mật; tức 
tu không có tu là tu Bát-nhã Ba-la-mật; tu không nắm bắt là tu Bát-nhã Ba-
la-mật.
Phật bảo Tôn giả Tu-bồ-đề: Đúng thế, đúng thế. Bát-nhã Ba-la-mật này vi 
diệu, sâu xa. Tu-bồ-đề, các Bồ-tát Ma-ha-tát có thể tu tập nên lấy pháp này 
mà thí nghiệm, hiển bày tướng đó. Nếu có Bồ-tát Ma-ha-tát, đối với Bát-nhã 
Ba-la-mật sâu xa này, không sinh tham đắm, không hy vọng, cũng không 
theo lời lẽ của người khác, tâm mình thanh tịnh, không khởi niềm tin sai 
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khác, lúc nghe thuyết Bát-nhã  Ba-la-mật sâu xa này, không lo, không sợ, 
không lui, không mất, không nghi, không thắc mắc, không hối, không chìm, 
tâm rất hoan hỷ, tin hiểu thanh tịnh. Nên biết Bồ-tát Ma-ha-tát này, đối với 
Vô thượng Chính đẳng Chính giác, không còn thoái chuyển, đã từng được 
nghe pháp sâu xa này nơi Phật trước đây, trong đó lại thưa hỏi nghĩa pháp. 
Do nhân duyên này, nay lại được nghe pháp sâu xa này, không lo, không sợ, 
cho đến tâm sinh hoan hỷ, tin hiểu thanh tịnh.
Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, nếu Bồ-tát Ma-ha-tát nghe Bát-nhã Ba-la-mật 
sâu xa này, không lo sợ rồi, thì nên quán Bát-nhã Ba-la-mật sâu xa này như 
thế nào?
Phật  bảo Tu-bồ-đề:  Bồ-tát  Ma-ha-tát  muốn quán Bát-nhã  Ba-la-mật,  nên 
nương tâm Nhất thiết trí để quán.
Tu-bồ-đề nói: Thế nào gọi là nương tâm Nhất thiết trí để quán?
Phật bảo Tu-bồ-đề: Nếu nương hư không để quán tức nương tâm Nhất thiết 
trí để quán. Thế nào gọi là nương hư không để quán? Tu-bồ-đề, nương hư 
không để quán tức không có cái được quán. Do như thế nên mới được gọi là 
nương tâm Nhất thiết trí, quán Bát-nhã Ba-la-mật. Vì sao? Vô lượng chính là 
Nhất thiết trí. Tu-bồ-đề, nếu Vô lượng, tức không sắc, không  thụ, tưởng, 
hành, thức, không được, không chứng, không đạo pháp, không đạo quả, 
không trí, không thức, không sinh, không diệt, không thành, không hoại, 
không quán,  không có  cái  được  quán,  không làm,  không có  người  làm, 
không đi, không đến, không nơi chốn, không hướng đến, không trú không 
phải không trú; đó tức là Vô lượng. Nếu thấy Vô lượng này tức rơi vào số Vô 
lượng; nếu không thấy Vô lượng này, tức như hư không vô lượng; Nhất thiết 
trí cũng Vô lượng. Vô lượng như thế tức không được, không chứng. Vì thế, 
không thể lấy sắc mà được, không thể lấy thụ, tưởng, hành, thức mà được, 
không thể lấy Bố thí  Ba-la-mật mà được, không thể lấy Trì giới  Ba-la-mật, 
Nhẫn nhục Ba-la-mật, Tinh tiến Ba-la-mật, Thiền định Ba-la-mật, Trí tuệ Ba-
la-mật mà được. Điều này là thế nào? Nghĩa là sắc tức là Nhất thiết trí; thụ, 
tưởng, hành, thức tức là Nhất thiết trí; Bố thí Ba-la-mật tức là Nhất thiết trí; 
Trì giới Ba-la-mật, Nhẫn nhục Ba-la-mật, Tinh tiến Ba-la-mật, Thiền định Ba-
la-mật, Trí tuệ Ba-la-mật, tức là Nhất thiết trí.
Bấy giờ, Đại Phạm Thiên Vương chủ thế giới Ta-bà, cùng các Thiên tử Sắc 
giới, Thiên chủ Đế Thích cùng các Thiên tử Dục giới cùng đi đến chỗ Phật. 
Đến rồi, đầu, mặt làm lễ dưới chân Phật, đi ba vòng bên phải, lui đứng một 
bên, cùng bạch Phật: Bát-nhã Ba-la-mật tối thượng, sâu xa, không thể biết 
hết được giới hạn, nguồn gốc, khó thấy, khó hiểu. Như Lai Ứng cúng Chính 
đẳng Chính giác, vì nghĩa gì mà an trú đạo tràng, thành tựu quả Vô thượng 
Chính đẳng Chính giác, thuyết Bát-nhã Ba-la-mật sâu xa này?
Phật bảo Phạm Vương, Đế Thích, các Thiên tử: Đúng thế, đúng thế. Bát-nhã 
Ba-la-mật tối thượng, sâu xa, khó thấy, khó quán, không thể nắm được giới 
hạn, nguồn gốc. Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác, đối với Bát-nhã 
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Ba-la-mật sâu xa này, vì thấy nghĩa này nên an trú đạo tràng, thành tựu quả 
Vô thượng Chính đẳng Chính giác, tuyên thuyết Bát-nhã Ba-la-mật sâu xa. 
Các Thiên tử, Như Lai tuy được Bồ-đề nhưng không có người được, không 
có có cái để được. Tuy thuyết  giảng  Bát-nhã  Ba-la-mật, nhưng không có 
người thuyết giảng, không có pháp được thuyết giảng. Vì sao? Vì Ngã Pháp 
sâu xa, không thể diễn nói, như hư không sâu xa, nên Pháp này sâu xa. Vì 
Ngã sâu xa nên pháp này sâu xa. Vì tất cả các pháp không đến nên pháp 
này sâu xa. Vì tất cả các pháp không đi nên pháp này sâu xa.
Lúc đó, Phạm Vương, Đế Thích và các Thiên tử lại bạch Phật: Hiếm có, Thế 
Tôn. Hiếm có, Thiện Thệ. Pháp được Phật nói, thế gian hành, khó có thể tin, 
khó có thể hiểu. Vì sao? Thế gian hành có  chấp trước, pháp Phật thuyết 
không có chấp trước. Vì thế, tất cả các pháp lìa mọi chấp trước .
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Phẩm 16: Chân Như 
 
Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, pháp Phật thuyết, tùy thuận 
tất cả các pháp, lìa mọi chướng ngại, mà tất cả các pháp rốt ráo là không 
thể được; vì như hư không, lìa tướng chướng ngại. Thế Tôn, vì các pháp như 
hư không nên tất cả các  chương  cú  là  không thể  được; vì các pháp bình 
đẳng, nên Nhị pháp là không thể được; vì các pháp không sinh, nên pháp 
sinh là không thể được; vì các pháp không diệt, nên pháp diệt là không thể 
được; vì các pháp không có tướng, nên tướng nắm bắt là không thể được; vì 
các pháp không có nơi chốn, nên tất cả các xứ là không thể được.
Bấy giờ, Phạm Vương, Đế Thích và các Thiên tử cùng bạch Phật: Thế Tôn, 
Trưởng lão Tu-bồ-đề nương Như Lai  sinh ra.  Vì  sao? Vì  các  pháp được 
Trưởng lão Tu-bồ-đề nói thảy đều Không.
Bấy giờ Trưởng lão Tu-bồ-đề liền bảo Phạm Vương, Đế Thích và các Thiên 
tử: Các ông nói Tu-bồ-đề nương Như Lai sinh, nên biết, vì nương Như Như 
mà hành nên Như Như không sinh. Vì thế, Tu-bồ-đề nương Như Lai sinh.
Các thiên tử, vì giống như Chân như Như Lai không đến, không đi, nên Chân 
như Tu-bồ-đề cũng không đến, không đi;  vì  Chân như Như Lai  xưa nay 
không sinh, nên Chân như Tu-bồ-đề cũng xưa nay không sinh. Vì sao? Chân 
như Như Lai tức là Chân như tất cả các pháp, Chân như tất cả các pháp tức 
là Chân như Như Lai, Chân như tất cả các pháp cũng là Chân như Tu-bồ-đề. 
Vì các Chân như này không có sinh, nên Tu-bồ-đề, trong pháp Chân như 
này, nương Như Lai mà sinh. Nhưng Chân như kia tức chẳng phải Chân như.
Các Thiên tử, giống như Chân như Như Lai không trú, chẳng phải không trú; 
Chân như Tu-bồ-đề cũng không trú, chẳng phải không trú. Giống như Chân 
như Như Lai không tạo tác, chẳng phải không tạo tác, không phân biệt, 
chẳng phải không phân biệt; Chân như Tu-bồ-đề cũng không tạo tác, chẳng 
phải không tạo tác, không phân biệt, chẳng phải không phân biệt. Vì Chân 
như Tu-bồ-đề không tạo tác, chẳng phải không tạo tác, không phân biệt, 
chẳng phải không phân biệt, tức Chân như Như Lai không tạo tác, chẳng 
phải không tạo tác, không phân biệt, chẳng phải không phân biệt, không 
chướng ngại vì không chướng ngại; nên tất cả các pháp cũng không tạo tác, 
chẳng phải không tạo tác, không phân biệt, chẳng phải không phân biệt, lìa 
mọi chướng ngại. Vì sao? Vì Chân như Như Lai, Chân như tất cả các pháp, 
cùng một Chân như. Như này không hai,  không phân hai,  không tướng, 
không phân biệt. Chân như không hai đó, tức chẳng phải Chân như, chẳng 
phải không Chân như, tức chẳng phải Chân như, chẳng phải không Chân 
như kia. Vì thế, không hai, không phân hai, không tướng, không phân biệt. 
Vì thế, Tu-bồ-đề nương Như Lai sinh.
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Các Thiên tử, Như Lai không làm ra Chân như, chẳng phải không làm ra 
Chân như, không có Chân như, chẳng phải không có Chân như. Như này 
không hai, không phân hai, không tướng, không phân biệt. Vì thế, Tu-bồ-đề 
nương Như Lai sinh.
Các Thiên tử, giống như Chân như Như Lai, ở mọi nơi đều thường, không 
đứt, không hoại; Chân như Tu-bồ-đề cũng ở mọi nơi đều thường, không đứt, 
không hoại, Chân như tất cả các pháp, ở mọi nơi, đều thường, không đứt, 
không hoại. Chân như Như Lai không tướng, không động, không có được; 
Chân như Tu-bồ-đề cũng không tướng, không động, không có được, Chân 
như tất cả các pháp cũng không tướng, không động, không có được. Vì thế, 
Tu-bồ-đề nương Như Lai sinh.
Các Thiên tử, Chân như Như Lai không khác Chân như tất cả các pháp. Chân 
như Tu-bồ-đề không khác Chân như tất cả các pháp. Tất cả các pháp đó 
không khác Chân như, tức chẳng phải Chân như; chẳng phải Chân như đó 
tức Chân như tất cả các pháp. Chân như như thế không đến, không đi, 
không hai, không khác. Vì thế, Tu-bồ-đề nương Như Lai sinh.
Các Thiên tử, giống như Chân như Như Lai, chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện 
tại; Chân như Tu-bồ-đề cũng chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, Chân như 
tất cả các pháp cũng chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Vì thế, Tu-bồ-đề 
nương Như Lai sinh.
Các Thiên tử, Chân như Như Lai tức không đến, không đi, không trú Chân 
như. Chân như Như Lai tức Chân như quá khứ không đi; Chân như quá khứ 
tức Chân như Như Lai không đi. Chân như Như Lai tức Chân như vị lai không 
đến; Chân như vị lai tức Chân như Như Lai không đến; Chân như Như Lai 
tức Chân như hiện tại không trú; Chân như hiện tại tức Chân như Như Lai 
không trú; Chân như Như Lai tức Chân như quá khứ, vị lai,  hiện tại; Chân 
như quá khứ, hiện tại, vị lai tức Chân như Như Lai. Dù Chân như Như Lai, dù 
Chân như quá khứ, hiện tại, vị lai, dù Chân như Tu-bồ-đề, các Chân như này 
không hai, không phân hai, không tướng, không phân biệt; Chân như tất cả 
các pháp cũng không hai, không phân hai, không tướng, không phân biệt. 
Dù Chân như Như Lai, dù Chân như Bồ-tát  địa, dù Chân như Vô thượng 
Chính đẳng Chính giác; các Chân như này không hai, không phân hai, không 
tướng, không phân biệt, vì rốt ráo không thể được, đều là danh tự sai biệt.
Tu-bồ-đề lại bảo các Thiên tử: Các ông nên biết, Tu-bồ-đề nương Như Lai 
sinh,  không nương sắc  sinh,  không nương  thụ,  tưởng,  hành,  thức  sinh, 
không  nương  quả  Tu-đà-hoàn  sinh,  không  nương  quả  Tư-đà-hàm  sinh, 
không nương quả A-na-hàm sinh, không nương quả A-la-hán sinh, không 
nương quả Duyên Giác sinh, không nương quả Phật sinh. Vì sao? Các pháp 
không sinh, chẳng phải không sinh. Các pháp không được, chẳng phải không 
được. Các Thiên tử, vì nghĩa này nên Tu-bồ-đề nương Như Lai sinh.
Lúc Tu-bồ-đề thuyết pháp Chân như này, thì đại địa này sáu loại chấn động, 
có mười tám tướng. Đó là chấn, biến chấn, đẳng biến chấn, động, biến 
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động, đẳng biến động, dũng, biến dũng, đẳng biến dũng, kích, biến kích, 
đẳng biến kích, bạo, biến bạo, đẳng biến bạo, hống, biến hống, đẳng biến 
hống. Hiện mười tám tướng như thế rồi, tức thời đại địa trở lại như cũ.
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi Tử bạch Phật: Thế Tôn, pháp Chân như tối thượng, 
sâu xa, vi diệu, khó hiểu.
Phật bảo Tôn giả Xá-lợi Tử: Đúng thế, đúng thế. Pháp Chân như tối thượng, 
tối thắng, sâu xa, vi diệu, khó hiểu, khó vào, nên lúc Phật ca ngợi pháp Chân 
như này, trong hội có ba trăm Tỷ-khưu, không thụ các pháp, chứng được lậu 
tận, tâm khéo giải thoát; năm trăm Tỷ-khưu-ni xa lìa trần cấu, được mắt 
Pháp thanh tịnh; năm ngàn Thiên tử được Vô sinh pháp nhẫn; sáu ngàn Bồ-
tát không thụ các pháp, chứng được lậu tận, tâm khéo giải thoát.
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi Tử biết sáu ngàn Bồ-tát kia đã chứng được lậu tận, 
tâm khéo giải thoát rồi, liền bạch Phật: Thế Tôn, các Bồ-tát này tu hạnh Bồ-
tát, vì nhân duyên gì, nay ở trong hội này lại được dứt sạch các lậu, tâm 
khéo giải thoát?
Phật bảo Xá-lợi Tử: Ông nay nên biết, các Bồ-tát này, xưa kia từng gần gũi, 
cúng dường ở chỗ năm trăm vị Phật, đều tu tập pháp Bố thí, Trì giới, Nhẫn 
nhục, Tinh  tiến, Thiền định,  v.v…. Tuy tu các hành pháp như thế, nhưng 
không được  phương tiện  thiện xảo Bát-nhã  Ba-la-mật  hộ niệm.  Vì  nhân 
duyên này, trở lại chứng quả này.
Lại nữa, Xá-lợi Tử. Có các Bồ-tát, tuy tu pháp môn Không, Vô tướng, Vô 
nguyện, hành đạo Bồ-tát, nếu không được phương tiện Bát-nhã  Ba-la-mật 
hộ niệm, nên biết Bồ-tát này được quả Thanh Văn, nghĩa là chứng Thật tế.
Xá-lợi Tử, ví như ở đời, có loài chim kia, thân dài, lớn, hoặc một do-tuần, 
cho đến năm do-tuần, lông cánh chưa có, không thể bay xa, mà muốn từ 
trên trời Tam Thập Tam, lao thân xuống đất Diêm-phù-đề. Rồi con chim kia, 
nửa đường, tâm nghĩ thế này: “Ta nay muốn trở lại trời Tam Thập Tam;” 
hoặc  nghĩ  thế này:  “Ta nguyện đến được  đất  Diêm-phù-đề,  thân không 
thương tổn, lìa các khổ não.” Xá-lợi Tử, ý ông thế nào? Con chim kia muốn 
lên lại trời có thể lên lại được không? Nguyện đến đất Diêm-phù-đề, thân 
không thương tổn, có thể được như nguyện không? 
Xá-lợi Tử nói: Không, Thế Tôn. Vì sao? Chim kia thân hình đã to, lông cánh 
lại chưa có, chắc chắn thân sẽ tổn thương, hoặc có thể chết.
Phật bảo Xá-lợi Tử: Bồ-tát cũng thế. Tuy có thể phát tâm Vô thượng Chính 
đẳng Chính giác, trong Hằng hà sa số kiếp, đã từng rộng tu các hành, đối 
với thí có thể xả, với giới có thể giữ, nhẫn có thể chịu, tinh tiến thì không 
biếng nhác, thiền định thì tịch tĩnh, lại có thể phát tâm lớn, nguyện lớn đối 
với Vô thượng Chính đẳng Chính giác; nhưng không được phương tiện thiện 
xảo Bát-nhã Ba-la-mật hộ niệm thì Bồ-tát này chắc chắn rơi vào các địa vị 
Thanh Văn, Duyên Giác.
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Lại nữa, Xá-lợi Tử. Có các Bồ-tát, tuy nhớ đến thiện căn các nhóm Giới, 
Định, Tuệ, Giải thoát, Giải thoát tri kiến của chư Phật Thế Tôn quá khứ, vị 
lai, hiện tại, nhưng vì Bồ-tát này chấp trước tướng niệm, nên không thể biết 
cũng không thể thấy thiện căn các nhóm Giới, Định, Tuệ, Giải thoát, Giải 
thoát tri kiến của chư Phật Thế Tôn. Vì không biết, không thấy nên nghe 
thuyết tất cả các pháp Không, Bồ-tát này giữ,  chấp trước tướng âm thanh 
mà sinh tin hiểu, tức đem công đức  chấp trước  tướng này hồi hướng Vô 
thượng Chính đẳng Chính giác.  Bồ-tát  này chắc chắn rơi  vào các địa  vị 
Thanh Văn, Duyên Giác. Vì sao? Không được phương tiện thiện xảo Bát-nhã 
Ba-la-mật hộ niệm.
Xá-lợi Tử bạch Phật: Thế Tôn, như con hiểu nghĩa Phật nói, có các Bồ-tát, 
tuy rộng tu các hành trong thời gian dài, nhưng nếu xa lìa thiện tri thức kia, 
không được phương tiện thiện xảo Bát-nhã Ba-la-mật; Bồ-tát này tức không 
thể thành tựu quả Vô thượng Chính đẳng Chính giác. Vì thế, các Bồ-tát, nếu 
muốn thành tựu quả Vô thượng Chính đẳng Chính giác, nên tu tập Phương 
tiện thiện xảo Bát-nhã Ba-la-mật này.
Phật bảo Xá-lợi Tử: Đúng thế, đúng thế. Nếu các Bồ-tát muốn thành tựu quả 
Vô thượng Chính đẳng Chính giác, nên gần gũi thiện tri thức kia, tức có thể 
tu tập Phương tiện thiện xảo Bát-nhã Ba-la-mật này. Vì nghĩa này mới có thể 
thành tựu quả Vô thượng Chính đẳng Chính giác.
Bấy giờ, Phạm Vương, Đế Thích và các Thiên tử cùng bạch Phật: Thế Tôn, 
Bát-nhã Ba-la-mật sâu xa, Vô thượng Chính đẳng Chính giác khó được.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo Phạm Vương, Đế Thích và các Thiên tử: Đúng thế, 
đúng thế. Bát-nhã Ba-la-mật sâu xa, Vô thượng Chính đẳng Chính giác khó 
được. Nếu những người không có trí, khởi tinh tiến yếu ớt, sinh tin hiểu yếu 
ớt, không có phương tiện thiện xảo, gần gũi  ác tri  thức, tức đối  với  Vô 
thượng Chính đẳng Chính giác, lại càng rất khó.
Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, Phật nói Vô thượng Chính 
đẳng Chính giác khó được. Như con hiểu nghĩa Phật nói, Vô thượng Chính 
đẳng Chính giác không khó được. Vì sao? Tất cả các pháp Không, không có 
pháp để được, không có người được. Phật đã tuyên thuyết các pháp đều 
Không. Là pháp có đoạn thì bị đoạn, nên pháp này cũng Không. Vô thượng 
Chính đẳng Chính giác kia, nếu pháp đạt  được, nếu pháp được dùng, nếu 
biết, nếu hiểu,  tất  cả đều Không, không  được,  không chứng. Vì  thế, Vô 
thượng Chính đẳng Chính giác không khó được.
Phật bảo Tu-bồ-đề: Vô thượng Chính đẳng Chính giác không có  được nên 
khó được, không người được nên khó được, không phân biệt nên khó được.
Bấy  giờ,  Tôn giả  Xá-lợi  Tử liền hỏi  Tôn giả Tu-bồ-đề:  Như ông nói,  Vô 
thượng Chính đẳng Chính giác không khó được, thì Hằng hà sa số người cầu 
Bồ-đề  kia,  các  Bồ-tát  Ma-ha-tát,  không  nên  bị  thoái  chuyển  đối  với  Vô 
thượng Chính đẳng Chính giác. Vì sao? Ông nói, Bồ-đề không khó được.
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Tu-bồ-đề hỏi Tôn giả Xá-lợi Tử: Sắc, đối với Vô thượng Chính đẳng Chính 
giác, có thoái chuyển không?
Xá-lợi Tử nói: Không, Tu-bồ-đề.
Tu-bồ-đề nói: Thụ, tưởng, hành, thức, đối với Vô thượng Chính đẳng Chính 
giác, có thoái chuyển không?
Xá-lợi Tử nói: Không, Tu-bồ-đề.
Tu-bồ-đề nói: Lìa sắc có pháp bị thoái chuyển đối với Vô thượng Chính đẳng 
Chính giác không?
Xá-lợi Tử nói: Không, Tu-bồ-đề.
Tu-bồ-đề nói: Lìa thụ, tưởng, hành, thức, có pháp bị thoái chuyển đối với Vô 
thượng Chính đẳng Chính giác không?
Xá-lợi Tử nói: Không, Tu-bồ-đề.
Tu-bồ-đề nói: Chân như sắc có thoái chuyển đối với Vô thượng Chính đẳng 
Chính giác không?
Xá-lợi Tử nói: Không, Tu-bồ-đề.
Tu-bồ-đề nói: Chân như thụ, tưởng, hành, thức có thoái chuyển đối với Vô 
thượng Chính đẳng Chính giác không?
Xá-lợi Tử nói: Không, Tu-bồ-đề.
Tu-bồ-đề nói: Lìa Chân như sắc có pháp bị thoái chuyển đối với Vô thượng 
Chính đẳng Chính giác không?
Xá-lợi Tử nói: Không, Tu-bồ-đề.
Tu-bồ-đề nói: Lìa Chân như thụ, tưởng, hành, thức có pháp bị thoái chuyển 
đối với Vô thượng Chính đẳng Chính giác không?
Xá-lợi Tử nói: Không, Tu-bồ-đề.
Tu-bồ-đề nói: Sắc có được chứng đối với Vô thượng Chính đẳng Chính giác 
không?
Xá-lợi Tử nói: Không, Tu-bồ-đề.
Tu-bồ-đề nói:  Thụ, tưởng, hành, thức có được chứng đối với Vô thượng 
Chính đẳng Chính giác không?
Xá-lợi Tử nói: Không, Tu-bồ-đề.
Tu-bồ-đề nói: Lìa sắc có pháp được chứng đối với Vô thượng Chính đẳng 
Chính giác không?
Xá-lợi Tử nói: Không, Tu-bồ-đề.
Tu-bồ-đề nói: Lìa  thụ, tưởng, hành, thức có pháp được chứng đối với Vô 
thượng Chính đẳng Chính giác không?
Xá-lợi Tử nói: Không, Tu-bồ-đề.

134



Tu-bồ-đề nói: Chân như sắc có được chứng đối với Vô thượng Chính đẳng 
Chính giác không?
Xá-lợi Tử nói: Không, Tu-bồ-đề.
Tu-bồ-đề nói: Chân như thụ, tưởng, hành, thức có được chứng đối với Vô 
thượng Chính đẳng Chính giác không?
Xá-lợi Tử nói: Không, Tu-bồ-đề.
Tu-bồ-đề nói:  Lìa Chân như sắc có pháp được chứng đối  với  Vô thượng 
Chính đẳng Chính giác không?
Xá-lợi Tử nói: Không, Tu-bồ-đề.
Tu-bồ-đề nói: Lìa Chân như thụ, tưởng, hành, thức có pháp được chứng đối 
với Vô thượng Chính đẳng Chính giác không?
Xá-lợi Tử nói: Không, Tu-bồ-đề.
Tu-bồ-đề nói: Sắc có được biết rõ đối với Vô thượng Chính đẳng Chính giác 
không?
Xá-lợi Tử nói: Không, Tu-bồ-đề.
Tu-bồ-đề nói:  Thụ, tưởng, hành, thức có được biết rõ đối với Vô thượng 
Chính đẳng Chính giác không?
Xá-lợi Tử nói: Không, Tu-bồ-đề.
Tu-bồ-đề nói: Lìa sắc có pháp được biết rõ đối với Vô thượng Chính đẳng 
Chính giác không?
Xá-lợi Tử nói: Không, Tu-bồ-đề.
Tu-bồ-đề nói: Lìa  thụ, tưởng, hành, thức có pháp được biết rõ đối với Vô 
thượng Chính đẳng Chính giác không?
Xá-lợi Tử nói: Không, Tu-bồ-đề.
Tu-bồ-đề nói: Chân như sắc có được biết rõ đối với Vô thượng Chính đẳng 
Chính giác không?
Xá-lợi Tử nói: Không, Tu-bồ-đề.
Tu-bồ-đề nói: Chân như thụ, tưởng, hành, thức có được biết rõ đối với Vô 
thượng Chính đẳng Chính giác không?
Xá-lợi Tử nói: Không, Tu-bồ-đề.
Tu-bồ-đề nói: Lìa Chân như sắc có pháp được biết rõ đối với Vô thượng 
Chính đẳng Chính giác không?
Xá-lợi Tử nói: Không, Tu-bồ-đề.
Tu-bồ-đề nói: Lìa Chân như thụ, tưởng, hành, thức có pháp được biết rõ đối 
với Vô thượng Chính đẳng Chính giác không?
Xá-lợi Tử nói: Không, Tu-bồ-đề.
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Tu-bồ-đề nói: Cho đến tất cả các pháp, Chân như tất cả các pháp có thoái 
chuyển đối với Vô thượng Chính đẳng Chính giác không?
Xá-lợi Tử nói: Không, Tu-bồ-đề.
Tu-bồ-đề nói: Xá-lợi Tử, ý ông thế nào? Nếu có pháp bị thoái chuyển đối với 
Vô thượng Chính đẳng Chính giác, thì pháp này tức có chỗ trú. Vì tất cả các 
pháp không trú, thì có pháp nào bị thoái chuyển. Xá-lợi Tử, Chân như có thể 
thoái chuyển không?
Xá-lợi Tử nói: Không, Tu-bồ-đề.
Tu-bồ-đề nói: Xá-lợi Tử, Như vậy, tất cả các pháp như thế, thật cầu không 
thể được, tức không có pháp nào có thể bị thoái chuyển đối với Vô thượng 
Chính đẳng Chính giác.
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi Tử bạch Tôn giả Tu-bồ-đề: Như nghĩa được Tôn giả 
nói, tức không có Bồ-tát bị thoái chuyển đối với Vô thượng Chính đẳng Chính 
giác. Tu-bồ-đề, nếu vậy, như Phật có nói, người cầu Tam thừa lẽ ra không 
khác nhau sao?
Bấy giờ, Tôn giả Mãn Từ Tử nói với Tôn giả Xá-lợi Tử: Ông nên hỏi Tôn giả 
Tu-bồ-đề, như ý của Tu-bồ-đề, là muốn chỉ có người Nhất thừa thôi sao?
Bấy giờ, Xá-lợi Tử liền nói lời như thế với Tu-bồ-đề: Tu-bồ-đề, ông muốn 
khiến chỉ có người Nhất thừa thôi sao?
Tu-bồ-đề nói: Xá-lợi Tử, trong pháp Chân như, ông có thể thấy người Nhất 
thừa sao?
Xá-lợi Tử nói: Không, Tu-bồ-đề.
Tu-bồ-đề nói: Lại nữa, Xá-lợi Tử. Trong pháp Chân như, ông có thể thấy 
người Tam thừa sao?
Xá-lợi Tử nói: Không, Tu-bồ-đề.
Tu-bồ-đề nói: Xá-lợi Tử, trong pháp Chân như có thể có tướng Nhất, tướng 
Tam sao?
Xá-lợi Tử nói: Không, Tu-bồ-đề.
Tu-bồ-đề nói: Xá-lợi Tử, ông nay nên biết, trong pháp Chân như, một pháp 
Bồ-tát còn không thể có, huống là pháp Thanh Văn, Duyên Giác mà lại có 
sao? Vì thế, không có pháp nào bị thoái chuyển đối với Vô thượng Chính 
đẳng Chính giác. Xá-lợi Tử, nếu Bồ-tát Ma-ha-tát nghe nói như thế, không 
khiếp, không sợ, không lui, không mất, nên biết, Bồ-tát Ma-ha-tát này tức có 
thể thành tựu Bồ-đề.
Bấy giờ, Thế Tôn khen Tôn giả Tu-bồ-đề:  Hay thay!  Hay thay! Tu-bồ-đề, 
những điều ông vui nói đều là oai thần hộ niệm của Như Lai. Đúng như ông 
nói.  Đúng thế,  đúng thế.  Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát nghe nói  như thế,  không 
khiếp, không sợ, không lui, không mất, nên biết, Bồ-tát Ma-ha-tát này tức có 
thể thành tựu Bồ-đề.
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Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi Tử bạch Phật: Thế Tôn, nếu Bồ-tát Ma-ha-tát nghe 
nói như thế, không kinh, không sợ, không lui, không mất, sẽ được thành tựu 
Bồ-đề gì?
Phật nói: Xá-lợi Tử, sẽ được thành tựu Vô thượng Chính đẳng Chính giác.
Bấy giờ,  Tôn giả Tu-bồ-đề bạch Phật:  Nếu Bồ-tát  Ma-ha-tát  muốn được 
thành tựu Vô thượng Chính đẳng Chính giác, nên trú thế nào? Tu học thế 
nào?
Phật bảo Tu-bồ-đề: Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn được thành tựu Vô thượng 
Chính đẳng Chính giác, nên đối với tất cả chúng sinh, khởi tâm bình đẳng, 
tâm không ác độc, tâm từ, tâm lợi ích, tâm thiện tri thức, tâm không chướng 
ngại, tâm khiêm hạ, tâm không phiền não, tâm không làm hại; nên sinh các 
tâm như thế.
Lại nữa, đối với tất cả chúng sinh, nghĩ là cha, nghĩ là mẹ, nghĩ là bạn thân. 
Lại nữa, rộng tu lâu dài các hành; nghĩa là, đối với thí có thể xả, đối với giới 
có thể giữ, đối với nhẫn có thể nhận, tinh tiến không biếng nhác, thiền định 
tịch tĩnh, trí  tuệ hiểu rõ; tu đủ loại hạnh thù thắng như thế, thuận theo 
duyên sinh, quán sát các pháp, đối với các pháp không nắm các tướng đoạn 
diệt. Biết rõ chân thật các pháp như thế, tức có thể vượt qua địa địa vị Bồ-
tát, đủ các pháp Phật, thành thục vô lượng vô số chúng sinh, khiến đều an 
trú cảnh giới Đại Niết-bàn. Bồ-tát Ma-ha-tát, nếu tu học như thế, tức không 
có tướng chướng ngại, cho đến tất cả các pháp cũng được không chướng 
ngại. Tu-bồ-đề, vì thế, Bồ-tát Ma-ha-tát, muốn được Vô thượng Chính đẳng 
Chính giác, nên trú như thế, tu học như thế. Học như thế, có thể vì tất cả 
chúng sinh làm chỗ nương tựa lớn.
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Quyển XVI

Phẩm 17: Tướng Bồ-tát Không Thoái Chuyển

Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, Bồ-tát Ma-ha-tát không thoái 
chuyển sẽ có tướng gì? Chúng con làm thế nào có thể biết đó là khôngthoái 
chuyển?
Phật dạy Tu-bồ-đề: Ông nay nên biết, Bồ-tát Ma-ha-tát không thoái chuyển 
có đủ loại tướng. Tu-bồ-đề, có các bậc Dị sinh, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ-
tát, Như Lai; các  bậc như thế, ở trong Chân như, không hai, không khác, 
không nghi, không hoại. Bồ-tát từ Chân như này nhập tính các pháp, tuy 
nhập pháp này nhưng trong đó cũng không sinh phân biệt đây là Chân như, 
đây là tướng Chân như; khi ra khỏi như thế rồi, nếu nghe các pháp khác, 
cũng ở trong đó không nghi, không thắc mắc, không hối, không chìm, không 
phải pháp, không phải phi pháp. Bồ-tát theo tướng các pháp mà nhập tính 
các pháp. Tu-bồ-đề, nên biết Bồ-tát Ma-ha-tát  không thoái chuyển, trong 
mọi lúc, những gì nói ra đều có nghĩa, có lợi, suốt đời không nói những lời 
vô ích, cũng không thấy người khác đẹp, xấu, cao, thấp. Tu-bồ-đề, nếu có 
đầy đủ các tướng như thế, đó là Bồ-tát Ma-ha-tát không thoái chuyển.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Nên biết Bồ-tát Ma-ha-tát  không thoái chuyển đó, tuy 
nghe lời nói của các chúng Sa-môn, Bà-la-môn, ngoại đạo khác nói, nhưng 
không lấy đó làm cái biết đúng, cái thấy đúng. Bồ-tát này cũng không lễ bái, 
phục vụ chư Thiên khác, không lấy hương, hoa, đèn, đồ hương,  thức ăn 
uống, y phục, đủ loại cúng phẩm mà cúng dường họ, cũng không sinh tín, 
kính đối với họ. Tu-bồ-đề, nếu có đủ các tướng như thế, đó là Bồ-tát Ma-ha-
tát không thoái chuyển.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Bồ-tát Ma-ha-tát  không thoái chuyển đó, rốt ráo không 
rơi vào các đường dữ, không thụ thân người nữ. Lại nữa, Tu-bồ-đề. Bồ-tát 
này, ở mọi lúc, thường hành mười Thiện đạo. Đó là tự mình không sát sinh, 
lại  dạy người khác giữ không sát sinh; tự mình không trộm cắp,  lại  dạy 
người khác giữ không trộm cắp; tự mình không tà nhiễm, lại dạy người khác 
giữ không tà nhiễm; tự mình không nói dối, lại dạy người khác giữ không nói 
dối; tự mình không nói hai lưỡi, lại dạy người khác giữ không nói hai lưỡi; tự 
mình không nói  lời ác, lại  dạy người khác giữ không nói lời ác; tự mình 
không nói lời vô nghĩa, lại dạy người khác giữ không nói lời vô nghĩa; tự 
mình không tham ái, lại dạy người khác giữ không tham ái; tự mình không 
giận dữ, lại dạy người khác giữ không giận dữ; tự mình không tà kiến, lại 
dạy người khác không khởi tà kiến. Như thế, Bồ-tát Ma-ha-tát  không thoái 
chuyển tự mình hành mười Thiện đạo, lại dùng pháp này, rộng vì người khác 
hiển bày như lý, truyền dạy như thật, được lợi ích như thế, hoan hỷ như lý.
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Bồ-tát đó, đối với mười Thiện pháp, kiên cố hành, không bị lui mất; đối với 
tất cả các hành, tất cả các loại, tất cả các lúc, tất cả các nơi, không sinh tâm 
giận dữ, cho đến trong mộng cũng hành mười Thiện mà không còn khởi bất 
cứ mười hành Bất thiện nào. Tu-bồ-đề, nếu có đầy đủ các tướng như thế, đó 
là Bồ-tát Ma-ha-tát không thoái chuyển.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Bồ-tát Ma-ha-tát không thoái chuyển đó, theo tất cả các 
pháp môn đã nghe, đã được mà vì tất cả chúng sinh, tuyên thuyết như lý, 
khiến các chúng sinh được lợi ích lớn. Bồ-tát dùng Pháp thí này, tùy tâm ưa 
thích của chúng sinh, đều khiến chúng sinh viên mãn ý nguyện. Pháp Bồ-tát 
tự đạt được cùng chung với tất cả chúng sinh. Tu-bồ-đề, nếu có đầy đủ các 
tướng như thế, đó là Bồ-tát Ma-ha-tát không thoái chuyển.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Bồ-tát Ma-ha-tát không thoái chuyển đó, nghe pháp sâu 
xa, không nghi, không hối, tâm sinh tin hiểu. Bồ-tát đó, ở mọi lúc, lời nói 
nhu hòa, khéo thuận, ít khi bị hôn trầm, buồn ngủ, đầy đủ các oai nghi đi, 
đứng, nằm, ngồi, các căn điều hòa lìa mọi động loạn, không đi vội vàng, bàn 
chân sát đất, bước đi điềm tĩnh, nhìn đất mà đi, các nơi hướng đến đều lìa 
lầm lỗi.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Bồ-tát Ma-ha-tát không thoái chuyển đó, y phục che thân 
và đồ nằm đều thanh tịnh, thơm, sạch, không có cấu uế, thân được an ổn, 
lìa các bệnh khổ. Hơn nữa, trong thân người có các trùng lớn, nhỏ ở tám vạn 
cửa, nhưng trong thân Bồ-tát không có các trùng này. Vì sao? Thiện căn Bồ-
tát vượt ngoài thế gian, tăng trưởng rộng lớn. Tùy theo thiện căn đó được 
tăng trưởng rồi, Bồ-tát tức được thân thanh tịnh; thân đã thanh tịnh, tâm 
cũng thanh tịnh.
Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, thế nào gọi là tâm Bồ-tát thanh tịnh?
Phật bảo Tu-bồ-đề: Tùy theo thiện căn của Bồ-tát đó đã tăng trưởng rồi, thì 
tất cả các pháp bất thiện, nịnh hót, dối trá đều tự tiêu diệt. Vì diệt nên được 
tâm thanh tịnh; vì tâm thanh tịnh nên có thể vượt qua các bậc Thanh Văn, 
Duyên Giác. Như thế gọi là tâm Bồ-tát thanh tịnh. Tu-bồ-đề, nếu có đầy đủ 
các tướng như thế, đó là Bồ-tát Ma-ha-tát không thoái chuyển.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Bồ-tát Ma-ha-tát không thoái chuyển đó, xa lìa tham ái, 
tâm không keo kiệt, đố kỵ, không cầu tiếng tăm, lợi dưỡng thế gian, không 
ưa tích chứa thức ăn uống, y phục, đồ nằm, thuốc men và các thứ khác, mà 
chỉ ưa thích Chính pháp sâu xa. Đối với pháp môn sâu xa có thể nhất tâm 
lắng nghe, không sinh kinh sợ, trí tuệ kiên cố, tin nhận chắc chắn, theo pháp 
được nghe đều tương ưng với Bát-nhã Ba-la-mật. Vì Bồ-tát nhờ Bát-nhã Ba-
la-mật, nên cho đến tất cả các việc thế gian, đều không thấy không tương 
ưng với Bát-nhã Ba-la-mật, mà tất cả đều an trú trong Thật tướng các pháp. 
Tu-bồ-đề,  nếu  có  đầy  đủ  các  tướng  như  thế,  đó  là  Bồ-tát  Ma-ha-tát 
khôngthoái chuyển.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Có các ác ma đến chỗ Bồ-tát, hóa ra tám địa ngục lớn. 
Mỗi  mỗi địa ngục, trong đó đều có trăm ngàn vạn số Bồ-tát  không thoái 
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chuyển. Ma nói thế này: “Ông nay nên biết các Bồ-tát này đều trú ở địa vị 
không thoái chuyển. Như Lai đã thụ ký cho tất cả rồi, nay sinh trở lại trong 
địa ngục lớn này. Ông nay cũng như thế, trú ở địa vị không thoái chuyển, 
Như Lai đã thụ ký. Ông cũng sẽ sinh vào địa ngục lớn này. Ông nay nếu có 
thể hối cải tâm này, sẽ được không đọa địa ngục, lại sinh lên trời.” Tu-bồ-
đề, nếu Bồ-tát nghe nói như thế rồi, tâm không động chuyển, nghĩ thế này: 
“Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát  không thoái chuyển còn đọa địa ngục thì không có 
điều này. Ta nay biết rõ đây là việc Ma. Tu-bồ-đề, nếu có đầy đủ các tướng 
như thế, đó là Bồ-tát Ma-ha-tát không thoái chuyển.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Có các ác ma hóa tướng Sa-môn, đến chỗ Bồ-tát nói thế 
này: “Cái ông đã nghe, có thể đọc, tụng trước đây, đều không chân thật, 
không phải Phật thuyết. Ông nên quay bỏ, đừng có thụ trì. Ông nay nếu có 
thể bỏ điều đã nghe trước đây, ta sẽ thường đến chỗ ông, đem cái ta nghe 
được cùng nhau tập, tụng. Cái ta nghe được chính là Phật thuyết.” Nếu Bồ-
tát nghe nói như thế rồi mà tâm động chuyển, nên biết Bồ-tát này chưa 
được thụ ký Vô thượng Chính đẳng Chính giác từ chư Phật, chưa thể an trú 
địa vị không thoái chuyển. Nếu có Bồ-tát nghe nói như thế rồi, tâm không 
động chuyển, trú thật tướng của pháp, không sinh, không diệt, không khởi, 
không làm, tâm vị ấy kiên cố, không theo lời người khác. Ví như A-la-hán đã 
sạch các lậu, hiện tại chứng thật tướng của pháp, không sinh, không diệt, 
không khởi, không làm, không theo lời người, không bị ác ma làm cho động 
chuyển. Bồ-tát cũng như thế, đã được an trú  địa vị không thoái chuyển, 
không bị pháp môn Thanh Văn, Duyên Giác làm cho động chuyển, suốt đời 
không thủ chứng quả Thanh Văn, Duyên Giác,  nhất  định cầu hướng Vô 
thượng Chính đẳng Chính giác, thành tựu Nhất thiết trí, an trú địa vị không 
thoái chuyển. Tu-bồ-đề, nếu có đầy đủ các tướng như thế, đó là Bồ-tát Ma-
ha-tát không thoái chuyển. 
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Có các  ác ma đến chỗ Bồ-tát nói thế này: “Cái ông tu 
hành chính là hành luân hồi, không phải hành Bồ-tát. Ông nay nên ở trong 
đời này, dứt hết biên tế khổ, thủ chứng Niết-bàn, đừng chịu các khổ não 
trong pháp sinh tử này nữa. Ông nay, nếu đời này không dứt hết khổ, nắm 
cái vui Niết-bàn, thì lại phải  thụ thân đời sau sao?” Tu-bồ-đề, nếu Bồ-tát 
nghe nói như thế, biết rõ việc của Ma, tâm không động chuyển, thì Ma đó 
liền nói thế này: “Ông không thấy chúng Bồ-tát Ma-ha-tát kia, trong Hằng hà 
sa số kiếp, đều gần gũi chư Phật, đem thức ăn uống, y phục, đồ nằm, thuốc 
men của mình cúng dường Hằng hà sa số chư Phật Thế Tôn, ở nơi chư Phật 
tu trì phạm hạnh, cung kính phụng sự chư Phật, nghe nhận Chính pháp; vì 
Bồ-đề mà ở chỗ chư Phật, thưa hỏi pháp hành đạo của Bồ-tát, nên trú thế 
nào, hành thế nào, học thế nào. Tùy theo điều kiện của họ, chư Phật nói: 
‘Bồ-tát nên trú như thế, hành như thế, học như thế.’ Các Bồ-tát này theo 
chư Phật dạy, như lý tu hành, cầu Nhất thiết trí. Siêng hành như thế còn 
không thể  được, huống là ông nay làm sao có thể  được Vô thượng Chính 
đẳng Chính giác?”
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Tu-bồ-đề, nếu Bồ-tát nghe nói như thế rồi, biết rõ việc Ma, tâm không động 
chuyển, Ma đó lại tức thì hóa ra các chúng Tỷ-khưu kia, ở trước Bồ-tát, Ma 
nói thế này: “Các Tỷ-khưu này đều là A-la-hán, dứt sạch các lậu, trước đây 
phát ý đạo, đều vì cầu Vô thượng Chính đẳng Chính giác mà không thể 
được; nay trở lại nắm chứng quả A-la-hán như thế, huống là ông nay làm 
sao có thể được Vô thượng Chính đẳng Chính giác?” Tu-bồ-đề, Bồ-tát này 
nghe nói như thế rồi, không bị động chuyển, không sinh tưởng khác, mà có 
thể biết rõ đây là việc Ma, liền nói thế này: “Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát theo lời 
chư Phật dạy, như lý tu học, an trú như thật, các điều được làm đều đúng 
với các Ba-la-mật, không lìa đạo này, không lìa niệm này, nếu không được 
Nhất thiết trí thì không có điều này.” Bồ-tát suy nghĩ như thế rồi, tâm mình 
quyết định, kiên cố trở lại, mà các ác ma không có được cơ hội. Bồ-tát này 
biết rõ các việc Ma như thế rồi, đối với điều được nghe không bị mất. Tu-bồ-
đề, nếu có đầy đủ các tướng như thế, đó là Bồ-tát Ma-ha-tát  không thoái 
chuyển.
Lại  nữa,  Tu-bồ-đề. Bồ-tát Ma-ha-tát  không thoái  chuyển đó, ở trong các 
pháp, không khởi tưởng sắc, không sinh tưởng sắc, không khởi tưởng về 
thụ, tưởng, hành, thức, không sinh tưởng về thụ, tưởng, hành, thức. Vì sao? 
Bồ-tát này biết rõ tự tướng các pháp là Không, nên đối với tất cả các pháp 
rốt ráo không có được, không tạo tác, không sinh; ở trong các pháp, được 
Vô sinh nhẫn. Tu-bồ-đề, nếu có đủ các tướng như thế, đó là Bồ-tát Ma-ha-
tát không thoái chuyển.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Có các ác ma hóa tướng Tỷ-khưu, đến chỗ Bồ-tát, nói thế 
này: “Nên biết Nhất thiết trí đồng với hư không kia, không có sinh, không có 
thành, pháp không có được, pháp không tác dụng, không người biết, không 
người  chứng, không người đắc pháp, không người dùng pháp. Như thế, 
quán Nhất thiết trí đồng với hư không rồi, cái ông hướng cầu là không có 
nghĩa, không có lợi; nếu có người nói  được Vô thượng Chính đẳng Chính 
giác, nên biết lời đó là việc Ma, không phải Phật thuyết.”
Tu-bồ-đề, Bồ-tát kia nghe nói như thế rồi, liền khởi niệm: “Nay người nói lời 
này muốn ta xa lìa quả Nhất thiết trí, đó là việc Ma.” Bồ-tát tức thì khởi tâm 
kiên cố, tâm không động, tâm không hoại. Các chúng Ma kia không có cơ 
hội. Tu-bồ-đề, nếu có đủ các tướng như thế, đó là Bồ-tát Ma-ha-tát không 
thoái chuyển.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Bồ-tát Ma-ha-tát  không thoái chuyển kia, vì  cầu Nhất 
thiết trí, không chuyển theo các bậc Thanh Văn, Duyên Giác. Bồ-tát này nếu 
muốn nhập các định Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thiền, thì đối với các 
định này, tâm trở thành điều nhu, tùy ý có thể nhập. Tuy nhập các định này 
nhưng không nương Thiền mà sinh, trở lại nắm pháp Dục giới. Tu-bồ-đề, 
nếu có đủ các tướng như thế, đó là Bồ-tát Ma-ha-tát không thoái chuyển.
Lại  nữa,  Tu-bồ-đề.  Bồ-tát  Ma-ha-tát  không thoái  chuyển đó,  không dính 
danh vọng, lợi dưỡng thế gian, cũng không ưa thích ca tụng, khen ngợi. Đối 
với chúng sinh, tâm không giận, ngại, thường khởi tâm lợi lạc đối với chúng 
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sinh. Dù đến, dù đi, dù động, dù dừng, tâm không tán loạn, đầy đủ oai nghi. 
Bồ-tát tuy là tại gia nhưng không dính mắc các dục, đối với mọi cảnh dục 
không sinh ưa thích. Nếu có thọ các dục thì thường sinh sợ hãi. Ví như có 
người trải qua hiểm nạn, quá nhiều giặc cướp. Ở trong hiểm nạn, tuy có 
thức ăn uống, thường sinh lo sợ, chỉ nghĩ lúc nào qua được hiểm nạn này; 
Bồ-tát Ma-ha-tát  không thoái chuyển kia cũng như thế. Tuy là tại gia,  thụ 
các cảnh dục, nhưng thường biết rõ lỗi lầm các dục là gốc các khổ, không 
sinh ưa thích, thường lo sợ mà sinh ghét bỏ, không lấy tà mạng, phi pháp 
mà sống, dù mất thân mạng chứ không làm tổn hại chúng sinh. Vì sao? Bồ-
tát tại gia gọi là Chính Sĩ, cũng gọi là Đại Trượng Phu, cũng gọi là Khả Ái Sĩ 
Phu, cũng gọi là Tối thượng Sĩ Phu, cũng gọi là Thiện Tướng Sĩ Phu, cũng 
gọi là Trung Tiên Sĩ Phu, cũng gọi là Cát Tường Sĩ Phu, cũng gọi là Sĩ Phu 
Trung Chúng Sắc Liên Hoa, cũng gọi là Sĩ Phu Trung Bạch Liên Hoa, cũng 
gọi  là Sĩ  Phu Chính Trí, cũng gọi là Nhân Trung Long, cũng gọi là Nhân 
Trung Sư Tử, cũng gọi là Điều Ngự. Bồ-tát tuy là tại gia nhưng có thể thành 
tựu đủ loại công đức, thường vui làm lợi lạc tất cả chúng sinh. Vì Bồ-tát nhờ 
sức của Bát-nhã Ba-la-mật, nên được thành tựu tất cả các tướng thù thắng. 
Tu-bồ-đề, nếu có đủ các tướng như thế, đó là Bồ-tát Ma-ha-tát không thoái 
chuyển.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Bồ-tát Ma-ha-tát  không  thoái chuyển đó, ở mọi lúc, có 
Chấp Kim Cương Đại Dược-xoa Chủ thường theo hộ vệ, không để phi nhân 
rình lấy cơ hội. Tâm Bồ-tát này không tán loạn, oai nghi tịch tĩnh, các căn 
đầy đủ, không bị khuyết giảm, là Ngưu Vương trong loài người, các tướng 
viên mãn, tu hạnh hiền thiện, thường hành Chính pháp, không lấy các việc 
tà huyễn, chú thuật, dược thảo của thế gian để dẫn  dụ người; không vì 
người khác mà xem tướng có chuyện tốt lành như thế, chuyện không tốt 
lành như thế; cũng không xem tướng thế gian, nam nữ, sinh trưởng, tướng 
như thế, việc như thế, hoặc thiện, hoặc ác, cho người; cũng không vì người 
nữ mà sinh kính mến, thường tu tịnh mạng, không sống bằng tà mạng, xa 
lìa tất cả các việc đấu tranh, kiện tụng; không hoại Chính kiến, giới hành đầy 
đủ. Bồ-tát, đối với các ác pháp, không tự làm, không khuyên người làm; ở 
mọi lúc, lìa các lỗi lầm. Tu-bồ-đề, nếu có đủ các tướng như thế, đó là Bồ-tát 
Ma-ha-tát không thoái chuyển.
Lại  nữa,  Tu-bồ-đề.  Bồ-tát  Ma-ha-tát  không thoái  chuyển  đó,  ở  mọi  lúc, 
không nói các việc hỗn tạp của thế gian; nghĩa là không nói đến việc của 
vua, không nói đến việc của giặc cướp, không nói đến việc binh, không nói 
việc chiến trận, không nói các việc thuộc nước, thành, xóm, làng, phương xứ 
v.v…, không nói đến việc của cha mẹ, dòng họ, nam nữ v.v…, không nói đến 
các việc thích ý như vườn, rừng, đài, quán, ao, hồ, không nói các việc của 
Long, Thần, Dạ-xoa, quỷ mị, phi nhân v.v.   , không nói các việc ăn uống, y 
phục, hương hoa, chuỗi ngọc, trang nghiêm v.v…, không nói các việc ca, 
múa, xướng, hát, vui chơi, không nói đến biển lớn, châu, sông, ngòi, không 
nói các việc của dị sinh. Bồ-tát không nói các việc hỗn tạp của thế gian như 
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thế, chỉ thích tuyên thuyết uẩn, xứ, giới v.v…, cùng các pháp tương ưng Bát-
nhã  Ba-la-mật, thường không lìa Nhất thiết trí, tác ý như lý, thường thích 
Chính pháp, không thích phi pháp, thích tranh luận ôn hòa, không thích dèm 
pha, thích gần bạn lành, không thích oán ác, thích nói lời lợi ích, không nói 
lời vô nghĩa, thích sinh vào nước Phật thanh tịnh ở phương khác, gần gũi 
chư Phật Như Lai, chiêm lễ, cung kính, tôn trọng, cúng dường, thường được 
thấy Phật, không lúc nào rời. Tu-bồ-đề, nếu có đủ các tướng như thế, đó là 
Bồ-tát Ma-ha-tát không thoái chuyển.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Nên biết Bồ-tát Ma-ha-tát không thoái chuyển, phần lớn 
đều mạng chung ở các cõi trời Dục giới, Sắc giới mà sinh vào Diêm-phù-đề 
này. Nên biết Bồ-tát đó ít khi sinh ở vùng biên giới. Nếu có sinh thì cũng sinh 
ở nước lớn, hiểu rõ kinh sách, các việc kỹ thuật, công xảo của thế gian, 
không gì không thông suốt. Tu-bồ-đề, nếu có đủ các tướng như thế, đó là 
Bồ-tát Ma-ha-tát không thoái chuyển.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Bồ-tát Ma-ha-tát không thoái chuyển đó không sinh nghi 
ngờ mình là không thoái chuyển hay không phải không thoái chuyển. Bồ-tát, 
ở trong pháp đã chứng thuộc về địa  vị  của mình, quyết định không nghi 
ngờ. Ví như người Tu-đà-hoàn, đối với quả chứng được ở trong địa vị  của 
mình, quyết định không nghi ngờ; Bồ-tát Ma-ha-tát không thoái chuyển cũng 
như thế. Đã được an trú trong pháp tự chứng thì quyết định không thoái lui, 
không còn phải sinh nghi. Đối với các việc Ma, thảy đều biết rõ; đã biết rõ 
thì không theo. Tu-bồ-đề, lại như có người tạo tội Vô gián, thường sinh nghi, 
sợ, cho đến khi chết, không thể rời bỏ tâm mang tội như thế; Bồ-tát Ma-ha-
tát bất thoái chuyển kia cũng như thế. Đã an trú được trong địa vị không 
thoái chuyển, trong pháp chứng được thuộc về địa  vị  của mình, thì quyết 
định, kiên cố, không bị lùi mất, không bị thế gian, trời, người, A-tu-la v.v…, 
làm động chuyển. Đối với các việc Ma, thảy đều có thể biết rõ, đã biết rõ thì 
không theo; cho đến chuyển thân cũng không nghi lại phát tâm Thanh Văn, 
Duyên Giác, cho đến chuyển thân cũng không nghi không được Vô thượng 
Chính đẳng Chính giác. Vì sao? Vì Bồ-tát đã được trí Bất hoại, đã trú tâm Bất 
hoại.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Nếu các ác ma hóa làm thân Phật, đến chỗ Bồ-tát nói thế 
này: “Ông nên thủ chứng quả A-la-hán; siêng cầu Vô thượng Chính đẳng 
Chính giác mà làm gì?  Vì  sao? Những người cầu Vô thượng Chính đẳng 
Chính giác đều có tướng Bồ-đề. Ông nay không có tướng như thế, có bỏ 
công thì suốt đời cũng không thể được.” Bồ-tát đó nghe nói như thế, nếu ở 
trong lòng có đổi khác, nên biết chưa từng được thụ ký ở chỗ Phật Như Lai 
Ứng cúng Chính đẳng Chính giác trước đây, chưa thể an trú  địa vị không 
thoái chuyển. Tu-bồ-đề, nếu Bồ-tát nghe nói như thế, tâm không đổi khác, 
mà nghĩ thế này: “Đây là tướng lạ, không phải Phật thuyết. Nếu là Phật 
thuyết lẽ ra không có khác lạ. Nên biết đều là các ác ma kia hóa làm thân 
Phật, đến như thế với mình, ý muốn làm cho mình xa rời Vô thượng Chính 
đẳng Chính giác.” Bồ-tát nghĩ như thế rồi, lúc đó ác ma không tìm thấy cơ 
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hội, liền dấu lại thân Ma. Tu-bồ-đề nên biết Bồ-tát này đã được Phật Như Lai 
trước đây thụ ký Vô thượng Chính đẳng Chính giác, đã có thể an trú địa vị 
không thoái chuyển.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Bồ-tát Ma-ha-tát không thoái chuyển đó nghĩ thế này: “Vì 
ta thường hộ trì  Chính pháp của chư Phật quá khứ, hiện tại là Bồ-đề, vì 
Chính pháp mà siêng hành, tinh tiến, không tiếc thân mạng để bảo vệ Chính 
pháp; đó chính là tôn trọng, cung kính Pháp thân chư Phật.” Tu-bồ-đề, Bồ-
tát Ma-ha-tát này không chỉ bảo vệ Chính pháp của chư Phật quá khứ, hiện 
tại, mà còn bảo vệ Chính pháp của chư Phật vị lai. Vì sao? Bồ-tát đó nghĩ: 
“Ta cũng nằm trong số vị lai, cũng sẽ được thụ ký Vô thượng Chính đẳng 
Chính giác. Vì thế, ta sẽ bảo vệ Chính pháp của chư Phật vị lai. Dù trải qua 
thời gian dài cũng không biếng nhác, cho đến không tiếc thân mạng mà 
không thoái chuyển.” Tu-bồ-đề, nếu có đủ các tướng như thế, đó là Bồ-tát 
Ma-ha-tát không thoái chuyển.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Bồ-tát Ma-ha-tát không thoái chuyển được nghe Như Lai 
Ứng cúng Chính đẳng Chính giác tuyên thuyết Chính pháp, nghe được rồi thì 
không nghi, không hối, sinh tin hiểu sâu xa.
Tu-bồ-đề bạch Phật:  Thế  Tôn,  Bồ-tát  Ma-ha-tát  đó  chỉ  nghe  pháp Phật 
thuyết mà không sinh nghi, hối; nghe các pháp khác cũng không nghi hối 
sao?
Phật bảo Tu-bồ-đề: Bồ-tát Ma-ha-tát đó nếu nghe các pháp do người Thanh 
Văn nói cũng không nghi hối. Vì sao? Bồ-tát Ma-ha-tát đó đã được Vô sinh 
pháp nhẫn. Đối với tất cả các pháp đều lìa mọi nghi, hối, nhập vào tính các 
pháp, trú pháp bình đẳng. Tu-bồ-đề, nếu có đủ các tướng như thế, đó là Bồ-
tát Ma-ha-tát không thoái chuyển. Tu-bồ-đề, nếu Bồ-tát Ma-ha-tát thành tựu 
các tướng như thế, nên biết Bồ-tát đó được Phật hộ niệm, đã được Phật Như 
Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác trước đây  thụ ký, nên có thể quyết 
định, kiên cố, an trú địa vị không thoái chuyển. Vì sao? Những gì ác ma làm 
ra đều có tướng khác. Căn cứ các tướng khác này, Bồ-tát đều có thể biết rõ 
mà không theo, không bị các Ma chuyển động. Tu-bồ-đề, với tướng như thế, 
ông nên biết đó là Bồ-tát Ma-ha-tát không thoái chuyển.
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Quyển XVII

Phẩm 18: Tính Không 
 
Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề lại bạch Phật: Hiếm có, Thế Tôn. Bồ-tát Ma-ha-tát 
không thoái chuyển kia có thể thành tựu công đức như thế. Thế Tôn lại khéo 
tuyên thuyết vô lượng vô biên tướng không thoái chuyển của các Bồ-tát Ma-
ha-tát. 
Phật bảo Tu-bồ-đề: Đúng thế, đúng thế. Vì sao? Vì Bồ-tát Ma-ha-tát không 
thoái chuyển kia đã có thể thành tựu Vô biên trí.
Tu-bồ-đề bạch Phật:  Thế Tôn,  như Phật  thuyết,  Bồ-tát  Ma-ha-tát  không 
thoái chuyển kia có Hằng hà sa số tướng bất thoái chuyển; chính là hiển bày 
tướng thù thắng sâu xa của các Bồ-tát Ma-ha-tát. Tướng sâu xa tức là tướng 
Bát-nhã Ba-la-mật.
Phật khen ngợi Tu-bồ-đề:  Hay thay!  Hay thay! Tu-bồ-đề, đúng thế, đúng 
thế. Tướng sâu xa tức là tướng Bát-nhã Ba-la-mật. Tướng Bát-nhã Ba-la-mật 
tức là nghĩa Không, nghĩa Vô tướng, Vô nguyện, Vô sinh, Vô tác, Vô tính, Vô 
nhiễm, Niết-bàn tịch tĩnh.
Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, như Phật thuyết, tướng sâu xa chỉ là nghĩa 
Không, cho đến nghĩa Niết-bàn tịch tĩnh, mà không phải nghĩa của tất cả các 
pháp sao?
Phật bảo Tu-bồ-đề: Nghĩa của tất cả các pháp cũng chính là tướng sâu xa. Vì 
sao? Sắc sâu xa;  thụ, tưởng, hành, thức sâu xa. Gọi là sắc sâu xa là thế 
nào? Vì Như Như sâu xa nên sắc sâu xa. Gọi là thụ, tưởng, hành, thức sâu 
xa là thế nào? Vì Như Như sâu xa nên thụ, tưởng, hành, thức sâu xa. Tu-bồ-
đề, nếu không có sắc thì đó là sắc sâu xa; nếu không có thụ, tưởng, hành, 
thức thì đó là thụ, tưởng, hành, thức sâu xa.
Tu-bồ-đề nói: Hiếm có, Thế Tôn, có thể dùng phương tiện vi diệu, ngăn sắc 
để hiển bày Niết-bàn, ngăn thụ, tưởng, hành, thức để hiển bày Niết-bàn.
Phật dạy Tu-bồ-đề: Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát đối với tướng Bát-nhã  Ba-la-mật 
sâu xa này, trú chỗ trú của Bát-nhã Ba-la-mật như thế, học giáo thuyết của 
Bát-nhã Ba-la-mật như thế, hành các hạnh của Bát-nhã Ba-la-mật như thế. 
Tu-bồ-đề, Bồ-tát Ma-ha-tát có thể, trong một ngày, suy nghĩ như thế, quán 
sát như thế, tu tập như thế, tương ưng như thế, thì công đức có được trong 
một ngày của Bồ-tát  Ma-ha-tát  này  không thể nghĩ  bàn,  không thể cân 
lường.
Tu-bồ-đề, ví như ở đời những người có nhiều dục và cái biết về dục cũng 
nhiều, cùng hẹn hò với một người con gái đoan chính vào một lúc nào đó; 
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lúc đó người con gái, vì cơ duyên nào đó, mà bị lỡ hẹn. Tu-bồ-đề, ý ông thế 
nào? Người có nhiều dục kia, vào lúc đó, sẽ tương ưng với pháp gì?
Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, người đó chỉ cùng tương ưng với cái biết về 
dục, với suy nghĩ tà vạy. Người đó nghĩ: “Lúc nào ta mới có thể gặp được 
người con gái này, được sớm vui đùa sung sướng với cô ta.”
Phật bảo Tu-bồ-đề: Ý ông thế nào? Người kia, trong một ngày, có khởi nhiều 
niệm về dục không?
Tu-bồ-đề nói: Rất nhiều, Thế Tôn.
Phật bảo Tu-bồ-đề: Bồ-tát Ma-ha-tát cũng như thế, đối với pháp môn Bát-
nhã Ba-la-mật sâu xa này, có thể trong một ngày suy nghĩ như thế, quán sát 
như thế, tu tập như thế, tương ưng như thế, thì có thể trừ khổ não luân hồi 
trong biết bao kiếp số, lại được xa lìa mọi lỗi lầm bị thoái chuyển, rốt ráo 
được thành tựu Vô thượng Chính đẳng Chính giác. Vì sao? Tu-bồ-đề, Bồ-tát 
Ma-ha-tát có thể, trong một ngày, suy nghĩ, tu tập Bát-nhã Ba-la-mật, mà 
không rời niệm này, cùng tương ưng với Bát-nhã Ba-la-mật. Công đức thù 
thắng Bồ-tát này có trong một ngày hơn hẳn tất cả công đức rộng hành bố 
thí mà xa rời Bát-nhã  Ba-la-mật của các Bồ-tát khác trong  Hằng hà sa số 
kiếp.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát, trong  Hằng hà sa số kiếp, xa lìa 
Bát-nhã Ba-la-mật, bố thí, cúng dường Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, 
A-la-hán, Duyên Giác, Bồ-tát, Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác, thì 
không bằng Bồ-tát có thể trong một ngày, đối với pháp môn Bát-nhã Ba-la-
mật này, suy nghĩ, tu tập, hành như được nói. Phúc có được này vô lượng, 
vô biên, không thể kể hết.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát, trong  Hằng hà sa số kiếp, xa lìa 
Bát-nhã Ba-la-mật, ở chỗ Tu-đà-hoàn cho đến Như Lai Ứng cúng Chính đẳng 
Chính giác, bố thí, cúng dường xong, lại tu trì đầy đủ giới hành, thì không 
bằng Bồ-tát có thể trong một ngày hành theo Bát-nhã Ba-la-mật, tác ý như 
lý, suy nghĩ, tu tập, tuyên thuyết pháp này. Phúc có được này vô lượng, vô 
biên, không thể xưng kể. 
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát, trong  Hằng hà sa số kiếp, xa lìa 
Bát-nhã Ba-la-mật, ở chỗ Tu-đà-hoàn cho đến Như Lai Ứng cúng Chính đẳng 
Chính giác, bố thí, trì giới xong, lại có thể tu tập các pháp Nhẫn nhục, Tinh 
tiến, Thiền định v.v… thì không bằng Bồ-tát có thể trong một ngày hành 
theo Bát-nhã Ba-la-mật, bố thí pháp cho chúng sinh. Phúc có được này vô 
lượng, vô biên, không thể xưng kể. 
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát, trong  Hằng hà sa số kiếp, xa lìa 
Bát-nhã Ba-la-mật, ở chỗ Tu-đà-hoàn cho đến Như Lai Ứng cúng Chính đẳng 
Chính giác, tu hành các pháp Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tiến, Thiền 
định như thế rồi, lại tu tập pháp ba mươi bảy phần Bồ-đề, thì không bằng 
Bồ-tát có thể trong một ngày hành theo Bát-nhã Ba-la-mật, đem công đức 
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pháp thí này hồi hướng Vô thượng Chính đẳng Chính giác. Phúc có được này 
vô lượng, vô biên, không thể xưng kể.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát có thể trong một ngày hành theo 
Bát-nhã  Ba-la-mật, đem công đức pháp thí như tướng Bát-nhã  Ba-la-mật 
này hồi  hướng Vô thượng Chính đẳng Chính giác; phúc có được này vô 
lượng, vô biên, không thể xưng kể.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát có thể trong một ngày hành theo 
Bát-nhã  Ba-la-mật, dùng công đức pháp thí như tướng Bát-nhã  Ba-la-mật 
hồi hướng Vô thượng Chính đẳng Chính giác rồi, lại có thể hành như được 
nói, tu tập tương ưng, phúc có được này vô lượng, vô biên, không thể xưng 
kể.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát có thể trong một ngày hành thuận 
Bát-nhã  Ba-la-mật, đem công đức pháp thí như tướng Bát-nhã  Ba-la-mật 
này hồi hướng Vô thượng Chính đẳng Chính giác, hành như được nói, tu tập 
tương ưng, lại có thể hộ trì Bát-nhã Ba-la-mật, không bao giờ xa lìa Bát-nhã 
Ba-la-mật, phúc có được này vô lượng, vô biên, không thể xưng kể. 
Bấy giờ, Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, có khởi tạo pháp là tướng phân biệt. 
Tại sao Thế Tôn nói là được phúc nhiều?
Phật  bảo Tu-bồ-đề: Khi  các Bồ-tát  Ma-ha-tát  hành Bát-nhã  Ba-la-mật, tự 
mình biết rõ có khởi  tạo pháp là tướng phân biệt, hư vọng, không thật, 
không có gì cả, ở trong pháp này không có phân biệt. Tu-bồ-đề, Bồ-tát Ma-
ha-tát biết tất cả các pháp cầu không thể được. Vì theo Bồ-tát đó, biết tất cả 
các pháp cầu không thể được tức không lìa Bát-nhã Ba-la-mật. Vì theo Bồ-
tát đó, không lìa Bát-nhã Ba-la-mật tức là vô lượng, vô số. 
Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, vô lượng và vô số có gì khác nhau? 
Phật bảo Tu-bồ-đề: Vô lượng là quá các phần lượng; vô số là không thể đếm 
hết.
Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, sắc vô lượng, thụ, tưởng, hành, thức cũng vô 
lượng là có nhân duyên.
Phật  bảo Tu-bồ-đề: Đúng thế, đúng thế. Sắc vô lượng,  thụ, tưởng, hành, 
thức cũng vô lượng.
Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, Vô lượng có nghĩa gì?
Phật  bảo Tu-bồ-đề: Vô lượng là nghĩa Không, nghĩa Vô tướng, nghĩa Vô 
nguyện.
Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, vô lượng chỉ là nghĩa Không, Vô tướng, Vô 
nguyện, không phải nghĩa của tất cả các pháp sao?
Phật bảo Tu-bồ-đề: Ý ông thế nào? Chẳng lẽ ông không nghe Phật nói tất cả 
các pháp là Không sao?
Tu-bồ-đề bạch Phật: Đúng thế, Thế Tôn. Phật nói tất cả các pháp là Không. 
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Phật bảo Tu-bồ-đề: Không tức là vô lượng. Vì thế, trong này nghĩa của tất cả 
các pháp không có phân biệt, rời mọi tạo tác. Tu-bồ-đề, nói như thế chính là 
Phật thuyết. Vì sao? Nếu nói như thế tức là vô lượng, vô lượng tức vô số, vô 
số tức Không, Không tức Vô tướng, Vô tướng tức Vô nguyện, Vô nguyện tức 
Vô sinh, Vô sinh tức Vô diệt, Vô diệt tức Vô tác, Vô tác tức Vô tri, Vô tri tức 
Vô tính, Vô tính tức Vô nhiễm, Vô nhiễm tức Niết-bàn tịch tĩnh. Pháp môn 
như thế do chính Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác thuyết. Thuyết 
như thế tức là tất cả các pháp không có thuyết.
Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, như con hiểu nghĩa Phật nói, tất cả các pháp 
kia đều không thể thuyết.
Phật bảo Tu-bồ-đề: Đúng thế, đúng thế. Các pháp không có thuyết. Vì sao? 
Tính Không của tất cả các pháp không thể dùng ngôn từ để thuyết.
Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, nghĩa không thể thuyết đó có tăng, giảm 
không?
Phật  nói:  Không,  Tu-bồ-đề.  Nghĩa  không  thể  thuyết  không  tăng,  không 
giảm.
Tu-bồ-đề bạch Phật: Nếu nghĩa không thể thuyết không tăng, không giảm, 
tức Bố thí Ba-la-mật, Trì giới Ba-la-mật, Nhẫn nhục Ba-la-mật, Tinh tiến Ba-
la-mật,  Thiền định  Ba-la-mật,  Trí  tuệ  Ba-la-mật cũng không tăng,  không 
giảm. Thế Tôn, nếu các Ba-la-mật không tăng, không giảm, tại sao Bồ-tát 
Ma-ha-tát lấy các pháp Ba-la-mật không tăng, không giảm này để gần gũi 
Vô thượng Chính đẳng Chính giác, thành tựu Vô thượng Chính đẳng Chính 
giác. Nếu không viên mãn các Ba-la-mật, tức Bồ-tát Ma-ha-tát không thể 
gần Vô thượng Chính đẳng Chính giác, không thành tựu Vô thượng Chính 
đẳng Chính giác.
Phật bảo Tu-bồ-đề: Đúng thế, đúng thế. Nghĩa của các Ba-la-mật không có 
tăng, giảm. Vì sao? Tu-bồ-đề, Bồ-tát Ma-ha-tát có đủ phương thiện thiện 
xảo, lúc tu hành Bát-nhã Ba-la-mật, có thể hành Bố thí Ba-la-mật mà không 
nghĩ mình hành Bố thí Ba-la-mật có tăng giảm, mà nghĩ Bố thí Ba-la-mật kia 
chỉ dùng danh tự để phân biệt chứ không thấy tướng Bố thí kia có thể được. 
Bồ-tát dùng thiện căn này hồi hướng Vô thượng Chính đẳng Chính giác. Vì 
hồi hướng như tướng Vô thượng Chính đẳng Chính giác nên gọi là hồi hướng 
đúng đắn.
Lại  nữa, Tu-bồ-đề. Bồ-tát Ma-ha-tát có đủ phương tiện thiện xảo, lúc tu 
hành Bát-nhã  Ba-la-mật, có thể hành Tịnh giới  Ba-la-mật mà không nghĩ 
mình hành Tịnh giới  Ba-la-mật có tăng, giảm; mà nghĩ Tịnh giới  Ba-la-mật 
đó chỉ dùng danh tự để phân biệt, chứ không thấy tướng Giới kia có thể 
được. Bồ-tát dùng thiện căn này hồi hướng Vô thượng Chính đẳng Chính 
giác. Vì hồi hướng như tướng Vô thượng Chính đẳng Chính giác, nên gọi là 
hồi hướng đúng đắn.
Lại  nữa, Tu-bồ-đề. Bồ-tát Ma-ha-tát có đủ phương tiện thiện xảo, lúc tu 
hành Bát-nhã Ba-la-mật, có thể hành Nhẫn nhục Ba-la-mật mà không nghĩ 

148



mình hành Nhẫn nhục Ba-la-mật có tăng, giảm; mà nghĩ Nhẫn nhục Ba-la-
mật đó chỉ dùng danh tự để phân biệt, chứ không thấy tướng Nhẫn nhục kia 
có thể  được. Bồ-tát dùng thiện căn này hồi hướng Vô thượng Chính đẳng 
Chính giác. Vì hồi hướng như tướng Vô thượng Chính đẳng Chính giác, nên 
gọi là hồi hướng đúng đắn. 
Lại  nữa, Tu-bồ-đề. Bồ-tát Ma-ha-tát có đủ phương tiện thiện xảo, lúc tu 
hành Bát-nhã  Ba-la-mật, có thể hành Tinh tiến  Ba-la-mật mà không nghĩ 
mình hành Tinh tiến Ba-la-mật có tăng, giảm; mà nghĩ Tinh tiến Ba-la-mật 
kia chỉ dùng danh tự để phân biệt, chứ không thấy tướng đó có thể được. 
Bồ-tát dùng thiện căn này hồi hướng Vô thượng Chính đẳng Chính giác. Vì 
hồi  hướng như tướng Vô thượng Chính đẳng Chính giác,  nên gọi  là  hồi 
hướng đúng đắn.
Lại  nữa, Tu-bồ-đề. Bồ-tát Ma-ha-tát có đủ phương tiện thiện xảo, lúc tu 
hành Bát-nhã Ba-la-mật, có thể hành Thiền định Ba-la-mật mà không nghĩ 
mình hành Thiền định Ba-la-mật có tăng, giảm; mà nghĩ Thiền định Ba-la-
mật kia chỉ dùng danh tự để phân biệt, chứ không thấy tướng Định kia có 
thể được. Bồ-tát dùng thiện căn này hồi hướng Vô thượng Chính đẳng Chính 
giác. Vì hồi hướng như tướng Vô thượng Chính đẳng Chính giác, nên gọi là 
hồi hướng đúng đắn. 
Lại  nữa, Tu-bồ-đề. Bồ-tát Ma-ha-tát có đủ phương tiện thiện xảo, lúc tu 
hành Bát-nhã Ba-la-mật, không nghĩ pháp này có tăng, giảm; mà nghĩ Bát-
nhã Ba-la-mật đó chỉ dùng danh tự để phân biệt, chứ không thấy pháp đó có 
thể tu, có thể hành. Bồ-tát dùng thiện căn này hồi hướng Vô thượng Chính 
đẳng Chính giác. Vì hồi hướng như tướng Vô thượng Chính đẳng Chính giác, 
nên gọi là hồi hướng đúng đắn.
Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, Vô thượng Chính đẳng Chính 
giác nghĩa là gì?
Phật  bảo Tu-bồ-đề: Vô thượng Chính đẳng Chính giác nghĩa là Như Như. 
Như Như không có tăng, không có giảm. Bồ-tát Ma-ha-tát ở trong pháp này, 
nên trú như thật, tác ý như lý, tu tập tương ưng. Bồ-tát này tức gần Vô 
thượng Chính đẳng Chính giác, tức thành tựu Vô thượng Chính đẳng Chính 
giác không tăng, không giảm. Vì thế Tu-bồ-đề nên biết, nghĩa không thể 
thuyết không có tăng, không có giảm, cho đến tất cả các pháp cũng không 
tăng, không giảm. Tu-bồ-đề, Bồ-tát Ma-ha-tát biết tướng như thế, tác ý như 
thế, tu hành như thế tức gần Vô thượng Chính đẳng Chính giác, tức thành 
tựu Vô thượng Chính đẳng Chính giác.
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Phẩm 19: Nghĩa Sâu Xa

Phần 1  
 
Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, Bồ-tát Ma-ha-tát  được Vô 
thượng Chính đẳng Chính giác, là tâm trước được, hay tâm sau được? Thế 
Tôn, nếu tâm trước được, thì tâm trước, tâm sau kia không cùng khởi. Nếu 
tâm sau được, thì tâm sau, tâm trước cũng không cùng khởi. Làm thế nào 
Bồ-tát Ma-ha-tát có thể tăng trưởng các thiện căn?
Phật bảo Tu-bồ-đề: Ý ông thế nào? Ví như thế gian đốt tim đèn, thì ngọn lửa 
trước cháy hay ngọn lửa sau cháy.
Tu-bồ-đề nói: Không, Thế Tôn. Chẳng phải ngọn lửa trước cháy, cũng không 
rời ngọn lửa trước; chẳng phải ngọn lửa sau cháy, cũng không rời ngọn lửa 
sau.
Phật bảo Tu-bồ-đề: Ý ông thế nào? Tim đèn này có thật cháy?
Tu-bồ-đề nói: Tim đèn này thật cháy.
Phật bảo Tu-bồ-đề: Đúng thế, đúng thế. Bồ-tát Ma-ha-tát được Vô thượng 
Chính đẳng Chính giác, nghĩa cũng như thế. Không phải tâm trước Bồ-tát 
được Vô thượng Chính đẳng Chính giác, cũng không rời tâm trước; không 
phải tâm sau được Vô thượng Chính đẳng Chính giác, cũng không rời tâm 
sau. Lại nữa, không phải tâm này  được, không phải tâm khác  được, cũng 
không phải không được; trong đó cũng không hoại thiện căn.
Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, như Phật nói, Bồ-tát Ma-ha-
tát  được Vô thượng Chính đẳng Chính giác, không phải  tâm trước  được, 
cũng không rời tâm trước; không phải tâm sau  được, cũng không rời tâm 
sau. Lại không phải tâm này được, không phải tâm khác được, cũng không 
phải không được, không hoại thiện căn. Pháp duyên sinh này sâu xa vi diệu, 
sâu xa tối thượng.
Phật  bảo Tu-bồ-đề: Ý ông thế nào? Nếu tâm đã diệt, tâm này có sinh lại 
không?
Tu-bồ-đề nói: Không, Thế Tôn.
Phật bảo Tu-bồ-đề: Nếu tâm sinh rồi thì đó có phải tướng diệt không?
Tu-bồ-đề nói: Là tướng diệt.
Phật bảo Tu-bồ-đề: Pháp tướng diệt đó có thể diệt không?
Tu-bồ-đề nói: Không thể, Thế Tôn.
Phật bảo Tu-bồ-đề: Tâm đó có pháp có thể sinh, có thể diệt không?
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Tu-bồ-đề nói: Không, Thế Tôn. Tâm không có pháp có thể sinh, cũng không 
có pháp có thể diệt.
Phật bảo Tu-bồ-đề: Tức tâm sinh pháp và tâm diệt pháp, hai tâm này có thể 
diệt không?
Tu-bồ-đề nói: Không, Thế Tôn.
Phật bảo Tu-bồ-đề: Tự tính tất cả các pháp có thể diệt không?
Tu-bồ-đề nói: Không, Thế Tôn.
Phật bảo Tu-bồ-đề: Như Như có trú, ông cũng trú như thế sao?
Tu-bồ-đề nói: Như Như có trú, cũng trú như thế.
Phật  bảo Tu-bồ-đề: Nếu Như Như có trú, cũng trú như thế, tức là thường 
sao?
Tu-bồ-đề nói: Không, Thế Tôn.
Phật bảo Tu-bồ-đề: Ý ông thế nào? Chân như có sâu xa không?
Tu-bồ-đề nói: Không, Thế Tôn.
Phật nói: Tu-bồ-đề, Chân như tức là tâm sao? Tâm tức là Chân như sao?
Tu-bồ-đề nói: Không, Thế Tôn.
Phật bảo Tu-bồ-đề: Tâm khác Chân như sao?
Tu-bồ-đề nói: Không, Thế Tôn.
Phật bảo Tu-bồ-đề: Ông có thấy Chân như không?
Tu-bồ-đề nói: Không, Thế Tôn.
Phật bảo Tu-bồ-đề: Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát hành như thế, có phải là hành sâu 
xa không?
Tu-bồ-đề nói: Nếu hành như thế là không có chỗ hành. Vì sao? Bồ-tát không 
hành tất cả các hành, là hành như thế.
Phật bảo Tu-bồ-đề: Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát hành Bát-nhã Ba-la-mật, nên hành 
chỗ nào?
Tu-bồ-đề nói: Nên hành ở trong Đệ nhất nghĩa.
Phật bảo Tu-bồ-đề: Ý ông thế nào? Bồ-tát Ma-ha-tát nếu hành ở trong Đệ 
nhất nghĩa, có phải Bồ-tát hành tướng không?
Tu-bồ-đề nói: Không, Thế Tôn.
Phật bảo Tu-bồ-đề: Ý ông thế nào? Có phải Bồ-tát hoại các tướng không?
Tu-bồ-đề nói: Không, Thế Tôn. Bồ-tát không hoại các tướng.
Phật bảo Tu-bồ-đề: Thế nào gọi là Bồ-tát Ma-ha-tát lúc hành Bát-nhã Ba-la-
mật không hoại các tướng?
Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, nếu Bồ-tát Ma-ha-tát nghĩ  mình tu Bồ-tát 
hành mà đoạn các tướng, thì nên biết Bồ-tát này chưa thể đầy đủ các phần 
pháp Phật. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát có phương tiện thiện xảo, tâm không trú 
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tướng, tuy biết rõ các tướng đó, Bồ-tát vượt qua các tướng mà không nắm 
bắt Vô tướng; đó là Bồ-tát không hoại các tướng.
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi Tử bạch Tôn giả Tu-bồ-đề: Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát, ở 
trong mộng, tu ba cửa Giải thoát, tức Không, Vô tướng, Vô nguyện, thì có 
thể lấy thiện căn này để tăng ích Bát-nhã Ba-la-mật không?
Tu-bồ-đề nói với Tôn giả Xá-lợi Tử: Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát tu Bát-nhã Ba-la-
mật, tức có tướng Bát-nhã Ba-la-mật. Vì thế, ở trong mộng cũng có thể tăng 
ích. Lại nữa, Xá-lợi-tử. Nếu ban ngày tăng ích thì trong mộng cũng tăng ích. 
Vì sao? Phật thuyết ngày, đêm, trong mộng đều như nhau không khác.
Xá-lợi Tử nói: Nếu có người nam, người nữ ở trong mộng tạo nghiệp thiện 
ác, người này sẽ có quả báo thiện ác không?
Tu-bồ-đề nói: Như Phật nói, các pháp như mộng tức không có quả báo. Nếu 
người này sau khi tỉnh mộng, khởi tưởng phân biệt, thì sẽ có quả báo thiện 
ác đó. Xá-lợi Tử, nếu người ở trong mộng tạo nghiệp sát sinh, người này có 
bị tội sát sinh không?
Xá-lợi Tử nói: Tu-bồ-đề, người này sau khi tỉnh mộng, khởi tưởng phân biệt, 
nói rằng mình ở trong mộng đã giết hại rất thích thú, thì nên biết người này 
nương theo sự giết hại trong mộng cũng mang tội sát sinh.
Xá-lợi Tử nói: Tôn giả Tu-bồ-đề, như Phật nói, cho đến tất cả các pháp cũng 
không nên phân biệt. Nếu khởi phân biệt tức có tưởng sinh. Tưởng từ phân 
biệt sinh; tội từ tưởng, tâm hiện.
Tu-bồ-đề nói: Tôn giả Xá-lợi-tử, nếu tất cả phân biệt đó chấm dứt, tức tâm 
như hư không. Vì thế nên biết có duyên thì có nghiệp, có duyên thì suy nghĩ 
sinh khởi, không có duyên thì không có nghiệp, không có duyên thì suy nghĩ 
không sinh. Nếu tâm hành trong sự thấy, nghe, hiểu, biết pháp, có tâm nắm 
bắt cấu, có tâm nắm bắt tịnh, tức có nhân duyên khởi nghiệp, chứ không 
phải không có nhân duyên. Có nhân duyên nên suy nghĩ sinh, không phải 
không có nhân duyên.
Xá-lợi  Tử nói: Tôn giả Tu-bồ-đề, như Phật nói, tất cả các pháp đều lìa các 
duyên. Nay sao lại nói có nhân duyên nên suy nghĩ sinh chứ không phải 
không có nhân duyên?
Tu-bồ-đề nói: Phật có nói, vì lìa tướng tạo tác nên nói có nhân duyên thì suy 
nghĩ sinh chứ không phải không có nhân duyên. Xá-lợi-tử, các pháp duyên 
lìa tướng; tướng này cũng lìa. Như vậy, vô minh duyên hành, hành duyên 
thức, cho đến sinh duyên lão tử v.v…; các pháp nhân duyên đều lìa tướng. 
Vì thế, Phật nói tất cả các pháp lìa các duyên.
Xá-lợi  Tử nói: Tôn giả Tu-bồ-đề, nếu Bồ-tát Ma-ha-tát ở trong mộng mà 
hành bố thí, đem công đức đó hồi hướng Vô thượng Chính đẳng Chính giác 
thì có phải là hồi hướng không?

152



Tu-bồ-đề nói: Tôn giả Xá-lợi  Tử, nay Bồ-tát Từ Thị ở trong hội này, được 
Như Lai thụ ký Vô thượng Chính đẳng Chính giác, biết nghĩa như thế, chứng 
pháp như thế. Ông nay lấy nghĩa như thế mà tự thưa hỏi.
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi Tử liền bạch Bồ-tát Từ Thị: Như pháp tôi đã hỏi Tu-
bồ-đề, Tôn giả này nói rằng Bồ-tát Từ Thị biết nghĩa như thế, bảo tôi đến 
hỏi, xin Bồ-tát hãy nói cho tôi.
Bấy giờ, Bồ-tát Ma-ha-tát Từ Thị bảo Tôn giả Tu-bồ-đề: Điều Xá-lợi Tử hỏi, 
ông có nói là tôi biết nghĩa như thế. Nay tôi không biết dùng pháp nào để 
trả lời. Tu-bồ-đề, không thể dùng danh tự Từ Thị mà trả lời, không thể dùng 
sắc Không mà trả lời, không thể dùng thụ, tưởng, hành, thức Không mà trả 
lời.  Tu-bồ-đề,  trong  cái  Không của sắc,  thụ,  tưởng,  hành,  thức  kia  đều 
không có sự trả lời. Tu-bồ-đề, tôi không thấy có pháp trả lời và người trả lời, 
cũng không thấy có pháp được trả lời và người được trả lời, cho đến pháp 
trả lời được dùng đến cũng đều không thấy, cho đến tất cả các pháp đều 
không được thấy. Vì không thấy pháp nên không có trả lời. 
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi  Tử bạch Bồ-tát Ma-ha-tát Từ Thị: Bồ-tát nói là đã 
chứng pháp này sao?
Bồ-tát Từ Thị nói: Xá-lợi Tử, tôi không chứng pháp này. Trong các pháp, tôi 
không thấy có pháp nào có thể chứng đắc, không thể dùng thân  được, 
không thể dùng tâm được, cũng không phải ngôn ngữ, phân biệt, suy nghĩ 
có thể được. Theo nghĩa này, rốt ráo không có sở đắc. Vì thế, Xá-lợi Tử, tất 
cả các pháp không có tính; tự tính của pháp là như thế.
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Quyển XVIII

Phẩm 19: Nghĩa Sâu Xa  

Phần 2 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi Tử nghĩ: Bồ-tát Ma-ha-tát Từ Thị đã được trí tuệ sâu 
xa; trong dòng sinh tử siêng hành Bát-nhã Ba-la-mật.
Bấy giờ, Thế Tôn biết Xá-lợi Tử tâm nghĩ như thế rồi, liền bảo Xá-lợi Tử: Ông 
nay tại sao khởi niệm như thế? Trong pháp của ông, ông có thấy pháp mà 
thủ chứng quả A-la-hán sao?
Xá-lợi Tử nói: Không có pháp nào có thể thấy, cũng không có chứng.
Phật bảo Xá-lợi Tử: Bồ-tát Ma-ha-tát cũng như thế. Tuy hành Bát-nhã Ba-la-
mật nhưng không có pháp nào có thể được thụ ký, cũng không có pháp nào 
được Vô thượng Chính đẳng Chính giác. Vì thế không nên có pháp nắm bắt 
tướng sâu xa. Khi Bồ-tát Ma-ha-tát hành Bát-nhã Ba-la-mật như thế, không 
kinh, không sợ, các lực đầy đủ, nên nghĩ thế này: “Đối với pháp, ta không có 
đắc, không có chứng; trong đó như lý tu tập tương ưng.” Nếu hành như thế, 
đó là hành Bát-nhã Ba-la-mật.
Lại nữa, Xá-lợi-tử. Bồ-tát Ma-ha-tát, nếu gặp nạn thú dữ cũng không sinh 
kinh sợ. Vì sao? Bồ-tát đều có thể bỏ tất cả, làm lợi ích lớn cho tất cả chúng 
sinh. Bồ-tát này lúc đó nên nghĩ rằng: “Nếu thú dữ muốn ăn thịt ta, ta sẽ 
cho chúng, nguyện ta sẽ được viên mãn Bố thí  Ba-la-mật, được gần Vô 
thượng Chính đẳng Chính giác. Siêng hành, tinh tiến như thế, sẽ được Vô 
thượng Chính đẳng Chính giác, cõi Phật thanh tịnh, trong nước không có các 
loại trùng, thú, trâu, súc vật dữ; tất cả chúng sinh không ăn nuốt nhau.”
Lại nữa, Xá-lợi Tử. Bồ-tát Ma-ha-tát, nếu gặp nạn oán tặc, không sinh kinh 
sợ. Vì sao? Bồ-tát đều có thể bỏ mọi thứ sở hữu cũng như thân mình, không 
có keo kiệt, tiếc nuối. Bồ-tát này lúc đó nghĩ thế này: “Nếu oán tặc đến cướp 
lấy, ta sẽ cho chúng mọi thứ sở hữu chúng muốn; thậm chí có lấy mạng ta, 
ta cũng không sinh sân hận, oán ghét. Lúc đó, không khởi  thân nghiệp, 
không phát ngữ nghiệp, không động ý nghiệp. Ở nơi ba nghiệp, lìa các lỗi 
lầm. Nguyện cho ta được viên mãn Trì giới Ba-la-mật, Nhẫn nhục Ba-la-mật, 
được gần Vô thượng Chính đẳng Chính giác. Siêng hành, tinh tiến như thế, 
sẽ được Vô thượng Chính đẳng Chính giác, cõi Phật thanh tịnh, trong nước 
không có tất cả oán tặc và các loài ác khác; các chúng sinh đó không cướp 
đoạt nhau.”
Lại nữa, Xá-lợi  Tử. Bồ-tát Ma-ha-tát, nếu gặp nạn không có nước, không 
sinh kinh sợ. Vì sao? Bồ-tát, khéo vì chúng sinh, thuyết pháp trừ khát. Bồ-tát 
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này lúc đó nghĩ thế này: “Ta nên vì chúng sinh tuyên thuyết pháp yếu, khiến 
các chúng sinh đoạn trừ khát ái, tâm được thanh tịnh. Nếu thân này của ta 
bị khát bức bách mà chết, thì khi chuyển sinh vào thế giới khác, đối với tất 
cả chúng sinh ở đó, ta cũng khởi tâm đại bi nghĩ rằng các chúng sinh này 
phúc đức mỏng manh, lại gặp phải nạn không có nước này, ta thường vì các 
chúng sinh thuyết pháp trừ khát,  kiên cố siêng hành, tinh tiến như thế, 
nguyện cho ta sẽ được viên mãn Tinh tiến Ba-la-mật, được gần Vô thượng 
Chính đẳng Chính giác. Siêng hành, tinh tiến như thế, khi được Vô thượng 
Chính đẳng Chính giác, cõi Phật thanh tịnh, chúng sinh trong nước không bị 
đói khát; các chúng sinh đó phúc đức đầy đủ, tự nhiên mà có nước tám 
công đức, vui thích, đầy đủ.” 
Lại nữa, Xá-lợi Tử. Bồ-tát Ma-ha-tát, nếu gặp nạn đói khát, không bị kinh sợ. 
Vì sao? Bồ-tát mặc áo giáp tinh tiến, thân tâm thanh tịnh. Bồ-tát này lúc đó 
nghĩ rằng: “Nay, chúng sinh này chịu khổ đói khát, thật đáng thương xót, 
nguyện cho ta được viên mãn Thiền định  Ba-la-mật, được gần Vô thượng 
Chính đẳng Chính giác; siêng hành, tinh tiến như thế, khi được Vô thượng 
Chính đẳng Chính giác, cõi Phật thanh tịnh, chúng sinh trong nước không 
chịu khổ đói khát, tất cả đều được vui vẻ, sung sướng như ý muốn; ví như 
cõi trời Tam Thập Tam, tự tại, vui vẻ, tất cả các mong muốn tùy tâm mà 
hiện; nguyện chúng sinh ở nước ta sẽ đến kia cũng được thành tựu việc vui 
như thế, ở vào mọi lúc thân tâm đều thanh tịnh, chính mạng kiên cố, không 
sống tà mạng, tâm trú tịch tĩnh, lìa mọi tán loạn.”
Lại nữa, Xá-lợi Tử. Bồ-tát Ma-ha-tát, nếu gặp nạn bệnh tật, không sinh kinh 
sợ. Vì sao? Bồ-tát đã có thể suy nghĩ, quán sát; trong đó không có pháp có 
thể bệnh. Bồ-tát này lúc đó nghĩ rằng: “Nay, chúng sinh này chịu các khổ 
bệnh, thật rất thương xót. Nguyện cho ta được viên mãn Trí tuệ Ba-la-mật, 
được gần Vô thượng Chính đẳng Chính giác. Siêng hành tinh tiến như thế, 
khi được Vô thượng Chính đẳng Chính giác, nước Phật thanh tịnh, chúng 
sinh trong nước lìa các khổ bệnh.”
Xá-lợi Tử, nếu Bồ-tát Ma-ha-tát có thể siêng năng tu các hành như thế, tức 
được Vô thượng Chính đẳng Chính giác.
Lại nữa, Xá-lợi  Tử. Bồ-tát Ma-ha-tát, đối với Vô thượng Chính đẳng Chính 
giác, không nên nghĩ rằng phải tu tập thật lâu dài mới được thành tựu; lại 
cũng không nên kinh sợ. Vì sao? Tiền tế thế giới tức là tiền tế lâu dài. Bồ-tát, 
nếu tâm tương ưng sát-na, tuy là lâu dài nhưng không phải lâu dài. Vì thế 
Bồ-tát Ma-ha-tát không nên sinh tưởng khó hành, không nên nghĩ là lâu dài; 
trong đó cũng không nên lùi, mất.
Lại nữa, Xá-lợi  Tử. Bồ-tát Ma-ha-tát, đối với pháp như thế cùng các pháp 
khác, dù thấy, dù nghe, không nên kinh sợ. Bồ-tát Ma-ha-tát này nên kiên 
cố, phát hành tinh tiến, học như được thuyết, hành như được thuyết, tức 
được tương ưng đầy đủ với Bát-nhã Ba-la-mật.
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Bấy giờ, trong hội có một người nữ tên là Ngang-nga-nĩ-phược, từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đến trước chỗ Phật, trần vai bên phải, gối phải sát đất, chấp tay 
cung kính, đỉnh lễ chân Phật, bạch Phật: “Thế Tôn, như pháp được nghe, 
con ở trong đó không sinh kinh sợ, ở đời vị lai, con cũng sẽ vì tất cả chúng 
sinh nói pháp như thế.” Nói như thế rồi, liền lấy hoa vàng rải lên người Phật. 
Do thần lực Phật nên hoa đó tự nhiên đứng giữa hư không.
Bấy giờ, Thế Tôn liền phóng ánh sáng màu vàng tịnh diệu, chiếu khắp vô 
lượng, vô biên tất cả quốc độ, cho đến Phạm giới, soi sáng rộng lớn. Ánh 
sáng đó quay lại vòng quanh Phật ba vòng, rồi nhập vào đỉnh đầu Thế Tôn.
Bấy giờ, Tôn giả A-nan từ chỗ ngồi đứng dậy, trần vai bên phải, gối phải sát 
đất, chấp tay cung kính, bạch Phật: Thế Tôn, nhân gì, duyên gì mà phóng 
ánh sáng này? Chư Phật Như Lai  Ứng cúng Chính đẳng Chính giác, nếu 
không có nhân duyên thì không phóng ánh sáng.
Phật  nói:  A-nan,  nay  người  nữ  Ngang-nga-nĩ-phược  này,  sau  khi  chết, 
chuyển sinh sẽ được thân nam, sinh vào thế giới  Diệu Lạc của cõi Phật A-
súc; ở chỗ Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác đó, cung kính, cúng 
dường, tu trì phạm hạnh. Ở đó mất đi lại sinh vào các cõi Phật khác. Như 
thế, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, đời đời được sinh không lìa chư Phật, 
thường được chiêm lễ, gần gũi, cúng dường. Ví như Chuyển Luân Thánh 
Vương tôn quý, tự tại, từ cung điện này đến cung điện khác, từ sinh đến 
mất, chân không đạp đất, nay người nữ này cũng như thế. Từ nước Phật 
này đến nước Phật khác, không rời chư Phật. Cho đến ở đời vị lai, trong kiếp 
Tinh Tú sẽ được thành Phật, hiệu Kim Hoa Như Lai Ứng cúng Chính đẳng 
Chính giác Minh hạnh túc Thiện Thệ Thế gian giải Vô thượng sĩ Điều ngự 
Trượng phu Thiên nhân sư Phật Thế Tôn, xuất hiện ở đời.
Bấy giờ, Tôn giả A-nan nghĩ: Nay người nữ này, lúc thành Phật, ở cõi đó có 
chúng hội các Bồ-tát Ma-ha-tát giống như các hội của chư Phật không?
Bấy giờ, Thế Tôn biết A-nan tâm nghĩ như thế, bảo A-nan: Ông nay nên 
biết, người nữ Ngang-nga-nĩ-phược này, được thành Phật rồi, trong nước 
Phật đó có chúng hội Bồ-tát, Thanh Văn, số lượng rất nhiều, vô lượng, vô 
biên, không thể xưng kể, giống như hội của chư Phật, không khác.
Lại nữa, A-nan. Trong cõi Phật đó, chúng sinh được an ổn, vui sướng, không 
có các nạn thú dữ, trộm cướp, đói khát, bệnh khổ, khô hạn v.v…; ở mọi lúc 
đều lìa mọi sợ hãi. A-nan, Kim Hoa Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác 
này, lúc được Vô thượng Chính đẳng Chính giác, có thể thành tựu công đức 
như thế.
Bấy giờ, Tôn giả A-nan bạch Phật: Thế Tôn, người nữ Ngang-nga-nĩ-phược 
này, lần đầu tiên phát tâm Bồ-đề, trồng các thiện căn ở chỗ Phật Thế Tôn 
nào?
Phật  nói: A-nan, người nữ Ngang-nga-nĩ-phược này, đầu tiên ở chỗ Nhiên 
Đăng Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác kia, phát tâm Vô thượng 
Chính đẳng Chính giác. Bấy giờ,  ta ở chỗ Nhiên Đăng Như Lai Ứng cúng 
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Chính đẳng Chính giác, dùng năm nhánh hoa ưu-bát-la để cúng dường. Lúc 
đó ta chứng được Vô sinh pháp nhẫn, Nhiên Đăng Như Lai đó biết ta thành 
thục thiện căn, liền thụ ký Vô thượng Chính đẳng Chính giác, nói thế này: 
“Thiện nam tử, ông ở đời vị lai sẽ được làm Phật, hiệu Thích-ca Mâu-ni Như 
Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác Minh hạnh túc Thiện Thệ Thế gian giải 
Vô thượng sĩ Điều ngự Trượng phu Thiên nhân sư Phật Thế Tôn.” A-nan, 
bấy giờ người nữ này, ở Phật hội đó, nghe Phật  thụ ký Vô thượng Chính 
đẳng Chính giác cho ta, liền cầm hoa vàng cúng dường Phật, cúng dường 
hoa xong thì nghĩ: “Vui thay, Thiện nam tử này nay được  thụ ký. Nguyện 
cho ta tương lai cũng được thụ ký, cũng như người này, không khác ngày 
nay.” A-nan, vì thế nên biết người nữ Ngang-nga-nĩ-phược này phát tâm Bồ-
đề từ rất lâu.
A-nan bạch Phật: Thế Tôn, hay thay! Hay thay! Nay người nữ này từ lâu đã 
tu tập hạnh Vô thượng Chính đẳng Chính giác.
Phật  nói: A-nan, đúng vậy, đúng vậy. Nay người nữ này từ lâu đã tu tập 
hạnh Vô thượng Chính đẳng Chính giác, vì thế nay được ta thụ ký Vô thượng 
Chính đẳng Chính giác.
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Phẩm 20: Phương Tiện Thiện Xảo

Phần 1 

Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn 
hành Bát-nhã  Ba-la-mật, nên làm thế nào học Không, làm thế nào nhập 
tam-ma-địa Không.
Phật  bảo Tu-bồ-đề: Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn hành Bát-nhã  Ba-la-mật, 
nên quán sắc Không, quán  thụ, tưởng, hành, thức Không, nên dùng tâm 
không tán loạn, quán đúng các pháp là rốt ráo Không; hoặc tất cả các pháp, 
hoặc tất cả các pháp tính đều không thể thấy. Tuy quán tính các pháp là 
Không như thế, không nên ở trong pháp đó chứng thật tế Không.
Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, như Phật nói, Bồ-tát Ma-ha-tát không nên 
chứng  Không.  Thế Tôn,  Bồ-tát  Ma-ha-tát  trú  tam-ma-địa  Không,  sao  lại 
không chứng Không?
Phật bảo Tu-bồ-đề: Bồ-tát Ma-ha-tát, tuy đều quán Không đối với tất cả các 
tướng, chỉ tu học Không mà không thủ chứng Không ở trong đó. Khi Bồ-tát 
đó quán như thế,  nên nghĩ rằng: “Đây chỉ  là lúc ta học, không phải lúc 
chứng.” Vì thế, không trú thắng định, không nhiếp tâm sâu ràng buộc với 
duyên. Vì Bồ-tát Ma-ha-tát đó nhờ sức Bát-nhã Ba-la-mật hộ trì, tuy không 
chứng Không mà cũng mất pháp Bồ-đề phần, cũng không tận các lậu, tâm 
trú tịch diệt. Vì thế, Bồ-tát Ma-ha-tát tuy hành cửa giải thoát tam-ma-địa 
Không nhưng không chứng Không, tuy nhập cửa giải thoát tam-ma-địa Vô 
tướng nhưng không chứng Vô tướng, không trú Hữu tướng. Vì sao? Bồ-tát 
Ma-ha-tát này trí tuệ sâu xa, thiện căn đầy đủ, có thể nghĩ thế này: “Nay là 
lúc học, không phải lúc chứng.” Vì thế tuy lại quán Không nhưng không bị 
chướng ngại, tuy trú tam-ma-địa Không nhưng trong đó không chứng thật tế 
Không, vì được sức Bát-nhã Ba-la-mật hộ trì.
Tu-bồ-đề, ví như người có sắc tướng đoan chính, dũng mãnh tối thượng, 
tinh tiến, kiên cố, giàu sang, tự tại, nói lời có nghĩa, có lợi với người, biện tài 
vô ngại, trí tuệ sáng suốt, biết lúc, biết chỗ, biết nơi đến, đi, thông đạt thiện 
ác, hiểu rõ toán số, khéo léo thành tựu tất cả các kỹ thuật, dũng mãnh, có 
sức mạnh, có thể đánh lại quân thù, cho đến các việc ở đời đều hiểu rõ, 
được người  thương mến,  chiêm ngưỡng, gần gũi,  tôn trọng,  cung kính. 
Người này vì duyên này nên đến chỗ nào cũng được lợi lớn, tâm ý nhu hòa, 
thích thú, vui vẻ. Một hôm, người này có chút nhân duyên, cùng cha mẹ, vợ 
con, quyến thuộc, đi qua cánh đồng trống, cực kỳ kinh sợ, trên đường hiểm 
ác, có giặc cướp, các loài phi nhân v.v…. Lúc đó, tất cả quyến thuộc đều lo 
sợ, lông dựng đứng lên. Người đó liền nói với cha mẹ, bà con: “Bà con các 
người đừng sinh lo sợ. Tôi có cách vượt qua yên ổn mọi hiểm nạn.” Liền hóa 
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ra nhiều người, nắm giữ đủ loại binh khí bén nhọn, bảo vệ bà con vượt qua 
hiểm nạn này. Các giặc cướp, loài phi nhân kia đều rút lui, không thể làm 
hại. Tất cả bà con người đó qua được nạn này rồi, yên ổn, may mắn đến 
được châu thành, xóm làng người đó hướng đến. Vì sao? Vì người này có trí, 
có tuệ, dũng mãnh tối thắng, có sức mạnh lớn, kiên cố, không lùi, bọn giặc 
cướp  v.v… kia không thể địch lại. Bồ-tát Ma-ha-tát cũng như thế. Thương 
xót, làm lợi lạc tất cả chúng sinh, thường hành bốn hạnh vô lượng Từ, Bi, 
Hỷ, Xả, được  sức Bát-nhã  Ba-la-mật hộ trì  nên đầy đủ phương tiện thiện 
xảo, đem các thiện căn hồi hướng Nhất thiết trí, tuy tu cửa giải thoát tam-
ma-địa Không, Vô tướng, Vô tác nhưng không chứng Thật tế. Bồ-tát Ma-ha-
tát vượt qua các phiền não và các phần phiền não, vượt qua các ác ma và 
kẻ giúp Ma, vượt  bậc Thanh Văn và  bậc Duyên Giác, trú tam-ma-địa mà 
sạch hết các lậu. Vì sao? Vì Bồ-tát Ma-ha-tát đầy đủ các lực, tinh tiến, kiên 
cố, được sức Bát-nhã Ba-la-mật hộ trì. Bồ-tát không bỏ tất cả chúng sinh, 
khiến đều thành tựu Vô thượng Chính đẳng Chính giác. Bồ-tát Ma-ha-tát lại 
duyên tất  cả chúng sinh,  nhập tam-muội Từ tâm, lại  nhập tam-muội Vô 
duyên từ tối thượng, tu tập Ba-la-mật tối thượng.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Bồ-tát Ma-ha-tát, tuy hành cửa giải thoát tam-ma-địa 
Không, nhưng trong đó không chứng Vô tướng, không rơi vào Hữu tướng. 
Tu-bồ-đề, ví như chim bay trên không trung mà không rơi xuống đất, tuy 
bay giữa không mà không nương vào không, cũng không trú ở không; Bồ-
tát Ma-ha-tát cũng như thế. Tuy hành Không, học Không, hành Vô tướng, 
học Vô tướng, hành Vô tác, học Vô tác, chưa đầy đủ Phật pháp, nhưng 
chẳng bao giờ rơi vào Không, Vô tướng, Vô tác. Tu-bồ-đề, lại như có người 
học bắn với thầy dạy bắn, học đã thành thạo mà lại khéo léo, liền bắn vào 
hư không. Bắn mũi tên đầu rồi, lại bắn mũi tên khác, các mũi tên liền nhau 
như ý muốn mà không rớt xuống. Bồ-tát Ma-ha-tát cũng như thế. Vì muốn 
thành tựu thiện căn Vô thượng Chính đẳng Chính giác, vì được sức Bát-nhã 
Ba-la-mật hộ trì, nếu chưa thành tựu thiện căn Vô thượng Chính đẳng Chính 
giác, cũng không bao giờ thủ chứng Thật tế. Đến khi thành thiện căn rồi, 
được viên mãn Vô thượng Chính đẳng Chính giác, lúc đó Bồ-tát mới chứng 
Thật tế. Vì thế, Tu-bồ-đề, lúc Bồ-tát Ma-ha-tát hành Bát-nhã Ba-la-mật, lúc 
tu Bát-nhã Ba-la-mật, nên quán đúng thật tướng sâu xa của các pháp như 
thế. Tuy quán rồi nhưng không thủ chứng.
Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, việc làm của Bồ-tát Ma-ha-
tát  rất  khó,  cực  kỳ  khó;  tuy  hành Không,  học  Không,  nhập tam-ma-địa 
Không nhưng trong đó không chứng thật tế Không. Thế Tôn, thật là hiếm 
có, thật là hiếm có!
Phật bảo Tôn giả Tu-bồ-đề: Đúng thế, đúng thế. Bồ-tát Ma-ha-tát tuy hành 
Không, học Không, nhập tam-ma-địa Không, nhưng trong đó không chứng 
thật tế Không. Điều này rất khó, cực kỳ khó. Điều này hiếm có, rất hiếm có. 
Vì sao? Tu-bồ-đề, Bồ-tát đó phát đại nguyện tối thắng như thế này: “Ta nên 
độ tất cả chúng sinh, không bỏ tất cả chúng sinh.” Bồ-tát phát nguyện như 
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thế rồi, liền vào cửa giải thoát tam-ma-địa Không, cửa giải thoát tam-ma-địa 
Vô tướng, cửa giải thoát tam-ma-địa Vô tác. Bồ-tát tuy nhập các cửa giải 
thoát này nhưng trong đó không thủ chứng Thật tế. Vì sao? Vì Bồ-tát này đã 
được sức hộ trì của phương tiện thiện xảo, có thể nghĩ thế này: “Ta không 
bỏ các chúng sinh. Chưa đầy đủ Phật pháp thì không bao giờ chứng thật tế 
Không trong đó.”
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Bồ-tát Ma-ha-tát, nếu muốn nhập tính Không sâu xa, tức 
cửa giải thoát tam-ma-địa Không, cửa giải thoát tam-ma-địa Vô tướng, cửa 
giải thoát tam-ma-địa Vô tác; Bồ-tát nếu muốn nhập các cửa giải thoát tam-
ma-địa đó thì nên sinh tâm như thế này: “Tất cả chúng sinh, trong dòng 
sinh tử, đeo bám tướng chúng sinh, khởi kiến có sở đắc. Ta được Vô thượng 
Chính đẳng Chính giác rồi, sẽ vì chúng sinh tuyên thuyết pháp yếu, đoạn trừ 
tướng này.” Liền nhập cửa giải thoát tam-ma-địa Không, cửa giải thoát tam-
ma-địa Vô tướng, cửa giải thoát tam-ma-địa Vô tác. Vì Bồ-tát dùng tâm như 
thế và  sức phương tiện trước đó,  nên trong các tam-ma-địa,  không thủ 
chứng Thật tế, cũng không giảm mất các pháp tam-muội Từ, Bi, Hỷ, Xả. Vì 
sao? Vì Bồ-tát này đã được  sức phương tiện thiện xảo hộ trì, nên lại tăng 
thêm thiện pháp, các căn thông lợi, các sức giác đạo cũng được tăng ích.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Bồ-tát Ma-ha-tát, nếu muốn nhập cửa giải thoát tam-ma-
địa Không, nên sinh tâm thế này: “Tất cả chúng sinh, trong dòng sinh tử, lại 
sinh tướng Ngã, cho là có sở đắc. Ta được Vô thượng Chính đẳng Chính giác 
rồi, sẽ vì chúng sinh tuyên thuyết pháp yếu, đoạn trừ tướng Ngã.” Liền nhập 
cửa  giải  thoát  tam-ma-địa  Không.  Vì  Bồ-tát  dùng  tâm  như  thế  và  sức 
phương tiện trước đó, nên không chứng Thật tế, cũng không giảm mất các 
pháp tam-muội Từ, Bi, Hỷ, Xả. Vì sao? Bồ-tát này đã được  sức hộ trì của 
phương tiện thiện xảo, lại tăng thêm thiện pháp, các căn thông lợi, các sức 
giác đạo cũng được tăng ích.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Bồ-tát Ma-ha-tát, nếu muốn nhập cửa giải thoát tam-ma-
địa Vô tướng, nên sinh tâm thế này: “Tất cả chúng sinh, trong dòng sinh tử, 
đeo bám tướng Hữu, sinh tưởng nắm bắt. Ta được Vô thượng Chính đẳng 
Chính giác rồi, nên vì chúng sinh tuyên thuyết pháp yếu, đoạn trừ tướng 
Hữu.” Liền nhập cửa giải thoát tam-ma-địa Vô tướng. Vì Bồ-tát dùng tâm 
như thế và sức phương tiện trước đó, nên không chứng Thật tế, cũng không 
giảm mất các pháp tam-muội Từ, Bi, Hỷ, Xả. Vì sao? Bồ-tát này đã được sức 
hộ trì của phương tiện thiện xảo, lại tăng thêm thiện pháp, các căn thông lợi, 
các sức giác đạo cũng được tăng ích.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Bồ-tát Ma-ha-tát, nếu muốn nhập cửa giải thoát tam-ma-
địa Vô tác, nên sinh tâm thế này: “Tất cả chúng sinh, trong dòng sinh tử, 
đeo bám các tưởng thường, lạc, ngã, tịnh, khởi các tưởng điên đảo như thế 
là tướng được tạo tác. Ta được Vô thượng Chính đẳng Chính giác rồi, sẽ vì 
chúng sinh tuyên thuyết pháp yếu. Đó là, đây là vô thường, không phải 
thường; đây là khổ, không phải lạc; đây là vô ngã, không phải ngã; đây là 
bất tịnh, không phải tịnh. Như thế sẽ khiến đoạn trừ tưởng thường, tưởng 
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lạc, tưởng ngã, tưởng tịnh, lìa tướng tạo tác.” Liền nhập cửa giải thoát tam-
ma-địa Vô tác. Vì Bồ-tát dùng tâm như thế và sức phương tiện trước đó, nên 
không chứng Thật tế, cũng không giảm mất các pháp tam-muội Từ, Bi hỷ 
xả, các pháp Tam-muội. Vì sao? Bồ-tát này đã được sức phương tiện thiện 
xảo hộ trì, lại tăng thêm thiện pháp, các căn thông lợi, các  sức giác đạo 
cũng đều tăng ích.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Bồ-tát Ma-ha-tát nên sinh tâm thế này: “Tất cả chúng 
sinh, trong dòng sinh tử, đeo bám các tướng Hữu; nghĩa là, trước hành có 
sở  đắc, nay hành có  sở  đắc, trước hành tưởng thường, nay hành tưởng 
thường, trước hành hành điên đảo, nay hành hành điên đảo, trước hành 
tưởng hòa hợp, nay hành tưởng hòa hợp, trước hành tưởng không thật, nay 
hành tưởng không thật, trước khởi tà kiến, nay khởi tà kiến, trước tạo các 
hành sai lầm, nay tạo các hành sai lầm. Như thế, tất cả chúng sinh, ở mọi 
lúc, mọi nơi, tạo các hành như thế. Vì ta được sức Bát-nhã ba-la-mật hộ trì 
nên đầy đủ phương tiện thiện xảo, siêng hành tinh tiến như thế, lúc được Vô 
thượng Chính đẳng Chính giác, sẽ vì chúng sinh nói pháp như thế, khiến 
chúng sinh được nhập thật tướng sâu xa của các pháp; đó là, Không, Vô 
tướng, Vô nguyện, Vô tác, Vô khởi, Vô sinh, Vô tính.”
Tu-bồ-đề, nếu Bồ-tát Ma-ha-tát sinh tâm như thế, đầy đủ trí tuệ đó, mà lại 
tạo tác các pháp trú Tam giới thì không có chuyện đó.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát tu hành tương ưng nên hỏi các Bồ-
tát khác rằng: “Nếu người muốn thành tựu Vô thượng Chính đẳng Chính 
giác, nên học Không thế nào, nên sinh tâm thế nào để được nhập Không mà 
không chứng Không, nhập Vô tướng, Vô nguyện, Vô tác, Vô khởi, Vô sinh, 
Vô tính, mà không chứng Vô tướng cho đến Vô tính, để có thể tu tập Bát-
nhã  Ba-la-mật?” Nếu Bồ-tát  đó nói  thế này:  “Người muốn thành tựu Vô 
thượng Chính đẳng Chính giác, chỉ  nên niệm Không, niệm Vô tướng, Vô 
nguyện, Vô tác, Vô khởi, Vô sinh, Vô tính.” Người đó đáp lại như thế tức là 
lìa bỏ tất cả chúng sinh, chưa thể đầy đủ phương tiện thiện xảo. Nên biết 
Bồ-tát đó, ở chỗ Phật Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác trước đây, 
chưa được  thụ ký Vô thượng Chính đẳng Chính giác, chưa  an  trú địa  vị 
không thoái chuyển. Vì sao? Bồ-tát đó không thể tuyên thuyết tướng bất 
cộng của Bồ-tát Ma-ha-tát  không thoái chuyển, không thể chỉ đúng, trả lời 
đúng đối với pháp được hỏi.
Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, làm thế nào biết đó là Bồ-tát Ma-ha-tát không 
thoái chuyển?
Phật  nói: Tu-bồ-đề, nên biết Bồ-tát Ma-ha-tát  không thoái chuyển, đối với 
pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật sâu xa này, dù nghe dù không nghe, tùy điều 
được hỏi đều có thể chỉ đúng, đáp đúng ở trong đó. Đầy đủ tướng này chính 
là Bồ-tát Ma-ha-tát không thoái chuyển.
Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, Bồ-tát hành Bồ-đề nhiều, ít có thể đáp đúng?
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Phật nói: Tu-bồ-đề, ít an trú không thoái chuyển, vì thế không thể đáp đúng. 
Tu-bồ-đề, nếu đã an trú không thoái chuyển, nên biết Bồ-tát này thiện căn 
minh tịnh, đầy đủ phương tiện, không thể bị trời, người, A-tu-la, thế gian 
v.v… lay động, phá hoại. Bồ-tát này có thể khéo quán sát tất cả các pháp 
như mộng, nhưng trong đó không chứng Thật tế. Tu-bồ-đề, nên biết đó là 
tướng của Bồ-tát Ma-ha-tát không thoái chuyển.
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Quyển XIX

Phẩm 20: Phương Tiện Thiện Xảo

Phần 2 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Tôn giả Tu-bồ-đề: Nay  ta lại thuyết các loại tướng 
mạo của Bồ-tát Ma-ha-tát không thoái chuyển. Ông nên nghe kỹ, tác ý như 
thiện.
Tu-bồ-đề nói: Hay thay! Thế Tôn. Xin được vui nghe.
Phật nói: Tu-bồ-đề, nếu Bồ-tát Ma-ha-tát, dù ở trong mộng cũng không ưa 
thích địa vị Thanh Văn, Duyên Giác, cũng không sinh tâm trú Tam giới kia. 
Tu-bồ-đề, người có tướng này, nên biết chính là tướng của Bồ-tát Ma-ha-tát 
không thoái chuyển.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát ở trong mộng thấy trăm ngàn câu-
chi na-dữu-đa số đại chúng Bồ-tát, Thanh Văn, người, trời v.v… cung kính 
vây quanh Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác nghe thuyết pháp. Tu-
bồ-đề, nếu người kia ở trong mộng thấy tướng như thế, nên biết chính là 
tướng của Bồ-tát Ma-ha-tát không thoái chuyển.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát ở trong mộng tự thấy thân mình, ở 
giữa hư không, vì người thuyết pháp, và thấy thân mình phóng ánh sáng 
lớn, hóa tướng Tỷ-khưu đến các thế giới ở phương khác, làm các Phật sự và 
thuyết pháp. Tu-bồ-đề, nếu người kia ở trong mộng thấy tướng này, nên 
biết đó là tướng Bồ-tát Ma-ha-tát không thoái chuyển.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát ở trong mộng thấy châu thành, 
xóm làng, đều bị lửa đốt, hủy hoại tất cả, các trùng, thú dữ đều bỏ chạy 
khắp nơi, mọi người đều rất kinh sợ, sinh khổ não; thấy vậy mà tâm Bồ-tát 
không kinh, không sợ. Khi đã tỉnh mộng, suy nghĩ thế này: “Tam giới không 
thật, thảy đều như mộng. Nguyện cho ta lúc được Vô thượng Chính đẳng 
Chính giác, đem pháp như thế thuyết cho chúng sinh.” Tu-bồ-đề, nếu người 
kia ở trong mộng thấy tướng này, nên biết đó là tướng Bồ-tát Ma-ha-tát 
không thoái chuyển.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát ở trong mộng, thấy ở địa ngục, có 
các chúng sinh chịu các khổ. Bồ-tát thấy rồi, suy nghĩ thế này: “Nguyện cho 
ta lúc được Vô thượng Chính đẳng Chính giác, nước Phật thanh tịnh, không 
có địa ngục, cho đến tên đó cũng không nghe, huống là nhìn thấy.”
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát ở trong mộng, thấy các quỷ đói 
chịu khổ đói khát. Bồ-tát thấy rồi nghĩ rằng: “Ta nguyện lúc được Vô thượng 
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Chính đẳng Chính giác, nước Phật thanh tịnh, không có quỷ đói, cho đến tên 
đó cũng không nghe, huống là nhìn thấy.”
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát ở trong mộng, thấy các súc sinh 
chịu khổ rất nặng. Bồ-tát thấy rồi suy nghĩ rằng: “Ta nguyện lúc được Vô 
thượng Chính đẳng Chính giác, nước Phật thanh tịnh, không có súc sinh, cho 
đến tên đó cũng không nghe, huống là nhìn thấy.” Tu-bồ-đề, nếu người kia 
ở trong mộng, thấy tướng như thế, nên biết đó là tướng Bồ-tát Ma-ha-tát 
không thoái chuyển.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát thấy châu thành, xóm làng ở các 
phương xứ bỗng nhiên bị lửa cháy. Bồ-tát thấy rồi liền nói thế này: “Giống 
như các tướng được nhìn thấy trong mộng trước đây, không có gì khác; nếu 
ta đã được an trú bất thoái chuyển, ta nguyện dùng sức Thật ngữ này, khiến 
lửa ấy sớm tự tắt mà không lan đến các phương xứ khác.” Tu-bồ-đề, Bồ-tát 
đó nói như thế xong, nếu lúc đó lửa có thể tắt, nên biết Bồ-tát này, ở chỗ 
Phật Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác trước đây, đã được thụ ký Vô 
thượng Chính đẳng Chính giác, đã trú địa vị không thoái chuyển. Nếu Bồ-tát 
đã nói như thế mà lửa không tắt, nên biết Bồ-tát đó chưa được thụ ký, chưa 
thể an trú địa vị không thoái chuyển.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Nếu lửa này không thể tắt, đã thế lại còn đốt cháy các 
chỗ khác, từ nhà này đến nhà khác, từ làng này đến làng khác, tiếp nối như 
thế mà lửa không tắt, nên biết chúng sinh ở chỗ này, đời trước phạm tội 
nặng phá pháp. Tai họa còn lại của họ đời này mới chịu. Tu-bồ-đề, vì nhân 
duyên này, nếu Bồ-tát Ma-ha-tát, nguyện nào cũng viên mãn, nên biết đó là 
tướng Bồ-tát Ma-ha-tát không thoái chuyển.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Nếu có người nam, người nữ v.v… bị phi nhân làm mê 
muội. Lúc đó, Bồ-tát thấy việc này rồi, liền nghĩ: “Nếu ta ở chỗ Phật Như Lai 
Ứng cúng Chính đẳng Chính giác trước đây, đã được thụ ký Vô thượng Chính 
đẳng Chính giác, thâm tâm thanh tịnh, vì muốn thành tựu Vô thượng Chính 
đẳng Chính giác nên xa lìa tâm Thanh Văn, Duyên Giác,  các hành được 
thanh tịnh, thì đối với Vô thượng Chính đẳng Chính giác, ta nên chứng đắc 
chứ chẳng phải không nên chứng đắc. Hơn nữa, nay chư Phật Thế Tôn ở vô 
lượng a-tăng-kỳ thế giới mười phương đang thuyết pháp. Chư Như Lai Ứng 
cúng Chính đẳng Chính giác đó, không gì không biết, không gì không thấy, 
không gì không rõ, không gì không chứng, không gì không đắc. Chư Phật 
Thế Tôn này, nếu biết tâm sâu của ta nhất định thành tựu Vô thượng Chính 
đẳng Chính giác, nguyện cho ta vì dùng  sức Thật ngữ này mà khiến phi 
nhân kia lìa bỏ, tránh xa, người bị mê hoặc, dù nam hay nữ, đều sớm thoát 
khỏi.” Nếu Bồ-tát lúc nói như thế, mà phi nhân kia không bỏ đi xa, người bị 
mê hoặc chưa được giải thoát, nên biết Bồ-tát này, từ nơi Phật Như Lai Ứng 
cúng Chính đẳng Chính giác trước đây, chưa được thụ ký Vô thượng Chính 
đẳng Chính giác, chưa trú địa vị không thoái chuyển. Tu-bồ-đề, nếu Bồ-tát 
lúc nói như thế, mà phi nhân kia nhanh chóng đi xa, người bị mê hoặc đều 
được giải thoát, nên biết Bồ-tát này, từ nơi Phật Như Lai Ứng cúng Chính 
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đẳng Chính giác trước đây, đã được  thụ ký Vô thượng Chính đẳng Chính 
giác, đã được an trú địa vị không thoái chuyển.
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Phẩm 21: Chỉ Rõ Tướng Ma 
 
Lại  nữa, Tu-bồ-đề. Có các Bồ-tát mới trú Đại  thừa, lúc thấy người nam, 
người nữ như thế bị loài phi nhân mê hoặc, liền nói: “Nếu ở chỗ Phật Như 
Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác trước đây, ta đã được thụ ký Vô thượng 
Chính đẳng Chính giác, thì ta nguyện dùng sức Thật ngữ này khiến loài phi 
nhân kia lìa bỏ, tránh xa; người bị mê hoặc, dù nam hay nữ, đều sớm được 
thoát khỏi.” Nói như thế rồi, thì  ác ma kia ẩn mình, đến chỗ Bồ-tát, ngầm 
dùng Ma lực khiến loài phi nhân bỏ đi. Vì sao? Sức của các ác ma mạnh hơn 
loài phi nhân; vì sức loài phi nhân này không đủ nên phải bỏ đi. Lúc đó, Bồ-
tát không thể hay biết đó là sức của Ma, chỉ nghĩ rằng: “Ta đã được thụ ký 
từ Phật trước đây, đã an trú bậc bất thoái chuyển. Vì sao? Ta đã nguyện tức 
được thành tựu.” Vì các Bồ-tát đó chưa được thụ ký, không có sức này, nên 
Bồ-tát đối với việc này khởi tăng thượng mạn và các tâm mạn. Do tâm mạn 
nên càng tự cao tự đại. Vì tự cao tự đại nên khinh thường giặc ác, các Bồ-tát 
khác, tự cho mình đã được Phật thụ ký trước đây, những vị còn lại đều chưa 
được Phật thụ ký. Vì nhân duyên này, xa lìa Vô thượng trí, Tự nhiên trí, Nhất 
thiết trí, Nhất thiết trí trí của Phật, cho đến xa lìa Vô thượng Chính đẳng 
Chính giác. Bồ-tát, đối với việc này, nếu không gần gũi các thiện tri thức, thì 
không được thiện pháp khai dẫn, mà bị bạn ác cùng hỗ trợ; nơi thân tâm 
mình lại không đủ phương tiện thiện xảo, tâm tăng thượng mạn càng trở 
nên kiên cố. Vì nhân duyên này bị Ma trói buộc, không thể giải thoát, bị rơi 
vào một trong hai địa vị, hoặc bậc Thanh Văn hoặc bậc Duyên Giác. Tu-bồ-
đề, người có tướng như thế là các Bồ-tát mới trú Đại thừa. Vì ít thấy, ít nghe 
nên không thể gần gũi các  thiện tri thức. Vì không được  sức phương tiện 
thiện xảo của Bát-nhã Ba-la-mật hộ trì; với chút nhân duyên mà tăng trưởng 
tâm mạn, cho đến xa lìa Vô thượng Chính đẳng Chính giác. Tu-bồ-đề, vì thế 
nên biết đây cũng gọi là Ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Có các ác ma lại dùng nhân duyên danh tự làm hoại, làm 
loạn các Bồ-tát Ma-ha-tát. Thế nào là nhân duyên danh tự? Đó là ác ma hóa 
ra các tướng khác lạ, lúc thì đến chỗ Bồ-tát nói rằng: “Bồ-tát nên biết, cha 
ông tên như thế, mẹ ông tên như thế, bà con, xóm giềng, bạn bè có tên như 
thế, cho đến cha mẹ bảy đời có tên như thế. Ông ở phương đó, xứ đó, nước 
đó, thành đó, sinh từ dòng tộc đó, mang họ đó.” Hoặc có tính nhu hòa, có 
tính mạnh mẽ, tính thong thả, tính vội vàng, căn lanh lợi, căn chậm chạp, 
đều được ác ma cùng lúc nói ra tất cả. Lại nói thế này: “Đời trước ông cũng 
từng tu tập công đức Đầu-đà; đó là thụ pháp A-la-noa, thường đi khất thực, 
mặc y phấn tảo, đã ăn uống rồi thì không uống sữa, thường ăn một lần, 
thường ngồi chỗ mình, chỉ giữ ba y, ở rừng Thi-đà, ngồi ở gốc cây, ngồi ở 
đất trống, thường ăn chừng mực, thường ngồi không nằm, tu đủ công đức 
Đầu-đà như thế. Lại ít nói, vui vẻ, xa rời huyên náo; nếu có nói thì lời nói 
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nhu hòa, đáng ưa, cho đến không nhận dầu thoa chân v.v…. Ông ở đời 
trước tu đủ các loại công đức như thế, đời này cũng có công đức như thế, 
thấy pháp, biết pháp. Ông đã chắc chắn được thụ ký Vô thượng Chính đẳng 
Chính giác ở chỗ Phật Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác trước đây, 
an trú bậc bất thoái chuyển. Vì sao? Vì ông đã đủ các công đức, ông có đủ 
tướng mạo công đức như thế. Vì thế nên biết đã được  thụ ký ở chỗ Phật 
trước đây.” Bấy giờ, Bồ-tát nghe lời này xong, liền nghĩ rằng: “Ta trước đây 
đã từng ở chỗ Phật Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác đó, được thụ 
ký Vô thượng Chính đẳng Chính giác, là người an trú bất thoái chuyển. Vì 
sao? Vì nay nói ta có công đức Đầu-đà như thế, không khác.” Lúc đó, ác ma 
biết tâm người kia nghĩ như thế rồi, lại hóa ra các loại tướng khác nữa, như 
Tỷ-khưu,  Tỷ-khưu-ni,  Ưu-bà-tắc,  Ưu-bà-di,  Bà-la-môn,  cho  đến cha,  mẹ, 
anh, em, bà con, xóm giềng, bạn bè của Bồ-tát. Theo những người đã được 
hóa ra, đến trước Bồ-tát nói rằng: “Ông từ chỗ Phật Như Lai Ứng cúng Chính 
đẳng Chính giác trước đây, đã được  thụ ký Vô thượng Chính đẳng Chính 
giác, trú bậc bất thoái chuyển. Vì sao? Vì ông đã có đủ tướng mạo công đức 
như thế.”
Tu-bồ-đề, Bồ-tát đó nghe các người được hóa ra nói như thế xong, không 
thể biết là do Ma làm ra, liền khởi tăng thượng mạn và các tâm mạn. Vì tâm 
mạn nên càng tự cao tự đại. Vì tự cao tự đại nên khinh thường giặc ác, các 
Bồ-tát khác, tự cho mình trước đây đã được Phật  thụ ký, các Bồ-tát khác 
đều chưa được Phật  thụ ký. Vì nhân duyên này, xa lìa Vô thượng trí, Tự 
nhiên trí, Nhất thiết trí, Nhất thiết trí trí của Phật, cho đến xa lìa Vô thượng 
Chính đẳng Chính giác. Đối với việc này nếu Bồ-tát không gần gũi các thiện 
tri thức, không được thiện pháp khai dẫn, mà bị các bạn ác hỗ trợ, ở thân 
tâm mình lại không đủ phương tiện thiện xảo, thì tâm tăng thượng mạn lại 
càng kiên cố. Bồ-tát này rơi vào một trong hai địa vị, hoặc bậc Thanh Văn 
hoặc bậc Duyên Giác.
Tu-bồ-đề, ta trước đã nói về tướng mạo chân chính của Bồ-tát Ma-ha-tát bất 
thoái chuyển, mà Bồ-tát này không thể thành tựu, không thể an trú, không 
được sức Bát-nhã Ba-la-mật hộ trì. Vì nhân duyên này mới bị Ma trói buộc. 
Tu-bồ-đề, vì thế nên biết, đây cũng gọi là Ma sự của Bồ-tát.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Có các ác ma cũng dùng nhân duyên danh tự làm hoại, 
làm loạn các Bồ-tát Ma-ha-tát. Điều này thế nào? Đó là ác ma có khi hóa ra 
tướng các Tỷ-khưu, đến chỗ Bồ-tát nói rằng: “Lúc được Vô thượng Chính 
đẳng Chính giác, ông có tên như thế.” Tên được Tỷ-khưu kia nói không khác 
với tên Bồ-tát này muốn có lúc được Bồ-đề. Vì Bồ-tát này không có trí, lại 
không đủ phương tiện thiện xảo, nên nghe như thế rồi liền nghĩ: “Nay Tỷ-
khưu này nói mới thích biết bao. Tên của ta khi được Vô thượng Chính đẳng 
Chính giác, đúng như ta nguyện, không sai không khác. Ta nay không còn 
nghi hoặc nữa.” Lúc đó Bồ-tát nghĩ như thế xong, theo lời Tỷ-khưu được Ma 
hóa ra mà sinh tin nhận. Vì nhân duyên này nên bị Ma đeo bám. Vì bị Ma 
đeo bám nên khởi tăng thượng mạn và các tâm mạn. Vì tâm mạn nên càng 
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tự cao tự đại. Vì tự cao tự đại nên khinh thường giặc ác, các Bồ-tát khác, tự 
cho trước đây đã được Phật thụ ký, các Bồ-tát khác đều chưa được thụ ký từ 
Phật. Vì nhân duyên này, xa lìa Vô thượng trí, Tự nhiên trí, Nhất thiết trí, 
Nhất thiết trí trí của Phật, cho đến xa lìa Vô thượng Chính đẳng Chính giác. 
Đối với việc này nếu Bồ-tát không gần gũi các  thiện tri thức, không được 
thiện pháp khai dẫn, mà bị bạn ác cùng hỗ trợ, ở thân tâm mình lại không 
đủ phương tiện thiện xảo, nên tâm tăng thượng mạn lại càng kiên cố. Bồ-tát 
này rơi vào một trong hai địa vị, hoặc bậc Thanh Văn hoặc bậc Duyên Giác.
Tu-bồ-đề,  ta trước đã nói về tướng mạo chân chính của Bồ-tát Ma-ha-tát 
không thoái chuyển, mà Bồ-tát này không thể thành tựu, không thể an trú, 
không được sức Bát-nhã Ba-la-mật hộ trì. Vì nhân duyên này nên bị Ma trói 
buộc. Tu-bồ-đề, Bồ-tát này nên hối, bỏ các loại tâm mạn đã khởi trước đây. 
Bồ-tát nếu có thể hối được tâm này, cũng còn rơi trong sinh tử lâu dài. Nếu 
về sau được thiện tri thức khai dẫn, lại nhờ có Bát-nhã Ba-la-mật, thì dần 
dần có thể hướng đến Vô thượng Chính đẳng Chính giác. Vì sao? Vì Bồ-tát 
khởi các tâm mạn thì tội rất nặng. Ví như Tỷ-khưu phạm một hoặc hai trong 
bốn tội căn bản tối trọng thì không còn là Sa-môn, không còn là con họ 
Thích. Bồ-tát vì nhân duyên danh tự mà khởi các tâm mạn thì tội phải chịu 
cũng như thế. Tu-bồ-đề, ngoài bốn tội căn bản này, nên biết có năm tội Vô 
gián rất sâu nặng. Nếu Bồ-tát, vì nhân duyên danh tự, khởi các tâm mạn, thì 
tội phải chịu lại sâu nặng hơn, và Bồ-tát này được gọi là hoàn toàn không có 
phương tiện, không thể hiểu đúng việc Ma. Tu-bồ-đề, vì thế nên biết các ác 
ma kia có thể dùng nhân duyên vi tế như thế, gây nghiệp Ma đó làm hoại 
làm loạn các Bồ-tát Ma-ha-tát. Bồ-tát đối với việc này nên hiểu biết đúng; 
biết rồi thì xa lìa.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Nếu khi Bồ-tát Ma-ha-tát chán ghét ồn ào, ưa muốn xa 
rời, thì các  ác ma lập tức hóa ra tướng khác, đến chỗ Bồ-tát nói thế này: 
“Nếu muốn xa rời, nên đến chỗ đồng vắng yên tĩnh, dưới gốc cây, nơi vách 
núi kia. Tu tập như thế là viễn ly chân chính. Hạnh viễn ly này được Phật 
xưng tán.”
Tu-bồ-đề, ta không nói các Bồ-tát Ma-ha-tát ở đồng vắng yên tĩnh, dưới gốc 
cây, nơi vách núi là viễn ly chân chính.
Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, nếu Bồ-tát Ma-ha-tát ở đồng vắng yên tĩnh, 
dưới gốc cây, nơi vách núi thì không gọi là viễn ly. Lại có tướng nào mới gọi 
là Bồ-tát Ma-ha-tát viễn ly chân chính?
Phật  bảo Tu-bồ-đề:  Nếu  Bồ-tát  Ma-ha-tát  hành  Bát-nhã  Ba-la-mật,  có 
phương tiện thiện xảo, vì tất cả chúng sinh, hành hạnh Đại từ, Đại bi, xa lìa 
tâm Thanh Văn, Duyên Giác, thì dù gần xóm làng cũng gọi là viễn ly, hoặc ở 
vách núi, dưới gốc cây, đồng vắng yên tĩnh cũng gọi là viễn ly. Tu-bồ-đề, 
các Bồ-tát Ma-ha-tát nếu có thể xa lìa tâm Thanh Văn, Duyên Giác thì đó là 
viễn ly chân chính. Viễn ly như thế được ta thừa nhận. Bồ-tát ngày đêm nên 
thường tu tập hạnh viễn ly chân chính như thế. Tu-bồ-đề, nếu giống như ác 
ma khen, Bồ-tát chỉ ở vách núi, dưới gốc cây, đồng vắng yên tĩnh là viễn ly, 
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thì Bồ-tát đó, tuy viễn ly như thế, nhưng không thể xa lìa tâm Thanh Văn, 
Duyên Giác, thì không phải viễn ly chân chính. Tuy tu Bát-nhã  Ba-la-mật, 
nhưng không thể viên mãn Nhất thiết trí trí, nên biết đó là người hành tạp 
loạn, nghiệp thân, ngữ, tâm không được thanh tịnh, không có Phương tiện 
tuệ, không hành Đại bi. Do ba nghiệp mình không thanh tịnh, lại ở gần làng 
xóm nên sinh tâm khinh mạn.  Tu-bồ-đề,  Bồ-tát  khác  tuy gần xóm làng 
nhưng không phải hành tạp loạn. Vì sao? Vì có thể xa lìa tâm Thanh Văn, 
Duyên Giác, nghiệp thân, ngữ, tâm đều thanh tịnh, có phương tiện tuệ, đủ 
hạnh Đại bi, nên tuy gần xóm làng cũng là viễn ly chân chính. Nếu đối với sự 
tu hạnh viễn ly chân chính như thế mà lại sinh khinh mạn, nên biết Bồ-tát 
này tuy được các pháp thiền định, giải thoát, thần thông, trí tuệ, tam-muội 
v.v… nhưng lại không đủ phương tiện thiện xảo. Tu-bồ-đề, Bồ-tát tuy ở chỗ 
đồng không, trống vắng ngoài một trăm do-tuần, cho dù trải qua một năm, 
một trăm năm cho đến trăm ngàn câu-chi na-dữu-đa năm, hoặc hơn cả số 
năm này, để tu hạnh viễn ly cũng chẳng bao giờ được lợi ích. Người đó 
không thể biết hạnh viễn ly chân chính như  ta nói, không thể an trú sâu 
chắc tâm Vô thượng Chính đẳng Chính giác, không có phương tiện thiện 
xảo, chỉ lấy tịch tĩnh làm viễn ly chân chính. Nếu cầu Phật đạo mà tham đắm 
nơi nương tựa, thì viễn ly như thế  ta không thừa nhận, cũng không thể 
khiến tâm ta sinh vui. Vì sao? Như trong hạnh viễn ly ta đã nói, không thấy 
có người hành viễn ly như thế mà gọi là viễn ly chân chính.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Có các ác ma thấy có người tu hạnh viễn ly ở chỗ vắng 
lặng kia, liền đến chỗ họ, ở giữa hư không, nói rằng: “Hay thay! Hay thay! 
Thiện nam tử, Pháp ông tu là hạnh viễn ly chân chính, vì Như Lai khen ngợi 
ông tu hạnh này, khiến ông sớm được Vô thượng Chính đẳng Chính giác.” 
Bồ-tát này nghe lời khen từ trên không rồi, từ chỗ đồng vắng yên tĩnh kia đi 
đến làng, xóm, thấy các Bồ-tát khác nhu hòa, thuận thiện, tu trì phạm hạnh, 
xa lìa tâm Thanh Văn, Duyên Giác, ba nghiệp thanh tịnh, liền khởi khinh 
mạn, nói rằng: “Các ông là những người hành sự huyên náo; sự tu hành của 
các ông không phải hạnh viễn ly.” Tu-bồ-đề, Bồ-tát trú không tịch kia cho 
hạnh viễn ly chân chính là hành huyên náo, cho hành huyên náo là hạnh 
viễn ly chân chính. Vì sai lầm, hung ác của mình nên người đáng cung kính 
thì lại khinh mạn, người không đáng cung kính thì lại cung kính. Vì sao? Họ 
nghĩ rằng: “Ta ở nơi đồng trống yên tĩnh v.v… có các loài phi nhân vì nhớ ta, 
giúp ta nên đến. Ông ở gần xóm làng, làm gì có phi nhân nghĩ đến giúp 
ông.” Nghĩ như thế rồi, đối với Bồ-tát kia, khởi tâm khinh mạn. Tu-bồ-đề, 
nên biết người này chính là chiên-đà-la trong hàng Bồ-tát, người sai lầm, 
hung ác trong hàng Bồ-tát, người hành ô uế trong hàng Bồ-tát, chính là Bồ-
tát hình tượng, cũng gọi là Sa-môn tặc trú, cũng gọi là Sa-môn hình tặc, 
cũng gọi là pháp bất tịnh, cũng gọi là pháp phi lễ. Vì tướng này nên biết đó 
là mới phát tâm. Vì thế, tất cả thế gian, trời, người v.v… đều không cung 
kính. Vì sao? Ta nói người đó là người tăng thượng mạn. Tu-bồ-đề, Bồ-tát 
Ma-ha-tát, đối với người như thế, không nên gần gũi.
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Lại nữa, Tu-bồ-đề. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát không bỏ tất cả chúng sinh, ưa 
thích Nhất thiết trí, phát tâm Vô thượng Chính đẳng Chính giác thật sâu xa, 
vì muốn thành tựu Vô thượng Chính đẳng Chính giác, làm lợi ích, an lạc tất 
cả chúng sinh, thì không nên gần gũi những người như thế. Tu-bồ-đề, người 
cầu Bồ-đề, đối với các việc Ma, thường nên biết rõ, biết rồi thì xa rời. Lúc 
nào cũng thường sinh tâm chán, lìa, sợ Tam giới, chỉ làm lợi lạc cho tất cả 
chúng sinh, dẫn dắt, chỉ bày chúng sinh có được Chính đạo, làm cho chúng 
sinh viên mãn Chính quả, trú Thật tính pháp. Lại đối với chúng sinh, khởi 
tâm Đại từ, tâm Đại bi, tâm Đại hỷ, tâm Đại xả. Bồ-tát thường nguyện rằng: 
“Nguyện cho ta ở mọi lúc, mọi nơi, xa lìa tất cả các việc Ma như thế, nếu lỡ 
khởi thì sớm khiến trừ diệt.”
Tu-bồ-đề, nếu Bồ-tát Ma-ha-tát thường học như thế, Bồ-tát Ma-ha-tát này 
có thần thông, trí lực. Tu-bồ-đề nên biết những điều như thế đều nói là 
tướng của Bồ-tát Ma-ha-tát biết rõ việc Ma, viễn ly chân chính.

Phẩm 22: Thiện Tri Thức

Phần 1
 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo Tôn giả Tu-bồ-đề: Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát, thâm tâm 
muốn được Vô thượng Chính đẳng Chính giác, nên gần gũi, cung kính các 
thiện tri thức.
Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, có các Bồ-tát  Ma-ha-tát,  thâm tâm muốn 
được Vô thượng Chính đẳng Chính giác, nếu có thể ưa thích thiện tri thức, 
thì thế nào là thiện tri thức của Bồ-tát Ma-ha-tát?
Phật nói: Tu-bồ-đề, nên biết Chư Phật Như Lai là thiện tri thức của Bồ-tát. Vì 
sao? Chư Phật có thể thuyết pháp hành của Bồ-tát và các Ba-la-mật, chỉ dạy 
Bồ-tát nhập Bát-nhã Ba-la-mật. Vì thế Chư Phật Như Lai là thiện tri thức của 
Bồ-tát.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Bát-nhã  Ba-la-mật là  thiện tri thức của Bồ-tát. Vì sao? 
Bát-nhã Ba-la-mật là chỗ cứu cánh của các Ba-la-mật. Vì Bát-nhã Ba-la-mật 
là thiện tri thức của Bồ-tát, nên sáu Ba-la-mật đều là thiện tri thức của Bồ-
tát. Sáu Ba-la-mật cũng là đại sư của Bồ-tát; sáu Ba-la-mật là Chính đạo 
được hành; sáu Ba-la-mật là ánh sáng của thế gian; sáu Ba-la-mật là ngọn 
đèn pháp lớn; sáu Ba-la-mật là ánh sáng pháp lớn; sáu Ba-la-mật là cứu hộ 
chân chính; sáu Ba-la-mật là nơi quy hướng; sáu Ba-la-mật là nhà ở; sáu Ba-
la-mật là đạo cứu cánh; sáu Ba-la-mật là cồn, bãi lớn; sáu Ba-la-mật là cha, 
là mẹ; ngay cả Vô thượng Chính đẳng Chính giác cũng đều nhờ sáu Ba-la-
mật mà có thể thành tựu.
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Lại nữa, Tu-bồ-đề. Có chư Phật Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác ở 
quá khứ, đã được Vô thượng Chính đẳng Chính giác, đã nhập Niết-bàn. Các 
Như Lai này đều sinh từ sáu Ba-la-mật. Có Chư Phật Như Lai  Ứng cúng 
Chính đẳng Chính giác vị lai, sẽ được Vô thượng Chính đẳng Chính giác. Các 
Như Lai này cũng sinh từ sáu Ba-la-mật. Cho đến chư Phật Như Lai Ứng 
cúng Chính đẳng Chính giác hiện đang giáo hóa chúng sinh ở mười phương 
vô lượng a-tăng-kỳ thế giới, nay được Vô thượng Chính đẳng Chính giác; các 
Như Lai này cũng sinh từ sáu Ba-la-mật.
Lại nữa, Nhất thiết trí của chư Phật ba đời cũng sinh từ sáu Ba-la-mật. Vì 
sao? Vì lúc chư Phật hành đạo Bồ-tát đều tu tập sáu Ba-la-mật này, ba mươi 
bảy pháp Bồ-đề phần, bốn hành Vô lượng, bốn Nhiếp pháp, cho đến tất cả 
các pháp Phật, mà được Vô thượng Chính đẳng Chính giác. Các pháp Phật 
này đều sinh từ sáu Ba-la-mật.
Lại nữa, Phật trí, Tự nhiên trí, Bất khả tư nghị trí, Bất khả xứng lượng trí, Vô 
đẳng trí, Vô đẳng đẳng trí cũng sinh từ sáu Ba-la-mật này. Tu-bồ-đề, Vì thế 
sáu Ba-la-mật là thiện tri thức của Bồ-tát; sáu Ba-la-mật là Đại sư của Bồ-
tát, là Chính đạo được hành, là ánh sáng của thế gian, là ngọn đèn pháp 
lớn, là ánh sáng pháp lớn, là cứu hộ chân chính, là nơi quy hướng, là nhà ở, 
là đạo cứu cánh, là cồn bãi lớn, là cha, là mẹ, cho đến sinh ra Vô thượng 
Chính đẳng Chính giác.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát vì muốn lợi ích, an lạc tất cả chúng 
sinh, nên học sáu Ba-la-mật này. Nếu muốn học sáu Ba-la-mật này nên ở 
nơi Bát-nhã Ba-la-mật này tu học như lý, hiểu rõ nghĩa của nó, như thật suy 
nghĩ, như thật quán sát. Vì sao? Vì Bát-nhã Ba-la-mật dẫn đường, mở bày, 
hiển liễu năm Ba-la-mật kia. Lại nữa, năm Ba-la-mật nếu lìa Bát-nhã Ba-la-
mật thì không được gọi là Ba-la-mật. Vì thế, Tu-bồ-đề, Bồ-tát Ma-ha-tát nếu 
muốn không khởi niềm tin ở kẻ khác, không theo lời nói của kẻ khác, thì nên 
tu học Bát-nhã Ba-la-mật này.
Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, những tướng gì là Bát-nhã Ba-la-mật?
Phật dạy: Tu-bồ-đề, tướng không chấp trước là Bát-nhã Ba-la-mật.
Tu-bồ-đề hỏi: Có nhân duyên khiến tất cả các pháp cũng có tướng không 
chấp trước như tướng không chấp trước của Bát-nhã Ba-la-mật không?
Phật  nói: Tu-bồ-đề, có nhân duyên khiến tất cả các pháp cũng có tướng 
không v như tướng không chấp trước của Bát-nhã Ba-la-mật. Vì sao? Tu-bồ-
đề, vì tất cả các pháp là Không, là Ly. Vì thế, Tu-bồ-đề, giống như tất cả các 
pháp có tướng không  chấp trước vì  Không,  vì  Ly,  Bát-nhã  Ba-la-mật có 
tướng không chấp trước cũng vì Không, vì Ly.
Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, nếu tất cả các pháp là Không, là Ly, tại sao 
Phật nói tất cả chúng sinh có nhiễm, có tịnh? Thế Tôn, trong pháp Không 
không có nhiễm, không có tịnh; trong pháp Ly không có nhiễm, không có 
tịnh. Thế Tôn, tức pháp Không, pháp Ly này  là  không thể  có sở đắc, Vô 
thượng Chính đẳng Chính giác khác với  pháp Không, pháp Ly này,  cũng 
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không có pháp có thể có sở đắc Vô thượng Chính đẳng Chính giác. Thế Tôn, 
con nay không thể hiểu được nghĩa như thế, nguyện Phật Thế Tôn vì con 
tuyên thuyết.
Phật bảo Tu-bồ-đề: Ý ông thế nào? Tất cả chúng sinh, trong dòng sinh tử, 
có chấp trước Ngã, Ngã sở không?
Tu-bồ-đề nói: Đúng vậy, Thế Tôn. Chúng sinh, trong dòng sinh tử,  chấp 
trước Ngã, Ngã sở.
Phật bảo Tu-bồ-đề: Ý ông thế nào? Ngã, Ngã sở có phải Không không?
Tu-bồ-đề nói: Đúng vậy, Thế Tôn. Ngã, Ngã sở là Không.
Phật bảo Tu-bồ-đề: Ý ông thế nào? Có phải vì chúng sinh chấp trước Ngã, 
Ngã sở nên luân chuyển sinh tử không?
Tu-bồ-đề nói: Đúng vậy, Thế Tôn. Vì chúng sinh chấp trước Ngã, Ngã sở nên 
luân chuyển sinh tử.
Phật  bảo Tu-bồ-đề: Nên biết các pháp nhiễm chỉ tùy vào cái được chúng 
sinh thụ nhận, chấp trước mà nói là nhiễm. Nếu các chúng sinh không thụ 
nhận, tức không thể có nhiễm, cũng không có người bị nhiễm. Vì thế không 
có Ngã, Ngã sở. Vì không có Ngã, Ngã sở nên nói là tịnh. Nếu các chúng 
sinh không nhận, không chấp trước, thì cũng không thể có tịnh, cũng không 
có người được tịnh. Tu-bồ-đề, vì nghĩa này nên ở trong tất cả các pháp 
Không, ở trong tất cả các pháp Ly, nói là nhiễm, nói là tịnh. Tu-bồ-đề, các 
Bồ-tát Ma-ha-tát hành Bát-nhã Ba-la-mật nên hành như thế.
Tu-bồ-đề bạch Phật: Hiếm có, Thế Tôn, khéo thuyết nghĩa này. Trong tất cả 
các pháp Không, trong tất cả các pháp Ly, nói nhiễm, nói tịnh, không nhận, 
không chấp trước. Bồ-tát Ma-ha-tát hành Bát-nhã Ba-la-mật nên hành như 
thế. Thế Tôn, nếu Bồ-tát Ma-ha-tát hành như thế, đó là không hành sắc, 
không hành thụ, tưởng, hành, thức. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát hành như thế, thì 
khắp thế gian, trời, người, A-tu-la v.v… đều kính phục, không bị họ làm cho 
động loạn. Lại nữa, Bồ-tát Ma-ha-tát nếu hành như thế tức không lẫn tạp với 
hạnh Thanh Văn, Duyên Giác, không trú các địa vị Thanh Văn, Duyên Giác. 
Vì sao? Người hành như thế là hành không có hành, trú không chỗ trú, có 
thể nhập Phật tính, nhập Như Lai tính, Tự nhiên trí tính, Nhất thiết trí tính. 
Thế Tôn, người hành như thế là tối thượng, vô thắng, tương ưng với Thắng 
hành Bát-nhã Ba-la-mật. Vì thế Bồ-tát Ma-ha-tát, ngày đêm siêng hành như 
thế, tức có thể gần Vô thượng Chính đẳng Chính giác, cho đến có thể nhanh 
chóng thành tựu Vô thượng Chính đẳng Chính giác.
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Quyển XX

Phẩm 22: Thiện Tri Thức

Phần 2
 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo Tôn giả Tu-bồ-đề: Đúng thế, đúng thế. Tu-bồ-đề, Bồ-
tát Ma-ha-tát hành Bát-nhã Ba-la-mật, nếu hành như thế là không hành sắc, 
không hành  thụ, tưởng, hành, thức. Người hành như thế khiến khắp thế 
gian, trời, người, A-tu-la  v.v… đều kính phục, không bị họ làm động loạn. 
Người hành như thế không lẫn tạp với hạnh Thanh Văn, Duyên Giác, không 
trú các địa vị Thanh Văn, Duyên Giác. Người hành như thế là hành không có 
hành, trú không chỗ trú, có thể nhập Phật tính, nhập Như Lai tính, Tự nhiên 
trí  tính, Nhất thiết trí  tính. Người hành như thế là vô thắng, tối  thượng, 
tương ưng với thắng hành Bát-nhã  Ba-la-mật. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát, trong 
ngày và đêm, siêng hành như thế, tức có thể gần Vô thượng Chính đẳng 
Chính giác, cho đến có thể nhanh chóng thành tựu Vô thượng Chính đẳng 
Chính giác.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Giả sử ở Diêm-phù-đề, tất cả chúng sinh đều được thân 
người, đều phát tâm Vô thượng Chính đẳng Chính giác, phát tâm này xong, 
cho đến hết đời, tôn trọng, cung kính, cúng dường chư Phật; lại rộng hành 
bố thí cho tất cả, tức lấy công đức Bố-thí như thế, hồi hướng Vô thượng 
Chính đẳng Chính giác. Tu-bồ-đề, những người này, nhờ nhân duyên này, 
được phúc nhiều không?
Tu-bồ-đề nói: Rất nhiều, Thế Tôn. Rất nhiều, Thiện Thệ.
Phật  bảo Tu-bồ-đề: Những người này, vì nhân duyên này, được phúc tuy 
nhiều, không bằng Bồ-tát Ma-ha-tát, có thể trong một ngày, khởi chính niệm 
tương ưng với Bát-nhã Ba-la-mật. Dựa vào chính niệm tương ưng với Bát-
nhã Ba-la-mật mà Bồ-tát đó khởi, có thể vì chúng sinh làm ruộng phúc lớn. 
Vì sao? Bồ-tát có thể khởi tâm từ bình đẳng, các chúng sinh khác không có 
tâm này giống như Bồ-tát Ma-ha-tát; chỉ trừ Như Lai là tâm từ đầy đủ. Tại 
sao? Chư Phật Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác, đã có thể viên mãn 
pháp bất tư nghị nên thường không lìa từ, bi, hỷ, xả.
Tu-bồ-đề, làm thế nào Bồ-tát có thể vì chúng sinh làm ruộng phúc lớn? Tu-
bồ-đề, đó là vì Bồ-tát nhờ Bát-nhã  Ba-la-mật nên đầy đủ Chính tuệ, được 
tuệ này xong, thấy các chúng sinh như ở lao ngục, chịu trói buộc kia. Bấy 
giờ, Bồ-tát vì được tâm Đại bi hộ trợ, liền dùng Thiên nhãn thanh tịnh, quán 
sát cùng khắp vô lượng, vô số, vô biên chúng sinh, thấy có chúng sinh tạo 
nghiệp Vô gián, đang chịu khổ báo, rơi vào lưới tà kiến, không ra khỏi được. 
Bồ-tát quán như thế xong, thâm phát tâm Đại từ, tâm Đại bi, thương xót 
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chúng sinh, dùng ánh sáng Đại từ, Đại bi này chiếu sáng tất cả, rồi Bồ-tát 
kia đó nghĩ thế này: “Ta nên vì các chúng sinh làm chỗ nương tựa lớn, giải 
thoát tất cả chúng sinh ra khỏi các khổ.” Nghĩ như thế xong, không trú 
tướng này, cũng không trú tướng khác. Tu-bồ-đề, đó gọi là ánh sáng Đại tuệ 
của Bồ-tát Ma-ha-tát, tức có thể vì chúng sinh làm ruộng phúc lớn. Nếu Bồ-
tát Ma-ha-tát hành như thế, tức không còn thoái chuyển đối với Vô thượng 
Chính đẳng Chính giác, có thể nhận bố thí từ tín tâm của tất cả thế gian, đó 
là thức ăn uống, y phục, đồ nằm, thuốc men. Bồ-tát tuy nhận bố thí, vì nhất 
tâm tu tập Bát-nhã  Ba-la-mật, nên đối với người cho, người nhận, và cái 
được cho thảy đều thanh tịnh, được gần Nhất thiết trí. Vì thế, Tu-bồ-đề, các 
Bồ-tát Ma-ha-tát nếu đừng muốn nhận không của tín thí ở trong nước, nếu 
muốn chỉ dẫn chúng sinh hành Chính đạo, nếu muốn cứu độ chúng sinh 
thoát khỏi trói buộc của ba cõi, nếu muốn bạt tế chúng sinh ra khỏi khổ luân 
hồi, nếu muốn khai đạo Tuệ nhãn thanh tịnh cho chúng sinh, thì nên phát 
khởi Chính niệm tương ưng với Bát-nhã  Ba-la-mật. Nếu khởi niệm này tức 
cùng tương ưng với ngôn thuyết Bát-nhã Ba-la-mật. Vì sao? Bồ-tát có được 
ngôn thuyết đều tùy thuận với niệm Bát-nhã  Ba-la-mật. Nếu có niệm nào 
cũng đều tùy thuận ngôn thuyết, tức không thể rời Bát-nhã  Ba-la-mật. Vì 
thế, Bồ-tát, trong ngày và đêm, không nên rời Chính niệm tương ưng với 
Bát-nhã Ba-la-mật này.
Tu-bồ-đề, ví như có người được báu ma-ni lớn chưa từng có, được báu này 
rồi, tâm rất hoan hỷ. Về sau vì nhân duyên mà đánh mất báu này. Tu-bồ-đề, 
người đó vì duyên này mà tâm sinh sầu não, buồn khổ, hối tiếc, thường 
nghĩ: “Ta nay sao lại đánh mất của báu lớn này. Nhớ nghĩ như thế không 
ngừng.” Tu-bồ-đề, Bồ-tát Ma-ha-tát cũng như thế. Pháp bảo lớn, đó là Bát-
nhã  Ba-la-mật.  Vì  Bồ-tát  được  Pháp  bảo  lớn  Bát-nhã  Ba-la-mật  này  thì 
thường khởi  Chính niệm tương ưng Bát-nhã  Ba-la-mật, thường không rời 
tâm Nhất thiết trí.
Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, nếu tự tính tất cả các pháp vì là Không, vì là 
Ly, nên các niệm cũng Không, cũng Ly, thì tại sao Phật nói Bồ-tát Ma-ha-tát 
thường không lìa niệm tương ưng Bát-nhã Ba-la-mật?
Phật nói: Tu-bồ-đề, nếu Bồ-tát Ma-ha-tát có thể biết tự tính các pháp vì là 
Không, vì là Ly nên các niệm cũng là Không, là Ly như thế, thì đó là Chính 
niệm tương ưng với Bát-nhã  Ba-la-mật, là không rời tâm Nhất thiết trí. Vì 
sao? Vì trong Không của Bát-nhã Ba-la-mật không có tăng, không có giảm.
Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, trong Không của Bát-nhã Ba-la-mật không có 
tăng, không có giảm, làm sao Bồ-tát Ma-ha-tát có thể tăng trưởng Bát-nhã 
Ba-la-mật? Làm sao được Vô thượng Chính đẳng Chính giác?
Phật bảo Tu-bồ-đề: Nếu khi Bồ-tát Ma-ha-tát hành Bát-nhã Ba-la-mật, trong 
đó có tăng, có giảm, tức trong Không của Bát-nhã  Ba-la-mật cũng tăng, 
cũng giảm. Nếu trong Không của Bồ-tát Ma-ha-tát không tăng, không giảm, 
tức trong Không của Bát-nhã Ba-la-mật cũng không tăng, không giảm. Tu-
bồ-đề, vì trong Không của Bồ-tát Ma-ha-tát không có tăng giảm, nên Bồ-tát 
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Ma-ha-tát lấy pháp không tăng, giảm này để  được Vô thượng Chính đẳng 
Chính giác. Tu-bồ-đề, nếu Bồ-tát Ma-ha-tát  nghe nói  như thế rồi,  không 
kinh, không sợ, nên biết Bồ-tát Ma-ha-tát này gọi là hành Bát-nhã Ba-la-mật.
Tu-bồ-đề nói: Có phải tướng của Bát-nhã Ba-la-mật là hành Bát-nhã Ba-la-
mật không?
Phật nói: Không, Tu-bồ-đề.
Tu-bồ-đề nói: Có phải tướng Không của Bát-nhã Ba-la-mật là hành Bát-nhã 
Ba-la-mật không? 
Phật nói: Không, Tu-bồ-đề.
Tu-bồ-đề nói: Lìa tướng Không của Bát-nhã Ba-la-mật có pháp có thể hành 
Bát-nhã Ba-la-mật không?
Phật nói: Không, Tu-bồ-đề.
Tu-bồ-đề nói: Không có thể hành Bát-nhã Ba-la-mật không?
Phật nói: Không, Tu-bồ-đề.
Tu-bồ-đề nói: Lìa Không có pháp có thể hành Bát-nhã Ba-la-mật không?
Phật nói: Không, Tu-bồ-đề. 
Tu-bồ-đề nói: Không có thể hành Không không?
Phật nói: Không, Tu-bồ-đề.
Tu-bồ-đề nói: Sắc có thể hành Bát-nhã Ba-la-mật không?
Phật nói: Không, Tu-bồ-đề.
Tu-bồ-đề nói: Thụ, tưởng, hành, thức có thể hành Bát-nhã Ba-la-mật không?
Phật nói: Không, Tu-bồ-đề.
Tu-bồ-đề nói: Lìa sắc có pháp có thể hành Bát-nhã Ba-la-mật không?
Phật nói: Không, Tu-bồ-đề.
Tu-bồ-đề nói: Lìa thụ, tưởng, hành, thức có pháp có thể hành Bát-nhã Ba-la-
mật không?
Phật nói: Không, Tu-bồ-đề.
Tu-bồ-đề nói: Bồ-tát Ma-ha-tát nên hành thế nào mới là hành Bát-nhã Ba-la-
mật?
Phật nói: Tu-bồ-đề, ông thấy có pháp có thể hành Bát-nhã Ba-la-mật không?
Tu-bồ-đề nói: Không, Thế Tôn.
Phật nói: Tu-bồ-đề, ông có thấy Bát-nhã Ba-la-mật là chỗ hành của Bồ-tát 
Ma-ha-tát không?
Tu-bồ-đề nói: Không, Thế Tôn.
Phật  nói: Tu-bồ-đề, nếu pháp không có  sở  đắc tức pháp không thể thấy. 
Trong đó có sinh có thể sinh, có diệt có thể diệt không?
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Tu-bồ-đề nói: Không, Thế Tôn.
Phật nói: Tu-bồ-đề, nếu Bồ-tát Ma-ha-tát biết rõ tướng như thế tức được Vô 
sinh pháp nhẫn. Bồ-tát Ma-ha-tát đầy đủ Nhẫn này, tức được  thụ ký Vô 
thượng Chính đẳng Chính giác. Tu-bồ-đề, đây gọi là Vô sở úy hành của Như 
Lai. Bồ-tát Ma-ha-tát nếu hành như thế, tức được Vô thượng trí, Quảng đại 
trí, Tối thượng lợi trí, Nhất thiết trí trí của Phật. Hành như thế là không có 
chỗ được hành.
Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, dùng pháp Vô sinh này có thể được thụ ký Vô 
thượng Chính đẳng Chính giác không?
Phật nói: Không, Tu-bồ-đề.
Tu-bồ-đề nói:  Nên lấy pháp nào để được  thụ ký Vô thượng Chính đẳng 
Chính giác?
Phật nói: Tu-bồ-đề, ông thấy có pháp có thể được thụ ký Vô thượng Chính 
đẳng Chính giác không?
Tu-bồ-đề nói: Không, Thế Tôn.
Phật nói: Tu-bồ-đề, ông thấy có Vô thượng Chính đẳng Chính giác được thụ 
ký không?
Tu-bồ-đề nói: Con không thấy pháp này được thụ ký riêng, cũng không thấy 
có pháp  thụ ký. Vì sao? Vì tất cả các pháp không có  sở  đắc. Thế Tôn, vì 
nghĩa này nên con biết tất cả các pháp không có chứng, trong đó không có 
người chứng; tất cả các pháp không có chứng đắc, trong đó không có cái sở 
đắc.
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Phẩm 23: Thiên Chủ Đế Thích Ngợi Khen
 
Bấy giờ, Thiên chủ Đế Thích ở trong hội lớn, liền từ chỗ ngồi đứng dậy bạch 
Phật: Thế Tôn, như Phật đã thuyết Bát-nhã Ba-la-mật sâu xa tối thượng, khó 
có thể thấy được, khó có thể nghe được; trong đó cũng lại khó hiểu, khó 
vào.
Phật bảo Thiên chủ Đế Thích: Kiêu-thi-ca, đúng thế, đúng thế. Bát-nhã Ba-
la-mật sâu xa tối thượng, khó thấy, khó nghe, khó hiểu, khó vào. Kiêu-thi-
ca, vì như hư không sâu xa nên Bát-nhã Ba-la-mật cũng sâu xa. Vì hư không 
là Không nên Bát-nhã Ba-la-mật cũng Không. Vì hư không là Ly nên Bát-nhã 
Ba-la-mật cũng Ly. Vì hư không khó thấy nên Bát-nhã Ba-la-mật cũng khó 
thấy. Vì hư không khó hiểu nên Bát-nhã Ba-la-mật cũng khó hiểu.
Thiên chủ Đế Thích bạch Phật: Thế Tôn, nếu có người được pháp môn Bát-
nhã Ba-la-mật sâu xa này, nghe, nhận, đọc, tụng, vì người diễn nói, cho đến 
biên chép, nên biết người này đầy đủ thiện căn tối thượng. 
Phật nói: Kiêu-thi-ca, đúng thế, đúng thế. Nếu có người được pháp môn Bát-
nhã Ba-la-mật sâu xa này, nghe, nhận, đọc, tụng, vì người diễn nói, cho đến 
biên chép, ta nói người này đã có thể đầy đủ thiện căn tối thượng. Kiêu-thi-
ca, ý ông thế nào? Nếu như tất cả chúng sinh ở Diêm-phù-đề đều được thân 
người, mỗi một chúng sinh tu đủ mười Thiện. Các Thiện nam tử, Thiện nữ 
nhân đó, vì nhân duyên này, có được phúc nhiều không?
Thiên chủ Đế Thích nói: Rất nhiều, Thế Tôn. Rất nhiều, Thiện Thệ.
Phật nói: Kiêu-thi-ca, các Thiện nam tử, Thiện nữ nhân đó tuy được nhiều 
phúc, không bằng có người đối với pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật sâu xa này, 
nghe, nhận, đọc, tụng, vì người diễn nói,  cho đến biên chép; trăm phần 
không bằng một, ngàn phần không bằng một, trăm ngàn câu-chi na-dữu-đa 
phần, toán phần, số phần, và ví dụ phần cho đến ô-ba-ni-sát-đàm phần đều 
không bằng một.
Bấy giờ, trong hội có một Tỷ-khưu nghe nói như thế rồi, hỏi Thiên chủ Đế 
Thích: Nếu có Thiện nam tử, Thiện nữ nhân, chỉ mới được nghe pháp môn 
Bát-nhã Ba-la-mật sâu xa này, mà có thể nhất niệm sinh tịnh tín, nên biết 
Thiện nam tử, Thiện nữ nhân này hơn cả Nhân giả.
Bấy giờ, Thiên chủ Đế Thích nói với Tỷ-khưu đó rằng: Nếu Thiện nam tử, 
Thiện nữ nhân, trong khoảnh khắc phát tâm mà sinh tịnh tín, thì còn hơn cả 
ta, huống là có thể rộng nghe, nhận, đọc, tụng, vì người diễn nói cho đến 
biên chép.  Lại  nữa,  huống là  sau khi  đã nghe,  nhận,  lại  học  như được 
thuyết, hành như được thuyết, tu tập tương ưng. Nên biết Thiện nam tử, 
Thiện nữ nhân này tu hạnh Bồ-tát, vượt hơn tất cả thế gian, trời, người, A-
tu-la v.v…. Tỷ-khưu, không chỉ vượt hơn tất cả thế gian, trời, người, A-tu-la 
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kia, mà còn hơn cả Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán và Duyên 
Giác; không chỉ hơn Tu-đà-hoàn cho đến Duyên Giác, mà còn hơn cả Bồ-tát 
khác rời Bát-nhã Ba-la-mật, hành Bố thí mà không có phương tiện thiện xảo; 
không chỉ hơn sự bố thí như thế của Bồ-tát đó, mà còn hơn cả Bồ-tát khác 
rời Bát-nhã  Ba-la-mật, giữ Tịnh giới mà không có phương tiện thiện xảo; 
không chỉ hơn sự giữ giới như thế của Bồ-tát đó, mà còn hơn cả Bồ-tát khác 
rời Bát-nhã  Ba-la-mật, tu Nhẫn nhục mà không có phương tiện thiện xảo; 
không chỉ hơn sự nhẫn nhục như thế của Bồ-tát đó, mà còn hơn cả Bồ-tát 
khác rời Bát-nhã  Ba-la-mật, phát khởi Tinh tiến mà không có phương tiện 
thiện xảo; không chỉ hơn sự tinh tiến như thế của Bồ-tát đó, mà còn hơn cả 
Bồ-tát khác rời Bát-nhã Ba-la-mật, tu Thiền định mà không có phương tiện 
thiện xảo. Vì sao? Bồ-tát Ma-ha-tát này nghe pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật 
sâu xa này, có thể học như được thuyết, có thể hành như được thuyết, mà 
có thể đầy đủ phương tiện thiện xảo. Vì thế, vượt hơn tất cả thế gian, trời, 
người, A-tu-la v.v…  cho đến Thanh Văn, Duyên Giác, và các Bồ-tát khác. 
Nên biết Bồ-tát này khéo hành Bát-nhã  Ba-la-mật. Bồ-tát này có thể gần 
Nhất thiết trí, không xa lìa chư Phật. Bồ-tát này thiện căn thành thục, sẽ 
ngồi Đạo tràng. Bồ-tát này có thể đoạn các khổ phiền não của chúng sinh. 
Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát có thể học như thế, chính là học pháp Bồ-tát, không 
học pháp Thanh Văn, Duyên Giác, là học Bát-nhã Ba-la-mật.
Lại nữa, khi Bồ-tát Ma-ha-tát học như thế, sẽ có bốn Đại Thiên Vương Hộ 
thế, đến chỗ Bồ-tát nói rằng: “Thiện nam tử, ông nên siêng năng, nhanh 
chóng học Bát-nhã  Ba-la-mật này,  nhanh chóng chứng Vô thượng Chính 
đẳng Chính giác. Khi ông ngồi vào Đạo tràng, bốn Thiên Vương chúng tôi 
đều cầm bát báu dâng lên ông.” Thế Tôn, không phải chỉ bốn Thiên Vương 
Hộ thế ở trước Bồ-tát nói như thế. Con cũng thường đến chỗ Bồ-tát đó để 
hộ trợ, huống là các Thiên tử khác. Vì sao? Bồ-tát này có thể học Bát-nhã 
Ba-la-mật như thế, học rồi có thể hành, thật là hiếm có. Chúng sinh ở đời có 
các khổ não, Bồ-tát đã có thể xa lìa các khổ, ở mọi nơi đều tạo lợi ích lớn. 
Thế Tôn, đó là công đức đời này của Bồ-tát học Bát-nhã Ba-la-mật.
Bấy giờ, Tôn giả A-nan liền nghĩ rằng: Thiên chủ Đế Thích này khéo nói lời 
này, là do biện tài của mình mà nói như thế, hay được oai thần của Phật hộ 
niệm?
Lúc đó, Thiên chủ Đế Thích nhờ oai thần của Phật biết được ý nghĩ đó, liền 
nói: Tôn giả nên biết, những lời như tôi nói đều là oai thần của Thế Tôn lập 
nên.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo Tôn giả A-nan: Đúng thế, đúng thế. Những lời như 
Thiên chủ Đế Thích đã vui nói đó, nên biết đều được sức oai thần của Phật 
hộ niệm.
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Phẩm 24: Tăng Thượng Mạn 
 
Bấy giờ, Thế Tôn lại bảo Tôn giả A-nan: Nên biết Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu 
Bát-nhã Ba-la-mật, khi hành Bát-nhã Ba-la-mật, tất cả ác ma có ở ba ngàn 
Đại thiên thế giới đều sinh niệm nghi ngờ: “Bồ-tát Ma-ha-tát tu hành Bát-
nhã Ba-la-mật này, có ở nửa đường thủ chứng quả Thanh Văn, Duyên Giác 
không? Hay sẽ quyết định thẳng đến Vô thượng Chính đẳng Chính giác?” A-
nan, các ác ma kia, có khi nếu thấy Bồ-tát Ma-ha-tát tu hành Bát-nhã Ba-la-
mật quyết định thẳng đến Vô thượng Chính đẳng Chính giác, thì các Ma tức 
thời ưu sầu, khổ não, như tên đâm vào tim. 
Lại nữa, A-nan. Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu Bát-nhã Ba-la-mật, khi hành Bát-nhã 
Ba-la-mật, có các ác ma đến chỗ Bồ-tát, sinh tâm gây nhiễu loạn, dùng Ma 
lực hóa ra các tướng sấm, mưa, mưa đá, gió v.v… cùng khắp mọi nơi, muốn 
làm cho Bồ-tát lo sợ, tán loạn, cho đến muốn khiến Bồ-tát, ở trong một 
niệm, lui mất tâm Vô thượng Chính đẳng Chính giác. A-nan nên biết, ác ma 
không thể nào nhiễu loạn tất cả Bồ-tát.
A-nan bạch Phật: Thế Tôn, Bồ-tát nào bị Ma quấy nhiễu?
Phật nói: A-nan, nếu Bồ-tát, ở đời trước, từng được nghe pháp môn Bát-nhã 
Ba-la-mật này, tuy được nghe lại rồi mà không sinh tin, hiểu. A-nan nên biết, 
Bồ-tát này tức có ác ma đến nhiễu loạn, bị các Ma đó rình lấy cơ hội.
Lại nữa, A-nan. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát khi nghe pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật 
sâu xa này, tâm sinh nghi ngờ: “Có pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật này, hay 
không có pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật này?” A-nan nên biết, Bồ-tát này tức 
có ác ma đến nhiễu loạn, bị các Ma đó rình lấy cơ hội.
Lại nữa, A-nan. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát rời xa  thiện tri  thức, gần gũi  ác tri 
thức; vì gần ác tri thức nên nghe pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật sâu xa này, 
không sinh tin, hiểu. Lại không thể thưa hỏi nghĩa đó, chỉ nghĩ: “Ta nay làm 
sao có thể tu Bát-nhã Ba-la-mật này.” A-nan nên biết, Bồ-tát này tức có ác 
ma đến nhiễu loạn, bị các Ma đó rình lấy cơ hội.
Lại nữa, A-nan. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát nhận tà pháp kia, hành theo tà pháp. 
Các ác ma kia biết việc này rồi, tâm sinh vui mừng, nghĩ rằng: “Người này 
giúp ta, lại khiến người khác cùng đến giúp ta, lại khiến ta viên mãn sở 
nguyện, tùy thuận ý ta.” A-nan nên biết, Bồ-tát này tức có ác ma đến nhiễu 
loạn, bị các Ma đó rình lấy cơ hội.
Lại nữa, A-nan. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát nghe pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật sâu 
xa này rồi, nói với các Bồ-tát khác rằng: “Bát-nhã Ba-la-mật này sâu xa khó 
hiểu, ta còn không thể nắm được nguồn cội của nó, các ông nay lại tu tập 
mà làm gì? Chỉ cần đối với các kinh được Phật thuyết khác, nghe, nhận, tu 
tập, tất ở trong đó mà được Pháp vị.” Do Bồ-tát này đã nói như thế, các Bồ-
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tát khác liền khởi tâm xa lìa Bát-nhã  Ba-la-mật. A-nan nên biết, người nói 
như thế tức có ác ma đến nhiễu loạn, bị các Ma đó rình lấy cơ hội.
Lại nữa, A-nan. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát nghĩ rằng: “Ta là người tu hạnh viễn ly 
chân chính, các Bồ-tát khác chẳng phải hạnh viễn ly.” Tức thời  ác ma biết 
được ý nghĩ này rồi, sinh hoan hỷ lớn, vui mừng, hớn hở. Vì sao? Bồ-tát kia, 
theo niệm đã khởi, tức lui mất Vô thượng Chính đẳng Chính giác. Vì lui mất 
như thế nên tâm Ma sinh vui.
Lại nữa, A-nan. Có các ác ma đến chỗ Bồ-tát, khen ngợi danh tự, dòng họ 
Bồ-tát, công đức Đầu-đà, cho đến đủ loại tướng mạo công đức. Bồ-tát nghe 
khen ngợi như thế rồi, bị dính mắc theo, khởi tăng thượng mạn và các tâm 
mạn, tự cao, tự đại, khinh các Bồ-tát khác; do nhân duyên này, tăng trưởng 
phiền não. Rồi vì Bồ-tát này bị sức của ác ma kia tăng thêm nên những điều 
nói ra đều được người tin nhận; tin nhận rồi, thì học như được nói, hành 
như được nói. Hoặc thấy, hoặc nghe, việc học như thế, việc hành như thế 
đều không đúng đắn. Vì không đúng đắn nên khởi tâm điên đảo. Do tâm 
như thế nên các nghiệp thân,  ngữ, tâm đều không thanh tịnh.  Vì  nhân 
duyên này mà có thể tăng trưởng con đường hướng đến địa ngục, ngạ quỷ, 
súc sinh v.v…. Các ác ma kia thấy điều lợi này, tâm rất hoan hỷ, vui mừng, 
hớn hở, liền nghĩ rằng: “Nay, cung điện của ta là có thật chứ chẳng phải 
không, vì nhân duyên kia mà làm cho tăng trưởng.” A-nan nên biết, Bồ-tát 
này không thể đầy đủ tướng mạo công đức, chẳng phải hành Bát-nhã Ba-la-
mật, chẳng phải trú Bất thoái chuyển. Vì sao? Vì tâm tăng thượng mạn khởi 
các sai lầm. Bồ-tát này sẽ có ác ma đến nhiễu loạn, bị các Ma đó rình lấy cơ 
hội.
Lại nữa, A-nan. Nếu người của Bồ-tát thừa và người của Thanh Văn thừa 
cùng nhau tranh cãi, nói ra lời ác, khinh khi, chửi mắng; bấy giờ ác ma biết 
việc như thế rồi liền nghĩ rằng: “Người của Bồ-tát thừa đó, do nhân duyên 
này, tuy cũng xa lìa Nhất thiết trí, nhưng sự xa lìa đó chẳng lớn, chẳng lâu 
như người của Bồ-tát thừa và người của Bồ-tát thừa cùng nhau tranh cãi, 
nói ra lời ác, khinh khi, chửi mắng.” Bấy giờ ác ma biết việc như thế rồi, tâm 
rất hoan hỷ, vui mừng, hớn hở mà nghĩ rằng: “Người của Bồ-tát thừa này, 
do nhân duyên này, đời đời xa lìa Nhất thiết trí kia.”
Lại nữa, A-nan. Nếu có Bồ-tát chưa được thụ ký, đối với các Bồ-tát khác đã 
được  thụ ký, khởi tâm sân hận, thì theo tâm đã khởi mà bị thoái chuyển. 
Khởi một niệm thoái lui một kiếp, sau đó tùy theo niệm mà tính số kiếp. Nếu 
không bỏ tâm Nhất thiết trí, hoặc vì gặp thiện tri thức thì lại phát khởi, mặc 
áo giáp Tinh tiến.
Bấy giờ, Tôn giả A-nan bạch Phật: Thế Tôn, nếu khởi tội này, Phật có cho 
sám hối không?
Phật bảo A-nan: Nay trong pháp ta nói, có pháp ra khỏi tội. Trong các thừa 
Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ-tát, ta đều nói có pháp ra khỏi tội đó. A-nan nên 
biết, nếu người của Bồ-tát thừa cùng người của Bồ-tát thừa tranh cãi, nói ra 
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lời ác, khinh khi, chửi mắng rồi mà không cùng hối bỏ, lại ôm sân hận, trói 
buộc ở tâm thì ta không nói có pháp ra khỏi tội kia. A-nan, nếu người Bồ-tát 
thừa cùng người Bồ-tát thừa tranh cãi, cho đến chửi mắng rồi liền cùng hối 
bỏ, ta sẽ vì họ nói pháp ra khỏi tội.
A-nan, Bồ-tát lại nên nghĩ thế này: “Đối với tất cả chúng sinh, ta nên hành 
từ, nhẫn. Giả như họ khởi ác, đến làm nhục, ta còn không sinh một niệm 
tâm sân huống là đáp trả. Nhất thời nếu ta có khởi tâm sân hận thì đó thật 
là lỗi lớn. Vì sao? Ta nên vì tất cả chúng sinh làm cây cầu lớn, khiến đều 
được đi qua. Ta thường đối với tất cả chúng sinh đó tác ý như thiện. Giả 
như có nghe lời ác cũng không sinh tâm giận dữ. Với mình, với người đều 
bình đẳng. Tự mình có lỗi đừng đổ cho người. Người khác lỗi lầm xem như 
tự mình tạo ra, thường sinh hối, sợ. Vì sao? Ta muốn làm cho tất cả chúng 
sinh được an lạc lớn. Nếu có chúng sinh bị nhiều sân, não, nguyện cho ta lúc 
được Vô thượng Chính đẳng Chính giác, cứu độ được họ. Ở tất cả nơi nào ta 
thấy có người cầu Bồ-đề, thì lúc đó ta hoan hỷ nhìn ngắm, mặt mũi tươi vui, 
không có nhăn mày. Tâm ta kiên cố, không bị tất cả sân não khuấy động.” 
A-nan, nếu người của Bồ-tát thừa có thể sinh tâm như thế, nên biết đó là 
người tu hạnh Bồ-tát.
Lại nữa, A-nan. Các Bồ-tát Ma-ha-tát đối với người Thanh Văn vốn không 
nên sinh khởi các tâm khinh mạn, cho đến tất cả chúng sinh cũng không nên 
sinh tưởng khinh mạn.
A-nan bạch Phật: Thế Tôn, Bồ-tát với Bồ-tát ở chung như thế nào?
Phật  bảo A-nan: Bồ-tát ở chung nên xem nhau giống như nghĩ đến Phật: 
“Đây là Đại sư của ta, cùng ngồi một xe, cùng đi một đường. Bồ-tát Ma-ha-
tát đó nếu có sở học, ta cũng theo học, bình đẳng an trú ở trong Bồ-tát 
thừa, tu học như lý, như pháp Bồ-tát. Nếu người đó tạp học thì không phải 
cái ta học. Nếu người đó thanh tịnh học, có thể tương ưng như lý với Nhất 
thiết trí, thì ta cũng học như thế.” A-nan, Bồ-tát Ma-ha-tát có thể học như 
thế, đó là cùng học, nên cùng ở chung. Người học như thế tất chứng Vô 
thượng Chính đẳng Chính giác.
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Quyển XXI

Phẩm 25: Học

Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, Bồ-tát Ma-ha-tát muốn học 
Nhất thiết trí, nên học thế nào?
Phật nói: Tu-bồ-đề, Bồ-tát Ma-ha-tát nếu học Tận tức học Nhất thiết trí. Nếu 
học Ly tức học Nhất thiết trí. Nếu học Vô sinh, Vô diệt, Vô khởi, Vô nhiễm, 
Vô tính, Tịch tĩnh như hư không pháp giới v.v… tức học Nhất thiết trí.
Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, nếu Bồ-tát Ma-ha-tát học Tận, học Ly cho đến 
học Tịch tĩnh pháp giới v.v… tức học Nhất thiết trí, thì những điều đó nên 
làm thế nào?
Phật nói: Tu-bồ-đề, nếu ông hỏi rằng những điều đó nên làm thế nào, thì 
Tu-bồ-đề, ý ông thế nào? Như Lai chứng Như Như nên được gọi là Như Lai. 
Như này có tận, có được làm ra không?
Tu-bồ-đề nói: Không, Thế Tôn. Vì sao? Tướng của Như là vô tận cũng không 
có tạo tác.
Phật nói: Tu-bồ-đề, Ý ông thế nào? Như Lai chứng Như Như nên được gọi là 
Như Lai.  Như này có sinh, có diệt, có khởi,  có nhiễm, có đắc, có chứng 
không?
Tu-bồ-đề nói: Không, Thế Tôn.
Phật nói: Tu-bồ-đề, Bồ-tát Ma-ha-tát học Nhất thiết trí cũng như thế. Tu-bồ-
đề, vì thế Bồ-tát Ma-ha-tát, nếu học như thế, là tướng Như không cùng tận. 
Người học như thế là học Nhất thiết trí. Người học như thế là học Bát-nhã 
Ba-la-mật. Người học như thế là học Phật địa. Người học như thế là học 
mười Lực, bốn Vô úy v.v… của Phật, tất cả Phật pháp cho đến Nhất thiết trí 
trí. Người học như thế có thể đến bờ kia của mọi việc học. Người học như 
thế có thể hàng phục tất cả Ma và Ma chúng. Người học như thế sớm được 
pháp Bất thoái chuyển. Người học như thế sớm ngồi vào Đạo tràng. Người 
học như thế là học mười hai hành tướng của ba lần chuyển Pháp luân. Người 
học như thế là học cái mình hành. Người học như thế là học pháp làm chỗ 
nương tựa cho người khác. Người học như thế là học Đại từ, Đại bi, Đại hỷ, 
Đại xả. Người học như thế là học cứu độ cõi chúng sinh. Người học như thế 
là học không đứt giống Phật. Người học như thế là học mở cửa Cam lộ. Tu-
bồ-đề, việc học rộng lớn này là sự học tối thượng. Người phàm phu thấp 
kém không thể học như thế. Nếu có thể chế phục, dẫn dắt tất cả chúng 
sinh, muốn làm nơi nương tựa cho tất cả chúng sinh, muốn ra khỏi cõi của 
tất cả chúng sinh, thì có thể học như thế. Nếu học như thế thì không rơi vào 
các đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh v.v… không sinh vào cảnh giới A-tu-
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la,  không sinh vào vùng biên giới,  không sinh vào dòng họ Chiên-đà-la, 
không sinh vào chủng tộc thuộc họ thấp kém, không sinh vào các dòng họ 
làm nghề công xảo thấp hèn. Người học như thế không mất một mắt, không 
mù hai  mắt,  cũng không bị  lé,  không điếc,  không câm, không gù lưng, 
không què chân,  không xấu xí,  không thô ác,  không tàn phế,  không dị 
tướng, cũng không có các bệnh ghẻ lở, bệnh hủi, ung nhọt, khô gầy, phù 
thũng v.v… không hư các căn, tướng người đầy đủ, âm thanh trong  trẻo, 
mọi người ưa thích.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Bồ-tát Ma-ha-tát học như thế, không hại mạng người, 
không trộm vật của người, không hành tà nhiễm, không nói hư dối, cũng 
không hai lưỡi, lại không ác khẩu, không có lời vô nghĩa, không sinh tham 
đắm, không khởi sân não, không trú tà kiến, không sống tà mạng, không tu 
pháp tà mạng, không nuôi quyến thuộc phá giới, không gần người phi pháp, 
không sinh vào cõi trời Trường Thọ, tuy nhập các Thiền nhưng không theo 
Thiền mà sinh. Vì sao? Vì Bồ-tát có thể thành tựu phương tiện thiện xảo. 
Nhưng Bồ-tát thành tựu phương tiện thiện xảo gì? Đó là từ Bát-nhã Ba-la-
mật tương ưng sinh ra phương tiện thiện xảo. Vì thế Bồ-tát tuy nhập các 
Thiền nhưng không theo Thiền mà sinh. Tu-bồ-đề, Bồ-tát Ma-ha-tát có thể 
học như thế tức  được mười Lực thanh tịnh, bốn Vô sở úy thanh tịnh, cho 
đến tất cả Phật pháp thanh tịnh.
Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, tự tính của tất cả các pháp xưa nay thanh 
tịnh, làm thế nào Bồ-tát Ma-ha-tát lại được mười Lực thanh tịnh, bốn Vô sở 
úy thanh tịnh, cho đến tất cả Phật pháp thanh tịnh?
Phật  bảo Tu-bồ-đề: Đúng thế, đúng thế. Tu-bồ-đề, tự tính của tất cả các 
pháp xưa nay thanh tịnh. Bồ-tát Ma-ha-tát đối với tự tính của tất cả các 
pháp xưa nay thanh tịnh này, như lý tu học Bát-nhã Ba-la-mật, không kinh, 
không sợ, không lui, không mất. Tu-bồ-đề, các dị sinh ngu muội kia, đối với 
pháp như thế, không biết, không thấy; vì không biết, không thấy nên không 
có hiểu rõ. Vì thế Bồ-tát Ma-ha-tát phát cần tinh tiến, tu học trong đó. Tự 
mình học rồi, khiến các dị sinh, vân vân, ở trong pháp này, như lý tu học, 
biết đúng, thấy đúng. Bồ-tát Ma-ha-tát do học như thế tức được mười Lực 
thanh tịnh, bốn Vô sở úy thanh tịnh, cho đến tất cả Phật pháp thanh tịnh. 
Tu-bồ-đề, Bồ-tát Ma-ha-tát học như thế tất có thể biết rõ sự vận hành của 
tâm và tâm sở của tất cả chúng sinh.
Tu-bồ-đề, ví như đại địa ít có vàng Diêm-phu-đàn mà có nhiều gai góc, cát 
đá, cỏ cây. Tất cả chúng sinh cũng như thế. Trong đám chúng sinh ít ai có 
thể ưa thích tu học Bát-nhã Ba-la-mật, phần nhiều ưa thích tu học pháp môn 
Thanh Văn, Duyên Giác. Tu-bồ-đề, lại như trong đám chúng sinh ít ai tu 
nghiệp Luân Vương kia, phần nhiều chỉ tu nghiệp của các Tiểu vương kia. 
Tu-bồ-đề nên biết, trong đám chúng sinh ít ai hành đạo Bát-nhã Ba-la-mật, 
phần nhiều hành đạo Thanh Văn, Duyên Giác, thì cũng như thế. Tu-bồ-đề, 
lại như trong đám chúng sinh ít ai tu phúc nghiệp của Đế Thích kia, phần 
nhiều chỉ tu phúc nghiệp của các Thiên tử kia. Tu-bồ-đề nên biết, trong đám 
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chúng sinh ít  ai  tu tập hạnh Bát-nhã  Ba-la-mật, phần nhiều tu tập hạnh 
Thanh Văn, Duyên Giác,  thì  cũng như thế.  Tu-bồ-đề,  lại  như trong đám 
chúng sinh ít ai tu phúc nghiệp của Phạm Vương kia, phần nhiều chỉ tu phúc 
nghiệp của các Phạm chúng kia. Tu-bồ-đề nên biết, trong đám chúng sinh ít 
có ai không thoái chuyển đối với Vô thượng Chính đẳng Chính giác, phần 
nhiều thoái chuyển đối với Vô thượng Chính đẳng Chính giác, thì cũng như 
thế. Tu-bồ-đề, vì nghĩa này nên biết trong đám chúng sinh, ít ai có thể phát 
tâm Vô thượng Chính đẳng Chính giác. Trong số ít đó lại ít có ai có thể như 
lý tu hành, Trong số ít có thể tu hành đó, lại ít có ai có thể tu tập hạnh 
tương ưng Bát-nhã Ba-la-mật. Trong số ít có thể tu tập hạnh tương ưng đó, 
lại ít có ai có thể an trú địa vị không thoái chuyển đối với Vô thượng Chính 
đẳng Chính giác. Tu-bồ-đề, vì thế các Bồ-tát Ma-ha-tát nếu muốn ở trong số 
ít của số ít đó thì nên tu tập Bát-nhã Ba-la-mật.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát tu học Bát-nhã  Ba-la-mật này thì 
không sinh tâm tạp nhiễm, không sinh tâm nghi hoặc, không sinh tâm đố kỵ, 
không sinh tâm keo kiệt, không sinh tâm phá giới, không sinh tâm sân, não, 
không sinh tâm biếng nhác, không sinh tâm tán loạn, không sinh tâm ngu si.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Bồ-tát Ma-ha-tát nên tu học Bát-nhã  Ba-la-mật này. Vì 
sao? Bát-nhã Ba-la-mật này có thể hộ các Ba-la-mật, có thể nhận các Ba-la-
mật, có thể giữ các Ba-la-mật, có thể gom các Ba-la-mật, có thể chứa các 
Ba-la-mật. Tu-bồ-đề, ví như sáu mươi hai kiến, trong thân kiến chứa các Ba-
la-mật, trong Bát-nhã Ba-la-mật cũng chứa như thế. Tu-bồ-đề, lại như sĩ phu 
có được các căn đều được bao hàm trong mạng căn, tất cả các thiện pháp 
cũng đều được bao hàm trong Bát-nhã Ba-la-mật như thế. Tu-bồ-đề, lại như 
khi mạng căn của sĩ phu diệt thì các căn đều diệt, Bồ-tát Ma-ha-tát cũng như 
thế. Nếu khi trí tuệ diệt thì tất cả các thiện pháp cũng diệt theo. Tu-bồ-đề, vì 
thế Bồ-tát Ma-ha-tát, nếu muốn hộ các Ba-la-mật, nếu muốn bao hàm các 
Ba-la-mật, nên tu học Bát-nhã Ba-la-mật này.
Lại nữa, Bồ-tát Ma-ha-tát nếu muốn dẫn đầu về phúc đức tối thắng trong tất 
cả chúng sinh, nên tu học Bát-nhã Ba-la-mật này.
Phật lại bảo Tu-bồ-đề: Ý ông thế nào? Tất cả chúng sinh ở ba ngàn Đại thiên 
thế giới có nhiều không?
Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, chỉ  ở Diêm-phù-đề này đã có chúng sinh 
nhiều vô số, huống là tất cả chúng sinh cả ba ngàn Đại thiên thế giới.
Phật bảo Tu-bồ-đề: Giả như tất cả chúng sinh ở ba ngàn Đại thiên thế giới 
như thế, mỗi một chúng sinh tu hành đều trú địa vị  Bồ-tát, hoặc có người 
cho đến hết đời, đem các thức ăn uống, y phục, đồ nằm, thuốc men và đủ 
các nhạc cụ khác, cúng dường các chúng Bồ-tát ở ba ngàn Đại thiên thế giới 
như thế. Người này vì nhân duyên này được phúc nhiều không?
Tu-bồ-đề nói: Rất nhiều, Thế Tôn. Rất nhiều, Thiện Thệ.
Phật nói: Tu-bồ-đề, nếu lại có người trong khoảng một cái búng tay, có thể 
tu hành Bát-nhã Ba-la-mật này, phúc họ có được hơn gấp đôi người trước. 
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Vì sao? Vì Bát-nhã Ba-la-mật làm lợi ích lớn cho các Bồ-tát Ma-ha-tát, lại có 
thể hỗ trợ Vô thượng Chính đẳng Chính giác. Tu-bồ-đề, vì thế các Bồ-tát Ma-
ha-tát nếu muốn tối thắng vô thượng trong tất cả chúng sinh, nếu muốn làm 
chỗ nương tựa cho tất cả chúng sinh, nếu muốn sớm nhập cảnh giới của chư 
Phật, nếu muốn đầy đủ các pháp công đức của Phật, nếu muốn được thần 
thông du hí của Phật, nếu muốn cất tiếng rống Sư tử lớn của Phật, nếu 
muốn được các hành xứ của Phật, nếu muốn thuyết pháp ở hội lớn của ba 
ngàn Đại thiên thế giới, Tu-bồ-đề, Bồ-tát Ma-ha-tát nếu muốn thành tựu lợi 
ích công đức như thế, thì nên học Bát-nhã Ba-la-mật này. Học Bát-nhã Ba-
la-mật này mà không thể viên mãn các lợi ích công đức thì không có chuyện 
đó.
Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, Bồ-tát Ma-ha-tát cũng đầy đủ lợi ích công đức 
của Thanh Văn sao?
Phật  nói: Tu-bồ-đề, Bồ-tát Ma-ha-tát cũng học pháp Thanh Văn này, cũng 
đầy đủ lợi ích của công đức Thanh Văn. Tu-bồ-đề, Bồ-tát Ma-ha-tát tuy học 
như thế, biết như thế, được lợi ích như thế, nhưng trong đó không sinh tâm 
trú chấp. Bồ-tát Ma-ha-tát cũng thuyết pháp Thanh Văn đó nhưng không 
nắm bắt pháp đó. Tu-bồ-đề, nếu Bồ-tát Ma-ha-tát học như thế, có thể tạo 
ruộng phúc lớn cho tất cả thế gian, trời, người, A-tu-la v.v…. Ruộng phúc 
của Bồ-tát tạo ra là tối thượng, tối thắng, vượt quá các ruộng phúc khác của 
Thanh Văn, Duyên Giác.
Tu-bồ-đề, học như thế chính là hành Bát-nhã Ba-la-mật, được gần Nhất thiết 
trí, không bỏ Bát-nhã Ba-la-mật, không rời Bát-nhã Ba-la-mật. Học như thế 
không lùi mất Nhất thiết trí, xa rời tâm Thanh Văn, Duyên Giác, được gần Vô 
thượng Chính đẳng Chính giác. Tu-bồ-đề, nếu Bồ-tát Ma-ha-tát nghĩ rằng: 
“Đây là Bát-nhã Ba-la-mật, đây gọi là Bát-nhã Ba-la-mật, vì học Bát-nhã Ba-
la-mật này nên sẽ được Nhất thiết trí.” Tu-bồ-đề, nếu phân biệt như thế thì 
không gọi là tu học Bát-nhã  Ba-la-mật. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát, đối với Bát-
nhã Ba-la-mật, không sinh phân biệt, không biết, không thấy, cũng không có 
sở  đắc; vì không phân biệt, không biết, không thấy, không có  sở  đắc như 
thế nên gọi là tu học Bát-nhã Ba-la-mật.
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Phẩm 26: Huyễn Dụ 

Bấy giờ, Thiên chủ Đế Thích liền nghĩ rằng: “Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát tu học 
Bát-nhã Ba-la-mật này thì có thể vượt hơn tất cả chúng sinh, huống là thành 
tựu Vô thượng Chính đẳng Chính giác. Vì thế nên biết, nếu có người ưa thích 
Nhất thiết trí, người đó được thiện lợi lớn, khéo tự nuôi mạng, huống là có 
thể phát tâm Vô thượng Chính đẳng Chính giác. Nên biết người này được tất 
cả chúng sinh kính yêu, có thể dẫn dắt tất cả chúng sinh.” Thiên chủ Đế 
Thích nghĩ như thế rồi, liền hóa các hoa mạn-đà-la, đầy trong tay mình, rải 
lên trên Phật.
Rải hoa lên Phật rồi, chấp tay hướng Phật, nói rằng: Thế Tôn, nếu có người 
phát tâm Vô thượng Chính đẳng Chính giác, phổ nguyện được thành tựu Vô 
thượng Chính đẳng Chính giác, phổ nguyện tròn đủ tất cả Phật pháp, tròn 
đủ các pháp tương ưng Nhất thiết trí, tròn đủ pháp Tự nhiên trí, tròn đủ 
pháp Vô lậu, phổ nguyện tất cả chúng sinh vượt qua bờ sinh tử, chứng đạo 
Niết-bàn, bao hàm tâm chúng sinh đều khiến viên mãn. Thế Tôn, con thấy 
trong sinh tử có đủ loại khổ, con không muốn làm cho người mới phát tâm 
Vô thượng Chính đẳng Chính giác, trong một niệm mà bị thoái chuyển. Lại 
không muốn làm cho người đã được an trú Vô thượng Chính đẳng Chính 
giác, trong một niệm mà sinh thoái chuyển. Vì thế con muốn làm cho tất cả 
đều thành tựu Vô thượng Chính đẳng Chính giác. Vì sao? Người có thể phát 
tâm thì lợi ích rộng lớn, thương xót tất cả thế gian, trời, người, A-tu-la v.v…; 
đã tự vượt qua rồi lại khởi tâm thế này đối với tất cả chúng sinh: “Những ai 
chưa giải thoát đều làm cho giải thoát, chưa vượt qua đều làm cho vượt 
qua, chưa Niết-bàn đều làm cho Niết-bàn.” Thế Tôn, nếu có Thiện nam tử, 
Thiện nữ nhân, ở chỗ Bồ-tát mới phát tâm, đối với các pháp công đức đó, 
sinh tâm tùy hỷ; hoặc ở chỗ Bồ-tát tu tập đã lâu, sinh tâm tùy hỷ; hoặc ở 
chỗ Bồ-tát an trú địa vị không thoái chuyển, sinh tâm tùy hỷ; hoặc ở chỗ Bồ-
tát Nhất sinh bổ xứ, sinh tâm tùy hỷ. Ở những chỗ như thế, có thể sinh tâm 
tùy hỷ. Thiện nam tử, Thiện nữ nhân đó, nên nói người nào được phúc đức 
nhiều?
Phật bảo Thiên chủ Đế Thích: Kiêu-thi-ca, Diệu Cao Sơn Vương còn có thể 
đo lường để biết hạn số của nó; Thiện nam tử, Thiện nữ nhân kia, phúc đức 
có được nhờ các tâm tùy hỷ như thế thì không thể đo lường để biết hạn số. 
Kiêu-thi-ca, lại như bốn giới Đại châu, cũng có thể đo lường để biết hạn số 
của chúng; Thiện nam tử, Thiện nữ nhân kia, phúc đức có được do các tâm 
tùy hỷ như thế thì không thể đo lường để biết hạn số. Kiêu-thi-ca, lại như 
Tiểu thiên thế giới cũng có thể đo lường để biết hạn số của nó; Thiện nam 
tử, Thiện nữ nhân kia, phúc đức có được do các tâm tùy hỷ như thế không 
thể đo lường để biết hạn số. Kiêu-thi-ca, lại như Trung thiên thế giới cũng có 
thể đo lường để biết hạn số của nó; Thiện nam tử, Thiện nữ nhân kia, phúc 
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đức có được của các tâm tùy hỷ như thế không thể đo lường để biết hạn số 
của nó. Kiêu-thi-ca, lại như ba ngàn Đại thiên thế giới cũng có thể đo lường 
để biết hạn số của nó; Thiện nam tử, Thiện nữ nhân kia, phúc đức có được 
của các tâm tùy hỷ như thế thì không thể đo lường để biết hạn số.
Thiên chủ Đế Thích bạch Phật: Thế Tôn, nếu có người không thể ở chỗ Bồ-
tát mới phát tâm, cho đến không thể ở chỗ Bồ-tát Nhất sinh bổ xứ, mà sinh 
tâm tùy hỷ, nên biết người này bị ác ma đeo bám, làm quyến thuộc của Ma. 
Từ cõi trời của Ma kia chết đi đến sinh chỗ này. Vì sao? Vì các tâm tùy hỷ 
như thế có thể phá hoại các ác ma. Lại nữa, nếu người có thể sinh các tâm 
tùy hỷ, người này nên lấy công đức tùy hỷ hồi hướng Vô thượng Chính đẳng 
Chính giác. Vì hồi hướng như thế nên có thể tăng trưởng Vô thượng Chính 
đẳng Chính giác. Vì thế nên biết, người có thể sinh các tâm tùy hỷ như thế, 
người này không rời Phật, không rời Pháp, không rời Tăng, tăng trưởng tất 
cả công đức tối thắng.
Phật bảo Thiên chủ Đế Thích: Đúng thế, đúng thế. Kiêu-thi-ca, nếu có người 
có thể sinh các tâm tùy hỷ như thế, người này không rời Phật, không rời 
Pháp, không rời Tăng, tăng trưởng tất cả công đức tối thắng. Lại nữa, Kiêu-
thi-ca. Nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhân có thể sinh các tâm tùy hỷ như 
thế, nên biết Thiện nam tử, Thiện nữ nhân này sớm được gặp Phật. 
Thiên chủ Đế Thích bạch Phật: Đúng thế, Thế Tôn. Đúng thế, Thiện Thệ. 
Thiện nam tử, Thiện nữ nhân có thể sinh các tâm tùy hỷ như thế, thì Thiện 
nam tử, Thiện nữ nhân này sớm được gặp Phật. Lại do sức của thiện căn tùy 
hỷ này, ở nơi sinh ra, được người tôn trọng, cung kính, tán thán. Thiện nam 
tử, Thiện nữ nhân này nhãn căn thanh tịnh, không quán ác sắc, nhĩ căn 
thanh tịnh, không nghe ác thanh, tỹ căn thanh tịnh, không ngửi ác hương, 
thiệt căn thanh tịnh, không nếm ác vị, thân căn thanh tịnh, không nhiễm phi 
xúc. Lại không rơi vào đường ác, sinh vào cõi trời, người. Vì sao? Thiện nam 
tử, Thiện nữ nhân này thành tựu vô lượng vô số thiện căn tùy hỷ, thường 
vui làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Vì có thể sinh tâm tùy hỷ như thế nên 
có thể tăng trưởng hạnh Vô thượng Chính đẳng Chính giác, dần dần được 
thành Vô thượng Chính đẳng Chính giác. Thiện nam tử, Thiện nữ nhân này, 
được Bồ-đề rồi, rộng độ vô lượng vô số chúng sinh, đều khiến niết-bàn.
Phật bảo Thiên chủ Đế Thích: Kiêu-thi-ca, như ông nói đều là oai thần của 
Như Lai hộ niệm. Nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhân có thể sinh các tâm tùy 
hỷ như thế thì Thiện nam tử, Thiện nữ nhân này trồng sâu thiện căn. Lấy 
thiện căn này, rộng vì vô lượng vô số chúng sinh, làm lợi ích lớn. Vì nhân 
duyên này nên có thể tăng trưởng tất cả thiện pháp, dần dần được thành Vô 
thượng Chính đẳng Chính giác.
Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, vì tâm như huyễn, làm sao 
dùng tâm này để được Vô thượng Chính đẳng Chính giác?
Phật  bảo Tôn giả Tu-bồ-đề: Ý ông thế nào? Ông thấy có tâm như huyễn 
không?
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Tu-bồ-đề nói: Không, Thế Tôn.
Phật nói: Tu-bồ-đề, ông thấy có thể được tướng huyễn không?
Tu-bồ-đề nói: Không, Thế Tôn. Con không thấy có tâm như huyễn, cũng 
không thấy tướng huyễn có thể đạt được.
Phật  nói: Tu-bồ-đề, có thể nói dùng tướng tâm này để  được Vô thượng 
Chính đẳng Chính giác không?
Tu-bồ-đề nói: Không, Thế Tôn.
Phật bảo: Tu-bồ-đề, ý ông thế nào? Nếu không thấy có tâm như huyễn và 
tướng huyễn, thì rời tâm này, tướng này, ông thấy có pháp để  được Vô 
thượng Chính đẳng Chính giác không?
Tu-bồ-đề nói: Không, Thế Tôn. Rời tâm như huyễn và tướng huyễn kia, cũng 
không thấy có pháp để  được Vô thượng Chính đẳng Chính giác. Thế Tôn, 
nếu rời tâm như huyễn và rời tướng huyễn mà có pháp có thể thấy thì pháp 
này cũng không thể nói là có, là không. Vì thế, tất cả các pháp, trong Tất 
cánh ly, không thể nói có, không thể nói không. Nếu tất cả các pháp rốt ráo 
là Ly, thì Vô thượng Chính đẳng Chính giác rốt ráo cũng là Ly, Bát-nhã Ba-la-
mật rốt ráo cũng là Ly. Vì các pháp rốt ráo là Ly, tức không có pháp có thể 
tu, không có pháp có thể chứng đắc. Vì tất cả các pháp không có sở đắc, 
nên Vô thượng Chính đẳng Chính giác cũng không thể có sở đắc. Vì rốt ráo 
Ly như thế nên Bồ-tát Ma-ha-tát cũng rốt ráo Ly. Thế Tôn, Bồ-tát Ma-ha-tát 
nhờ Bát-nhã Ba-la-mật nên được Vô thượng Chính đẳng Chính giác, nhưng 
Bồ-tát Ma-ha-tát rốt ráo Ly, Vô thượng Chính đẳng Chính giác cũng rốt ráo 
Ly. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát được Vô thượng Chính đẳng Chính giác, thì làm sao 
lấy Ly để được Ly? 
Phật khen Tu-bồ-đề: Hay thay! Hay thay! Tu-bồ-đề, đúng thế, đúng thế. Các 
pháp rốt ráo Ly, Bát-nhã Ba-la-mật cũng rốt ráo Ly, Vô thượng Chính đẳng 
Chính giác cũng rốt ráo Ly, Bồ-tát Ma-ha-tát cũng rốt ráo Ly. Nhưng vì Bồ-
tát Ma-ha-tát, trong pháp này, biết rõ như thật Bát-nhã Ba-la-mật rốt ráo Ly, 
tức chẳng phải Bát-nhã  Ba-la-mật. Tu-bồ-đề, vì thế Bồ-tát Ma-ha-tát, tuy 
nhờ Bát-nhã Ba-la-mật mà được Vô thượng Chính đẳng Chính giác, nhưng 
trong đó không có pháp có thể nắm bắt, không có pháp có thể chứng đắc. 
Vì không nắm bắt, không được, Bồ-tát Ma-ha-tát tuy được Vô thượng Chính 
đẳng Chính giác, nhưng không phải lấy Ly để được Ly.
Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, như con hiểu nghĩa của Phật nói, nghĩa sâu 
xa này, Bồ-tát Ma-ha-tát hành rất là khó.
Phật nói: Tu-bồ-đề, đúng thế, đúng thế. Nghĩa sâu xa này, Bồ-tát Ma-ha-tát 
hành rất là khó. Tu-bồ-đề, nếu Bồ-tát Ma-ha-tát hành nghĩa sâu xa này, 
không ở nửa đường thủ chứng quả Thanh Văn, Duyên Giác; điều này là rất 
khó.
Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, như con hiểu nghĩa Phật nói, việc làm của Bồ-
tát Ma-ha-tát chẳng khó. Vì sao? Tất cả các pháp không có đắc, không có 
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chứng. Vì không đắc, không chứng, nên trong đó, không có người chứng, 
không có cái được chứng, không có pháp dùng để chứng. Vì thế, việc làm 
của Bồ-tát Ma-ha-tát chẳng khó. Thế Tôn, nếu Bồ-tát Ma-ha-tát nghe nói 
như thế, không kinh, không sợ, không lui, không mất, nên biết Bồ-tát Ma-
ha-tát đó đang hành Bát-nhã Ba-la-mật. Tuy hành như thế cũng không thấy 
mình hành Bát-nhã  Ba-la-mật. Vì nếu không thấy có tướng Bát-nhã  Ba-la-
mật được hành như thế, thì Bồ-tát Ma-ha-tát này được gần Vô thượng Chính 
đẳng Chính giác, tức có thể xa lìa bậc Thanh Văn, Duyên Giác; đó là hành 
Bát-nhã Ba-la-mật.
Thế Tôn, ví như hư không không nghĩ rằng đó là xa, đó là gần. Vì sao? Vì hư 
không không có phân biệt. Bát-nhã  Ba-la-mật cũng như thế, không nghĩ 
rằng Vô thượng Chính đẳng Chính giác cách ta gần, các  bậc Thanh Văn, 
Duyên Giác cách ta xa. Vì sao? Bát-nhã Ba-la-mật không có phân biệt.
Lại như người huyễn được hóa ra, không nghĩ rằng huyễn sư kia cách ta 
gần, những người xem kia cách ta xa. Vì sao? Người huyễn được hóa ra 
không có phân biệt. Bát-nhã  Ba-la-mật cũng như thế, không nghĩ rằng Vô 
thượng Chính đẳng Chính giác cách ta gần, các bậc Thanh Văn, Duyên Giác 
cách ta xa. Vì sao? Bát-nhã Ba-la-mật không có phân biệt.
Lại như những chiếc bóng, không nghĩ rằng nhân của bóng cách ta gần, cái 
không phải nhân cách ta xa. Vì sao? Vì bóng không có phân biệt. Bát-nhã 
Ba-la-mật cũng như thế, không nghĩ rằng Vô thượng Chính đẳng Chính giác 
cách ta gần, các bậc Thanh Văn, Duyên Giác cách ta xa. Vì sao? Vì Bát-nhã 
Ba-la-mật không có phân biệt.
Lại như Như Lai, đối với tất cả chúng sinh, không ghét, không thương. Vì 
sao? Vì Như Lai dứt trừ mọi sự ghét, thương. Bát-nhã Ba-la-mật cũng như 
thế, không ghét, không thương. Vì sao? Vì Bát-nhã  Ba-la-mật không phải 
pháp ghét thương.
Lại như Như Lai, rời mọi phân biệt. Vì sao? Vì Như Lai dứt trừ tất cả phân 
biệt. Bát-nhã Ba-la-mật cũng như thế, rời các phân biệt. Vì sao? Vì Bát-nhã 
Ba-la-mật không có phân biệt.
Lại như người được Phật hóa, không nghĩ rằng Vô thượng Chính đẳng Chính 
giác cách ta gần ta, các bậc Thanh Văn, Duyên Giác cách ta xa. Vì sao? Vì 
người được hóa không có phân biệt. Bát-nhã Ba-la-mật cũng như thế, không 
nghĩ rằng Vô thượng Chính đẳng Chính giác cách ta gần ta, các bậc Thanh 
Văn, Duyên Giác cách ta xa. Vì sao? Vì Bát-nhã  Ba-la-mật không có phân 
biệt. Lại như người được Phật hóa, làm việc gì cũng có thể thành tựu, tuy có 
thành tựu nhưng không phân biệt. Vì sao? Vì người được hóa không có phân 
biệt. Bát-nhã Ba-la-mật cũng như thế. Tất cả các pháp, nếu được tu tập, tất 
có thể thành tựu. Vì sao? Bát-nhã Ba-la-mật không phân biệt.
Lại như công xảo sư, dùng dụng cụ tạo cái máy bằng gỗ có hình nam, nữ, 
việc nào được làm đều có thể thành tựu. Tuy được thành tựu nhưng không 
phân biệt. Vì sao? Vì việc xảo, huyễn. Thế Tôn, Bát-nhã Ba-la-mật cũng như 
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thế. Tất cả các pháp, nếu có tu tập, đều có thể thành tựu. Tuy có thành tựu 
nhưng không phân biệt. Vì sao? Vì Bát-nhã Ba-la-mật không phân biệt.
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Quyển XXII 

Phẩm 27: Nghĩa Kiên Cố  
 
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-tử nói với Tôn giả Tu-bồ-đề: Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát 
hành Bát-nhã Ba-la-mật sâu xa này, tức hành nghĩa kiên cố.
Tu-bồ-đề nói: Đúng thế, đúng thế. Xá-lợi Tử, Bồ-tát Ma-ha-tát hành Bát-nhã 
Ba-la-mật sâu xa này là hành nghĩa kiên cố.
Bấy giờ, có một ngàn chúng Thiên tử ở Dục giới nghĩ rằng: Bồ-tát Ma-ha-tát, 
vì Vô thượng Chính đẳng Chính giác, hành Bát-nhã  Ba-la-mật sâu xa này. 
Tuy lại biết rõ tướng các pháp, nhập tính các pháp, nhưng không an trú 
Thực tế được chứng bởi Thanh Văn, Duyên Giác. Vì duyên này, đáng được 
kính lễ.
Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề biết họ nghĩ như thế liền bảo các Thiên tử: Bồ-tát 
Ma-ha-tát hành Bát-nhã Ba-la-mật sâu xa này, nhưng không chứng Thực tế 
của Thanh Văn, Duyên Giác kia, cũng chưa có gì là khó. Vì sao? Nếu Bồ-tát 
Ma-ha-tát mặc giáp Tinh tiến, muốn độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sinh, 
khiến đều an trú Đại Bát Niết-bàn, đó mới là việc khó. Vì sao? Chúng sinh rốt 
ráo Ly, nên không có. Vì không có nên không thể được tướng chúng sinh. Vì 
thế,  chúng sinh không thể  được độ.  Các Thiên tử,  nếu Bồ-tát  muốn độ 
chúng sinh, tức muốn độ hư không. Vì sao? Vì hư không Ly nên chúng sinh 
cũng Ly; vì hư không không có nên chúng sinh cũng không có, rốt cùng 
không có chúng sinh có thể được độ. Các Bồ-tát Ma-ha-tát muốn độ, đó là 
việc khó. Các Thiên tử, giống như người cùng với hư không kia tranh cãi; 
Phật nói tướng chúng sinh không thể  có được , ý nghĩa cũng như thế. Vì 
sao? Chúng sinh Ly nên sắc cũng Ly. Chúng sinh Ly nên thụ, tưởng, hành, 
thức cũng Ly. Chúng sinh Ly nên cho đến tất cả các Pháp cũng Ly. Các 
Thiên tử, nếu Bồ-tát Ma-ha-tát nghe nói như thế, không kinh, không sợ, 
không lui, không mất, nên biết đó là hành Bát-nhã Ba-la-mật.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo Tôn giả Tu-bồ-đề: Nhân duyên nào khiến Bồ-tát Ma-
ha-tát nghe nói như thế mà không kinh, không sợ, không lui, không mất?
Tu-bồ-đề nói: Vì tất cả các pháp là Ly nên không mất. Vì sao? Thế Tôn, cái 
bị mất thì không thể có được, pháp đã mất thì không thể sở đắc, mà chỗ bị 
mất cũng không thể có được. Vì nhân duyên này, Bồ-tát Ma-ha-tát nghe nói 
như thế, không kinh, không sợ, không lui, không mất.
Phật nói: Tu-bồ-đề, Đúng thế, đúng thế. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát nghe nói như 
thế, không kinh, không sợ, không lui, không mất, đó là hành Bát-nhã Ba-la-
mật.
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Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, nếu Bồ-tát Ma-ha-tát tu hành Bát-nhã Ba-la-
mật này, thường được Đại Phạm Thiên Vương, Thiên chủ Đế Thích, Đại Tự 
Tại Thiên, và các chúng Thiên tử Dục giới, tôn trọng, cung kính, đỉnh lễ, 
xưng tán.
Phật nói: Tu-bồ-đề, không phải chỉ có Đại Phạm Thiên Vương, Thiên chủ Đế 
Thích, Đại Tự Tại Thiên, và các chúng Thiên tử Dục giới tôn trọng, cung 
kính, đỉnh lễ, xưng tán, mà còn có trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, trời Đại 
Phạm, trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Quang Âm, trời Thiểu 
Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời Biến Tịnh, trời Vô Vân, trời Phúc Sinh, trời 
Quảng Quả, trời Vô Phiền, trời Vô Nhiệt, trời Thiện Kiến, trời Thiện Hiện, trời 
Sắc Cứu Cánh. Các chúng Thiên tử trên trời như thế cũng thường tôn trọng, 
cung kính, đỉnh lễ, xưng tán Bồ-tát Ma-ha-tát tu hành Bát-nhã  Ba-la-mật 
này.
Lại nữa, vô lượng a-tăng-kỳ thế giới ở mười phương có chư Phật Như Lai 
Ứng cúng Chính đẳng Chính giác hiện trú thuyết pháp, thường dùng Phật 
nhãn quán sát Bồ-tát Ma-ha-tát tu hành Bát-nhã Ba-la-mật này, lại dùng oai 
thần của Phật để thường hộ niệm. Tu-bồ-đề, Bồ-tát Ma-ha-tát này, vì tu 
hành Bát-nhã Ba-la-mật, liền được bất thoái chuyển đối với Vô thượng Chính 
đẳng Chính giác; các chúng ác ma không rình lấy cơ hội được. Tu-bồ-đề, giả 
sử chúng sinh có ở ba ngàn Đại thiên thế giới, đều hóa làm các ác ma, các 
chúng Ma này cũng không thể ở chỗ Bồ-tát Ma-ha-tát tu hành Bát-nhã Ba-la-
mật kia rình lấy cơ hội.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Ngoài ba ngàn Đại thiên thế giới này như nói ở trên, giả 
sử như tất cả chúng sinh ở Hằng hà sa số thế giới, đều hóa làm các ác ma, 
các chúng Ma này cũng không thể ở chỗ Bồ-tát Ma-ha-tát tu hành Bát-nhã 
Ba-la-mật kia rình lấy cơ hội. Tu-bồ-đề nên biết, Bồ-tát Ma-ha-tát tu hành 
Bát-nhã Ba-la-mật thành tựu hai pháp không bị các Ma rình lấy cơ hội. Thế 
nào là hai? Đó là quán tất cả các pháp Không, không bỏ tất cả chúng sinh; 
chính là hai pháp. Tu-bồ-đề, lại có hai pháp Bồ-tát Ma-ha-tát có thể thành 
tựu mà không bị các Ma rình lấy cơ hội. Thế nào là hai? Đó là có thể hành 
như đã thuyết, chư Phật xưng tán; chính là hai pháp.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát hành Bát-nhã  Ba-la-mật như thế, 
có các Thiên tử thường đến chỗ họ, chiêm lễ, cung kính, nói rằng: “Thiện 
nam tử, ông sớm tu hành Bát-nhã  Ba-la-mật này, sớm chứng Vô thượng 
Chính đẳng Chính giác. Vì sao? Thiện nam tử, ông tu hành Bát-nhã  Ba-la-
mật này, có thể làm chỗ nương tựa cho chúng sinh không có chỗ nương tựa, 
cứu độ chúng sinh không được cứu độ, làm chỗ quay về cho chúng sinh 
không có chỗ quay về, làm nhà ở cho chúng sinh không có nhà ở, làm 
hướng đi cho chúng sinh không có hướng đí, làm đất liền cho chúng sinh 
không có đất liền, chỉ bày đạo cứu cánh cho kẻ không biết đạo cứu cánh, chỉ 
bày Chính đạo cho kẻ không biết Chính đạo, làm ánh sáng cho kẻ nơi tối 
tăm.” Bồ-tát Ma-ha-tát hành Bát-nhã Ba-la-mật thành tựu công đức như thế. 
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Lại nữa, Tu-bồ-đề. Bồ-tát Ma-ha-tát hành Bát-nhã Ba-la-mật này, chư Phật 
Thế Tôn hiện ở mười phương vô lượng a-tăng-kỳ thế giới lúc thuyết pháp 
cho đại chúng Thanh Văn, Bồ-tát vây quanh kia, thường có xưng tán công 
đức mà Bồ-tát này có được, cùng danh tự, dòng họ, sắc tướng, oai lực của 
người đó. Tu-bồ-đề, như ta lúc này tập hội, thuyết pháp, thường xưng tán 
công đức, danh tự, dòng họ, sắc tướng, oai lực của Bồ-tát Bảo Tràng trong 
nước Phật A-súc, và các Bồ-tát tu phạm hạnh khác trong nước đó. Tu-bồ-đề, 
trong các nước Phật cũng như thế. Lúc các vị Phật đó tập hội, thuyết pháp, 
cũng thường xưng tán công đức, danh tự, dòng họ, sắc tướng, oai lực của 
người tu hành Bát-nhã  Ba-la-mật và các Bồ-tát tu phạm hạnh khác trong 
nước ta.
Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, chư Phật Thế Tôn khi thuyết pháp, đều xưng 
tán công đức, danh tự, dòng họ, sắc tướng, oai lực của các Bồ-tát Ma-ha-tát 
sao?
Phật nói: Không, Tu-bồ-đề. Chư Phật Thế Tôn khi thuyết pháp, đối với các 
Bồ-tát Ma-ha-tát, có xưng tán, có không xưng tán.
Tu-bồ-đề hỏi: Bồ-tát nào được xưng tán?
Phật nói: Tu-bồ-đề, Bồ-tát Ma-ha-tát có trú bất thoái chuyển, thường được 
chư Phật Thế Tôn xưng tán.
Tu-bồ-đề hỏi: Nếu chưa trú bất thoái chuyển có được chư Phật Thế Tôn 
xưng tán không?
Phật nói: Tu-bồ-đề, có Bồ-tát Ma-ha-tát, tuy chưa an trú địa vị không thoái 
chuyển, chư Phật Thế Tôn cũng thường xưng tán. Vì sao lại thế? Tức Bồ-tát 
Ma-ha-tát, nếu học pháp hành đạo của Như Lai A-súc khi còn là Bồ-tát, thì 
Bồ-tát này tuy chưa an trú địa  vị không thoái chuyển nhưng cũng thường 
được chư Phật xưng tán.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát học pháp hành đạo của Bồ-tát Bảo 
Tràng,  thì  Bồ-tát  này,  tuy chưa an trú  địa  vị không thoái  chuyển,  cũng 
thường được chư Phật xưng tán.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát hành Bát-nhã  Ba-la-mật, tin hiểu 
tất cả các pháp không sinh, nhưng chưa thể chứng được Vô sinh pháp nhẫn, 
lại tin hiểu tất cả các pháp tịch tĩnh, nhưng trong địa vị không thoái chuyển 
chưa thể tự tại  được tất cả các pháp tịch tĩnh, thì Bồ-tát này cũng thường 
được chư Phật xưng tán.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát được chư Phật Thế Tôn cùng xưng 
tán, tất sẽ an trú địa vị không thoái chuyển, xa rời tâm Thanh Văn, Duyên 
Giác, nhất định được thụ ký Vô thượng Chính đẳng Chính giác. Vì sao Bồ-tát 
Ma-ha-tát được chư Phật kia cùng xưng tán? Vì Bồ-tát Ma-ha-tát có thể hành 
Bát-nhã Ba-la-mật này.
Lại  nữa,  Tu-bồ-đề.  Nếu Bồ-tát  Ma-ha-tát  nghe Bát-nhã  Ba-la-mật sâu xa 
này, không nghi, không hối, không thắc mắc, không mất, Bồ-tát Ma-ha-tát 
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này sẽ ở chỗ A-súc Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác, và chỗ các Bồ-
tát trong nước đó, cũng được nghe pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật này. Nghe 
rồi tin hiểu, được tin hiểu rồi,  được không thoái chuyển. Tu-bồ-đề, nếu có 
người nghe pháp môn này mà sinh tin hiểu còn được công đức như thế, 
huống là nếu có thể theo sự tin hiểu, an trú như lý, hành như lý, trú ở Như 
Như, trú Nhất thiết trí.
Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, rời Như không có pháp có thể chứng đắc, sẽ 
lấy pháp nào để trú trong Như, sẽ lấy pháp nào được Vô thượng Chính đẳng 
Chính giác, sẽ lấy pháp gì để thuyết giảng?
Phật nói: Tu-bồ-đề, như ông nói, rời Như không có pháp để chứng đắc, sẽ 
lấy pháp nào để trú trong Như, sẽ lấy pháp nào được Vô thượng Chính đẳng 
Chính giác, sẽ lấy pháp nào để thuyết giảng. Đúng thế, đúng thế. Tu-bồ-đề, 
rời Như không có pháp có thể chứng đắc, trú ở trong Như, Như còn không 
thể  có được huống là có trú ở Như. Trong Như còn không có Vô thượng 
Chính đẳng Chính giác, huống là có chứng. Vì thế, không có cái được chứng, 
không có người chứng, không có pháp để chứng. Trong Như còn không có 
pháp để được, huống là có  pháp để thuyết giảng.
Bấy giờ, Thiên chủ Đế Thích bạch Phật:  Thế Tôn, Bát-nhã  Ba-la-mật tối 
thượng, sâu xa. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát vì muốn thành tựu Vô thượng Chính 
đẳng Chính giác, nếu nghe thuyết không có pháp có thể trú, không có pháp 
có thể chứng, không có pháp có thể thuyết như thế, mà ở trong đó, không 
nghi, không hối, không thắc mắc, không mất, nên biết việc làm của Bồ-tát 
Ma-ha-tát này rất khó.
Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề liền bảo Thiên chủ Đế Thích: Kiêu-thi-ca, như ông 
nói, Bồ-tát Ma-ha-tát nếu nghe pháp sâu xa này, không nghi, không hối, 
không thắc mắc, không mất, thì rất khó. Kiêu-thi-ca, trong tất cả các pháp 
Không, có pháp nào có thể nghi, hối, thắc mắc, bị mất không?
Thiên chủ Đế Thích bạch Tôn giả Tu-bồ-đề: Những gì Tôn giả vui nói đều do 
ở Không, mà ở trong đó cũng không có ngăn ngại. Ví như mũi tên, bắn lên 
hư không, không bị ngăn ngại. Điều Tôn giả nói không có ngăn ngại cũng 
như thế.
Thiên chủ Đế Thích nói vậy rồi, liền bạch Phật: Thế Tôn, có phải điều con 
nói là theo điều Như Lai nói, là theo pháp mà trả lời?
Phật bảo Thiên chủ Đế Thích: Kiêu-thi-ca, đúng thế, đúng thế. Điều ông nói 
là theo điều Như Lai nói, gọi là nói đúng; theo pháp mà trả lời, gọi là đáp 
đúng. Kiêu-thi-ca, Tu-bồ-đề kia có điều vui nói đều do ở Không, mà Bát-nhã 
Ba-la-mật còn không thể có được, huống là có hành Bát-nhã Ba-la-mật. Vô 
thượng Chính đẳng Chính giác còn không thể có được, huống là có chứng Vô 
thượng Chính đẳng Chính giác. Nhất thiết trí còn không thể có được, huống 
là có chứng Nhất thiết trí. Chân như còn không thể có được, huống là có trú 
Chân như. Pháp Vô sinh còn không thể có được, huống là có chứng Vô sinh. 
Bồ-tát còn không thể có được, huống gì có cầu Bồ-đề. Mười Lực còn không 
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thể có được, huống là có đủ Lực này. Bốn Vô sở úy còn không thể có được, 
huống là có thành tựu Vô sở úy. Pháp còn không thể có được, huống là có 
thuyết pháp.
Kiêu-thi-ca, Tu-bồ-đề kia thích hành tất cả các pháp viễn ly như thế, hành 
tất cả các pháp mà không có hành được  chứng đắc. Tu-bồ-đề hành hạnh 
như thế, so với các Bồ-tát Ma-ha-tát hành hạnh Bát-nhã  Ba-la-mật, trăm 
phần không bằng một, ngàn phần không bằng một, trăm ngàn phần không 
bằng một, câu-chi phần không bằng một, trăm ngàn câu-chi phần không 
bằng một, trăm ngàn câu-chi na-dữu-đa phần không bằng một, toán phần, 
số phần, và thí dụ phần, cho đến ô-ba-ni-sát-đàm phần đều không bằng 
một.
Kiêu-thi-ca, chỉ trừ sở hành của Như Lai, còn các Bồ-tát Ma-ha-tát khác hành 
hạnh Bát-nhã Ba-la-mật này, trong tất cả các hành, là tối thượng, tối đại, tối 
thắng, tối diệu, vô thượng trong vô thượng, vô đẳng, vô đẳng đẳng, chẳng 
phải tất cả Thanh Văn, Duyên Giác có thể sánh bằng. Vì thế, Kiêu-thi-ca. 
Nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhân muốn ở trong tất cả chúng sinh là tối 
thượng, tối đại, tối thắng, tối diệu, vô thượng trong vô thượng, vô đẳng, vô 
đẳng đẳng, thì nên học Bồ-tát Ma-ha-tát hành Bát-nhã Ba-la-mật này.
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Phẩm 28: Nhân Duyên Rải Hoa  

Phần 1

Bấy giờ, lại có các chúng Thiên tử trời Tam Thập Tam đều cầm hoa mạn-đà-
la, hoa ma-ha mạn-đà-la, đến chỗ Phật mà rắc hoa đó. Tức thời, trong hội 
có sáu vạn Tỷ-khưu đều từ chỗ ngồi đứng dậy, trần vai bên phải, gối phải 
sát đất, chấp tay cung kính, đứng trước Phật.
Bấy giờ, các Tỷ-khưu nhờ  sức oai thần của Phật, trong tay mỗi người tự 
nhiên tràn đầy hoa mạn-đà-la, hoa ma-ha mạn-đà-la, liền lấy hoa này rắc 
lên Phật. Rải hoa lên Phật rồi, cùng nói rằng: “Thế Tôn, chúng con đều tu 
Bát-nhã Ba-la-mật này, đều hành thắng hành vô thượng như thế.”
Bấy giờ, Thế Tôn liền phóng ánh sáng lớn từ cửa miệng; đó là ánh sáng đủ 
loại màu sắc, xanh, vàng, đỏ, trắng v.v… chiếu khắp vô lượng vô biên nước 
Phật cho đến Phạm giới, chiếu sáng khắp nơi rồi, ánh sáng đó trở lại nhiễu 
quanh Phật ba vòng, rồi nhập vào đỉnh đầu Thế Tôn.
Bấy giờ, Tôn giả A-nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trần vai bên phải, gối phải 
sát đất, chấp tay hướng Phật, nói rằng: Nhân nào, duyên nào mà phóng ánh 
sáng đó? Nếu không có nhân duyên, Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính 
giác không phóng ánh sáng.
Phật bảo Tôn giả A-nan: Ông nay nên biết, sáu vạn Tỷ-khưu này, ở đời vị lai, 
trong kiếp Tinh Tú, đều được thành Phật, cùng gọi là Tán Hoa Như Lai Ứng 
cúng Chính đẳng Chính giác, xuất hiện ở đời. Các Như Lai này có thọ mạng 
hai vạn kiếp số, thảy đều như nhau. Chính pháp trú ở đời cũng hai vạn kiếp. 
Chúng Thanh Văn có ở các Phật hội này, số lượng cũng tương đương. A-nan 
nên biết, sáu vạn Tỷ-khưu này, từ này về sau, đời đời sinh ra, xuất gia tu 
đạo ở trong Phật pháp, đi đến các nơi, thành vua, xóm làng, đều lấy Chính 
pháp, vì người diễn nói. Ở nơi thuyết pháp, các thế giới đó thường mưa đủ 
loại diệu hoa năm màu để cúng dường. Các Tỷ-khưu này ở chỗ nào cũng 
làm lợi ích lớn, cho đến cuối cùng được thành Chính giác. Vì thế, A-nan, nếu 
Bồ-tát Ma-ha-tát ưa muốn hành hạnh tối thượng đó, nên hành Bát-nhã Ba-
la-mật này.
Lại nữa, A-nan. Nếu là người có thể hành Bát-nhã Ba-la-mật này, nên biết 
đều từ cõi người mà chết, hoặc từ trời Tri Túc mà chết, rồi sau đó mới đến 
sinh chỗ này. Vì sao? Vì cõi người và trời Tri Túc dễ tu hành Bát-nhã Ba-la-
mật.
Lại nữa, A-nan. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát hành Bát-nhã Ba-la-mật này, nên biết 
Bồ-tát Ma-ha-tát này thường được chư Phật cùng quán sát. Lại nữa, A-nan. 
Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát, đối với pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật này, thụ trì, đọc, 
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tụng, ghi nhớ, tư duy cho đến biên chép xong, lại vì người khác như lý chỉ 
bày, như thật truyền dạy, theo lợi ích đó mà vui mừng như lý. Hành như thế, 
nên biết Bồ-tát Ma-ha-tát này đã trồng sâu thiện căn ở chỗ Như Lai Ứng 
cúng Chính đẳng Chính giác, chẳng phải trồng thiện căn ở chỗ Thanh Văn, 
Duyên Giác. Vì sao? Vì Bát-nhã Ba-la-mật là thiện căn thù thắng.
Lại nữa, A-nan. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát, đối với pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật 
này,  thụ trì, đọc, tụng, ghi nhớ, suy nghĩ, vì người tuyên thuyết, cho đến 
biên chép, Bồ-tát Ma-ha-tát này thường được gần gũi chư Phật hiện tại, 
nghe nhận Chính pháp.
Lại  nữa,  A-nan. Nếu Bồ-tát  Ma-ha-tát nghe pháp môn Bát-nhã  Ba-la-mật 
này, ở trong đó, không trái, không nghịch, không bỏ, không chê; nên biết 
Bồ-tát Ma-ha-tát này, ở chỗ Phật trước đây, đã trồng thiện căn. Vì sao? Vì 
Bồ-tát  Ma-ha-tát  hành  Bát-nhã  Ba-la-mật  này  mà  có  thể  thành  tựu  Vô 
thượng Chính đẳng Chính giác.
Vì thế, A-nan, ta nay ở trong tất cả thế gian, trời, người, A-tu-la v.v… đem 
Chính pháp Bát-nhã Ba-la-mật này, giao phó cho ông. Ông nên đối với Chính 
pháp Bát-nhã Ba-la-mật này, ghi nhớ, thụ trì, tuyên thông, lưu bố, khiến trú 
lâu dài, mà không đoạn diệt.
A-nan,  trong tất  cả các  pháp  ta  đã thuyết,  chỉ  trừ Bát-nhã  Ba-la-mật là 
không thể quên mất. Nếu khi có người thụ trì pháp môn này, cho đến một 
chữ, một câu mà bị sai lạc, quên mất, thì tội đó rất nặng. Người này không 
làm tâm ta sinh vui. Nếu đối với các pháp khác có bị quên mất thì tội người 
đó còn nhẹ. Vì sao? Bát-nhã  Ba-la-mật vi diệu, sâu xa; nếu người đối với 
pháp môn này không sinh tôn trọng, cung kính, không thể chiêm lễ, cúng 
dường, nên biết người này đối với chư Phật Thế Tôn quá khứ, hiện tại, vị lai, 
không sinh tôn trọng, cung kính, không thể chiêm lễ, cúng dường, người này 
không làm tâm  ta sinh vui. Vì sao? Bát-nhã  Ba-la-mật tức là mẹ của chư 
Phật quá khứ, hiện tại, vị lai, sinh ra chư Phật và Nhất thiết trí.
Vì thế A-nan, ta nay đem Chính pháp Bát-nhã Ba-la-mật này, giao phó cho 
ông. Nếu khi Chính pháp này sắp đoạn diệt, ông nên thụ trì, truyền bá rộng 
rãi  khiến  không  đoạn  diệt.  Lại  nữa,  ông  ở  pháp  này  có  được  văn,  tự, 
chương, cú, ghi nhớ rõ ràng, khiến không sai lầm, tác ý như lý, suy nghĩ, tu 
tập, rộng vì người khác giải thích nghĩa đó, khuyến khích khiến thụ trì, đọc, 
tụng, biên chép. Vì sao? Bát-nhã  Ba-la-mật này tức là Pháp thân của chư 
Phật quá khứ, vị lai, hiện tại.
Lại nữa, A-nan. Nếu có người đối với ta sinh tâm hoan hỷ, tôn trọng, cung 
kính, chiêm lễ, cúng dường, thì người này hãy đem tâm này, đối với pháp 
môn Bát-nhã  Ba-la-mật, tôn trọng, cung kính, chiêm lễ, cúng dường, tức 
cũng bằng cúng dường ta, cũng bằng cúng dường chư Phật quá khứ, hiện 
tại, vị lai.
Lại nữa, A-nan. Nếu người, đối với  ta, ưa thích không bỏ, nên đối với Bát-
nhã  Ba-la-mật, ưa thích không bỏ, ghi nhớ,  thụ trì,  tuyên thông, lưu bố, 
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khiến không đoạn diệt. A-nan, ta nay vì nhân duyên chúc lụy này, phó chúc 
cho ông, chỉ nói sơ lược, muốn nói đầy đủ, dù một kiếp, hoặc hơn một kiếp, 
cho đến trăm ngàn câu-chi kiếp số cũng không thể nói hết.
Lại nữa, A-nan. Có chư Phật Thế Tôn quá khứ, hiện tại, vị lai, ở trong tất cả 
các chúng trời, người, A-tu-la ở thế gian, mà làm Đại sư. Bát-nhã Ba-la-mật 
cũng như thế, ở trong tất cả các chúng trời, người, A-tu-la ở thế gian, mà 
làm Đại sư. Vì sao? Bát-nhã Ba-la-mật này có nhân duyên lớn, có thể vì tất 
cả trời, người, A-tu-la ở thế gian, làm lợi ích lớn.
Lại nữa, A-nan. Nếu người không lìa pháp môn Bát-nhã  Ba-la-mật này, có 
thể ở nơi pháp này  thụ trì, đọc, tụng, ghi nhớ, suy nghĩ, vì người tuyên 
thuyết, cho đến biên chép; đó chính là hành sự giáo hóa của ta. Người này 
tức không lìa Phật, không lìa Pháp, không lìa Tăng, có thể hộ trợ Vô thượng 
Chính đẳng Chính giác của chư Phật Thế Tôn ở quá khứ, hiện tại, vị lai. Vì 
sao? Vì Vô thượng Chính đẳng Chính giác của chư Phật đều từ Bát-nhã Ba-
la-mật sinh ra. A-nan, như Vô thượng Chính đẳng Chính giác của chư Phật 
Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác quá khứ đều từ Bát-nhã Ba-la-mật 
này sinh ra; như Vô thượng Chính đẳng Chính giác của chư Phật Như Lai 
Ứng cúng Chính đẳng Chính giác vị lai cũng từ Bát-nhã Ba-la-mật này sinh 
ra; cho đến hiện tại Vô thượng Chính đẳng Chính giác của Như Lai Ứng cúng 
Chính đẳng Chính giác hiện trú thuyết pháp ở mười phương vô lượng a-tăng-
kỳ thế giới cũng từ Bát-nhã Ba-la-mật này sinh ra. Vì thế, A-nan, nếu Bồ-tát 
Ma-ha-tát muốn được Vô thượng Chính đẳng Chính giác nên khéo học các 
Ba-la-mật; học các Ba-la-mật này tức học Bát-nhã  Ba-la-mật. Vì sao? Bát-
nhã Ba-la-mật có thể sinh ra các Ba-la-mật.
Lại nữa, Bát-nhã Ba-la-mật này là mẹ của các Bồ-tát, có thể sinh ra các Bồ-
tát. Các  Ba-la-mật cũng có khả năng sinh ra Vô thượng Chính đẳng Chính 
giác. Vì sao? Các Ba-la-mật đều đến từ trong Bát-nhã Ba-la-mật. Do các Ba-
la-mật được sinh bởi Bát-nhã Ba-la-mật này cũng có thể hỗ trợ Vô thượng 
Chính đẳng Chính giác, vì thế các Bồ-tát Ma-ha-tát muốn được Vô thượng 
Chính đẳng Chính giác, nên khéo học các Ba-la-mật.
Lại nữa, A-nan. Ông nên lắng nghe. Ta nay đem Chính pháp Bát-nhã Ba-la-
mật này, lần thứ hai, lần thứ ba, giao phó cho ông. Ông nên ghi nhớ, thụ trì, 
cẩn thận đừng quên mất. Pháp này, nếu khi  sắp diệt, ông có thể hộ trợ, 
tuyên thông, lưu bố, đừng để đoạn diệt.
A-nan, Bát-nhã Ba-la-mật này là kho Pháp vô tận của chư Như Lai Ứng cúng 
Chính đẳng Chính giác. Vì sao? Có chư Phật Như Lai Ứng cúng Chính đẳng 
Chính giác quá khứ, rộng vì tất cả chúng sinh, thuyết Pháp tạng vô tận Bát-
nhã Ba-la-mật này, khiến các chúng sinh đều được Vô thượng Chính đẳng 
Chính giác; chư Phật Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác vị lai cũng vì 
tất cả chúng sinh thuyết Pháp tạng vô tận Bát-nhã Ba-la-mật này, khiến các 
chúng sinh đều  được Vô thượng Chính đẳng Chính giác; cho đến hiện tại 
chư Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác hiện trú thuyết pháp ở mười 
phương vô lượng a-tăng-kỳ thế giới cũng vì tất cả chúng sinh thuyết Pháp 
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tạng  vô  tận Bát-nhã  Ba-la-mật  này,  khiến  các  chúng sinh  đều  được Vô 
thượng Chính đẳng Chính giác.
Lại nữa, A-nan. Nếu người Thanh Văn thừa đem pháp Thanh Văn, rộng vì tất 
cả chúng sinh ở ba ngàn Đại thiên thế giới, tuyên thuyết như thế đều khiến 
chứng đắc quả A-la-hán, là lợi, chẳng phải hư dối; A-nan, ý ông thế nào? 
Công đức bố thí, trì giới, tu định của các A-la-hán kia có nhiều không?
A-nan bạch Phật: Rất nhiều, Thế Tôn. Rất nhiều, Thiện Thệ.
Phật bảo A-nan: Phúc đó tuy nhiều, không bằng Bồ-tát đem một pháp tương 
ưng trong Bát-nhã Ba-la-mật này, rộng vì chúng sinh, như lý tuyên thuyết, 
thì Bồ-tát Ma-ha-tát này được phúc rất nhiều. Lại nữa, Bồ-tát Ma-ha-tát, đối 
với pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật này, có thể trong một ngày, vì các Bồ-tát 
Ma-ha-tát khác, như lý tuyên thuyết, được phúc gấp bội. A-nan, ngoài một 
ngày ra, nếu có thể từ sáng cho đến lúc ăn, lại ngoài từ sáng cho đến lúc ăn 
ra, nếu có thể trong một khắc đồng hồ, ngoài một khắc đồng hồ ra, nếu có 
thể một tu-du, ngoài một tu-du ra, nếu có thể một la-phược, ngoài một la-
phược ra, nếu có thể một sát-na, trong một sát-na như thế, đem pháp môn 
Bát-nhã  Ba-la-mật này, vì các Bồ-tát Ma-ha-tát khác, như lý tuyên thuyết, 
nên biết Bồ-tát Ma-ha-tát này,  được phúc cũng gấp bội. A-nan, nếu Bồ-tát 
Ma-ha-tát có thể bố thí pháp cho chúng sinh như thế, không thể lấy phúc 
đức thiện căn của Thanh Văn, Duyên Giác mà sánh bằng. Vì sao? Bồ-tát Ma-
ha-tát này không thoái chuyển đối với Vô thượng Chính đẳng Chính giác.
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Quyển XXIII 

Phẩm 28: Nhân Duyên Rải Hoa  

Phần 2 

Bấy giờ, Thế Tôn lúc thuyết Chính pháp Bát-nhã Ba-la-mật này, ở trong hội 
lớn, hiện tướng thần thông. Chúng hội Bồ-tát Ma-ha-tát, Bí-sô, Bí-sô-ni, Ưu-
bà-tắc, Ưu-bà-di, Thiên, Long, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-
na-la, Ma-hầu-la-dà, người và phi  nhân này, nhờ  sức oai  thần của Phật, 
bỗng nhiên được thấy Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác A-súc ở 
trong hội này, giống như biển lớn sâu chắc, không động, có vô lượng vô số 
đầy đủ các loại công đức không thể nghĩ bàn. Bồ-tát Ma-ha-tát và A-la-hán 
các lậu đã hết, không còn phiền não, tâm khéo giải thoát, tuệ khéo giải 
thoát, giống như việc đã làm xong của Đại Long Vương, bỏ các gánh nặng, 
khéo được lợi mình, hết các trói buộc, Chính trí vô ngại, tâm được tự tại, tất 
cả công đức đều đầy đủ, các Đại Thanh Văn; lại có vô lượng vô số Bí-sô, Bí-
sô-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di và các tám bộ Thiên Long. Các chúng như thế 
cùng nhau đi quanh, cho tới các tướng trang nghiêm của nước Phật A-súc 
đều được thấy hết. Các chúng hội này, tuy đối với tướng như thế, khởi tâm 
hiếm có, chỉ thích nhìn ngắm mà đều không biết từ nơi nào đến.
Lúc đó Thế Tôn thu lại thần lực. Các chúng hội này bỗng nhiên không thấy 
Như Lai A-súc và các tướng đó. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo A-nan: Các đại chúng này đều không thấy lại Như Lai 
A-súc và các tướng, nên biết tất cả các pháp cũng như thế, không đối lại với 
mắt, pháp không thể đối lại với pháp, pháp không thể thấy pháp. Vì vậy, 
không từ đâu đến cũng không đi đâu. Vì sao? A-nan, tất cả các pháp không 
có biết, không có thấy, không có tạo, không có làm. Vì sao? Vì tất cả các 
pháp như hư không, không phân biệt, nên tất cả các pháp sâu xa, không thể 
nghĩ bàn. Ví như người huyễn không nhận các pháp, vì không chắc thực, tất 
cả các pháp không có thụ nhận cũng như thế. A-nan, các Bồ-tát Ma-ha-tát, 
nếu hành như thế, là hành Bát-nhã  Ba-la-mật, ở trong đó cũng không có 
pháp để nắm bắt. Nếu học như thế là học Bát-nhã Ba-la-mật. Người học như 
thế có thể đến bờ kia của các việc học.
Lại nữa, A-nan. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn được Vô thượng Chính đẳng 
Chính giác, nên học Bát-nhã Ba-la-mật này. Vì sao? Vì học Bát-nhã Ba-la-mật 
này là tối thượng, tối đại, tối thắng, tối diệu trong các việc học, là vô thượng 
trong vô thượng, là vô đẳng, vô đẳng đẳng, mà có thể làm lợi ích, an lạc tất 
cả thế gian, làm chỗ nương tựa cho người không có nương tựa. Người học 
như thế được chư Phật thừa nhận, được chư Phật khen ngợi. A-nan, chư 
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Phật Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác đã học Pháp này, có thể lấy 
ngón chân ấn vào đất, làm chấn động ba ngàn Đại thiên thế giới, cho tới đặt 
chân, cất bước đều có thể hiện các tướng thần thông. Vì sao? Vì chư Phật 
đầy đủ vô lượng vô số công đức thù thắng.
Lại nữa, A-nan. Vì chư Phật học Bát-nhã Ba-la-mật này, nên trong tất cả các 
pháp quá khứ, vị lai, hiện tại đều được thấy biết không ngại. Vì thế, A-nan, 
ta nói học Bát-nhã Ba-la-mật là tối thượng, tối đại, tối thắng, tối diệu, là vô 
thượng trong vô thượng, là vô đẳng, vô đẳng đẳng. A-nan nên biết Bát-nhã 
Ba-la-mật là vô lượng, vô tận, không có  giới hạn. Nếu có người muốn đo 
lường Bát-nhã Ba-la-mật tức là đo lường hư không. Vì sao? Vì hư không vô 
lượng nên Bát-nhã Ba-la-mật vô lượng; hư không vô tận nên Bát-nhã Ba-la-
mật vô tận;  hư không không  giới  hạn nên Bát-nhã  Ba-la-mật không  giới 
hạn . A-nan,  ta không nói  Bát-nhã  Ba-la-mật có hạn lượng. Vì sao? Nếu 
danh, cú, văn là pháp có hạn lượng thì Bát-nhã Ba-la-mật không phải danh, 
cú, văn, nên không có hạn lượng.
A-nan bạch Phật: Thế Tôn, vì nhân duyên gì Phật nói Bát-nhã Ba-la-mật là 
vô lượng?
Phật bảo A-nan: Vì Bát-nhã Ba-la-mật vô tận nên vô lượng, vì Bát-nhã Ba-la-
mật là ly nên vô lượng. Vì vô tận, vì ly nên pháp này không thể có được; 
trong cái không thể có được làm sao có hạn lượng. Vì vậy,  ta nói Bát-nhã 
Ba-la-mật là vô lượng. A-nan, chư Phật Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính 
giác quá khứ đều sinh ra từ Bát-nhã  Ba-la-mật; Bát-nhã  Ba-la-mật này vô 
tận. Chư Phật Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác đều sinh ra từ Bát-
nhã Ba-la-mật; Bát-nhã Ba-la-mật này cũng vô tận. Đến nay chư Phật Như 
Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác hiện trú thuyết pháp ở mười phương vô 
lượng a-tăng-kỳ thế giới đều sinh ra từ Bát-nhã Ba-la-mật; Bát-nhã  Ba-la-
mật này cũng vô tận. A-nan, ta cũng từ Bát-nhã Ba-la-mật sinh ra; Bát-nhã 
Ba-la-mật này cũng vô tận. Vì nhân duyên này, Bát-nhã ba-la-mật đã vô tận, 
sẽ vô tận, đang vô tận. Vì sao? Nếu hư không có thể tận, tức Bát-nhã Ba-la-
mật có thể tận. Vì thế, A-nan, Bát-nhã Ba-la-mật vô tận.
Bấy giờ Tôn giả Tu-bồ-đề nghĩ: Như Phật thuyết, nghĩa này sâu xa ta nên 
hỏi Phật. Nghĩ như vậy rồi, liền bạch Phật: Thế Tôn, Bát-nhã Ba-la-mật là vô 
tận sao?
Phật  nói: Tu-bồ-đề, Bát-nhã  Ba-la-mật là vô tận. Vì sao? Tất cả các pháp 
không sinh, vì như hư không nên vô tận.
Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, nếu tất cả các pháp không sinh, Bát-nhã Ba-
la-mật làm sao sinh?
Phật nói: Tu-bồ-đề, vì sắc vô tận nên Bát-nhã Ba-la-mật sinh như thế; thụ, 
tưởng, hành, thức vô tận nên Bát-nhã Ba-la-mật sinh ra như thế. Tu-bồ-đề, 
nếu Bồ-tát Ma-ha-tát biết rõ như vậy, tức Bát-nhã Ba-la-mật sinh như thế. 
Lại nữa, Bồ-tát Ma-ha-tát nên quán vì vô minh vô tận nên Bát-nhã Ba-la-mật 
sinh như thế. Như thế, vì hành vô tận, thức vô tận, danh sắc vô tận, sáu xứ 
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vô tận, xúc vô tận, thụ vô tận, ái vô tận, thủ vô tận, hữu vô tận, sinh vô tận, 
lão, tử, ưu, bi, khổ não v.v… là vô tận nên Bát-nhã Ba-la-mật sinh như thế. 
Tu-bồ-đề, nếu Bồ-tát Ma-ha-tát dùng pháp vô tận như thế mà quán các 
duyên sinh, là hành Bát-nhã  Ba-la-mật, tức không trú  ở  các địa  vị  Thanh 
Văn, Duyên Giác, tất chứng Vô thượng Chính đẳng Chính giác, an trú Nhất 
thiết trí. Khi Bồ-tát ngồi ở đạo tràng, nên quán pháp duyên sinh như thế. 
Quán như thế rồi, không rơi vào Nhị biên, không trú Trung đạo, chính là 
pháp bất cọng của Bồ-tát. Quán như thế được Nhất thiết trí trí.
Lại  nữa,  Tu-bồ-đề.  Nếu Bồ-tát  Ma-ha-tát,  đối  với  Vô thượng Chính đẳng 
Chính giác, còn thoái chuyển, Bồ-tát Ma-ha-tát này tức không thể thành tựu 
phương tiện thiện xảo như thế, cũng không thể biết. Thế nào là Bồ-tát Ma-
ha-tát hành Bát-nhã Ba-la-mật? Pháp vô tận này sinh Bát-nhã Ba-la-mật là 
thế nào? Thế nào là pháp vô tận quán các duyên sinh? Tu-bồ-đề, Bồ-tát Ma-
ha-tát không thoái chuyển đối với Vô thượng Chính đẳng Chính giác, tức có 
thể thành tựu phương tiện thiện xảo như thế, cũng có thể biết rõ. Bồ-tát Ma-
ha-tát hành như thế là hành Bát-nhã Ba-la-mật, dùng pháp vô tận như thế 
sinh Bát-nhã Ba-la-mật, dùng pháp vô tận như thế quán các duyên sinh.
Tu-bồ-đề, lúc Bồ-tát  Ma-ha-tát  có thể quán các duyên sinh như thế,  tức 
không thấy có pháp không phải nhân duyên sinh, cũng không thấy có pháp 
là thường, là cứu cánh, là chắc thực, cũng không thấy pháp có làm, có nhận. 
Tu-bồ-đề, Bồ-tát Ma-ha-tát, lúc hành Bát-nhã Ba-la-mật như thế, nghĩ pháp 
vô tận như lý sinh ra Bát-nhã Ba-la-mật. Lúc lấy pháp vô tận quán các duyên 
sinh như thế, tức không thấy sắc, không thấy thụ, tưởng, hành, thức, cũng 
không thấy vô minh, hành, thức, danh sắc, sáu xứ, xúc,  thụ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão, tử, ưu, bi, khổ, não v.v… không thấy nước Phật này, cũng không 
thấy nước Phật kia, không thấy có pháp là nước Phật này, cũng không thấy 
có pháp là nước Phật kia. Tu-bồ-đề, nếu lúc Bồ-tát Ma-ha-tát hành Bát-nhã 
Ba-la-mật như thế, thì tâm của Ma rất sợ hãi, ưu sầu, khổ não. Tu-bồ-đề, ví 
như người có cha mẹ chết, đau đớn, ưu sầu, khổ não vô cùng, tâm của Ma 
bị khổ cũng như thế.
Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, có nhiều ác ma bị khổ não sao?
Phật bảo Tu-bồ-đề: Lúc Bồ-tát Ma-ha-tát hành Bát-nhã Ba-la-mật như thế, 
tất cả ác ma ở ba ngàn Đại thiên thế giới, tâm đều sinh buồn đau, khổ não, 
đều không thể ngồi yên ở chỗ mình. Vì sao? Vì Bồ-tát Ma-ha-tát hành Bát-
nhã Ba-la-mật này, tất cả thế gian, trời, người, A-tu-la v.v… không thể làm 
động, tất cả ác ma không rình lấy cơ hội được. Vì thế, Tu-bồ-đề. Bồ-tát Ma-
ha-tát muốn được Vô thượng Chính đẳng Chính giác, nên hành Bát-nhã Ba-
la-mật này. Vì Bồ-tát Ma-ha-tát hành Bát-nhã Ba-la-mật này, tức có thể viên 
mãn Bố thí Ba-la-mật, Trì giới Ba-la-mật, Nhẫn nhục Ba-la-mật, Tinh tiến Ba-
la-mật, Thiền định Ba-la-mật. Viên mãn các Ba-la-mật như thế rồi, tức có thể 
viên mãn tất cả các thiện pháp, đầy đủ tất cả nguyện lực phương tiện.
Lại nữa, Tu-bồ-đề. Bồ-tát Ma-ha-tát nếu muốn bao hàm các phương tiện 
thiện xảo, nên hành Bát-nhã Ba-la-mật này. Lại nữa, nên nhớ pháp vô tận 
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như lý sinh ra Bát-nhã Ba-la-mật. Lúc Bồ-tát Ma-ha-tát hành như thế, nghĩ 
như thế, nên sinh tâm thế này: “Có chư Phật Như Lai Ứng cúng Chính đẳng 
Chính giác hiện trú thuyết pháp ở mười phương vô lượng a-tăng-kỳ thế giới, 
cùng Nhất thiết trí của chư Phật đều từ Bát-nhã  Ba-la-mật này sinh; như 
pháp được chư Phật đạt được, ta cũng nên đạt được.” Tu-bồ-đề, Bồ-tát Ma-
ha-tát lúc hành Bát-nhã  Ba-la-mật, trong khoảng một cái búng tay có thể 
sinh tâm như thế, thì hơn các Bồ-tát Ma-ha-tát khác có công đức bố thí 
trong Hằng hà sa số kiếp. Nên biết Bồ-tát Ma-ha-tát này đã được an trú địa 
vị bất thoái chuyển, được chư Phật hộ niệm. Tu-bồ-đề, nên biết Bồ-tát Ma-
ha-tát, trong khoảng một cái búng tay có thể sinh tâm như thế, có đủ tất cả 
công đức như thế.
Lại nữa, Bồ-tát Ma-ha-tát, ở trong một ngày hoặc hơn một ngày, có thể sinh 
tâm như thế, nên biết Bồ-tát Ma-ha-tát này được chư Phật hộ niệm, đời đời 
được sinh vào các nước Phật, đủ các công đức, chư Phật khen ngợi, ở tất cả 
các nơi đều làm lợi ích lớn cho chúng sinh. Tu-bồ-đề, Bồ-tát Ma-ha-tát, lúc 
hành Bát-nhã Ba-la-mật, có thể sinh tâm như thế, lại nhớ pháp vô tận như lý 
sinh ra Bát-nhã Ba-la-mật; ví như Bồ-tát Hương Tượng ở chỗ A-súc Như Lai 
Ứng cúng Chính đẳng Chính giác hành Bát-nhã Ba-la-mật và tu Phạm hạnh, 
các Bồ-tát của ta cũng như thế.
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Phẩm 29: Do Đó Mà Biết

Lại nữa, Tu-bồ-đề. Bồ-tát Ma-ha-tát nên biết tướng của Bát-nhã Ba-la-mật. 
Đó là, tất cả các pháp không ngại, nên biết Bát-nhã Ba-la-mật cũng như thế; 
tất cả các pháp không phân biệt, nên biết Bát-nhã Ba-la-mật cũng như thế; 
tất cả các pháp không hoại, nên biết Bát-nhã Ba-la-mật cũng như thế; tất cả 
các pháp không có tướng tạo tác, nên biết Bát-nhã Ba-la-mật cũng như thế; 
tất cả các pháp vô ngã, vô biểu, được biết rõ bởi tuệ, nên biết Bát-nhã Ba-
la-mật cũng như thế; tất cả các pháp chỉ có giả danh, nên biết Bát-nhã Ba-
la-mật cũng như thế; tất cả các pháp được phân biệt bởi ngôn ngữ, mà ngôn 
ngữ này không có, không thể có được, nên biết Bát-nhã Ba-la-mật cũng như 
thế; tất cả các pháp vô thuyết, nên biết Bát-nhã  Ba-la-mật cũng như thế; 
sắc là vô lượng, nên biết Bát-nhã Ba-la-mật cũng như thế; thụ, tưởng, hành, 
thức là vô lượng, nên biết Bát-nhã Ba-la-mật cũng như thế; tất cả các pháp 
là vô lượng, nên biết Bát-nhã Ba-la-mật cũng như thế; tất cả các pháp vô 
tướng, nên biết Bát-nhã Ba-la-mật cũng như thế; tất cả các pháp là tướng 
thông đạt, nên biết Bát-nhã Ba-la-mật cũng như thế; tất cả các pháp tự tính 
thanh tịnh, nên biết Bát-nhã Ba-la-mật cũng như thế; tất cả các pháp là tịch 
mặc, nên biết Bát-nhã Ba-la-mật cũng như thế; tất cả các pháp không diệt, 
cũng không đoạn, nên biết Bát-nhã Ba-la-mật cũng như thế; tất cả các pháp 
được Niết-bàn, cũng như Chân như, nên biết Bát-nhã  Ba-la-mật cũng như 
thế; tất cả các pháp không đến, không đi, không sinh, không được sinh, cứu 
cánh sinh không thể được, nên biết Bát-nhã Ba-la-mật cũng như thế; tất cả 
các pháp không tự tướng, không tha tướng, nên biết  Bát-nhã  Ba-la-mật 
cũng như thế; tất cả hiền thánh tự tính thanh tịnh, nên biết Bát-nhã Ba-la-
mật cũng như thế; tất cả các pháp xả các thệ nguyện, nên biết Bát-nhã Ba-
la-mật cũng như thế; tất cả các pháp không phương, không xứ, nên biết 
Bát-nhã Ba-la-mật cũng như thế. Vì sao? Sắc không phương, không xứ, tự 
tính thanh tịnh, nên biết Bát-nhã Ba-la-mật cũng như thế; thụ, tưởng, hành, 
thức không phương, không xứ, tự tính thanh tịnh, nên biết Bát-nhã  Ba-la-
mật cũng như thế; tất cả các pháp, tính hỷ, lạc, nên biết Bát-nhã Ba-la-mật 
cũng như thế; tất cả các pháp không nhiễm, không ly nhiễm, nên biết Bát-
nhã Ba-la-mật cũng như thế; tất cả các pháp không phải ái, không phải ly ái, 
nên biết Bát-nhã Ba-la-mật cũng như thế; sắc không phải trần, không phải ly 
trần,  tự tính thanh tịnh,  nên biết  Bát-nhã  Ba-la-mật cũng như thế;  thụ, 
tưởng, hành thức không phải trần, không phải ly trần, tự tính thanh tịnh, 
nên biết Bát-nhã Ba-la-mật cũng như thế; tất cả các pháp không trói buộc, 
nên biết Bát-nhã Ba-la-mật cũng như thế; tất cả các pháp của Bồ-tát được 
Phật biết rõ, nên biết Bát-nhã  Ba-la-mật cũng như thế; tất cả các pháp là 
Không, Vô tướng, Vô nguyện, nên biết Bát-nhã Ba-la-mật cũng như thế; tất 
cả các pháp là thuốc rất tốt, tâm từ làm đầu, nên biết Bát-nhã  Ba-la-mật 
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cũng như thế; tất cả các pháp trú ở hành từ, bi, hỷ, xả, nên biết Bát-nhã Ba-
la-mật cũng như thế; tất cả các pháp trú tịnh hành, lìa mọi sai lầm, nên biết 
Bát-nhã Ba-la-mật cũng như thế; biển lớn vô biên, nên biết Bát-nhã Ba-la-
mật cũng như thế; núi Tu-di trang nghiêm, nên biết Bát-nhã Ba-la-mật cũng 
như thế;  sắc là vô biên,  nên biết  Bát-nhã  Ba-la-mật cũng như thế;  thụ, 
tưởng, hành, thức là vô biên, nên biết Bát-nhã Ba-la-mật cũng như thế; ánh 
sáng mặt trời chiếu rọi vô biên, nên biết Bát-nhã Ba-la-mật cũng như thế; 
tất cả âm thanh là vô biên, nên biết Bát-nhã Ba-la-mật cũng như thế; hợp 
tất cả Phật pháp là vô biên, nên biết Bát-nhã Ba-la-mật cũng như thế; phúc 
trí sinh của tất cả các giới chúng sinh là vô biên, nên biết Bát-nhã Ba-la-mật 
cũng như thế; địa giới vô biên, nên biết Bát-nhã  Ba-la-mật cũng như thế; 
thuỷ giới, hoả giới, phong giới, không giới, thức giới là vô biên, nên biết Bát-
nhã Ba-la-mật cũng như thế; pháp thiện, bất thiện là vô biên, nên biết Bát-
nhã Ba-la-mật cũng như thế; tất cả các Pháp tạng của Phật là vô biên, nên 
biết Bát-nhã Ba-la-mật cũng như thế; tất cả các pháp là vô biên, nên biết 
Bát-nhã Ba-la-mật cũng như thế; tính Không là vô biên, nên biết Bát-nhã Ba-
la-mật cũng như thế; tâm pháp, tâm sở pháp là vô biên, nên biết Bát-nhã 
Ba-la-mật cũng như thế. Tâm hành, tâm sở hành vô biên, nên biết Bát-nhã 
Ba-la-mật cũng như thế; tập hợp tất cả các pháp là vô lượng, nên biết Bát-
nhã Ba-la-mật cũng như thế; tất cả các pháp tam-muội là vô lượng, không 
thể có được, nên biết Bát-nhã Ba-la-mật cũng như thế; pháp thiện, bất thiện 
là vô lượng, nên biết Bát-nhã Ba-la-mật cũng như thế; tất cả các pháp như 
tiếng rống của Sư tử, nên biết Bát-nhã Ba-la-mật cũng như thế; tất cả các 
pháp không thể hoại, nên biết Bát-nhã Ba-la-mật cũng như thế.
Vì sao? Sắc như biển lớn; thụ, tưởng, hành, thức như biển lớn. Sắc, như núi 
Tu-di, trang nghiêm; thụ, tưởng, hành, thức, như núi Tu-di, trang nghiêm. 
Sắc, như ánh sáng mặt trời soi chiếu, là vô biên;  thụ, tưởng, hành, thức, 
như ánh sáng mặt trời soi chiếu, là vô biên. Sắc, như tất cả âm thanh, là vô 
biên; thụ, tưởng, hành, thức, như tất cả âm thanh, là vô biên. Sắc, như tập 
hợp tất cả Phật pháp, là vô biên; thụ, tưởng, hành, thức, như tập hợp tất cả 
Phật pháp, là vô biên. Sắc, như giới  chúng sinh, là vô biên;  thụ, tưởng, 
hành, thức, như giới chúng sinh, là vô biên. Sắc, như địa giới, là vô biên; 
thụ, tưởng, hành, thức, như địa giới, là vô biên. Sắc, như thuỷ giới, hoả giới, 
phong giới, không giới, thức giới là vô biên;  thụ, tưởng, hành, thức, như 
thuỷ giới,  hoả giới,  phong giới,  không giới,  thức giới,  là vô biên. Sắc lìa 
tướng tập hợp thiện; thụ, tưởng, hành, thức lìa tướng tập hợp thiện. Sắc lìa 
tướng hoà hợp; thụ, tưởng, hành, thức lìa tướng hoà hợp. Sắc, như tất cả 
các pháp tam-muội, là vô biên; thụ, tưởng, hành, thức, như tất cả các pháp 
tam-muội, là vô biên. Sắc của sắc lìa tự tính sắc; chân như của sắc chính là 
Phật pháp. Thụ, tưởng, hành, thức lìa tự tính thức; chân như của thức chính 
là Phật pháp. Tướng của sắc là vô biên; tướng của thụ, tưởng, hành, thức là 
vô biên. Không của sắc là vô biên; Không của thụ, tưởng, hành, thức là vô 
biên. Sắc đối với tâm, tâm sở pháp, là vô biên; thụ, tưởng, hành, thức đối 
với tâm, tâm sở pháp là vô biên. Sắc đối với tâm hành không sinh;  thụ, 
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tưởng, hành, thức đối với tâm hành không sinh. Sắc, ở trong pháp thiện, bất 
thiện, là không thể có được; thụ, tưởng, hành, thức, ở trong pháp thiện, bất 
thiện, là không thể  có được. Sắc như tiếng rống của Sư tử;  thụ, tưởng, 
hành,  thức như tiếng rống của Sư tử.  Sắc rốt  ráo  không thể hoại;  thụ, 
tưởng, hành, thức rốt ráo không thể hoại. Vì nghĩa như thế nên các pháp 
không thể hoại. Bát-nhã Ba-la-mật cũng như thế.
Tu-bồ-đề, nếu Bồ-tát Ma-ha-tát có thể biết được Bát-nhã Ba-la-mật như thế, 
tức ở trong Bát-nhã Ba-la-mật, không có hành, không có tạo tác, không có 
chứng; chẳng phải suy nghĩ, quán sát, trù lượng mà có thể được. Xa lìa tất 
cả tác ý dối nịnh; xa lìa tất cả tác ý biếng nhác; xa lìa tất cả tác ý keo kiệt; 
xa lìa tác ý Ngã thủ; xa lìa tác ý tự, tha; xa lìa ngã tưởng, nhân tưởng, 
chúng sinh tưởng v.v…; xa lìa lợi dưỡng, danh văn thế gian; cho đến xa lìa 
tất cả tác ý phi lý. Tu-bồ-đề, Bồ-tát Ma-ha-tát, nếu thực hành Bát-nhã Ba-la-
mật như thế, tức ở trong các pháp, được cái khó được, cho đến viên mãn tất 
cả công đức, sinh vào các nước Phật, thành tựu Vô thượng trí.
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Phẩm 30: Bồ-tát Thường Đề

Phần 1

Lại nữa, Tu-bồ-đề. Các Bồ-tát Ma-ha-tát muốn cầu Bát-nhã Ba-la-mật, nên 
như Bồ-tát Ma-ha-tát Thường Đề, từ xưa đã tu tập Phạm hạnh trong pháp 
của Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác Lôi Hống Âm Vương, siêng cầu 
Bát-nhã Ba-la-mật.
Tu-bồ-đề bạch Phật: Thế Tôn, Bồ-tát Ma-ha-tát Thường Đề tạo phương tiện 
gì mà có thể cầu Bát-nhã Ba-la-mật này?
Phật bảo Tu-bồ-đề: Ông nay nên biết, Bồ-tát Ma-ha-tát Thường Đề, khi xưa 
cầu Bát-nhã Ba-la-mật, không sợ thời gian lâu, không nhớ việc đời, không 
tiếc thân mạng, không thích lợi  dưỡng, danh vọng thế gian,  không sinh 
nương chấp các việc thế gian, chỉ một lòng niệm cầu Bát-nhã Ba-la-mật, nên 
ở trong rừng suy nghĩ phương tiện. Bấy giờ, ở không trung có tiếng nói 
rằng: “Thiện nam tử, ông có thể đi về phía Đông cầu Bát-nhã Ba-la-mật này. 
Khi ông đến đó, dù thân, dù tâm chớ sinh nệt mỏi, đứng nhớ ngủ nghỉ, đừng 
nghĩ ăn uống, đừng nghĩ ngày đêm, đừng nghĩ nóng lạnh, đừng nghĩ các 
việc trái chống, ngăn ngại ngại v.v…. Cũng đừng nghĩ đến pháp trong, pháp 
ngoài, đừng nghĩ việc trước, đừng nghĩ việc sau, đừng nghĩ bốn phương, 
bốn hướng, trên, dưới. Lúc đi cũng không được quay nhìn bên trái bên phải, 
mà chỉ nhất tâm niệm Bát-nhã Ba-la-mật. Khi niệm như thế không nên động 
sắc, không nên động thụ, tưởng, hành, thức. Nếu động năm uẩn tức không 
hành Phật pháp, mà hành các hành thuộc sinh tử. Nếu hành các hành thuộc 
sinh tử, tức không hành Bát-nhã  Ba-la-mật, tức không thành tựu Bát-nhã 
Ba-la-mật. Vì thế, ông nay lìa tướng như thế, chỉ nhất tâm cầu.”
Tu-bồ-đề, bấy giờ, Bồ-tát Ma-ha-tát Thường Đề nghe tiếng giữa hư không 
đó rồi, liền đáp lại rằng: “Con nay hành như được dạy. Vì sao? Con muốn vì 
tất cả chúng sinh làm ánh sáng lớn, vì muốn tập hợp tất cả Phật pháp.” Bấy 
giờ, tiếng giữa không trung lại khen ngợi rằng: “Hay thay! Hay thay! Thiện 
nam tử, nếu lúc ông đi về phía Đông cầu Bát-nhã  Ba-la-mật này, nên tin 
hiểu tất cả các pháp là Không, Vô tướng, Vô nguyện, nên lìa các tướng, xa 
lìa Ngã kiến, Nhân kiến, Chúng sinh kiến v.v… xa lìa  ác tri thức, gần gũi 
thiện tri thức, nên tôn trọng, cung kính, cúng dường các  thiện tri thức đã 
được gần gũi, họ có thể vì ông thuyết tất cả các pháp Không, Vô tướng, Vô 
nguyện, Vô sinh, Vô diệt, Vô tính. Nếu ông sinh tâm tôn trọng, cung kính, 
cúng dường như thế, thì không lâu sẽ được nghe Bát-nhã Ba-la-mật. Hoặc 
nghe được ở trong quyển, hoặc nghe được ở Pháp sư, thì ông, tùy theo chỗ 
nghe được Bát-nhã Ba-la-mật, nên xem như là bậc Đại sư, cung kính, phụng 
sự, cúng dường, tức người biết ơn, là người trả ơn. Nên nghĩ rằng đây đúng 
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là  thiện tri thức của ta. Vì ta nghe Bát-nhã Ba-la-mật này nên không thoái 
chuyển đối với Vô thượng Chính đẳng Chính giác, được gần gũi Vô thượng 
Chính đẳng Chính giác, không rời Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác, 
được sinh vào các nước Phật, không sinh vào nơi không phải nước Phật, xa 
lìa các nạn, không sinh chỗ có nạn. Thiện nam tử, ông nên vì cầu cái lợi của 
công đức như thế mà đi theo Pháp sư, không nên vì tài lợi, danh dự của thế 
gian mà đi theo Pháp sư. Lại nữa, vì tâm trọng pháp mà đối với Pháp sư, tôn 
trọng, cung kính, phụng sự, cúng dường, xem như bậc Đại sư, thường nên 
biết rõ có các việc Ma. Có khi  ác ma, vì có nhân duyên, nên đối với người 
thuyết pháp, dùng sắc, thanh, hương, vị, xúc tốt đẹp để cúng dường. Người 
thuyết pháp đó, vì  sức phương tiện, nên nhận năm dục này. Lúc đó, ông 
không nên sinh khởi tâm không thanh tịnh mà bị chướng ngại, chỉ nên nghĩ 
rằng: ‘Vì ta không có sức phương tiện như thế, mà thuyết pháp sư vì muốn 
lợi  lạc  tất  cả chúng sinh khiến trồng thiện căn,  tuy nhận năm dục này, 
nhưng ở nơi Bồ-tát Ma-ha-tát, không có pháp nào có thể làm chướng ngại.’ 
Thiện nam tử, lúc đó ông nên an trú Thật tướng các pháp. Sao gọi là Thật 
tướng các pháp? Đó là tất cả các pháp không nhiễm, không tịnh. Vì sao? Tự 
tính các pháp là Không, trong đó không Ngã, không Nhân, không Chúng 
sinh, không Thọ giả. Tất cả các pháp như mộng, như huyễn, như ảnh, như 
tiếng vang. Như thế gọi là Thật tướng các pháp. Nếu ông an trú như thế, 
không bao lâu sẽ được nghe Bát-nhã Ba-la-mật. Thiện nam tử, lại nên biết 
rõ Ma sự, có khi vì nhân duyên nên Ma khiến cho người thuyết pháp sinh 
tâm chán ghét đối với người nghe pháp. Lúc đó, ông vì cầu pháp, không nên 
khởi các tưởng ngại nghịch, mà đối với pháp sư càng phải thêm tôn trọng, 
yêu mến, cung kính, không lâu ông sẽ được nghe Bát-nhã Ba-la-mật.” 
Bấy giờ Bồ-tát Ma-ha-tát Thường Đề nghe tiếng chỉ dạy giữa không trung 
rồi, liền theo lời dạy, đi về phía Đông, cầu Bát-nhã  Ba-la-mật. Đi về phía 
Đông không lâu thì nghĩ: “Ở hướng này, tại sao ta không hỏi tiếng giữa 
không trung là đi về phía Đông xa hay gần, đến nơi chốn nào, theo ai để 
được nghe Bát-nhã  Ba-la-mật.” Nghĩ  như thế rồi,  buồn bã khóc lóc,  liền 
đứng ở đó mà suy nghĩ: “Ta đứng ở đây một ngày, hai ngày cho đến bảy 
ngày, dù thân dù tâm cũng không cho là mệt mõi, không nhớ ngủ nghĩ, 
không nhớ ăn uống, không nghĩ nóng lạnh, không nghĩ ngày đêm, chỉ nhất 
tâm nghĩ đến Bát-nhã Ba-la-mật.” Ví như có người chỉ sinh được một người 
con, thương nhớ rất nhiều, bỗng nhiên chết đi. Bấy giờ, cha mẹ không nghĩ 
gì khác, chỉ rất khổ não, đau buồn, than khóc. Tu-bồ-đề, Bồ-tát Ma-ha-tát 
Thường Đề cũng như thế. Lúc đó không nghĩ gì khác, chỉ nghĩ lúc nào, ở nơi 
chốn nào, theo ai thì được nghe Bát-nhã Ba-la-mật.
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Quyển XXIV 

Phẩm 30: Bồ-tát Thường Đề

Phần 2  

Bấy giờ Phật bảo Tu-bồ-đề: Bồ-tát Ma-ha-tát Thường Đề đó, khi ưu sầu khóc 
lóc như thế, đột nhiên thấy có hình tượng Như Lai ở trước mặt mình khen 
rằng: “Hay thay! Hay thay! Thiện nam tử, chư Phật Như Lai Ứng cúng Chính 
đẳng Chính giác khi hành đạo Bồ-tát, cầu Bát-nhã Ba-la-mật cũng giống như 
ông hôm nay, siêng cầu như thế không có khác. Vì thế ông nên càng thêm 
tinh tiến, dũng mãnh, kiên cố. Từ đây đi về phía Đông năm trăm do-tuần, có 
một thành lớn gọi là Chúng Hương. Thành này bảy lớp, bảy lớp tường cao 
rộng hai mươi do-tuần, rộng lớn thanh tịnh, đẹp đẽ, tráng lệ. Người dân 
đông đúc, an ổn, đầy đủ, sung sướng. Có năm trăm con đường nối liền các 
nơi. Cầu, bến bằng thẳng, mọi người ưa thích. Bảy lớp thành đó có bảy báu 
trang nghiêm, trên mỗi thành đều dùng vàng Diêm-phù-đàn để làm lầu gác, 
có hàng cây bảy báu vây quanh. Lại có bảy hàng cây Đa-la. Hàng cây bảy 
báu đó, mỗi cây đều có hoa báu, quả báu. Giữa mỗi một cây đều có các loại 
báu xen kẽ; có các lưới báu đan nhau, phản chiếu nhau, phủ khắp mặt 
thành, treo các chuông báu; gió thổi chuông kêu rất đáng ưa thích, như năm 
loại nhạc, phát âm thanh hay, trong sáng, hòa nhã, người nghe sảng khoái. 
Bốn phía thành này có suối chảy, hồ bơi, trong sạch, đầy đủ; trong có các 
thuyền, bảy báu trang sức. Nước hồ tự nhiên lạnh, ấm, điều hòa, khiến 
người ưa thích. Trong các hồ này có nhiều sắc hoa: như hoa ưu-bát-la, hoa 
câu-mẫu-đà, hoa bôn-noa-lợi-ca v.v… và đủ thứ diệu sắc hoa hương khác, 
cho đến tất cả các loại hoa kỳ diệu trong ba ngàn Đại thiên thế giới cũng 
đều có đủ. Bốn phía thành này có năm trăm khu vườn, trong mỗi khu vườn 
có năm trăm hồ nước. Các hồ cao rộng một câu-lô-xá. Mỗi một hồ đó, bảy 
báu trang sức, rất là ưa thích. Trong các hồ này cũng có đủ loại hoa hương 
diệu sắc; như hoa ưu-bát-la, hoa câu-mẫu-đà, hoa bôn-noa-lợi-ca v.v…. Mỗi 
đóa hoa này lớn như bánh xe. Hoa xanh, ánh sáng xanh; hoa vàng, ánh 
sáng vàng; hoa đỏ, ánh sáng đỏ; hoa trắng, ánh sáng trắng. Trong mỗi hồ 
lại có hạc trắng, vịt trời, nhạn, uyên ương v.v… đủ loại chim khác nhau bơi 
lội, tụ tập trên hồ. Các vườn, rừng, hồ bơi này, người dân trong thành tự tại 
đi lại không bị lệ thuộc, chỉ vì nghiệp đời trước của chúng sinh chiêu cảm. 
Các chúng sinh này, trong dòng sinh tử, tu hành Bát-nhã Ba-la-mật, vì thanh 
tịnh tin hiểu pháp môn sâu xa nên được quả báo tối thắng như thế. Thiện 
nam tử, trong thành Chúng Hương đó có đài cao rộng, trên đó là cung điện 
làm chỗ ở của Bồ-tát Ma-ha-tát Pháp Thượng. Kích cỡ đài này, dài rộng bằng 
nhau, đều một do-tuần. Bảy lớp tường thành, bảy báu trang nghiêm, đẹp 
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đẽ, hiếm có. Bảy lớp hàng cây vây tròn chung quanh; lại có bảy cây Đa-la. Ở 
trong cung đó có bốn vườn lớn. Một gọi là Thường Hỷ, hai gọi là Vô Ưu, ba 
gọi là Thích Duyệt, bốn gọi là Hoa Trang Nghiêm. Trong mỗi vườn có tám hồ 
lớn. Một gọi là Hiền, hai gọi là Hiền Thượng, ba gọi là Hoan Hỷ, bốn gọi là 
Hỷ Thượng, năm gọi là An Lạc, sáu gọi là Diệu Hoa, bảy gọi là Quyết Định, 
tám gọi  là A-phược-ha.  Mỗi một hồ đó,  bốn phía đều có bốn báu trang 
nghiêm. Phía Đông là báu hoàng kim, phía Nam là báu bạch ngân, phía Tây 
là báu lưu ly, phía Bắc là báu pha-lê. Bên cạnh mỗi hồ có tám tầng cấp, bảy 
báu trang nghiêm, dùng các vật báu để làm bậc cấp. Khoảng giữa các bậc 
cấp này có các hàng cây chuối bằng vàng Diêm-phù-đàn. Trong các hồ đó 
cũng có đủ loại hoa hương, diệu sắc; như hoa ưu-bát-la, hoa Câu-mẫu-đà, 
hoa Bôn-noa-lợi-ca v.v… cũng có đủ loại chim khác nhau như bạch hạc, vịt 
trời, nhạn, uyên ương v.v… bơi lội, tụ tập trên hồ. Mỗi một hồ đó, bốn phía 
đều có cây, hoa thơm lạ. Mùi hương như chiên-đàn, sắc vị đầy đủ; gió thổi 
hoa rụng xuống giữa hồ nước. Cung điện, nhà cửa, vườn, rừng, hồ, ao đều 
trang sức như thế. Bồ-tát Ma-ha-tát Pháp Thượng ở trong cung đó, với sáu 
vạn tám ngàn thể nữ quyến thuộc, trong các vườn, rừng, ao, hồ như thế, 
dạo chơi vui vẻ, vui thích năm dục, vui chơi tự tại. Người dân ở trong thành 
Chúng Hương dù nam hay nữ cũng đều vào các hồ Thường hỷ v.v… vườn 
Hiền v.v… dạo chơi vui vẻ. Bồ-tát Ma-ha-tát Pháp Thượng đó vui thích như 
thế rồi, ở trong cung của mình, một ngày ba thời, thuyết Bát-nhã Ba-la-mật. 
Lại nữa, tất cả người dân trong thành Chúng Hương, ở chỗ đông người trong 
thành đó, vì Bồ-tát Ma-ha-tát Pháp Thượng mà kết tòa pháp lớn. Bốn chân 
tòa đó được làm bằng bốn báu hoàng kim, bạch ngân, lưu ly, pha lê. Lại có 
đủ loại chân châu, chuỗi ngọc trang sức. Tòa cao nửa câu-lô-xá. Ở trên tòa 
đó dùng đệm chiếu trải lên, và vải lông mềm đẹp trên áo Kiêu-thi-ca, đủ loại 
trang  sức.  Xung quanh tòa rải  hoa năm sắc,  đốt  các  hương quý,  trang 
nghiêm, đẹp đẽ, hiếm có, thanh tịnh, khả ái. Bồ-tát Ma-ha-tát Pháp Thượng 
ở tòa pháp đó, bốn chúng trời, người, tụ tập một chỗ, cung kính vây quanh, 
vì kính trọng pháp, tất cả đều đốt hương, rải hoa cúng dường Bồ-tát Ma-ha-
tát Pháp Thượng. Bấy giờ Bồ-tát rộng vì tất cả bốn chúng trời, người, tuyên 
thuyết Bát-nhã Ba-la-mật. Thuyết xong những điều cần thuyết, thì trong đó 
có người thụ trì, có người đọc tụng, có người tư duy, có người biên chép, có 
người hành như đã thuyết,  có người không còn thoái chuyển đối  với Vô 
thượng Chính đẳng Chính giác. Thiện nam tử, Bồ-tát Ma-ha-tát Pháp Thượng 
kia, trong hội thuyết pháp, có lợi ích của các công đức như thế. Vì thế ông 
nay nên đi về phía Đông, đến chỗ Bồ-tát Ma-ha-tát Pháp Thượng đó. Ông sẽ 
được nghe Bát-nhã Ba-la-mật từ đó; Bồ-tát Ma-ha-tát đó có thể dùng pháp 
này vì ông chỉ dạy, làm lợi, làm vui. Ông nay đi về phía Đông, đừng kể ngày 
đêm, dũng mãnh, tinh tiến, một lòng siêng cầu, tức không lâu nhất định sẽ 
được nghe Bát-nhã Ba-la-mật.”
Bấy giờ, Bồ-tát Ma-ha-tát Thường Đề nghe nói vậy rồi, tâm sinh hoan hỷ, vui 
mừng, khoan khoái. Ví như có người bị trúng tên rất là đau đớn. Người này 
lúc đó không nghĩ gì khác, chỉ nghĩ lúc nào được thuốc lành để chữa trị, để 
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mình được thoát khỏi khổ não như thế. Tu-bồ-đề, Bồ-tát Ma-ha-tát Thường 
Đề cũng như thế, không nghĩ gì khác, chỉ nghĩ lúc nào mới được chiêm lễ, 
gần gũi Bồ-tát Ma-ha-tát Pháp Thượng, từ đó được nghe Bát-nhã Ba-la-mật. 
Liền ở chỗ đó, một lòng nhớ đến Bồ-tát Ma-ha-tát Pháp Thượng, suy tư Bát-
nhã Ba-la-mật. Khi Bồ-tát Ma-ha-tát Thường Đề suy tư như thế, đối với tất 
cả các pháp, sinh tưởng không có sở y, được vào vô lượng vô số cửa tam-
ma-địa; đó là tam-ma-địa Quán nhất thiết pháp tự tính, tam-ma-địa Nhất 
thiết pháp tự tính vô sở đắc, tam-ma-địa Nhất thiết pháp tự tính trí sinh, 
tam-ma-địa Phá nhất thiết pháp vô minh, tam-ma-địa Nhất thiết pháp bất 
hoại  kiến, tam-ma-địa Nhất thiết pháp tác quang minh, tam-ma-địa Nhất 
thiết pháp ly si minh, tam-ma-địa Phá nhất thiết pháp vô trí, tam-ma-địa 
Nhất thiết pháp ly ám, tam-ma-địa Nhất thiết pháp tướng bất khả đắc, tam-
ma-địa Tán hoa, tam-ma-địa Nhất thiết pháp vô ngã tướng, tam-ma-địa Ly 
huyễn, tam-ma-địa Như kính tượng xuất sinh, tam-ma-địa Nhất thiết chúng 
sinh ngôn ngữ, tam-ma-địa Ly trần, tam-ma-địa Nhất thiết chúng sinh hoan 
hỷ, tam-ma-địa Tùy nhất thiết chúng sinh thiện xảo ngữ ngôn, tam-ma-địa 
Chủng chủng ngữ ngôn văn tự chương cú xuất sinh, tam-ma-địa Vô úy, tam-
ma-địa Tự tính, tam-ma-địa Ly chướng đắc giải thoát, tam-ma-địa Vô nhiễm, 
tam-ma-địa Danh cú văn trang nghiêm, tam-ma-địa Đẳng quán nhất thiết 
pháp, tam-ma-địa Nhất thiết pháp ly cảnh giới tướng, tam-ma-địa Nhất thiết 
pháp vô ngại tế, tam-ma-địa Như hư không, tam-ma-địa Kim cương dụ, tam-
ma-địa  Thanh  tịnh  tướng  vương,  tam-ma-địa  Vô  phụ,  tam-ma-địa  Đắc 
thắng, tam-ma-địa Bất thoái quán, tam-ma-địa Pháp giới quyết định, tam-
ma-địa Pháp giới tịch tĩnh, tam-ma-địa An ổn, tam-ma-địa Sư-tử hống, tam-
ma-địa Thắng nhất thiết chúng sinh, tam-ma-địa Ly cấu, tam-ma-địa Thanh 
tịnh, tam-ma-địa Liên hoa trang nghiêm, tam-ma-địa Đoạn ái, tam-ma-địa 
Tùy nhất thiết kiên cố, tam-ma-địa Nhất thiết pháp tối thượng, tam-ma-địa 
Đắc thần thông lực vô sở úy, tam-ma-địa Nhất thiết pháp thông đạt, tam-
ma-địa Hoại nhất thiết pháp ấn, tam-ma-địa Nhất thiết pháp vô sai biệt kiến, 
tam-ma-địa Ly nhất thiết kiến, tam-ma-địa Đại pháp quang minh, tam-ma-
địa Nhất thiết pháp ly tướng, tam-ma-địa Giải thoát nhất thiết trước, tam-
ma-địa Nhất thiết pháp vô giải, tam-ma-địa Thậm thâm pháp quang minh, 
tam-ma-địa Đẳng cao, tam-ma-địa Bất khả đoạt, tam-ma-địa Phá ma cảnh 
giới, tam-ma-địa Tam giới tối thắng, tam-ma-địa Quang minh môn, tam-ma-
địa Kiến nhất thiết Như Lai.
Tu-bồ-đề, Bồ-tát Ma-ha-tát Thường Đề kia được vào các cửa tam-ma-địa 
như thế, ở trong tam-ma-địa thấy chư Phật Như Lai ở vô lượng a-tăng-kỳ 
thế giới mười phương đều, vì các Bồ-tát Ma-ha-tát, thuyết Bát-nhã Ba-la-
mật. Các Như Lai này đều an ủy, tán thán Bồ-tát Ma-ha-tát Thường Đề: 
“Hay thay! Hay thay! Thiện nam tử, ông có thể siêng cầu Bát-nhã Ba-la-mật. 
Chúng ta khi còn hành đạo Bồ-tát, cầu Bát-nhã Ba-la-mật cũng như ông 
hôm nay, được các tam-ma-địa như thế không khác. Ông nay được các tam-
ma-địa này rồi, thì có thể thông đạt Bát-nhã Ba-la-mật, phương tiện an trú 
pháp Bất thoái chuyển. Chúng ta được các tam-ma-địa này rồi, tức được Vô 
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thượng Chính đẳng Chính giác. Chúng ta ở trong các tam-ma-địa, quán sát 
tự tính, không có pháp có thể thấy. Ra khỏi các tam-ma-địa rồi, đối với các 
pháp, sinh tưởng Vô trú. Thiện nam tử, pháp Vô trú chính là Bát-nhã Ba-la-
mật. Chúng ta ở trong pháp Vô trú này, được thân sắc vàng, đủ loại ánh 
sáng, ba mươi hai tướng của bậc Đại nhân, tám mươi loại vẽ đẹp của thân 
đều đầy đủ, được Phật vô thượng trí, Phật vô thượng tuệ không thể nghĩ 
bàn, thành tựu tất cả công đức Phật pháp, đến bờ kia của tất cả các pháp. 
Thiện nam tử, công đức như thế, chư Phật Như Lai còn không thể đo lường, 
tán thán, nói rõ giới hạn của chúng, huống là Thanh Văn, Duyên Giác. Vì thế 
ông nay, ở nơi các pháp này, càng thêm cung kính, tôn trọng, ưa thích, tinh 
tiến, siêng cầu. Vì nghĩa này nên Vô thượng Chính đẳng Chính giác không 
khó được. Lại nữa, Thiện nam tử, ông nay nên sinh cung kính, tôn trọng, ưa 
thích đối với thiện tri thức. Vì sao? Bồ-tát Ma-ha-tát, được thiện tri thức hộ 
trợ, thì sớm được Vô thượng Chính đẳng Chính giác.” 
Bấy giờ, Bồ-tát Ma-ha-tát Thường Đề bạch các Như Lai rằng: “Ai sẽ là thiện 
tri thức thật sự của con, nguyện chư Như Lai chỉ dạy cho con.” Tức thời chư 
Phật  Như Lai  bảo rằng:  “Thiện nam tử  nên biết,  Bồ-tát  Ma-ha-tát  Pháp 
Thượng là thiện tri thức của ông; Bồ-tát này, nhiều đời đến đến nay, thường 
dạy bảo ông. Nay ông thông đạt phương tiện Bát-nhã Ba-la-mật, học thành 
các pháp của Phật. Ông ở Vô thượng Chính đẳng Chính giác, ông nên biết ân 
lớn đó mà nghĩ báo ân. Thiện nam tử, ông muốn báo ân Bồ-tát Ma-ha-tát 
Pháp Thượng, giả sử trong một kiếp, trăm kiếp, cho đến trăm ngàn kiếp, 
cung kính, đỉnh lễ, đem tất cả nhạc cụ, cho đến sắc, thanh, hương, vị, xúc 
v.v… tối thượng, vi diệu có trong ba ngàn Đại thiên thế giới để cúng dường, 
cũng chưa thể báo đáp một phần nhỏ ân đó. Vì sao? Vì nhờ nhân duyên Bồ-
tát Ma-ha-tát Pháp Thượng, khiến ông được vào các cửa tam-ma-địa, thông 
đạt phương tiện Bát-nhã Ba-la-mật. Vì thế nên biết ân đó sâu nặng.” Bấy 
giờ, Như Lai nói như thế rồi, đột nhiên biến mất. Bồ-tát Ma-ha-tát Thường 
Đề đó, ra khỏi tam-ma-địa rồi, không thấy lại chư Phật Như Lai kia nữa, tâm 
sinh buồn thảm, đứng mà khóc lóc, nghĩ rằng: “Trước đó Như Lai từ chỗ nào 
đến, đi đến chỗ nào. Như Lai vì ta mà nói Bồ-tát Ma-ha-tát Pháp Thượng rất 
là hiếm có, Bồ-tát Ma-ha-tát đó đã được Đà-la-ni và năm thần thông, đã 
từng cúng dường vô lượng chư Phật, Bồ-tát đó đúng là thiện tri thức của ta, 
nhiều đời đến nay, thường dạy bảo, làm lợi ích cho ta. Nay đối với Bồ-tát đó, 
ta càng thêm cung kính, tôn trọng, ưa thích. Vì thế nên đến đó chiêm lễ, gần 
gũi, cúng dường, nghe nhận Bát-nhã Ba-la-mật, và hỏi trước đó Như Lai từ 
chỗ nào đến, đi về chỗ nào. Nhưng ta nay tự nghĩ mình nghèo khó, không 
có gì cả. Vàng bạc, trân báu, y phục, đồ nằm, cờ phướn, lọng báu, hương, 
hoa, đèn, đồ hương, các vật như thế đều không có, cho đến một bông hoa 
cũng không có, thì lấy cái gì để mà cúng dường; nếu ta đến tay không thì 
tâm không được yên.” Ưu sầu, suy nghĩ phương cách như thế.
Bấy giờ Bồ-tát Ma-ha-tát Thường Đề nghĩ như thế rồi, chưa đi liền về phía 
Đông, mà ở giữa đường rẽ vào một thành. Ở trong thành đó, đứng yên suy 
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nghĩ: “Vì ta muốn đi về phía Đông để cầu Pháp, nên cúng dường Bồ-tát Ma-
ha-tát Pháp Thượng là lợi ích lớn. Nay ta nên tự bán thân mình, tùy giá có 
được mà mua hương hoa, tự mình cầm đến đó để cúng dường Bồ-tát Ma-
ha-tát Pháp Thượng. Vì sao? Nhiều đời đến nay, ta vì nhân duyên ham muốn 
nên ở trong luân hồi nhận thân sinh tử, trải qua vô lượng khổ, lưu chuyển 
các nẻo, tiêu tan thân này mà cuối cùng chẳng có lợi ích, vì chưa từng xả 
thân mạng mình cho Pháp thanh tịnh. Vì thế ta nay vì cầu pháp nên không 
được keo kiệt.” Suy nghĩ như thế rồi, liền ở nơi chỗ đông người ở trong 
thành, nói to như thế này: “Nay ta bán thân, ai sẽ mua ta, ai sẽ mua ta.”
Bấy giờ các Ma biết việc đó rồi, liền nghĩ: “Nay Bồ-tát Thường Đề, vì vui 
thích pháp, nên bán thân mình, muốn mua hương hoa cúng dường Bồ-tát 
Pháp Thượng để cầu Bát-nhã Ba-la-mật. Tại sao các Bồ-tát hành Bát-nhã 
Ba-la-mật đều có thể thành tựu Vô thượng Chính đẳng Chính giác, giống 
như biển lớn không bị khuynh động, các Ma chúng ta không thể phá hoại, 
não loạn; vì nhân duyên đó mà cảnh giới của ta bị trống rỗng. Vì thế ta nay 
nên bày phương tiện làm hỏng ý đạo của họ.” Bấy giờ ác ma nghĩ như thế 
rồi,  vào lúc Bồ-tát Thường Đề xướng lên như thế,  liền dùng Ma lực che 
khuất khiến cho tất cả dân chúng trong thành đều không nghe được tiếng 
nói của Bồ-tát Thường Đề.
Lúc đó Bồ-tát Ma-ha-tát Thường Đề xướng lên ba lần như thế đều không ai 
mua, thì Bồ-tát tâm sinh sầu não, khóc lóc nói rằng: “Khổ thay! Khổ thay! Ta 
bán thân để cúng dường Bồ-tát Ma-ha-tát Pháp Thượng, nay không ai mua, 
vì thế biết rằng thân ta tội lỗi sâu nặng.” Bấy giờ, Thiên chủ Đế Thích biết 
việc như thế rồi liền nghĩ: “Ta nên đến chỗ Bồ-tát Ma-ha-tát Thường Đề kia, 
xem tâm ông ấy có thật kiên cố vui thích pháp, có đúng là có thể bỏ thân 
như thế không?” Thiên chủ Đế Thích nghĩ như thế rồi, thân liền biến làm Bà-
la-môn, đến trước Bồ-tát Ma-ha-tát Thường Đề mà hỏi rằng: “Ông nay vì sao 
ưu sầu, khóc lóc, khổ não như thế?” Bồ-tát Thường Đề nói: “Ta nay muốn 
bán thân này nhưng không có người mua. Vì duyên như thế nên mới đứng 
khóc.” Bà-la-môn nói: “Ông bán thân để làm gì?” Bồ-tát Thường Đề nói: “Vì 
ta ưa thích Pháp, nên nay tự bán thân mua các hương hoa, muốn cúng 
dường Bồ-tát  Ma-ha-tát  Pháp Thượng để cầu Bát-nhã  Ba-la-mật.  Nhưng 
thân này của ta, vì mỏng phúc đức, nên bán mà không ai mua.” Bấy giờ Bà-
la-môn bảo Bồ-tát Ma-ha-tát Thường Đề: “Ta chẳng cần người làm việc  gì 
cả. Lúc này ta sắp muốn cúng tế lớn,  chỉ  cần tim người, máu người, tủy 
người. Ông nay có thể bán cho ta không?” Bấy giờ, Bồ-tát Ma-ha-tát Thường 
Đề nghe lời nói này rồi, sung sướng, vui mừng, liền nghĩ: “Lúc này ta được 
lợi tối thượng, nhất định sẽ được nghe Bát-nhã Ba-la-mật, viên mãn nguyện 
ước, Bà-la-môn này đã chịu cần đến tim và máu tủy của ta, ta nên vui vẻ mà 
cho hết.” Nghĩ như thế rồi liền nói với Bà-la-môn: “Nhân giả đã cần, ta sẽ 
dâng cho.” Bà-la-môn nói: “Ông muốn giá bao nhiêu?” Bồ-tát Thường Đề 
nói: “Ông đưa bao nhiêu, ta sẽ nhận bấy nhiêu.” Bấy giờ Bồ-tát Ma-ha-tát 
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Thường Đề liền cầm đao bén đâm lên cánh tay phải của mình cho chảy máu, 
lại muốn phá xương chân phải của mình cho chảy tủy.
Bấy giờ có một người con gái của trưởng giả ở trên lầu cao, từ xa thấy Bồ-
tát Ma-ha-tát Thường Đề, trước tự đâm lên cánh tay cho chảy máu, lại muốn 
phá xương để lấy tủy, liền nghĩ: “Thiện nam tử này tại sao làm khổ thân 
mình như thế? Ta nên đến đó tìm hiểu lý do.” Lúc đó, người con gái trưởng 
giả nghĩ như thế rồi, liền xuống lầu, đến chỗ Bồ-tát, hỏi rằng: “Thiện nam 
tử, ông vì cớ gì mà nơi thân mình chịu khổ sở này, lấy máu tủy là muốn làm 
gì?” Bồ-tát Thường Đề nói: “Thiện nữ nhân nên biết, ta nay nghèo nàn, 
không có tiền bạc châu báu, nên lấy máu tủy bán cho Bà-la-môn này, có 
được tiền sẽ mua hoa hương cúng dường Bồ-tát Ma-ha-tát Pháp Thượng.” 
Người con gái trưởng giả nói: “Ông dùng hoa hương cúng dường Bồ-tát Ma-
ha-tát đó sẽ có lợi ích công đức?” Bồ-tát Thường Đề nói: “Thiện nữ nhân, cô 
nên biết Bồ-tát Ma-ha-tát Pháp Thượng đó có thể vì ta thuyết Bát-nhã Ba-la-
mật và cửa phương tiện; học pháp đó rồi có thể vì chúng sinh làm chỗ quay 
về, tức có thể thành tựu Vô thượng Chính đẳng Chính giác, được thân sắc 
vàng ba mươi hai tướng đại nhân, tám mươi vẻ đẹp của hình hài, ánh sáng 
thường hằng, ánh sáng vô lượng, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười lực, bốn 
vô sở úy, bốn vô ngại trí, mười tám pháp bất cọng v.v… không thể nghĩ bàn, 
vô lượng vô số pháp công đức của Phật đều có thể viên mãn, và đem tất cả 
Pháp báu vô thượng phân chia bố thí cho tất cả chúng sinh. Vì thế, ta nay vì 
muốn thành tựu công đức như thế nên đến cúng dường Bồ-tát Ma-ha-tát 
đó, nghe nhận Bát-nhã Ba-la-mật và cửa Phương tiện.”
Bấy giờ, người con gái trưởng giả bạch Bồ-tát Ma-ha-tát Thường Đề: “Thiện 
nam tử, như ông nói thì thật là hiếm có. Nếu người vì cầu Pháp như thế, giả 
sử đem hết thân mạng như Hằng hà sa số mà cúng dường thì cũng nên làm, 
đã không phí công mà còn có lợi ích lớn. Thiện nam tử, nhà tôi có đủ vàng 
bạc, lưu ly, xa cừ, mã não, san hô, hổ phách, cùng pha-chi-ca, đủ loại trân 
báu, cho đến y phục, đồ nằm, cờ phướn, lọng báu, hương, hoa, đèn, đồ 
hương; tùy theo ông cần, tôi sẽ cho đủ. Ông nên nhận lấy để cúng dường 
Bồ-tát Ma-ha-tát Pháp Thượng, đừng có bán thân mà chịu khổ sở. Tôi nay 
cũng muốn cùng ông đến chỗ Bồ-tát Ma-ha-tát Pháp Thượng đó, chiêm lễ, 
gần gũi, tùy hỷ cúng dường, gieo các thiện căn.” Người con gái trưởng giả 
nói như thế rồi, đứng qua một bên.
Bấy giờ Thiên chủ Đế Thích dấu thân Bà-la môn của mình mà trở lại tướng 
cũ, đứng trước Bồ-tát Ma-ha-tát Thường Đề nói thế này: “Hay thay!  Hay 
thay! Thiện nam tử, ông có thể kiên cố, thâm tâm ưa pháp, dũng mãnh 
siêng cầu. Thiện nam tử, chư Phật Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác 
ở quá khứ, khi còn hành đạo Bồ-tát cầu Bát-nhã Ba-la-mật, cũng giống như 
ông hôm nay không khác. Ông tương lai nhất định được thành Vô thượng 
Chính đẳng Chính giác, viên mãn tất cả các pháp công đức của Phật. Thiện 
nam tử, ta thật không cần đến tim, máu, tủy người mà đến để dò thử. Ông 
nay có cần điều gì ta sẽ giúp cho ông.” Bồ-tát Thường Đề đáp: “Thiên chủ, 
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ông có thể cho ta Vô thượng Chính đẳng Chính giác không?” Thiên chủ Đế 
Thích đáp: “Thiện nam tử, đó là cảnh giới của chư Phật, không phải cảnh 
giới của ta, chư Phật Như Lai có thể thành tựu, nhưng ta thì không thể. Nếu 
cần gì khác thì ta đều dâng cho.” Bồ-tát Thường Đề nói: “Ta nay không còn 
nguyện gì khác. Hơn nữa, vì ta đem nguyện lực, thật ngữ lực của mình, và 
oai thần lực của Phật Thế tôn, nếu ta nhất định không thoái chuyển đối với 
Vô thượng Chính đẳng Chính giác, thì chư Phật Như Lai Ứng cúng Chính 
đẳng Chính giác biết được thâm tâm của ta, nguyện thân này của ta trở lại 
như cũ.” Bấy giờ Bồ-tát Ma-ha-tát Thường Đề nói  lên như thế rồi,  trong 
thoáng chốc thân liền bình phục, cho đến vết sẹo cũng không có. Bấy giờ 
Thiên chủ Đế Thích thấy tướng như thế rồi, tán thán hiếm có, ẩn thân không 
hiện.
Bấy giờ, người con gái trưởng giả đó liền bạch Bồ-tát Ma-ha-tát Thường Đề: 
“Thiện nam tử, ông nay có thể cùng đến nhà tôi, thưa với cha mẹ tôi, cầu 
xin những thứ cần đến mà đem cúng dường Bồ-tát Ma-ha-tát Pháp Thượng.” 
Bấy giờ Bồ-tát Ma-ha-tát Thường Đề nói với người con gái trưởng giả rằng: 
“Hay thay! Cùng đi, nay đúng là lúc.” Vậy là người con gái trưởng giả kia đi 
đến nhà của cha mình cùng với Bồ-tát Ma-ha-tát Thường Đề.
Đến nhà đó rồi Bồ-tát Ma-ha-tát Thường Đề đứng ở bên cửa; người con gái 
trưởng giả đó liền vào trong nhà thưa với cha mẹ rằng: “Cha mẹ, nhà ta có 
đủ vàng bạc, trân báu và đủ thứ của cải, xin cho con một ít, và cung cấp cho 
con năm trăm thị nữ, cho phép đi theo con. Con sẽ cùng với một Bồ-tát Ma-
ha-tát gọi là Thường Đề, cùng đến cúng dường một Bồ-tát Ma-ha-tát gọi là 
Pháp Thượng, mà Bồ-tát Ma-ha-tát Pháp Thượng đó có thể vì chúng con 
thuyết pháp sâu xa, nghe pháp đó rồi tức có thể thành tựu tất cả công đức 
lợi ích của Phật pháp. Vì thế xin cha mẹ cho phép.” Bấy giờ cha mẹ liền bảo 
con gái: “Bồ-tát Ma-ha-tát Thường Đề, người mà con nói, nay ở chỗ nào.” 
Cô gái đó đáp: “Nay ở ngoài cửa. Cha mẹ nên biết, Bồ-tát Ma-ha-tát đó 
thâm tâm ưa pháp, dũng mãnh, kiên cố, vì  muốn thành tựu Vô thượng 
Chính đẳng Chính giác, rộng độ tất cả chúng sinh thoát khổ sinh tử, muốn 
đến cúng dường Bồ-tát Ma-ha-tát Pháp Thượng. Vì cầu Bát-nhã Ba-la-mật 
mà tự bán thân mình, ở trong thành này lớn tiếng rao rằng: ‘Ai sẽ mua ta.’ 
Rao ba lần như thế mà không có người mua. Bấy giờ Bồ-tát Thường Đề ưu 
sầu, khổ não, đứng đó mà khóc. Lúc đó con ở trên lầu cao, thấy một Bà-la-
môn đến chỗ Bồ-tát, nói chuyện với nhau. Nói xong thì Bồ-tát tay cầm đao 
bén, đâm vào cánh tay phải của mình cho chảy máu, lại muốn cắt đứt chân 
phải của mình, phá xương để lấy tủy. Lúc con thấy việc như thế liền nghĩ: 
‘Thiện nam tử này vì sao hành hạ thân mình như thế; ta nên đến đó tìm 
hiểu lý do.’ Nghĩ rồi liền đến, con hỏi người đó rằng: ‘Ông vì cớ gì chịu khổ 
sở này, lấy ra máu tủy là muốn làm gì?’ Người đó trả lời con rằng: ‘Ta muốn 
mua các hoa hương đem đến cúng dường Bồ-tát Ma-ha-tát Pháp Thượng. Vì 
ta nghèo nàn nên không có tiền bạc, châu báu. Vì thế mới lấy máu tủy bán 
cho Bà-la-môn này, giá tiền thu được sẽ mua hương hoa cúng dường Bồ-
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tát.’ Cha mẹ, con nghe người đó nói, trong lòng tán thán, lại hỏi người đó 
rằng: ‘Ông nay cúng dường Bồ-tát đó như thế, sẽ có lợi ích, công đức gì?’ 
Người đó trả lời con rằng: ‘Vì cúng dường Bồ-tát đó nên được nghe Bát-nhã 
Ba-la-mật và cửa Phương tiện từ vị đó. Học Pháp này rồi mới có thể thành 
tựu vô lượng vô số pháp công đức bất khả tư nghị của Phật.’ Con nghe nói 
như thế rồi tâm sinh hoan hỷ liền bảo người đó rằng: ‘Thiện nam tử, vì cầu 
pháp mà hành hạnh khó hành, thật là hiếm có. Ông nay không cần hành hạ 
thân mình như thế, nhà tôi có đủ vàng bạc, trân báu và đủ thứ của cải, ông 
muốn cái gì tôi sẽ giúp cho. Tôi cũng ưa muốn cùng ông đến chỗ Bồ-tát Ma-
ha-tát Pháp Thượng đó, chiêm lễ, gần gũi, tùy hỷ cúng dường.’ Con lại nói 
rằng: ‘Nay lại cùng ông đến nhà cha tôi, thưa với cha mẹ tôi để cầu xin tiền 
của, rồi  cùng ông đem đến cúng dường Bồ-tát Ma-ha-tát Pháp Thượng.’ 
Người đó liền đáp: ‘Hay thay! Có thể đi, nay đúng là lúc.’ Cha mẹ, vì duyên 
này nên Bồ-tát Ma-ha-tát Thường Đề cùng con đến đây. Vì thế, cha mẹ nếu 
muốn khiến con thành tựu tất cả các pháp công đức vô thượng, thì các loại 
tiền bạc châu báu và các thị nữ, như con đã muốn, xin hãy chấp thuận, 
đừng có ngăn ngại.”
Bấy giờ cha mẹ liền bảo con gái rằng: “Như con đã nói, Thiện nam tử đó 
thật là hiếm có, vì cầu pháp mà làm hạnh khó làm, vì muốn thành tựu pháp 
công đức bất khả tư nghị của Phật, muốn làm lợi ích lớn cho tất cả chúng 
sinh. Nhân duyên này chính là sự nghiệp tối thắng, cao tột của tất cả thế 
gian. Nay nghe ông đến, hễ muốn điều thì cứ tùy ý. Chúng tôi cũng muốn 
đến chỗ Bồ-tát Ma-ha-tát Pháp Thượng đó, chiêm lễ, gần gũi, tùy hỷ cúng 
dường.” Bấy giờ, người con gái trưởng giả đó vì nhân duyên cúng dường Bồ-
tát Ma-ha-tát Pháp Thượng nên bạch cha mẹ rằng: “Con cũng không dám 
cản trở công đức của người, cha mẹ muốn đến thì cứ tùy ý.” Bấy giờ người 
con gái trưởng giả liền chuẩn bị năm trăm cỗ xe, các báu trang nghiêm, 
khiến năm trăm thị nữ, thân hình nghiêm chỉnh, mỗi người ngồi một xe; có 
vàng bạc, trân báu, y phục, đồ nằm, cờ phướn, lọng báu, hoa, hương, đèn, 
đồ hương, và đủ loại vật chở một xe.
Bấy giờ người con gái trưởng giả và Bồ-tát Ma-ha-tát Thường Đề cùng đi 
một xe; cha mẹ, bà con cũng đi xe báu. Trang nghiêm như thế, nối vòng 
theo nhau ra khỏi chỗ ở, đi về phía Đông đến chỗ Bồ-tát Ma-ha-tát Pháp 
Thượng. Đi như thế trải qua năm trăm do-tuần, Bồ-tát Ma-ha-tát Thường Đề 
và người con gái trưởng giả từ xa nhìn thấy một thành, thành đó bảy lớp, 
bảy lớp tường thành, hàng cây bảy báu bao bọc chung quanh. Thành này 
cao rộng mười hai do-tuần, rộng rãi thanh tịnh, năm trăm đường, xóm nối 
liền các nơi, cầu bến bằng thẳng, an ổn, tươi tốt, người dân sung túc, thật 
đáng ưa thích. Ở chỗ đông người trong thành có tòa pháp lớn, cao rộng đẹp 
đẽ, các báu trang nghiêm; từ xa thấy Bồ-tát Ma-ha-tát Pháp Thượng ngồi ở 
trên  tòa,  có vô  lượng trăm ngàn trời,  người,  bốn chúng,  cung kính vây 
quanh, nghe nhận pháp được thuyết. Thấy như thế rồi, Bồ-tát Ma-ha-tát 
Thường Đề tâm sinh sung sướng, vui vừng, hoan hỷ. giống như Tỷ-khưu 
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được pháp lạc của Thiền thứ ba, nhất tâm chuyên chú, tôn trọng cung kính, 
liền bảo con gái trưởng giả rằng: “Thành này gọi là Chúng Hương, Bồ-tát đó 
chính là Bồ-tát Ma-ha-tát Pháp Thượng. Bây giờ chúng ta không nên đi xe 
đến trước chỗ đó.” 
Nói thế xong, tất cả liền xuống xe, hoan hỷ, cung kính, bước về phía trước.
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Quyển XXV

Phẩm 30: Bồ-tát Thường Đề

Phần 3

Bấy giờ, Bồ-tát Ma-ha-tát Thường Đề dẫn con gái trưởng giả và các thị nữ, 
cha mẹ, bà con đi quanh, và cầm đủ loại trân báu, cúng phẩm, vào thành 
Chúng Hương,  một lòng khát  ngưỡng,  muốn gặp Bồ-tát  Ma-ha-tát  Pháp 
Thượng.
Bấy giờ, Bồ-tát Ma-ha-tát Thường Đề v.v…  vào trong thành rồi, đến chỗ Bồ-
tát. Cách đó không xa, Bồ-tát Ma-ha-tát Thường Đề thấy Thiên chủ Đế Thích 
cùng vô số trăm ngàn Thiên tử rải hoa trời mạn-đà-la, ma-ha mạn-đà-la, và 
đủ loại hoa trời, hoa trời kim ngân thù diệu khác ở giữa hư không và rải 
hương bột chiên đàn, lại cử nhạc trời vi diệu; hoa được tung lên, dừng giữa 
hư không.
Bồ-tát Ma-ha-tát Thường Đề thấy như thế rồi liền hỏi Thiên chủ Đế Thích: 
Kiêu-thi-ca, vì duyên gì mà ông, ở giữa hư không, cùng vô số trăm ngàn 
Thiên tử tung rải các hoa trời, và bột hương chiên đàn, cử nhạc trời?
Thiên chủ Đế Thích bạch Bồ-tát Ma-ha-tát Thường Đề: Thiện nam tử, ông 
không biết sao? Có Pháp tên Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật, là mẹ chư Phật, cũng 
là mẹ các Bồ-tát. Người học pháp này tức có thể thành tựu Nhất thiết trí, 
viên mãn tất cả các pháp công đức của Phật. Ông nay nên biết, ở chỗ Bồ-tát 
Ma-ha-tát Pháp Thượng diễn thuyết pháp, riêng có đài bảy báu, cao rộng, 
đẹp đẽ, đủ loại trang nghiêm, chân châu, lưới báu, xen kẽ giăng bủa. Ở 
trong đài này có giường bảy báu, trên giường đó đặt hộp bảy báu, dùng 
vàng lá hoàng kim chép Chính pháp Bát-nhã Ba-la-mật này, đặt vào trong 
hộp, đủ loại trân báu chất quanh. Bốn góc đài đặt bốn lò hương bạch ngân, 
đốt hương hắc trầm thủy, cúng dường Chính pháp Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật. 
Vì  duyên này  nên chư Thiên chúng tôi,  ở  giữa hư không,  rải  hoa cúng 
dường.
Bấy giờ, Bồ-tát Ma-ha-tát Thường Đề hỏi Thiên chủ Đế Thích: Kiêu-thi-ca, 
như ông nói, là mẹ chư Phật và mẹ Bồ-tát, Chính pháp Ma-ha Bát-nhã Ba-la-
mật vi diệu, sâu xa, tối thượng, hiếm có. Ông hãy dùng phương tiện để chỉ 
cho ta.
Thiên chủ Đế Thích nói: Thiện nam tử, Chính pháp Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật 
đó ở trong hộp bảy báu. Bồ-tát Ma-ha-tát Pháp Thượng đó dùng ấn bảy báu 
in lên đó, tôi không có cách gì để chỉ cho ông.
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Bấy giờ, Bồ-tát Ma-ha-tát Thường Đề cùng con gái trưởng giả  v.v… chậm 
bước lên phía trước, đến chỗ Bồ-tát Ma-ha-tát Pháp Thượng, tức lấy vàng, 
bạc, trân báu, y phục, đồ nằm, cờ, phướn, lọng báu, hương, hoa, đèn, đồ 
hương v.v… đã đem theo, chia làm hai phần, trước lấy một phần để cúng 
dường Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật, rồi lấy một phần cúng dường Bồ-tát Ma-ha-
tát Pháp Thượng. Cúng dường như thế rồi, lại lấy đủ loại hoa, hương diệu 
sắc, hướng đến chỗ Bồ-tát Ma-ha-tát Pháp Thượng mà rải lên. Nhờ oai lực 
của Bồ-tát Ma-ha-tát Pháp Thượng nên hoa được  rải lên Bồ-tát dừng giữa 
hư không, biến thành đủ loại lầu gác đẹp quý. Các lầu gác này tự nhiên đều 
có chân châu, chuỗi ngọc, giăng bủa xen kẽ.
Bấy giờ, Bồ-tát Ma-ha-tát Thường Đề và con gái trưởng giả thấy tướng như 
thế rồi, nghĩ rằng: Tướng này lành thay, thật là hiếm có. Bồ-tát Ma-ha-tát 
Pháp Thượng đang trú địa Bồ-tát mà oai đức thần thông còn có thể như thế, 
huống là đã thành tựu Vô thượng Chính đẳng Chính giác. Các công đức của 
Ngài không thể xưng kể. Bấy giờ, con gái trưởng giả nghĩ như thế rồi, đối 
với  Bồ-tát  Ma-ha-tát Pháp Thượng, càng thêm cung kính,  tôn trọng, yêu 
mến; cùng năm trăm thị nữ cũng đều cung kính, tôn trọng, yêu mến.
Bấy giờ, con gái trưởng giả và năm trăm thị nữ đều phát tâm Vô thượng 
Chính đẳng Chính giác, cùng nói rằng: Ta nguyện đem nhân duyên thiện căn 
này, ở đời vị lai, sẽ được thành Phật; lúc làm Bồ-tát, cũng như Bồ-tát Ma-ha-
tát Pháp Thượng, yêu thích, tôn trọng Bát-nhã  Ba-la-mật không khác, và 
rộng vì người mà tuyên thuyết Bát-nhã  Ba-la-mật, thành tựu phương tiện 
thiện xảo Bát-nhã Ba-la-mật, đều như Bồ-tát Ma-ha-tát Pháp Thượng ngày 
nay không khác. Nghĩ như thế rồi, con gái trưởng giả và năm trăm thị nữ kia 
tức thời đầu mặt lạy dưới chân Bồ-tát, lạy rồi chấp tay lui đứng một bên.
Bấy giờ, Bồ-tát Ma-ha-tát Thường Đề, sau khi cúng dường các thứ như trên, 
tức thời đầu mặt lạy dưới chân Bồ-tát. Lạy xong rồi thì đi quanh xưng tán, 
hoan  hỷ  chiêm  ngưỡng,  chấp  tay  dừng  lại,  hỏi  Bồ-tát  Ma-ha-tát  Pháp 
Thượng: Đại sĩ nên biết, vì nhân duyên lành nên con đến đây, con vốn vì 
cầu Bát-nhã Ba-la-mật, ở trong rừng vắng tịch mịch mà nghĩ phương cách. 
Lúc đó trên không có tiếng bảo con rằng: “Ông có thể đi về phía Đông mà 
cầu Bát-nhã  Ba-la-mật.” Con theo lời dạy liền tìm phía Đông mà đi. Đi về 
phía Đông không lâu, con lại nghĩ: “Đi về hướng này tại sao không hỏi tiếng 
giữa không trung kia là đi về phía Đông xa hay gần, đến nơi chốn nào, từ ai 
mà được nghe Bát-nhã Ba-la-mật.” Lúc đó, con buồn bã, khóc lóc, liền đứng 
ở đó qua bảy ngày đêm. Lúc đang buồn bã khóc lóc như thế đột nhiên thấy 
có hình tượng Như Lai, đứng trước mặt con nói rằng: “Thiện nam tử, từ đây 
đi về phía Đông năm trăm do-tuần có thành Chúng Hương, ở đó có Bồ-tát 
Ma-ha-tát tên là Pháp Thượng. Ông có thể đến đó, sẽ được nghe Bát-nhã 
Ba-la-mật.” Lúc con nghe nói như thế rồi thì lòng rất vui mừng, chỉ một lòng 
nghĩ đến Đại sĩ ở chỗ đó, suy nghĩ Bát-nhã  Ba-la-mật. Lúc đó, con trú ở 
tưởng tất cả các pháp không có nơi y chỉ, tức thì được vào vô lượng vô số 
cửa tam-ma-địa.  Ở trong tam-ma-địa,  thấy  chư Phật Như Lai  Ứng cúng 
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Chính đẳng Chính giác ở vô lượng a-tăng kỳ thế giới mười phương, đều vì 
các Bồ-tát Ma-ha-tát tuyên thuyết Bát-nhã Ba-la-mật. Các Như Lai này đều 
khen con rằng: “Hay thay! Hay thay! Thiện nam tử, ông vì nhân duyên cầu 
Bát-nhã Ba-la-mật mà được vào các cửa tam-ma-địa.” Lúc đó, chư Như Lai 
chỉ bày đủ thứ lợi hỷ như thế, an ủy con rồi, đột nhiên biến mất. 
Bấy giờ, con ra khỏi tam-ma-địa rồi, không được thấy lại chư Phật Như Lai, 
lòng con khổ não, nghĩ rằng: “Như Lai từ chỗ nào đến, đi về chỗ nào.” Con 
lại suy nghĩ: “Bồ-tát Ma-ha-tát Pháp Thượng kia, ở chỗ Phật trước đây, trồng 
sâu thiện căn, thông đạt Bát-nhã Ba-la-mật, đủ các phương tiện. Ta nên đến 
đó, nghe nhận Bát-nhã Ba-la-mật và hỏi nghĩa này.” Vì duyên này nên hôm 
nay con đến đây, được chiêm lễ Bồ-tát Đại sĩ. Tâm con hoan hỷ, rất là vui 
sướng, giống như Tỷ-khưu được pháp lạc của tầng Thiền thứ ba. Đại sĩ, như 
khi ở trong tam-ma-địa con thấy được Như Lai, nhưng không biết các Như 
Lai đó từ nơi nào đến, đi về nơi nào. Xin nguyện Đại sĩ chỉ dạy cho con, 
khiến con thường được thấy Phật Thế Tôn.
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Phẩm 31: Bồ-tát Pháp Thượng 

Bấy giờ, Bồ-tát Ma-ha-tát Pháp Thượng nói với Bồ-tát Ma-ha-tát Thường Đề: 
“Thiện nam tử, Như Lai không từ đâu đến cũng không đi về đâu. Vì sao? 
Chân như không động. Chân như tức là Như Lai. Pháp bất sinh không đến, 
không đi. Pháp bất sinh tức là Như Lai. Thực tế không đến, không đi. Thực 
tế tức là Như Lai. Tính Không không đến, không đi. Tính Không tức là Như 
Lai. Pháp vô nhiễm không đến, không đi. Pháp vô nhiễm tức là Như Lai. Tịch 
diệt không đến, không đi. Tịch diệt tức là Như Lai. Hư không không đến, 
không đi. Hư không tức là Như Lai. Thiện nam tử, lìa các pháp như thế 
không có một pháp nào có thể gọi là Như Lai. Điều này là thế nào? Nghĩa là 
Chân như Như Lai, Chân như tất cả các pháp cùng là một Chân như. Như 
này không phân biệt, không hai cũng không ba. Thiện nam tử, ví như cuối 
xuân đầu hạ, ở vào giữa trưa, quáng nắng phát động. Nếu lúc đó có người 
tìm nước ở trong đó thì ý ông thế nào? Nước đó từ chỗ nào đến? Có phải 
đến từ biển Đông? Có phải đến từ biển Nam, Tây, Bắc? Khi đi cũng như 
thế?”
Bồ-tát Thường Đề nói: “Trong quáng nắng kia không thể có nước, huống hồ 
có đến và có đi sao? Chỉ là cái thấy sai lầm, ngu si, không có trí.” 
Bồ-tát Pháp Thượng nói: “Thiện nam tử, tất cả Như Lai cũng như thế. Nếu 
người chấp trước ở sắc tướng và dùng âm thanh quán các Như Lai, khởi lên 
phân biệt hoặc đến, hoặc đi; nên biết cái thấy của người này sai lầm, ngu si 
không có trí. Vì sao? Như Lai chính là Pháp thân không phải sắc thân có thể 
thấy. Thiện nam tử, tính các pháp không đến, không đi. Tất cả Như Lai cũng 
như thế không đến, không đi. Lại như huyễn sư hóa ra quân voi, quân ngựa, 
quân xe, và quân đi bộ. Bốn đạo quân như thế được biến ra nên không đến, 
không đi; tất cả Như Lai cũng như thế, không đến, không đi. Lại như có 
người ở trong mộng, hoặc thấy một Phật, hai Phật, ba, bốn, năm Phật cho 
đến trăm ngàn chư Phật. Thiện nam tử, chư Phật kia từ chỗ nào đến và đi 
về chỗ nào?”
Bồ-tát Thường Đề nói: “Đại sĩ, mộng đã không thật, pháp không quyết định. 
Ở trong pháp này làm gì có đến, đi?”
Bồ-tát Pháp Thượng nói: “Tất cả Như Lai cũng như thế. Như Phật đã nói: 
‘Các pháp như mộng. Có người không thể như thật liễu tri các pháp như 
mộng tức dùng sắc tướng, âm thanh, ngôn ngữ, danh tự, chấp trước và 
phân biệt chư Phật Như Lai hoặc đến, hoặc đi.’ Thiện nam tử, nếu người ở 
trong pháp này không biết như thật, phân biệt sai lầm nên biết những người 
này gọi là dị sinh ngu muội, thân chịu sinh tử, luân chuyển các nẻo, xa lìa 
Bát-nhã Ba-la-mật, xa lìa tất cả Phật pháp. Thiện nam tử, nếu người hiểu rõ 
như thật tất cả các pháp như mộng, giống như Phật đã nói; ở trong pháp 
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như thế tức không có pháp nào có đến, hoặc đi; vì thế không có phân biệt. 
Biết rõ như thật tất cả Như Lai không đến, không đi, không sinh, không diệt; 
người biết như thế chính là thấy pháp, là biết pháp. Người này tức gần Vô 
thượng Chính  đẳng Chính  giác,  là  hành  Bát-nhã  Ba-la-mật,  không nhận 
không của tín thí ở nước đó, có thể làm ruộng phúc lớn cho người đời. Thiện 
nam tử, lại như biển lớn có đủ loại báu. Báu này không từ phương Đông mà 
đến, cũng không từ phương Nam, Tây, Bắc, bốn hướng, các phương trên, 
dưới mà đến. Chỉ vì phúc nghiệp tất cả chúng sinh tạo tác cùng chiêu cảm 
báo ứng. Vì thế biển lớn có các trân báu, tất cả trân báu này đều từ nhân 
duyên mà sinh, cũng không phải không có nhân duyên mà sinh. Nhân duyên 
hòa hợp tức có; nhân duyên tan, diệt tức không. Có cũng không từ mười 
phương đến, không cũng không đi về mười phương. Thân của các Như Lai 
cũng như thế, không đến từ mười phương, không đi về mười phương. Chỉ vì 
nhân duyên hòa hợp mà sinh chứ không trụ. Pháp nhân duyên cũng không 
phải không có nhân duyên mà sinh. Nhân duyên hòa hợp tức sinh, nhân 
duyên tan rã tức diệt.  Sinh cũng không đến từ mười phương, diệt  cũng 
không đi về mười phương. Thiện nam tử, lại như đàn Không hầu có dây đàn, 
có thùng gỗ, có cần gỗ; nếu người dùng tay đánh lên thì phát ra tiếng. 
Tiếng này không từ nơi nào đến, không từ dây dàn phát ra, không từ thân 
đàn phát ra, không từ cần đàn phát ra, không từ tay phát ra; chỉ vì nhân 
duyên hòa hợp nên có tiếng. Nhân duyên tan rã tức không có tiếng; tiếng 
này diệt rồi cũng không đi đâu. Thiện nam tử, chư Phật Như Lai cũng như 
thế. Từ tất cả thiện căn tương ưng, đủ các nhân duyên, mà như lý sinh ra; 
không phải một nhân, một duyên, một thiện căn mà sinh; cũng không phải 
không có nhân duyên mà sinh. Duyên hợp nên sinh, sinh mà không có đến; 
duyên tan nên diệt, diệt mà không có đi. Thiện nam tử, ông nên như thật 
liễu tri chư Phật Như Lai không đến, không đi như thế. Nếu biết chư Phật 
không đến, không đi, tức trú tất cả các pháp không sinh, không diệt. Biết 
như thế là hành phương tiện thiện xảo Bát-nhã Ba-la-mật, nhất định được 
thành tựu Vô thượng Chính đẳng Chính giác.”
Bấy giờ, lúc Bồ-tát Ma-ha-tát Pháp Thượng nói pháp chư Phật Như Lai không 
đến không đi này, ba ngàn Đại thiên thế giới chấn động sáu loại, hiện mười 
tám tướng; đó là động, biến động, đẳng biến động, hống, biến hống, đẳng 
biến hống, chấn, biến chấn, đẳng biến chấn, dũng, biến dũng, đẳng biến 
dũng, bộc, biến bộc, đẳng biến bộc, kích, biến kích, đẳng biến kích. Hiện 
mười tám tướng như thế rồi, tất cả cung Ma ẩn khuất, không hiện; không 
phải lúc mà đủ loại hoa hiếm cùng nở; tất cả cây có hoa, cây có trái trên 
mặt đất đều nghiêng hướng về Bồ-tát Ma-ha-tát Pháp Thượng. Thiên chủ Đế 
Thích, bốn Đại Thiên Vương, và các chúng Thiên tử Dục giới, ở giữa hư 
không mưa hoa trời vi diệu, hướng về Bồ-tát Ma-ha-tát Pháp Thượng,  rải 
hoa cúng dường. Lại lấy các hoa trời rải lên Bồ-tát Ma-ha-tát Thường Đề, nói 
rằng: “Hay thay! Hay thay! Bồ-tát Thường Đề, chúng con nhờ Nhân giả nên 
hôm nay, ở chỗ Bồ-tát Ma-ha-tát Pháp Thượng, được nghe Chính pháp tối 
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thượng xâu xa. Hôm nay chúng con được thiện lợi lớn, điều này hiếm có 
nhất thế gian.” 
Bấy giờ, Bồ-tát Ma-ha-tát Thường Đề bạch Bồ-tát Ma-ha-tát Pháp Thượng: 
“Vì nhân duyên gì đại địa chấn động và hiện các tướng?”
Bồ-tát Pháp Thượng nói: “Thiện nam tử, ta trước đây vì ông thuyết pháp 
không đến, không đi của chư Phật Như Lai mà có tướng này. Bấy giờ, có 
tám ngàn người được Vô sinh pháp nhẫn, tám mươi ngàn na-dữu-đa người 
phát tâm Vô thượng Chính đẳng Chính giác, sáu vạn bốn ngàn người xa lìa 
trần cấu được Pháp nhãn thanh tịnh.”
Bấy  giờ,  Bồ-tát  Ma-ha-tát  Thường  Đề  nghe  pháp  này  rồi,  tâm rất  sung 
sướng, hân hoan, vui mừng, nói rằng: “Hôm nay con được lợi tối thượng, vì 
nhân duyên cầu Bát-nhã Ba-la-mật nên được nghe pháp không đến, không 
đi của chư Phật Như Lai ở nơi thiện tri thức. Nay con đã được viên mãn thiện 
căn như thế, nhất định không thoái chuyển đối với Vô thượng Chính đẳng 
Chính giác.” Nói như thế rồi, lại vui mừng, thân vọt lên hư không, cao bằng 
bảy cây Đa-la, ở giữa hư không suy nghĩ rằng: “Ta nay lại làm thế nào để 
được hương hoa tốt đẹp cúng dường Bồ-tát Ma-ha-tát Pháp Thượng.”
Bấy giờ, Thiên chủ Đế Thích biết được tâm niệm Bồ-tát Thường Đề rồi, liền 
dùng hoa trời mạn-đà-la dâng lên Bồ-tát Ma-ha-tát Thường Đề. Thiên chủ 
nói rằng: “Thiện nam tử, ông có thể lấy hoa đẹp này cúng dường Bồ-tát Ma-
ha-tát Pháp Thượng. Tôi nay giúp ông, lợi ích vô lượng, vô số chúng sinh.”
Bấy giờ, Bồ-tát Ma-ha-tát Thường Đề nhận hoa Thiên chủ Đế Thích dâng lên 
rồi liền dùng hoa này hướng về Bồ-tát Ma-ha-tát Pháp Thượng, rải lên cúng 
dường. Cúng dường hoa rồi, chấp tay cung kính, nói rằng: “Bồ-tát Đại sĩ, kể 
từ hôm nay con sẽ lấy thân mình phụng sự Bồ-tát, cung cấp, hầu cận, cúng 
dường.” Nói như thế rồi, từ giữa không trung xuống đứng trước Bồ-tát. 
Bấy giờ, con gái trưởng giả và năm trăm thị nữ cùng bạch Bồ-tát Ma-ha-tát 
Thường Đề: “Chúng con đều dùng thân mình dâng lên Bồ-tát, cung cấp, hầu 
hạ, cúng dường; cũng xin dâng lên cả năm trăm cỗ xe. Con nguyện đời đời 
sinh ra, thường được cùng Bồ-tát trồng các thiện căn, thường được gặp 
nhau, thường cùng gần gũi, cung kính, cúng dường chư Phật, Bồ-tát. Thân 
con đã hiến, nguyện xin nhận lấy.”
Bấy giờ, Bồ-tát Ma-ha-tát Thường Đề bảo người con gái trưởng giả  v.v… 
rằng: “Các con nếu lấy tâm thành phụng sự ta, đều tùy thuận với sở hành 
của ta thì ta nhận lấy.”
Người con gái trưởng giả v.v… nói rằng: “Chúng con thành tâm dâng lên Bồ-
tát; hễ có làm gì thì chúng con đều tùy thuận.”
Bấy giờ, Bồ-tát Ma-ha-tát Thường Đề nhận rồi, liền bạch Bồ-tát Ma-ha-tát 
Pháp Thượng: “Nay con gái trưởng giả cùng năm trăm thị nữ này, cho đến 
năm trăm cỗ xe có báu trang nghiêm, đều dâng lên Bồ-tát Đại sĩ, nguyện xin 
thâu nhận.”
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Bấy giờ, Thiên chủ Đế Thích khen ngợi Bồ-tát Ma-ha-tát Thường Đề: “Hay 
thay! Hay thay! Thiện nam tử, hỷ xả như thế thật là hiếm có. Nếu Bồ-tát Ma-
ha-tát có thể xả như thế thì sớm được Vô thượng Chính đẳng Chính giác, 
thông đạt phương tiện thiện xảo Bát-nhã Ba-la-mật. Thiện nam tử, chư Phật 
Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác trong quá khứ, lúc còn hành đạo 
Bồ-tát, đều hành hạnh xả như ông hôm nay, siêng cầu nhân duyên Bát-nhã 
Ba-la-mật, cũng như ông hôm nay không khác.”
Bấy giờ, Bồ-tát Ma-ha-tát Pháp Thượng vì muốn thành tựu thiện căn cho Bồ-
tát Ma-ha-tát Thường Đề, liền nhận người con gái trưởng giả v.v… nhận rồi 
liền trao lại cho Bồ-tát Ma-ha-tát Thường Đề.
Bấy giờ,  Bồ-tát  Ma-ha-tát  Pháp Thượng, đã qua buổi  chiều,  rời  khỏi  tòa 
pháp, đi vào cung xá. Bấy giờ, Bồ-tát Ma-ha-tát Thường Đề nghĩ rằng: “Ta 
nay vì cầu pháp, phải nên tinh tiến đối với hai việc, hoặc đi, hoặc đứng, hãy 
đợi Bồ-tát Ma-ha-tát Pháp Thượng ra khỏi cung xá, ngồi lên tòa pháp, ta sẽ 
nghe nhận Chính pháp sâu xa.”
Bấy giờ, Bồ-tát Ma-ha-tát Pháp Thượng thường nhập tam-ma-địa Bát-nhã 
Ba-la-mật và vô lượng vô số tam-ma-địa Bồ-tát, trải qua bảy năm trong các 
tam-ma-địa này. Bồ-tát Ma-ha-tát Thường Đề, cũng trong bảy năm, hoặc đi, 
hoặc đứng, không hề nằm, ngồi, không nghĩ ăn uống, không sinh mỏi mệt, 
chỉ nghĩ Bồ-tát Ma-ha-tát Pháp Thượng, vào lúc nào mới ra khỏi tam-ma-địa, 
ngồi lên lại tòa pháp, cho mình được nghe Bát-nhã Ba-la-mật.
Bấy giờ,  Bồ-tát  Thường Đề rải  đủ loại  hoa lên tòa pháp. Người  con gái 
trưởng giả và năm trăm thị nữ kia cũng học Bồ-tát Thường Đề, ở trong bảy 
năm, hoặc đi, hoặc đứng, không hề nằm, ngồi, không nghĩ ăn uống, không 
sinh mỏi mệt, cũng lại nhất tâm đợi Bồ-tát đó ra khỏi tam-ma-địa.
Bấy giờ, Bồ-tát Ma-ha-tát Thường Đề vì tâm ưa thích pháp, siêng năng tinh 
tiến, bỗng nghe giữa hư không có tiếng bảo rằng: “Bồ-tát Pháp Thượng bảy 
ngày sau sẽ ra khỏi tam-ma-địa.” Bồ-tát Thường Đề nghe tiếng này giữa hư 
không rồi, tâm rất hân hoan, vui mừng, sung sướng, cùng con gái trưởng giả 
và năm trăm thị nữ, dùng đủ loại báu nghiêm sức, thanh tịnh chỗ tòa pháp.
Bấy giờ, con gái trưởng giả v.v… đều cởi diệu y đang mặc, chất lên làm tòa, 
để cho Bồ-tát Ma-ha-tát Pháp Thượng ngồi êm trên tòa đó.
Bấy giờ, Bồ-tát Thường Đề liền ở nơi đó, đi quanh tìm nước để rưới mặt đất. 
Lúc  này  các  Ma  che  khuất  nước,  không  để  cho  thấy.  Ma  nghĩ:  “Bồ-tát 
Thường Đề tìm nước không có, tâm sẽ sinh khổ; vì tâm sinh khổ nên lùi mất 
đạo ý, thiện căn không tăng.” Bấy giờ, Bồ-tát Ma-ha-tát Thường Đề biết ma 
lực của Ma che khuất rồi, liền nghĩ: “Nay ta nên tự phá thân lấy máu để rưới 
đất ở nơi tòa pháp. Vì sao? Bụi đất nhơ bẩn, chỗ của Bồ-tát không được 
thanh tịnh. Ta nay vì cầu Pháp vô thượng, nếu phá thân mình thì sao lại tiếc. 
Lại nữa ta từ đời đời đến nay, vì nhân duyên của dục mà chịu thân sinh tử, 
luân chuyển các nẻo, đã mất công mà cuối cùng không có lợi ích, vì chưa 
từng vì pháp thanh tịnh này mà bỏ thân mạng mình; vì thế hôm nay phải 
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nên tinh tiến.” Nghĩ như thế rồi liền cầm đao bén cắt thân lấy máu để rưới 
lên đất ở đó. Người con gái trưởng giả và năm trăm thị nữ kia cũng học Bồ-
tát Thường Đề, cắt thân lấy máu để rưới lên đất ở đó.
Bồ-tát Ma-ha-tát Thường Đề và con gái trưởng giả  v.v… kia, dũng mãnh, 
kiên cố, làm việc này rồi, thiện căn tăng trưởng, các ác Ma kia không làm gì 
được họ.
Bấy giờ, Thiên chủ Đế Thích dùng thiên nhãn của mình quán thấy việc này 
rồi, liền nghĩ rằng: “Bồ-tát Ma-ha-tát Thường Đề thật là hiếm có, phát đại 
dũng mãnh, mặc giáp kiên cố, không tiếc thân mạng, vì cầu pháp, vì muốn 
thành tựu Vô thượng Chính đẳng Chính giác, rộng độ tất cả chúng sinh khỏi 
khổ luân hồi, mà phát đại tinh tiến thật là hiếm có.” Thiên chủ Đế Thích nghĩ 
như thế rồi, liền làm cho chỗ đất có máu rưới đó biến thành nước hương 
chiên đàn đỏ, trên trăm do-tuần đều là hương chiên đàn.
Bấy giờ, Thiên chủ Đế Thích liền khen Bồ-tát Ma-ha-tát Thường Đề: “Hay 
thay! Hay thay! Thiện nam tử, ông nay vì cầu Pháp vô thượng mà phát đại 
tinh tiến; chư Phật Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác trong quá khứ, 
lúc còn hành đạo Bồ-tát, cũng như ông bây giờ không khác.”
Bấy giờ, Bồ-tát Ma-ha-tát Thường Đề lại nghĩ: “Lúc Bồ-tát Ma-ha-tát Pháp 
Thượng thuyết pháp, ta không có hương hoa thì lấy gì cúng dường?” Thiên 
chủ Đế Thích biết ý nghĩ đó rồi, liền dùng ngàn hộc hoa trời mạn-đà-la dâng 
lên Bồ-tát Ma-ha-tát Thường Đề. Bấy giờ, Bồ-tát Ma-ha-tát Thường Đề nhận 
hoa đó rồi, chia đều làm hai, trước rải lên bên tòa.
Bấy giờ, Bồ-tát Ma-ha-tát Pháp Thượng, đã qua bảy năm, rời tam-ma-địa, 
trở lại tòa pháp, ngồi yên trên đó, cùng vô số trăm ngàn đại chúng cung 
kính vây quanh.
Bấy giờ, Bồ-tát Ma-ha-tát Thường Đề thấy Bồ-tát Ma-ha-tát Pháp Thượng đã 
ở trên tòa, tâm rất vui mừng, ví như Tỷ-khưu được pháp lạc của tầng Thiền 
thứ ba, liền cầm phần hoa trời mạn-đà-la được Đế Thích dâng lên trước đó, 
hướng về Bồ-tát Ma-ha-tát Pháp Thượng, rải lên cúng dường rồi, chấp tay, 
lắng  tâm  nghe  nhận  Chính  pháp  Bát-nhã  Ba-la-mật  sâu  xa  được  tuyên 
thuyết.
Bấy giờ, Bồ-tát Ma-ha-tát Pháp Thượng, nhân Bồ-tát Ma-ha-tát Thường Đề, 
mà bảo các chúng rằng: “Các ông nên biết, tất cả các pháp bình đẳng, Bát-
nhã Ba-la-mật cũng bình đẳng; tất cả các pháp là ly, Bát-nhã Ba-la-mật cũng 
ly; tất cả các pháp không động, Bát-nhã Ba-la-mật cũng không động; tất cả 
các pháp vô niệm, Bát-nhã Ba-la-mật cũng vô niệm; tất cả các pháp vô úy, 
Bát-nhã Ba-la-mật cũng vô úy; tất cả các pháp không có vị, Bát-nhã Ba-la-
mật cũng không có vị; tất cả các pháp vô biên, Bát-nhã Ba-la-mật cũng vô 
biên; tất cả các pháp vô sinh, Bát-nhã  Ba-la-mật cũng vô sinh; tất cả các 
pháp vô diệt, Bát-nhã  Ba-la-mật cũng vô diệt; hư không vô biên, Bát-nhã 
Ba-la-mật cũng vô biên; biển lớn vô biên, Bát-nhã Ba-la-mật cũng vô biên; 
núi Tu-di trang nghiêm, Bát-nhã Ba-la-mật cũng trang nghiêm; hư không vô 
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phân biệt, Bát-nhã Ba-la-mật cũng vô phân biệt; sắc vô biên, Bát-nhã Ba-la-
mật cũng vô biên; thụ, tưởng, hành, thức vô biên, Bát-nhã Ba-la-mật cũng 
vô biên; địa giới vô biên, Bát-nhã  Ba-la-mật cũng vô biên; thủy giới, hỏa 
giới, phong giới, không giới, thức giới vô biên, Bát-nhã  Ba-la-mật cũng vô 
biên; pháp Kim cương dụ bình đẳng, Bát-nhã Ba-la-mật cũng bình đẳng; tất 
cả các pháp vô phân biệt, Bát-nhã Ba-la-mật cũng vô phân biệt; tất cả các 
pháp không có sở đắc, Bát-nhã Ba-la-mật cũng không có sở đắc; tất cả các 
pháp bình đẳng, vô tính, Bát-nhã Ba-la-mật cũng bình đẳng, vô tính; tất cả 
các pháp không hoại, Bát-nhã Ba-la-mật cũng không hoại; tất cả các pháp 
không thể nghĩ bàn, Bát-nhã Ba-la-mật cũng không thể nghĩ bàn.”
Bấy giờ Bồ-tát Ma-ha-tát Thường Đề nghe pháp này rồi liền ở trong hội được 
vào tam-ma-địa Nhất thiết pháp bình đẳng, tam-ma-địa Nhất thiết pháp ly, 
tam-ma-địa Nhất thiết pháp vô động, tam-ma-địa Nhất thiết pháp vô niệm, 
tam-ma-địa Nhất thiết pháp vô úy, tam-ma-địa Nhất thiết pháp vô vị, tam-
ma-địa Nhất thiết pháp vô biên, tam-ma-địa Nhất thiết pháp vô sinh, tam-
ma-địa Nhất thiết pháp vô diệt, tam-ma-địa Hư không vô biên, tam-ma-địa 
Đại hải vô biên, tam-ma-địa Tu-di sơn trang nghiêm, tam-ma-địa Hư không 
vô phân biệt, tam-ma-địa Sắc vô biên, tam-ma-địa Thụ, tưởng, hành, thức 
vô biên, tam-ma-địa Địa giới vô biên, tam-ma-địa Thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới vô biên, tam-ma-địa Pháp Kim cương dụ bình đẳng, tam-ma-địa 
Nhất thiết pháp vô phân biệt, tam-ma-địa Nhất thiết pháp vô sở đắc, tam-
ma-địa Nhất thiết pháp pháp bình đẳng vô tính, tam-ma-địa Nhất thiết pháp 
vô hoại, tam-ma-địa Nhất thiết pháp bất khả tư nghị.
Bồ-tát Ma-ha-tát Thường Đề được vào sáu vạn cửa tam-ma-địa như thế, ở 
trong các tam-ma-địa này được thấy mười phương như Hằng hà sa số ba 
ngàn Đại thiên thế giới, Hằng hà sa số chư Phật Thế Tôn, đều dùng danh tự 
như thế, chương cú như thế, tuyên thuyết Bát-nhã Ba-la-mật cho đại chúng 
Bồ-tát, Thanh Văn, người, trời, giống như Bồ-tát Ma-ha-tát Pháp Thượng. 
Nay trong hội này có các đại chúng cung kính vây quanh, dùng danh tự như 
thế, chương cú như thế, tuyên thuyết Bát-nhã Ba-la-mật, không khác nhau.
Bấy giờ, Phật bảo Tu-bồ-đề: Như ta đã nói, Bồ-tát Ma-ha-tát Thường Đề kia 
dùng đủ loại phương tiện, tinh tiến, kiên cố như thế, siêng cầu Bát-nhã Ba-
la-mật. Bồ-tát này ở chỗ Bồ-tát Ma-ha-tát Pháp Thượng kia, được nghe Bát-
nhã  Ba-la-mật, được vào các cửa tam-ma-địa, ra khỏi tam-ma-địa rồi, liền 
được đa văn đầy đủ, như nước biển lớn sâu rộng vô biên, ở trong đời nay 
thường được thấy Phật, đời đời sinh vào quốc độ chư Phật, cho đến trong 
một sát-na cũng không tạm lìa chư Phật Thế Tôn.
Tu-bồ-đề, nên biết người cầu Bát-nhã Ba-la-mật có các lợi ích, công đức như 
thế. Vì thế, Bồ-tát Ma-ha-tát trong pháp ta hiện nay, những người cầu Bát-
nhã Ba-la-mật cũng nên cầu như thế.
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Phẩm 32: Chúc Lụy 

Bấy giờ, Phật bảo Tôn giả A-nan: Nay ông nên biết, Bát-nhã Ba-la-mật là mẹ 
chư Phật, sinh ra Nhất thiết trí  trí của chư Phật. A-nan, nếu người muốn 
hành Bát-nhã Ba-la-mật thì nên đối với Chính pháp sâu xa này thụ trì, đọc, 
tụng, ghi nhớ, suy nghĩ, vì người tuyên thuyết; cho đến biên chép một câu, 
một bài kệ, đặt chỗ thanh tịnh, dùng hộp báu để đựng, tôn trọng, cung kính, 
tức lấy đủ loại vàng bạc, trân báu, hoa thơm, đèn, đồ hương, cờ, phướn, 
lọng báu v.v… cúng dường rộng khắp, cho đến một hương, một hoa, một lễ, 
một lời tán thán, tùy theo đó mà cung kính cúng dường, nên biết người này 
chắc chắn nhận được giáo pháp của ta, được ta khen ngợi. A-nan, Phật có 
phải là đại sư của ông không?
A-nan bạch Phật: Thế Tôn, Phật là đại sư của con; con là đệ tử Phật.
Phật nói: A-nan, ông nay là đệ tử của ta, ông ở đời này cung cấp, hầu cận, 
cung kính, tôn trọng đối với ta; sau khi ta Niết-bàn, ông nên tôn trọng, cung 
kính, cúng dường Chính pháp Bát-nhã  Ba-la-mật sâu xa này, tức là cung 
kính, tôn trọng ta, là người báo ân Phật lớn nhất. A-nan, ta nay lấy Chính 
pháp Bát-nhã  Ba-la-mật sâu xa này trao cho ông, ông nên nhận giữ, cẩn 
thận đừng để mất, tuyên thông, lưu bố, đừng để đoạn tuyệt. A-nan, ông 
nên tinh tiến trợ tuyên pháp này, đừng làm kẻ cuối cùng đứt đoạn hạt giống 
Phật; dặn dò như thế, lần thứ hai, thứ ba.
A-nan bạch Phật: Như Thế Tôn dạy, con sẽ phụng trì. Như Thế Tôn dạy, con 
sẽ phụng trì. Bạch ba lần như thế xong.
Phật nói: A-nan, nên biết lúc nào mà Chính pháp Bát-nhã Ba-la-mật này có ở 
đời, thì lúc đó chư Phật Thế Tôn có ở đời để thuyết pháp. Lại nữa, A-nan. 
Nếu có Thiện nam tử, Thiện nữ nhân, đối với Chính pháp Bát-nhã Ba-la-mật 
sâu xa này, ưa thích, cung kính,  thụ trì, đọc, tụng, ghi nhớ, suy nghĩ, vì 
người tuyên thuyết; cho đến biên chép, tôn trọng, cúng dường, nên biết 
Thiện nam tử, Thiện nữ nhân này, đời đời sinh ra thường được thấy Phật, 
nghe nhận Chính pháp.
Phật thuyết kinh này rồi, các Bồ-tát Ma-ha-tát Từ Thị v.v… Tôn giả Tu-bồ-
đề, Tôn giả Xá-lợi  Tử, Tôn giả A-nan v.v… các chúng Đại Thanh Văn, và 
Thiên chủ Đế Thích v.v… cho đến tất cả thế gian, trời, người, A-tu-la v.v… 
nghe lời Phật thuyết đều rất vui mừng, tin, nhận, phụng hành.

Hết
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